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In întîmpinarea celei de-a 35-a
aniversări a eliberării patriei

de sub dominația fascistă

50000 tone

O
■■■■'■ .

Maistrul Aurica Fornade de la Fabrica de con
fecții Vulcan o îndrumă pe viitoarea cpnfecțipneră 
Maria Nica in însușirea tainelor mașinii de cusut.

Peste
cărbune cocsificabil 

extras suplimentar de la începutul 
anului de către două colective miniere

La Lupeni

întregul potențial al colectivului, mobilizat pentru

privire la
aniversare

cu
cea de -a 35 -a
a Eliberării este exprimat 
în semnificative succese 
pe frontul cărbunelui.

Suportul material al al P.C.R. 
modului cum colectivele • cea jje -a 
de mineri de Ia Lupeni 
și. Africani traduc în via
ță Ilotăfîrea Comitetului 
Politie Executiv al C.C.

• De la începutul anului cele două întreprinderi 
miniere au extras suplimentar o producție de 50 796 
tone de cărbune cocsificabil.

• Cele mai bune rezultate s-au înregistrat 
la I.M. Lupeni - mină care a chemat la între
cerea pentru mai mult cărbune toți minerii 
țării. După 163 de zile din acest an producția 
suplimentară extrasă se ridică la 45 529 tone.

• Dintre sectoarele minei cele mai mari depă
șiri le au sectoarele IV și VI, în ultima perioadă 
fiind în plină ascensiune sectoarele V și VII.

• Succesul obținut de minerii Lupeniului este 
urinarea firească a ritmicității realizărilor, depăși
rile lunare situîndu-se între 6769 și 11567 tone.

• Tot ca urmare a depășirii ritmice a sar
cinilor lunare de plan și la I.M. Uricani s-a 
ajuns în prezent la un plus de 5 267 tone de 
cărbune. Cele mai bune rezultate la această 
mină s-au obținut în luna aprilie.

• In prezent în fruntea întrecerii pe mină se 
situează sectorul III, ale cărui depășiri sînt obținute 
mai ales ca 
canizat.

urmare a exploatării unui complex me-

Creșterea producției fizice 
și a valorii producției nete 

luate posibilitățile de gră
bire a unor lucrări (la pu
țul cu schip, puțul pilier-

In întreprinderile 
dornice din Lupeni, 
scurt timp dș „la publica
rea Hotărîrii Comitetului 
Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. cu privire la în
tîmpinarea zilei de 23 Au
gust. . au fost viu dezbătu
te, pe schimburi și locuri 
de muncă, posibilitățile de 
sporire a producției fizice 
și a valorii producției ne
te. Contextul angajant în 
care au avut loc aceste 
dezbateri, măsurile adop
tate în organizațiile de 
partid și organele colecti
ve de conducere ilustrează 
răspunderea cu care a fost 
primită chemarea de a 
acționa astfel îneît activi

să dobîn- 
tot

ecb- 
la

tateă economică 
dească un curs 
dinamic.

La comitetul 
de partid, 
tea Răoaru, secretar al co
mitetului, ne-a prezentat 
succint cîteva din preocu
pările actuale ale între
prinderilor. Astfel, la mi
na Lupeni au fost reeva-

mai

orășenesc 
tovarășul Cris-

viitori, a întreprinderii. Și 
la „Vîscdza" se acționează 
pentru punerea în. funcție 

est, galeria direcțională de. a două Cazane de 3 Goal 
la orizontul 350 și altele. 
I.a preparație se acționea
ză pentru mărirea capaci
tății de înșilozare a pro
ducției (cir 1000 tone de 
cărbune energetic și 300 
tone de cărbune eocsifica- 
bil),. In activitatea 
construcții sociale 
luat măsuri ea un număr 
de peste. 200 de apartamen
te să fie predate, pînă la 
2.3 August, cu 15 pînă la 
50 de zile înainte de ter
men. Alte măsuri, avînd 
la bază propunerile făcu
te de comuniști, de oame
nii muncii, au fost adop
tate și la mina Bărbăteni, 
vizând un complex de lu
crări pentru înmagazinarea 
producției din stratul 15, 
blocul 10. La mina Bărbă
teni a fost adoptat, de 
altfel, un program riguros 
pentru creșterea extracției 
și recuperarea rămânerilor 
în urmă, în vederea dez
voltării continue, în pers- . .
pectiva sarcinilor din anii (Continuare în pag. a 2-a)

și îmbunătățirea procesu
lui de muncă în stația de 
mercerizare.

Preocupările actuale sînt 
îndreptate, îndeosebi la ce
le două •întreprinderi 
nfere, spre creșterea 

de
s-au

mi
tt ti

marului de posturi presta
te în activitatea direct 
productivă. Recurgem în 
acest sens la cîteva cifre: 
numai la mina Lupeni, 
numărul posturilor presta
te zilnic în abataje se ri
dică, în prezent, la peste 
900 (față de 596 în luna 
septembrie 1977). Este ne
cesar să adăugăm, 
că și celelalte 
întreținere și 
utilajelor au 
îmbunătățire
fapt exprimat suficient de 
elocvent prin creșterile :

Ion MUSTAȚA

însă, 
activități, de 
reparații a 
cunoscut o 
substanțială,.

în atenția preparatorilor, 
pe lingă preluarea între
gii . cantități de cărbune 
extras la întreprinderile 
miniere și prelucrarea a- 
eestuia la parametri înalți 
de calitate, ștă în perma
nență și reducerea: consu
murilor specifice. La sec
ția Coroeștl-a I.P.C.V.J.,, 
de exemplu, de la începu
tul anului, ca urmare a in
tensificării preocupărilor 
pentru reducerea consumu
rilor .specifice, s-au econo
misit peste 33 tone moto
rină Și 1000 kg. naftenat 
de sodiu. Cantitatea de 
motorină economisită pînă 
în prezent la Corcești per
mite funcționarea instala
ției timp de o lună și ju
mătate fără alt consum su
plimentar. La aceste eco
nomii. au contribuit îndeo
sebi Schimburile do la sec
ția de preparare conduse 
de maiștrii Alexandru Bu
ruiană, Gheorghe Coștea și 
loan Onițiu.

în pag, a 3-a
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Un randament de 7,66 tone PC post realizează brigada condusă de Alexandru 
Lazov de la sectorul II al minei Petrila. In imagine, schimbul condus de Ale
xandru Mezei. Foto: Gh. OLTEANU

zute, vor fi repartizate lo
catarilor. (C.I.)

