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Consiliul de stat 
al

Republicii Socialiste România

DECRET
privind stabilirea preturilor

ANUI. .XXXV, NR. 8327 MIERCURI, 13 IUNIE 1079 4 pagini 30 bani la benzinele auto și
in intimpinarea celei de-a 35-a 
aniversări a eliberării patriei 

de sub dominația fascistă

Datorită creșterii prețurilor la petrol și produse petroliere pe plan mondial și pentru a se asigura o corelare corespunzătoare a prețurilor la aces-
în alte țări, este necesară majorarea- prețurilor cu a- mănuntul la . benzinele- auto.în acest scop,Consiliul de Stat al Re-te produse cu cele aplicate publicii Socialiste Roma-

motorină \nia d e c r e t > a z ă S ’ -Art. 1. — îricepînd cil data de 13 Junie 1979 prețurile cU amănuntul alo benzinei auto CO/R 90 și COUl. 98 F, se majorează și vor Ji următoarele:6.00 lei/litru 16,20 lei/l itru75 și ale motorinelor se men-3,00 lei/litru 1,50 lei/litruSectorul VI al I. M. Lupeni 
și-a realizat planul semestrial

• A Planul semestrial a fost îndeplinit cu
16 zile mai devreme • Productivitatea mun
cii planificată în abataj a fost depășiță, în 
medie, cu 1 000 kg/post • S-au realizat în
semnate economii de materiale • Prețul de 
cost pe tona de cărbune a fost redus cu 12 
Iei.Hotărîți să întîinpine mărețele evenimente ale a- nului — a 35-a aniversare a eliberării patriei de sub dominația fascistă si Congresul al Xll-lea al P.C.R. — cu rezultate deosebite în muncă. minerii din cadrul s^lorului VI al minei Lu- peri i raportează îndeplinirea sarcinilor de plan pe

primul semestru al anului cu 16 zile mai devreme. Producția care se va -extrage suplimentar pînă la finele lunii se estimează a fi peste 15 000 tone cărbune. Exploatînd un complex mecanizat, brigada condusă de Ioan Kacso a realizat în această perioadă o productivitate medie

cu 1,0 tonă/post mai mare decît cea planificată.
• In primele patru luni 

ale anului, la nivelul sec
torului s-au obținut în
semnate economii de ma
teriale. La lemn de mină, 
de pildă, s-au economisit 
22 mc, la cherestea 51 mc, 
la plasă metalică pentru 
podit 24 mii kilograme. In 
această perioadă s-a obți
nut o economie de 12 lei 
Pe tona de cărbune.

• Toate brigăzile din 
sector și-au realizat și de
pășit sarcinile de plan. 
Remarcabil este faptul că 
în cele cinci luni ale anu
lui au fost realizați în nins 
<1 ml lucrări de pregătiri. 
La zi. sarcinile de plan la 
pregătiri au fost realizate 
în proporție de 101 la sulă. 
O contribuție însemnată în 
obținerea acestor rezultate 
si-ati adus-o brigăzile con
duse de Ton Unica și A- 
dalbert Balint.

— Benzină CO/R 90— Benzină CO/R 98 EPrețurile cu amănuntul, ale benzinei auto CO/R țin Ia nivelul actual și sînt următoarele :— Benzină CO/R 75— Motorină

"^Experiența brigăzii lui losif Clamba, confirmă:

!

Cînd oamenii sînt hotărîți, și cu 
o dotare tehnică modestă pot 

obține 12 tone pe postLa mina Lonea, 25 de oameni într-un abataj cameră de pe stratul 3 au obținut în această lună o depășire a sarcinilor planificate cu peste 3000 gîndu-se frecvent produc- tone de cărbune. O cifră tivități card ar mulțumi impresionantă : 3 000 
tone peste plan.

i-

Art. 2. — Pe aceeași dată se stabilesc lor auto și ale motorinelor : următoarele prețuri în valută ale benzine*
— Benzină CO/R 75— Benzină CO/R 90— Benzină CO/R 98 E— MotorinăPrețurile prevăzute la alineatul precedent se recalculează în alte, valute pe baza raportului dintre dolarul S.U.A. și valutele respective, determinat în funcție de cursul oficial cu primă în vigoare.Benzina CO/R 75 și motorina se vînd persoanelor fizice sau juridice străine numai pe bază de bonuri obținute cu plata în valută.

Art. 3. — Prețurile în valută pentru produsele ■petroliere destinate aprovizionării navelor și aeronavelor se vor stabili periodic, în funcție de modificările care intervin în nivelul prețurilor Cxternd, de către Ministerul Industriei Chimice de comun a- cord cu Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale și Ministerul Finanțelor.
Art. 4. — Reprezentanțele diplomatice beneficiază de o reducere de preț de 0.35 lei/litru față de prețurile prevăzute la art. 1 pentru benzina auto livrată prin OfiC’Ul de deservire . a corpului diplomatic. pentru cantitățile stabilite, pe bază de reciprocitate.
Art. 5. — Aprovizionarea cu benzine auto și motorine a unităților bugetare si organizațiilor obștești Se face la preturile prevăzute la art.. 1 din prezentul decret.

Art. 6. — Prețurilep r e v ă z u t e la art. 1 pentru benzinele auto CO/R 90 și CO/R 98 E se aplică si pentru livrările către unitățile economice de stat si cooperatiste.
Art. 7. — Diferențele î”- ■ tr« prețurile în vigoare pî-

celelalte organe centrale» de stat și obștești, consiliile populare județene și al municipiului București, conducerile - unităților socialiste sînt obligate să ia măsuri pentru utilizarea rațională a parcului de autovehicule, folosirea acestuia lâ întreaga sa capacitate în condiții de transport optimizat si cu consum cit mai redus de combustibili și lubriflanțî.De asemenea, organele și unitățile prevăzute la alineatul 1 Vor lua’"măsuri pentru întreținerea și repararea corespunzătoare a parcului auto pentru a asigura în- adrarea in ’ normele de consum aprobate, precum și pentru respectarea riguroasă a disciplinei în transporturi și utilizarea autovehiculelor în condiții de eficiență econo- mică ridicată.
Ari. 9. — Comitetul d& Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor și Ministerul Industriei Chimice vor prezenta în termen de 30 .de zile de la data prezentului decret propuneri de modificare a indicatorilor de plan economici și financiari precum și în vo- lumuî și structura bugetului de stat pe anii 1979 și .1980. . •
Art. 10. — Pe data aplicării prezentului decret) se abrogă Decretul Consi- j liului de Stat nr. 98/1974. | precum și orice alte di>p>- ; zi ții contrare. , <

