
intensa activitate politica, maximă 

angajare conceptivă șî productivă

PROLETARI DIN TOATE ȚARILB; VNlTI-VXt

în vederea întîmpinării zilei de 23 Augusl

REALIZĂRI SUPERIOARE 
în toate domeniile vieții 

economico-sociale

însemnătateeste che- de colective-

Cu interes sporit, opinia publică din țara noastră a luat cunoștință din presa de ieri, despre conținutul mobilizator al Ho- 
tărîrii Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. 
cu privire Ia aniversarea 
3 35 de ani de Ia elibe
rarea României de sub 
dominația fascistă — document demajoră prin care adresată o vibrantă mare organizațiilor partid, tuturor lor de muncă în vederea întîmpinării zilei de 23 August cu realizări superioare în toate do-, j,_; ineniile de activitate. Un context aangajant se desprinde și din relatarea) prin oare ziarele de ieri au informat opinia publică despre lucrările Consfătuirii de lucru de 
Ia C.C. al P.C.R., care a analizat, într-un spirit de înaltă exigență, modul cum se acționează pentru îndeplinirea integrală a planului pe a- oest an, stabilind orientări menite să dea un curs tot mai dinamic activității economice și so- cial-poiitice în toarte întreprinderile.Din ideile directoare ale celor două documente,, organizațiile de partid, organele ducere, muncă ratorii, gffinerii, ■proieatanții Văii Jiului — rețin sarcini deosebit de importante pentru perioada scurtă ce ne mai desparte de măreața sărbă

toare a națiunii noastre socialiste. Mai mult ca aricind, în întreprinderile municipiului sînt create condiții din cele mai bu
ne pentru ca Valea Jiu-( lui să se prezinte la ceasta sărbătoare cu raport muncitoresc bogat în conținut, expresiv în parametrii săi călită-, ‘tivi, oare să ilustreze cu pregnanță chipul de tăzi al creatorilor de valori, să pună lumină potențialul reu crescînd al miei municipiului.De la începutul an, numeroase < au accelerat ritmul delucru, obținînd realizări notabile, îndeosebi 1^ I I

colective de con- colect'ivele de — minerii prepa- constructorii, ,in- cercetătorii și

a- un!
■ as- noștri în me- econo-acestui colective

VA INFORMAMLa Vulcan are loc mîine (ora 8) faza municipală a concursului aplicativ „Pentru apă- | >rarea patriei". Echipa- ■ jele pionierești, re- prezentînd toate localitățile municipiului, se vor întrece pe un traseu aplicativ (la locul de agrement Brazi) și pe o pistă amenajată Ia Școala generală nr.

extracția cărbunelui. A- vem în vedere, de pildă, întreprinderile miniere Lupeni, Petrila, Uricani și Pairoșeni, unde activitatea celor mai multe sectoare și brigăzi a fost permanent străbătută de căutări novatoare în direcția 
promovării tehnologiilor 
avansate și găsirii de so
luții viabiie pentru creș
terea productivității mun
cii, a producției fizice și 
nete. Gîndite temeinio și în perspectivă, măsurile politice și tehnico-organi- zatorice aplicate Ta aceste întreprinderi conduc permanent la mobilizarea 
capacităților de producție 
și aduc mereu îmbunătățiri în procesul extractiv. Căile prin care se acționează în colectivele amintite, măsurile statornic orientate spre aplica-- 
rea cu eficiență a nou
lui mecanism economico- 
financiar, preocuparea ne
slăbită de a obține cu 

randamen- 
condiții 
gospo- răspun- mineiri-

fiecare utilaj, 
te superioare, în 
de tot mai bună 
dârire, dovedesc derea înaintată a lor și cadrelor tehnice din aceste întreprinderi, angajarea lor plenară pe
calea valorificării tuturor 
resurselor interne de creș
tere economică, cantitati
vă și calitativă.In mod obiectiv, înscriem însă și faptul că, în alte întreprind|eri, numeroase resurse interne’ sînt nevalorificate. La minele Livezeni și Bărbă- teni, rămînerile în urmă acumulate de la începutul anului trebuie privite cu cea mai mare răspundere! și analizate temeinic, prin prisma tuturor cauzelor care le-au generai, îh vederea unei graloni.ee redresări a activității de< producție. Resurse de creștere nevalorif icate la a- devăratele posibilități dețin și celelalte întreprinderi miniere de la Aninoasa, Lonea, Dîlja, Vulcan, unde se cer acțiuni de maximă eficiență pentru obținerea unor realizări .pe măsura condițiilor optime ce le sînt create, în acest an, față de anii precedenți. Din activitatea conducătorilor de sectoare și de întreprinderi ră-
(Continuare în pag. a 2-a)

și alți amatori nostru.

♦-------------Azi, la ora .16,50 programul I al TVR, în cadrul emisiunii „Club T", vor fi transmise aspecte din activitatea cultural artistică a tineretului Valea Jiului. Cu cest prilej își vor concursul formația estradă a Liceului dustrial Petrila, formația vocal-instrumen- tală „Acustic11 I tineri artiștidin municipiul |(C. Val.)
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Cotă înaltă 
la extracția 
de cărbune

• In 17 mal a.c. Com
binatul minier Valea 
Jiului a realizat una din
tre cele mai mari pro-f 
ducții zilnice din aceas
tă lună, peste 30 600 tone 
de cărbune, producție ca
re a fost depășită doar 
în 7 aprilie cînd, Ia ni
velul combinatului se ob
ținuseră peste 31 000 tone.

• Colectivul de oameni 
ai muncii de la I.M. Vul
can a extras, în 17 mai 
cea mai mare producție 
suplimentară obținută de 
vreuna din întreprinderi
le miniere din bazin 
plus 921 de tone - 
ducție suplimentară
a condus Ia realizarea 
depășirea sarcinilor 
plan pe întreprindere, 

această lună.

pro- 
care

Și 
de 
în

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
privind stabilirea orei oficiale de vară pe teritoriul Republicii 

Socialiste RomâniaPentru economisirea unor importante resurse energetice și reducerea iluminatului electric prin creșterea timpului de folosire a luminii naturale a zilei, este necesară introducerea pe timpul verii a unei ore oficiale declarate cu o oră în a- vans față de -ora Europei răsăritene. Activitățile economice și social-culturale se vor desfășura în continuare după aceleași programe, folosind lumina naturală cu o oră în plus.Introducerea orei oficiale de vara va permite, totodată, utilizarea mai eficientă a timpului de lucru și va crea posibilități mai bune de folosire a timpului liber al oamenilor muncii în această perioadă a anului.în vederea stabilirii orei oficiale de vară,Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează)

Articol unic. — Pe teritoriul Republic cii Socialiste România &e introduce ora oficială de vară, decalată cu o oră în a- vans față de ora Europei răsăritene.
în anul 1974, Oră oficială de vară se aplică de la 27 mai ora zero, care devine ora unu, pînă la 30 septembrie ora unu, care devine ora zero.începînd din anul 1980 intervalul de aplicare a orei oficiale de vară se stabilește de la ora zero a primei zile de duminică din luna aprilie, oare va deveni ora unu, pînă la ora unu a ultimei zile de duminică din luna 'septembrie, care va deveni ora zero.

