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fapte de muncă, fapte de întrecere
Cărbune peste 

prevederi
300 Icg/post peste plan

ICB Al P C.

4 pag. — 30 bani

La sfîrșitul primei deca
de a lunii septembrie, trei 
dintre sectoarele minei Pe- 
trila (II, III și IV) și-au 
depășit sarcinile de plan. 
Cea mai mare producție 
suplimentară a fost rapor
tată de către sectorul II — 
409 tone de cărbune, sector 
care de la începutul lunii 
și-a îndeplinit ritmic pla
nul extrăgînd cărbune pes
te prevederi. Din cadrul 
celor trei sectoare frunta
șe s-au evidențiat brigăzile 
conduse de Alexandru La- 
zov, Nicolae Tăian, Gheor- 
ghe Rotaru, Florea Mionici, 
Eugen Voicu.

Colectivul de mineri din cadrul sectorului II al I.M. Dîlja raportează realizări tot mai frumoase la producția de cărbune pe ultimele zile. Astfel, sîm- bătă . plusul de producție a fost de 54 tone pentru ca luni tone. să se ridice la 108Sporul de producție
ultimele zile, schim-Inburile de la sectorul trans- \ port el I.M. Lupeni au a- vut o activitate deosebit de rodnică în scoaterea la . lumină a cărbunelui extras din abatajele minei. In zilele de 8, 9 și 10 septembrie au extras pe puțul

INVEȘTlfllLf • INVESTIȚIILEINVESTIȚIILE

Dulgherii Nicolae Bul
garia și Dumitru Zuza, 
din brigada condusă de 
Gogu Neagoe, pregătesc 
armătura de oțel unui 
nou etaj de Ia blocul 
turn dip? viitorul centru 
civic al Fetroșaniului.

• Astăzi se încheie), cursurile de perfecționare! a învățătorilor care von lucra în acest an cu clasa I. Organizate de Inspectoratul școlar județean, timp de 3 zile, în amfiteatrele! Institutului de mine, cursu*>, rile, la care au participai învățătorii din Valea Jiu-*< lui și din zona Hațegului^
V.W.W.W/.'.W.WJ

s-a obținut pe seapia creș- - terii productivității muncii, indicator depășit cu peste 300 kg/post. Rezultate deosebite au obținut brigăzile conduse de frbnta- liștii Valentin Păduraru, Vasile Blag și Gheorghe Matei. '
Schimburi fruntașeCentru și au culbutat cu 200 și chiar 300 de vago- nete mai mult decîț sarpi- na pe schimb. De o mobilizare exemplară și o bună organizăre în -timpul programului au > dat dovadă schimburile conduse de maiștrii Radu Apostol și Liviu Popovici, din: rândul cărora s-au evidențiat formațiile de mecanici locomotivă, încărcători buncăr, mașini.ști-puțuri ca Gheorghe Șimota, Ion Scrisnic, loan Cîrjan, Gheorghe Stanciu și Ilie împărat, precum și semnaliștii Constantin Bădoiu și Gheorghe Blaga, încărcătorul de siloz Iancu Stoica, mașiniștii Aurel Prelipeeanu și Ilie Areadie, din schimbul condus de maistrul Constantin Enache. (Marcela PRE- 

DOȘANU, corespondent)

«ș

La Vulcan, apartamentele 
pot fi predate la timp 

dacă pun serios umărul 
și beneficiarii

Ne-am propus să urmărim modul cum se desfășoară transportul personalului muncitor la intrarea și ieșirea din.. serviciu. Ia- tă-ne așadar pasageri pe autobuzele care fac acest transport la două unități miniere din Valea Jiului— Bărbăteni și Aninoasa.O bună parte din minerii care lucrează la I.M. Bărbăteni și fac naveta Ia serviciu cu autobuzele „în convenție" locuiesc în Vulcan și Lupeni. Cum se respectă pe aceste trasee orarul? Iată aprecierile cîtorVa mineri de la Bărbăteni (Eugen Andrici, Dumitru Dima, Mihail Olaru): „noi sîntem mulțumiți de modul cum se efectuează transportul de la Vulcan la Bărbăteni. Este bine orDupă o recentă hotărîre a Comitetului municipal de partid, consiliilor populare ale localităților ■ le-a fost repartizat un număr de apartamente din blocurile, de locuințe aflate în lucru pentru tencuie- lile interioare și lucrări de finisare, în vederea predării lor la timp. Orașului Vulcan îi revin 30 de a- partamente pînă la sfîrșitul anului. Pentru a vedea ce s-a făcut și ce urmează să se mai facă pînă la darea în folosință a acestor apartamente am avut o scurtă convorbire cu tovarășul Petru Verdeș, secretarul Consiliului popular al orașului Vulcan.
— Ce măsuri ați în

treprins pentru 
zarea celor 
tamente ?— O prira-ă■ <st aceea de un anumit număr ,de partamente spre finalizare întreprinderilor de pe raza orașului.

— La stabilirea nu
mărului pentru fiecare 
întreprindere ați avut în 
vedere un criteriu a- 
nunie ? .^.— S-au avut în vedere două considerente : puterea economică a întreprinderii și, bineînțeles, legat de aceasta cota de repartiție a locuințelor. Spre e- xemplu, nu puteam stabili un număr egal pentru IM. Vulcan și Uzina e- lectrică Paroșeni, care nu se compară din cele două puncte de vedere amintite mai sus.

fînali-
30 de apar-măsură a a repartiza a-.

— înțeleg că odată 
făcută repartizarea 
unități, s-a trecut 
la lucru...— Da, însă nu în cazurile. Intr-adevăr, dintre întreprinderi apucat de treabă încă de săptămîna trecută, deci, i- mediat după ce au primit această sarcină. Și ne bucură foarte mult faptul țcă întreprinderile au înțeles necesitatea urgentării lucrărilor, mai ales că ne ă* propiem de sezonul rece. Cele două întreprinderi șînt I M. Paroșeni și S.S.H. Aș evidenția în mod deosebit echipa de la I.M. Paroșeni, care In cîteva zile a terminat deja un apartament.

