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Miercuri, 20 septembrie 19 78în noul an universitar
O susținută muncă politico

ideologică în mijlocul studenților

actualitate transforma

terminată de stabilirea realistă a obiectivelor muncii de partid, de capacitatea organizațiilor noastre de a pune în centrul acțiunii problemele esențiale ale perfecționării activității didactice. Acest lucru este pe deplin posibil, dacă a- vem in vedere că 96 la sută dintre cadrele didactice și peste 11 lâ sută dintre studenți sînt membri de partid, alături de care activează un însemnat activ constituit din studenții celor două facultăți.In vederea corelării

Noul an de învățămînt- superior, al. 30-lea în existența Institutului de mine din Petroșani, a început într-o atmosferă generală de exigență față de pregătirea studenților, viitorii specialiști în mineritul românesc, conducători ai procesului de producție și, într-o măsura egală, educatori, activiști ai partidului. In munca de modelare . a personalității studenților, ca și în alte domenii de activitate. social-eeonomică, este de mare cerința de aacumulările cantitative într-o calitate nouă, superioara. In domeniul nostru această cerință înseamnă formarea unor oameni cu o înaltă capacitate profesională' și politică, receptivi la tot ceea ce este înaintat, capabili să contribuie la îmbogățirea- științei și tehnicii românești cu noi valori, să le încorpo-• reze în. producție, așa cum spunea secretarul general al partidului, tovarășul Nieolae Ceaușescu, .Ia marele miting de la Cluj- Napdca, cu prilejul deschiderii noului an de învățămînt. Pentru a răspunde •acestor exigențe acționăm în direcție^ creșterii rolului conducător al organizației de partid din. institut. A- firmarea tot mai puternică a comuniștilor In viața fiecărei facultăți este de-

cît mai bune a obiectivelor de perspectivă cu sarcinile curente, acordăm o atenție deosebită elaborării planului comun de măsuri al comitetului de partid, consiliului profesoral, comitetului sindicatului șl Consiliului Uniunii Asociației Studenților Comuniști, plan ' care stabilește coordonatele unui control sistematic a- supra desfășurării întregului proces instructiv-educa- tiv. In această ordine de idei avem în atenție asistența la orele , de curs și seminar, urmărirea permanentă și realizarea programelor analitice la fiecare disciplină,, precum și înfăptuirea integrală a sarcinilor pe linia activităților educative. Comitetul de partid va continua și în acest an universitar să sprijine birourile organi-
„SAKMIS 78Manifestările de cultură cinematografică din cadrul festivalului filmului documentar „Valea Jiului", acțiune cuprinsă în luna culturii și 'educației socialiste hunedo-rene „Sarmis ’78“, concentrează în aceste zile interesul tuturor locuitorilor municipiului. Filmele realizate de studioul „Al. Sahia" sînt documentare în conținutul lor, deci investi- gînd realitatea din patria noastră sau evdclnd fapte istorice urmărite prin documente de epocă. Dar în realizarea lor sînt artistice; scenariștii și regizorii au creat adevărate spectacole cinematografice cu o mare forță educativă și tivă. Inspirația și ția realizatorilor tuliii studiou este în filme în Care rim noi și noi preocupărilor ale oamenilor, ale educației și culturii. „O viață închinată fericirii . poporului", film-omagip, sau retrospectiva dposebit de semnificativă alte creații cum si'nt cebal", „Tribunul", cern brie 1918", minescu" ternii", „ toare" sau „Jocul copilăriei noastre — fotbalul" sînt urmărite cu pasiune și interes de elevi sau de spectatori adulți din Pe- trila. Petroșani, Vulcan sau

inlorma- imagina- cunoscu- pfezentă descope-fațete ale laborioase

zațiilor de bază ■ pentru concentrarea întregului potențial din facultăți realizarea conținutului învățămînt, productive, proiectare, muncii educative în rîndul studenților. In adunări ale organizațiilor de partid vor fi dezbătute orientările fundamentale ale procesului instrucțiv-edueațiv în raport cu cerințele stabilite de . partidul nostru în domeniul pregătirii cadrelor, Și în acest nou an U- niversitar vom perfecționa experiența dbbîndită prin consultarea specialiștilor din producție,, a conducerii ministerului beneficiar în problemele care privesc principalele sarcini economice și, legat de înfăptuirea lor,, formarea cadrelor do ingineri și subingineri.In vederea ridicării eficienței activității didactice, în cadrul consiliilor profesorale și al catedrelor, sub directa îndrumarea a organizațiilor de bază, șe vor adinei dezbaterile privind conținutul diferitelor discipline din planul de în-

spre de calitate a procesului de a activității de ccrcetare- a obiectivelor

Lector univ. Aurel SUCIU, 
secretarul 

Comitetului de partid 
de la Institutul de mine 

Petroșani

Șanlierul de locuințe Vulcan. Comunistul Milică Tăbăcaru și șeful echipei de 
instalatori Pet-u Mantea. sortează cofrajele noului bloc nr. 3 care in final va avea 
8 nivele și 64 de apartamente. Foto : Gh. OLTEANU

Pe traseul Preparația Coroeșfi-MIna Vulcan,

Cine ridică semnalul?La începutul lunii în curs, mina Vulcan a în- tîmpinat, după cum uni fost informați, unele greutăți în ceea ce privește expedierea cărbunelui, datorate lipsei de vagoane primite de la preparația Corcești. Din acest motiv I. NT. Vulcan a înregistrat rămîneri în urmă la producția de cărbune.Am căutat să lămurim capzele neasigurării numărului de vagoane pentru cărbune brut, la preparația Coroești. Aici aflăm c_ă în- tr-adevăr au cînd nu s-a ziția mineivagoane prevăzut, vina nu o preparația, croni care contractulExistă aici

fosl perioade pus la -dispo- n umărul de dar că poartă numai ci și gara Ts- nu a respectateconomie.o neințelege-
(Continuare în pae- a 3-a)

manifestările 
culturale petrilene

re. Regulatorul de circulație și mișcare din Petroșani are obligația de a asigura prin. stația lscroni vagoane C.F.R. pentru pre. parație, iar aceasta asigură mina cu vagoane din parcul propriu. destinate încărcării cu cărbune brut. Aparent nu ar li nici o , legătură între stația Is- croni și mina Vulcan. Și totiiși... Atunci cînd preparația nu primește numărul de Vagoane prevăzut în constrăctul cu C.F.R.-ul, nu-și poate desfășura pro- - cesul de producție în condiții normale. -Umplerea silozurilor de „bruți" devine inevitabilă și deci sînt limitate- posibilitățile de asigurare a minei cu vagoane goale. lataN cum pe traseul Preparația Coroești — mina Vulcan se interpune gara lscroni.Din planul zilnic de vagoane constatăm că. cu cîteva excepții, în perioada analizată (25‘ august — 5
C. IOVANESCU

Douâ sectoare 
cu depășiriRealizând ritmic sarcinile de plan, colectivele de mineri din cadrul sectoarelor IV și II de la mina Petrila au extras peste prevederi, de la începutul lunii, un. plus de 293 și respectiv 128 tone cărbune. In obținerea acestor rezultate un rol important l-a avut folosirea mai a timpului în abataj șijudicioasă de lucru .. ___..îmbuna lățirea activității de transport. Cunoscut! i brigadieri Eugen Voicu și Francisc Bartha, împreună .cu ortacii, lor, au obținut cele mai frumoase succese în muncă.

