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Îndrumare atentă a cercetării

Opt comunicări știin
țifice apreciate pentru 
problematica tratată au 
reținut, în aceste zile, a- 
țenția participanti lor la 
lucrările cercului de 
„Tehnologia materialelor 
.și mașini unelte" (anul I, 
facultatea de mașini și 
instalații miniere a Ins
titutului de mine Petro
șani). Rodul unei atente 
îndrumări și al spiritului 
colectiv de elaborare, co
municările prez.entate de

studenți reflectă orienta
rea constantă a cercului 
spre găsirea de noi solu
ții și posibilități pentru 
valorificarea corespunză
toare a dotării interne.

Sinns legate de cerceta-.- 
rea științifică sînt și lu
crările practice efectuate 
de membrii cercului, prin 
care studenții contribuie 
la punerea în funcțiune 
a unor utilaje de mare 
utilitate pentru institut. 
(C. MITRICA, student)

In intimpinarea celei de-a 35-a

aniversări a eliberării patriei

de sub dominația fascistă
Hotărîre fermă, așezată pe o excepțională
experiență, la sectorul iy al I. M. Lupeni

ANGAJAMENTUL ANUAL, ÎM6UNĂTĂTIT, VA FI 
ÎNDEPLINIT PÎNĂ LA 23 AUGUST

♦ 22 000 tone de cărbune peste preve
deri de la începutul anului.

♦ 5,5 milioane lei economii la costurile 
de producție.

♦ Peste 30 la sută depășire a sarcinilor 
la indicatorul de bază a noului_ mecanism 
economico-financiar 
DUCȚIEI NETE.

Pilda cea mai semnifi
cativă de mobilizare ple
nară, de dăruire muncito
rească a colectivelor de 
muncă din mineritul Văii 
Jiufui pentru aplicarea 
consecventă in viață 
Hotărârii Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.H. cu privire la ani
versarea a 35 de ani de, la 
eliberarea patriei de sub 
dominația fascistă ne-o o- 
feră colectivul celui mai 
mare sector productiv din 
Valea Jiului — sectorul
IV al I.M. Lupeni. De la 
începutul anului acest co- 

extras peste pre- 
„la zi“ o prodde- 
peste 22 000 tone 
în condițiile unor

VALOAREA PRO

a

lectiv a 
vederile 

— ,ție de
cărbune.

rezultate pozitive la toți 
indicatorii tehnico econo
mici de plan. Apelăm la 
graiul sugestiv al cifrelor 
pentru a reflecta și a re
marca suportul acestui bi
lanț bogat la producția fi
zică de cărbune.

• In această lună, odată 
cu lichidarea ultimului 
frontal din sector în care 
s-a utilizat susținerea cu 
stîlpi individuali, și în 
preajma intrării în exploa
tare a celui de-al cincilea 
complex mecanizat de sus
ținere, gradul de mecani
zare al acestei operații în 
sector este de sută la su
tă. Evacuarea cărbunelui 
se efectuează, de aseme
nea, mecanizat, în aceeași 
proporție • Rod al unei

superioare organizări 
inițiativei și spiritului crea
tor în folosirea bogatei 
dotări cu utilaje complexe, 
productivitatea muncii 
planificată pe sector este 
depășită, în medie, cu 800 
kg/post ; „în cărbune", a- 
celaș indicator este de
pășit cu peste 2 tone pe 
post • Nivele de „vîrf“ în 
realizarea indicatorului de 
productivitate a muncii, în 
expresie fizică, obține 
formația condusă de mais
trul Constantin Lupulescu 
— 14,9 tone pe post în me
die de la începutul anu
lui • In activitatea de 
pregătiri au fost realizați 
suplimentar de la începu
tul anuluj 500 m.l. • i’oa- 

de mi-

La E.T.P., acțiuni complexe pentru

iul anuluj 500 m.l.
te cele 11 brigăzi_ ....
neri din sector își îndepli
nesc și depășesc lunar sar
cinile.

Rezultatele celor mai bu
ne brigăzi după patru 
luni. în paranteză fiind 
notat angajamentul lor 
anual:

8

Manifestări 
dedicate zilei 

de 1 Iunie

ș

I

• Ieri, librăria 
Creangă" din Petroșani și 
consiliul municipal al or
ganizației pionierilor și 
șoimilor patriei au orga
nizat în cadrul manifes
tări tor care se desfășoară 
în aceste zile în cadrul 
„Anului internațional al 
copilului" — o expoziție 
de carte pentru copii și 
un recital de muzică 
poezie susținut de 
n ieri.

i

• La faza județeană a 
Festivalului național 
„Cintarea României" — 
secțiunea șoimii patriei 
— care a avut, loc la Lu
peni, copiii din Valea 
Jiului au obținut frumoa
se rezultate artistice. Cu 
locul întîi au fost distin
se următoarele formații: 
gi-upul vpcal-ritmic de la 
căminul 2 Petroșani, dan
surile populare de la gră
dinița din Cimpa, dansu
rile maghiare de la gră
dinița 1 Lupeni, echipa 
de teatru (cu piesa „Săr
bătoare în pădure") de 
la grădinița 5 Lupeni,

In fiecare zi, cons
tructorii din noul cen
tru al Petroșaniului a- 
ting cote mereu supe
rioare ale ritmului de 
execuție. înalță noi a- 
partamente ale blocului 
69. In imagine, Ion Da
vid. unul din cei mai 
buni constructori dîli e- 
chipa de dulgheri con
dusă de Gogu Neagoe.

Foto : I. I.ICIU

în pag. a 3-a

Individ
colectivitate

(Continuare în pag. a 2-a)
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vil

montajele de la grădini
ța 7 Petroșani și cel de 
la Școala generală nr. 7 
Petroșani. Alte formații 
ale micilor artiști s-au 
clasat pe locurile II, III 
sau au obținut mențiuni.

• Școala din Banița 
găzduiește o expoziție de 
desene realizate de elevi 
și un stand de carte pen- 

copii. Cu spriji- 
părinților au

recondiționate 
sportive ale

î

Pentru colectivul Exploa
tării de transport Petro
șani, primele cinci luni 
din acest an au constituit 
o perioadă de intense e- 
forturi pentru realizarea 
integrală a sarcinilor de 
plan, pentru îmbunătățirea 
continuă a transportului 
în comun îndrumată de 
organizația de partid și 
consiliul oamenilor muncii, 
conducerea exploatării a 
luat încă din prima lună 
a anului 1979 o serie de 
măsuri menite să asigure 
condiții cit mai bune de 
realizare a tuturor indica
torilor de plan. îmbunătă
țirea continuă a organiză
rii muncii, utilizarea efi
cientă a mijloacelor de 
transport și optimizarea 
transportului, întărirea dis
ciplinei și creșterea răs
punderii fiecărui . om al 
muncii față de sarcinile 
încredințate, sînt doar cî- 
teva masuri c-are au avut 
o influență deosebită în 
realizarea integrală a sar
cinilor de plan. Existența 
în întreprinderea noastră 
a unui climat de muncă 
sănătos și responsabil, sta
tornicit ea urmare a unei 
susținute munci politico-e
ducative, .desfășurate de 
organizația- de partid, 'sin

U.T.C., ne-au per- 
în perioada ce a

dicat și 
mis ca 
trecut din acest an să ob
ținem însemnate depășiri 
de plan. De pildă, produc
ția marfă vândută și înca
sată s-a realizat mediu în 
proporție de 102,1 la sută, 
beneficiile peste prevederi 
valorează 161 000 lei. De 
reținut este, de asemenea, 
faptul că am transportat 
cu pește 500 000 de călă
tori mai mu-lți decît era 

iar indicele de 
capacității de 
la autobuze a 
28.9 la sută fa

ță de aceeași perioadă a 
anului trecut.