NICOLAE CEAUȘESCU,
Președintele

Republicii Socialiste România

Eliminarea defecțiunilor 
în funcționarea utilajelor complexei 

o mare rezervă de creștere a producției fizice/ 
de cărbune

/;

Contrar majorității întreprinderilor miniere din Valea Jiului care înregistrează în acest an un însemnat salt calitativ în realizarea sporurilor la producția fizică — salt concretizat fie în plusuri de cărbune, fie în redresarea activității productive prin creșterea lunară a cantităților extrase — colectivul I.M. • Aninoasa nu a reușit pînă acum să se alăture colectivelor fruntașe, să „țină pasul1' cu sarcinile de plan acumulînd în primele patru luni ale anului o restanță de peste 20 000 tone de cărbune, la care în jumătatea lunii mai a adăugatCum știe bine fiecare membru al colectivului de. la Aninioasa, aoeste împliniri n-au nici departe cauze obiective, ci reflectă doar persistența unor carențe organizatorice. In condițiile extinderii tehnologiilor avansa-
ne-pe

Brigada condusă de comunistul Titu Teacenco 
este una din formațiile de lucru fruntașe ale I.M. Pa- 
roșeni. Minerii brigăzii și-au cîștigat un binemeri
tat prestigiu în aplicarea tehnologiilor avansate de 
exploatare, promovarea progresului tehnic în subte
ran, utiiizînd la parametri superiori complexul me
canizat de abataj dkn dotare. Foto : Gh. OLTEANU

alte 5 000 de tone.te de exploatare, prin introducerea complexelor mecanizate de abataj și trecerea la transport continuu mecanizat, o bună parte din aceste neajunsuri se regăsesc în de-

minei, sectoare care participă cu cea mai mare pondere la minusul pe mină.
Iosif BURLEC, miner 

șef de brigadă într-un a- 
bataj dotat cu complex 
mecanizat din sectorul I: In luna aprilie am avansat 20 ml și am obținut 7,20 tone pe post la productivitatea muncii. Asemenea nivele de tori nu ne satisfac dițiile lucrului cu plexe de aliataj. prima jumătate amai am rămas sub'cu circa 700 tone — jupe de-

Pasiunea Colecționării îm
bracă cele mai variate for
me și este orientată uneori 
spre teme insolite, 
mitorul lor comun 
mează preocupările 
te ale oamenilor 
ferite domenii de acilivltate, 
toate contribuind la apro
fundarea interesului pentru 
o anumită problemă, cer
cetată uneori, in mod sis
tematic, cu metodologia o- 
mului de știință. De o valoa
re superioară este activita
tea celor care colecționează 
piese simbolice, care semni-

Dar nu
ll for* 
constau* 

spre di*

Astăzi, se deschide la 
Petroșani întîlnirea pe 
țară a colecționarilor 

de insigneindica- în con- com- După lunii plan
Simbolurile

seie decțiuni tehnice care mătate din minusul intervin în funcționarea u- tilajelor din subteran. Despre efectul lor nemijlocit, despre ce s-a întreprins și se cere întreprins în continuare pentru eliminarea .acestei cau-a nereali-vorbiJt mi-și ingineriI și 111 ale
ze principale zărilor ne-au neiri, maiștri din sectoarele

sector — fecțiunilor praipunem depunerii pentru a
Anchetă

Anton

din cauzala utilaje. Su- schimburile, multe eforturi contracara e-
realizată de 
HOFFMAN

(Continuare in pag. a 2-a)

Și
cunoașterea

fica nu numai un anumit e- 
veniment sau o personalitate, 
ci o epocă, deci, implică un 

.întreg proces complex de 
cunoaștere istorică, de stabi
lire q unor conexiuni și re
lații mai ample în criteriile 
de apreciere, selecționare și 
evaluare. In acest context se 
înscriu și colecționarii de 
insigne, p,m putea spune 
(poate și pentru că cei mai 
mulți dintre ei au astfel de 
preocupări) că ei formează . 
o ramură a numismaticii și 
medalisticii.

Toate aceste reflecții ne-au 
fost prilejuite de un eveni
ment care se deschide astăzi 
la Petroșani ■— reuniunea 
pe țară a colecționarilor de 
insigne, ediția a V-a, or
ganizat sub egida Societății 
Numismatice Române. Deta
lii despre această manifes- 
tare culturală, pm aflat de ba 
inginerul Aurel DUDA, pasio
nat colecționar și posesor al u- 
nui număr aproape incre
dibil de insigne, unul din 
inițiatorii de acum 5 ani ai 
acestor întîlniri.

— Această reuniune este 
un contact necesar intre co
lecționarii de insigne din

T. SrATARU

(Cont. în pag. a 2-a)

graloni.ee


SÎMBAtA, 19 MAI 1979
kJMVBaMPMMaMHBaMManaawaai

Steagul roșu

REALIZĂRI SUPERIOARE
(Urmare din pag. 1)mase în urmă, a cadrelor tehnteo-ingi horești răspunzătoare pentru a* coastă stare, de lucruri, trebuie eliminată practica justificărilor La nesfârșit a fel ele fel de cauze, căreia se cere să-i ia locul acțiunea operati- tc- prin.for*

XXX-a

O seară plăcutăLa clubul, cooperativei „Unirea" din Petroșani a avut loc, joi seara, o întrunire a tineretului -cooperator. Principala parte a în- itîlnirii. ă constituit-o • concursul „Cine știe cîștigă"; pe teme de literatură. Uncie cele două concurente, tinerele Cecilia Măciucă și Eca- terina Fenișbr au obținut maximum de puncte. Concurentele au dovedit bogate . cunoș- ' țințe din domeniul literaturii românești și universale.: După concurs a urmat o seară de dans.In ' clișeul nostru, un aspect din timpul concursului. (I.L.).

