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I. M. Petrlia a extras peste sarcinile 
de plan 669 tone de cărbune

Ziua dR 15 ianuarie a 
fost o zi rodnică pentru 
colectivul minei Petrila
— toate sectoarelo și-au 
realizat și depășit sarci
na zilnică de plan. Re
marcabile sini realizările 
sectoarelor IV și III care, 
prin plusul zilei d(, ieri
— 193 și, respectiv, 159 
de tone — au majorat 
plusul lunii la 1578 de 
tone sectorul IV și 639 de 
tone sectorul III. Realiză
rile celorlalte sectoare: 
V — plus 190 de tone căr

bune ; II — plus 117 tone 
și I — plus 10 tone.

Prin cantitatea de căr
bune extrasă suplimentar 
în 15 ianuarie, mina Pe
trila și-a realizat planul 
lunii, la zi, în proporție 
de 102,76 la sută. Produc
tivitatea muncii realizată 
în abataj a fost cu 343 de 
kg/post mai mare decît 
sarcina de plan, iar la 
nivelul întreprinderii de
pășirea acestui indicator 
se ridică la 187 kg/post.

PATRIEI, MAI MULT CĂRBUNE I Cînd muntele de cărbune

PROD

lISUP'SRlOARZ ,

O importantă rezervă 
a minelor din Valea Jiului

• Reducerea termenelor de staționare a 
complexelor • întreținerea corespunzătoare'a 
utilajelor • Exploatarea la parametri superiori

curge la vale

Producția medie zilnică de cărbune 
planificată pentru anul 1979 — an ho- 
tărîtor în realizarea integrală a sarcinilor 
cincinalului revoluției tehnițo-științifice 
— este superioară realizărilor medii zil
nice de anul trecut cu 13,3 la sută. Pen
tru atingerea acestui înalt nivel de pro
ducție, un rol de seamă îl are mecani
zarea lucrărilor din subteran, mecaniza
rea complexă, sub toate aspectele. Cîteva 
cifre edificatoare privind evoluția meca
nizării în bazinul nostru carbonifer ; tă
ierea și încărcarea mecanică a cărbune
lui va fi în acest an cu 12,1 la sută mai 
mare decît realizările anului trecut, re- 
prezentînd 26,3 la sută din totalul pro
ducției planificate ; producția planifica
tă din abatajele cu susținere metalică, 
inclusiv complexele mecanizate, se ridi
că la 53,7 la sută din totalul producției 
și numai din abatajele dotate cu com
plexe mecanizate se estimează o produc
ție, mai mare decît realizării,, din anul 
precedent cu 44,1 la sută, iar încărcarea 
mecanică în galerii a sterilului și căr

bunelui va marca o creștere de 25,9 la 
sută. Atingerea nivelelor planificate la 
indicatorii amintiți este posibilă pentru 
că numărul complexelor mecanizate în 
funcțiune va fi în 1979 cu 42,9 la sută 
mai mare decît în 1978, al combinelor 
de abataj cu 71,4 la sută iar al combine
lor de înaintări cu 133,3 la sută mai 
mare.

Creșterile substanțial^ la producția 
fizică de cărbune extras, care au la ba
ză intensificare^ mecanizării lucrărilor 
din subteran, ne-au determinat să ini
țiem rubrica de față.

Vă prezentăm în pagina a 3-a situa
ția întâlnită la trei întreprinderi miniere 
privind cele mai importante operațiuni 
legate de complexele mecanizate : intro
ducerea, montarea, exploatarea, între

ținerea utilajelor — factori hotărî tori, re
zervă importantă în obținerea unei efi- 
ciențe maxime în abatajele dotate cu 
astfel de utilaje moderne, de mare pro
ductivitate.

ț Aer cețos de iarnă, zar- 
l vă în surdină, Frig. Pă- 
r răsîm curtea minei. Că- 
1 lătorim. întuneric. Lăm- 
ț pile cu lumină palidă în- 
1 groasă depărtarea, înșeală 
’ ochii, dar nu și pasul. E 
ț ora unu și douăzeci după 
î miezul nopții. Puțul „Ca- 
? rolina11 nu se zărește în- 
‘ că. Orașul, rămas unde- 
i11 va în urmă, doarme sub

' crusta grea a frigului, a 
liniștii. „Nu se-ntoarnă 

i noaptea cu susu-n jos da- 
I că n-o să mergeți acolo, 
I în sectorul patru 1" îmli 
i spusese inginerul Pavel 
I Luculescu, șeful produc- 
ț ,ției, aflat printre mocani- 
l cii de locomotivă „că gri- 
i ja noastră de căpătâi cînd 

curge cărbunele din a- 
dînc, e să meargă trans
portul". Vorbele se uită, 
iar noi, reporterul și în
soțitorul său, maistrul 
Vasile Grigoraș. ne con
tinuăm drumul. îmi în
chipui, dp cîte ori mă în
drept spre adîncul dătă- 

, tor de. avuții,, că drumu- 
1 rile acestea n-au sfîrșit.

Frig. Respirația obosi
tă a nopții poartă senza
țiile de timp retrospectiv, 

i idînd întregului, generalu
lui, aspectul unei pelicu
le monocrome. Același 

sud-est de mi
nă, cu aceleași 
fluvii negre, 
despletite ale 
adîncuHui, pe 
câre îl străba
tem spre locul 
„cu nume de 
legendă11, și-o 
să aflați de ce, 
coborâm, ur
căm planul în
clinat, și la un 
moment dat, la 
stingă, se bi
furcă, în-unghi 
drept, și ia- 
tă-ne sub ca
drele comple
xului, în aba
taj ul unde 1 u_ 
creaza Valentin Tbfană, și 
ortacii lui. Și aici, din 5 în 
5 metri, de-a lungul fron
tului lung cît un teren de 
fotbal, lămpi care îți la
să senzația „zilei de afa
ră11. în „nocturna" sui-ge- 
neris, mă strecor pe cu
loarul dintre transportor 
și front și nu rezist ten
tației de a-mi plimba de
getele pe striațiile proas
păt lăsate în peretele de 
cărbune de organul tăie
tor al combinei. Sînt iz
bit de asemănarea ului
toare cu zidul de piatră, 
înnegrit de vreme, al li

nei mari cetăți, mereu 
împins înspre „înăuntru" 
de forțele tenace ale per
petuului asediu .

— Gata, oprește, măi !
Cu spinarea lipită de 

plafonul curbat, cu bra- J 
țele — ca nișt„ aripi — , 
agățate între lateralele 
cadrului, asist la defila
rea înceată a i 
colosului de metal, tras 
de undeva dinspre capă
tul de jos al abatajului.

—■ Ripăm, băieți I Tec- 
Dumitru Dem IONAȘCU
(Cont în pag. a 2-a}

Magazinele de profil din municipiu oferă cumpără
torilor o bogată gamă de obiecte pentru copii din care 
se remarcă îndeosebi confecțiile frumoase și călduroase 
ca și tricotajele de sezon.

<Vă utf&rntăm

Țăranii cu gospodării 
individual^ din orașul Pe
trila vor livra în acest an 
la fondul centralizat al 
statului 154,5 tone de car
ne, deci un plus de 23 
tone în comparație cu a- 
nul trecut, 365 hl lapte 
de vacă și oaie, 12,1 tone 
lină. Plusul va fi reali
zat prin sporirea șeptelu- 

lui și folosirea mai efi
cientă a terenurior agri
cole, (C.D.)