Problema îmbunătățirii 
transportului în comuti 
este legată nemijlocit de 
activitatea economico-so- 
cială a municipiului. Dota
rea tehnică de care dispu
nem, precum și cele 18 
trasee de circulație fac ca 
transportul oamenilor că
tre locurile de muncă să 
cunoască -îmbunătățiri con
tinue. Desigur, transportul 
în comun se mai confruntă

planificat, 
utilizare a 
transport 
crescut cu

Ing. Dumitru ALBESCU, 
directorul E.T. Petroșani.

(Continuare în pag. a 2-a)

tril 
nul '
fost
bazele
școlilor, pietruite cu savu
ra de calcar incintele, 
reparate gardurile (T.V.) I

Începînd cu 1 iunie, 
studenții facultății de 
mine a I.M. Petroșani se 
vor integra în activitatea 
direct productivă în ca
drul celor 43 de centre 
de practică găzduite de 
întreprinderile miniere 
din Valea Jiului și în
treaga țară. (Șt. Costea)

Azi, la ora 16, pe sta
dionul „Jiul" din Pe
troșani în deschiderea

meciului dintre
Jiul și C.S.M. Sibiu, va 
avea loc o atractivă par
tidă intre o selecționata 
a Văii Jiului (formată din 
jucători ai divizionarelor 
C, juniori și echipele 
campionatului județean) 
și C.F.R. Simerja (C.I-)

în orașul Uricani s-au 
terminat lucrările la 
noul dispensar medicali 
Au fost amenajate cabi
nete medicale, săli de aș
teptare și un laborator. 
Lucrările de zidărie au 
fost executate de echipe-

le conduse de Ioan Dan 
și Ștefan Keiemen, cele 
de zugrăveli și- vopsitorii 
de meseriașii conduși de 
Sandei Cardasiu, iar ins
talațiile sanitare de mun
citorii echipei lui Iosif 
Toșa. (C D.)
*------- -——
Faza pe localitate a 

concursului grupelor sa
nitare de Cruce. Roșie a 
dat cî.știg de cauză gru
pei de la I.M. Lupeni, co
mandate de Ileana Dehe- 
leanu. Această formație 
sanitară voluntară și-a 
intensificat pregătirile în

vederea prezentării, la fa
za municipală a con
cursului. (A. Mica, coresp.)

A fost repus în func
țiune ștrandul termofi- 
cat de la Sohodol-Paro- 
șeni. Amatorii, de înot au 
la dispoziție, pe tot sezo
nul de vară, apă caldă, 
,Un chioșc cu răcoritoare 
și obiecte mărunte, de 
plajă. (Francisc Nemeth, 
coresp.)
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O atenție deosebită este a- 
cordatâ, la -mina Petrila, 
creșterii contribuției și efi
cienței punctului de docu
mentare politieo-ideologică în 
perfecționarea activității de 
partid, a învățămîntului po
litico-ideologic și celorlalte 
acțiuni educative, organizate 
de grupele sindicale, organi
zațiile: de tineret și de fe
mei, de organul colectiv de 
conducere al întreprinderii, 
în șceastâ perioadă,, marcată 
dc desfășurarea convorbirilor 
de atestare în învățăm.înlul 
de partid tot mai mulți se
cretari și membri ai comi
tetelor și birourilor orga
nizațiilor dc bază, responsa
bili ăi . grupelor sindicale, 
propagandiști, lectori sau 
cursanți — cadre tehnice de 
conducere, maiștri, ingineri, 
economiști — frecventează cu 
regularitate punctul de do
cumentare, recurg la biblio
grafia oferită spre studiu, 
consultă broșuri, planșe, gra
fice, pregătindu-se astfel pen
tru încheierea unei impor
tante etape de pregătire po
lii ico- ideologică.

Pentru a face față ce
rințelor actuale, cit și pentru 
a veni in intîmpinarea celor 
de viitor, comitetul de. partid 
pe mină a avut in . vede
re. încă de la înființarea 
punctului de documentare, 
să-i asigure funcționalitatea 
necesară. în prezent, activi
tatea punctului este coordo
nată de un colectiv, pe baza 
planului de muncă trimes
trial, elaborat in concodan-

ță cti planul de mumă al 
comitetului dc partid pe în
treprindere. Colectivul de 
coordonare are in subordine 
cinci șubcolective, organizate 
pentru : problemele învăță
mîntului politico-ideologic de 
partid, sindicat și U.T.C. ț 
informări politice, expuneri 
și conferințe : îndrumare me
todică ; documentare ; teh
nic. Numărul și structura

netice, casete, discuri) ; foto
teca (seturi de fotografii rea
lizate de. „Agerpres", pre
cum și de fotoamatori din 
cadrul întreprinderii) ; seturi 
de planșe (multidisciplinare, 
pe o singură disciplină, cu 
caracter permanent sau tem
porar, planșe pentru retro- 
proiecție, microplanșe pentru 
epidiascop, hărți). In dotare,

Punctul de documentare politico-ideologlcă

Acțiuni practice, cu un conținut 
bogat, orientate spre cerințele 

munci de partid
sqbcolectivelor au fost sta-
bilite in raport de cerințele 
din activitatea practică.

Din punct de vedere al 
dotării, punctul nostru de 
documentare dispune de mai 
multe compartimente : bi
blioteca (cărți social-politice 
și tehnice, broșuri, colecții de 
ziare centrale și locale, pu
blicații de partid) ; filmoteca 
(filme de scurt — metraj pe 
teme social-politice, econo
mice și tehnice, diafilme pe 
teme diferite, destinate in- 
vățămintului politico-ideolo
gic) ; fonoteca (benzi mag

mai avem, de asemenea, mij
loace vizuale (aspectomat, e- 
pidiascop, retroproiector), 
mijloace auditive (picup, 
magnetofon, aparat de ra
dio) și mijloace audio-vizua
le (televizor, aparat de fil
mat, aparat de proiecție).

Firește că nici organizarea, 
oricit de riguroasă,' și nici 
dotarea de care beneficiem 
nu pot asigura, singure, e- 
fielența pe care am dorit-o. 
Această eficiență 
decurge din atenția cu care 
comitetul de partid se preo
cupă de înfăptuirea fiecărei 
acțiuni prevăzute în planul

de muncă, de atragerea u- 
nui număr cit mai mare de 
oameni la activitățile politi
ce, ideologice, educative — 
schimburi de experiență, 
consultații, consfătuiri, dez
bateri.

Practica ne arată că ne 
aflăm pe un drum bun. Sint 
tot mai mulți cei care ape
lează la documentarea lor
pc teme politice, tehnice, e- 
conomice, sociale prin in
termediul punctului. De a- 
semenea, participarea la 
acțiuni se dovedește eficien
tă pentru secretar ii și mem
brii comitetelor și birouri
lor organizațiilor de bază,: 
pentru cadrele de conduce
re. mineri, maiștri, ingineri, 
fapt dovedit de răspunderea 
sporită — ca efect al conș
tiinței — cu care se acționea
ză în procesul de producție și 
în celelalte activități social- 
culturale, la mina noastră.