Cărbune 
peste prevederiColectivul sectorului Vtl al minei; Lupeni. a extras peste prevederii de la începutul lunii, o producție de cărbune de 924 tone. S-âu evidențiat în întrecerea socialistă brigăzile conduse de Vincze Martin și Florea Barbu de 'la a- bâtajul cameră. Rezultate remarcabile au ob-, ținut in această perioadă și brigăzile conduse de Nieolae 'fănăsaehe, Vasile Gîigău și Emil Gopandi. ... - b

„Cîntarea României",„De- „1 da- „Mihai E- ', „Dimitrie Can- „O traiectorie ului-
I 
I

T. SPATARU

continuare m pag ■ 2-a)

WAW

O brigadă cu ale cărei realizări mina Vulcan se 
mindrește : cea condusă de Hie Chiron de la sectorul 
investiții. '

Prin acțiunile cuprinse cea de-a doua zi. „S;ip- tămîna culturii și sportului", organizată do Consiliul educației politice și culturii socialiste din Pe- trila, prin caracterul, conținutul și locul de organizare, este o contribuție reală la apropierea actului educativ și cultural de locul de muncă. Răspunzînd unor cerințe actuale și necesității pornite din mijlocul colectivelor de muncă, ieri au avut loc dezbateri în cadrul' cărora problemele . întreprinderilor miniere — mecanizarea, . creșterea producției și a productiv itații. perf ecțiandrea tehnologiilor de lucru, preocuparea cadrelor teh-

(Continuare în pag. a 2-a)

Secretul 
secretarei

4..

i

(Continuare in pag a 2-a!
i

EXPOZIȚII. Astăzi, la ora 14, în holul clubului Sindicatelor din Petri- la se deschide o expoziție a gazetelor de perete și satirice. O expoziție asemănătoare a fost deschisă și în sala mică a Casei de cultură din U- ricani. Expozițiile inaugurează o nouă ediție- a concursului județean Hunedoara al acestor forme de propagandă vizuală. (V.S.).

LA< DE AGREMENT Săptșftiîna viitoare vor demara lucrăiile pentru ațiienajirea unui lac de agrement pe Valea Morii, eu un luciu de 1 500 mp. Lucrările de excavați!, betonare vor fi executate prin acțiuni de muncă patriotică și contribuția bănească a cetățenilor din Vulcan. Au fost deja primite 4 . bărci și 5 hidrobiciclete, care vor fi la dispoziția amatorilor Se pare că și pescarii vor avea motive de satisfacție, întrucît vor fi

martorii unei surprize. Amănunte într-un viitor apiopiat. (LV.).
STRADA IN REPARA

ȚII. Pentru îmbunătățirea circulației au fost luate măsuri de reparare a străzii Abatorului din orașul Vulcan. In acest scop s-au transportat mai bine de 350 metri de balast. Au si rg cei doi Aurel și Joja.
cubi muncit cu Mihăiasă,

(D.C.),

&a informam

I
I
I

Exită numai de un - secol, dar ce invenție epocală și acest telefon 1 veste, bună sau rea, junge '.cunoscută, în eeeași secundă, la fante de mii de kilometri, sărmanul soldat grec purtătorul aureolei la Marathon, n-ar fi. murit dacă ar fi telefon ; acum prin nimul cablu se încheagă fericirea lui Romeo și a Julietei, se rezolvă probleme, și eîte și mai cite. Uneori înșă, între urechea ta și a celui soliei-' tilt ■ se . interpținc o ființă de antecameră, numită, cînd interlocutorul poartă '..responsabilitatea de director, secretară. Suni, de exemplu, la tovarășul director X. De la celălalt capăt îți răspunde o voce mai mult sau mai puțin cristalină,., care te interoghează nute in șir, Vrea, cu dinadinsul, să intre pantofii ei cui biografia ta , să se convingă dacă poți bi întradevăr cu

o-a- a- ’ dis-
. de mai avut ano-

mi- tot cu în auto-convor- di rectorul X, apoi. în funcție de semnul sau consemnul directorului, îți satisface plictisită hatîrul sau,

conce-inven- im-mai degrabă, te diază pe motive late, cu o ședință portantă, cu o deplasareimplacabilă, cu o situație urgentă etc. etc. In asemenea cazuri, dată fiind ..conduita ei, dictată de tor, ultraocupatul direc- o supui testelor. Sînt Popescu, cu tovarășuldori tor.—• E chemat la
așdirecrtovarășul Y. Nu cred câ vine astăzi.Nu-ți pierzi răbdarea, refaci același număr.— Sînt tovarășii’ pesțu, șefiil direct Po- sau indirect al .tovarășului director X; sau : tovarășii’ director X are o chestiune personală, delicată, pe care numai eu i-o pot rezolva.—- Cum să nu, tova- rășu’ Popescu. Directorul nostru a și sughițat azi dimineață și a făcut pariu cu noi că îi veți da un telefon. Poftiți tura....O, de-ar ajunge cretara directorului în era cotidiană a telefonului. Să vezi fețe-.fețe sau în reilef) ar face ful ei!

legă-se-X video- «e (panoramice șe- 
I«n VULPE
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Săptamîna Crucii Roșii

Bogată paietă de acțiuni
‘ • ADUNĂRI FESTIVE. La Spitalul municipal 'Petroșani a avut, loc luni, 18 septembrie, o adunare festivă care a marcat inaugurarea manifestărilor din cadrul „Săptămînii Crucii Roșii" în orașul Petroșani. Adunări festive pentru marcarea deschiderii „Săptămînii Crucii Roșii" au avut loc și în alte localități din Valea Jiului. . . '

9 S-A ALES NOUA COMISIE. Tot luni după- amiază. la Aninoasa, a avut loe adunarea de dare de seamă și alegeri a comisiei comunale de Cruc0 Roșie. Participanții la adunare — în majoritate membri ai comisiilor de Cruce Roșie nou alese, precum și invitați —, au analizat activitatea desfășurată în perioada de: doi ani și jumătate ce a trecut de Ia alegerile anterioare și pînă în prezent, au adoptat un program cuprinzînd măsuri cu sarcini concrete pentru îmbunătățirea activității viitoare, au ales membrii noii comisii comunale de Cruce Roșie și delegații la conferința organizației municipale de Cruce Roșie.
• PREȚUIRE. In cadrul manifestărilor și acțiunilor din „Saptămîna Crucii Roșii", vor fi înmînatc unor activiști obștești., fruntași "ai organizației de Cruce Roșie din Valea Jiului,. 35 de insigne de bronz, 20 de argint și 15 de aur. In aceeași-perioadă, vor fi luminate peste 100 de insigne donatorilor onorifici de . sînge cu mai mult de cinci donări.
• MICROVITRINE de broșuri,. manuale și pliante cu tematică, editate de Consiliul Național al Societății de Cruce Roșie au fost amenajate în Petroșani. O astfel de microvitrină a fost organizată și în comuna Aninoasa.
• DONARE ONORIFICA. In comuna Aninoasa a avut Ioc o amplă acțiune de donare onorifică . de sînge, Un număr de 40 de muncitori de Ia unitățile de pe raza comunei, cadre didactice, lucrători ai consiliului popular și alții au efectuat acest act de profund umanism.