pe 
directtoate două s-au

Interviu realizat de 
C. IOVANESCU

(ZJă informăm
INIȚIATIVĂ... CĂLDU

ROASA. După terminarea 
lucrărilor de reparații cu
rente, centralele și rețele
le termice din Petrila au 
intrat în probe tehnologi
ce de funcționare. Rămî- 
ne însă ,ca E.G.C.L., aso
ciațiile de locatari și furni
zorii să urgenteze asigu
rarea stocului de cornbus- 
tibil. Pentru ca, într-ade-

ganizat, conducătorii auto își respectă orele de plecare de la cap de linie și, de asemenea, orele de sosire la mină, lucru foarte important prin faptul că .. avem timp să servim masa la cantină și să fim la oră fixă în abataj". Tovarășul Zaharia Parasca, vicepreședinte al ■ comitetului de sindicat are o propunere i „Ar fi necesar ca în zilele cînd se face retribuirea, autobuzele E.T.P. de pe traseul Corcești — Bărbăteni să-și prelungească' mersul pînă la mină. A- ceasta ar exclude multă pierdere de timp, întârzieri de la șut, mai ales pentru muncitorii din schimburile II și III care, dimineața, vin să-și ridice remunerația". In discuția purtată cu directorul - întreprinderii, inginerul Dimitrie Sirnola, se conturează clar preocuparea conducerii colective a minei pentru îmbunătățirea condițiilor de transport al minerilor", la început au probleme cu prin convenție, tor la numărulpuse la dispoziție, fie întârzierile rezultate vina conducătorului

Nouță ti ’■ 
pentru noul 

an școlar î

GRAURE

în luptă cu foculore bine dc cincisprezece ore fără întrerupere. Pînă la urmă focul a fost stins fără să atingă pădurea. Obosiți, cu chipurile pli-

brie, o grădiniță de locuri la Lupeni-

rnunici- se îmbogățește în a* școlar 1978—1979 cu. spații : o creșă-grădi* în Petroșani (în clădi*

Viscoza. Comunista Maria Ciungulescu 
este una dintre cele mai vechi răsucitoare din cadrul 
secției depanare. ' ’

fac parte din acțiunile de perfecționare metodică des* fășurate înainte de deschi* darea noului an școlar.• La 15 septembrie va fi prima zi de școală pentru 2100 de copii din Va* tea Jiului, înscriși în clasa I.

• (Continuare in pag. a 2-ajvăr, mercurul trelor la iarnăÎnălțime. (I.V.)
AUTOBUZE _ ___ploatarea de transporturi auto din Petroșani și-a îmbogățit zestrea cu încă două autobuze moderne și confortabile. După rodaj, ele vor intra în circulație contribuind la îmbunătățirea transportului de călători din municipiul nostru. (C.D.)
IN PAS CU MECANI

ZAREA. Acordînd o a-

termome- să fie la..
NOI. Ex-

Foto ■ O. GEORGEtenție sporită acțiunii de policalificare a personalului muncitor direct pi o- ductiv, C.O.M. de la I.M. Uricani a organizat în a- cest an cursuri de policalificare la care participă 71 de muncitori. In .. ............. ....cadrul acestora, electro- spectacolele vor filăcătușii învață meseria de miner, iar minerii e- lectrolăcătuserie. (V.S.)
SPECTACOLE. Casa de cultură din Petroșani a organizat un spectacol- concert de muzică ușoară.

la care participă interpreta Angela Sinhlea, formația „Savoy" și formația de satiră a casei de cultură. Primele spectacole au loc astăzi și mîine la Gura Barza, Brad și Hunedoara. In Valea Jiului - - i prezente pe scenele din Petroșani (15 septembrie), 'Uricani și Vulcan (16 septembrie). (TiS.)
I
I
I
I

aă in tpfmămJ

,Dacă fost unele transportul 'fie referi- de mașini la din auto
(Continuare in pag. a 2-a)

• Baza materială a în* vățămîntului din piu nul noi niță rea vechiului spital de copii din cartierul Carpați) și, în cursul lunii octom- 24»
(Continuare în pag. a 3-a)

■ Cîțiva culegători de zmeură au făcut un popas pe o pajiște de pe pîrîul Sohodolului. După ce s-au ospătat, au început să fumeze (deși este interzis ne de funingine, pădura- acest lucru în apropierea rul Nistor Hațeganu, plu- pădurii) apoi au aruncat tohierul de miliție Ioan mucurile de țigară aprin- Tămășan, brigadierul sil- se și au plecat. In iarba vie Nicolae Furdui, pom- uscată pirjolul locului a pierii și toți ceilalți parti- început să se extindă cu.........................repeziciune apropiindu-se de marginea pădurii. Pericolul extinderii incendiului era iminent. Vestea că-i în pericol pădurea s-a extins și ea repeziciune.Aflînd despre vorba, 'lucrători siliului popular .. șului Vulcan, ai organului de miliție din localitate, o grupă de pompieri militari și muncitori ai Ocolului silvic din Lupeni s-au deplasat la fața locului. Bătălia cu focul a început. Din cetini de brad s-au făcut „evantaie" mari cu care se izbea iarba pîrjo-• lită. Bătălia a durat mai.—;------—--------—

ce ai al

cipanți la stingerea incendiului s-au reîntors satis- făcuți la casele lor. Datorită intervenției lor operative, abnegației și dă-, mirii colective, aurul cu verde al pădurilor de pe pîrîulVulcan a flăcările
(C.D.)

este Con- ora- Sohodolului din fost ferit de mistuitoare. .
P.S. Se cinci tăm lipsa litate a acelora care runcă la întîmplare mucurile de țigară aprinse sau fac foc în marginea pădurii, avertizîndu-i că este' interzis cu desăvîr- șire acest lucru. Pădurea 

este un bun obștesc și 
trebuie păstrat cu grijă!

cuvine să ară- de -responsabi- 
a-

I
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Ziua- în semn 'de înaltă 'pre- , ^utre a faptelor de vitejie și eroism ale formațiunilor de pompieri, la 13 septembrie întregul nostru . popor sărbătorește ziua pompierilor din Republica Socialistă România. Pentru noi coristituie un prilej de mîndrie faptul că în momentele de cumpănă ale istoriei poporului român, alături de întregul nostru popor formațiunile de pompieri s-ău aflat în primele rinduri ale luptei pentru cucerirea și apărarea libertății și independenței naționale.La 13 septembrie 1848, bravii ostași pompieri din Dealul Spirii, sub conducerea căpitanului Pavel ZăgăneScu, au dat o ripostă hotărîtă trupelor inter- vențiOniste otomane,pătrunseseră în , București pentru a înăbuși revoluția pășoptistă, produci nd u-lepierderi grele.In. anii 1877—1878, trupele de pompieri, constituite în baterii de artilerie luptat la Plevna, Grivi- Smîrdan și Vidin pen- cucerirea . independen- națipnale, făcînd dova- unor nepieritoare fapte eroism. Continuînd și

care

Foto : Gb. OLTEANU

' Uzina electrică Paroșeni. Pompierii în serviciul 
de rond.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT * SPORT