Crescătorii de albine din 
Valea Jiului aflați cu stuAstăzi, la Petroșani se 

va întruni comisia pentru 
recepționarea blocului SIC 
din zona complexului Her
mes. Blocul este prevăzut 
cu parter și patru etaje, a- 
vînd in componență aparta
mente cu 2, 3 și 4 camere. 
După recepționate, dacă 
cele 58 de apartamente în
trunesc condițiile prevă-

pii în preajma unor bazine 
floricole bogate au pre
dat centrelor de achizițio
nare primele cantități de 
miere din noua recoltă.

ha Muzeul mineritului 
din Petroșani a fost des
chisă ieri o expoziție foar
te interesantă pentru evo
luția mineritului din Valea

Jiului „Lampa minerului, 
ieri și azi“. Expoziția este 
deschisă pină la 30 iunie 
și poate fi vizitată zilnic, 
intre orele 10—20. (T.S.)

cabana ..Voivodu“ 
dat întilnire pentru 
minerii șefi de bri-

La 
și-au 
mîine 
gadă cu conducerea tehni
că a întreprinderii. Această 
originală „zi a brigadieru
lui" a fost organizată din 
inițiativa comitetului sin
dicatului minei T ivezeni.

*

Asociată cu încheierea 
anului școlar, Ziua pionie- 

iunie) indică și 
al principalei 

a generației ca- 
mîndrie cra-

rilor (19 
un bilanț 
îndatoriri 
re poartă 
vata roșie 
tricolor — în
vățătura, pre
gătirea temei
nică pen
tru a fi cît 
mai folositori 
societății care-i 
și ocrotește. In acest 
sărbătoarea 
coincide cu a XXX-a* ani
versare a creării primelor 
detașamente de pionieri, 
organizație-de educație ca
re și-a format o tradiție 
din a promova activități 
atractive și diferențiate 
con form pa rticularltăților 
de vârstă, de autentică va
loare formativă. Și acest 
fapt, este foarte elocvent

cu
cu

în Valea Jiului, pionierii 
fiind prezenți în viața so
cială și economică, în via- . 
ța culturală și sportivă 
printr-o multitudine de 
acțiuni urmărite cu interes

„Tot înainte"
1 ■_ —__ " : ; ; ■

patriei și 
îngrijește 

an 
pionierilor

„Laudă muncii' 
intitulat 
muzică 
nească 
apel a 
meroși 
pe rapsodul popular ilea
na Lazăr-Podari, pe me
canicul lacob Moldovan, pe 
vagonetarul Fara Dan, so
liști vocali, precum și ta
raful condus de Ion Mol
do nan. (Al. C ).

i‘‘, a fost 
spectacolul de 

populară româ- 
prezentat in sala de 
I.M. Lupeni. Nu- 
mineri au aplaudat

Uea-

chiar de adu]ți. Avînd loc 
în Anul Internațional al 
Copilului, Ziua pionierilor 
este, totodată, o mărturie 
a grijii ce o acordă copi
lului societatea noastră 
socialistă.

In cinstea celui de-âil 
Xll-lea Congres al P.C.R. 
și a celei de-a 35-a ani
versări a eliberării patriei, 
din acest an se va desfă
șura, la nivel național, ac
țiunea de educație politi
că revoluționară „Tot 
înainte" care precede Ziua 
pionierilor. Semnalul de- . 
clanșârii acestei ample ma
nifestări educative este 
cântecul „Tot înainte" și 
va fi transmis de către 
televiziune (la emțsunea 
„1001 de seri") și radio' 
(dimineața). Pentru . toți 
copiii di., țară această ac
țiune are semnificația unei 
exprimări a mulțumirii 
active, prin fapte, față de 
partid și popor, care le 
creează o copilărie fericită, 
senină. Iată pentru ce, în 
conținutul ei, acțiunea 
„Tot înainte" va cuprinde 
manifestări polilico-edu-

cative (evocări istorice, vi
zite in întreprinderi, întli- 
niri cu fruntași în produc
ție, eu activiști de partid 
și de stat, spectacole, con

cursuri, expo
ziții, carnava
luri. desfășu
rate în cadrul 
Festivalului 

național „Cîn-
tarea României" și în com
petițiile sportive „Daciada". 
Pionierii Văii Jiului 
lua parte Ia activități 
educare prin muncă 
pentru muncă, la înfrumu
sețarea și buna gospodări
re a localităților, domeniu 
în care participarea lor a 
înscris multe fapte demne 
de toată prețuirea.

Așadar, să așteptăm 
semnalul acestei noi ini
țiative revoluționare care 
se înscrie ca o inițiativă 
plină de miez educativ, 
alăturindu-se atîtor și a- 
tîtor activități pionierești, 
plăcute și utile. Pionieria, 
virata plină de farmec, vo
ioșie și entuziasm, este 
acum. cînd aniversează 
trei decenii, o școală a e- 
ducației comuniste prin, 
forme și metode care sti
mulează fantezia, pricepe
rea, conștiința atîtor mii 
și mii de copii.

vor 
de 
și

T. SPATARU
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In noul centru civic al orașului Petroșani se conturează un nou bloc de lo
cuințe. I.a blocul 69 se toarnă cel de al zecelea etaj al tronsonului II.

Creșterea producției fizice 
și a valorii producției nete

y

MECANIZAREA co mp L E X Â

Instalații și tehnologii aplicate pentru 
creșterea securității la minele Văii Jiului

(Urinare din pag. I) 

de producție înregistrate 
în acest an la unitatea a- 
niifttite. Participarea în
tregului colectiv la reali
zarea producției sc regă
sește plenar într-un indi
cator sintetic, cum este 
bunăoară- c-el al productivi
tății muncii, depășit de la 
începutul anului cu 26,6 
ia sută în abataje, 20,3 la 
sută în cărbune și 11,1 la 
sută pe întreprindere. Pe 
această bază, mina Lupeni 
a realizat creșteri verti
ginoase la producția glo
bală și valoarea produc
ției nete, obținînd o eco
nomie de 16,12 lei la cos
turile de producție pe to
na do eărbun'e extrasă.