nă la data prezentului decret și prețurile stabilite potrivit art. 1. calculate în limita cotelor prevăzute în planul național unic de dezvoltare economico-socia- lă, se regularizează, pentru unitățile prevăzute la art. 5 și 6, cu bugetul de stat. ' Sumele necesare pentru acoperirea acestor diferențe se. vor asigura din încasările suplimentare rezultate din sectorul socialist, aferente cantităților de carburanți livrate unităților beneficiare.Acoperirea diferențelor de preț se face pentru lini tăți le bugetare și organizațiile obștești prin reducerea consumurilor de carburanți sau prin virări de credite bugetare în cadrul planurilor de cheltuieli aprobate, iar în cazuri , excepționale, cînd nu pot fi acoperite în acest mod, prin suplimentarea planului de cheltuieli.La unitățile economice de stat și cooperatiste consumurile de carburanți : se înregistrează pc costuri la prețurile în vigoare pînă la data prezentului decret, în limita cotelor planificate și a normelor de consum aprobate.Diferențele de preț se vor regulariza cu bugetul statului, potrivit metodologiei elaborate, în termen de 15 zile de'la data prezentului decret, de Ministerul Finanțelor și Comitetul de Stat pentru Prețuri.
Art. 8. — Ministerele,

a-zultate deosebite, am flat de la cel mai indicat 
om să ne prezinte activitatea brigăzii, chiar de la șeful ei, minerul losif Clamba.In primul rînd, zic .............. _____ ...........   .... _ l important jele mecanizate — peste l-a jucat disciplina. Fără 12 tone de cărbune pe post.

spus „mai ales, la productivitatea muncii" pentru că la acest indicator depășirea este de aproape 5 tone pe post, atin-de și frontaliștii din abata- eu, că un rolO realizare impresionantă, dacă ne gîndim că a fost obținută intr-un abataj cameră unde mecanizarea se reduce la transportoare T.P.-2 și... lopată, lîngă mașinile de perforat, obișnuitele mașini de perforat rotative. Acești mineri și-au realizat și depășit lună de lună sarcinile planificate atît la producția de cărbune extras, dar mai ales la productivitatea muncii. Am

oameni disciplinați, oricît „ de bună ar fi organiza-Acestea sînt realizările rea muncii la front, și obținute de minerii con- oricît de bune ar fi conduși pe schimburi de Vie- dițiile, nu realizezi mare pe tor Răbulea, IonAnton Gîngea și Bota, oameni de ai unuj șef de binecunoscut la pentru
Ciutrea,Ștefannădejde brigadăLonea..i destoinicia lui, minerul losif Clamba.Cum au obținut acești, oameni cu o dotare tehnică modestă, aceste re- (Continuare în pag. a 2-a)

Școala și producția 
în contextul orientării 

socio-profesionaleNe aflăm în prag da sfîrșit de an școlar și în etapa definitivării acțiunii permanente de orientare școlară și profesională a elevilor.Acest moment ne cere spo; rirea eforturilor nu numai în direcția educării intelectuale a elevilor, ci și pentru o orientare politehnică, prin muncă și pentru muncă a claselor a VI! l-a. Aceste coordonate ale ml!n- cii noastre trebuie legate, deci, de activitatea de cercetare și producție, de asigurare pentru elevi a unui cîmp larg de manifestări în cadrul atelierelor și în

treprinderilor. Școala capătă o mai mare funcție socială, politehnizarea ’<țevilor fiind o premisă a integrării socio-profesiona- le, a satisfacerii pe cît posibil a comenzilor sociale din municipiul nostru. Es_ te necesară, așadar, pe întregul parcurs al școlarizării o colaborare sistematică a tuturor factorilor care participă la o științifică șl socială orientare profesională. -•?Relațiile de muncă ce se statornicesc în cadrul
Prof. Viorel AVRAM

(Continuare m pag. a 2-a)

lucru. Că am oameni disciplinați, vă dau un e- xemplu. Schimbul care intră în șut nu merge la locul de muncă cu mîna goală, ci cu materialele
Dorin CHETA

NICOLAE CEAUȘESCU, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

I.F.A. Viscoza Lupeni. Maistrul Susana Maghiar 
împărtășește din experiența sa de peste 34 de ani în 
cadrul fabricii, unei tinere filatoare.

In curind, din inițiativa 
E.G.C.L. Petroșani, tele- 
scdunul din Paring va fi 
dotat cu' încă 50 de scaune. 
Prin aceasta se mărește 
capacitatea de transport pe 
cablu, asigurind iubitorilor 
muntelui posibilități de a 
urca în număr cît mai ma
re în Paring. (C. Val.)

- .
Lingă sediul șantierului 

T.C.M.M. Petroșani se află 
în construcție un ștrand a- 
coperit. Ștrandul cuprinde 
un bazin de dimensiuni o- 
limpice și o saună. Darea 
în folosință a noului ștrand 
este prevăzută pentru sfâr
șitul acestui an. (V.S.)

Foto : Ștefan NEMECSEK I

Timp de o decadă, țâ
S.S.H. Vulcan s-a desfășu-

rat o amplă acțiune de co
lectare a fierului vechi. In 
această perioadă, din ini
țiativa inginerului șef loan 
Crețu, a. inginerului Du
mitru Enache, maistrului 
George Dricu, colectivul 
S.S.II. a colectat 375 tone 
fier vechi. La transporta
rea lui au contribuit șoferii 
Traian Munteanu și Ghe-or- 
ghe Staneu de Ta S.T.R.A. 
Petroșani. (Petru Ștef, co- 
resp.)
♦-------------

O emoționantă întilnire 
a avut loc la grădinița nr. 
2 Lupeni. Șoimii patriei de 
aici, au primit vizita mame
lor eroine, Todireanu Maria 

■și Balint Susana, care au 
dat naștere la 1t și res
pectiv 10 copii. După ce 
mamele le-au împărtășit 
micilor spectatori din, ex
periența lor de Viață, a- 
ceștia au oferit, în dar. un 
frumos program artistic.
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Iuliu POPA.

Risipă de energie1 500

La Cooperativa de

la și

de co- format contă- — ca- Drago-

Interes pentru noutățile editoriale la librăria „Ion Creangă'* din Petroșani, 
loto: Ion EICIU

Uteciștii întreprind acțiuni pentru 
valorificarea materialelor secundare

i’ Organizația de tineret a sectorului V de la I.M Vulcan se remarcă prin acțiunile întreprinse pentru valorificarea materialelor secundare. Ei au colectat și predat 1 00Q kg cupru-deșeurî; au descongestionat 150 ml de gătelii.; au transportat de suprafață ■ în subteran stivuit 30 de cărucioare cu cherestea și 25 cărucioare cu lemn necesar pentru armare. O activitate susținută au desfășurat tinerii acestei organizații în -vederea înfrumusețării incintei minei. La această amplă acțiune au luat parte de fapt toate organizațiile U.T.C. prin rotație. Economiile finanțate rea-

lizate de uteciștii din sectorul V însumează 13 000 lei, față de 15 000 eît este sarcina asumată pentru întreg anul. De asemenea, trebuie să relevăm că a- ceastă harnică organizație a executat lucrări nefinanțate în valoare de 250 000 lei. La ora actuală uteciștii din sectorul V au colectate în subterankg. cupru deșeuri, urmînd . ca acesta să fie scos la suprafață. Aceste rezultate sînt expresia hotărîrii și hărniciei întregii organizații, dar și a unei bune organizări a acțiunilor a- sigurată de comitetul organizației, secretar — A- vram Vîrjan.
Mircea DEMIAN

anul și milionul. La toate aceste realizări s-a ajuns prin munca depusă lectivul restrîns — din Maria Făgurel, bilă, Ana Teuteșan sieră și Alexandrumir — casier remizier, coordonat eu competență de președintele Cooperativei de credit, Angel Hogman.