♦ “----------- - :
Complet renovată, ca

lea ferată dintre stați
ile Lupeni și Iseroni — 
s-au montat noi șine 
de cale ferată — permi
te trenurilor, de toate 
categoriile,. să obțină pe 
acest traseu, viteze de 
circulați^ superioare ce-

Cumpărătorii solicită îmbrăcăminte 
de sezon si, de multe ori, li se oferă... 

comenzi neonorate
Sîntem în plină iarnă, și prin urinare, este ex

plicabilă căutarea pe care o au în acest anotimp măr
furile de sezon. Inccrcînd să răspundem unor sesizări 
formulate de mai mulți cetățeni, am întreprins, la 
Începutul acestei săptămîni, un raid-anchetă prin 
unitățile din Petroșani, Petrila, Lonea ale I.C.S.M.I., 
urmărind deopotrivă aprovizionarea eu mărfuri de 
sezon a magazinelor de specialitate și solicitudinea 
față de cererile cumpărătorilor.

UNELE NEREGULI 
INCA MAI APAR

Petrila. Unitatea nr. 38 
„Eiectrometal11. A fluență 
mare de cumpărători. Ma
gazinul, bine aprovizionat. 
Am remarcat de asemenea, 
buna servire, solicitudinea 
pe care o art> față de cum. 
părători personalul unită
ții. De altfel, nici în con
dica de sugestii ș.i reclama- 
ții nu exista nici o recla
mați® la adresa lucrători
lor. De aceleași aprecieri 

lor de pînă acum, con
tribuind astfel din plin 
la creșterea volumului 
de transport în cadrul 
R.C.M. Petroșani. (Al. 
Tătar)

♦-------------
La sfîrșîtul săptămînii 

trecute, magazinele de le
gume și fructe din Valea 
Jiului au oferit cumpără
torilor 20 000 bucăți sala
tă verde de foarte bună 

din partea cumpărătorilor 
se bucură și magazinul nr. 
1:06 confecții unde se gă- 
sește expus în rafturi un 
bogat sortiment de măr
furi dc sezon (paltoane, 
scurte îmblănite, costume, 
căciuli, fulare etc). Vizităm 
în continuare magazinul 
nr. 15 tricotaje pentru co
pii, unde solicităm un tre
ning. „Vă aduc imediat11, 
ne spune una din vînzătoa- 
re și pleacă în magazie. 
Dar se întoarce fără... (să 

calitate. în zilele de joi J 
—vineri ale acestei săp- I 
tămîni vor sosi de la se- • 
rele din județele Arad și I 
Dolj și vor fi repartizate I 
în rețeaua de desfacere |- 
din municipiu încă 40 000 I 
bucăți salată, sortiment . 
ce completează gama pro- I 
duselor puse în vînzare ’ 
în aceste zile. (TT.)

oa Infortiiătn 

se fi răzgîndit între timp, 
auzind că sîntem de la 
ziar și probabil o între
bam de ce nu le are ex
puse?) DesprP comenzi Lu- 
creția Buium, șefa Unității, 
ne spunea că „sînt11, dar 
nu a putut să ne confirme, 
registrul fiind „la direc
ție11 (?!)

intrăm în magazinul nr. 
67 Lonea care abia se des
chisese. Aici cîțiva cumpă. 
rători așteptau să fie ser
viți. Ileana - Bulișzka, șefa 
unității, nu știe unde să se 
„împartă". Cele trei cole
ge care locuiesc la Petrila, 
deși se făcuse ora 16,30, 
încă nu. sosiseră la serviciu. 
Multe din articolele soli
citate nu se găsesc. „Din 
luna decembrie a anului 
trecut — ne spunea șefa u- 
nitații — avem comandă 
pentru unele articole mult 
solicitate, dar nici pînă as
tăzi nu le-am primit11. Du
pă cum aveam să nc con
vingem la acest magazin 
comenzi sînt, dar... măr
furi mai puțin. La unitatea 
nr. 16, „îmbrăcăminte", Lo
nea, solicităm din nou un 
trening nr. 40 pentru co
pii. „Nu avem, ne spune o 
tovarășă al cărui nume 
l-am aflat după ce și-a 
scos ecusonul din poșetă, 
Doina Dolgae. Am fi dorit

Raid-anchetă realizat de 
C. IOVĂNESCU

C. GRAURE

(Continuare In pag. a 2-a)

Feeric dans I
de stele |

Noaptea a urzit în I 
întuneric tainic văl alb, ; 
copacii s-au copleșit de I 
autografei,. cerului, o- ș 
chil ne-au surîs bucu- j 
riei albe. Spre școală, | 
copiii ocoleau pîrtiile 5 
părinților plecați Ia mi- ș 
nă, diiS-de-dimineață, a- i

I
I

veau în ei un fior al i 
începutului, ca grî-ul Bă- 1 
răganului, germinat în î 
plapuma omătului, gata Ș 
să răzbată pe “drumul l 
pîinii. :

Ieri dimineața, am 1 
găsit cerul răsfrînt pe = 

i pămînt. dp fapt- înotam i 
: intre două ceruri, ghir- j 
; landele stelare, aninate • 
1 în mlădițele castanilor 3 
; ne. întorceau la gîndul | 
bătrînesc că zăpada de 1 

i Gerar belșug prevesteș- | 
; te, în așteptat clinchet Ș 
■ de ghiocei. Eternă în | 
î modă, deși capricioasă, ț 
j natura ne-a apropiat | 
: tâmpla munților de rsu- : 
; flet, să' auzim inima f 
i caldă a acestui pămînt ’ 
î dintotdeauna românesc, I 
; dimprejurul Carpațil-or. 3 
î Ninge ca o bucurie al- ? 
: bă, și pentru bunici și 3 
f pentru nepoți. Și săniile | 

vămilor de- timp alune- ’ 
î că lin în ritmul vieții j 
: noastre, frumoase și | 
j demne, ca o promoroaeă î 
j de ianuarie. |
î; Ion VULPE J
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Sub supravegherea imistruiui-instrtic lor Anișor Gogoi, elevii Liceului industrial 
din Vulcan îsi formează, în cadrul atelieru lui-școală, deprinderile viitoarelor profesii. 

Foto : Gh. OLTEANU

• (Urmare din pag. 1)

și alte explicații dar, din 
păcate, nu ave;, cine să 
ni le dea pentru că șefa 
unității nu era de găsit. 
La unitatea nr. 14 „încăl
țăminte" Petrila lipsesc ciz- 
muiițele, nr. 21 — 23 pentru 
copii, unelp sortimente de 
cizme pentru femei. Con
sultăm împreună eu Mir
cea Munteanu, șeful maga
zinului, comanda nr. 1 din 
10 ianuarie 1979, prin care 
sînt comandate mărfurile 
solicitate de cumpărători. 
Comandă este, dar aceasta 
nu suplinește articolele 
mai sus amintite, și nici 
lipsa „bascheților", a pan
tofilor Adidas", atît de 
căutați de fiecare școlar. 
Aceleași lipsuri și la uni
tatea nr. 112 Aeroport. Deci 
să spunem că preocupare 
din partea lucrătorilor co
merciali pentru o aprovi
zionare cit mai bună exis
tă — o demonstrează co
menzile din dosare, dar, 
este suficient numai acest 
lucru ? Disciplina, care în
că mai lasă de dorit la u- 
nele unități, lipsă de so
licitudine, expuneren libe
ră a mărfurilor în seama 
cui trebuie puse ? Astfel 
de nereguli nu sînt „prin
se la dosar", dar... există. 
Or, pentru eliminarea lor 

sînt factori îndri tui ți s-o 
facă și le puteau constata 
prin controale, dar...

...CINE SI CE 
CONTROLEAZĂ ?