Donare de sînge la I.M. Dîlja.

Manifestările 
culturale petriiene 
• (Urmate din pag I) nice pentru transformarea cantității într-o. calitate superioară — au tost mie- zul unor intervenții pline de semnificații practice.întreaga suită de manifestări care se desfășoară în aceste zile la Petrila reprezintă■ o inițiativă valoroasă în viața euitural- educativă a orașului, sti- mulînd potențialul existent în cluburi, întreprinderi, școli într-o acțiune dorită de amploare și raportată direct la viața spcial-econo- mică. Din. acest punct de vedere, „Saptămîna culturii și sportului petrilean", manifestare aflată la prima ediție, deci perfectibilă în viitor, este un fapt deosebit în Petrila, cu consecințe activizante în viața cui-: turală a orașului. Inițiativa, aflată în plină desfășurare, iese în evidență prin particularități specifice, determinate de calitatea și numărul formațiilor artistice, diversitatea preocupărilor și implicarea, în activitatea , social-economică.

• (Urmare din pag I)septembrie) preparația a primit numărul de vagoane programat.' Necazul este altul. Deși în contractul e- conomjc este specificat că predarea vagoanelor se face în „serii de maximum 140 de osii în interval de 180 de minute între două predări", aceasta se întîmplă foarte rar. Să luăm cîteva exemple :1a 31 august de la ora 7,10 pînă la 14,00 și între orele 21 și 3.40, iar în 1 septembrie între 13,25 și 22,45 nu a mai intrat în pfepa- răție nici un vagon de la Iscroni. Este edificator pentru modul cum se respectă contractul amintit. Mai mult decît atît, în garniturile intrate, după cum am văzut, pot fi pînă la 140 osii, ceea ce înseamnă 70 de vagoane convenționale, însă numărul acestora nu a fost a- tiris în nici unul din cazuri. Dimpotrivă ! Numai în zilele la care ne referim mai sus au fost garnituri de 22, 35, 14, cea mai mare fiind de 64 vagoane. Ca repercusiuni poate avea a- ■ .ceasta asupra funcționării instalației de preparare se știe. In primul rmd nu se asigură o funcționare continuă, cu implicații asupra calității. Degeaba pe întreaga zi numărul de va

goane este asigurat; iar atunci cînd se aduc nu pot fi încărcate m timpul necesar, dacă ele nu se pun la dispoziția prepara- ției eșalonat, conform planificării, astfel Incit să se
WAV.V.V.V.V.W.W.-J

Cine 
ridică 

semnalul ?
V.W.WWAW.WAWînlăture staționările . și plata locației.O altă cauză pe. care o invocă preparatorii este a- eeea că primesc mai multe vagoane de capacitate mică decît se prevede. In planul de transport pe luna septembrie se prevăd. doar 65 de asemenea vagoane (Ks), iar numărul deja a fost depășit cu 50 la sută. După cum nc informa tovarășul Nieolae Lungănoiu, din cadrul serviciului transport al I.P.C.V.J. „B.C.M.-ul se scuză prin faptul că fiu are alte vagoane". Să fie chiar așa ? Nu cumva intervine tocmai organizarea defectuoasă a repartiției

„S A R M I S 78“
(Urmare din pag. t)Lupeni cărora le este pre- /- nt.it;: o selecție dintre cele mai .valoroase și recente filme ale studioului „Al. Săbia". In zilele care urmează vor continua, odată cu premiere de gală ale unor filme artistice, și întîlnirile .CU; reprezentanții unor case de filme dornice -să cunoască opiniile spectatorilor din Valea Jiului cu privire la creațiile lor.

Invățămintul liceal 
din municipiul nostru, 
axat îndeosebi pe ra
mura minieră, îmbină 
armonios cunoștințele 
teoretice cu cele prac
tice.vagoanelor ? Ne gindim la o corelare a repartizării categoriilor de vagoane între cele trei secții de preparare?, ca și la numărul mare de vagoane defecte care zilnic • rulează- prin, preparați!, cînd corect ar fi să fie reținute la ateliere pentru reparații.Pînă aici am adus în discuție mai mult lipsurile manifestate în asigurarea cu vagoane. Poate că n-ar fi lipsit de importanță să arătăm că și preparația se face vinovată de faptul că nu aduce în gară, la timp, vagoanele încărcate, ci eu întirzieri pentru care se plătesc penalizări de mii de Iei. Sau în relația preparație — mină solicitările nu sînt întotdeauna onorate. De pildă, cînd la mină este mai mult cărbune și trebuie mai multe vagoane, în unele cazuri preparația nu le trimite, pentru ca atunci cînd o face, dar cărburîe e mai puțin, să li se reproșeze minerilor că țin vagoanele neîncărcate.Din acest labirint I vicios e greu de ieșit fără o colaborare cit mai stripsă între cei doi parteneri (mina Vulcan și preparația Coro- ești), lă care o contribuție deosebită își poale aduce stația C. F. R. Iscroni prin respectare! ad-lîteram a contractului economic.»•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••«•»•»•«••••••••••••••••••••••

întreceri sub semnul „Dacîadei"„Crosul claselor" la PetroșaniPeste 600 de elevi, reprezentanți ai școlilor generale și liceelor s-au întrecut pe pista stadionului Jiul din Petroșani In prima manifestare sportivă din noul an școlar. Primii 10 clasați pe ani de studiu au cucerit dreptul de a participa M etapa municipală a Crosului de toamnă 
ce va avea loc duminică,
1 octombrie, stadion.In urma pe acelașiadiționării