•v'

-I 
i 

a ' Se cuvine să arătăm de la bun .început că la ora actuală Cooperativa de credit din orașul Vulcan își oferă serviciile tuturor persoanelor din Valea Jiului interesate să coopereze și să beneficieze de ajutoare din partea coopera-

credit — activitate 
rodnică

(Urmare din pag. I)

Petroșani — Coloane ale 
confortului citadin.

tivei. Această unitate financiară și-a început activitatea cu 30 de membri în anul 1956. Acum numără peste i 600 de membri din care peste 200 de membri înscriși anul acesta. Planul de activitate al cooperativei a fost realizat pe perioada trecută din acest an la toți indicatorii. In cinci luni din 1979 au beneficiat de împrumuturi din partea cooperativei 500 de membri. De menționat că în ultimii 5 ani s-au. acordat împrumuturi în valoare de pes- 5 000 000 lei — 'deci

Intr-o dimineață senină cu raze de soare strălucitor un miner de la I.M. Vulcan le arăta cu mîna ortacilor ce urcau scările lămpăriei. „Vfedeți, e ora 5,30 și în incinta întreprinderii o mulțime de becuri ard. Așa e în fto- care dimineață de lucru, Duminica, de asemenea, unele becuri ard ziua. Avem ofițeri viciu, dar degeaba le văd. E adevărat
toată de ser- că nu că primii vinovați sînt cei de la încărcarea vagoanelor cu cărbune pentru că lor le sînt de trebuință o parte din aceste becuri cînd e întuneric. Ele ard însă și ziua, și asta înseamnă risipă". Despre această neliniște a minerului crezut că nu e rău scriu cîte.va rînduri tru a atrage atenția plătiți să curme risipa că în incinta I.M. Vulcan ard ziua, de luni și ani de zile, o serie de becuri.

amsăpen- celor
Tudor MUCUTA

• Parcurgind drumul 
spre Aninoasa — ne scrie șoferul Petrft Ștef —, nu o dată am trecut prin emoții neplăcute a.jungînd după depășirea podului peste Jiu, în curba ce urmează imediat în care șoseaua se înscrie chiar pe malul pîrîuljji. Emoțiile le produce absența unor pa- rapeți sau altor construcții de protejare a circulației, cu atît mai mult cu cit configurația șoselei în punctul respectiv prezintă pericolul de derapare, în-

deosebi iarna. De aceea, avînd în vedere creșterea traficului rutier spre și de la Aninoasa, cred că gospodarii comunei ar trebui să studieze posibilitățile și să prevadă construirea de parapeți la marginea șoselei, în curba menționată și în alte puncte în care șoseaua e chiar pe malul. în unele locuri, a- brupt.

• Drumul spre cabana 
C’împu Iui Neag trece pes
te un pod de lemn fără 
balustrade. Ea o mică neatenție atît autovehiculele eît și pietonii pot ajunge în apa rece a pîrîului, a- cest pod fiind prea îngust și în plus mascat de crengile arborilor din apropiere. Niște balustrade fixate pe ambele laturi ale podului ar evita în mare măsură pericolul unor e- venimente grave de circulație. I'

Napoli se revoltă

(Urmare din pag. 1)necesare. Și chiar dacă întîrzie cîtcva minute să spunem, schimbul care este în șut îi așteaptă, li așteaptă nu sprijiniți in lopată sau privind pe galerie să vană lămpile venind, ci muncind. Oamenii muncesc cu rîvnă, pentru că știu pentru ce muncesc. Iși cunosc din timp sarcinile de plan, productivitatea muncii, pentru ca eu îi informez operativ cu modificările care apar în. foaia de a- cord, dar oamenii cunosc tot așa de bine și operativ și rezultatele obținute în diferite etape.—■ Și șeful de brigadă? Care este aportul lui ? .Intervenim pentru că loșif Clamba nu amintește nimic tocmai de șeful de brigadă.-— Am cam spus ce fa

ce șeful de brigadă. Mai pot adăuga că ca întreaga urmărește activitate să se desfășoare cit mai bine, și în deplină muncii.— Ați fost siguranță a
\zi-IV, mi- dar fae eu măîn

la schimb, dar nil erați îmbrăcat in halbe de șut. (Cînd l-am întilnit era ora 13 a lei de 11 iunie).— Eu vin schimbul că nu am deocamdată ner pe acest schimb, am venit să văd ce și celelalte schimburi care nu reușesc să întîlnesc.Responsabilitateamuncă și spiritul organizatoric, două calități ce-1 recomandă pe Iosif Clamba, miner șef de brigadă la sectorul IV al minei Lonea, două calități nedezmințite de oamenii pe care îi conduce.încheiasem discuția cu Iosif Clamba, dar secretarul comitetului de. par

cu o dotare 
tone pe post

ambiții realizări se
șiîntreprinderiial consiliului ilor muncii. Andrei a ținut să preci-tid al președinte ban ten Cplda, zeze : „Clamba este membru al consiliului oamenilor muncii, unul dintre oamenii cei mai activi. Nu întîrzie niciodată să-și informeze ortacii cu deciziile siliului, întîmplă te și să punerile

și hotărîrile con- dar săriu lor siliului. Aceasta s-a adăugat la stilul de muncă dinamic care i-a adus sîiccesple ce-i situează dece la mina

nici nu se nu-i eonsul- vină cu pro- în fața con
ta re i-a ce-i formația pe un loc frunte în întrecerea se desfășoară noastră''.Succesele obținute, ml- I norul Clamba și ortacii 1 săi le închină sărbătorii I eliberării țării și sînt I hotărîți cu toții ca pînă | la 23 Augușt aceste reali- | zări să fie amplificate. i

!

i

Un film cu mari, dar cu modice este „Napoli revoltă", semnat de regizorul Michele Massimo Tarantini, total necunoscut la noi. Spunem a- cest lucru deoarece filmul polițist ou pretenții de critică socială s-a întins aidoma unei molime în cinematograful i- talian contemporan. Este limpede, că, la originile sale, cuplarea • unui gen de incontestabilă popularitate cu investigația socială a dat roade cu totul neașteptate, chiar