La mina Lupeni, cea 
mai mare unitate econo
mică din oraș, am aflat 
noi amănunte despre preo- 
cupăriie actuale pentru 
sporirea zilnică a prtxlue- * 
.ț&i de cărbune. Din rela
tările făcute de loan Pre- 
«loșan, secretar adjunct al 
comitetului de partid și 
Paul Luculeseu, inginer 
șef, am notat hotărîrea tu
turor colectivelor —■ sec

RUGRI, DIVIZIA A ATLETISMVolei, etapa de zonă pentru calificare în 
divizia B

Surprize, răsturnări de scoruri
Etapa de zonă a cam

pionatului de calificare 
pentru divizia B (tineret) 

■la volei a debutat, marți, 
ca o surpriză neplăcută — 
lipsa de la apel a formației 
maramureșene C.S.U. Ba
lă Mare,

© l.n prima partidă o- 
fieială S-au confruntat Șan
tierul naval Oltenița și 
„Strungul" Arad. . Di
ferență, de valoare și-a 
spus însă cuvintul. In fi
nal, victorie a campioanei 
județului Arad : 15—7, 15 
-ti, 12—15. 15—10.

In partida vedetă, și-au 
dat intîlnire două sextete 
care.emit pretenții ia pri
mul loc, „Mineral" Live- 
zeni și „Aluminiu" Slati
na. Gazdele, o surpriză 
plăcută, au impresionat 
printr-un excelent blocaj. 
Apoi Gîrleanu, ridicător 

; cu bună experiență, a 
pus în valoare adesea pe 
Hebel sau pe trăgătorii de 
circumstanță ca Matei sau 
.Grozav. La fileu minerii 
au acționat inteligent, al- 
ternînd „bombele" cu ba
loanele „puse" în linia a 
doua, cîștigînd primul set 
după o dispută echilibra
tă î 16—14. La reluare, ol
tenii surprind, Militaru și 
Gîzu obțin puncte nespe
rate, Georgescu și Racz in
tervin. salutar “în apărare 

toare și brigăzi — de a-și 
intensifica, în . aceste zile, 
acțiunile orientate spre 
valorificarea resurselor și 
posibilităților de creștere 
a producției fizice. Sec
torul IV, cel mai dotat din 
punct de vedere al meca
nizării, este animat de do
rința de a încheia planul 
acestui semestru cu circa 
10 zile mai devreme, ast
fel incit pînă la finele pe
rioadei să raporteze recu
perarea integrală a rămî- 
nerilor în urmă acumula
te în 1978. Sectorul VII 
va încheia, de asemenea, 
pianul semestrial cu 
mult înainte de ter
men. Însemnate ac
țiuni tehnicoferganizatori- 
ce se desfășoară în toate 
celelalte sectoare pentru 
ca activitatea de ansam- * 
blu a minei, rezultatele 
economi ce-li nan clare să fie 
tot mai rodnice, in frun
tea acestor acțiuni regă
sim șefi de brigadă și de 
schimb binecunoscuți, mi
neri cu experiență, un 
număr mare de mecanici, 
electricieni, maiștri, ingi
neri și tehnicieni angajați 
într-o activitate pătrunsă 

și astfel „Aluminiu** 
aduce egalitatea pe tabela 
de marcaj (15—10). Urmă
toarele seturi revin însă 
pe merit minerilor (15—11, 
15—6), încurajați de mica, 
dar frenetică lor galerie.

0 Partidele clin ziua a 
2-a a intrecei-ite-r S-au. sol
dat ca rezultate strinse, șan
sele aii „volefbalat" de ambele 
•părți ale fileului. Astfel, 
după cinei seturi de un 
real dramatism l.O.R. — 
1.P.R O.L. București a în-' 
trecut Minerul - Livezeni, 
deși . minerii refăcuseră 
handicapul, ba chiar con
duceau cu 2—1 la seturi. 
Au greșit,’ însă în setul ur
mător, nemaigăsindu-și. 
cadența pînă la fluierul 
final al arbitrilor. Așadar, 

.3—2 (15-9. 8—15, 11—15, 
15—6, 15—10) pentru re
prezentanții Capitalei. Por
niți ca favoriți. voleibaliș
tii din Slatina s-au văzut 
însă conduși după primele 
două seturi. Omogenitatea 
sextetului lor a făcut ca 
după aproape două ore 
de luptă, (au trăit emoții 
deosebite în ultimul set 
la scorul de 13—14), să răs
toarne rezultatul în favoa
rea lor : 3—2 (12—15, 10— 
15, 15—4, 16—14, 15—13).

Ion ITASTRU 

de răspundere comunistă 
și muncitorească.

Desigur, activitatea uni
tăților economice din Lu
peni este pătrunsă și de 
unele lipsuri. Potențialul 
organizațiilor de. bază este 
mobilizat însă tot 
mai mult pentru înlătu
rarea lor, astfel ea între
prinderile economice să 
realizeze în mod exemplar 
angajamentul suplimentat 
în aceste zile : 2 milioane 
lei la producția netă și 
3,9 milioane lei la produc
ția marfă. Acțiunile perse
verente, declanșate în or
ganizațiile de partid, par
ticiparea largă a comuniș
tilor, a oamenilor muncii 
la înfăptuirea fiecărei mă
suri ce conduce la un plus 
de producție, de eficiență 
economică, constituie ga
ranția sigură că' orașul 
Lupeni se va prezenta la 
marile sărbători ale lunii 
august eu realizări pe mă
sura potențialului ce-1 de
ține, îaregistrind, deopo
trivă cu, creșterea econo
mică, o nouă creștere a 
pres tig iul u i m u ne i tocesc
de care se bucură în mu
nicipiul nostru.

Victorie de orgoliu a studenților
Știința Petroșani—Steaua 20-15 <9-6)

Atmosferă de sărbătoa
re, ieri dimineață, pe sta
dionul studenților mineri. 
In uratele unei galerii ce 
s-a aiitodepășit, cincispre- 
zecele pregătit de Tiiti fo- 
nesciT a încheiat cu o vic
torie de prestigiu un se
zon controversat. Evoluînd 
la adevărata valoare, eta- 
lînd din nou valențele 
rugbiului modern, Știința 
Petroșani a depășit cea 
n’ i în lormă echipă a 
momentului din rugbiul 
românesc, întărind totoda-- 
tă... regretele neutru in
explicabila cădere a stu
denților în acest .tumultuos 
final de campionat.

Intențiile ofensive ale 
gazdelor au fost anunțate 
din start, Dragu finalizînd 
prin eseu (min. 2) o primă 
acțiune viguroasă a înain
tării din Dealul Institutu
lui. Milcă transformă- din 
poziție dificilă, anunțînd 
surpriza. Prima parte a 
jocului, dominată destul 
de categoric de gazde, se 
încliei<e totuși cu un avan
taj minim de partea lor 
(9—6), stelistul Codoi reu
șind transformarea a două 
lovituri de pedeapsă (min. 
6 și 20), în timp Ce decarul 
Științei, Nedelcu transfor
mă numai o dată (min. 36.)