I’c tot parcursul raidu
lui am întîlnit pe lingă o 
bună aprovizionare și o

tea nr. 38 Petrila, unde e- 
chipa de control, în ultima

Cumpărătorii solicită 
îmbrăcăminte de sezon

servire ireproșabilă. Și, du-
pa cum s-a . văzut, o serie 
de nereguli, abateri de la 
normele de comerț. Tocmai 
din acest motiv ne-am în
dreptat atenția spre 'regis
trele unice de control și 
condicile de sugestii. Ce 
am constatat ? în majorita
tea registrelor unice de 
control nu sînt consemna
te într-un nn întreg — anul 
1978 — mai mult de una 

, sau două.. acțiuni dc con
trol. în-această situație se 
aflau unitățile nr. 16 Lo
rica, hr., 106 Petrila, nr, 14 
și 15 I’etrilă, nr. 112 Ae- 

. report... Petroșani. Am - - su
bliniat acest aspect pe con
siderentul că neexistînd un 
control riguros, evident, și 

neajunsurile se pot mani
festa din plin. Un alt as
pect pe care 1-am întîlnit 
este cel ai superficialității 
unor controale. Un exem
plu concludent îl găsim în 
registrul unic d© la unita- 

sa acțiune consemnată (1 
iulie 1978), nota : „O de
servire exemplară, la fel 
comportarea față de cli- 
enți". Am constatat și 
noi că este așa și că ma

in loc de concluzii
trebui urmărite cu operativitate :

• aprovizionarea magazinelor cu toate sortimen
tele mărfurilor de sezon să s,< facă acum, în plină 
iarnă, nu la primăvară, cînd nu vor mai avea căutare 
• extinderea expunerii și prezentării libere a mărfu
rilor în magazine • în magazinele pentru copii să'se 
găsească în permanență mărfurile solicitate mai ales 
pentru elevi • să nu se facă rabat de la disciplină, 
una din condițiile principale ale unui comerț civilizat. 
La toate' acestea, un rol esențial ii pot avea comi
siile de control al oamenilor muncii, bineînțeles, cînd 
acestea s<: achită din plin de sarcinile cu <-arc au fost 
invi stite.

Un gest 
de omenie

Un gest de omenie, La 
spitalul din Lupeni a 
fost internat maistrul 

. m i nier Nicolae P rai a de 
la IM. Lupeni. secto
rul de invest.tr.. . Starea 
pacientului/ necesitai' ; ;0 

/ măre cantitate de strige 
pentru transfuzie. La a- 
pelui directorului spita- 

. lului, , medicul Nicolae 
Aldica,. au răspuns , pes
te 30 de miftCri, maiștri 
minieri, artificieri din
tre eaip ii -amintim pe 
Gheorghe Stolchin, Gri- 
gore Pop, Ioan Arieșan, 
Pavel Mihuț, Eftimie Ni- 
coară, . Virgil Sîrbu, Gri- 
gore Gostașhe, Mihai Dă- 

tianu și Ion Lungu. Un 
gest de omenie a salvat 
viața unui om.

A. MICA, 
corespondent

gazinul e bine aprovizio
nat, dar nu poate fi rezu
mată întreăga activitate a 
unui , magazin doar, la o 
frază lapidară. La unitatea 
nr. 116 Aeroport, Emeric 
Szabo, șeful unității, ne 
dezvăluie încă un amănunt: 
„Există unele lipsuri de ca
re nu Se fac vinovați nici 
gestionarii, nici Direcția 
comercială a municipiului. 
Unele mărfuri mult soli
citate (covoarele, anumite 
sortimente de țesături) se 
primesc prin repartiții de 
ia Deva, însă nu se, respec
tă cantitățile ' solicitate de 
noi, iar cînd se respectă nu 
corespund sortimental", la
tă deci încă un amănunt, 
nu lipsit de importanță, ce 
duce de cele mai multe 
ori, la nemulțumirea cum
părătorilor.

sugerăm câteva idei care ar

Clnd muntele de cărbune 
curge ia vale

(Urmare din pag. 1)

șa și tu, Gyorgy, la 
rile ; voastre, 
cozoroace!

. Valentin Tofană. șeful 
de brigadă cu pr-uri de 
adolescent veșnic îngîn- 
durat. Vreau să știu cum 
a fost Ia „început", dacă 
nu cumva a avut temerii 

■„Pînă acum două luni e- 
ram maistru mecanic... 
S-atl obișnuit ei, oamenii, 
caii, n-au pus mina pe 
mașini niciodată, dar 
cu ?!“ Mai poți, zice ce- 

. va ? Petre Gherman , îi 
stă în preajmă. E com- 
bainer numai de-o zi. 
„Am venit noaptea asta 
ca să-i fiu Iui Gherman 
alături. Tinerețea trebuie 
ajutată să-nțeleagă asta!" 
Rîdp Tofană, ride și Tec- 
șa, ultimul, miner de „... 
douăzeci și,. .șase de 
ani, dar n-aș fi crezut 
vreodată că voi ăjunge 
„domn" la mașini! Că 
aici poți lucra și-n ha
lat numai să vrei". Gher
man, mînuiește manetele 
distribuitorului cu frun
tea îndreptată către tam
burele combinei și nu ne 
mai ia în seamă.

— Măi, băiatule, măi, 
te scot sus imediat ! Ci
neva a făcut o poacănă și 
șeful de brigadă îl doje
nește. Sînt atent să nu 
fac și eu una „de-a bu
nă", că mai știi... îi .văd 
pe „sînt băieți buni, ăia", 
adiică electricianul Marin 
Constantin și. minerul 
Vasilp Oprea, ultimul în 
sector din 1952, „și numai 
la frontale", ține să pre
cizeze Oprea, între două 
mișcări d© împingere a 
transportorul ui spre ort. 
„Acu’ m-am specializat 
și zău că-i bine. Două
zeci de ani am tras la 
nenorocita aia do lopată 
fără să bănui că se poa
te munci și altfel". Pe
tre Zaitung și Radu An- 
ghel curăță undeva, . în 
capătul de sus, cărbunele 
rămas ..netăiat de combi
nă". „Aici; DÎNSA. căci 
așa-i spun cei de la. com
plexul 4 combinei, e pe 
post de... aspirator".

,;L- Daeă-s bun, între
ba ți i pe <■ ! Ce pot să 

vă spun e că ne înțele
gem. Ne avem bine între 
noi, cu toții. Cînd dămIdcu-

Atenție. ia de greutate, punem umă
rul fiecare. Prin înțele-
gr re poate omul să facă 
tot ce vrea. Aici, se înva
ță în țiecar© clipă. E o 
școală continuă. La cei 29 
de ani ai mei n-am nu 
știu ce experiență, da’ 
meserie... Gata, dăi dru
mul’ măi ! strigă tînăbui 
combainer.

O comandă, scurtă și 
tamburele pătrund eu 
dinții lacomi în masivul 
de cărbune.

Pe fața tăciunitfc', rotun
dă a lui Tofană, în afară 
de concentrare nu citesc 
nimic, probabil satisfac
ția îi e înăuntru, la el, 
doar mi-a destăinuit eu 
cîteva clipe în urmă că-i 
place tare mult „cînd 
muntele de cărbune curge 
la vale". Praf de cărbu
ne. Lumina se strecoară 
eu greu. Intre mine și 
combainer so interpune 
statura masivă, chipul cu 
profil petros, cu maxilare 
puternice, în tr-adevăr 
bărbătești ale lui Oprea. 
El nu se uită ca mine, pe 
drumul invers al venirii 
noastre cum bulgării cal
zi, sclipitori, alunecă pe 
transportor, purtînd liniș
tea pentru cei de afară...

— Curgi cărbune ne
bun. rîde electricianul.