Considerată ca un adevărat derby al Văii Jiului, întîlnirea de fotbal din campionatul județean dintre Minerul Aninoasa — Minerul Paroșeni a atras în tribunele stadionului din Aninoasa numeroși tatori, suporteri ai lor formații. Deși gazdă a învins ;. cu
spec- ambe- echipa scorul

Handbal divizia B

polițe“de 3—0, spectatorii au văzut prea puțin fotbal. Unii jucători — Gudacu și Popa (Minerul Aninoasa), Ginea (Minerul Paroșeni) -— în loc să se dăruiască echipei, au tost preocupați mai mult în plătirea unor „polițe11 mai vechi.Echipa din Aninoasa/ a câștigat datorită jocului

mai avîntât și dăruirii, dar a dovedit carențe privind omogenitatea. Oaspeții, cu un lot mai valoros, s-au lăsat intimidați de intrările tari ale gazdelor.Pentru aninoseni a înscris Ceteraș min. 6 și 69, Trestian min. 60, iar de la' oaspeți a ratat mult Copă- ceanu. (A.S.)

au ța, trL1 ței da dedezvoltînd tradițiile de luptă, militarii pompieri, alături ^e armata română și dc formațiunile de luptă patriotică au participat activ la înfăptuirea insurecției naționale armate, antifascistă și anliimpefialis- tă din august 1944, inițiată și condusă de Partidul Comunist Român.Evocând aceste fapte ne simțim cuprinși de o în- . dreptățită mîndrie patriotică pentru vitejia înaintașilor noștri și le exprimăm

recunoștința pentru curajul și abnegația, cu care, s-au distins, jerțfindu-și chiar viața pentru idealurile de dreptate socială și națională ale poporului român.In anii făuririi socialismului, activitatea de apărare și consolidare a cuceririlor revoluționare a căpătat noi dimensiuni. In acest context se înscrie și activitatea de prevenire și stingere a incendiilor, pentru apărarea avuției naționale dobîndite prin hărnicia oamenilor muncii. Unitățile noastre de pompieri, alături de formațiile civile, din instituții, organelor de partid,al întregului personal mun-—---------—...... ...............................—ț zarma noastră, casa
întreprinderi și sub conducerea și- organizațiilor, eu sprijinul larg

in-■eve-citor, au desfășurat o tensă activitate de pr< nire și stingere a incendiilor. Ca urmare a acestei activității, numărul incendiilor din Valea Jiului a scăzut comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut cu peste 20 la. sută, iar valoarea pagubelor materiale cauzate de incendii cu peste 25 la sută.Succesele dobîndite datoresc faptului că formațiile noastre militare și civile de pompieri și-au perfecționat necontenit pregătirea profesională. O dovadă a înaltei măiestrii a formațiunilor noastre o constituie dobîndirea de către compania din Petroșani, de 10 ori consecutiv, a titlului de ...Unitate de frunte11, iar în anul nj s-a decernat cupa

se

Utilajul—Știința 
învinsă în deplasareAI doilea meci susținut de divizionara B de handbal Utilajul — Știința a avut loc la Jimbolia în compania formației Sideful. Echipa din Valea Jiului a început bine jocul șt în minutul 12 conducea cu scorul de 3—1. Sfîrșitul primei reprize îi ; găsește însă în avantaj pe gazde, scor 6—4. La reluare oaspeții egalează, iar apoi vin minutul 40 preiau conducerea cu 7—6. Gazdele practică un joc din ce in ce mai dur, iar arbitrul la scorul de 8—8, anulează două goluri înscrise de oaspeți. Pînă în final gazdele înscriu încă 5 goluri, față de două ale jucătorilor din Petroșani astfel că obțin victoria cu scorul ele 1.3—10.

Gheorghe CRISN1C

Baschetbaliștii vor juca 
sub denumirea Jiul — ȘtiințaPetroșani. Iată și programul meciurilor ce se vor desfășura pe teren propriu în turul campionatului : 24 septembrie cuC.S.Ș. Satu Mare, 8 octombrie cu Automatica București, 15 octombrie cu Constructorul Arad, 29 octombrie cu Universitatea II Cluj-Napoca și în 12 noiembrie cu Știința Mediaș.

In urma fuzionării secțiilor . de baschet ale Științei și Jiul Petroșani echipa" divizionară B va juca în acest an competițional sub denumirea Jiul — La recenta ședință cru a fost ales și vul de conducere ției. La „timona" se află prof. Teodor Szila- gy. Meciurile de acasă se vor desfășura în sala de sport a Grupului școlar din

Știința. 
de lu- colecti- 

al sec- echipei
A. SLABII

Rugbișii de la Știința 
in cantonamentul F. R. R.Incepînd din 4 și pînă în 27 septembrie ac., loturile naționale de rugbi seniori și tineret se află în cantonament. Printre componen- ții lotului mâți de ment se teleean, de seniori chc- F.R.R. în cantona? află și Mircea Or- Enciu Stoica, Ion

Bucan și Tiidose T. Teodosiu, iar de la tineret Radu Măr- culescu și Ștefan Bunduc, jucători ai echipei Știința Petroșani. Le dorim tuturor succes și... permanentizarea în naționala de seniori.1977
„Ca- noas- âpre- Divizia C7

Transportul 
personalului muncitor

• ,U rm ore din pag. 1) bilit ca în orele la .care vine schimbul să nu se facă manevre, deci situația pare de-moment rezolvată. Inginerul Dumitru Popea- năș, directorul minei A- asigura că „in general nu sini întîr- zieri de la serviciu din cauza autobuzelor. Mașinile care transportă muncitori ■, dar se impune un control mai sistematic al tuturor traseelor din partea autobazei11.■ La autobaza T.A. Petro- . șani, despre transport „prin convenție", discutăm cil tovarășul Victor Cosmu-- lescu, secretarul comitetului de partid, care ne spune :/„Măsurile luate în ultimul timp de' conducerea autobazei au dus. ,1a îmbunătățirea' transportului personalului întreprinderilor miniere. Căutăm să respectăm clauzele din contractul cu Combinatul minier Valea Jiului. In vede oa- derca pregătirii transpor- menii care fac naveta. Deși tului pentru toamnă și problema transportului la iarnă s-au reparat instala- noi este rezolvată. asta ț'ile de încălzire la mașini, oiu înseamnă că nu mai e- s-au făcut reviziile tehnice, xișfă deficiențe. Ilar, dar s-a trecut la înlocuirea tise mai întîmplâ cînd, cite leiului din cutiile de vite- un autobuz se defectează. •Pînă se ajunge la înlăturarea defecțiunii trece timp, oamenii înlîrzie de .. _Ia șut. Aici cred că tre- rile miniere trebuie să ai- buie făcut ceva. Au fost și bă asigurate condiții op- cazuri cînd unii conducă- time de transport pentru a tori auto pur și simplu nu ajunge la serviciu la timp și a se întoarce acasă fără întîrzieri. Acest lucru cere un transport prompt eficient. Conducerea tobazei trebuie să rească mai sistematic modul cum autobuzele respectă orarul și ruta de circu- conducerea lație, iar defecțiunile tehnice să fie remediate la