Se părea că după pau
ză militarii vor forța vic

Paralel cu preocuparea 
pentru modernizarea între
prinderilor miniere și crearea 
unei baze materiale de un 
înalt nivel de tehnicitate 
s-a acordat o importanță 
deosebită asigurării des
fășurării procesului de pro
ducție în condiții de secu
ritate deplină a muncii.

In contextul extinderii 
mecanizării, o importan
ță deosebită revine apli
cării' mijloacelor și proce
deelor preventive ■.— asi
gurarea de viteze mari de 
armare, prevenirea chimi
că a tocurilor, îmbunătă
țirea construcțiilor de izo
lare a spațiului exploatat, 
înnămolirea zonelor de 
foc etc. In urma cercetă
rilor efectuate pînă în 
prezent s-au selectat subs
tanțele chimice întîrzie- 
toare și anume bicarbona
tul de sodiu și clor ura de 
calciu care se injectează 
sub formă de soluție în 
masivul de cărbune sau 
se pulverizează în spațiul 
exploatat. Dintre construc
țiile de izolare menționăm 
digurile provizorii din pe
licule de vinarom aplica
te pe suport textil și digu
rile din amestec -de cenu
șă de termocentrală, ip
sos, vinarom și apă apli
cat pe suportul textil sau. 
plasă metalică, care, asigu
ră închiderea rapidă fără 
a fi nevoie de executarea 
șlițului, a căilor de acces 
și de evacuare a aerului 
în caz de incendiu în aba
tajele si lucrările inactive, 
cu reduceri importante de 
manoperă.

Minele din Valea Jiului 
sînt dotate in prezent cu 
cabluri electrice .■ ecranate 
de tip minier, dispozitive 
pen tru control ul perma
nent .ai rezistenței de izo
lație pentru toate tensiu
ni ie, instalații și echipa
mente electrice cu grad de 
protecție îmbunătățit, a- 
paratură de control local 
și centralizat al concentra

toria. A fost însă suficien
tă, după numai 30 de se
cunde de. la reluare, o 
intercepție speetecdloasă a 
lui Dinu, cursă solitară 
și... 13—6, în urma unui
eseu de toată fruimusețea. 
Presupusul presing al bu- 
cureștenilor se idealizează 
însă și grație- bunăvoinței 
arbitrului Paul Soare, (tot 
din... Capitală), prin Codoi 
(lovitură de picior căzută 
— min. 47, lovitură de 
pedeafisă — min. 57) și 
Suciu (lovitura de picior 
căzută — min. 50), Steaua 
preia conducerea (13—15), 
dar numai pentru două

„Cupa României" la fotbal

Sferturile
Sub genericul „Dacia- 

dei“, miercuri, s-au dispu
tat,pe terenuri neutre, me
ciurile din. cadrul sfertu
rilor de finală ale „Cupei 
României11 la fotbal. Pe. 
un timp ploios, care a 
influențat buna desfășura
re a partidei, la Craiova, 
Steaua a învins cu 3—1 
(2—0) pe Politehnica Ti
mișoara. Dinamo Bucu
rești a cîștigat cu 3—1 
(2—0) meciul cu divizio
nara B, F.C.M Galați.- In 
partida disputată la Brăi
la, Sportul studențesc a 

ției de metan cu semnali
zare și decuplare automa
tă a energiei electrice și 
alte tipuri de aparate și 
instalații de tehnica secu
rității. S-au experimentat 
cu rezultate bune și sînt 
în curs de generalizare' 
trei sisteme de îmbinare 
a cablurilor electrice mi-

miere care elimină opera
țiile cu flacără deschisă și 
turftarea de masă izolantă 
cu temperatură ridicată 
asigurînd o conductibilita- 
te ridicată a îmbinării con
ductoarelor ' și o rigiditate 

■ -dielectrics superioară îm
binărilor clasice cu o re
ducere importantă a dura
tei de execuție.

Transformatoarele de 
tip vechi eu ulei care re
prezentau pericol de in
cendiu, vor fi înlocuite în 
totalitate cu stații antigri- 
zutoase — antideflag-rante, 
m o b i le de trans form are
uscată cu întrerupătoare 
1SOL pe partea de înaltă 
tensiune, releu pentru con
trolul rezistenței de izola
ție, dimensionate să supor- 
de șocuri de curent • în 
■regim îndelungat.

Sînt în curs de experi
mentare la minele Uri- 
cani și Paroșeni instalații 
locale grizu m etrice eu de
cuplare a energiei care fa
ță de centrala telegrizu- 
mețrieă prezintă avantajul 
controlului permanent al 
concentrației de metan și 
decuplare instantanee a 
energiei electrice în cazul 
depășirii pragului reglat. 
Tot la mina Uricani este 
în curs de experimentare 
pentru comunicații tele
fonice, în. locuri de mun
că cu pericol de acumu
lări de metan, sistemul cu 

minute, cînd Nedelcu se 
distinge printr-o lovitură 
de picior căzută.

Ultimele minute se scurg 
greu, -etortul depus de gaz
de spun înd u -și. cu vîntu 1. 
Jocul se prelungește cu trei 
minute, oaspeții rnai pri- 
mesc cadou o lovitură de 
pedeapsă, ratată însă de 
același Codoi. Fe fondul 
unei încercări disperate a 
Stelei de a învinge, Bo- 
nea culcă balonul în tere
nul de țintă al adversaru
lui (20—15), la capătul u- 
nui contraatac, rapid.

Nicolac LOBONȚ

de finală
întrecut cu 4—0 (1—0) pe 
Gloria Buzău.

La . P loponi, ech i.pa 'Stea
gul roșu Brașov, care ac
tivează în divizia B. a 
eliminat cu 4—3 (după 
prelungiri " și executarea 
loviturilor de la 11 m) pe 
deținătoarea „Cupei Homâ- 
niei“, formația Universi
tatea Craiova. La capătul 
pr-elungirilor tabela de 
marcaj indica 0—0. Semi
finalele sînt programate la 
27 iunie.

.(Agcrpres).

siguranță intrinsecă, tele- 
fon-adaptor-centrală tele
fonică.

In .minele din Valea Jiu
lui se folosesc dispozitive 
de presemnalizare a porni
rii combinelor, transpor
toarelor și benzilor, de o- 
prire. a transportoarelor 
din orice punct precum și 
dispozitive de interblocare 
a mașinii de extracție cu 
ușile din rampe.