...In jurul orei 3,40 ne 
îndreptăm spre alt aba
taj. Din una, din alta, 
maistrul Gheorghe Lupu 
îmi pomenește de brigă
zile, lui Ion Sălăgean, 
Constantin Lupulescu, și 
Teodor Boncalo. „Nu-mi 
puteam închipui"... ;

...N-am mai aflat ce 
nu-și putea închipui. L-a 
chemat cineva și...

...Ne află A. îii biroul 
inginerului șef, Pavel Lu- 
culescu. O noapte trăită 
intens. Grijă și frig. Pa
re vioi, vesel : „în schim
bul patru... 244 do tone 
în plus. Este ceva dacă 
ne gîndim la viitor". Și 
a pornit grăbit spre sala 
de raport. Era ora ,7,30. 
înainte însă îmi surîsese 
cu nonșalanță, satisfăcut, 
cu o căldură pe carp și 
azi o port în mine.

| Filmul. „Albinele salba- du-se .sensibil de 
tice“, turnat in 1976, s-a gația psihologică, 
bucurat nu numai de un tă eu dexteritate 
succes de public de ex- rație, 
copție, ci și de un ecou -prage
de presă favorabil pretu- cu d(MSf.pire în cazu) „Al- 
tmdem Daca prunul fapt- bineJor sălbatiee" este ști-

■ se explica prm gustul* ința cl, .otul Sll.rprinJ,ă_
spectatorilor pentru, sen. eu- ea..e ;.eal'za.torii
zațional pe care numai gradează tansi.,tnea dra_ 
arsenalu tehnic al cmc- malieă.'Semnificativ pen- 
matografului ilpoateole- “ ‘ .
ri, al doilea iși află moti
vația in calitățile artistice 
de necontestat al 
lei, rivalizînd cu un 
ion, 
genului, „Păsările" 'J 
Hitchcock.

Aidoma „Păsărilor" 
„Albinele sălbatice" 
parte din categoria 
mei or cunoscută sub de
numirea specifică „film- 
catastrofă".

Din fericire, i 
„Albinelor sălbatice' 
face parte din tabăr

pelicu- 
eta- 

ăm spune clasic, al 
de

Cronica filmului

și 
fac 
fil-

Albinele
sălbatice

meroasă a celor ce 
blă cu mărunțișuri 
sub lupa iluziilor optice, 
ci, asumînd riscurile 
dificultățile genului, 
oferă o mostră din

Șl 
ne 

ceea 
ce se cheamă în tertoeni 
vizuali un film bun.

Deși subiectul foarte 
ingenios construit merită 
o notă superioară, ne în
găduim să ne oprim asu
pra structurii filmului, 
asupra morfologiei sale 
care — prin inven tivi tatea 
dramaturgică de care dă 
dovadă atît scenaristul 
cit și regizorul — este cu 
totul specială, apropiin-

regizorul
nu

18 tnn- teu ambiția filmului e 
puse faptul că accentul cade 

nu atît pe caracterul 
spectaculos al acțiunii, pH 
factura să fantastică (deși 
realizatorii ne asigură că 
evenimentele inserate 
inspiră din' realitate),

investi- ge Mueller sînt situați în 
efectua- zona realului. Nu 'ăvțmi 
și apll- de-.j face, așadar,-cu niș

te supereroi, ci eu oa
meni obișnuiți, ajunși in
tr-o situație limită crea
tă de capriciul naturii.

Cu totul remarcabilă 
este muma operatorului, 
care izbutește, prin cadra
jul inspirat și prin un
ghiurile de filmare ori
ginale, să instaureze, cînd 
e necesar, ■ atmosfera de 
groază, șă surprindă pe 
chipuri omenești reacții 
intense la contactul cu 
evenimentele catastrofice.

Pomeneam mai sus de 
ingeniozitatea cu care ci
neaștii relatează atacul 
misterioasei specii de al
bine Ja New Orleans. Ast
fel, nu se poate trece cu 
vederea excelenta expozi- 

țiurip care ne 
în atmosfera 
secvența palpitantei 
tervenții a

se 
ci 

pe proiecția faetologiei în 
conștiința, în psihicul 
personajelor. Și dacă tot 
ne aflăm la capitolul per
sonaje, să menționăm că 
galeria de tipuri este 
foarte bine conturată : 
Jeff Durand, Jeanette De
vereux și profesorul Jor-

introduce 
filmului, 

in
tervenții a profesorului 
Mueller și finalul percu
tant, unde inteligență u- 
mană, puternic stimulată 
de creșterea . pericolului, 
rezolvă dilema , fntrrun 
mod . cu totul surprinză
tor. Să notăm, în fine, e- 
voluțiile inspirate ale ac
torilor, Ben Johnson, Mi
chael Parks, Gretchen 
Corbett, Hont Buclioiz și 
Paul Hecht, contribuind 
esențial la succesul aces
tui film.

C. ALEXANDRESCU

Prof. Alfred IMLING

in concurs

clu-
din

SRORfc® SPORT • iPaRT * SPORT • SPORT • SPORT

bun augur
țru actualul sezon compe- 
tîțional.

Iată și cîteva din,, cele 
mai bune rezultate înre
gistrat,., de schiorii noștri 1 
Copii II Paulina Frîncu. 
tocuil IV, Voica Amza, lo
cul; V, Adriari Flaidăr, lo
cul XI, Copii I: Melania

Schiorii fondiști ai 
bului sportiv școlar 
Petroșani au participat în 
zilele de 13 — 14 ianuarie 
ac. la primul concurs de 
importanță republicană, 
ia startul căruia s-au ali
niat peste 230 de concu- 
renți din țoale centrele ță
rii. Chiar dacă nu s-au în
tors cu medalii și diplome Czimbalmoș, locul VII, Ion 

Crișu, locul IN, Gheorghe 
Coșbveanu, locui XI. 
Junio-ri I: EJena Căpîinea- 
nu, locul XI .

de la acest concurs, între
cerea a dovedit buna Pre- 
gătirP a schiorilor fondiști, 
conifirmind posibilitățile de 
realizare a obiectivelor de 
performanță propuse pen-

„Cupa Unirii» Părinți și copii
băieți : 1. Sorin Dascălii ; 
2. Daniel Sava ; 3. Florea 
Mărcuș.

Mîeuții schiori ai clubu
lui sportiv „Pionierul" din 
Dupeni a'J participat la pri
mul concurs al anului, do
tat cu trofeul „Cupa Uni
rii". Din rîndul celor 60 
de participanți pe primele 
locuri s-au clasat în ordi
nea categoriilor 
elevi :

următorii

categoria
1. Sor i n a

SCHI FOND :
6—9 ani, fete :
Buliga ; 2. Ranwna Suira- 
ny ; 3. Gyongy Ponceak ;

Mărcuș. Categoria 10—12 
anj, fete : 1. Elena Matei ; 
2. Livia Buliga ; 3. Adela 
Grosariu. băieți :
Stan ; 2. Ion Motișan, 
Daniel Gurzu.
PIN, categoria 6—9 
fete: Elisabeta
Ecaterin-a Dinicu.
Vraja ; băieți:
Ungur, Mihăiță Csiki, 
lexandru Rad.

1. Ilarie
3.

SCHI AL- 
ani, 

Szasz,
Angelica 
Gabriel

A-
Categoria

10—12 ani fete: 1. Cristina 
Fildan, 2. Tiberica Rad, 3. 
Ramona Beke.