jsau a defecțiunilor tehnice,3a ora actuală putem spune că nu ne mai confruntăm cu astfel de deficiențe" ■ _ țjne să sublinieze ninoasa, ne directorul minei. -
La Aninoasa fac naveta de Ia Petroșani și Vulcan î sîrit în sînt confortabile, cu serviciu ? Gheorghe ne spunea:

miilți mineri. Cum satisfăeuți de modul care sînt transportați autobuzele la iTînărul minerCojocari.!Oft Vulcan la Aninoasa mașinile pleacă Ia oră fixă cu navetiștii. Conducătorii auto respectă orele de sosire și de plecare din fiecare stație1’. Mergînd mai departe pe „traseul" transportului „prin convenție", efectuat de autobaza Petroșani, tovarășul Virgil Desrobitu, șeful serviciului administrativ de Ia mina Aninoasa , ne asigura „necesarul de autobuze stabilit în funcție căs-a

ze, se pregătește echipamentul antiderapant".Minerii, personalul care face naveta la întreprinde-
au venit să ducă schimbul". Aflăm că tot pentru transportul pereonalului muncitor la mina Aninoasa” bariera C.F.R. de la Iscroni a fost și încă mai este un mare obstacol ; se pierd minute prețioase aici. In ultima vreme întreprinderii, de comun a- cord cu C.F.R.-ul, au sta- timp și de calitate.

și au- urmă-

tră“, cea mai înaltă ciere acordată unităților în cadrul trupelor de pompieri.De un real sprijin sînt formațiile civile pompieri care ne de contribuie din plin la apărarea de incendii a avuției naționale. Printre formațiile civile care au obținut rezultate,deosebite se numără cele din cadrul I.M. Lonea (care a obținut recent premiul I in cadrul unui concurs pe județul Hunedoara), I.M. Petrila, Deppzitul de desfacere a produselor petroliereCu rilor năm capacitate pentru ționarca activității venire și stingere diilor, fiind oricînd sa răspundem cu cinste și dăruire oricărei sarcini încredințate de partid.Cpt. Valentin NECHITA 
comandantul companiei de 

nomnieri Petroșani

Vulcan. zprilejul zilei pompic- ne angajăm să acțio- cu întreaga noastră perfec- de pre- a incen- gata

REZULTATE TEHNICE Lotru Brezoi — Construe torul-Craiova 1—1, C.F.R. Craiova — Bistrița Bă-
0, Constructorul Tg. Jiu — Minerul Lupeni’ \ Jiu 1—4, Pro-

Gloria Drobe-Unirea Drăgă-
beni 4-0—1, Chimistul Rm. Vilcea — Dierna Orșova 3—0, Metalurgistul Sadu — Pandurii Tg.greșul Băilești — Minerul Motru 2—-2,
ta Tr. Severin — Minerul Vulcan 1—0, gășani — Metalul Rovinari o—0.

CLASAMENTULConstructorul CraiovaChimistul Rm. VilceaPandurii Tg. Jiu
Minerul LupeniC.F.R. CraiovaMinerul MotruUnirea Drăgășani

Apartamentele 
pot fi predate 

la timp
• (Urmare dm pag I)

1.2.3.
4.5.
6.7.8. Progresul Băilești Lotru Brezoi Metalurgistul Sadu

Minerul Vulcan
Constr. Tg. JiuMetalul Rovinari Dierna Orșova 'Tr. Severin

9.10.
11.12.13.14.15. Gloria Dr.16. Bistrița Băbeni

ETAPA VIITOARE": Minerul
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333333MotruDrobeta Tr. Severin, Metalul Rovinari -zoi, Constructorul Craiova -Unirea Drâgășani — Metalurgistul Sadu, Minerul

Vulcan — C.F.R. Craiova, Dierna Orșova — Minerul
Lupeni, Pandurii Tg. Jiu — Progresul Băilești, Bis-

— Care sînt celelalte 
întreprinderi cuprinse în 
această acțiune și de ce 
n-au intrat încă în acti
vitate ?— I.M. Vulcan, prepara- ția Coroești, Uzina electrică Paroșeni și secția Vulcan a E.G.C. L. Lupeni. Dat fiind faptul că pentru această activitate au fost solicitați mai mult oameni calificați (zidari și zugravi), muncitorii necalifieați fiind necesari doar pentru „ sprijinirea celor din prim. categorie, unitățile respective nu au putut trimite oameni deoarece erau ocupați cu alte lucrări la fel de urgente. Cei de lâ I.M. Vulcan, spre exemplu, au avut de terminat lucrările lâ baia și vestiarele stadionului din oraș, întrucât începerea campionatului de fotbal reclama urgentarea acestora. Dar, de săptămîna aceasta vor intra toți în

<1

Instantaneu din atelierul mecanic al S.S.H. Vulcan. Colectivul de strungari 
frezori execută piesele necesare stilpilor de susținere hidraulică. Deviza acestui colec
tiv : depășirea ritmică a sarcinilor de plan și reducerea rebuturilor.

Foto : Gh. O.

— Considerați " că in
tensificarea activității 
va asigura încadrarea 
în termenul de preda
re a apartamentelor ?— Fără îndoială, da. Da- • că se concentrează toate forțele, dacă fiecare unitate va trimite echipe compacte de zidari și zugravi,- cu scule și, în plus, cîțiva muncitori necalificați pen- a-i ajuta, așa cum le-am cerut de fapt, se va putea organiza munca mai bine, nimeni nu va veni la lucru doar ca să fie prezent. Ani 

luat măsuri ca șantierul 
să ne asigure toatu materialele necesare. In felul acesta sperăm ca Ia 30 septembrie cînd e termenul 
de predare a blocului să 
fie predate și aceste 30 a- partamente. ?
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Pensiile pentru țăranii cu gospodărie 

individuală din zonele necooperativîzate (I)
Prevederile Legii nr. 5 din 1977 privind pensiile 

și alte drepturi de asigurări sociale pentru țăranii cu 
gospodărie individuală din zonele necooperativîzate 
ilustrează preocuparea permanentă a Partidului Co
munist Român pentru ridicarea nivelului de trai al 
întregii noastre țărănimi. •

Pentru a oferi țăranilor crescători de animale
din Valea Jiului lămuriri suplimentare în legătură 
cu acest act normativ, ne-am adresat tovarășului 
Ion Mischie, secretarul Comitetului executiv al Con
siliului popular municipal Petroșani, care a avut a- 

' la întrebările puse, preci-mobilitatea de a răspunde 
zînd următoarele :— Prevederile Legii nr 5/1977 reprezintă cadrul juridic care garantează țăranilor cu gospodărie individuală din zonele ne- cooperati vizate obținerea unor venituri menite să ■ le asigure cele necesare traiului la bătrînețe ori în cazul pierderii capacității de muncă.