(justițiar înnăscut, firește) sosește la Napoli să i vină de hac „Camorrei", cum se numește mafia napolitană. Ecuația -"feste . după cum știm, clasică.Singurul element care respiră eît de eît aerul ineditului este introducerea unei orfeline minore. Ea este, evident, în contradicție flagrantă tăi său vitreg, un rist obscur. Din punct melodrama mestecă cu o dez ră dezarmantă înpolițist, ceea ce duce la faptul că statutul peli-
cu ta- aface- acest re a- >itu- iilin ul

Cronica filmului

de ale

colectivului de elevi din Școala generală nr. 6 Vulcan si răspunderea colectivă pentru realizarea anumitor sarcini de producție, duc 'inevitabil Ia dezvoltarea unor atitudini comuniste față de muncă și de tovarășii de muncă, pre- ctan și la dezvoltarea u- trăsături pozitive de li disci- hărnicia spiritul un ele- pot aminti
m.

norcaracter, cum ar plina in muncă, și perseverența, de inițiativă. Ca ament concret, 1 că elevii școlii noastre au realizat și depășit planul de producție prin executarea unor lucrări pretențioase și utile, în cadrul a- telierului școlar, în colaborare CU I.M. Paroșeni, întreprinderea noastră patrona toare. Acest lucru este un pas însemnat pentru însușirea unor fundamentale ale lor de producție marea elevilor, a muncitori din întreprinde-

rile noastre miniere, cu priceperi și deprinderi de a mînui unelte, utilaje și mașini folosite în producția de bunuri materiale. Tendința de reintegrare a unor profesiuni, de înlocuire a unor meserii manuale de rm că prod uet i vi- tate cu altele mai; complexe, duc în mod inevitabil la schimbări esenția-

sistem complex de educație prin muncă și pentru muncă, pentru că necesarul de muncitori policali- fioați este din ce în ce mai mare în vederea creșterii producție} . și productivității muncii.Pregătirea elevilor din școala noastră -pentru muncă, pentru viață nu este redusă numai Ia ac-.
* r

Școala și producția
ț

principii procese- și înar- viitorilor

le în privința forței de muncă. Deci calificarea capătă astăzi un nou conținut, implicînd un larg orizont științific, înaltă competență și o mare mobilitate profesională, deziderate ce se pretind încă de pe băncile școlii și completate, rotunjite ulterior în cîmpul producției.De aceea se vorbește și despre o policalificare a elevilor, de realizarea unui

tivitatea desfășurată în a- telierul-școală pentru că uneori se riscă spre o îngustă muncă fizică, spre o atitudine limitată nico-produetivâ. teh- 
Am considerat că această atitudine poate să fie depășită cu ușurință prin lărgirea sferei de preocupări formative la toate orele de învățămînt, inclusiv la cele de dirigenție. Procesul de învățămînt, în ansamblul său, ajută pe elev să

cunoască legile mecanicii, fizicii, chimiei, legile tehnicii în general, aplicative în diferi le' ramuri de producție.Tineretul școlar trebuie să-și aducă o contribuție sporită ța dezvoltarea e- eonomico-socială a municipiului nostru. Această zonă industrială este o zonă de salt industrial, una din multele în care a rodit politica creatoare a partidului nostru. Adolescenții școlilor noastre trebuie să fie purtătorii tradiției minerești a Văii Jiului și în opțiunile lor socio-pro- fesionale să opteze spre liceele de mecanică la secția minieră. In acțiunile de orientare trebuie să punem accentul mai mult pe contactul nemijlocit al elevilor cu muncitori, maiștri și ingineri minieri, pe vizitele la mina-școală, pe studierea monografiilor de specialitate, pe vizitarea liceelor industriale cu tradiții pentru a revedea baza materială de care dispun și posibilitățile cate stau în fața elevilor, -

dacă formula are o anu- culei devine ' foarte con- xnită notă bizară. Intenția cineaștilor fusese, iară îndoială, aceea de a folosi cadrul trepidant al genului, pentru rostirea unor adevăruri foarte incomode, legate fenomenele socialeItaliei de azi. S-a vorbit, așadar, de corupție rîndurile justiției, ; cordiale i înaltele ț pe scurt i prezintă i în contextul vieții socia- ș. Ie. ' ;i Un singur necaz, dar prea mare ca să fie ig- i norat, s-a născțlț din e- i lanul inițial : toate căile i fuseseră parcurse, ; mai rămas i nici măcar o Ș Or, regizorul ț este incapabil să i ceva nou în materie din : două motive: nu are o ; perspectivă originală a- : supra dinamicii contradictorii a societății itali- l ce de azi, nu dispune de i suficientă fantezie in a inventa, cel puțin la nivelul factologiei. Prin urmare, în aproape toate secvențele ne urmărește o puternică Senzație de deja vu, senzație care pînă la urmă devine agasantă și duce la plictis.Ce se petrece, în fond, în „Napoli se revoltă"? Un comisar de poliție
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în ale relațiile mafie și. politice, tot ce se
poliției, în despre dintre cercuri despre ca senine critice

, n“ §neumblată potecuță. Tarantini ofere

fuz.Dincolo de acest aspect, în afara oricărei discuții, „Napoli se revoltă" (titlul nu are nici o o acoperire, de altfel) mai are și alte numeroase carențe. Să luăm, de pildă, tipologia trecută în revistă. Deși filmul e color, Tarantini vede exclusiv în alb și negru, adică personajele poziti
ve sînt foarte pozitive, iar cele negative, foarte negative. In etapa actuală a. cinematografului, procedeul este mai mult decît aberant. Cum se zice într-un limbaj mai subliterar, disocierilede acest gen, în materie de caractere, „nu se mai poartă". Tarantini știe acest lucru, dar nuștie nici faptul că
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nuștie nici faptul că un film polițist, fie cl și cu accente critice la adresa societății, trebuie să aibă un anumit ritm. „Napoli. se revoltă nu-1 are mai mult, trenează. șe repetă, ceea ce întărește și mai mult impresia ca avem de-a face cu un o- puscul epigonic, înzestrat cu toate viciile pe care acesta le presupune. Nu prea avem ce spune nici despre actori, exceptin- du-1 pe Claudio Gora, o- norabil, așa cum ni s-a recomandat în „Medicul de la asigurări".
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MECANIZAREA COMPLEXĂ 
în condiții de înaltă eficiență economică, 

de disciplină și deplină securitate a muncii
Dezvoltarea 

tehnologiei moderne
de extracție 
a cărbuneluiîndemnul secretarului general al partidului, tovarășul N I C O L A E 