Ca orice activitate, și cea 
desfășurată în cadrul punc
tului de documentare poli- 
tico-ideologică este perfecti
bilă. Sîntem convinși de a- 
cest . lucru, fapt pentru care 
ne preocupăm permanent, de 
îmbunătățirea formelor și 
mijloacelor de acțiune, pen
tru a-i da mereu un conți
nut nou. bogat. împrospătat 
de cerințele pe care le ri
dică, în fața noastră, activi
tatea economică a întreprinj 
derii.

Tiberiu SVOBODA, 
secretar adjunct al 

comitetului de partid 
I.M. Petrila

Uricani — oraș nou, în continuă devenire.

Foto : O. GEORGE ~

Angajamentul anuai 
va fi îndeplinit

(Urmare din pag. 1)
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Instantaneu din biblio
tecă.

Îmbunătățirea transportului în comun
(Urinare din pag. 1)

cu destule deficiențe, une
le din acestea fiind de 
natură obiectivă. Nevoia 
acută de piese de schimb 
și lipsa unor capacități de 
parcare și întreținere sînt 
foarte bine cunoscute. Fă
ră îndoială, față de aceste 
greutăți nu stăm cu brațe
le încrucișate, ci, împre
ună cu organele tutelare, 
am luat deja măsurile co- 
respiinzicoare ea rn aceas
tă lună să începem con
strucția
întreținere 
hală, care
la sfîrșitul anului.
tenția noastră rămîne, de
asemenea, în permanență 
întărirea disciplinei perso
nalului d.e bord, a celor

unei
a

va

noi . hale de 
autobuzelor, 
fi finalizată

In a-

care zilnic vin in contact ■■ 
cu publicul, îmbunătățirea 
orarului autobuzelor și, 
desigur respectarea lui ri
guroasă pentru a satisface 
din ce în ce mai mult ce
rințele justificate ale cetă
țenilor;.

Acționînd în lumina in
dicațiilor trasate de con- 

. ducerea superioară de 
partid și de stat, colecti
vul nostru a obținut în a- 
r. li trecut o economie de 
31 tone motorină, 15,6 to
ne benzină, iar în primele 
cinci luni din acest an e- . 
conomiile obținute la car
buranți se ridică la peste 
70 000 lei. Economisirea 
de carburanți și energie, 
îmbunătățirea transportu
lui în comun sînt factori 
care stau pe agenda de lu-
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î
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j
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Translația cinematogra
fică a piesei „Steaua fără 
nume" de Mihail Sebastian 
ne-a lăsat o amintire am
biguă, 
tainici 
Vlady 
filmul 
tocmai 
ne-ar fi interesat in mod 
deosebit, anume transfe
rul pe ecran al farmecului

sei ; aliajul fiind al ele
mentului comic cu cel liric.

In faza premergătoare 
turnării Timotei Ursu de
finea astfel conținutul se-In pofida ihcontes- 

străluciri a Marinei ^mantie al conceptului regizo- 
in rolul principal, 
a fost o nereușită 
sub aspectul care

% ' * ral: „Filmul e un joc con
tinuu al aparențelor și e- 
sențelor (...) La Sebastian 
există un suspens al fap
telor ce grăbește s fir fitul 
vacanței ; la noi, suspansul

Cronica filmului

se naște din

lor identitate.

depus dc 
in direcția 
film a c&- 
lirice „Jo-

inefabil al lui Sebastian. 
Tbcmai în virtutea ex
perienței trecute, departe 
de a fi pozitivă, așteptam 
Cu oarecare temeri rezulta
tul travaliului 
Timotei Ursu, 
transpunerii in 
lebrel comedii
cui de-a vacanța".

Conștient de fiscul -asu
mat și evideM foarte conș
tient de capcanele textu
lui dramatic, de o factură 
cu totul specială, Timotei 
Ursu a avut onestitatea de 
a-șl subtitra filmul drept 
adaptare liberă după piesă. 
Interesant, este că această 
„adaptare liberă" este 
foarte aproape de spiritul 
piesei, în sensul că izbu
tește să restituie coordona
tele fundamentale ale pie-

apropierea 
personajelor de adevărata 

Sensurile 
sînt ușor modificate, sem
nificațiile jocului sînt mai... 
aproape de mentalitatea 
noastră". Observăm din a- 
ceastă declarație (și fil
mul demonstrează concreti
zarea obiectivelor') că regi
zorul preconiza în text mu
tații de accente, vizînd mai 
ales relațiile dintre perso- 
naje. De aici rezultă că 
„Al patrulea stol" (frumos 
acest titlu simbolic al fil
mului) este, in primul rind. 
un film de stări in care 
universul de sentimente el 
Corine.i, g.l Iui Ștefan, dar 
și al celorlalți tinde in at
mosfera de blinda medita
ție d izolării temporare. să 
sule la suprafață adevărgfa

identitqte a personajelor, 
acoperită de vălul locu
rilor comune ale cotidia
nului:

In ambianța ușor stranie 
a cherhanalei izolate, de
vine limpede că în fiecare 
biografie, adunată de ha
zard intr-un loc propice 
dezbărării de convențional, 
se ascunde cite o rană. 
Angajarea personajelor in 
jocul de-a vacanța propus 
de Ștefan este expresia do
rinței de eliberare, expre
sia efectuării unor confe
siuni indirecte, dezvăluirea 
eului propriu. Finalul este 
echivoc la Sebastian, la 
Timotei- Ursii fiind expli
cit. Dar nu în sensul happil- 
end-ului standardizat. ci 
in accepțiunea unul sen
timent de viață contempo
rană. care presupune nu 
refularea, ci realizarea per
sonalității și a aspirațiilor.

Marele cîștig al filmului 
este imaginea excelentă a 
lui Marian Stanciu, care 
imprimă cadrelor o nota 
lirică declarată, formulate 
in tonuri discrete. Ir ceea 
ce privește distribuția. a- 

reținută. mai 
foarte talentatul 
Jliescuf Ștefan).

Violeta Andrei 
Persona io bogat 

pigmentate crează însă si 
ileana Stana lonescu, Borts 
Ciornei. Consfaniin Gu
riță- Mirco.a DcriieV:i.c. Mi-hcti 
-Mereută Nina Fili-mon ș' 
Ștefan Maleec.

ALEXANDRESCU

cru -a comitetuiul de par
tid, a conducerii întreprin
derii. In această direcție 
și-au îndreptat, de altfel, 
atenția toți oamenii mun
cii din unitatea noastiră. 
Extinderea atelierului de 
recondiționat piese, con
fecționarea cu mijloace 
proprii a unei stații de co
lectare și recuperare a u- 
leiurilor arse; dotarea ve
hiculelor cu stații radio-te- 
tefon, ; organizarea de 
cursuri de calificare și 
policalificare sînt măsuri 
pe care le vom aplica. în 
curfnd și care sînt menite 
să ducă și pe mai departe 
atît la realizarea "integrală 
a sarcinilor de plan, cît 
și la îmbunătățirea trans
portului în comun. Por
nind de Ia experiența a- 
cumulată în anii prece- 
denți, și mai cu seamă de 
la indicațiile tovarășului 
Nicblae Ceausescu la Con
sfătuirea de lucru de la 
C.C. al l’.C.ll. din 16 — 17 
mai 1979, vom acționa cu 
mai multă responsabili
tate pentru îmbunătățirea 
continuă a muncii noastire, 
fiind ferm hotăfîți să în
tâmpinăm oea de a 35 a a- 
niversare a eliberării pa
triei de sub dominația fas
cistă și Congresul al 
XII-lea al PCR- eu noi 
și însemnate succese în 
muncă., i

CONSTANTIN LUPU- 
LESCU — complex meca
nizat : plus 18 500 tone 
(3000 tone)