Au intrat apoi în con
curs părinții copiilor. Iată 
și rezultatele înregistrate 
la cele două categorii de 
vîrstă ale părinților : 1.
Maria Szdke ; 2. I. Mati- 
san ; 3. M. Mondoca ; 1.
î. Stan, 2. A, Vraja, 3. E. 
fugă. ;; ' y

Angela MANOLE, 
corespondentă

invest.tr
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PATRIEI. MAI MULT CĂRBUNE !
O importantă rezervă a minelor din Valea Jiului

• Reducerea termenelor de staționare a complexelor • Intreținerea- 
corespunzătoare a utiIajelor*Exploatarea la parametri superiori

Ora 11,40. In abatajul 
dotat cu complex mecarii- 
zat, unde muncește bri
gada unuia din „vetera
nii" mecanizării în Valea 
Jiului, Ilie Filiche, mine
rii șefi de schimb Grigb- 
re Atanasiu și loan Dia
conii se consultau. Sar
cinile au fost stabilite și 
transmise rapid oameni
lor care se îndreptau fie
care spre locul unde fu
seseră repartizați. Com- 
bainerii își predau și pre
luau utilajul. Pe abataj, 
curățenie și ordine. Ca
drele complexului erau a- 
liniate la „sfoară". Tre
cem prin abataj însoțiți 
de șeful de schimb loan 
Diaconu care, din cînd 
în cînd, ne dă lămuririle 
necesare :

— Dacă abatajul arată 
bine și rezultatele stat 
bune trei factori au avut 
cuvântul hotărâtor: or
ganizarea, disciplina și 
calificarea oamenilor. Fie
care miner știe exact ce 
are de făcut în schimbul 
său. Oamenii cunosc bi
ne complexul și mai ales 
îl folosesc cu ușurință — 
ne spunea șeful de 
schimb,

— întreținerea comple
xului tot brigada o asi
gură ?, îl întrebăm pe 
șeful de schimb.

— Brigada asigură în
treținerea atît a comple
xului cit și a fluxului de 
transport pină la benzi. 
Fiecare schimb arc de 
întreținut 12 secții și 
răspunde de curățenie și 
mai ales de buna lor

I. M. Aninoasa
A

însemnate rezerve 
pentru 

intensificarea 
montării

în urmă cu o zi, la l.M. 
Aninoasa, intr-un nou a- 
bataj dotat cu complex .dc 
susținere și tăiere mecani
zata, s-au extras primele 
tone de cărbune. în stra
tul 3, blocul 11, sectorul I 
al m i n e i, unde 
a fost introdus noul 
complex, tehnologia respec
tivă de exploatare este, 
practic, generalizată. Ce
le trei complexe din dota
rea sectorului sînt astfel 
eșalonate în cadrul acelu
iași panou incit două din 
ele se află în funcțiune, în 
timp ce al IlI-lea parcurge 
stadii auxiliare : demonta
re, recondiționare, monta
re. Montajul utilajelor ul
timului complex a avut ea 
dată de pornire 7 decem
brie ’78 și a durat aproa
pe patru decade ,fiind de
pășită cu cîteva zii,, data 
prevăzută în grafice pen
tru intrarea sa în funcțiu
ne : 10 ianuarie.

Cum s-a desfășurat mon
tajul ? Care sînt cele mai 
semnificative învățăminte 
ieșite în evidență cu acest 
prilej demne de luat în 
seamă pentru montările vi
itoare ? Fiind prezenți în 
săptămâna trecută în aba
taj am stat de vorbă la 
fața locului cu cîțiva din
tre cei răspunzători de a- 
ceastă activitate, ale căror 
opinii le reproducem în 
cele ce urmează.

Ing. Artistid BOYTE, 
responsabil pe abataj din 

funcționare. „Secțiile sînt 
numerotate și au ' inițiala 
șefului de schimb. Asta 
nu înseamnă că dacă 
la una din secțiile altui 
schimb apare o- defecțiu
ne pe care o putem re
media să așteptăm să o 
facă oamenii din schim
bul respectiv. Punem mi
na și o remediem noi. In
teresul general esta ca

I. M. Paroșeni

Exploatarea și întreținerea 
corectă a utilajului conduc 

la eficiență sporită
utilajul să meargă și' să 
producem cit mai mult 
cărbune.

Spusele șefului de 
schimb sînt confirmate 
de rezultatele obținute. 
Față de plan, productivi
tatea muncii realizată de 
la începutul lunii, este de 
11.2,3 la sută (cel mai 
scăzut nivel 108 la scită, 
procent de realizare) iar 
producția la cărbune ex
tras s-a ridicat, în ace
eași perioadă de timp, la 
133 ia sută (cea mai mi
că realizare zilnică a fost 
in proporție de 119 la su
tă).

Rezultate bune a obți
nut mai ales în cursul a- 
nuiiii trecut și brigada cu- 

Complexul mecanizat, uzina ailincuiilor. răspunde ascuuu.or cinenzilor mineiilor-telinic.ent.

partea compartimentului 
programarea și urmărirea 
producției al minei : 

. „Graficul de montaj a 
i’ost întocmit foarte „strâns" 
Față de montarea ' prece
dentă, în cazul de față, în 
aceeași perioadă, a fost e- 
fcetuată și recondiționărea 
complexului actual. Aceas
ta echivalează cu reducerea 
cu cea. 30 la sută a dura
tei de montaj. Pentru a 
reduce acest timp și în 
perspectivă, pentru a îm
bunătăți totodată întregul 
proces de utilizare a noii 
tehnologii, trebuie eliminat 
un neajuns esențial : la o- 
ra aceasta, la Aninoasa, 
sîntem nevoiți să asamblăm 
complexe de susținere de 
un tip, cu transportoare' de 
alt tip și cu combine din 

- noseutului miner-tehni 
cian Franeisc Fazakaș, 
spunem „mai ales în 
'cursul anului trecut", pen
tru că acum, la început 
de. an, brigada în timp ce 
evacua complexul de la 
vechiul loc de muncă, in- 

-troducea și monta într-un 
nou abataj un alt com
plex, aflat în aceste zile 
în probe tehnologice. Re

zultatele bune dc care a- 
minteani „au fost obținu
te prin continua perfec
ționare a organizării 
muncii în abataj și prin 
respectarea cu strictețe a 
disciplinei tehnologice" — 
ne informa șeful de bri
gadă Franeisc Fazakaș, 
care continua: „și în acest 
an vom obține rezultate 
cel puțin la nivelul anu
lui precedent. Cel puțin, 
pentru că de fapt noi sîn- 
tem hotăriți să ridicăm 
nivelul realizărilor peste 
cele obținute anul trecui".

Referitor la calificarea 
oamenilor, factor hotărâ
tor în exploatarea și în
treținerea corectă a com

al treilea. Aceasta impune 
multe modificări în timpul 
montajului și inerente 
greutăți în exploatare. Tre
buia să se țină seama de 
acest-aspect încă dm faza 
de achiziție a noilor utila
je- . .

Calitatea muncii celor 
care au efectuat montajul 
aș aprecia-o ca bună, atît 
din partea formațiilor mi
nei, c-ît și n muncitorilor 
de la I.R.I.U.M. Petroșani 
caro au concurat la aceas
tă lucrare. Aș dori să cer, 
totuși, ca asistența tehni
că din partea I.R.I.U.M.P. 
să se exercite pe fiecare 
schimb, pe toată durata 
montajului, astfel incit li
nele decizii noi ivite să 
poată fi dispuse operativ 
și echipelor de la această 

plexului, ing. Zenp Bar, 
șeful formației; „service" 
a minei ne spunea ; „28 
la sută , din membrii for
mațiilor care exploatea
ză complexele mecanizate 
sînt policalificați, iar cei
lalți sînt cu o înaltă ca
lificare. Faptul est,., deo
sebit de important pentru 
că ei, membrii, brigăzii,, 
își dau seama de. impor
tanța fiecărui subansam- 
blu al complexului, știu 
cînd și unde pot interve
ni cu cunoștințele pe ca
re. le au și cînd trebuie 
solicitați alțl specialiști și 
pot aprecia stadiul de u- 
zură al utilajului sau al 
unui subansamblu, solici- 
tînd din timp pregătirea 
acestuia pentru interven
ții electromecanice sau 
schimbarea părților com
ponente defecte. Dar cel 
.mai important lucru este 
că oamenii cunosc valoa
rea utilajului, ce și cit se 
poate obține cu el și că 
pentru a realiza produc
tivități mari trebuie bine 
întreținut".