— Care sînt, deci, a- 
ceste venituri ?— In lumina prevederi

lor legii amintite, pentru țăranii cu gospodărie individuală din zonele ne- cooperativizate se asiguj-ă pensia pentru limită de vîrstă, pensia pentru pier
derea totală sau în cea mai mare parte a capacității de muncă și de urmaș. Elementele funcție de care se leșie cuantumul pensii sînt : perioada 
contribuție la fondul 
pensii ; valoarea produselor 
livrate de țărani anual Ia 
fondul de stat ; gradul de 
invaliditate. Cit privește fondurile necesare plății pensiilor și celorlalte drepturi de asigurări sociale, acestea se constituie din: 1 — Contribuția de 40 lei, ■lunar, a fiecărui membru al gospodăriilor individuale care a împlinit vîrsta 
de' 18 ani și desfășoară o activitate agricolă. Aceste contribuții se depun de țărani trimestrial ; 2 — Contribuția statului de 2 la sută stabilită în raport cu valoarea produselpr livrate la fondul de stat de către țăranii cu gospodării individuale. Sumele repre- zentînd această contribuție, se depun lunar de unitățile care preiau produse- 

. le agricole.
— Considerăm că ță

ranii crescători de ani-
' male din Valea Jiului 

Sînt interesați să afle 
cînd anume beneficiază

pensia în stabi- acestor 
de 
de

prevede că cei cu tribuție între 3000 5000 lei vor primi sută din pensia stabilită dacă ar fi» livrat produse 
în valoare de cel puțin 5000 lei. De asemenea, cei care vor livra produse sub 3000 lei, vor primi numai 50 la sută din pensia cuvenită dacă ar fi livrat produse de 5000 lei. Dc menționat că, așa cum s-a interpretat și de către conducerea Ministerului Mun- ; cii, valoarea produselor livrate. este cea stabilită pe . gospodărie. Deci sumele e- vidențiate ca fiind predate de către capul de familie, vor. fi valabile în totalita-, te și pentru ceilalți membri de . familie contribua- .. bili. In concluzie, de pen- , sia integrală pentru limită de vîrstă vor beneficia categoriile de țărani cu gospodărie individuală din zonele necooperativîzate 
care vor împlini vîrsta de 
pensionare după 31 de
cembrie 1987 în condițiile : 
SA EI CONTRIBUIT E- 
FECTIV LA FONDUL DE cuprins 'PENSII și SA FI LIVRAT 

FONDUL

p con- 
lei și 

70 la

de dreptul la PENSIA 
PENTRU LIMITA DE 
VIRStA. Vă rugăm să 
ne oferiți precizări în 
legătură cu această pen
sie.

— PENSIA PENTRU LI
MITA DE VIRSTA se ă- ..cordă pe tot timpul vieții bărbaților care au împlinit vîrsta de 65 de ani și femeilor care au împlinit vîrsta de 60 de ani, cu condiția să fi contribuit 
cel puțin 10 ani la fondul de pensii și să fi livrat la 
fondul de stat produse. In funcție de perioada de contribuție și valoarea a- nuală a produselor livrate la fondul de stat, cuantumul pensiei este între 160 și 400 lei lunar. Cei care au contribuit la fondul de pensii -O perioadă mai mare de 30 ani (bărbații) și 25 de ani (femeile), vor beneficia, pentru fiecare an de contribuție în plus, de o majorare femeile, vor primi pensie 
de 5 la sută a pensiei ce li se cuvine. ....Referitor la valoarea a- nuală a produselor livrate ia fondul de stat, legea

PRODUSE LA
DE STAT.'■ Evident, pîna1987, țăranii cu individuale, careplini vîrsta de 70 de ani — bărbații și 65 de ani —

in anul gospodării vor im - f
intermediară. Această problemă o vom dezbate într-unul din numerele viitoare ale ziarului.

T. VR1NCEANU

C A R NE T
O NOUA UNITATE

MINIERAIn bazinul carbonifer Rovinari a intrat în circuitul productiv o nouă unitate minieră —- Pinoa- sa. Situată în vecinătatea termocentralei de la Ro- gojelu, noua mină, al cărei prim abataj a fost dat în exploatare cu o decadă mai devreme și a fost concepută pentru exploatarea stratului de , cărbune după tehnologii moderne ce permit mecanizarea complexă a lucrărilor de extracție și transport al cărbunelui la
PARADA MODEI

JT Ân

La Liceul de informatică din Petroșani, ca da 
altfel în toate școlile din municipiul nostru, pregăti
rile pentru începerea noului an școlar sint in toi. 
Iată, în clișeul nostru, elevii împreună cu profesorul 
lor verificînd aparatura cu care vor lucra în curind.

Foto: Ion LICTU

Noutăți pentru nou!

an școlar
• ?U r ni a r e din nag. n• Acțiunea de reamena- jare și modernizare a spațiilor școlare a continuat în timpul vacanței de vară. Pe lîngă cele 92 de laboratoare existentela sfîrșitu vățămînt

cabinete tehnice i Valea Jiului anului de în- încheiat — înTEHNICsuprafață, iar de aici, ex-- pedierea sa, rin flux continuu, pe benzi transportoare, la termocentrală. Astfel, primul abataj frontal este dotat cu un -complex de tăiere, încărcare, transport și susținere mecanizată cu ajutorul căruia se pot extrage zilnic în medie de 1 500 tone mai mult lignit.
PENTRU

UNGEREA
INSTALAȚII

RĂCIREA ȘI
mașinilor-unelteSpecialiștii întreprinderii de accesorii pentru mași- ni-unelte de la Blaj au

realizat noi tipuri de instalații pentru răcirea și ungerea mașinilor-unelte în procesul de prelucrarea metalelor prin așchiere. Acestea asigură sporirea vitezei ' de lucru, creșterea calității suprafețelor prelucrate și sporirea substanțială a productivității muncii. Realizate la un înalt nivel. tehnic și calitativ, noile înlocuiesc cu instalații rezultate remarcabile pe cele import, asigurînd o semnată economie deTută.’ . ■
din 
în- 
va-

ș!
i

fi18 .prima zi de școală vor , date în folosință încă laboratoare "care oferă condiții superioare pentru desfășurarea unui practic, activ și diferențiat. Astfel de spații educative s-au școlile generale 2 Lupeni 
6 și 4 Petroșani, la liceele industriale -din Petroșani, Lupeni și Vulcan.• Școala sportivă Petroșani va începe, anul de învățămînt cu câteva noutăți : 2 clase de gimnastică (clasele I și a II-a) și una de schi (clasa I). .• Noutăți sînt și in diversificarea profilelor școlare din Valea Jiului, determinate de perspectivele. dezvoltării social-economi- ce a municipiului. Dacă în anul precedent au fost doar 2 clase cu profil de industrie ușoară, în acest an școlar, în învățămîntul profesional și liceal, s-au realizat clase și la Lupeni (2 clase), Liceul industrial din Vulcan, Școala generală nr. 4 Vulcan, Școala generală nr. 4 Petroșani.