ION SALAGEAN — 
complex mecanizat : plus 
6 000 de tone (21)00 tone)

TEODOR BONCALO — 
complex mecanizat : plus 
3 700 de tone (500 tone)

VALENTIN TOFANĂ 
—' complex mecanizat : pius 
1 580 ae tone (4 000 tone)

MiHAI NTSTOR — lu
crări de pregătiri : pius 
241 ml (200 mi)

GRIGOR ii FEOR.EA — 
pregătiri : plus 180 ml 
(200 ml)

ION UOSTIN — pregă
tiri : plus . 11.4 ml (100 ml)

Atingerea unei eficiente 
economice cît mai ridica
te. este unul din țelurile 
esențiale pe care le urmă
rește colectivul. Pe pri
mele patru luni ale anu
lui, s-au obținut economii 
la costurile de producție 
care însumează peste 5,5 
milioane lei, dintre căile 
utilizate în realizarea e- 
conomiilor reducerea chel
tuielilor materiale șituîn- 
duse pe primul loc. Aces
ta este, de fapt cel mai 
bogat „cont de economii 
al sectorului" pe întreaga 
mină.

lată și cîteva căi — 
inițiativă promovată în 
sector în vederea atingerii 
unej îpalte eficiente eco
nomice : • «rmărirea zil
nică a consumurilor de 
materiale și analiza lor de- 
cadală cu formațiile de lu
cru • contorizarea consu
murilor de energie elec
trică • echipa de electri
cieni condusă de Dumitru 
Grigoruță aplică cu con
secvență o inițiativă pro

prie, urmărind ca prin 
oprirea din mersul în gol 
al utilajelor să economi
sească 590 mii kWh • 
tineretul din sector este 
amplu angrenat în recupe
rarea metalului și a utila
jelor nefolosite din subte
ran • la fiecare lecție a 
învățămîntului politico-i
deologic dezbaterea teme
lor se face pe marginea 
graficelor și tabelelor care 
prezintă propriile realizări.

Despre ceea ,ce și-a pro
pus colectivul de sector 
pentru viitor, pentru în- 
tîmpinarea cu noi succese 
a zilei de 23 August am 
cules, ieri, două scurte de
clarații de la șeful secto
rului, ing, loan Dănciules- 
cu, și Alexe Furdui, secre
tarul comitetului de partid 
pe sector :

ALEXE FUKDUI : Să 
promovăm în continuare 
spiritul revoluționar în ac
tivitatea colectivului, ca 
suport al trecerii la o 
n-ouă calitate. Respeetiv, 
să introducem în lima mai 
un nou complex mecanizat, 
să as'.garăm ea pri i bu na 
organizare a muncii, prin 
disciplină și înalt simț de 
responsabilitate. minerii 
noștri să-și consolideze suc
cesele, păstrînd în cea mai 
bună stare de funcționare 
și valorifieînd la înalți 
parametri productivi și de 
eficiență bogata Zestre de 
care dispunem.

Ing. IOAN DANCII LES- 
CU : De la 10 900 tone d<4 
cărbune, cît a fost i n i ți al 
angajamentul anual al co
lectivului nostru, f,a ajuns 
prin majorări succesive la 
25 000 de tone. Exprim ho- 
lărîrea colectivului de a-1 
îndeplini pînă la 23 Au
gust.

privește 
tenția este 
înlii de 
Nicotae 
apoi de 
(Corina).

S.S.H. Vulcan. In secția galvanizare se introduce in baie un nou lot de cilindri
Foto : Ștefan NEMECSEK
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Ca să reușești, trebuie 
să ai curajul de a începe

• Aurel Lăban, 38 de ani, lăcătuș mecanic, 
șef de echipă la secția automatizări a I.U.M.P. 
Are 23 de ani în aceeași întreprindere, aceeași 
secție, același Ioc de muncă ; comunist. Răs
punde, împreună cu echipa sa, de execuția 
combinei de abataj CA-2.
— E lung drumul de la 

ucenic la șef de echipă, to
varășe Lăban?

— La 15 ani, cînd eram
nu

Dar 
mî- 
prin

— Acum lucrăm la exe
cuția combinei de abataj, 
de producție românească 
CA-2, care, intră în com
plexul de mecanizare a a- 
batajelor, înlocuind munca 
a zeci de oameni. Este 
vorba de o combină cu a- 
tac frontal,' ușor manevra
bilă. Dispune de organe de 
tăiere îmbunătățite — de 
fapt acestea sînt' cele mai 
importante în obținerea u- 
nor randamente sporite în 
exploatarea cărbunelui,

— N-ati avut temeri 
cînd ați început lucrul ?

— Au fost, ne gîndeam 
„putem, nu putem ca
la-nceput... Dar, ca să reu- 

ai curajul 
de a începe,.. Greu a fost 
pină cînd a demarat lu
crarea. Greutăți sînt și a- 
cum, ca la orice prototip, 
însă ne bucurăm de asis
tență tehnică din partea 
tovarășului director Gheor-

Olariu, 
care a 
și ide- 

executări!

Neliniștile unui om
• Antoniu Duban : 47 de ani, lucrează de 31 

de ani Ia I.M. Lupeni, sectorul XIII electro
mecanic. Este șef de echipă lăcătuși, specialist în 
combine. A realizat importante inovații și ra
ționalizări pentru îmbunătățirea procesului de 
producție. Cele mai recente : adaptarea organu
lui de tăiere Ia combin a de abataj, monorai 
pentru încărcarea cărbunelui, cuplaj gurifiex 
pentru transportoare, etc.
Cînd știe că are de re

zolvat o problemă, comu
nistul Antoniu Duban nu-și 
găsește liniștea. Cițiva ani 
la rînd,

ucenic, aici în uzină, 
știam cit e de lung, 
acum pot să afirm cu 
na pe inimă, că numai 
muncă se înalță omul.

— Frumos răspuns și, 
totuși, in cazul dumnea
voastră, cum s-a întimplat?

— Am muncit, am muncit 
cu drag și nu m-am dat 
la o parte de la greutăți. 
Așa am ajuns să fiu la un 
moment dat cel mai tinăr 
șef de .echipă din uzină. 
Aveam numai 22 de ani.

—- Și de atunci ?
— Muncesc. Împreună cu șești trebuie să 

colegii, mai vechi sau mai 
noi. Victor Socaci, Ghcor- 
ghe Burian. Petru Feher, 
Oheorghe .liga. I.azăr Vio
rea și multi alții, mi-am 
făcut cu prisosință datoria.

— iar acum ?

de la 
plecat 
ea 
combinei, din partea i 
Nicușor Vulpe, șeful sec
ției, a maistrului Iosif Stei
ner, iar în cazul transpor
torului combinei, din par
tea tovarășului . Ioan A- 
vram, care este și secreta
rul de partid din secție. 
Cu îmbunătățirile pe care 
i Ie aducem, dacă o să 
reușim să o realizăm cum 
ne-am propus, și asta 
pinde în primul rînd 
noi, de iscusința 
combina urmează să 
în 
cu

Două tinere urmăresc 
cu atenție lecția prac
tică de strungărîs. E a- 
celași strung la care, în 
urmă cu un deceniu își 
începuse ucenicia .Ma
ria Calotă cea care, a- 
cum. explica lecția prac
tică. De atunci, de la 
absolvirea Școlii profe
sionale dir. Lupeni, de 
la primii ei pași pe ca
lea cunoașterii meseriei,

hemphi 
de pasiune 
si dăruire

a străbătut un adevărat 
drum al împlinirii. Lu- 
crînd alături de mese
riașii atelierului elec
tromecanic a1 I.M. Uri- 
< am s a Incad'-at armo
nios în exigențele co
lectivului. Pe plan pro
fesional și-a cîștigat re- 
numele de „bună strun- 
găriță”. Colectivul i-a 
încredințat sarcini im
portante și pe tărim 
obștesc. A Cost aleasă 
membră în biroul orga
nizației U.T.C. pe see- 
-tor. Aici s-a ma
turizat în munca de 
zi cu zi și a devenit -ceea 
ce este : un om care se 
bucură de stima și a- 
precierile colectivului 
din care face parte.