Prin urmare, la l.M. 
Paroșeni „veteranii" me
canizării — în 1979 sc îm
plinesc 10 ani de la in
troducerea primului com
plex mecanizat la această 
mină —• confirmă încă o 
dată că exploatarea și în
treținerea corectă n utila
jelor au o rezultantă fi
rească : eficiența sporită 
a muncii, materializată 
în producții superioare 
prin creșterea productivi
tății muncii realizate în 
abatajele mecanizate.

unitate, nu întotdeauna re- 
ceptive la dispozițiile date 
de organizatorii minei".

Nicolae BUNDUC, mais
tru responsabil de schimb 
din partea I.R.I.U.M. Petro
șani : „Aș caracteriza co
laborarea cu mina Aninoa
sa drept fructuoasă. Re- 
condiționarea și asambla
rea secțiilor în camera de 
montaj au fost executate 
de întreprinderea noastră, 
reușind să ne încadrăm în 
prevederile graficelor. Pen
tru ca montajul 
să fi» grăbit în vi
itor, solicităm ca, așa cum 
este prevăzut, mina să ne 
asigure în camera de mon
taj cele patru macarale de 
care avem nevoie, dat fiind 
că am pierdut ore prețioa
se din programul de mon

I. M.JJricani

In programul de introducere 
a complexului - una scrie pe hîrtie 
și alta este situajia pe teren

Ata urmărit modul cum 
se introduce la sectorul 1X1 
al minei Urieanj- un com
plex mecanizat.

DP la bun început, a- 
veam să ne convingem că, 
depozitarea utilajului s-a 
făcut pe o platformă nebe
tonată și neacoperită, lu
cru ce a-îngreunatdacă 
avem în vedere condițiile 
atmosferice — destul de 

mult demontarea secțiilor, 
transportul lor în subteran, 
și chiar calitatea lucrărilor. 
Din discuția purtată, la 
fața locului, cu Iosif Va- 
hold, maistru la 
I.R.I.U.M.P., care se ocupă 
de introducerea în subteran 
a utilajului, a reieșit clar 
că Reîncadrarea în progra
mul inițial de introducere 
s-a datorat in mare parte 
atît condițiilor de depozi
tare c-ît și lipsei de vago- 
net,, necesare transportu
lui. Urmărim în continua
re fluxul tehnologic, 
transportul utilajului în 
subteran, care, după cum 
am fost informați, s-a fă
cut, pe baza , unui program, 
în schimburile I, UI Și IV, 
fiecare schimb fiind con
dus de cîte un maistru. Cu 
toate aoeste măsuri, trans
portul a mers destul de 
greu, „earamboalele" fi

taj umblînd prin abataje 
ca să le găsim noi singuri".

Pavel DEDIU, șeful bri
găzii de montaj a comple
xului de abataj : „Cele pa
tru zile lucrătoare de 
întîrziere — deși graficul 
a avut termene strânse — 
puteau fi evitate dacă nu 
apăreau și unele neajun
suri, o parte deja amintite. 
M-aș referi, în plus, la 
două aspecte legate de ca
litatea recondiționărilor. 
Astfel, cînd au fost încer
cate o parte din furtunuri 
s-au dovedit a fi defecte. 
I-a manevrarea între came
re de montare și locul din 
abataj, trei din secțiile 
complexului nu s-au înca
drat în gabarite deoarece 
reparația „lateralelor" a 
fost greșită, astfel că s-a 

ind inevitabile. Nici la ora 
' actuală situația nu este 
mai bună; Mai sînt încă 
multe piese, subansamble, 
care fie că se găsesc la 
baza inferioară a planului 
înclinat de la orizontal 500, 
fie că nu au fost transpor
tate. încă de la suprafață. 
S-a suprapus aproviziona
rea cu materiale a brigăzi
lor din .sectorul III, cu 
transportul complexului, a- 
poi nu au fost luate din 
timp ■ măsuri corespunzătoa
re dc depozitare și, bineîn
țeles, de montare în subte
ran, nefiind amenajată în 
acest scop o cameră de 
montare a secțiilor. Asta 
fără să mai amintim de 
profilul mic al galeriilor 
care n făcut ca manevrele 
ce trebuiau efectuate să 
fie destul dp anevoioase. 
S-a semnalat, nu o ; dată, 
lipsa d,-. locomotive. 
O mai bună organizare din 
partea conducerii sectorului 
III ar fi redus cu mult a- 
semenea greutăți. „Schiuri, 
bal pe care-1 conduc, ne 
spunea maistrul Ion Bo- 
țoi, a făcut transportul 
transformatoarelor de 40 
kVA pînă la baza superioa
ră a planului înclinat de 
la orizontul 500, lucrare ce 
cădea în sarcina sectorului 
V și pare a fost întîrziată
cu cinci zile. Tot sectoru
lui V i-a revenit și monta
rea ' cablului pentru com
bină, lucrare, de asemenea, 
întîrziată. Situația era cu 
totul alta dacă sectoarele 
111 și V își organizau mai 
bine lucrările ce le aveau 
de efectuat".' ’

Care este, de fapt, situa
ția în abataj 2 Aici, stăm 

' d,, vorbă cu minerul 
Glieorghe Durlă, șeful de 
brigadă, care ne spunea s 
„Am montat deja cele 35 
dc secții, acum lucrăm la 
montarea plugului pe trans
portor. Conform programu
lui ar fj. trebuit să dăm 
cărbune de mult, dar ne-au 
lipsit lanțurile la trans
portor, pompa de înaltă 
presiune".

Concluzia ? Introducerea 
în abataj a unui complex 
de ' susținere și tăiere me
canizată impune luarea ii- 
nor măsuri preventive, le
gate de inventarierea Ia 
suprafață a utilajului (con
form documentației), de 
transportul și pregătirea 
frontului dț> lucrii și, im
plicit, de calificare a oa
menilor care-1 vor minai.

pierdut alt timp pentru 
o nouă recondiționare.

Aceste succinte, dar sem-’ 
nificative opinii pun în e- 
vidență însemnate resurse 
și cite'va din căile eficiente 
pe care trebuie să se ac- 
ționezp de acum înainte 
pentru intensificarea mon
tării complexelor mecani
zate și, astfel, pentru re
ducerea duratelor cînd a- 
cesten se află ta fazele 
pregătitoare punerii în 
funcțiune.

Pagină realizată de
Dorin GUIȚA.

Anton HOFFMAN 
Constantin GRAURE
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FILME
„Suită de articole referitoare 

la dezvoltarea social-economică 
a României*1

DELHI 16 (Agerpres). — 
îlevista indiană „Eastern E- 
cononiist" publică o suită 
de articole referitoare la 
dezvoltarea social-economi- 
că a României și la relați
ile economice internaționa
le ale țării noastre.

Sînt scoase în evidență 
modificările profunde 
tervenite în economia 
rii noastre ca urmare

în- 
ță- 

a 
amplului proces de indus
trializare, a eforturilor ne-

întrerupt? pentru moderni
zarea industriei, agricultu
rii, tuturor sectoarelor 
activitate, 
vități din 
țițiilor.