partidului, în cap>acita.tea sa de a conduce deștî- ne’e națiunii pe culmi tot mai înalte ale civilizației șoeialis'te și connmiste. A- oest sențimenț este amplificat de faptul că în ' eonținutul j llotărîrii re- euinoaștem din nou gîndi- rea cutezătoare a 'score-: taj-ului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu, minerul de p- nnare al Văii Jiului, conducătorul]. ■ de numele căruia sînt legate cele mai . de seamă succese dobîn- dite în construcția socialistă. .Acum, în preajma importantului eveniment din ' viața națiunii ■— ziua de 23 August ■— care va fi precedat în: Valea Jiului de sărbătoarea tradițională a minerilor, colectivele de muncă din în-< tiregul municipiu, ayEnd în frunte organizațiile de partid, sînt chemate să acționeze tot mai eficient pentru obținerea unor realizări superioare în ' e- oonomie, să dea ■ proba maximei lor angajări con- ceptâve și productive. Rezultatul acestui efort de va recu- a cernu n-

vă, eficientă, gînelită mei ni c și realizată ■mobilizarea tuturor țelor brigăzilor, sectoarelor și întreprinderilor Vizate:Sarcinile ce Stau în fața colectivelor de muncă din .minerit, preparare, construcții, din toate celelalte domenii ale vieții econo- mico-soeiale, angajamentele asumate la început de an impun un șir de acțiuni mobilizatoare în fruntea cărora să se Situeze toți comuniștii, muncitorii cu o bogată experiență practică, cei ti*elanul maiștrii, inginerii și tehnicienii — cu .toții fiind chemați să dea, în aceste săptămîni premergătoare zilei de 23 August, proba unei angajări plenare, a pasiunii și priceperii profesionale, a atitudinii tale față de muncă cietate. Cu aceste turi care însoțesc tindem i activitatea rului nostru, muncitoresc al lui va oglindi, sărbătoare din izvoarele sade capacitatea oamenilor muncii, ința lor înaintată, ța lor vie ră preget rea unei rioare ca nomic și, vel de trai.Hotărîrea dată citații dă expresie nou sentiment de încredere a minerilor, a cokA- ialți oameni ai muncii din 
Valea Jiului, ca de altfel din întreaga țară, în pro
priile lor forțe, în forțele• •••••••••••• • • • TR-3. a adău- co-

neri, animați de propriu vîrstei,

inain* și so- trăsă- pretu* popo- raportul Văii Jiu- la măreața 23 August, bogate — creatoare a conști-< lor Înde a acționa fă- pentru edifica- societăți potențial ■implicit, supe- eco- ca ni-publi- unui

(Urmare din pag. 1)defecțiuni, atit de . planul 
e- cornple- slabilitate. de- sec- de

Simbolurile și cunoașterea
(Urmare din pag. 1)

mobilizare plenară constitui expresia noștinței minerilor, lorlalți oameni ai ____ _cii din municipiu, față de: partid, față de secretarul său general, pentru condițiile tot mai bune de muncă și viață create celor oe trăiesc și muncesc în Valea Jiului.

țară. Este necesar deoarece 
de mai mulți ani s-a trans
format intr-un interesant 
schimb de idei, chiar de co
municări cu pregnant carac
ter ș t i i n ț i f i c. Par
ticiparea celor 40 de co- 
lecționiari — din București, 
Arad, Craiova, Baia Mire. 
Constanța, Bistrița-Năsăud, 
Ploiești — în cadrul expozi
ției, [amenajată cu acest pri
lej, cuprinzând aproape 10 000 
de piese, o sesiune de co
municări, ne dau o imagine 
asupra dimensiunii semnifica
țiilor acestei manifestări.

Insignograjia — cum am 
putea numi această pasiune 
cu foarte întinse sensuri e- 
ducative — are in Valai Jiu
lui multi prieteni care, por
nind. de la aceste simboluri, 
pătrund în miezul cunoaște
rii. Intilnirea pe țară a co
lecționarilor de insigne se 
înscrie, astfel, intre .manifes
tările atit de diverse și pline 
de miez educativ ale Festi
valului național „Cântarea 
României'', ediția a Il-n, și 
in ciclul de acțiuni consa
crate împlinirii unei jumă
tăți de secol de la luptele 
revoluționare ale minerilor 
de la Lupeni în august 1929.

Etapa a
cu... Dumitra Arhip

macaragiu la Grupul de șantiere Petroșani

• Concert coral. Mîine, începînd dc la ora 9, la Casa de cultură din Uricani va a vea loc ediția a Il-a a concertului coral „Partidul, Ceausescu, România", manifestare muzicală or- de Consiliul de educațieganizată municipal politică și cultură socialistă în cadrul acțiunilor dedicate aniversării a 50 de ani de ia eroicele lupte revoluționare ale mineuiikxr din august

Carnet1929. La acest concert, vor participa toate corurile feminine, bărbătești, mixte și grupurile vocale din Valea Jiului.• La monumentul „Lupeni '29" se. va desfășura mîine (de la ora 10) un concert susținut de fanfarele minerești din Valea Jiului.
• Teatral de stat

,,Valea Jiului" a programat pentru acest sfîr- șit de săptămînă următoarele spectacole (susținute la sediu): astăzi — două reprezentații (de la ora 10 și 17) cu dramatizarea „Pupăza din tei", realizată de ion De- mian după povestitoruluigă ; mîine (oră prezentație cu „Jocul ura; timpi arii"
amintirile Ton Crean-11) o re- comedia ifiostei și al' în- ci c ivi â rivzvct S.IX,

fectul acestor dar ele sînt numeroase incit 
nu se realizează. De 
x-emplu, secțiile xului nu au : 
Tavanul are multe nivelări. Lateralele țiilor, recondiționate către l.ll.I.U.M.P., cu o exigență calitativă scăzută, nu. funcționează, ast
fel îneît sîntem nevoi ți să u- : 
tilizăm pentru vertioali- zare sțilpi hidraulici individuali. Este o operație suplimentară oare ne răpește mult timp. Transportorul din abataj are elementele de legătură subdimensionate. Din a- eeastă cauză intervin de
se rupturi și deci întreruperi. S-au efectuat- intervenții pentru minarea acestor uni.

Ioan FARAGO, 
sectorul 1: Toate țiile direct productive organizează bine tatea. Coimpan'înd rezultatele brigăzii 
duse de Iosif Burlee 
cele alo brigăzii Simion Moraru, aceasta din mă dotată cu um 
plex mult mai bine 
daptat condițiilor fioe de zăcămînt, 
de întreținerile și irea sînt de calitate sporită, prima brigadă realizează productivități ale 
muncii situate sub jumă
tate față de a doua. In abatajul brigăzii Burlac o* pririle sînt dese și se pierde mult cărbune pentru că nu merg utilajele.