CEAUȘESCU, pentru îmbunătățirea condițiilor de . muncă și de viață ale minerilor, pentru creșterea productivității muncii și sporirea producției de cărbune, a prins să dea roade la mina noastră.Transpunerea în viață a . programului de mecanizare complexă a minei pe perioada cincinalului revoluției tehnico-științifice, constituie obiectivul major al preocupărilor noastre. La ora actuală, mina Uricani dispune de o cantitate sporită de utilaje de susținere, . tăiere și transport, abatajele frontale fiind dotate cu complexe mecanizate de înalt randament productiv. Numai în acest an, Ia mina Uricani au fost introduse trei complexe de susținere și tăiere mecanizată, de mare capacitate și productivitate. Aceasta a făcut ca ponderea producției extrasă cu mijloace mecanizate să se afle într-o astăzi 30 la' totalăȚinînd seama de necesitățile impuse de creșterea producție prevăzută

de

creștere permanentă, reprezentînd peste sută din producția a minei.

pentru anii următori, experiența cîștigată pînă în prezentmecanizării, în cursul acestui an la I.M. Uricani vor fi introduse încă două complexe mecanizate, precum și o combină de înaintare cu secțiune plină, utilaj de înaltă tehnicitate pentru tăierea în steril. : De asemenea, pentru exploatarea stratelor 17 — 18. blocul I, vom fi dotați în scurt timp cu un nou complex mecanizat care va crea posibilitatea exploatării a peste 1,5 milioane tone cărbune.Sînt numai cîteva exem- . ple care reflectă eforturile susținute, creatoare, depuse de oamenii muncii de la mina Uricani pentru mecanizarea și modernizarea producției de cărbune. Astăzi tot mai multi mineri. tehniceni. ingineri și maiștri dovedesc încredere în tehnica nouă depu- nînd strădanii pentru stă- pînirea și folosirea acesteia la parametri prevăzuți, pentru obținerea unor productivități superioare care să conducă la, creșterea substanțială a producției de cărbune.

în domeniul

Ing. Carol SCHRETER, 
directorul minei

Brigadierul Gheorghe Scorpie de la I.M. Uricani, 
se sfătuiește cu ortacii.Mecanizarea operațiunilor de bază ale activității din subterani reprezintă o elocventă expresie a grijii partidului și statului nostru pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă ale minerilor. In ultimii ~ ani zestrea tehnică a minei Uricani a sporit considerabil. Au fost introduse în subteran ventilatoare de o mai rnare capacitate, stații de degazare, instalații te- legrizumetrice moderne care asigură în mod automat controlul asupra prezenței metanului. Concomitent, conducerea întreprinderii a luat măsuri corespunzătoare pentru asigurarea bunei funcționări a căilor de aeraj și exploatarea în condiții de deplină securitate a instalațiilor și utilajelor electromecanice, aplicarea corectă a tehnologiilor iu abata;e.Folosirea mecanizate noi pe planul securității muncii. In abatajele mecanizate se ușurează considerabil efortul fizic al

minerilor,, iar productivitatea muncii sporește în condiții de deplină securitate a muncii. In schimb cresc exigențele legate de respectarea tehnologiilor de lucru, sporește cu alte cuvinte, efortul de gîndire tehnică, determinat de cu-

complexelor ridică cerințe

EVoLUTiAPRPDUCȚi6F^CĂRBUM^j
fextrafta cu complexe TDecomzu*e . .'TAJ 

la L M. UricanTpe anul 1979 gtfZi ) j
'i

In condițiile Introducerii’ pe scară largă a progresului tehnic la I.M. Uricani, pregătirea corespunzătoare ă forței de muncă constitute o componentă esențială a activității noastre Minerul ; de astăzi trebuie să devină’ un tehnician capabil, care \ să știe să folosească utilajele din dotare randamenteIndicațiile țioase ale neral al varășul călăuzesc activitate __ ,—„___fesională a minerilor. Astfel în primii trei ani ai cinci* i naiului actual, cursurile de

pentru a obține înalte.și orientările pre* secretarului ge* partidului, to* . 
Nicolae Ceausescu; J întreaga noastră de pregăti re pro-' i

MINERUL
DE AZI 

tehnician capabil să 
stăpînească mașina

i. .„Ml« Xtrxr
Și -4 Xr*e

Evenimentele pe care le sărbătorim în acest an — a 35-a aniversare a eliberării patriei de sub dominația fascistă, Congresul al XII-lea al P.C.R. și împlinirea a 50 de ani de la luptele minerilor din Lupeni din 1929 — constituie pentru comuniștii, întreg colectivul de oameni ai muncii de la mina Uricani un bun prilej de mobilizare a eforturilor în scopul realizării sarcinilor de plan.Comitetul nostru de partid, consideră, că pentru realizarea exemplară, a sarcinilor de plan, un loc important îl ocupă întărirea ordinii și disciplinei, respectarea riguroasă a normelor de conduită la fiecare loc de muncă. Urmărind acest scop, în cadrul adunărilor generale de partid am acționat pentru a asigura dezbaterilor un conținut bogat, la nivelul exigențelor actuale, pentru a nu tolera nici un fel de a- batere, delăsare -sau auto- mulțumire. Astfel am reușit ca la nivelul fiecărui sector . să fie evidențiate zilnic problemele cu care se con- îrută oamenii muncii, să se stabilească modalitățile de

sarcinilor de producțierezolvare. In cadrul dezbaterilor de la sectoarele I. II și III, în permanență s-a luat atitudine fermă împotriva celor care absentează de la serviciu, care nu își realizează sarcinile.O atenție deosebită am a- cordat folosirii eficiente a formelor și mijloacelor de propagandă prin care să stimulăm atitudinea pozitivă, mobilizatoare a șefilor de brigadă, a minerilor, maiștrilor și tehnicienilor, să arătăm lipsurile și neajunsurile care se manifestă la nivelul sectoarelor de producție. Pe lingă învățămintul de și informarea politică, lună de lună li s-a rat un conținut bogat, zetele de perete, , zilei", la stația de radio-am- plificare, în fiecare zi aducem la cunoștința oamenilor muncii realizările obținute, o serie de aspecte clin viața și activitatea noastră. Aceste modalități de acțiune îi determină pe comuniști, pe oamenii muncii să fie mai receptivi, responsabili de rolul care le revine în cadrul procesului de producție.Nu putem spune că am folosit la maximum toate

partid cărora asigu- la ga- , Faptul

formele și mijloacele care dispunem, că am redus în totalitate abaterile de la disciplina muncii. Și în a- cest an, pînă în prezent, s-au înregistrat un număr destul de mare de absențe nemotivate (5 600 și respectiv 13 500 zile boală), dar acestea sînt într-o evidentă scădere. Vom continua să acționăm pentru întărirea ordinii și disciplinei, vom munci mai bine, cu mai multă eficiență, în scopul realizării și depășirii sarcinilor care ne revin a angajamentelor ce ni le-am a- sumat în întrecerea socialistă.