Pentru prevenirea și 
combaterea incendiilor s-au 
stabilit criterii de accep
tare a benzilor și uleiuri
lor pentru transmisii hi
draulice, criterii care au 
permis achiziționarea ben
zilor greu combustibile și, 
respectiv, a lichidelor greu 
inflamabile. Instalațiile- de 
transport cu benzi sînt do
tate cu relee de viteză ca
ne decuplează acționarea 
în cazul patinării benzii.

Eventualele incendii de 
■pe puțurile de intrare a 
aerului proaspăt pot ’ fi’ 
combătute eu ajutorul ins
talațiilor de pulverizare a 
apei pe întreaga secțiune 
a puțului, instalații ac
ționate fie manual, fie au
tomat prin, dispozitive e- 
lectromagneti.ee.

Mecanizarea, perfecțio
narea tehnologiilor de ex
ploatare și înrăutățirea 
condițiilor geologico-mi- 
niere, datorită coborîrii 
nivelului de exploatare, 
determină orientarea preo
cupărilor viitoare ale cer
cetătorilor și specialiștilor 
din producție spre rezol
varea problemelor legate 
de rezolvarea problemelor 
noi, complexe apărute în 
condițiile introducerii pe 
scară largă a mecanizării 
și automatizării procese
lor de extracție și trans
port al cărbunelui.

Ing. M. l’ATRAȘCU, 
Ing. M. 1’1 SAC 

de la C.C.S.ML și 
ing. P. BOLINGER de la 

C.M.V.J.

„Crosul ciasetor“
La etapa municipală a 

tradiționalei competiții
„Crosul clașelor**, au par
ticipat peste 500. de concu- 
renți reprezentînd localită
țile tteicani, Lupeni. -Ani- 
noasa și Petroșani. Iată 
cîștigătorii : clasa I, Iele : 
Simona Filip, băieți : Ist
van Vereș, ambii de la 
Școala generală. nr. 5 Pe
troșani ; clasa a II-a, fete: 
Rozalia Deineni; băieți: 
Florian Cristescu. ambii de 
la Școala generală nr. 4 
Petroșani : clasa a Hl-a, 
fete : Norica Man afu.
Școala generală nr. 5 Pe
troșani ; băieți : Dragoș 
Crăciun, Școala generală 
nr. 4 Petroșani ; clasa a
IV- a, fete : . Luminița Un- 
taru. Școala generală nr. 
6 Petroșani. Constantin 
Lăzăroiu. Școala generală 
nr. 4 ■Petroșani ; clasa a
V- a fete : Marinela Bădi-
cuț. Școala generală nr. 2 
Petroșani.: băieți - Tiberîu 
Pod. Școala generală nr. 
5 Petroșani : clasa a Vl-a, 
fete : Delte Gliiurca. Școa
la generală nr. 2 Pn'reșaniț 
băieți : Gabriel Kri.daly, 
Școala g raia Anindasaț 
clasa a VII-a fete : .Maria
na Careman, Școala gene
rală nr. 2 U; ani : -ți :
Mihăi Inaoș, Școala gene
rală nr. 1 Uricani,

Aurel SLABII

lectromagneti.ee
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Să fii mereu 
alături 

î de oamenii 
[ subteranului 

i’ Viața unui inovator
este puternic legată de 

ț întreprinderea în care lu- 
! trează. Aici își găsește

solul fertil inventivitatea 
sa. Aici e locul unde i- 

4 deile lui îndrăznețe prind 
I conturul faptelor...

I-a I.M. Urieani omul 
cel mai cunoscut prin i- 
deile sale îndrăznețe este 
comunistul Traian Nan. 
De numele lui se leagă 
realizarea unor dispoziti
ve originale, de un real 
folos pentru .. activitatea 
minerilor. Monoraiul ac
ționat electric, transpor
torul suspendat pe cabluri, 
un original cuplaj rigid 
pentru transportorul 
TR-3, dispozitivul pentru 
cuplaje hidraulice sînt 
doar cîteva din creațiile 
meșterului Nan. Din 1953, 
acest om născut într-un 
cătun de lingă Ilia, în 
județul Hunedoara, și-a 
legat destinul de Valea 
Jiului. A început să mun- 

j ceașcă la mina Lupeni. 
| La puțin timp după des- 
‘ chiderea minei Urieani a 
i fost trimis acolo, ca mais- 

tru specialist în elcctro- 
1 mecanică minieră. In toți 
< acești ani a dovedit prin 
' fapte o pasiune nestinsă 
> față de meseria sa. Une

O batrînâ, un tînâr ofițer și un

FAPTĂ DE COMUNIST Cu cit mai repede, 
cu alit mai bine

ori a trăit nopți albe de 
frămîntări, de căutări 
pentru descoperirea unor 
soluții originale menite 
să prelungească viața U- 
nor utilaje, să le facă mai 
rezistente în condițiile 
specifice abatajelor. De 
la acest om harnic au în
vățat tainele meseriei de 
electromecanic zeci de ti
neri, care astăzi au de
venit mecanici sau elec- 
trolăcătuși de nădejde. 
Unul dintre aceștia este 
propriul său fiu, electri
cian la sectorul V și că
sătorit cu o învățătoare, 
împreună cu care locuieș
te în noul orașul Urieani.

O biografie simplă, do
minată de pasiunea no
bilă de a ușura munca' 
minerilor, însă bogată în 
semnificații. O elocven
tă confirmare că adevă
rata împlinire într-o via
ță de om o dâ doar mun
ca. •

Viorel STRAUȚ

bărbat la vreo 40 de ani, 
cu fața suptă de suferin
ță. Aici e spital sau mi
liție, gîndi îmbufnat tî-

Dar nu era 
omului că 
pofti pe

spu-

gîndi
nărui ofițer.
cazul să arate 
e supărat. II 
scaunul bă
trînei, de fapt 
singurul neo
cupat, din bi
rou și-1 îmbie 
să-și 
nă oful. Bărbatul abia ie
șise din spital, obosise în 
drum, se așezase pe o 
bancă în parc. Apoi cons
tatase că-i lipsesc banii. 
1800 de lei. Și niște, acte 
medicale. Datele coinci
deau. Așa că, scoase din- 
tr-u n sertar portmoneul.

— Acesta e ?

atitudini

„Hm preluat 
ștafeta 

din mers**
Andrei Antal îmi spun.: 

iă a visat sa ajungă mi
ner. încă din anii de 
școală i-a plăcut sâ pri
vească oamenii intrînd și 
ieșind din mină. Deși unii 
l-au sfătuit să-și aleagă 
o altă meserie, el nu s-a 
lăsat înduplecat.