Ing. Viorel CAZAN, ad
junctul șefului 
III: Schimburi »Lat din cauza varii tehnice po>r torul colector din nourile stratului 13.loc să extragă cărbune, o din brigăzile pro- ? au fost nevoite să rede nivelul

sectorului întregi s-a unor a- la țrans- pa- Ihparte duc-tiv sprijine acțiunile de mediere. Dispunem linie de front la. dar defecțiunile mecanice ne împiedică s-o valorificăm...
Ioan POPESCU, ingi-

planului,

cesica se face, în primul rînd, mecanicul de sector, inginerul Sorin Șirei, care nu a. luat din timp măsutrile necesare pentru revizii în zilele de . repaus. Biroul execufiv al c .o.m. a analizat această problemă și a luat măsuri în consecință, astfel îneît activitatea să se remedieze grabnic. In sector, Hacomplexul brigăzii conduse de Burlee. a trebuit“ ‘ tic- ■ale du-să remediem unele facțiuni constructive complexului, apărute
Eliminarea defecțiunilor

unele ell- defedți-
maistru, forma- își activi* însă con- cuur- eom- a- speci-și uii- mîn ti

nerul șef al I.M. Ani
noasa : La începutul: lunii mai. ne-au ieșit din funcție trei abataje frontale ia sectoarele I, IV și V. 
Pînă la echiparea altora s-a pierdut producția. La sectorul IV am avui și o situațiie tehnică . ce ne-a frînat. Două abataje din sectorul IH au dus sub posibilități prima săptămînă de eru din luna mai cauza unor- presiuni cesive. Cauza de nerealizărilor constă să în defecțiunile t.romeoanice din rele I și III. Defecțiunilesec- măi în în* a- a-

prore !u- din extend a r în-elee- sectoa-electromecanice din torul I silit datorate ales unor neglijențe întreținerea utilajelor, deosebi complexe de bataj. Răspunzător de

pă reparația capitală, la care a concuirat LR.I.U.M. Petrcșani împreună cui mima noastră, instalația hidraulică n-a corespuns calitativ. La fel, unele piese componente, lateralele de pildă,- nu au fost montate : corect. Ir. ultimele zile, prin remedierile făcute, situația ’ în coataj s-a îmbunătățit.Lă sectorul III, funcționarea transportorului ’ colector din stratul 13 es- . te vitală pentru realizarea planului',.' Aici , ne-âm izbit însă de problemă pieselor de schiinb, atit din cauza încetinelii cu care au acționat condu-, ' cerea șectorului și- compartimentai aprovizionase al iiitreprinderîi, cît și din cauza depozitului cen-. trai, care .n i dispune de unele piese compocente

ale transportoarelor Acestor, cauze li s-a: gat neînire ținerea rcspi-ir lipsa țiuni preventive în cest sens de către de sector, inginer Sbiga, ,yi mecanicul sector, subinginer tor Butea.. ■■Așa cum precizam, comitetul oamenilor cil a iuait măsuri■ crete pentru' situații’lor prezentate, urmare, după cîteva de „căderi" maxime, aproape 1000 de tone zi, , am început să ducem aproape de pian .și chiar să ne realizăm .sarcinile. La sectarul remedierile necesare■ instalația de susținerei transport; au fost efectuate duminica. Pentru sectorul III s-au procurat piesele de schimb, iar doi specialiști din compartimentul electromecapic al mistei au fost detașați pe schimburi pentiru a coordona și participa efectiv la activitatea de întreținere. Lucrăm, de a- semenea, la montarea u- nui complex în sectorul ,1, iar la sectorul IV montăm o combină într-pn a- bataj echipat metalic. Intrarea în producție a a- Capacități se. a- măsurilor îmtre- evitaree în-ac-

— In dorința de a co
menta etapa de duminică 
cu un constructor, m-am 
adresat Grupului de șan
tiere pentru a-mi indica 
pe unui din susținătorii 
înflăcărați ai Jiului, Am 
căpătat unanime 
neri în persoana dv. 
tă deci motivul 
care, in această 
amiază, mă aflu în 
na de comandă a 
raleî T.M. 110 și intr-ade
văr, insigna Jiului 
purtați pe piept, vă 
testă ca un înflăcărat sus
ținător al băieților noștri.— In primul rînd gret neoalifioainea lui în sferturile - , României" dar ați și dv. că. ăl doilea gălățenilar a fost gul amen tar. Altfel, ca al ta era soarta ciuluii. Dar nu-i nimic luăm revanșa la Timișoara, unde de pe Bega vom aduce în „zestrea" noastră un nou punct. Sigur că meciul va fi greu, dar dacă echipa noastră va e- V.ORIQ,'' A.S.A., iar întxaeboînțat coechipieri,

propu- 
Ia- 

pentru 
după- 
cabi- 

maea-

ce-o 
a-

re*Jk.l- „Cupei auzit gol al nere- ered me- ne
întâlnirea lancu va mai mult punctul

etaipe aâe■ întrevăd ai lui, efe- privind rămânerea
un meci foarte dificil» fără bici o șansă de câștig. De altfel, parcurgând. a- oeste ultime campionatului,,pentru Romilă și o situație destul de ficat în A.

— Dacă pe studenții ie
șeni îi vedeți părăsind pri

ce
Ș* 

de

ma categorie, atunci 
părere aveți de Gloria 
Olimpia sau chiar 
U.T.A. ?— Știți la fel de bine ca și mine că, eu cit plasamentul este mai steins și mai neclarificat. la ..antipozi" cu atit fotbalul' .. este mai inleresani, mai palpitant. Teoretic, șansă de rămînere sau părăsire a primului eșalon al fotbalului, o au toate

iza toace a utilajelor,OFgi&niZiii'Li' UuiOx1' «c- a- șcf.Ul k>an deVie-
mun- con- elimîriareaCa zile de j» pro-

I, 
Ia Și

• esior daugă prinse pentru treruperilor tehnice cidentale, creșterea peaceastă oale a productivității muncii în abataje și a producției fizice de cărbune peste prevederile decadei a IlI-a a lunii.

cu fi de nu ne poate scăpa. Remizemai văd și în înitîlnirile dintre Steaua și Coț-vinul și A.S.A. — F.C. Bihor, unde punctele pierdute în tur, pe teren propriu de către hunedoreni și oră- deni, le vor obține acum, jucînd în deplasare. Și Dinamo sper că va „smul- . ge" un punct oltenilor, ceea ce le-ar mări considerabil șansele câștigării titlului. Ba, cred ca . ciuda greutății ■ cu dinamoviștii au C. Victoria cu Poli Iași, văd înregistrînd maiița de ă-și adjudeca si cupa.
— Apropo de ieșeni, du

minică jucînd la Chimia, 
ce pronostic dați ?— Elevii lui Antohi au

eai'e obținut, îi pețrfor-

Iot Palului, o au toate e- chipele de la Poli Iași în jos. Dar să nu uităm că Gloria și Olimpia, jucînd acasă, au cîștig de cauză în fața Sportului studențesc (echipă care a pășit cu dreptul în actuala ediție a „Cupei Balcanice" intercluburi reali* zînd un 2—0 cu Slavia Sofia) și respectiv a S C, Bacău. Cit îi privește pe textiliști, vor face meci la Baia Mare, chis oricărui rezultai, că...
— Deși nedeelarat, 

ciul dintre F.C. Argeș 
C.S. Tîrgoviște, îl 
sider derby-ui etapei, 
părere aveți ?— Va fi o întâlnire a ambițiilor. Pe de o parte, marea majoritate ă jucătorilor argeșeni vor să „spele rușinea" acelui 1-1 realizat în Cipru !!, iar pe de altă parte, Proca și elevii lui vor să confirme opțiunea luată de a ne reprezenta în Cupa U.E.F.A. Ce se va întâmpla ? Și aici, văd un meci deschis oricărui rezultat.