C.F.R. Petroșani — Preparatorul PetrilaIntîlnirca de fotbal din cadrul campionatului județean dintre C. F. R. Petroșani. — Preparatorul Petrila a fost ciștigată la limită de oaspeți, care au jucat mai simplu și eficace. Dacă în prima repriză inițiativa a fost de partea Preparatorului, în cea de •a doua, gazdele au forțat egalarea, dar ratările lui iiaconu au dus la pierderea ambelor puncte. Au. țiazeat Kalai (min. 10) jiz4!-țerul Paroșeni — zfirhiul echipelor minerești din Paroșeni și Uri- 

punctelor primilor zece coneurenți din fiecare clasă) clasamentul se prezintă astfel : I. Șc. generală nr. 1 — 201 puncte, II. Șc. generală nr. 5 — 200, III. Șc. generală nr. 4 — 193, IV. Șc. generală nr. 2 — 178, V. Șc. generală nr. 6 — 150, VI. Șc. generală nr. 7 — 0, iar la licee: ‘ 1. Grupul școlar minier, 2. Liceul economic.
Aurel SLABII

Fotbal, campionatul județean
1-2Buium (min. 70), de la Preparatorul, și Cioc (min. 68) pentru C.F.R.Partida a fost umbrită de ieșirile nesportive ale unor jucători ca : Lăzăroiu, Kalai, Maria Constantin (Preparatorul), Diaconu și Purece (C.F.R.), atitudini sancționate prompt cu cartonașe galbene de către arbitrul N Faceac (Petroșani) care a condus bine meciul.

V. DUMITRAȘ

Minerul Uricani 2—1câni s-a disputat sîmbătă după-amiază, pe terenul

Intre 3 și 10 septembrie, echipele de seniori și juniori ale Clubului sportiv Jiul Petroșani, au participat la ultimele trei mari competiții ale anului.La cea de-a treia ediție a trofeului „Mircea cel Bătrîn", organizată de Institutul de marină ' din Constanța — competiție cu caracter republican — echipierii „Jiului" au obținut patru locuri I (teleghidate FIR 1 kg și FIE peste 1 kg, Fl V2, 5) de viteză prin Csaszar și Fl VI5 cmc, Ciortan, unR.S.R. — F1V15,
Frederic Leon tin recordLeontinCiortan, două locuri II (te-

Minerul din Vulcan. A fost; un meci de luptă, desfășurat în deplină sportivitate în care gazdele au evoluat slab, deși: au obținut victoria. Oaspeții au lăsat o bună impresie prin jocul simplu, deschis și doar cele patru mari ratări i-au privat de victorie. Au marcat Frățilă (min. 29), Popescu Benone (min. 88) pentru Minerul Paroșeni și Kele • men (min. 48) pentru Minerul Uricani. Foarte bun arbitrajul prestat de Gheor- ghe Moga (Petroșani) ajutat Ia tușă de Anton Dob- ner și loan Șuciu (Lupeni).

Noi succese 
ale 

navomodeliștilorleghidate F1V5, Leohțin Ciortan și F1V15, Csaszar Frederic), patru locuri trei (autopropulsate civile EH), Dorel Garaliu, EK — Mo-; c.anti Ionică, EX — I Ernest. Romanciuc : teleghidate -T F1V5 .cmc Pop Ștefan șl un ioc la autopi'dpul— sate prototip (EXj, prin Dorel Garaliu.La campionatul R..S;R, de 'velicre libere și teleghidate s-a cucerit un ti
Scoruri mari 

in campionatul 
municipalDuminică s-a desfășurat și prima etapă a campionatului municipal de fotbal, competiție la care participă doar șapte echipe. In cele trei partide, echipele gazde au învins la scoruri care ne scutesc de comentarii, Iată rezultatele : Energia Paroșeni — Sănătatea Vulcan 5—1 ; Preparatorul Lupeni — Fabrica de oxigen Livezeni 4—0 și I. G. C. L. Petrila — Preparatorul Coroești 3—0. Minerul Bărbăteni nu a jucat, ; 

tlu de campion R.S.R. (ve- liere teleghidate F5M prin Leontin Ciortan), un loc III (veliere teleghidate Fg 10) prin Dorel Garaliu. In clasamentul pe echipe — veliere, Jiul a ocupat locul IV.l a finalele campionatului R.S.R. de navomode- le de curse (30 mm.) echipajul de la Jiul format din Leontin Ciortan și Ernest Romanciuc a ocupat locul I — cucerind titlul de campioană națională, iar cel format din Csaszar Frederic și Pop Ștefan a ocupat locul II.
S. AUREL

Fază din meciul : de fot
bal Minerul Vulcan — 
C.F.R. Craiova.

Foto : O. GEORGE

Popicarii din 
Petrila, gata 

de startIn prezența delegatului F.R.P., componenții lotului de popice de la Jiul Petrila au dat normele de control obligatorii pentru a putea participa la meciurile de divizia A. Au trecut cu succes probele toți componenții echipei. Duminică, popicarii din Petrila vor susține primul meci din campionat, jucînd în deplasare cu Metalul Hunedoara.
(C.D.).

T ELE X
• Pe patinoarul „23 

August" din Capitală se va disputa astăzi primul meci dintre echipele Steaua București și Lev- ski Spartak Sofia, contînd pentru turul I al „Cupei campionilor europeni" la hochei pe gheață. Partida va începe la ora 18,00.
• In prima rundă a tur

neului internațional de șah de ja Rzeszow (Polonia), maestrul român V. Vais- man a remizat cu polonezul Nowak, rezultat consemnat și în partida' Macie- jewski — Symezak. Kla- rici l-a învins pe Lucyno- wîcz, iar Szajna a cîștigaî la Pokojewicx.
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Petroșaniul, azi.

0 susținută muncă politico-ideologică 
în mijlocul studenților

• IUr mare din pag.vățămînt, adecvarea unor discipline de cultură tehnică generală la profilul facultăților, introducerea cu operativitate a noilor cuceriri ale științei și teh-"' nicii. O importanță deosebită vom acorda introducerii în programele unor discipline, în proiectele de an și diplomă, a cerințelor reieșite din documentele de partid și dp stat, în special indicațiile ; , din . Plenară ~ C.C. al P.C.ll din 22-/3 martie 1978 privind perfection area mecan istmuluieconomic, creșterea eficienței economice a întregii activități productive.Ținînd seama de faptul că integrarea îrivățămîhtu- ;■ lui cu cercetarea și producția este o condiție de prim ordin a revoluționarii procesului de în vățămînt, comitetul de partid,