S-a încadrat la sectorul 
V al minei Lonea. S-a 
calificat ajutor miner, a- 
poî miner, lucrînd cu dă
ruire și abnegație mai 
mult de un deceniu. Con
ducerea sectorului a a- 
preciat strădaniile sale și, 
în februarie anul trecut, 
i-a încredințat brigada pe 
care o condusese cu mul
tă pricepere pînă atunci 
Constantin Chițoiu.

— Am preluat ștafeta 
din mers, spune comu
nistul Andrei Antal. Con
ducerea sectorului, oa
menii așteptau de la mi
ne rezultate bune. Am 
discutat cu fiecare om din 
brigadă, le-am . spus ee 
vreau să facem, că sînt 
hotărît să nu precupețesc 
nici un efort...

Minerii din brigadă 
l-au înțeles. Și Nic-olae 
Căpriță, și Constantin lo- 
sub, și Gheorghe Cuzulov, 
Constantin Samfira. Vio
rel Hurez, Vasile Boda 
sau Ioan Vărgatu. Toți 
cei 24 de oameni cărora 
li s-a alăturat și Ludovic 
Antal, fratele lui Andrei, 
care lucra ca lăcătuș în 
cadrul sectorului și s-a

i
major îi 

■ bătrîna.

— Asta, și bărbatului îi 
miji în ochi o necuprinsă 
bucurie.

Locotenentul 
povesti despre
Omul îi ceru adresa să-i 
mulțumească pentru cins
tea sa și o zbughi pe u- 

șă, de parcă c- 
ra cel mai să
nătos om din 
lume/., Loco

tenentul major rupse, 
rîzînd, hîrtîa din mașina 
de scris. Începuse să ba
tă un raport, dar apăsase 
doar pe clapa cu semnul 
mirării. Strănută vîrtos, 
fereastra era deschisă. Ișî 
zise sieși „sănătate", așa 
cum urase și bătrînei și 
bărbatului acela în jur de 
40 de ani... Se auzi apoi

policalilieat intrînd în 
brigadă.

Dar . problemele n-au 1 
fost atît de simple. După | 
cîteva luni, din strat, în i 
abatajul lor, a țîșnit apa > 
ca dintr-un izvor. Au | 
fost înnămolite transpor- 1 
toarele. Infiltrațiile puter- / 
nice de apă i-au făcut pe ț 
oameni să oprească lu-1 
crul la cărbune. Au in- / 
tradus țevi, au montat J 
pompe. Cîteva ziie au 4 
muncit din răsputeri. Apa 
a fost captată și „trimi
să" la orizont. Cu toate 
aceste greutăți, rezultatele 
brigăzii n-au fost afecta
te. Pe primele cinci luni 
ale acestui an brigada a 
realizat un plus de 3 000 
tone cărbune, ceea ce a 
permis obținerea unui 
cîștig de 187 lei pe post 
de miner, adică 6 000 de 
lei pe lună.

Andrei Antal este mul
țumit că si-a ales această- 
meserie. Că a reușit să * 1 
preia, cu bine, ștafeta și 
să păstreze tradiția succe
selor. 1

Locotenentul major nu 
mai știu ce să facă. Bă-
trîna se clătină, dar izbu
ti să se sprijine de spă
tarul scaunului. După~ce 
se așeză, ceru un pahar 
cu apă, să ia o pilulă. 
Tensiunea sau inima, îi 
trecu prin minte ofițe
rului. Ce-o căuta la mili
ție în halul ăsta.? Intr-un 
tîrziu atlă și se lumină la 
față. Bătrîna se odihnise 
o vreme în parcul din 
centrul Petroșaniului, sub 
o bancă zărise un port- 
moneu cu 1800 lei și niș
te acte medicale. Venise 
într-o răsuflare la miliție, 
doar s-o găsi păgubașul.

La o jumătate de oră, 
după plecarea bătrînei. 
ofițerul de serviciu îi 
anunță altă vizită. Un

Valeriu COANDRAȘ 1

bărbat
doar țăcănitul ritmic al 
clapelor, nu degeaba un 
prieten, gazetar îi oferise 
un binoclu și un cîine- 
polițist să găsească mai 
repede literele trebuin
cioase.

Ion VULPE

P.S. Intîmplarea este 
strict autentică. S-a pe
trecut în ziua de 6 iunie 
1979. Eroii reali sînt : 
bătrîna Maria Zegler, din 
strada Vasile Cîrlova nr. 
8, Petroșani ; locotenentul 
major Ion Șerban. de la 
miliția municipiului și 
Petru Cic, din strada Peș
tera Bolii nr. 28.

la
fi ialniă.

la alta

Nu de puține ori, primim 
scrisori din partea locatari
lor ailor blocuri din orașe
le Văii, prin care sîntem iii- 
cunoștiințați că unii indivizi, 
sfi.dind normele conviețuirii 
pașnice, de bună înțelegere 
tocmesc chefuri sardanapa
lice, urmate de scandaluri 
de pomină. întrucât astfel de 
„isprăvi" se repetă, ne cer 
intervenția promptă. Da. sîn
tem într-un 
dialog perma
nent cu citito
rii noștri, îl 
dorim în sco
pul cunoașterii 
cit mai bine a preocupărilor, 
bucuriilor, ba chiar a neca
zurilor lor. Adesea însă, pen
tru un lucru minor se scrie 
neapărat la ziar. In alte ca
zuri, poate chiar nu aceasta 
ar fi prima soluție. Să luăm, 
de exemplu, scrisoarea unei 
femei din cartierul Aeroport, 
in care este consemnat fap
tul că două vecine — surori 
(una chiar fără viză de flo
tant), duc o viață în necon- 
cordanță cu principiile eti
cii noastre socialiste. Sînt in
serate o serie de fapte, re
probabile, care provoacă în
grijorare chiar. Scrisoarea 
ne-a parvenit însă cu o ma
re îniîrziere, intervenția 
noastră s-a dovedit inutilă.