Pentru cele două u- 
cenice care învață de 
la ea meseria. Maria Ca
lotă, strungărița de la 
Uricani, constituie un e- 
xemnlu domn de ur
mat în viață.

Ion rir xxtvj.e, 
I.M. Uricani

Așa s-au „născut" ino 
vațiile lui, multe la nu
măr. Cea mai recentă — 
dispozitiv pentru antrenarea 
vagoneților în flux conti
nuu — i-a dat multă bătaie 
de cap. Dar nu s-a lăsat 
pină nu a văzut-o realiza
tă.

— Am recondiționat un 
motor de 13 kV, un redac
tor de TR-2, o pompă de 
tractor, cîteva roți dințate, 
două cauciucuri de auto
turism uzate... ne spâne 
lăcătușul specialist Antoniu 
Duban de la sectorul 
tromecanie al 
peni.

Dispozitivul 
pus testării la 
linia goalelor, 
zultate foarte 
cui celor șapte oameni ca
re lucrau aici a rămas doar 
unul care conduce 
ile de la distanță, 
simplă apăsare de 
Angrenajul are o

l-a frămîntat i- 
deea adaptă
rii utilajelor 
miniere 
condițiile

la 
de

de tracțiune mai mare da
cii o locomotivă Diesel 
de 6 tone. Poate împinge 
o garnitură de 60—KJ de 
vagonete pline cu cărbune. 
Acest lucru a determinat 
conducerea minei să ia 
măsuri pentru construirea 
a încă șase dispozitive de 
acest gen, care vor fi in
troduse în circuitul pro
ducției.

Neliniștile comunistului 
Antonia Duban se materia
lizează în zeci de îmbu
nătățiri aduse procesului 
de producție. In zeci 
satisfacții, pe care 
trăit în cei 31 de ani 
activitate, împlinindu-i
sonalitatea de comunist.
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zăc&mînt de la Lupeni Mulți 
i-au spus că nu există so
luții. Dar el nu 
împăca cu gindul 
poate face nimic.

A studiat cărți 
cialitate, a făcut
calcule. Uncie reușeau, al
tele nu. Dar nu s-a lăsat, 
le-a refăcut, 
două ori, de cite
fost nevoie. Pină ce 
ceea ce trebuie să 
A apelat pentru 
la tovarășii de muncă,
specialiști, printre care și 
inginerul Titus Costache.

ing. ț
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\
\ 
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se putea 
că nu se

de spe- 
schițe,

de- 
de 

noastră, 
fie 

curînd utilizată, sperăm 
eficiență.

Mircea BUJORESCU

Odată, de 
ori a 
obținea 
obțină, 

aceasta 
la

„Casanova pe patru roți“
Undeva, sus pe un deal 

al Vulcanului locuia un 
anume om. Am aflat des
pre el din scrisoarea în 
versuri, trimisa nouă da 
cei patru copii ai lui. Ver
surile, stângace pe alocuri, 
istorisesc o întâmplare 
tristă : „Sîntem trei băieți 
și o fata / Ș-am avut și 
noi un tată / Noi cu toții 
l-am iubit / Dar pe toți 
ne-a ~ părăsit”. Gindi.il ne-a 
zburat la vreo nenorocire, 
vreun accident tragic, dar 
detaliile următoare pun în 
lumină cu totul altceva : 
„Dar gînd rău el a avut/ 
Căsuța de ne-a vîndut / Ma
șină și-a cumpărat/ Și 
lumea-n cap și-a luat/ Și 
se crede fericit / Că pe 
noi ne-a părăsit”. Rămași 
doar în seama maniei, co
piii îl judecă foarte aspru 
și pe bună dreptate : 
„Și-de-acu e mîndru tare/ 
Că mașină mică are/ Și 
îi ies femei in cale / Dar

cînd o îmbătrâni / Oare 
cin’ l-o îngriji ?“ Surprin
de maturitatea și vehe
mența cu care este pus la 
stâlpul imfamiei acest tată 
denaturat, care nu ascultă 
nici măcar de glasul sîngelui 
și al conștiinței. Dar mai 
poate fi vorba de conști-

ATITUDINI

ință la cel care : „La ser- 
viei nu prea mai merge / 
...Se distrează cu prieteni și 
femei / Parcă ar fi suferit 
ei / Pînă mașină a luat ?“

Nu, nu ne-a fost în. inten
ție să analizăm din punct de 
vedere literar „odiseea” 
celor patru copii, ei de a 
aduce la cunoștința opi
niei publice comportarea 
lipsită de cete mai umani
tare rațiuni a tatălui lor. 
Înainte de a-1 prezenta în. 
■instanța opiniei publice, 
să-i oferim totuși un răgaz, 
să cumpănească asupra 
faptelor sale, poate revine 
în matca gîndurilor bune

și a îndatoririlor pe care 
oamenii acestui pămînt le 
respectă de milenii. Drep
turi prevăzute în lege, dar 
și păstrate într-o pioasă 
cutumă de grijă și ocroti
re a generațiilor viitoare. 
Dacă nici atunci nu va în
țelege, îi vom da în vileag 
numele, să-1 judece oame
nii, să-1 ajungă oprobriul 
public pe acest „Barbă Al
bastră din Vulcan, care 
consideră distracția per
sonală, „plimbarea” cu 
mașina cumpărată (cu des
tule privațiuni pentru fa
milie), drept scop suprem 
al existenței sale.

Citește aceste rânduri și 
ai curajul să te desprinzi 
din mlaștina superegois- 
mului tău, îmbătrânit și 
prea amorezat, Casanova 
tip ’79 pe patru roți !

Ana PÂNDI RU

minei
elec-
Lu-

su-a fost 
culbutor, pe 
A dat re- 
bune. In le

operați- 
printr-o 

buton, 
putere

de 
le-a

de
per-

Valeriu COANDRAȘ
(

Muncitoare conștiincioasă, filatoarea Ioana Mir
cea din secția a II-a a I.F. A. „Vîscoza" Lupeni de
pune strădanii susținute pentru îmbunătățirea cali
tății firelor de mătase.

Foto : Ștefan NEMECSEK

La un control de rutină, 
dcsiașurat in Petroșani de 
către reprezentanții organu
lui de miliție pentru i- 
dentilicarea unor tineri în- 
tilniți aproape zilnic la o- 
re tirzii, prin diferite loca
luri și pe străzi, au fost 
conduși la miliție 38 de 
inși, care nu și-au putut 
dovedi pe loc identitatea. 
Prin fața organelor de or
dine s-au perindat atunci, 
în majoritate, oameni care 
dintr-un motiv sau altul 
nu aveau asupra lor nici un 
fel de acte prin care să 
dovedească cine sînt. Cu 
aceștia, verificările au 
clarificat imediat, lucruri
le, fie prin fișierul eviden
ței populației, fie prin te
lefon. După ce li s-a atras 
atenția că sînt obligați, 
prin lege, să poarte asupra 
lor actele de identitate, 
au plecat, trâgînd, desigtfr., 
învățătura de minte cuve
nită pentru viitor.