•4

f

Fihnul „Melodii, melodii" păstrează ceva din strălucirea veselă a verii, din muzica și ritmul ei mai trepidant. Este inutil să insistăm asupra faptului că acest gen de spectacol cinematografic arc o deosebită .priză la public, deci succesul filmului este aprioric asigurat. Dar mai importantă decît această remarcă generală este constatarea că, după o perioadă de tăcere, cinematografia din țara noastră și-a reîntors privirea spre filmul muzical, demonstrînd esteprodus practic, toate forțele artistice care să ofere publicului amator o seară deconectantă.Francisc Munteanu, care a debutat promițător în genul filmului muzical cu „Cîntecele mării", dovedește că a acumulat experiență în materie și de această dată se mișcă cu mai multă abilitate printre legile destul de

musical ului, fiind nece- organice muzică si
aparte ale fundamentală sitatea unității dintre text, dans.Faptul că regizorul filmului e una Și aceeași
Cronica filmului

i
I

ca elîn exclusivitate de import, dispunem
nu un că, de

persoană cu scenaristul său, este, de asemenea, în favoarea unității peliculei. Altfel spus, Fran- cise Munteanu, scenaristul știe care sînt pistele optime de desfășurare ale regizorului... Franclsc Munteanu. Elaborînd o poveste nu prea complicată, dar aseunzînd în sine germenii unui spectacol virtual care are și haz, și numeroase prilejuri de a justifica evoluția muzicală și coregrafică, autorul nu mizează în exclusivitate pe vedete (deși Margareta Pîslaru, mai ales în secvența ei cuprinzînd o savuroasă parodie a lui „Carmen", face : singură cit o constelație de starlete și o în-

treagă suită de gaguri), ci pe forța de atracție aunui joc de ansamblubine pus la punct. Filmul e construit de așa natură îneît să impună un personaj colectiv : un grup de tineri cu aspirații de afirmare în domeniul muzicii. Ceea ce-i leagă pe membrii acestuia siuneâ comună •muzică,' pasiune nue în detrimentul profesiunii alese, ci o tează cu acea nuanță a sensibilității, care fertilizează munca cotidiană. Textul e spiritual, vehi- eulînd adesea un ton a- cidulat de satiră declarată, dar nota sa dominantă este, totuși, ambiția de a provoca bună dispoziție și încă una molipsitoare. Muzica lui Temistocle Popa este și ea. inspirată.Iată doar cîteva argumente, credem convingătoare, care pledează pentru vizionarea acestei reușite comedii muzicale românești..
C. ALEXANDRESCU

este pa- pentru care nucomple-

1) organizațiile de bază, cori-~ siliul pe institut și consiliile pe facultăți vor găsi noi forme integrare, ca fecțioriarea tente. Intrarea m tate a atelierului de ducție, îmbunătățistructurii anului universitar cu practica productivă Compactă la sfîrșițul anului universitar, orientarea cercetării și proiectării spre problemele majore, ■actuale și. de perspectivă ale industriei miniere sînt cîtevâ premise care crează un cadru deosebit de favorabil pentru activitatea organizațiilor noastre de partid într-o acțiune cît mai eficientă și, în același timp, la cote tot mai înalte pentru Ca dezideratele integrării să fie îndeplinite întocmai la institutul nostru.Sporirea rolului, organizațiilor de partid impune o temeinică angrenare în îndeplinirea obiectivelor instruct! v-educative a celor 19 grupe de partid, care cuprind pe cei mai buni studenți și care trebuie să manifeste mult mai multă inițiativă în găsirea acelor forme și ticipă la calitativ denților universitar, de partid, -cit organizațiilor de bază vor îndruma, controla Și sprijini mai bine activitatea grupelor de partid. Acest obiectiv șe va realiza prin instruire temeinică a organizatorilor grupelor de partid, prin schimburi, de .

eficiente de și : pence lor exiș- activi- pro- •ca

experiență și alte forme active implicate direct și profund în miezul activităților de la nivelul anilor de studii.In desfășurarea activității noastre ne preocupăm în mod permanent de întărirea organizației de partid. Studiul realizat privind perspectiva posibilităților de primire în partid ne . e- vidențiază faptul că dispunem de un număr însemnat de ; studenți pentru a putea primi înaltul titlu de comunist. Birourile organizațiilor de bază acțio- ■ nează eficient în vederea pregătirii studenților care solicită primirea in partid, acționînd direct în cadrul Asociației Studenților Cp- consi- birou- desfă- cores- a . activităților rîn- acest

G hio zdanu 1Ghiozdanul, aceasta fermecată „tolbă" din care copiii vor scoate minunatele cunoștințe ale începuturilor școlare, tolbă încărcată cu semne noi, și poate cu mari satisfacții, ghioz- danții, purtătorul cărților și caietelor, al carnetului de note, ghiozdanul din care a dispărut pînă și a- mintirea iului de — acest tuși atît școlari — organizare riguroasă. Și pentru că astăzi copiii noștri scriu primele semne ale alfabetului, pe caiete, cu stilouri, este bine să cunoaștem cîte ceva din ă- ceasță „lume" a ghiozdanului, din pretențiile lui.Odată cu începerea școlii, o nouă ordine se instalează în conduita copilului. Această ordine — care pornește de la așezarea hăinuțelor, de la spălat la micul dejun, și iar la îmbrăcat —•, trebuie să fie introdusă și în ghiozdan. Așezarea cărților șl caietelor în ordinea în care e- levul le va folosi la școală, conform „oraruțui", îl

tăbliței' și conde- grafit, ghiozdanul spațiu mititel, to- de vast pentru are nevoie de riguroasă.

va face pe copil să se -obișnuiască încet, încet cu acea interioară, cu al ordinii ațît însăși invățătu- avea grijă ca să fie ținut cît pachețelul cu aibă în ghioz-
disciplină acel simț de necesar rii. Vom ghiozdanul mai curat, mîncare să ____  __ „dan un anume colț ai său/ șl de preferință într-o punguță din țesătură căptușită cu nylon, (care poate fi confecționată chiar de către copil), pentru ca mîncarea, uneori conțin înd grăsimi, să nu păteze îmbrăcămintea cărților și caietelor. Tot în ghiozdan își are locul nelipsitul .penar. Și pentru acesta vom găsi un loc jiOtrivit, mai la fundul ghiozdan ului, pentru ea greutatea lui să nu îndoaie colțurile cărților și caietelor. Despre toate a- cestea vom vorbi copilului și îi vom explica amănun-. țit că în raport cu ordinea 1 din ghiozdan el va h considerat ea om ordonat sau dezordonat, și că această ordine este ea O oglindă. în care se reflectă noua -.luij conduită, aceea de' școlar-

Mia DUMITRESCU
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mijloace care par- realizarea saltului al pregătirii stu- noștri. In acest an atît comitetul și birourile

muniști, sprijinind iiile facultăților sau rile A.S.C. de an in șurarea Ța un. nivel punzător politico-educative în du! studenților. In sens ne gîndim la o îmbunătățire substanțială și a activității Clubului cultural, astfel ca îmbinarea ; plăcutului cu utilul să se reverse favorabil în procesul de formare a . conștiinței socialiste a studenților noștri.- Organele și organizațiile de partid sînt puternic angrenate în desfășurarea întregului proces instructiv- educativ, astfel ca rezultatele activității noastre să se constituie într-un minunat buchet de realizări pe care să-l dăruim institutului nostru cu prilejul sărbătoririi. în "acest an, a celui de-al 30-lea an de existență,.