In astfel de cazuri nu e- 
ra mai bine să fie sesizată, 
în primul rînd, asociația de 
locatari, pentru a se pune 
capăt suitei de scandaluri ? 
Sau. dacă cele două vecine 
nu ar fi înțeles de Vorbă 
bună, considerăm că ar fi 
trebuit înștiințat sectoristul 

Jucăria preferată — o subtilă modalitate optațio- 
nală, propusă copiilor de azi, în vederea definirii 
viitoarei lor personalități profesionale.

care răspunde de 'acea parte 
a cartierului. Subofițerul de 
miliție putea să ia măsurile 
de rigoare, în funcție de gra
vitatea faptelor, să încheie 
un pi oces-verbal, să întoc
mească un dosar de cerceta
re elementelor parazitare. O- 
colindu-se însă aceste căi (la 
care ajungem și noi . prin le
gătura permanentă pe care 
o ținem cu organele de mi

liție), s-a ter
giversat. soluția 
care se impu
nea, cei care 
își fac de 
cap, confundă 

apartametul cu... pădurea, 
consideră că nu le poate veni 
nimeni de hac, continuă seria 
recitalurilor, abaterile lor 
culminează cu altele mai 
grave și, uneori, ajung chiar 
în fața justiției. Pînă atunci 
liniștea locatarilor este vio
lentată grav. Iată, de ce a- 
dresăm rugămintea ca in ast
fel de cazuri, în primul rind, 
pentru operativitate, adresa- 
fi-vă organelor care pot lua 
măsuri imediate. Se cîșigă 
timp prețios, ba chiar se 
premtimpină abateri cu mult 
mai grave.

Cit despre noi, așteptăm 
ca dialogul cu dumneavoas
tră să continue, să indice 
cu adevărat pulsul vieții din 
municipiul, nostru. în scriso
rile trimise redacției să în- 
tilnim fapte demne ale con
cetățenilor dumneavoastră, ca 
Și reacția opiniei publice îm
potriva unor aspecte în con
tradicție cu normele moralei 
noastre.

Ana JJANDURU

In palmaresul celor 26 
de ani ai săi. Constantin 
Crăciun avea deja înscrise 
trei condamnări pînă în 
anul trecut. Beneficiase a- 
tuncr le clemența unei 
amnistii... Pentru el se 
deschidea perspectiva de 
a munci și a-și eîștiga e- 
xisterița în mod cinstit... 
Nu i-a surîs însă această 
șansă reală, și și-a reluat 
un mod de trai parazitar. 
Trăia fie din „ajutorul' 
dat de tatăl sau de fratele 
său. fie din bruma de 
cîștig ocazional a soției. 
Vecinii se fereau din ca
lea lui, știindu-1 arțăgos 
și scandalagiu. Acesta e- 
ra portretul moral al 
C. Crăciun, pînă în acea 
zi de pomină, cind și-a 
dat din nou „în petec", 
încâlcind normele convie
țuirii civilizate, In 18 decem

Huliganii și-au primit pedeapsa, 
dar indiferența n-a compărut în fața instanței

Din sălile tribunalului
brie 1978 întreeuse măsu
ra cu băutura, împreună 
cu Gheorghe, fratele său 
mai mic, în vîrstă de 23 
de ani. Se întorceau la 
casa părintească împleti- 
clndu-se și cîntînd, ziua 

în amiaza mare. Așa au 
ajuns în dreptul casei fa
miliei B nici, de pe stra
da Libertății. Aici și-au 
amintit cei doi frați, pe 
neașteptate, că tatăl lor se 
certase nu demult cu Va
sile și Maria Botici. Au 
și hotărît, pe loc, să le ad
ministreze acestora (oa
meni vîrstnici, care-și ve
deau de treburile lor 1) o 
„pedeapsă". La început au 

„speriat-o" pe Maria Bo
tici, care se afla prin 
curte, amenințînd-o cu 
bătaia. Aceasta, intimida

tă, s-a refugiat în casă, ce- 
rîndu-le celor doi să-și va
dă de drum. In loc s-o 
asculte, cei doi au pătruns 
însă în curte, forțînd vio
lent poarta. Femeia, vă- 
zîndu-i dezlănțuiți, țipă 
speriată după ajutor. E 
lovită cu brutalitate, dar 
reușește, totuși, să se re
fugieze în casă. Sosesc, a- 
larmați, vecinii-din împre
jurimi. Cei doi huligani 

dezlănțuie un adevărat a- 
sediu împotriva casei fa
miliei Botici. Aruncă pie
tre, lemne și tot ce le ca
de ir mină spre uși și în 
geamuri. O evaluare ul
terioară a stricăciunilor 
comise de cei doi belicoși 
frați casei familiei Botici 
se ridica la cîteva mii de 
lei.

Dincolo de indignarea 
firească pe care o stîrnește 
o atare manifestare huli
ganică, cercetările care au 
urmat în mod firesc, au 
pus în evidență o realita

te tristă. Nieiunul dintre 
cei peste două duzini de 
vecini, martori oculari ai 
acelei scene huliganice, 
care în mod firesc ar fi 
putut interveni energic, 
n-a mișcat un deget pen
tru a opri dezlănțuirea ce
lor doi huligani, aflați sub 
influența băuturilor alco
olice. Ei erau multi și 
puteau, desigur, să-i tem
pereze. Dar h-au făcut-o.. 
In timpul cercetărilor și 
procesului unde au apă
rut ca marto-i, toți s-au 
lamentat că „le-a fost tea
mă", că n-au intervenit 
întrueît îi știau „scandala
gii, agresivi și violenți" 
pe cei doi frați. Timp de 

40 de minute, cît a durat 
agresiunea huliganică, o- 
pinîa cetățenilor s-a limi
tat la cîteva vorbe adresa
te de dincolo de gard ce
lor doi dezlănțuiți...

Desigur, pentru faptele 
lor — distrugere de bu
nuri, violare de domiciliu 
și ultraj la bunele mora
vuri — cei doi huligani 
și-au primit pedeapsa cu
venită Instanța a pronun
țat sentința care a rămas 
definitivă : cite doi ani 
de închisoare pentru fie
care.

Legea s-a aplicat în 
mod drept și implacabil. 
Nepedepsită de nimeni și 
neinculpată în fața instan
ței rămîne însă indiferen
ța regretabilă a spectato
rilor de ocazie.

V.S. FENEȘANU
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Lucrările Consiliului 
de administrație al PNUD

Prezențe românești
STOCKHOLM 13 (Agerpres). — în cadrul dezbate

rilor simpozionului internațional „Coexistența pașnică 
și confruntarea ideologică", care se desfășoară în Su
edia, cu participarea delegaților din țările europene, 
S.U.A. și Canada, numeroși vorbitori s-au referit la 
bunele relații statornicite între România și țările lor, 
subliniind importanța pe care au avut-o în acest sens 
contactele dintre președintele Nicolae Ceaușescu și 
șefii de stat și guvern din țările respective.

Punctul de vedere al țării noastre față de tematica 
simpozionului a fost prezentat de reprezentantul 
român Nicolae Mancaș.