Cu ceilalți, puțini la nu
măr, dialogul a căpătat 
aspecte de-a dreptul hi
lare. Mircea Păclureanu, 
un tînăr îmbrăcat fistichiu, 
purtînd plete blonde, n-are 
njei un act asupra lui, dar 
e bun de gură : „Am venit

de la Petri la la Petroșani, 
la discotecă, cu prietenii. 
Dar aici — zicea el, dove
dind cît de puține cunoș
tințe de gramatică a limbii 
stăpînește — mă urmăreș
te vagabonzii să mă ba
tă”. întrebat ce carte a -ei- 
tit mai recent, rămîne o

niște abțibilduri cu inscrip
ții în limba engleză. Oare 
o fi știind ce înseamnă ?

Mai tîrziu, la serviciul 
personal al I.U.M.P. avea 
să ni se confirme că A.V. 
este într-adevăr încadrat 
în muncă. Dar oare to
varășii săi din secția cons-

tr-o situație aproape iden
tică se află Dorobanțu 
Nicolae — Cornel. Acesta 
susține că este strungar 
— și este într-adevăr strun
gar —- dar și că „plec de 
la I.U.M.P. fiindcă nu su
port să lucrez cu ochelari”. 
Intenția sa declarată : vrea

Dezertînd de la muncă, 
au ajuns in pragul infracțiunii

clipă descumpănit. Apoi 
zice repede : „îmi place 
sportul, am citit ziarul 
„Sportul” !

Un altul, Adrian Vasiu, 
tot pletos. cu domiciliul 
în comuna Sălaș, susține 
că e lăcătuș la secția cons
trucții metalice de la 
I.U.M. Petroșani și că fa
ce naveta. întrebat cu ce a 
venit la serviciu, afirmă 
cu seninătate — cu trenul. 
Unde e abonamentul ? Nu 
am !... Am venit cu o oca
zie, adaugă el apoi, con- 
trazieîndu-și prima afirma
ție. Purta lipite pe mîneci

trucții metalice sînt de a- 
cord cu ținuta sa de din
colo de porțile uzinei ?

Dan Paul Flori, înalt, 
cu plete, lat in umeri, afir
mă cu seninătate că este 
lăcătuș la I.U.M.P. și lo
cuiește cu părinții în Pe
troșani, strada Indepen
denței, bloc 43 și că de 
aproape un an , și-a 
pierdut buletinul de iden
titate. La I.U.M.P. ni s-a 
confirmat, a doua zi, că 
din 23 aprilie „este dat 
dezertor de la locul de 
muncă” și are desfăcut 
contractul de muncă. In

să meargă la C.F.R.... să se 
recalifice. Dar la I.U.M.P. 
la secția mecano-energeti- 
că, unde mai figurează ca 
încadrat în muncă, n-a 
maj fost văzut și pontat 
din 8 mai a.c.

Doi tineri zdraveni, care 
stăpînesc meserii frumoa
se, unul în vîrstă de 21 de 
ani, celălalt de 24, în loc 
să muncească alături de 
tinerii de vîrsta lor, vege
tează „tăind frunză la cîini” 
pe străzi, prin baruri și 
restaurante.

Desigur, în eazul lor, O-

ficiului forțelor de muncă 
îi revine îndatorirea de a-i 
lua în evidență și de a ac
ționa conform legilor în 
vigoare, obligîndu-i în cele 
diti urmă să presteze o 
activitate utilă societății. 
Fiindcă în societatea noas
tră socialistă, tot ceea ce 
realizăm este întemeiat pe 
muncă, singura sursă ■ c- 
xistenței demne, își are 
izvorul in muncă.

Bilanțul acțiunii de ’ i- 
dentificare s-a concretizat 
și în 7 amenzi contraven
ționale, în principal pentru 
starea de ebrietate și lipsa 
de forme legale de reșe
dință în oraș. Comentariile 
ni rte par de prisos. Fap
tele consemnate în rându
rile de mai sus pledează 
de la sine. Nimănui- dintre 
noi nu ne poate fi indife
rentă îndatorirea civică de 
a presta o activitate utila, 
.societății, dar și de a păs-

și străzilor oricărui oraș

Viorel STRAUȚ

tra actele de indentita-
te la îndemînă oriciod și
de a avea o țin Mă deecn-
tă. care clă p»wsonâlilate,’
a spect civilizat. oamenilor

Gindi.il
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FILMEConferința
MANILA 30 (Agerpres). 
Trimisul special Ager

pres, Iosif Socaciu, trans
mite : Miercuri dimineață 
au fost reluate lucrările în 
plen ale celei de-a V-a 
conferințe a Națiunilor U- 
nite pentru comerț și 
voltare.

Plenara a dezbătut 
adoptat trei proiecte 
rezoluții elaborate în 
purile de negocieri, vizînd 
regimul, patent dor și. pro
prietății industriale; trans
ferul inyers de : tehnologii 
și măsurile de. combatere 
a practicilor comerciale 

" restrictive: ■. .
„Unul din principalele 

școpuri ale revizuirii con
venției de la Paris — se a- 
rată în rezoluția eu privi
re la’patente și la proprie
tatea industrială — trebu
ie să- fie promovarea ca
pacității de invenții și i- 
novații a țărilor în curs de 
dezvoltare și a protejării 
activităților de invenții în 
vederea: accelerării proce
sului lor.de dezvoltare e- 
conomică".

dffiz-

și 
de 

gru-

Rezoluția privind trans
ferul invers de tehnologie, 
se ocupă de fenomenul 
scurgerii forței de muncă 
din țările în curs de dez- 

de efectele ne- 
acestuia asupra 
lor de progres 

Rezoluția cere

voltare și 
gative ale 
eforturilor 
economic.
țărilor dezvoltate să spri
jine eforturile țărilor în 
curs de dezvoltare în di
recția creării de programe 
și proiecte economice me
nite a . absorbi forța de 

. muncă calificată, vețiind 
astfel- în ajutorul eforturi
lor lor de industrializare.

Ultima-, rezoluție care 
tratează problema practi
cilor comerciale restrictive 

convocarea, 
septembrie 

1979 — aprilie 1980, a con
ferinței O.N.U. pentru 
practicile’1 restrictive care 
să negocieze principiile și 
regulile menite a controla 

- și combate aceste practici 
care au efecte negative a- 
supra comerțului interna
țional și în special, asupra 
țărilor in curs de dezvoltare

preconizează, 
în perioada

Lucrările Comisiei interguvemamentale
româno-sovîetice

MOSCOVA 30 — Cores
pondentul Agerpres, Mi
hai Coruț, transmite! La 
30 mal, .au început la 
Moscova lucrările sesiunii 
a Xl-a a Comisiei inter-

Campania electorală 
din Italia

ROMA 30 (Agerpres). In 
cadrul campaniei eleetora-

> le în vederea alegerilor 
generale anticipate din I- 

’ talia continuă confruntări
le de poziții.

Președintele Camerei De- 
putaților, Pietro Ingrao 
(comunist), a subliniat, îri- 
tr-un interviu acordat co
tidianului „Corriere della 
Sera", că este posibilă o 
relansare a. politicii de u- 
nitate națională, cu condi
ția ca să existe un „acord 
clar asupra programului 
de..guvernămînt" șl o „dem
nitate egală a partidelor 
care semnează acordul". 
Ingrao a afirmat, c-ă .demo
crația creștină „trebuie să 
renunțe la pretenția de a 
fi singurul partid de a de
cide asupra legitimității 
altor partide".

guvernamehtale româno- 
sovietice de colaborare e- 
conomică și tehnico-știin- 
țifică.