. Lupul la stinâPortret (i).moral : neîncadrat în cîțhpul, muncii, stăpinit de viciul beției, fără familie la vîrsta de apf’oape. : 50 de ani. In plus, mina cam . „lungă". Acesta esțe *Toma Bolosm! din Lupeni (strada Barbă- terii, nr. 13), care pentru a-și ilustra, tarele caracterului său a ajuns într-o zi în cătunul i>o- doconj. „încurajat" de alcool, a pătruns in-, tr-un grajd eu iniei, pe care-1 știa din vremea cînd presta munci ocazionale pe la stăpînul casei. Turma a fost văduvită de trăi miei, sacrificați de Tonia Bolo- sin și ajunși astfel... friptură. După îndelungi, investigații, lucrătorii demiliție 'au descoperit _ pieile mieilor în podul casei lui și astfel, la Do- doconi și în împreju-. rimi, s-a curmat zvonul : că a năvălit lupul la ’ stînă. Fusese un biped, numit Toma. Bo- losin.

s

lup
sporită : de familie ;dar cu o neinvidiat ■ i 

J

CARNET TEHNIC
Original utilaj minier de foraj

Dulceață din pere 
pădurefeCantități’: 1 kg zahăr, 28-32 pere, 1 lămîie, 1 praf zahăr vanilinat, sare de lămîie.Se aleg perele pădurețe (chiar brumate), mai verzi, cu miezul tare și acid, se spală în cîteva ape,, se scobește la capete floarea și codița, și se străpunge fiecare pară de 2-3 ori eu un ac inoxidabil sau .ac de tricotat. Se pun apoi la fiert într-un vas emailat (mai mare), în care se a- dâugă zahărul și 2 litri de apă. Se fierb Ia foc potrivit timp de două, ore, vasul nefiind acoperit. Se lasă apoi pînă a doua zi, cînd se mai fierb timp de o oră. pînă a ză din începe zeama treagă,

Se lasă din nou doua zi, și se așea- nou la fiert. C.înd să. fiarbă, adăugăm de la o lămîie în- un vîrf de cuțit sare de lămîie (pentru a nu se zaharisi) și praful de vanilie. Dulceața este legată bine, cînd siropul „face . ață". Din siropul rămas. de la umplerea borcanelor cu pere, putem face băuturi răcoritoare, adău- gîndu-i apă ' minerală sa t sifon.
Maria D1NCA

La 1 ucrările. de prospecțiuni geologice din zonele miniere Aghireșu, Băi- șoara și Șunculuș se utilizează eu rezultate dintre cele mai bune un original utilaj minier. Este vorb,a de o foreza, rod al cercetării proprii a unui colectiv de specialiști de colectafea la- exploatarea Aghireșu. Montată pe uri tractor greu pe șenile „S-l 500", instalația folosește priza de putere a tractorului. Ea este dotată cu un sistem propriu de apăsare a sapei, lu- erînd cu Viteze sporite în condiții de roci cu du-

rhmieră

rîtate diferită și avînd caracteristici similare u- tilajelor de acest gen produse peste hotare. t’e lingă marea ei mobilitate și. independența față de, sursele de energie electrică, foreza s-a dovedit deosebit de eficientă în carotelor CU diametru mare -din care se poate cili stratilicația zăcămîntțilui cu o precizie superioară.De subliniat că noul Utilaj este alcătuit în exclusivitate din suban- samble de producție românească.

„Zestre**: Un cap; fără... cap,* „zestre" de; Mircea Voiculeseu iubea î i o singură „meserie" — i i bazată pe „iuțeala dej i mină". Ajutat de orga- i i nele de miliție sa preș- j ; teze o munca utilă, ; ; după numai două zile js-a reîntors la vechile | ; năravuri, . furînd din î* casa unui cetățean din ;Cîmpu lui Neag (care îi | ; făcuse un bine I) 200 de j : lei și un .ceas de mină î . (și acesta „valorificat'* î -la o sumă derizorie, ' pentru, băutura). Își a- i menajase „hoteluri de j noapte" în podurile eu i fîn ale sătenilor. .Ultima i ispravă, în ziua de 31 ; august a fost surprins ; încercînd să sustragă i din autoservirea nr. 179 din Uricani o sticlă cu coniac.ocam zile. Dar și „recompensa" ce i-o vor da oamenii legii va fi pe măsura faptelor sale.
Scump, dar face...Lui loan Oancea dinUricani (strada bloc 10/5). j vestea de mare lagiu. Astfel, în 28 august, fiind re de ebrietate, vocat un pomină în „Violeta" Bucura. , costat destul de scump, o spune, chitanțierul' de amenzi. Oamenii legii au crezut că Ioan .Oancea s-a „lecuit", dar, la numai trei zile, după un popas îndelungat la berăria

Două furturi și violare de domiciliu, mult în numai 15

Ce este „Plafar-consult" ?măr de peste 120 de plante și ceaiuri combinate. El poate fi „consultat" de cei interesați ia magazinul Plafar din București. Se preconizează ca î'ntr-un viitor apropiat toate magazinele de plante medicinale să fie dotate cu asemenea aparate.

„Plafar-corisult" — este un aparat electronic original, realizat de un grup de specialiști din Capitală, care oferă posibilitatea obținerii unor indicații utile privind calitățile curative ale plantelor medicinale. Aparatul dă „referințe" pentru un nu

Muncii, ș-a dus scanda-, ziua de in sta-, a pro- scandal de, ■ patiseria din cartierul „Distracția" l-a

*
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Noutâți în producția de utilaj 
pentru construcțiiunui amplu de ' înnoire a de utilaje șiPotrivitprogram ' producției instalații pentru cbnstruc. țiile industriale și edilitare, unitățile specializate ale construcțiilor de mașini au asimilat în cație, anul acesta, „roase mașini și noi, printre care : ____,toarsle de beton cu motor înglobat, mașina de tăiat țevi, mașina de ten- ,cuit, instalația de desecare cu filtru, produse de de betonieră cu malaxor, care urmează să fie livrat unor șantiere de construcții din țară pînă la sfîrșițul acestei luni.

fabri- nume- utilaje vibra-

perfecționate . reâlizăte la întreprinderea ,,<> Martie** din Timișoara — o mașină de tăiat oței-beton, destinată unor sectoare de producție industrială a prefabricatelor prevăzută cu un dispozitiv e- lectrohidraulic de tăiere, cu care pot fi debitate bare cu diametre de pînă la 42 mm. — și la Întreprinderea de piese de schimb și utilaje din Satu Mare — un tip modern

..Ardealul' intr-tin a mai procure
", a ur- autobuz, catadicsi bilet de care

5
S
îsă-și călătorie. Șoferul, a „îndrăznit" să-i aducă j aminte acest „amănunt", ; s-a ales doar cu sudai- = me și palme. Iar loan i Oancca, ghiciți, dacă a- : veți imaginație ? Să vă * spună tot . el — cu o a doua amendă, în conformitate cu prevederile . Decretului nr.. 153/1970. ș Iar alții CU o învă*“- - tură : cine face ca ca el să pățească, poate și . mai rău, funcție de gravitatea baterilor, fiindcă legea nu face excepții.