ii n d®s- Așa
me- 'Și con- 

Ce

Corvin Al.EXE

Avane r o n i c a• Sâmbătă, ora 14 și duminică ora 9, pe terenul Jiul II au loc meciurile din cadrul „Dacia- dei“ între echipe din întreprinderi și instituții ditn Petroșani. In campionatul județean programul este următorul: duminică, ora 11, . Minerul Aninoasa — Aurul tej, Părîngul Lonea Preparatorul Petrila, nerul Paroșeni — talul Simeria. in . dere juniorii. Tot nică, dar de la ora 9, terenurile C.F.R. Petroșani și Paroșeni găzduiesc. . ine-, ciurile turneului de co-

CerMi* Me- deschi- dumi-

pii 13-14 ani, seriile estț ,și.v vest, ■ * l;.. ;• Duminică, ora 8, la Lupeni are loc etapa interjudețeană . a campionatului de calificare popice între echipele juniori, „Vîscoza" localitate și Voința iova.• Pe terenurile lui sportiv școlar și ceului de matematică-fizi- că din Petroșani au loc duminică, ora 9, meciurile de handbal fete. și' băieți din cadrul competiției „Cupa U.T.C." Participă reprezentativele liceelor din Valea Jiului. 
(C.D.).

la, 
de din Cra-clubtt-Li-



SÎMBATA, 19 MAI 1979 3! Aplicarea și generalizarea inițiativelor || muncitorești-obiectiv important al muncii politice )I de masă în sprijinul sporirii producției de cărbune j
La Deva, a avut loc un schimb de experiență cu privire- la modul în care se acționează în întreprinderile din județul Hunedoara pentru .încurajarea, sprijinirea Și generalizarea inițiativelor muncitorești. Printre participant» s-au numărat și conducători ai formațiilor de lucru, șefi de brigadă, maiștri, tehnicieni, ingineri și alte cadre din unitățile economice ale Văii Jiului.Schimbul de experiență, organizat dc Consiliul județean al sindicatelor, a constituit un btin prilej de trecere în revistă a rezultatelor rodnice obținute prin aplicarea și generalizarea inițiativelor muncitorești. In pagina de față oglindim cîteva din metodele bune folosite în munca politică de masă în sprijinul extinderii și generalizării inițiativelor care au izvorît din "abatajelesemnificative înregistratecestor înaintate forme de

Contaide ec&umui

/ De /o lansarea 
acestei inițiative

(aiiOfâ
O Q FORM ATU

O LUCRU
ut

Urmărirea rezultatelor
mijloc eficient de stimulare 

a brigăzilordrul propagandei le s-a conturat o riență pozitivă în

minelor Văii Jiului, precum și rezultatele ca urmare a extinderii a- întrecere.
ou /ost realizate

CCONOMU
!N VALOARE 0£ 13111000k;

La I.M. Uricani în ca- vizua- expe- popu-larizarea rezultatelor obținute de brigăzile care a- plică inițiative muncitorești. Decadal, sînt afișate în sala de apel, pe un panou special întocmit, brigăzile cu cele mai bune rezultate obținute în întrecerea socialistă prin aplicarea inițiativei „Bri-
sindi-Vul-

A trecut măi bine de un 
an, de când, formația noastră de muncă a lansat i- nițiativa „Brigada tei ' productivități", ceasta inițiativă s-a cut din convingerea 
tră comunistă, că în men tul de f ață, mai 
ea oricînd, trebuie ș tem să contribuim la făptuirea unui dezid<

inal-A- năs- noas- mo- mult ii pu- în- .era-t —

au terminat sau urmează cursurile de calificare, iar alții urmează, cursurile de policalificare.Ca șef de brigadă, consider și un prieten ortacilor mei, de mă interesează proape fiecare om, cum trăiește în cum își cheltuiește banii și intervin imediat cu un
mă al aceea îndea- , felul familie,

la aprovizionarea și la e- feetuarea operațiunilor mai dificile. Acestea nu ne cer mare efort, în schimb producem mai mult cărbune. Am încetățenit în noastră îndato- fiecare om cu precizie ce-i revin.brigada rirea ca cunoască tribuțiiie săa-
După, un an de la lansare

„Brigada înaltei productivități 
confirmată prin însemnate sporuri 

de producțiepatriei, mai mutt cărbu- • ne — așa cum ni se cere în documentele de partid, în chemările vibrante care ne-au fost adresate de tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu.Introducerea în abataje a ■Unor utilaje de înaltă tehnicitate ne-a pus la grea încercare. Mânuirea lor cu maximum de randament a trebuit învățată atît de mine cît și de ^ortacii mei. Nu rareori a trebuit să ștăm după o- rele de program, să învățăm rnînuirea perfectă a acestor utilaje moderne. Viața și experiența ne-atr arătat că putem avea ce- . le mai perfecționate mecanisme, dar acestea nu pot produce fără oameni bine pregătiți profesional și cu un înalt simț al disciplinei . muncitorești. De aceea, marea majoritate a membrilor brigăzii

• sfat sau un sprijin acolo unde constat greutăți și situații deosebite.Pentru a conduce o brigadă atît de numeroasă am -trecut la reconsiderarea concepțiilor de organizare a muncii în abataj. Numai acceptînd această idee și acționînd ferm pentru respectarea ou strictețe a disciplinei tehnologice, utilajele pot lucra cu randamentul prevăzut. Pentru ca jul mecanizat șă nici un moment, ca materialele
abata- nu stea trebuie necesarelucrului să fie întotdeauna la îndemână, așezate tr-o anumită ordine, asemenea, la sfârșitul schimbului, nu oprim u- tilajeie pentru a ne grăbi la puț, ci îi așteptăm pe cei din schimbul , următor, le predăm în deplină ordine locul de • muncă și chiar lucrăm. împreună