do

»

Cornel BOLOLOI, 
secretarul comitetului 

de partid

: calificare organizate la mina noastră au fost absolvite de 155 mineri, 171 ajutori mineri, 126 electricieni, 184 lă-i câtuși și mecanici. Răspun* zînd cerințelor introducerii mecanizării în subteran, o atenție deosebită se acord» acțiunii de policalificare, de , însușire de către muncitorii din subteran a unor cunoș- , tințe noi. Astfel, în ultima 
perioadă, 80 de mineri s-au calificat în meseria de elec- ; trolăcătuș, iar 80 de electro- ■ lăcătuși au dobîndit meseria de miner.Complexul mecanizat la care lucrez din cadrul sectorului II, a impus oameni* , lor din brigadă perfecționa- rea cunoștințelor, învățarea - unei tehnologii noi, pe mă*>i sura utilajelor de care dis-';- punem. Datorită eforturilor pe care le depunem în a--, cest sens, prin organizarea superioară a producției și a muncii, am reușit să obținem productivități sporitei ceea ce a condus la reali- ; zarea și depășirea producției de cărbune. Astfel, pe prime-* le 5 luni ale acestui an, sec* : torul nostru a realizat un plus de 8 400 tone cărbune! ț iar în cinstei zilei de 23 August, ne-am angajat să ma* jorăm la pește 10 mii de to* ■ ne depășirea de plan. t ;

Gheorghe ȘERBU, 
maistru electromecanic 

sectorul II, șef <1e complex 
mecanizat

Cale importantă de sporire 
a valorii producției nete, 

a eficienței economice

combinele de tăiere și înaintare, în afară de faptul că toate operațiunile din frontul de lucru sînt mecanizate este asigurat, de asemenea, un microclimat superior. Astfel, prin captarea prafului rezultat în urma tăierii și încărca-

laȘi viate

Cerințe noi pe planul 
securității muncii

noașterea și exploatarea corectă a utilajelor moderne. Accidentele, de muncă dispar aproape cu totul, însă cu condiția respectării de tiv tiv dinunui climat mai . igienic, a unui spațiu de lucru cu mult îmbunătățit,La lucrările de deschideri, unde se utilizează

întocmai a tehnologiei lucru. Un factor pozi- îl constituie, compara- cu tehnologiile clasice abataje și asigurarea

rii rocii, cu ajutorul instalaților speciale de des- prăl'uire, se elimină pericolul îmbolnăvirii personalului muncitor, iar aerajul este mult mai bun.Desigur, din partea noastră este permanentă preocuparea pentru asigurarea tuturor utilajelor noi, de orice natură, cu dispozitive adecvate de protecție, care asigură deplină securitate întregului ’ personal de deservire.

Experiența dobindită pină acum de colectivul întreprinderii noastre în ceea ce privește mecanizarea complexă, demonstrează cu puterea de argumentare a faptelor că pe această cale se obține o eficiență economică superioară. In cinci luni din a- cest an valoarea producției nete a crescut cu 17 procente. Concomitent, cheltuielile materiale de producție au fost mai miei decit cele planificate, ■ iar productivitatea muncii în cărbune a crescut cu 2,1 mare mului plexătransport și susținere minieră, au fost reduse substanțial consumurile de lemn de mină, cherestea și energie. Comparativ cu normele de consum, in cele cinci luni cheltuielile la lemn de mină fost reduse cu 695 000 lei, cherestea cu 503 000 lei, la aer comprimat cu 39 pe tona de cărbune ex-

tone pe post. Ca ur- a promovării prograde mecanizare com- a lucrărilor de tăiere,
cu 25 la sutăcu totul a constituie personalul

Pentru noi, cei de compartimentul aeraj protecția muncii, sînt zibile efectele pozitive mecanizării, ale introducerii utilajelor și tehnologiilor moderne. De la an la an, în condițiile introducerii mecanizării complexe, numărul de accidente și avarii a scăzut considerabil. Comparativ cu primele cinci luni ale anului trecut, în acest an numărul accidentelor și avariilor a fost mai redus.Eliminarea accidentelorpentru întreg. muncitor o îndatorire de mare răspundere. In acest scop, fiecare membru al colectivului nostru trebuie să dea dovadă de exigență și răspundere sporită în muncă, față de respectarea întocmai a tehnologiilor de lucru și a normelor de protecție a muncii.
Ing. Grigore PUPĂZA 
compartimentul aeraj 
și protecție a muncii

cii din întreprindere a fost întocmit un program amă* nunțit de acțiune pentru re- ducerea consumurilor și e- conomisirea energiei. Fiecare sector din cadrul întreprinderii și-a întocmit un astfel de program, cu termene și responsabilități concrete. S-a acționat ferm pentru infăp* tuirea acestor programe la nivelul brigăzilor și sectoa* relor, sub conducerea politică a comitetului de partid» a organizațiilor de bază. Printre principalele măsuri care au prins viață astfel se numără recuperarea și condiționarea de metalice 1 053 000 ducerea tuielilor energiePe lingă aceste rezultate, trebuie menționat și faptul că planul producției fizice de cărbune a fost îndeplinit și depășit. De la începutul anu* lui, pînă în prezent, I.M. U* ricani a extras 5 450 tone de cărbune peste sarcinile pro* ducției fizice. Este evident,’ deci că, prin promovarea mecanizării, în condițiile no* ilor indicatori economici, rezultatele sînt mult superioare celor obținute în anii anteriori.

re* armături in valoare de lei, precum și re-, cu 25 000 lei a chelia consumul de electrică.
au la iar mctras.Comitetul de partid, consiliul oamenilor muncii, organizația de sindicat și cea a U.T.C. au desfășurat o amplă activitate poliiică de masă pentru cointeresarea, colectivului în.reducerea consumurilor de materiale și energie. Prin larga consultare a tuturor oamenilor mun- fon GEANA, 

contabil șef
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Publicarea în R.S.F. Iugoslavia 

a volumului
„Istoria poporului român**

Festivitatea de la Novi Sad dedicată 
remarcabilului eveniment, editorial

• BELGRĂD 12 (Agerpres).In. saloanele prestigioasei instituții culturale „Matița: : Srpska" din Novi Sad, în prezența tovarășului Nikola KmeZici, președintele. Consiliului Executiv al Adunării Provinciei Socialiste Autonome Voivodina, 
a membrilor guvernului acestei provincii, a numeroși activiști de partid și de stat, oameni de știință 
și cultură din Belgrad și ■ Novi Sad, a avut loc o ‘ festivitate organizată cu prilejui publicării în R.S.F. Iugoslavia a volumului „Istoria poporului român".In cuvîntul de deschide
re, acad. Radivoi Milin, vicepreședinte, al „Matiței Srpska", a subliniat importanța acestui act științific și politic, chemat să evidențieze, o dată mai mult, dorința popoarelor și naționalităților iugoslave de a cunoaște mai bine istoria poporului român prieten.Vorbind în continuare. Irina Papuga, adjunct al secretarului pentru învă- țămînt, cultură și știință al P.S.A. Voivodina, și dr.