La lucrările sesiunii par
ticipă din partea română, 
tovarășul Cornel . Burtică, . 
vieeprim-ministru al guver
nului, președintele părții 
române în comisie, iar din 
partea sovietică K. F. Ka- 
tușev, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S,, președintele 
părții sovietice în comisie.

Comisia analizează pro-

blome vizînd amplificarea 
și diversificarea continuă 
a relațiilor economice și 
comerciale româno-sovieti- 
ee, stadiul elaborării pro
gramelor pe termen lung 
privind extinderea coope- : 
rării și
producție în diferite’ 
muri, mersul lucrărilor de 
coordonare a planurilor 
de dezvoltare a economi
ilor naționale ale Româ
niei și Uniunii 
pe cincinalul

speciali zării HI

ra-

Sovietice 
1981 -ÎOBS, 

precum și alte aspecte.

PETROȘANL— 7 No
iembrie : Agentul liniș
tit ; Republica: Briga
da specială ; Unirea : Al 
patrulea stol.

PETR1LA : Toți sau 
niciunul.

LONEA : Șeriful din 
Tennessee; i ■

A.NINOASA: Taina
micilor revoluționari.

VULCAN : Dueliștii.
LUPENf — Cultural : 

Expresul de Buftea.
UR1CAN1: Nea Ma

rin miliardar.

TV.
P. C. din Spania condamnă actele teroriste

MADRID 30 (Agerpres). 
Partidul Comunist din Spa
nia condamnă, intr-o de
clarație, intensificarea ac
tivității teroriste ă diferite- 
lor grupări-extremiste. Ac
tele teroriste comise în ul
timele zile — subliniază 
P.C. din Spania — sînt în
dreptate, în prim'll rîrid,

împotriva Constituției și 
’urmăresc să frîneze. proce
sul de democratizare a vie
ții social-politice din țară.

Partidul Comunist din 
Spania a cerut guvernului 
să asigure ordinea publi
că și sa curme activitatea 
subversivă a grupurilor ex
tremiste.

Orientul Mijlociu

I
I

după cum infor
mează AGENȚIA FRAN
CE PRESSE, două țări a- 
fricane victime ale unor 
calamități naturale — Ciad 
și Volta Superioară — Vor 
primi un ajutor alimentar 
de urgență din partea 
Programului Alimentar 
Mondial, instituție speciali
zată a O.N.U. Ciad va pri
mi 2,326 milioane dolari, 
iar Volta Superioară, 1,5 
milioane dolari.

IN CURSUL I’RIMEI.OR 
CINCI LUNI ale acestui ■ 
ari, veniturile zilnice ale 
Canalului Suez au înregis
trat o creștere cu 40 ; la 
sută, reprezentînd în a- 
cest an 40 milioane de do
lari, a declarat președinte
le Organismului canalului, 
Machour, Alune Machour, 
ziarului „Al Akiibar".

IN PRIMELE PATRU 
LUNI ale acestui an, rata 
inflației a crescut în Me-

Pe
xic cu 6,5 la sută, depă
șind rata ele creștere a in
flației din aceeâși perioa
dă a anului trecut (5 la 
sută).

SINI (TDERILE IN RIN- 
DUL ADOLESCENȚILOR 
au înregistrat in Statele 
Unite din 1961 și pină în 
prezent o, creștere de 124 la 
sută, devenind în etapa 
actuală al treilea factor ca
re provoacă moartea 
rîndul acestei 
vîrstă.

PARTIDUL 
BELGIAN a
tații luni la Bruxelles un 
comunicat în care protes
tează împotriva candidatu
lui din Saxon ia Inferioară 
(R.F.G.) pentru 
Parlamentului

în
categorii de

SOCIALIST
dat publici-

pean, organ consultativ al 
CEE. In documentul socia
list belgian se afirmă că 
respectivul candidat, un 
oarecare' Jahn., este.Un fost 
militant nazist,

LA LUSAKA se desfă
șoară reuniunea Comitetu
lui pentru sancțiuni al Or
ganizației Unității Africane 
(OUA), la care participă 
delegați din șapte state 
membre ale organizației : 
Nigeria, Sierra Leone, Gha
na, Libia, Algeria, Gabon 
și Zambia.

Agenda reuniunii cuprin
de probleme referitoare la 
modalitățile susceptibile 
să prevină intensificarea 
colaborării economice a 
statelor, în special în do
meniul petrolier, cu rasiș
tii sud-africani și rhode- 
sieni.

BEIRUT 30 (Agerpres). 
Libanul a cerut convoca
rea unei reuniuni a Con
siliului de Securitate pen
tru a examina situația din 
sudul țării — a anunțat 
miiercuri la Beirut Fuad 
Boutros, ministrul libanez 
de șxterne. O asemenea 
reuniune, a adăugat el, 
„este impusă da ultimele 
evenimente "din sudul ță
rii. Consiliul urmează să 
ia cunoștință de activita
tea diplomatică inițiată în 
scopul punerii în practică 
a prevederilor rezoluției 

i 444 cu privire la situația 
din această regiune și va 
proceda la o trecere în re
vistă a obstacolelor care 
impietează asupra înde
plinirii programului propus 
în scopul regiemen țări i si
tuației din sudul Libanului 
— a declarat Boutros.

TEHERAN 30 (Agerpres). 
Postul de radio. Teheran,

alegerile
vest-euro-
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IN PRELIMINARIILE TURNEULUI OLIMPIC

Ungaria—România 3-0 (2-0)

VALOAREA 
DATORIILOR 

PERSONALE ALE 
AMERICANILOR

m

reluat de agențiile 
elated Press, Reuter, 

. ce Presse și UPI, a
ț ai.
Khorramshah
Golfului, .... ......
curi lupte de stradă

17,00 Teleșcoală. 
Curs de limbă 
17,35 Pentru timpul dv. 
liber, vă recomandăm... 
17,45 Tragerea de amor
tizare ADAS. 17,55 Re
portaj pe glob : Tunisia 
la timpul prezent. 18.35 
Film serial pentru co
pii : Povestiri din Pă
durea verde. Episodul 
12. 19,00 Telejurnal.
19,30 Incursiune 
libian. 19.10 Ora 
tului. 20,30 Un 
un cintec, o
Spectacol dedicat Anu
lui Internațional al Co
pilului. 21,45 Telejurnal.

17,20 
rusă.

în c<>- 
tinere- 
zîmbet, 
floare.

BUDAPESTA. 30 (Ager
pres). Peste 30 000 de spec
tatori au urmării miercuri 
la Miskolc, meciul retur 
dintre echipele Ungariei și 
României din cadrul preli- 
riiinariilor turneului o- 
litrimc Ja fotbal. Gazdele 
au repurtat victoria cu 3—Q 

prin punctele înspri- 
F’elrete (min. 17), Bo
nn (miri. 34) și Kiss 

78). di;itr-o poziție 
de oisaid. In ansamblu, fot
baliștii unguri au dominat 
majoritatea timpului. Echi
pa română a avut o mare

din
87, 
de 

ba-
prirriul 
Pitești, 
îștigase 
a ăces-i

ș; 
i

(2—0) 
se de 
rostyi: 
(miri

. ocazie de a reduce 
handicap în minutul 
însă balonul expediat 
Augustin a trecut peste 
ra transversală. In 
meci, disputat la 
echipa României c 
eu. 2—0. Ca urmurc
tei victorii, selecționata

■ Ungariei s-a calificat da
torită golaverajului (3—2) 
pentru turneul „triunghiu
lar" alături de echipele 
Poloniei și Cehoslovaciei. 
Invingătoarea acestui tur
neu va participa la J.O. 
de la Moscova.