în-De

Concomitent ou realizarea sarcinilor de prodiic-: ție ne preocupăm de . creș terea și form area noilor contingente de mineri, de cei noi încadrați și repartizați în brigadă. Pe aceștia îi îndrumăm îndeaproape, . repartizîridu-i să lucreze cu mineri pri- cepuți, mai vechi, pînă se obișnuiesc cu lucrul la toate operațiile ce se e- xeeută în abataje.. Ca urmare a aplicării i- nițiativei, noastre, în a-, nul 1978 am extras 24 632 tone de cărbune peste plan, iar de la începutul aplicării ei pînă în prezent 32 914 tone. Trebuie să. menționez că întregul spor de producți pe seama depășirii d uctiviității munci i, la sută pe post.Sîntenr pe deplin ___lienți că prin aplicarea i- nițiativei „Brigada înaltei' productivități", rezultatele muncii noastre vor fi concretizate și An viitor, în mii de tone de cărbune pește plan, în îndeplinirea angajamentului asumat în cinstea celei de a 35-a- aniversări a eliberării patriei și a celui de al XII- lea Congres al Partidului Comunist Român.

ă fost obținutpro- cu 24

Eugen VO1CU, 
miner șef de brigadă Ia 
sectorul IV al I.M. Petriia

Kezu/tate semnificative reieșite dm extinderea inițiativei

BRIGADA ÎNALTEI MOOUCȚiyinn"

124 DE FORMAȚII DE L UCRU DIN VALEA JIULUI 
joic&cMci au -fi/nat

peste 
SARCINILE 
DE PLAN

Șl AU REAUiAT ÎN PLUS' 9836 m.c.,pe seama 

productivității muncii cu 5440 xe
• ***

♦

Una din marile probleme cu care se confruntă colectivele întreprinderilor miniere din Valea Jiului o constituie fluctuația forței de muncă. In rezolvarea ei, minerii de la I.M. Barza utilizează cu succes inițiativa „La navetiști acasă". Printre criteriile mai- importante le acestei inițiative numără: bună a timpului liber minerilor de către nizațiile de sindicat cordarea sonalului încadrat mărirea, fie afișat a frecvenței motivatelor și nemotivatelor, nominal, pe sectoare și pe brigăzi ;în mine- sau

a- se organizarea mai al 
orga- a- per- nou ur- gra- apel,

de sprijin muncitor în muncă ; pe bază de în sala de
efectuarea de vizite grup la domiciliul î'ilor nou îricadrăți

Cifre și date 
semnificative• In județul Hunedoara 85 000 oameni ai 

muncii aplică 31 de i-
nițiaiive muncitorești.• Un număr de 73 
formalii de lucru din Valea Jiului își depășesc lună de lună sarcinile de plan, de cînd aplică inițiativa „Bri
gada înaltei producti
vități".

• La I.M. Lupeni, ca urmare a extinderii inițiativelor muncitorești, numărul brigăzilor rămase . sub pian a scăzut considerabil, fapt care se concretizează în zeci de mii de tone de cărbune extrase peste sarcinile de: plan.

le cu- dorin-sindi-

Idei de reală valoare care pot fi adoptate navetiști, pentru a noaste nevoile și țele, etc.Oare comitetelecatelor din Valea Jiului, la nivelul sectoarelor întreprinderilor nu prelua și, eventual, bunătăți — în cadrul țiativelor pe care le . plică și în funcție de . dițiile concrete
Și pot îm- ini- a- con-existente — unele din criteriile cestei inițiative pentru mogenizarea brigăzilor stabilizarea forței muncă ? .

a-o-Și de
Neajunsuri,Din sînul colectivelor întreprinderilor miniere a- le Văii Jiului au izvorît valoroase inițiative muncitorești. Așa sînt, bunăoară, „Brigada înaltei pro- „Brigada de ' i so- colec- al sec- . cadru să re- tehni- organizatorică" muncitoreas- ftez. diatele inițiati- , așa cons- pre- pagi- în- creării..apli- aces-

ductivități", „Brigada producție și educație cialistă", „Contul tor de economii torului", „Fiecare tehnico-ingineresc zolve o problemă că sau „Dirigenția că" și altele, aplicării acestor ve sînt edificatoare, după cum se poate tata din graficele zentăte' în această na. S-au făcut pași semnați pe calea <. condițiilor necesare călii și extinderii tor inițiative.Există, insă, în domeniu și unele junsuri și neîmpliniri. Inacest nea-

gada înaltei productivități*. Astfel, rezultatele sînt cunoscute și comentate, minerii din brigăzile evidențiate fiind stimulați efectiv să-și depășească angajamentele.O bună metodă folosește și comitetul catului de la I.M.can. Aici s-au confecționat și s-au afișat în fața sălii . de apel, mari panouri pe care sînt notate toate ini-, țiativele și, nominal, brigăzile care le aplică. U r m ă r i r e a rezultatelor, a eficienței cu care se aplică inițiativele muncitorești constituie un important mijloc de extindere și de stimulare a brigăzilor. Dar nu sînt neglijate nici stimulentele materiale. Pe un panou sînt. înscrise premiile în . bani prevăzute să fie acordate brigăzilor situate pe primele trei locuri în întrecerea . socialistă, prin aplicarea cu succes a inițiativelor muncitorești.Desigur, prin cunoașterea acestor prevederi avantaje materiale1, decurg din aplicarea Și care i-nițîativelor, brigăzile sînt stimulate să le îmbrățișeze.
neîmplinirimulte unități se mai face simțit formalismul, lipsa de receptivitate și de înțelegere a utilității i- nițiativelor muncitorești. Pe alocuri lipsește în cadrul propagandei vizuale, metoda bună a afișării fișelor de urmărire a eficienței, a rezultatelor valoroase obținute de brigăzile care aplică inițiative. In înlăturarea a- eestor neajunsuri un rol deosebit revine întregii ■ propagande audio-vizuale, ’ formelor concrete muncii politice de De aici necesitatea ale masă."   in- â- tensificării eforturilor organelor și organizațiilof 1 de partid, . sindicat '■ și " U.T.C.1 pentru cunoașteftea.î generalizarea și urmă-'"" firea îndeaproape a re- ’ zultatelor aplicării inițiativelor muncitorești, prin in termed iu I mi j toacelorși formelor muncii politice de masă.