învăță-el, Și în.; a- î
i
3
3. o înaltă complexitate teh- ' nică. j, "'Acestora li s-au adăugat 1 recent două utilaje

Rubrică redactată de 
Ion VULPE, 

cu sprijinul it. major i 
Nicolae COTOROBAI If 

î
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FILME

adunării generale
A.

Deschiderea lucrărilor sesiunii
O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 19 — Trimisul special Agerpres, Nicolae Plopeanu transmite : Marți după- amiază, la sediul din New York al Națiunilor Unite' s-au. deschis lucrările celei de-a -XXXIIi-a •iuni ordinare agenerale a O.N.U —- nimeni; de deosebită semhătațe politică, va polariza, timp de luni, atenția guvernelor șia opiniei publice din întreaga lume.In ceea ce privește punctele de pe ordinea de zi, acestea acoperă, practic. majoritatea problemelor politice, juridice, ale

se-Adunării eve- în- caretrei

păcii și securității, economice, tehnico-științifice, culturale, care lumea contemporană care va re sele legitime ale ulor.Din sfera problematicii politice, juridice, a menținerii păcii și securității mondiale rețin atenția . punctele vizînd întărirea legalității internaționale, a respectului față de principiile dreptului internațional, soluționarea pe cal-3 politică, pașnică a stărilor tensionale și conflicte-, lor din diferite zone ale

preocupă și își -așteaptă o rezol- conformă cu ințere- popoa-
lumii, precum și importantul grup de probleme ale opririi cursei Înarmărilor și dezarmării.Dosarul problematicii e- vizează găsirea: eficiente de ate- elimînare a deca- economîce și
conomice unor căi nuar-e și lajelor subdezvoltării.In sfîrșit, trecerea vistă, fie și succintă, blemelor de pe agenda sesiunii reclamă sublinierea importanței dezbaterilor a- supra sporirii eficienței și democratizării structurilor O.N.U. — problematică a- dtisă în atenția forului mondial printr-o valoroasă inițiativă ...românească.

Nicaragua

Continuă rezistența împotriva 
represiunilor regimului dictatorial

MANAGUA 19 (Agerpres). — Mișcarea de rezistență populară armată din Nicaragua controlează încă îti mare parte situația în. orașele J in otepe și Diriamba, unde trupele guvernamentale s-au tras și baricadat in zărmi — transmite 
tul de radio „Monumental", feează că, în cursul -nop- |:ii de luni spre marți, detașamentele de insurgenți hu pătruns în aceste localități venind din muțiți fei au forțat pozițiile de- jținu'te de trupele fidele regimului Somoza, prețuind din noii controlul asupra majorității cartierelor.Ziarul „La Nacion", care apare la San Jose, relatează pe de altă parte o serie de atrocități în orașele Leon.de fidele 

Ast-

reci a- pos- costarieanSe proci-

fel, în cursul unor ziif trupele guvernamentale au judecat sumar șiexecutat numeroase persoane, inclusiv femc-i șipopii.Un document ai arhiepiscopiei de Managua dat publicității la San Jose denunță „execuțiile sumare ale opozanților regimului dictatorial al generalului Somoza, torturile e- xecutate în public, violările de domiciliu și confiscările 'de bunuri particulare" cornișe de elemente a- parținînd Gărzii Noțibnale sau grupelor de șoc ramilitare fidele lui nioza;Citind surse oficiale genția France Presseniarcă, totodată, că peste 8 000 de nicaraguâieni au fost nevoi ți să se refagie- _ze îți ultimele zile în Costa Rica. guvernul lui moza declanșînd o ofensivă împotriva «urgenților.

ra-

pa-So-a- re-

in re- a pro-

Primirea unei delegații române 
la președintele Marelui Hural 

Popular al R. P. Mongole
ULAN BATOR 19 (A-gerpres). — Niainin Luv- sanciultem. președintele Marelui H'ural Popular al R.P. Mongole, președintele Comitetului Executiv al Comitetului de pace și prietenie între popoare, a primit la Ulăn Bator' delegația Asociației de prietenie ramâno-mongolâ, condusă de președintele aso-

Con stan tin Mano-cadrulf ă c u de păreri activitatea
primirii, l un cu pri-i celor

ciației,lescu.Ins-aschimb virc ladouă asociații de prietenie, cxprimindu-Se dorința comună de a dezvolta și în continuare relațiile dintre acestea.
Convorbiri mauritano-marocane

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Aventurile lui Robin Hood ; Republica: Suferințele tînărului Werther,; Unirea; Melodii, melodii.' PETRILA : Un podprea îndepărtat, seri ile 1—11 ;LONEA Un gentleman în Vestul sălbatic;ANiNOASA : Tentacule. , ,VULCAN : Fără povești nu se face nimeni mare ;LUPENI — Cultural : Bătălia navală din 1894; 
Muncitoresc : ■ Vremea bărbaților.URICANI ; Un om cu idei.
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desprcomise în orașele Esteli- și 'Chinandega către elementele dictatorului Somoza.
HUA KUO-FEN, PRE

ȘEDINTELE C. U. AI. 
PARTIDULUI COM U N1S.T 
CHINEZ, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, a primit marți pe Jacques Chirac, primarul Parisului,' fost prun-miniștrii al Franței, aliat în vizită la Pekin — informe. i.-.ă agenția Chină Nouă acest prilej, a a-vut loc o convirbire prietenească, menționează a- genția citată.