»

Pentru prima oară 
istoria S.U.A., valoarea 
datoriilor personale ale 
americanilor a ajuns la 
suma astronomică de 
1 200 miliarde de dolari, 
Comentînd aceste date, 
revista „U.S. News, and 
World Report" explică 
escaladarea acestor dato
rii prin creșterea perma
nentă ă prețurilor și im
pozitelor în S.U.A. La
sfîrșitul ariului trecut, re- BENZEN DIN CĂRBUNE 
leva revista, în medie, 
fiecare american avea 
datorii în valoare de 
5 152 dolari, cu 
sută mai multe 
anul precedent, 
cile consemnau,ATLETISM

. „„Marșul poștași
lor". Pe stadionul Jiul 
din Petroșani a avut loc 
etapa municipală a tradi
ționalei . competiții rezerva
tă factorilor poștali — 
„Marșul poștașilor". Au 
participat factori poștali 
din Valea Jiului. Iată pri
mii clasați : Fete : I Elena 
Niță ; 2 Sofia Miclea, am
bele de la Petroșani ; 3 A- 
na Cioica,. Aninoasa ; Bă
ieți : 1. Tlaria Zaharia, Lu- 
peni ; 2. Alexandrii Cojo- 
caru, Lonea ; 3. Mihai
Mînzatu, Petrila. Primii 
clasați vor reprezenta Va-

lea Jiului la etapa jude
țeană a acestei competiții.

Rezultate frumoase în 
faza republicană. Cu prile
jul concursului republican 
de primăvară, rezervat ju
niorilor I, secția de atle
tism Jiul Petroșani a fost 
reprezentată de trei spor
tivi, care au ocupat urmă
toarele locuri: Mihai Ene 
locul IV la 200 m cu 23” 
1/10, Valentina Cojocaru 
locul VI la 3000 m cu 10’ 
57” 1/10 și Iile Diaconu 
locul IX la 5000 metri cu 
15’18,5.

S. BALOI

3
3
3
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Asso-
Fr^n- 
anu^.-:'- 

că în portul iranian,
din zona 

au izbucnit mier
iu’ 

cursul cărora și-au pierdut 
viața cel puțin 40 de per
soane. Incidentele—■ a Pre
cizat postul de radio — 
au fost precedate de un a- 
tae asupra ținui post al 
poliției, în urma căruia au 
fost arestate 21 de persoa
ne. La Khorramshalir și 
în zona portului s-au sem
nalat incendii.

Radio Teheran a adăugat 
că la locul incidentelor au 
fost trimise trupe de întă
rire. Guvernatorul provin
ciei a proclamat starea de 
urgentă și a adresat popu
lației un apel la calm, ee- 
rîndu-i să rămînă în lo
cuințe.

RADIO

3.
20.

I

13,00 De la 1 la 
1.1.00 Club univers 
16,00 Radiojurnal. 16,15 
Corul de copii,„Greie- 
rașul" dirijat de Danie
la Grigore. 16,25 Tehni
că și organizare în a- 
gricultură. 16,40 De dor 
mîndro și de drag. Mu
zică populară. 17,00 Bu
letin de știri.-17,05 O- 
piriia publică. 17,30 Ins
tantanee solistice. 18,00 
Orele serii. 20,00 Refle
xele timpului. 20,40 Ca
dențe sonore. 22,00 O zi 
într-o oră. 23,00 Melo- 
ritm ’79. 0,05—5,00 Non 
stop muzical nocturn.

trivit unor evaluări pre
liminarii, aproximativ 
500 000 tone petrol anual.

SUPERSTIȚIILE

încurajate și propagate 
cu abilitate de șarlatani, 
superstițiile de tot felul 

.... . - - cori tindă să
ceton (New Jersey), Gc- jn diferite regiuni. :: ale

FAPTUL DIVERS

■— a declarat, la 
o conferință de speciali- 
țatp, organizată la Prin-

Tal l O’Neil; profesor la 
Universitatea din această 
localitate. El a apreciat 
că „din punct de vedere. 
științific, proiectul este 
realizabil, iar din punct 
de vedere tehnic 'și prac
tic este posibil".:

a-
d<Ș-

se manifeste

15,8 la 
decî.t în 
Sta tis li- 
în luna

martie 1979, creșterea 
cestor datorii la suma 
5 625 dolari.

IN PERSPECTIVA
CENTRALE SOLARE

Două centrale ■ solare 
orbitale construite . din 
materia primă extrasă 
din solul lunar ar putea 
fi plasate în spațiu și 
furniza energie electrică, 
începînd din 1994, pro
ducția lor echivalînd cu 
cea generată de 20 de 
centrale atomoelectrice,

Colaboratorii Institu- 
tului de chimie indus
trială din: Varșovia au 
pus la punct o metoda 
de, extragere t. 
lui din cărbune și au e- 
laborat proiectul celei 
mâi mari instalații de a- 
cest fel din lume. Ben
zenul este un produs chi
mic cu o largă aplicare 
în Industrie și care -se ob
ține deocamdată din pe
trol. Tehnologia polone
ză de obținere a benze
nului din cărbune, elabo
rată în cadrul progra
mului guvernamental de 
cercetare - dezvoltare 
„Transformarea complexă 
a cărbunelui", va permite 
să se economisească, po-

lumii și urmările lor sînt 
uneori tragice, cum re
zultă și dintreo; întîmpla- 
re petrecută în apropiere 
de localitatea Kumamoto, 

, din sudul Japoniei., lată, 
pe scurt, faptele cum a- 
par din relatarea polițiș- 
tiloi^ care au anchetat ca
zul. '' ’.

Boiniiv, cu o febră pu
ternică, un tîriăr de 26 
de ani a început să deli- 

............. re/. •. Chemat; un „vrăji- 
a benzenu-................îi spuse mamei bol-

de 
al u- 

(un 
rea- 
pu- 
oa-

nayuluî că acesta arh 
de fapt, „posedat" 
„spiritul diabolic" 
nui anumit animal 
rozător inofensiv în 
li ta te) care ar avea 
teri magice asupra 
menilor.

Se impunea deci 
tratament radical, 
fratele și două surori ale 
tînărului au purces . a- 
tunci la „izgonirea dulni- 
Iui rău", lovi.ndu-1 ener
gie pe bolnav cu diverse 
obiecte. „Tratamentul" a 
durat trei ore și la capă
tul lui „posedatul" era 
calmat definitiv. Murise,’.

un
Tatăl,
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din 30 mai

I — 36 1

a II -a

Rezultatele tragerii 
Pronoexpres 
1979.

Extragerea 
18 42 23 9.

Extragerea
21 13 25 27 31 4.

Fond de cîștiguri.■
1.242.909 lei din care 
report la eat. I 495 349.
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VIND pian placă bronz. 
Neu burger Viena, Telefon 
41420. (416)

VIND convenabil casă, 
central, gaze, în Miercu
rea Nirajului, județul Mu
reș. Informații în Vulcan, 
telefon 70530. (413)

VIND Moskvici 407. Pe
troșani. Strada Unirii, bloc 
5 sc. I ap. 8. (411.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tente 
Mariana, eliberată de U,E. 
Paroșeni. So declară nulă, 
(412) -f.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pan ti 
Crăciun, eliberată de E.T. 
Petroșani. Se declară nulă, 
(414) ' .<) 4
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