învățămîntinstructiv- realizat la
din

„SPECIALITATE" CU.;.
CIN TECDoi indivizi, Mircca Andronesc și Alexandru Morar, în loc să-și cîș- tige existența în mod cinstit, prin muncă, au hotărît să... se „specializeze". Insă nu pentru o meserie oarecare, utilă, ci în hoții- S-au „specializat" în furturi din căminele muncitorești. Speculînd creduli- ' tate-i anumitor tineri din cămin .și lipsa de 

I vigilență a unor respori- 1 sabili de cămine, ei au | sustras diferite obiecte de inventar — covoare, care.le vindeau unor amatori de chilipiruri Ia prețuri derizorii. Se le- gănau în iluzia că pu- ' teau să ducă un astfel I de trai... parazitar de I pe o zi pe alta. Au fost I prinși însă și trimiși în I fața instanței să dea I socoteală pentru faptele lor.
i FARA certificatI Autocamionul 21HD i 1341 a fost surprins I în una din zilele tre- I cute circuited fără certificat de înmatriculare. Șoferul Nicolae Ciurea, deși știe că n-are voie să circule fără acest act prevăzut de lege, I susține că nici condu- I cerea întreprinderii nu I. mai știe, unde e certi- I ficatul de înmatriculare i al autocamionului în I cauză. Să fie chiar așa ? *
. NERĂBDARE

sau inconștiențaI Nemaiavînd, proba- | bil, răbdare pînăI obținerea permisului de I conducere pentru njo- I toreta „Mobra“, Gheor- I ghe Moldovan, din comuna Aninoasa, a culat fără 'permis, sa cunoștințelor
I cesare circulației drumurile publice costat însă cam i

Ide inventar perdele etc. — pe
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'“I

i cir-Lip- ne- ’ pe l-a mult. Fiindcă la un . moment dat, în ziua de 28 august, în timp ce circula prin-comună cu motoreta a intrat sub partea din spate a unui autobuz, accidentîn- du-se grav.
Rubrică realizată de

V. STRAUȚ •

I

PENTRU SEZONUL TOAMNĂ—IARNĂ 1973

xjliiii a avui ioc ia ma
gazinul nr. 11, confecții 
pentru' femei, din Petro
șani o frumoasă paradă 
a modei, organizată de 

către I.C.S.M.l. Petroșani.
Au fost prezentate mo

dele de confecții pentru 
femei, bărbați și copii 
specifice sezonului de 
toamnă-iarnă, executate

de întreprinderile de in
dustrie ușoară și ale co
operației meșteșugărești 
din țâră. Cei prezenți au 
manifestat un deosebit 
interes față de noile mo
dele de rochii, taioare, 
costume, pantaloni, bluze, 
pardesie și paltoane, care 
s-au remarcat printr-o 
croială modernă și rafi

nament artistic. Au plă
cut îndeosebi pardesiele 
și paltoanele ce se vor 
purta în toamna și iarna 
acestui an, articole pre
zentate într-o variată pa
letă de culori.

După cum am aflat de 
la conducerea I.C.S.M.l. 
Petroșani această paradă 
a modei se înscrie în ca

drul preocupărilor perma
nente pe care conducerea 
colectivă a întreprinderii 
comerciale le acordă or
ganizării de discuții cu 
publicul privind sondarea 
părerilor și gusturilor a- 
cestuia.

Fotografii si text :
Gh. OLTEANU
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GENEVA Notă, externa

brigăzile regimului generalului
(Ager- armate

GENEVA 12 (Agerpres).In cadrul sesiunii de la Ge-pentru lupta împotriva discriminării’

Situația din Nicaragua
ția Națiunilor Unite are da- ‘ tori a să vegheze ca prin cineva a Subcomisiei O.N.U. piui dreptului la autodeter- pentru lupta împotriva dis- minare al popoarelor să fie criminării și protecția mi- 'norităților au fost examina

te două rapoarte ^speciale referitoare la dreptul popoarelor de a dispune de ele însele și la îndeplinirea rezoluțiilor O.N.U. în această problemă.Luînd cuvîntuî în cadrul reuniunii, Român i ei a reprezentantul spus : Organiza-

totdeauna , și în mod deplin respectat pretutindeni în lume. O.N.U. și statele membre au datoria de a ajuta popoarele care se mai găsesc încă sub dominația colonială sau sub ocupație străină să-și recîșfig: independența, exerc;tînd dreptul dc a și hotărî singure «carta
Iran iDezbateri pe marginea programului noului guvern lițică din țară, presă iraniană anunță că liderul religios Yahia Nassiri Nouri a fost arestat sub acuzația de a fi incitat locuitorii cartierului Jaleh din Teheran la acțiuni împotriva statului. De asemenea, presa dtn Teheran relevă că. in cadrul acțiunilor deslanșe’.e de guvern împotriva erupției. au iest arestați.un fost, ministru și doi foști miniștri adjuncți, precum și 5 oameni de afaceri.

TEHERAN 12 (Agerpres).Adunarea Națională Consultativă (Majlis-ul) a Iranului a început marți, dezbaterile pe marginea programului guvernamental prezentat de primul minis- , tru Jaafar Sharif Emami. Ea încheierea dezbaterilor, odată cu votul de învestitu
ră, Majlis-ul urmează să se pronunțe și asupra Legii ■ marțiale decretate la 8 septembrie.In legătură cu situația po-Inundațiile în Indiaroși locuitori și-au pierdut viața săptămâna trecută, sînt încă izolate, aprovizionarea cu alimente fiind a- sigurată pe calea aerului de către forțele armate.Oficialități din Calcutta,- capitala Bengalului de Vest, apreciază că fluviul Gange va continua să crească și va atinge cota maximă la sfîrșitul săptă- mînii la Malda și MUrshi- dabad, de la frontiera cu Bangladeshul.Situația s-ainrăutățit și'în districtul Ball ia din estul - statului Uttar Pradesh, unde aproape 1 500 de sate au fost inundate și cel puțin 22 de persoane și-au picr- tul Midnapore, unde nume- dut viața.