Cîteva concluzii« La nivelul secțiilor și sectoarelor se impune o preocupare mai susținută pentru cunoașterea, aplicarea și generalizarea inițiativelor cu rezultate bune.• Organele și organizațiile U.T.C. din municipiul nostru trebuie să acorde a- tenția cuvenită generalizării inițiativei „Trofeul noului încadrat în munca" care se dovedește eficientă în stimularea și mobilizarea la calificare, policalificare și stabilizare a tinerilor din întreprinderile miniere.• Comitetele sindicatelor. în colaborare strînsă cu c.o.m., sînt chemate să asigure toate condițiile necesare încurajării brigăzilor de mineri care aplică inițiative muncitorești.• Se impune folosirea sistemului concret existent pentru urmărirea rezul-

țațelor aplicării inițiativelor, la nivelul brigăzilor și formațiilor de lucru, prin fișele de evidență, prin grafice și panouri afișate în incinta întreprinderii, la loc vizibil acolo unde există o mare afluență a lucrătorilor. Fiecare unitate minieră trebuie să afișeze astfel de panouri cu fișele de evidență, premiile și celelalte stimulente instituite pentru fruntașii care aplică inițiative.• O mai mare atenție să fie acordată aplicării și generalizării inițiativelor care vizează economisirea materialelor, combustibililor, energiei electrice.
Pagină realizată de

Viorel STBAUT
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FILMEConcepția României in problemele dezarmării
prezentate comisiei de specialitate a 0.0.

NAȚIUNILE UNITE 18 [Agerpres). — La New Eork au început lucrările Comisiei O.N.U. pentru dezarmare, Comisia — la care participă toate statele membre ale O.N.U. — are ca sarcină prioritară să analizeze elementele ținui program cuprinzător de dezarmare.Reprezentantul permanent al României la O.N.U., ambasadorul Teodor Marinescu, expunînd concepția țării noastre în problemele dezarmării, în primul rînd ale dezarmării nucleare a subliniat necesitatea negocierii și a- doptării unor măsuri concrete, substanțiale, de natură să ducă la oprirea cursei înarmărilor și în

făptuirea dezarmării, fără de care nu poate fi asigurată o politică reală de pace. El a arătat că escaladarea continuă a cursei înarmărilor, lipsa de progrese reale în direcția dezarmări’. reclamă o mai bună organizare a eforturilor și tratativelor de dezarmare, elaborarea u- nui program unitar și cu- prinzător de acțiune, care să' reafirme voința politică a statelor de a înainta calea dezarmării.Programul trebuie preconizeze un sistem măsuri de dezarmareganic subordonat scopului final — realizarea dezar- . mării generale și complete, și acele măsuri intermediare, colaterale și par-

de creștere încre- între state, care sa îmbunătățirea cil- internațional, la securității tuturorla

pesă de or

încheierea convorbirilor Brejnev-Tito
MOSCOVA 18 (Agerpres). — La Moscova s-au încheiat, la 18 mai, convorbirile între Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, președintele U.C.I.Au fost discutate proble-

me privind relațiile sovie- to-iugoslave și perspectivele lor de dezvoltare. De a- semenea, au fost discutate probleme internaționale de interes comun.L. I. Brejnev — informează agenția TASS — a acceptat invitația de a face o vizită oficială de prietenie în R.S.F. Iugoslavia.

țiale, derii ducă matuluisporirea statelor.Principiile care ar trebui să stea la baza elaborării programului global de dezarmare sînt expuse în răspunsul guvernului român — difuzat ca document- oficial al O.N.U. — la scrisoarea prin care secretarul general al organizației a solicitat opiniile statelor în legătură cu a- cest program.A fost evidențiată necesitatea ca măsurile pe linia dezarmării să fie concepute în legătură inseparabilă cu acțiunile la scară mondială îndreptate spre lichidarea subdezvoltării, în acest context, au fost subliniate importanța politică deosebită și semnificația internațională a propunerilor președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în mesajul a- dresat celei de-a V-a Conferințe a Națiunilor Unite pentru. Comerț și. Dezvoltare de la Manila.

TOKIO (Agerpres),— Primul ministru al Japoniei, Masayoshi Ohira, a primit pe tovarășul Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. președintele Consiliului central de control muncitoresc al activității economice și sociale, care face o vizită în această țară.în timpul convorbirii ce

a avut loc cu acest prilej, desfășurată într-o atmosferă cordială, s-a dat o apreciere pozitivă bunelor relații existente între cele două țări și popoare și a fost exprimată dorința reciprocă de dezvoltare pe mai departe a raporturilor româno-nipone pe multiple planuri spre binele celor două popoare, al păcii și colaborării internaționale.

I

PETROȘANI — 7 Noiembrie ; Expresul de Buftea ; Republica : Capcana din munți ; U- nirea : Șeriful din Ten-nessee (III).LONEA : Nea Marin miliardar.ANINOASA : Compania a 7-a sub clar de lună.VULCAN : Fiara.LUPENI — Cultural: Masca de apă ; Muncitoresc : Orașul fantomă.UR1CANI : Mă voi întoarce la Erimo.

Situația din Liban
BEIRUT 18 (Agerpres). — Un comunicat transmis de agenția palestiniană WAFA și reluat de Reuter informează că, în cursul nopții de joi spre vineri, forțe militare israeliene au atacat tabere palestiniene din sudul Libanului.De asemenea, un comunicat palestinian difuzat de postul de radio Beirut și reluat de A.F.P. relevă că nave militare israeliene. sprijinite de elicoptere, au pătruns în apele teritoriale libaneze, deschizînd focul asupra localității Jwaya. situată la 12 kilometri est de portul Tyr. „Operațiunea de debarca-

re navală israeliană pe litoralul de sud al Libanului s-a soldat cu un eșec. Forțele inamice au fost obligate să se retragă fără a-și atinge obiectivul", precizează comunicatul.Este pentru a cincea zi consecutiv cînd forțele israeliene bombardează tabere palestiniene din sudul Libanului, relevă a- genția Reuter.
TEL AVIV 18 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt militar israelian a anunțat că trupel-e israeliene an atacat și lichidat o bază navală palestiniană din Liban.

PREȘEDINTELE Republicii Guineea Ecuatorială, Masie Nguema Oiyogo Negue Ndong, a primit peî ambasadorul țării noastre la Malabo, Porfir Negrea.Cu acest prilej au fost abordate probleme privind cooperarea bilaterală în domeniile, politic, diplomatic, economic și cultural.
CONSILIUL EXECUTIV al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) a aprobat crearea unei „Universități a păcii“ la San Jose — capitala ' Republicii Costa Rica, în vederea promovării „relațiilor pașnice între state, a dezarmării, a drepturilor omului și calității vieții".
UN COMUNICAT Frontului Sandinist de liberare Națională din caragua apreciază că prezent trebuie angajată o vastă mișcare democratică

Reuniune sub auspiciile C.E.E.
privind protecția apelor

GENEVA 18 (Agerpres). La Palatul Națiunilor 'din Geneva se desfășoară lucrările -unei reuniuni organizate sub auspiciile Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa privind aspectele cantitative și calitative ale apei. Reprezentantul țării noastre a subliniat dreptul suveran al statelor de a-și elabora propria legislație în do-

meniul protecției apelor șl 
a mediului înconjurător, s-a pronunțat în favoatea orientării cu programelor dezvoltare și; treprinse înprivind protecția apelor, a mediului înconjurător, pentru satisfacerea necesităților țărilor în curs de dezvoltare. .

prioritate a de « rcetare, cooperare în- cadrul C.E.E.