Revista 
deosebită 
mice ?xterne aie țării noas
tre, scoțîndu-se în relief 
dorința României de a co
opera cu toate națiunile lu
mii.

de
a intensei acti- 
domeniul inves-

acordă o
-relațiilor

atenție 
econo-

întrunire UNICEF
ROMA 16 (Agerpres). — 

Cu prilejul „Anului inter
național al copilului", la 
Roma s-a desfășurat o reu
niune la oare au participat 
si reprezentanți ai 
UNLCEF (Fondul Națiuni
lor Unite pentru Copii).

în intervențiile lor, re
prezentanții, UNICEF au 
relevat că, din cei 1,5 mi
liard? de copii de pe glob, 
1,2 miliai-de trăiesc în ță
rile aparținînd lumii a 
treia. în fiecare an, în a- 
ceste țări se nasc 80 mi
lioane copii, adică trei co
li in fiecare secundă. Unul 
din cinci copii moare îna
inte de a fi împlinit virs- 
ta de un an, iar în unele 
țări africane, unul din doi 
moare înainte de a atinge 
cinci ani. Anual, în țări
le în curs de dezvoltare 
mor cinci milioane de co
pii, pentru că nu sînt vac
cinați împotriva a șase ma
ladii : difteria, tușea con
vulsivă, tetanosul, poliomie
lita, tuberculoza și pojarul.

Sesiunea Consiliului Național 
Palestinian

DAMASC 1G (Agerpres). 
— La Damasc s-au deschis 
lucrările celei de-a XVI-a 
sesiuni a Consiliului Na
țional Palestinian, la care 
participă reprezentanți ai 
unor partide și organizații 
politice din țările socialis
te, din alte țări ale Euro
pei, Asiei Și Africii.

Din partea Partidului 
Comunist Român, la sesiu
ne participă o delegație 
formată din tovarășii Mihai 
Dalea, membru supleant al 
Comitetului. Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului

Recrudescența luptelor 
în Nicaragua

MANAGUA 16 (Ager
pres). — In Nicaragua au 
avut loc noi lupte între 
Frontul Sandinîst de Elibe
rare Națională (FSLN) și 
forțele militare fidele dicta
torului Anastasio Sornoza. 
Detașamente sandiniste au 
atacat, în cursul ultimei 
săptămîni, cazărmi ale 
Gărzii Naționale din loca
litățile Matagalpa, Leon, 
Santa Rosa del Penon, Tis- 
ma, Cardenas și San 
los. Forțele aeriene 
Gărzii Național? au 
bardat împrejurimile 
calităților respective, 
tense ciocniri au fost 
nalate în munții din 
dul țării și la Managua. 

După cum informează agen
ția France Presse, ticuri și 
explozii puternice au fost 
semnalate în cartierele es
tice ale capitalei.

Concomitent cu această 
recrudescență a luptelor

Car
ate 

bom-
10-
In- 

sem- 
nor-

dintre FSLN și Garda Na
țională, la Managua și . în 
principalele orașe ale țării 
s-au multiplicat manifesta- 
țiil? de protest ale maselor 
largi populare, care se pro
nunță ferm pentru înlătu
rarea de la putere a regi
mului dictatorial al lui A- 
nastasio Sornoza și pentru 
instituirea unui guvern de
mocratic, de largă unitate 
națională.

Național al Frontului Uni
tății Socialiste, Vasile Pun- 
gan, membru al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Vasi- 
liu, adjunct de șef d? sec
ție la C.C. al P.C.R.

Sesiunea a fost inaugu
rată de Khaled Al Fah- 
houm, președintele Consi
liului Național Palestinian, 
și de președintele țării-gaz_ 
dă, Hafez Al Assad, care 
au rostit cuvîntări.

Consiliul Va examina 
darea de seamă a Comite
tului Executiv al O.E.P., 
Programul politic al uni
tății naționale elaborat în 
comun de toate organizați
ile mișcării de rezistență 
palestiniene. Ordinea de zi 
prevede, de asemenea, ale
gerea noului Comitet Exe
cutiv al Consiliului Națio
nal Palestinian.

3

EFECTELE FUMATULUI

Pe scurt @ Pe scurt « Pe scurt
CEI 28 000 DE CON

DUCTORI DE TREN din 
Marea Britanie au încetat 
activitatea luni la ora 22,00 
G.M.T., declarînd o grevă 
generală de 24 de ore, ac
țiune care va fi repetată în 
cursul zilei de joi. înce
tarea activității conducto
rilor de tren intervine în 
contextul situației create 
de greva șoferilor de auto- 
camioane,

RAMURA MILITARĂ 
a organizației separatiste 
basce — E.T.A. a revendi
cat atentatul care a costat 
viața, sîinbătă, a trei poli
țiști, un altul fiind grav 
rănit. Este vorba de două 
mașini ale poliției care au 
sărit în aer în timp ce 
Se deplasau pe ruta ce lea
gă localitățile Azpeitia și 
Azcoitia din provincia bas
că Guipuzcoa.

ÎN ULSTER continuă 
actele teroriste ale elemen
telor extremiste : uri poli
țist a fost grav rănit cu 
focuri de armă la Aughnac- 
loy, în comitatul Tyrone. .

REPREZENTANȚII 
vernelor a 25 de tari 
America Latină și zona 
raibilor s-au reunit la
racas pentru a dezbate pro
bleme legate dc a V-a Con
ferință a Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvolta" 
ra (UNCTAD), care se va

CU CEI 141 MILIOANE 
LOCUITORI ai săi, Indo
nezia se situează pe locul 
cinci în lume, după R.P. 
Chineză, India, U.R.S.S. și 
S.U.A., în privința numă
rului populației — arată 
datele furnizat? de ultimul 
recensăniînt din această ța
ră.

i

La Washington a fost 
dat publicității un volu
minos raport —- conțiriînd 
1200 de pagini — în le
gătură cu efectele fuma
tului asupra sănătății oa- : 
menilor, în care se rele
vă că țigaretele sînt cau
za majoră a cancerului 
pulmonar și sînt strîns 
legate de numeroase alte 
tipuri de cancer, de mal
formații de nașter? etc. 
Ministrul american al să- ; 
nătății, Joseph Califano, 
apreciază că fumatul și 
implicațiile sale constituie 
principala cauză a dece
selor în Statele Unite. 
Documentul aduc? ca e- . 
lemente noi riscurile pe 
care, fumatul le reprezintă 
pentru sănătatea femei
lor și, mai ales, a tineri
lor.

go
din
Ca-
Ca-

rș (UNCTAD), care 
tine în luna mai a.c.

PROCURATURA
Karlsruhe a dispus 
fiscarea din magazinele o- 
rașului a avioanelor-jucărie 
ivind imprimate pe aripi 
zvastica. Jucăriile, avînd 
ga model avioane utilizate 
de armata nazistă în cursul 
celui de-al doilea război 
mondial, erau importate 
din Statele Unite.

h

din
con-

Reuniune: dezarmare 
și dezvoltare

GENEVA 1G (Agerpres). 
— La Geneva s-a reunit 
Grupul eXperților guverna
mentali privind 
dintre dezarmare 
voltare, înființat de Adu
narea Generală a O.N.U. 
în anul 1978 în scopul de 
a elabora u-n studiu cuprin
zător asupra modului în 
care procesul dezarmării 
poate contribui la îmbună
tățirea condițiilor economi
ce și sociale ale omenirii. 
Grupul este compus din 25 
de experți guvernamentali 
din U.R.S.S., S.U.A., Anglia, 
Franța, India, Nigeria și 
din alt? țări. Dintre mem
brii grupului numiți de se
cretarul general al O.N.U. 
face parte și prof. univ. 
dr. Georghe Dolgu rectorul 
Academiei de Studii Eco
nomice din București.

raportuil 
și dez-

Parlamentul Iranian a acordat 
vot de încredere noului guvern

TEHERAN 16
— Parlamentul 
acordat vot de 
guvernului civil al primu
lui ministru

(Agerpres). 
iranian a 

încredere

43
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PETROȘANI — 7 No
iembrie : Cîntă pentru 
mine : Republica : Visul 
roz; Unirea: Albinele 
sălbatice.