DELHI 12 (Agerpres). Puhoaiele fluviului Gange au făcut marți o breșă în districtul Monghyr din statul Bihar, inundind sute de localități. Nivelul apelor crește în continuare de-a lungul întregului curs al fluviului, din Bihar, stat cu o mare densitate demografică, în timp ce amenință, de asemenea, noi re- , giuni în Bengalul de Vest, afectat deja destul de serios de inundații. Primul ministru al Bengalului de Vest a declarat ziariștilor că situația din statul său ' este gravă, afirmînd că mai multe zone, din distric-
s

DIN NOU, DESPRE
CAZUL KENNEDY

1

Faptul divers 

pe glob

Ic
I

In cadrul audierilor organizate în Camera Reprezentanților a S.U.A. asupra împrejurărilor a- sasinării fostului președinte John F. Kennedy, la Dallas în noiembrie 1963, un expert în acustică, James Barger, a exprimat ' părerea că cursul asasinatului fost trase patru focuri, și nu trei așa cum a conchis Comisia Warren.Probe medicale și balistice există pentru numai două din focurile trase. In concluziile sale, Comisia Warren a afirmat că cel de-al treilea și-â greșit, probabil, țin- ța.Președintele Comitetului congresional în fața căruia au loc audierile a avertizat împotriva speculațiilor ne justificate pe care le-ar putea genera depozițiile, arătînd că Ia semnele de întrebare ridicate de concluziile Comisiei Warren nu se va 
putea răspunde decît la restate 40 de persoane 
încheierea anchetei, luna decembrie.

. MANAGUA 12 preș). Ciocnirile dintre forțele de rezistență populară și rămase fidele dictatorial al'Anastasio Somoza, pozițiile noi cucerite de Frontul Sandinișt de Eliberare Națională, bombardamentele și celelalte operațiuni militare represive declanșate de autoritățile de la Managua au creat în Nicaragua o virtuală stare de război civil.Numărul morților • din ultimele zile este estimat de observatori la peste 300 iar al răniților la mii.Frontul Sandinișt liberare Națională a un apel organizației Doce", care grupează personalități politice, oameni de afaceri, ecleziasti cu vederi democratice, în vederea constituirii, în regiunile eliberate, a unui guvern provizoriu de largă concentrare democratică.Reprezentantul organizației „Los Doce", Carlos Tu- nnermann, fost rector al Universității din Managua, a anunțat că „pentru a salva țara de la noi sacrificii inutile" gruparea a acceptat propunerea FSLN.

câteva
de E- lansat„Los

Pentru desființarea barelor străineȘapte organizații sindicale din Filipine au dat publicității o declarație comună în care se cere cu insistență lichidarea imediată a bazelor militare americane din arhipelag. O inițiativă similară a fost lansată dc Organizațiile de tineret, care au formulat această cerere într-o rezoluție adresată parlamentului filipi- nez, preciim și într-o scrisoare deschisă adresată Guvernului S.U.A.După o perioadă de liniște aparentă, controversa americano-filipine- ză privind bazele a fost reluată într-o formă nouă. Presa filipineză a- mintește că negocierile dintre Manila și Washington referitoare lâ modificarea statutului bazelor militare ale S.U.A, se desfășoară de peste doi ani și jumătate. In ciuda le interne ale președin- perioadei îndelungate de tratative, nu s-a ajuns la un acord de substanță în ceea ce privește statutul acestor baze — în sensul exercitării jurisdicției filipineze asupra lor — și nici asupra termenului prezenței americane în Filipine.Pentru Manila, revizuirea vechiului tratat care

datează di'fi 1947 are o importanță esențială. încheiat în urma unor presiuni din partea Statelor Unite, tratatul contravine liniei politice externe a Filipinelor promovată de președintele Ferdinand Marcos. Șeful, statului fj- lipinez a subliniat în repetate rînduri necesitatea reevaluării relațiilor cu Statele Unite, fosta metropolă colonială, într-o manieră care să corespundă actualelor cerințe ale relațiilor internaționale, adică de pe poziții de egalitate.Prezența americană în Filipine are, de asemenea, implicații asupra politicii interne a acestei țări. încercările de a e- labora o cale proprie, specifică Filipinelor, de dezvoltare a țării, spre care tind toate refofme-telui Marcos, sînt stîn- jenite de o prezență militară străină. Înlăturarea acestei prezențe este un imperativ a cărui prioritate este sprijinită de cercurile largi ale opiniei publice, filipineze,. și în primul rînd de. organizațiile sindicale și de tineret.
G. C.

s
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JOSE LOPEZ PORTILLO, președintele statelor unite mexicane l-a primit la reședința sa de la „Los Pinos", Pe ambasadorul Republicii Socialiste România în Mexic, Dumitru Mihail.
AMBASADORUL Republicii Socialiste România în Republica Socialistă Vietnam, Tudor Zamfira, a fost primit . în vizită de rămas bun, la încheierea misiunii sale în această țară, varășul Truong membru al Biroului al C.C. al Partiduluinist din Vietnam, președinte al Comitetului Permanent al Adunării Naționale a R.S. Vietnam.
FIDEL CASTRO RUZ, președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ,.ale Cubei, a sosit

de to- Chinh, Politic Comu-

marți la Addis Abeba, unde a fost întîmpinat de șeful statului etiopian, Mengistu Haile Mariam.
UNIUNEA POPORULUI 

AFRICAN — Zimbabwe, a anunțat că regimul rasist al lui Ian. Smith a arestat 200 membri ai Z.A.P.U. după instituirea legii marțiale în urmă cu două zile. Anterior autoritățile de Salisbury au confirmat restarea a 19 membri ai cestei organizații.
IN AJUNUL COMEMO

RĂRII unui an de la moartea lui Steve . Biko, unui din liderii populației de culoare din Alrica de Sud i c îs mișelește în închisoare de rasiștii sud-africam, po-

la
a-a-

FILME
PETROȘANI-— 7' -Șb-;. 

iembrie: Orfana; R-epu- i 
blica : Aventurile mâi- | mutei Muky; Unirea : i Un pod prea îndepărtat, I seriile f-II; " '

PETRILA: Un om cu i idei;-. '
LONE A: Diamantele ; negre, seriile I-II ;

ANINOA-SA: Pentru ipatrie, seriile T-II;
VULCAN: Ploaie cu :sbare;
LUPENI — Cultural: Tentacule; Muncitoresc:.Sofiei Grusko.