I 12,3012,35 TV.Telex.Curs de spaniolă. Curs de franceză.Concert deCorespondenții județeni transmit... 14,35 Muzică populară.
limbă12,5513.1514.15 limbă 
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întreprinderea minieră Aninoasa
ÎNCADREAZĂ

prin transfer sau prin concurs, personal 
pentru următoarele posturi vacante :

— inginer minier principal compartimen
tul protecția muncii
— geolog
— adjuncți șef sector (ingineri minieri)
— maiștri minieri.

Concursul va avea loc în 30 mai a.c., la 
sediul unității din comuna Aninoasa.

Condiții de participare la concurs con
form Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 6/1977.

încadrarea se face conform Decretelor 
nr. 188/1977, 330/1977 și 100/1979.

ÎNTREPRINDEREA ÎNCADREAZĂ,
DE ASEMENEA :

— lăcătuși subteran și suprafață
— sudori electrici și autogeni.

Relații suplimentare la biroul organizare, 
personal, învâțămînt, retribuire al întreprin
derii.

114,30 Muzica pop- 15,00 Olimpiadele 
I “

a reproșat guvernelor veșt- europene că nu manifestă însuficientă -inițiativă combaterea șomajului.
BELGIA DEȚINE

respectăriiaal e- Ni-în

internă împotriva regimului dictatorial al lui So- moza, mișcare care trebuie să angajeze în rîndu- rile sale toți locuitorii țării. Comunicatul respinge ideea unui compromis cu armata fidelă regimului de la Managua, subliniind că Nicaragua se îndreaptă „spre un război total și definitiv" împotriva dictaturii instituite de Anastasio Somoza.
LA MllNCHEN, s-a încheiat Congresul Confederației sindicatelor, europene (C.E.S.), durat cinci zile, panții l-au alespreședinte al C.E.S. Wim Kok (Olanda).Kok a relevat că dreptul la muncă al fiecăruia trebuie să fie o realitate. EI

vest- care a Părticică noupeWim

în prezent recordul mondial . de utilizare a energiei a- tomioe, 25 la sută din necesarul de energie al țării fiind acoperit prin centrale nucleare — informează agenția France Presse, re- luînd o statistică oficială dată publicității la Bruxelles.
ÎN CAPITALA SIRIEI s-au încheiat lucrările u- nei conferințe sindicale internaționale de solidaritate cu poporul palestinian. Au participat reprezentanții a 93 de organizații sindicale din 63 de țări ale lumii, printre care și o delegație a Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.

prestigioasă manifestare științifică, școlară.15.20 Muzica în imagini. 15,50 Un fapt văzut deaproape.16,10 Publicitate.16.20 Agenda culturală.I Clubul tineretului... vă invită Ia o întîlnire pe plaiurile hunedorene. Stadion — Emisiune de selecțiuni sportive. Publicitate. Petrodvoreț frumusețile Săptămîna politică internă și internațională. 1001 de seri. Telejurnal. Teleenciclopedia. Film serial: spatele ușilor chise (ultimul pisod). întîlnireă. de bătă seara. Telejurnal. 'Sport.
RADIO

17,35

21,05

MICA PUBLICITATE

ȘI sale.
înîn-e-sțrîl-

5,00 Buletin de știri. 5,05 Ritmuri matinale. 6,00 Radioprogramul dimineții. 7,00 Radiojurnal. 8,00 Revista presei. 8,10 Curierul melodiilor. 9,00 Buletin de 9,05

I
I

Combinatul pentru lianți Hoghiz
cu sediul în comuna Hoghiz, jud. Brașov

încadrează prin transfer în interes de ser

viciu sau prin concurs:

INSTITUTUL DE MINE 
PETROȘANI anunță susținerea publică a tezei de doctorat intitulată „Contribuții la perfec

ționarea tehnologiilor de 
lucrărilor minie- 
minele 
Mare", 
Pavel loc în

inginer minier cu 5 ani vechime

economist cu 6 ani vechime

Se asigură cazare în apartamentele com

binatului,

Condițiile de vechime și retribuire con

form prevederilor Legii nr. 12/1971 și Legii 

57/1974.

Informații suplimentare la serviciul P.I.R.
- telefon interurban 11-12, interior 120 

sau 123 Hoghiz.

iPACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA ; Petroșani, str. Republicii, nr, 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții).

ționarea 
săpare a 
re de la 
nul Baia de ing.care are sîmbătă, 26 mai10 în A 3. Teza este depusă spre consultare la biblioteca institutului. (373)

din bazi- elaborată 
Gheorghe, ziua de 1979, ora

VÎND Skoda S100, stare bună. Telefon 41082 zilnic între Telefon14—15,30. (380)PIERDUT clase pe Gheorghe. Școala generală Aninoasa în anul 1970. Se declară nul. (378)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Verdes Nicolae, eliberată de I.M. Loriea. Se(379)PIERDUT serviciu perescu Tatiana, eliberată de I.U.M. Petroșani. Se declară nulă. (376)

certificat de 8 numele eliberat Stan de

declară nulă,

știri, radio, de știri.. literară 
1 radio. 10,40 Legendă șidor: Balade și jocuri populare. 11,00 Buletin de știri. 11.05 Atlas cultural. 11,25 Discoteca „U“. 12,00 Buletin de știri. 12,05 Din comoara folclorului nostru. 12,45 Medalion componistic — Florin Bogard#. 13,00 De la 1 la 3. 15,00 Meridîan-clu6. 16,00 Radiojurnal. 16,15 Radiorecording. Orele serii. 20,00| manțe,
I bună și melodii concer- ' 20,30 Azi, în20,40 Cadențe ’ sonore. 21,00 Buletin de știri. 22,00 Radiojurnal. 122,30 Ring de dans. 24,00 Buletin de știri. 0,05—6,00 Non stop" muzical nocturn.

LOTO
Rezultatele tragerii 

LOTO din 18 mai 1919Extragerea 1 : 38 89 23 64 77 84 32 44 52Extragerea a Il-a : 10 33 43 45 41 49 69 68 18.FOND de cîștiguri 1 057 377 lei, din care report la cat. I 202 565

Audiența
110,00 Buletin10,05 Revista

18,00Ro- cîntece de voie
Itante. 2CRomânia.O
I 
I 
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I 
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legitimație de numele Flo-
TIPARUL; Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67.