PETRILA: Orașul fan
tomă.

LONEA: Mîniă, se
riile I-II.

ANINOASA i 
seriile I-II.

VULCAN: -Albul Bim, 
ureche neagră, seriile 
I-II.

LUPENI — Culturali 
Umbra păsării. Muncito
resc : Eliberarea orașu
lui Praga, seriile I-II.

URICANI i Trenul de 
Benares.

Star,

TV

Shahpur 
Bakhtiar. Reunit marți di
mineața, Majlisul (Aduna
rea Națională consultativă 
a parlamentului) a decis cu

149 de voturi pentru, 
contra și 
corde vot 
vernului 
Bakhtiar.
al premierului Shahpur 
Bakhtiar primise, luni, 
votul de încredere 
partea Senatului.

13 abțineri să 
de încredere gu- 

condus 
Guvernul

de 
civil

Și 
din

Faptul divers

BEREA ȘL.. CANCERUL

Berea — băutura prefer 
rată a vest-germanilor, și 
nu numai a lor — con
ține substanțe puternic 
cancerigene, arată, în ul
timul său număr, săptă- 

• mînalul vest-german „Dec 
Stern", care citează re
zultatele unor studii rea
lizate de Centrul de cer
cetări asupra cancerului 
din orașul Heidelberg.

CRIMINALITATE

Creșterea criminalității 
în rindurile minorilor a 
devenit o problemă tot 
mai neliniștitoare pentru

autoritățile americane. 
Potrivit unui raport al 
Institutului pedagogic na
țional al.Ș.U.A., în 1977 
elevii americani au co
mis 100 de omucideri,
12 000 de jafuri cu mină 
armată. 9 000 de violuri, 
207 000 de furturi.

Pe perioada, ultimilor
13 ani, continuă documen
tul. criminalitatea în rîn- 
duril? elevilor a crescut 
cu 245 la sută. Printre 
cauzele sporirii criminali
tății figurează deteriora
rea relațiilor de familie, 
nivelul deosebit de ridi
cat al șomajului în rîn- 
durile tinerilor, conflicte
le rasiale, consumul de 
stupefiante și alcool, in
fluența nocivă a mijloa
celor de informare în 
masă care propagă vio
lența.
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MICA PUBLICITATE

întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice 
Hunedoara - Oeva

ÎNCADREAZĂ URGENT
PENTRU SECȚIA DE FORAJ DIN VALEA JIULUI

maiștri foraj

— muncitori sondori

muncitori necaiificați
tru calificare in meseria de 
dor

SE ASIGURĂ :

pen-
son-

• Retribuția conform Legii 
57/1974 — în acord avînd urmă
toarele posibilități de cîștig :

- — muncitorii calificați, pînă 
la 4000 lei lunar

— muncitorii necalificați, pînă 
la 2000 de lei lunar

• Cazarea gratuită în cămine 
pentru nelocalnici

• Spor de șantier la cei ce lo
cuiesc în cămine

• Masa la cantină contra
cost

Prezentarea pentru încadra, 
la secția de prospecțiuni și explo 
rări geologice din Bărbâteni - 
(Lupeni) județul Hunedoara.

Informații suplimentare la ser
viciul personal din Deva, strode 
Minerului nr. 2, telefon 11560 — 
interior 138.

I
I
I
I

I 
I
I
I
I

9,00 Teleșcoală. 10,00 
Tribuna TV. 10,20 An
tena vă aparține ! Spec
tacol prezentat de jude

țul Hunedoara. 11,20 Șoi
mii patriei. 11,30 Muzi
că populară. 11,50 Telex. 
17,00 Telex. 17,05 Tele
școală. 17,25 Curs de 
limbă germană. 17,45 | 
Tragerea Pronoexpres. I 
17,55 Divertisment mu- . 
zical. 18,20 Telecroniea 
pentru pionieri. 18,35 I 
Secvențe pariziene. 18.55 
învățămînt-educație. „U- 
nirea — în lecțiile de 
istorie" — dezbatere 
19,15 Publicitate. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 19.50 La ordi
nea zilei în economie;" 
20,00 Noi, femeile ! 20,20 
Telecinemateea. Ciclul 

.„Mari actori". „Țărm 
neprimitor" — produc- 

1 ți? a studiourilor ame- 
' ricane. Premieră pe ța- 
ră. 21.50 Sanie, cu zur
gălăi 
lare.

—■ melodii popu-
22,15 Telejurnal.

RADIO

I I 
I

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Oneasa 
Nicol ue, eliberat de Ins
titutul de mine Petroșani. 
Se declară nul. (29)

PIERDUT carnet de stu
dent pe-numele Lupulescu 
Victor, eliberat de I.M. Pe
troșani. Se declară nul. (32)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Călin 
Dumitru, eliberată de l’re- 
parația Petrila. Se declară 
nulă. (33 )

PIERDUT 
4553, eliberat 
tia Petrila. Se 
(34)

PIERDUT ■ legitimație de 
serviciu pe numele Călin 
Paraschivă, eliberată de 
Preparați» Petrila. Se de
clară nulă. (35 )

ecuson nr. 
d,. Prepara- 
deolai’ă nul.

I 5,00 Buletin de știri. 
I 5,05 Ritmuri matinale. 
| 6,00 . Raclioprogramul di

mineții. 7,00 Radiojur
nal. 8,00 Revista presei. 
8,10 Curierul melodiilor. 
9,00 Buletin de știri. 9,05 
Răspundem ascultători
lor. 10,00 Buletin de 
știri. 10,05 Mari ansam-

i bluri folclorice : „Doi- 
I na". 10,30 Din țările so- 
I ciuli ște. 10,45 Coruri 
I muncitorești. 11,00 Bule.
I tin de știri. 11,05 Mi- 
I crofdnul pionierilor.
I 12,00 Buletin de știri. 
I 12,05 Din comoara fol
clorului nostru. 12,35 
Opt șlagăre în studio.

I 13,00 De la 1 la 3. 15,00 
I Clubul invitaților. 16,00 
I Radiojurnal. 16,15 Cîn- 
tece de Dumitru Botez.
16.25 Coordonate econo
mice. 16,40 Muzică ușoa
ră. 17-,0& Buleti n IdșnțțM 
17,05 Odă limbii române.
17.25 Satule, leagăn de 
cîntec. 17,40 Evantai

ritmic. 18,00 Orele serii.
120,00 Muzică populară. 

20,30 Litera și spiritul 
legii. 20,50 Cadențe 
nore. 21,00 Buletin

I

I 
I
I
I
I

I

ANUNȚ DE FAMILIE
Famili;, Gudasz mulțu

mește tuturor celor care au 
participat prin prezență la 
marea durere pricinuită de 
pierderea scumpei mame

GUDASZ ANA
înmormântarea a avut 

loc în 13 ianuari? 1979 în 
orușui Lupeni. (36)

so
da 

știri. 21,05 Melodii de 
Vasile Veselovski. Con
semnări de Ilie Tănăsa- 
che : 1979 — nouă treap
tă de. împliniri. 22,00 

O zi în L-o oră. 23,00— 
5,00 Non stop muzical 
nocturn.
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