TV.Teleșcoală; 9,30 copiii țării : Re- 10,00
Taina

I
I
I
I
I
I

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Iae oox , amator ia earc-. goi ia pană; 17,50 Mat neu | de vacanță : Tn mările ‘ Sudului (17); 18,15 Viața I rațională: Uz și abuz ir, I 18,25 1 pio- I țările « socialiste ; 18,50 Tragerea | pronoexpres; 19.00 File. de istorie. 130 de ani del la bătălia din Dealul * Spîrii, la 13 septembrie I 1848. Documentar;. 19,20 I 1001 de seri; 19,30 Te-1 lejurnal; 20,00 Noi, : fe- • meile 1 Părtașe la ir.făp- | tuirile tehnico-științifice;20.30 Telecinemâteca : Accident de . vîn’ătp ire. Producție a s :>.idic.uri tor elvețiene. Premieră TV;; 22,00 Cîntece populare22.30 Telejurnal.

RADIO5,00 Buletin de5,05 6,00 dimineții; 7,00 Radio- I jurnal; 8,00 Revista pre- I sei; 8,10 Curierul melo- I diilor; 9,00 Buletin de | știri; 9,05. Răspundem I ascultătorilor; 10,00 Bu- | letin le știri; 10,05 Disc, muzical folcloric; 10,30 I Din țările socialiste;!10.45 Tradiții 'coralei muncitorești: corul petro-’ liști’or din nh'.reni —I Dîmbovița; 11,09 Buletin ' de știri; 11,05 Microfonul | pierderilor; 12,00t de știri; 12,05 Din ■ ra folclorului12,20 Statornica Emisiune specială dedicată Zilei pompierilor ;12.45 Memento componistic : Ion Vasil esCu ; 13,00 De la 1 la 3; 15.00 Clubul incitaților; 15,50 Fotbal minut cu minut. Transmisiuni directe de la întîlnirile echipelor românești în „Cupele Europene"; 18,00 Orele serii: 20,00 Odă limbii
• române; 20,20 La izvo

rul dorului — cîntece 
populare; 20,30 Litera și 
spiritul legii; 20.5? Ca
dențe sonore. * Buletin 
de știri (ora 21,00). * 
Consemnări (ora 21,30). 
* Coordonate economice 
(ora 21,35); 22,00 O zi 
într-o oră ; 23,00—5,00
Non stop muzical noc
turn.

Pentru portaj-doeumentar;Șoimii patriei; 10,10 Antena vă aparține. Specta- 
I col prezentat de județul LHarghita — Realizator 
I Adrian Păunescu; 11,20Reportaj TV : Sub sem- Inul creației de masă ;lț,40 Telex; 11,45 închiderea programului ; ,15,55 Fotbal : Universitatea Craiova — Fortuna Dusseldorf în „Cupa Cu- pelor“. Transmisiune di- Irectă de la Craiova. In pauză : „Careul magic" - 
1 finala campionatului 1978de box amator la ca'te- -Zl
viata oamenilor;Telecroriica pentru nieri; 18,40 Dinliția regimului a operat 11 arestări din rîndul rudelor și prietenilor victimei. Nu a fost furnizată nici o explicație oficială cu privire la aceste arestări, dar observatorii consideră că în felul acesta regimul de la Pretoria încearcă să deșcu- . rajeze manifestările prilejuite de aniversarea — la 12 septembrie a „Zilei martirilor din Africa de Sud".

LA ROMA s-a întrunit marți reuniunea membrilor guvernului italian și reprezentanților sindicalelor, consacrată examinării obiectivelor fundamentale ale planului trienal de relansare economică a țării. După cum informează agenția A.N.jȘ.A-, sindicatele sînt sceptice în ce privește posibilitatea de transpunere. îp. viață a Unora dintrP obiectivele planului guvernamental.

știri;Ritmuri matinale;
Radioprogramul

I
I 
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I
IISuccesul împotriva celei mai puternice bande -de traficanți din Asia urmează unei anchete desfășurate în colaborare cu Interpolul de către agenți ai brigăzilor antidrog din Singapore, Malayezia, din unele țări vest-europene și S.U A. • <Rețeaua, al cărei sediu era la Amsterdam, reușise, după conflicte sângeroase, să frlimin? alte două bande din Hong Kong cu care rivaliza pentru controlul pieței de heroină din Europa occidentală

I

DIAMANTIn Iakuția, nordul Siberiei, a fost descoperit un diamant de -106 carate, care va purta.numele nia- relsii scriitor rus LeV Tolstoi, de la a cărui naștere se împlinesc 150 de ani.Noua piatră prețioasă va completa colecția unică de diamante din Ia- kuția, colecție ce cuprinde,’ între altele, un briliant de 232 carate, noscut sub numele „Steaua Iakuției".
SUCCES ÎMPOTRIVA 

TRAFICANȚILOR DE 
STUPEFIANTEDupă cum relevă un ra- neze din nou normal, port dat publicității luni la Singapore, recent a fost desființată una din cele mai importante rețele de trafic de stupefiante. Cu. acest prilej, au fost a-în au fos.t capturate 200 kilograme de heroină.

înau

cu- de GREFA DE FICATUn copil american trăiește de peste patru ani cu doi ficați, din care u- nul grefat. In această perioadă, ficatul bolnav al copilului s-a însănătoșit ajungînd să funcțio-Informația a fost prezentată la Roma de Jbhn Fortner, doctor chirurg la un spital din New York, în cadrul celui deal VH-lea Congres internațional de \ chirurgie specializată în transplanturi de organe interne.
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întreprinderea de utilaj 
minier Petroșani

stradă Republicii nr. 1

ÎNCADREAZĂ urgent

■ fochiști de înaltă și joasă presiune

— șef depozit

încadrarea și retribuirea se fac conform 
legilor nr. 12/1971 și nr. 57/1974.Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Andaci 
Anton, eliberată de- E.G.B. 
Petroșani. Se declară nulă.
(542)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Șteț 
Petru, eliberată de I.M. A- 
ninoasa. Se declară nulă.
(543) ' V

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Sama
rei Gligor, eliberată de 
I.R.E.H. Deva. Se declară 
nulă. (544)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pîntea 
Maria, eliberată de I. U. M. 
Petroșani. Se declară hulă.

(540)

tEDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, Potrațami, * fcgMdicii, nr. TO. telefon 416 62 (Mcratariaf), 4 24 64

B 11? in comoa- * nostru; veghe ;
I 
I
I 
I
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MPAUA.a Tipografia Petroșani, cir. Ropub!ir<<. w
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