LA BERLIN A AVUT 
LOC o întîlnire intre E-

So-. vastă

Honecker, . secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al . R.D. Germane, și Rodney Arismendi, pririi- secretar al C.C. al P.C. dină-Uruguay — transmite genția A.D.N.
ELECTORATUL

NEZ S-A
DA-

PREZEN-

Orientul 
Mijlociu

WASHINGTON 19 (Agerpres). — Președintele E- .giptului, Anwar El Sadat, și primul ministru al Israelului, Menahem Begin, au avut, marți, mtîlniri separate cu membri celor două , camere Congresului S.U.A.cum Associated ședințele Sadat, și premierul Begin au abordat, cu acest prilej, rezultatele ân- tîlnirii tripartite de la Câmp David.
WASHINGTON 19 (Agerpres). — La Washington s-a anunțat oficial că secretarul de stat al S.U.A., Cyrus Vance, va efectua în următoarele zile vizite la Amman și Riad, pentru convorbiri cu suveranii iordanian șt saudit, Hussein și Khalid. La încheierea turneului, Vance va face <> escală la Damasc, unde va fi primit de pre- Assad, oficialeinter-

ai ale După informează agenția Press, pre-

ședințele Hafez al precizează sursele citate de agențiile naționale de presă.
URNE, cadrul națlo- elec-

TAT, MARȚI. LA pentru a decide In unui referendum nai dacă majoratul toral va li redus de la 20la 18 ani. In anul 1969, alegătorii danezi s-au pronunțat împotriva unei a- semenea măsuri.
LA 19 SEPTEMBRIE, IN 

U„R.S,S. A FOST LANSAT 
SATELITUL „Cosmos — 1 032" destinat contiriuării cercetărilor în spațiul ex- traatmos feric. Aparatele aflate la bordul satelitului funcționează normal.

gele Hassan al H-lea, au fost abordate probleme la situația regională și continentală — informează a- gehția M.A.P. In urma convorbirilor, s-au degajat voința comună de a extinde și întări ,în continuare relațiile de colaborare asistență mutuală.

datîn ' bilaterale și referitoare înde
RABAT 19 (Agerpres).— . In comunicatul comun publicității la Rabat urma vizitei de lucru treprinse în Marocp reședi ntel e Comitetul u iMilitar de Redresare Națională din Mauritania, Moustapha Ould Salelț, se Tnenționează că. In cadrul convorbirilor i pe care acesta le-a avut eu re- și

TV.9,00 Teleșcpală. patriei..vă aparține, prezentat de Neamț. 11,10 Te- Te- 16.05
După cutremurul din Iran afectate de seism alimente, relatează agenția PARS.Avioane militare de transport au creat un veritabil pod aerian , între Teheran ' și zonele afectate de seism. După: descărcarea alimentelor și a altor ajutoare, avioanele au transportat sute de răniți, pentru a fi îngrijiți în spi- • talele din Teheran.

TEHERAN 19 (Agerpres). In Iran se depun eforturi intense sinistraților din Khorassan. Potrivit rului „Rasfakhiz mativ 26 000 și-au pierdut fost rănite.
Din ordinul au fost trimise

pentru ajutorarea provincia zia- aproxi-de persoane viața ori aușauinșah'.iluiîn zonele
OLANDA

MESAJUL TRONULUI ANUNȚĂ 
AUSTERITATE

HAGA 19 (Agerpres.). — In discursul tronului, rostit la deschiderea sesiunii de toamnă^ a Parlamentului, regina luliana a Olandei a Anunțat că guvernul de centru-dreapta al premierului Andreas van Agt se va angaja, In 1979, într-o luptă pentru restaurarea rentabilității în-

treprinderilor și reducerea cheltuielilor publice în scopul combaterii șomajului. „șomerilor din Olanda menință să crească", declarat regina luliana, mințind în același că „mărirea veniturilor va fi moderată". ,
,N u m ă r u la- a a- timp

Bruxelles

Progrese ia reuniunea „celor nouău
BRUXELLES 19 (Agerpres). ■— Miniștrii de finanțe ai „celor nouă", au realizat importante progrese în eforturile de soluționare a „aspectelor tehnice" privind crearea unei „zone monetare de stabilitate" în Europa occidentală,.- Aceasta are' în ■ vedere asigurarea, de la

Combinatul minier Valea Jiului

începutul anului viitor, a unor raporturi de schimb stabile între monedele țărilor membre ale C.E.E. Agenția France Presse menționează că „cei iiă". inclusiv Marea tanie, pînă acum mai reticentă față propunerea ajuns la o pra unei zentînd o compromisul german ta întîlnire bilaterală la nivel înalt de la Aachen) și o propunere belgiană.

no-Bri- cea de au asu-repre- între
aminti tă, înțelegere soluții sinteză franco-vest- (realizat la recea-

organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante la între
prinderea pentru administrația cantinelor și de cazare Valea Jiului Petroșani

• contabil șef Condiții de stagiu

• șef birou administrare cantine — 9 ani vechime în specialitate pentru
șef birou cazare

șef birou financiar

contabilul șef și 6 ani vechime în specialitate 
pentru celelalte funcții.

• șef birou contabilitate Concursul va avea loc in ziua de 20 sep-

Condiții de studii tembrie a.c,

absolvenți ai învățămîntului superior Informații suplimentare se pot primi zilnic

economic de specialitate ; la serviciul personal al C.M.V.J.

10.00, .10,10 |’■£i
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I ȘoimiiAntena
I Spectacol județul■ Tribuna AfV. 1.1,30 zaur folcloric. 11.,45* lex. 16,00 Telex.I Cenaclul telcșcoală. Ce- I naclul „Tinere cbnde- I ie" de la Tabăra de | creație Iași. 16,35 Curs I de limbă germană. 17,05 Din țările socialiste., 17.15 Mult e dulce. 17,40 Muzica în imagini. 18,15 ' Telecronică pentru pionieri. 18,35 Tragerea pronoexpres. 18,45 Festivalul „Cîntarea României". 19,20 1001 deI seri. 19,30 Telejurnal.I 19.50 La ordinea zilei în I economie. 20.10 Muzică I populară —i Virtuozi ai | acordului. 20,25 Noi,I femeile 1 20.55 Teleci- I ncmătecă : „Perla". Pre- j mieră TV. Producție a .studiourilor americane.22,20 Telejurnal. 22,30 ' Campionatul mondialde volei masculin.

RADIO 15,0016,00 > Cîn- Ștoîa.eeo -
13,00 De la 1 la 3. Clubul invitaților. Radiojurnal. 16,15 tece de Achim ‘ 16,25 Coordonate notnice. 16,40 Pentru tine, țara mea — muzică Ușoară. 17,00 Buletin de știri. 17,05 Odă limbii române. 17,25 Cîntec de patrie — piese corale. 17.40 Festivalul folcloric „Cîn tecul Oltului". 
18,00 Orele serii. 20,00 Interpreți ai ci'ntecului popular. 20,30 Litera ș‘ spiritul legii, 20,50 dehțe sonore. 21,00 letin de știri.Autori de muzică șoară. 21,30 Consemnări 22,00 O zi într-o oră. 23,00—5,00 Non stop muzical nocturn, {Buletine de știri la orele 24,00 ; 2,00; 4.00).

— Și Ca-Bu- 21,05 u-
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întreprinderea minieră
Paroșeni

încadrează urgent

MECANICI MAȘINI EXTRACȚIE, AUTORIZAȚI

Condițiile și retribuirea sint cele prevă-

zute de Legea nr. 12/1971 și Legea nr. 57/

1974.

KOACȚ1A Și ADMINISTRAȚIA, Stropul, Mr. «r. «, Melon 41**» țwerotoriof). 4 24 64 țtscîiiț. TIPARUL t Tipografia PttroțoHi, Mr. tepobkcK «r. W