Cedomir Popoy, istoric, au relevat importanța apariției în Iugoslavia a acestei lucrări care prezintă cele mai importante momente din istoria poporului nostru. din luptele duse secole în șir pentru apărarea neatîrnării țării, pentru progres și libertate. Ei att evidențiat continuitatea poporului român în acest spațiu și permanența relațiilor tradiționale de prietenie ' și solidaritate, dintre poporul român și popoarele și naționalitățile iugoslave. .Subliniind existența u- nor relații româno-îugosla- ve excelente în toate domeniile, relații impulsionate permanent de președinții celor două țări, tovarășii Nicolae Ceaușescu și iosip Broz Tito, vorbitorii au relevat că apariția lucrării are loc înuaniil în care România sărbătorește cea de-a XXXV-a aniversare a eliberării de sub dominația fascistă, iar Iugoslavia cea de-a 60 a a- niversare a creării U.C.I.
Rezultatele primului tur de scrutin 
al alegerilor legislative din Egipt

/ CAIRO 12 (Agerpres). 
La încheierea primului tur '■ de scrutin al alegerilor le- gislative egiptene, Partidului Național Democrat (PND) al președintelui Anwar El Sadat i-au revenit 176 din cei 199 de depu- tați aleși — se arată într- ’ un comunicat al ministrului de interne. Partidul Muncitoresc Socialist a obținut 17 locuri. Partidul Liberal Socialist — un loc, iar independenții — 5.Un număr de 139 delocuri rămîn în balotaj și vor fi disputate în celde-al doilea tur de scrutin, programat pentru joi, 14 . iunie.

Pe de altă parte, rezultatele privind cele 39 de locuri rezervate femeilor vor fi publicate ulterior. Alegerile în circumscripțiile din nordul și sudul Sinai ului vor avea loc la 18 iulie.
IN ORAȘUL PORTIMAO, important centru pescăresc și turistic din sudul Portugaliei, s-a deschis Expoziția de maximaf.ilie Portugalia-România.Filațeliștii români sînt, d_* asemenea, prezenți la expoziția „TUripex- ’79", deschisă în saloanele Hotelului „Internațional" —■

Simpozion de studii românești
WASHINGTON 12 ( Agerpres). Sub auspiciile Universităților din Carolina de Nord și Carolina de Sud, la colegiul Cambeel din Buies Creeck s-a desfășurat recent un simpozion de studii românești. Numeroasele comunicări prezentate de către profesori universitari, istorici și

cercetători americani au abordat subiecte dm istoria poporului român,-lupta: pentru unitate naționa
lă a poporului nostru, rolul României în viața internațională, trăsături ale umanismului omânese și schimburile culturale româno-americane.

îngrijorare în legătură cu tensiunea 
persistentă din sudul Libanului

■ NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). La Națiunile Unite a fost dat publicității raportul secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim, adresat Consiliului de Securitate, privind forța interimară a O.N.U. în Liban (UNIFIL). Raportul exprimă îngrijo
rarea în legătură cu tensiunea care persistă în sudul Libanului, adresează un apel tuturor părților implicate de a coopera cu UNIFIL și recomandă pre
lungirea cu încă șase luni 
a mandatului UNIFIL, care urmează să expire la 19 iunie.

NAȚIUNILE- UNITE 12 (Agerpres). Reprezentantul Libanului la O.N.U., Ghassan Tueni, a protestat într-o scrisoare adresată secretarului general al O.N.U. în legătură cu continuarea raidurilor și a bombardamentelor israelie- ne în sudul Libanului. Scrisoarea relevă că bombardamentele cotidiene la care 'sînt supuse. în perioada care; a trecut de la 6 iunie, localitățile din sudul Libanului, intervin după acordul de încetare a focului, realizat prin bunele oficii ale O.N.U. si anunțat în Consiliul de Securitatea la 31 mai.
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Ciocniri violente la Managua
MANAGUA -12 (.Agerpres), — Cea de-a doua săptămî- nă a grevei generale, declanșată în Nicaragua ,1a apelul Frântului sandinist, de eliberare națională, coincide cu lupte deosebit de intense desfășurate în capitală, ca și în alte orașe ale țării, între patriot), sprijiniți de populația locală/ și unitățile militare ale dictatorului Somoza. Este, pentru prima dată, notează corespondentul a- genției France Presse, cînd

la Managua se înregistrează ciocniri atît de violente și — element semnificativ — chiar în apropierea Palatului prezidențial.Forțele sandiniste au reușit să pătrundă în capitală din mai multe părți, instaurîndu-și controlul a- supra sectoarelor sud-estic și vestic ale orașului. în după-amiaza zilei de luni, patrioți) au blocat accesul spre capitală și avansează spre centrul orașului atît din nord cît și din sud.

Alvor, pe litoralul sudic al Portugaliei.
PENTRU TURCIA, pacea este deosebit de importantă, și de aceea ea consideră că o sarcină

prioritară a ei este de a contribui la procesul destinderii nu numai în zona în care e situată, dar și în Europa, a declarat ministrul turc al afacerilor externe, Gunduz Okeun.Ministrul a subliniat că Turcia intenționează să dezvolte și pe viitor relațiile economice și comerciale cu țările socialiste.
.••W.W.V.VASWASWAV.V.
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La „Nedeia vulcăneană"- sportul a fost și el la înălțimeTradiționala sărbătoare „Nedeia vulcăneană" a prilejuit organizarea unor manifestații sportive cuprinse în cadrul Festivalului sportului pentru pionieri
Mini-fotbaly Etapa municipală a campionatului școlilor generale la mini-fotbal categoria, 8 -10 și 11—12 ani s-a desfășurat, duminică' 

. 10 iunie a.c., pe terenurile
II și III de la stadionul Jiul Petroșani. Au partici
pat campioanele orașelor 
din Valea Jiului. La categoria 8—10 ani, echipa campioană s-a desemnat 
pe baza golaverajului, în- trucil cele 2 echipe clasa- 
te pe locurile 1. adică Școa
la generală nr- 3 Lupeni și 
nr. 1 Petroșani, au termi
nat la egalitate de puncte. 
La categoria 11-12 ani, echi
pa școlii generale 1 Petroșani a terminat neînvinsă cu un golaveraj de 20-1.
Pe locurile următoare s-au clasat liceul Vulcan, Școa
la nr. 1 Lupeni și nr. 2 Petrila. (S. BALO!)

și șoimii patriei și Festivalul sportului pentru tinerii din întreprinderi, instituții și licee.„Crosul claselor" a reunit la start peste 600 de elevi și eleve din rîndul cărora s-au desprins următorii cîștigători pe categorii de vîrstâ. FETE: Luminița Cazîmir, Mariana Cară.iță, Elena Zelea, Carmen Bolceanu, Elena Gherghina, Ema Șutii. BĂIEȚI : Florin Plesa, Robert Bo- descu, Marcel Piesa, Cristian Dinescu, Gruia Mi- halciuc, Mirceâ Pădurea- nu, Viorel Marciuc.Concursul de triatlon re-

zervat claselor 1-1V a fost câștigat de elevii Școlii generale nr. 6, iar turul ciclist al orașului Vulcan a revenit, la categoria biciclete mari, elevului Adrian Petrilă, . iar la categoria biciclete PEGAS luL A- drian Albescu.întrecerile tinerilor din întreprinderi, dotate cu „Cupa Minerul", au fost cîștigate la fotbal, șah și popice de sportivii de la l.M. Vulcan, iar reprezentanții Preparației Corcești s-au clasat pe primul loc la volei și tenis de' cîmp.
Prof. Imling ALFRED
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PETROȘANI — 7 Noiembrie: Albinele sălbatice ; Republica : M-ați aconfundat ; Unirea 1 Nanoli se revoltă.
PETRILA: Al patru

lea stol.I.ONEA : Circiuma de je ’ strada Piatni'tkaia.ANINOASA : Dueliștii.VULCAN : Drum .fără ui toarcere,r.l'i’LXI -- Cult urci: Dialog peste Șni; Mîm- •ilores. • Sonată pe maul lacului.URICANI- O simplă sroblemă dp timp.
TV'J/.';

9,00 Teleșcoală.10,00 Teatru TV : „Hora 
sărutului" de Arnold Wesker.11,15 Șoimii patriei.

■Telex.
Telex.Tdfeșcoâlă. /
Fotbal : Transmi

siuni directe din 
sferturile de fina
lă ale C lipei Româ
niei : • Politeh
nica Timișoara <— 

Steaua (de la Craiova). • Sportul 
studențesc — Glo
ria Buzău (de la 
Brăila! în pauză Tragerea prortbex- pres.> 1001 de «eri.i T -leju.rnal.

i Noi, femeile Ii La ordinea zilei în economie,poA0 Publicitate.20,05 Țeleci nemateca : Ciclul „Mari ecranizări. mari actori". „Fuga spre 
soare". Premieră pe țară. Coproducție a studiourilor engleze și americane.21,35 Telejurnal.
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Astăzi, sferturile de
ROMÂNIE!*'Astăzi, pe terenuri neutre, se vor desfășura întâlnirile din cadrul sferturilor de finală ale „Cupei României'- la fotbal. Jocurile încep la ora 17,00, după următorul program: Craip- , va: Politehnica Timișoara — Steaua; Plopeni: Steagul roșu Brașov — Universitatea Craiova; Bazăm

finală în „CUPA 
la fotbalF.C.M. Galați — Dinamo,1 București; Brăila: Gloria Buzău — Sportul studențesc.

★Stațiile noastre de radio vor transmite alternativ aspecte de la toate partidele. Transmisia se, va efectua pe programul 1, in jurul orei 16,45.

FOTBAL

Goluri multe, 
scor egalDuminică, s-a disputat partida de fotbal dintre echipele Preparatorul Petrila și Aurul Certej din cadrul campionatului județ e a n. In min. 20 Buium deviază în poartă, un șut expediat de Kalai și 1—0 pentru gazde, Nu trec decît 5 minute și oaspeții egalează prin atacantul Sava. Oaspeții; în min. 38 înscriu prin lacob și preiau conducerea. Văzîndu-se conduși, preparatorii ies la atac și în min. 40 Kalai obține o lovitură de la 11 m. care este transl'orrflată de Pop. Cu sc.orul.de 2—2 se încheie prima repriză. După pauză cei care controlează mai bine balonul sînt oaspeții care înscriu în minutele 50 și 60 prin Părău- șan și Vlaicu, dar în min. 65 Chirițoiu reduce din handicap. în min. 80 la un fault clar se acordă din noii penalty pentru petri-, leni, transformat de Pop ■si . 4—4. ■ ■

’ Vasile BELDIE.
Gheorghe ARȘOI

IMPRIMA DE TRICOTAJE 
PETROȘANI 

organizează concurs pentru ocuparea ur
mătoarelor posturi:

— șef birou financiar
— merceolog principal
— un funcționar administrativ
Condițiile de pregătire și vechime, conform 

prevederilor Legii nr. 12/1971, Retribuirea con
form Legii 57/1974 și Decretului 188/11977, 

Concursul va avea loc în ziua de 25 iunie a.c.

De asemenea, întreprinderea încadrează:
• un muncitor necalificat (bărbat) pen

tru presă și balotat deșeuri
• un tîmplar
Informații suplimentare se primesc la biroul 

personal — învățămînt — retribuire al I.T. Petro- 
șani, str, Lunca nr. 117, telefon 43812.

întreprinderea de sticlărie menaj 
Tîrgu Jiu

încadrează urgent pentru cariera de cuarț 
Uricani

— muncitori necalificați pentru califica
re în următoarele meserii:

— miner de suprafață

— operator preparație

Durata cursului este de 9, respectiv, 6 luni

Retribuirea se face cu media retribuțiilor 

realizate pe ultimele trei luni sau 12 luni 

pentru cei care lucrează în construcții, iar 
cei care n-au avut calitatea de încadrați în 

muncă, vor primi 400 lei lunar.

Mica publicitateVIND motocicletă I.J. cu ataș. Petrila, Cocoșului 
2/1. (157)VÎND Skoda S-100. Strada Republicii nr. 32 sc. II ap. 14, Vulcan. După-anua- ză. (461)SCHIMB apartament 3 camere Vulcăh, strada Republicii, bloc 2 sc. III ap. 
1, cu 2 camere bloc Deva. Ules Arpad. (460)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Brebe

nel Maria, eliberată de l.M. Paroșeni. Se declară nulă. (456)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ursu Panteșoe, eliberată de l.M. Dîlja. Se declară* nulă- (458)PIERDUT diplomă de absolvire seria 123989/2910 eliberată în anul 1974 de Grupul școlar minier Petroșani pe numele Burc-uș Alexandru. Se declară nulă, (459) /
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA | Petroșani, str. ftepablicH, ut 90, telefoane 4 13 52 (secretariat), 4 24 64 (secții). I1PAKUL: Tipografia Petroșani, slrî Republicii, n». 67-

sc.orul.de