NEW YORK 13 (Agerpres). — După succesul înre
gistrat pe scena teatrului „La Mama", din New York, 
cu piesa „Elisabeta I" a dramaturgului american Paul 
Foster,; colectivul teatrului „Lucia Sturza Bulandra" 
din București a interpretat, în fața unui public ce a 
umplut sala pînă la refuz, capodopera dramaturgiei 
românești „O scrisoare pierdută". Publicul a manifes
tat un deosebit entuziasm, jocul artiștilor români fiind 
răsplătit cu vii aplauze la scenă deschisă.

S.U.A.

Un vot 
al Senatului

WASHINGTON 13 (A-
gerpres). — Senatul S.U.A. 
s-a pronunțat, cU 52 voturi 
pentru și 41 împotrivă, în 
favoarea ridicării sancțiu
nilor economice impuse 
Rhodeslei, sancțiuni pe ca
re președintele Carter do
rește să le mențină cel pu
țin pînă la' 1 februarie a- 
nul viitor.

Cei 41 de senatori care 
au votat în favoarea men
ținerii sancțiunilor, adau
gă agenția A.P. reprezintă 
un număr suficient pentru 
a sprijini în Congres un 
veto al președintelui.

NICARAGUA

Lupte înverșunate
MANAGUA 13 (Ager

pres). — După ofensiva 
declahșțită în zona orașu
lui Rivas. din sudul țării, 
Frontul Sandinist de Eli
berare Națională (FSLN) 
șî-a concentrat atacurile 
asupra capitalei și a pre
luat controlul asupra a șase 
cartiere din sectoarele sa
le de est . și nord est. Au 
loc lupte puternice între 
insurgenții sandiniști și 
Garda Națională a dicta
torului Somoza chiar și în 
zona aeroportului interna
țional „Las Merce eș“ a- 
tacat de FSLN cu rachete, 
în încercarea de a stopa 
înaintarea forțelor insur
gente, trupele guvernamen
tale fac uz de blindate și 
aviație, bombardamentele 
provocînd victime în rîn- 
du| populației civile și nu
meroase incendii.

Direcțiunea națională a 
FSLN . a lansat tuturor 
combatanților sandiniști a- 
pelul de a-și intensifica

Atentate teroriste în Turcia
ANKARA 13 (Agerpres). 

— în Turcia continuă se
ria atentatelor teroriste, 
soldate cu victime ome
nești. -Agențiile Reuter și 
A.P. informează, astfel, că 
explozia unei bombe pla
sate în grădina Centrului 
cultural dintr-o suburbie a 
orașului, Istanbul s-a sol
dat leu moartea a trei per-
șoane și rănirea altor cinei.

Poliția a anunțat că . a- 
tentatul nu a fost încă re
vendicat și c-ă nu există 
indicii asupra autorilor 
săi.

pe străzile capitalei
luptele pentru preluarea 
controlului asupra întregii 
capitale.

Pe de altă parte, Anasta- 
sio Somoza a reafirmat, 
intr-un interviu televizat, 
că respinge orice idee de 
demisie.

SOSIȚI IN VIZITA LA 
SAN JOSE, miniștrii de 
externe ai Ecuadorului și 

: Venezueleî, Jose Ayala 
Lasso și Jose Alberto Zem- 
brano, au fost primiți de 
șeful statului coștarican, 
Rodrigo Carazo Odio. Ei 
au transmis- președintelui 
Costa Ricăi mesajul de 
solidaritate al țărilor Pac
tului ANDIN, în fața ame
nințărilor de război for
mulate de șeful regimului 
dictatorial din Nicaragua, 
Anastasie Somoza ■..

CAMERA DEI’l TAȚI
LOR din Olanda a reproșat

NAȚIUNILE UNITE 13 
(Agerpres). — La sediul
O. N.U. din New York se 
desfășoară lucrările sesiu
nii a XXVI-a a Consiliului 
de administrație al Progra
mului Națiunilor Unite 
pentru . Dezvoltare -r-
P. N.U.D., organismul cen
tral de finanțare și coor
donare a asistenței teh
nice din sistemul O.N.U, 
Actuala sesiune este che
mată șă stabilească crite
riile după care P.N.U.D. să 
se orienteze în acordarea 
asistenței în cadrul urmă
torului program de cinci 
ani (1982—1986), pentru ea 
programul să-și sporeas
că contribuția la accelera

Ășa cum se știe, extin
derea acțiunilor teroriste în 
Turcia a determinat gu
vernul să instituie legea 
marțială în 13 provincii, la 
26 decembrie 1978. La 
șfîrșitul lunii aprilie a.c„ 
s-a hotărît prelungirea le
gii marțiale cu încă două 
luni.

Guvernul conservator
și-a prezentat

LONDRA 13 (Agerpres). 
—• Noul guvern conserva- . 
tor al Marii Britanii a pre
zentat în Parlament primul 
său buget, care — după 
cum observă agenția. Reu
ter ■— constituie o răstur
nare radicală și dramatică 
a cursului economiei bri
tanice.

Printre măsurile prevă
zute în noul buget se nu
mără și o substanțială re
ducere a cheltuielilor pu
blice, restrîngerea creditu
lui, d substanțială reduce-'' 

guvernului acestei țări că 
n:u aplică măsuri ăuțorita- 
t'ere pentru economisirea 
de energie.

MILIȚIILE de dreap
ta secesioniste libaneze 
au bombardat, marți după- 
amiază. satul C’habaa. din. 
sectorul oriental al regiu
nii de sud a Libanului — 
relatează' agenția France 
Presse.

rea progresului țărilor în 
curs do dezvoltare.

Reprezentantul țării
noastre ambasadorul Th. 
Marinescu, a prezentat 
propunerea de a se elabo
ra un program de asisten
ță tehnică P.N.U.D. de lun
gă durată, pînă în finul 
2 000 — cu o primă etapă 
pînă în 1990 — care să 
aibă în vedere dezvolta
rea rapidă a producției a- 
grieole, industriei, căilor de 
comunicație, accesul larg 
al țărilor în curs de dez
voltare Ia tehnologiile a- 
vansate. A fost subliniată, 
de asenienea, necesita
tea sporirii contribuției
P.N.U.D. la promovarea ac
tivă a cooperării tehnice 
între țările în curs de dez
voltare. în sfîrșit. vorbito
rul a prezentat propune
rea ca, la viitoarea sesiu
ne specială a Adună
rii Generale din 1980, 
P.N.U.D. să prezinte un 
program propriu de acțiuni 
concrete pentru promova
rea noii ordini economice 
internaționale. în domeniul 
asistenței tehnice.

primul buget
re a impozitelor pe veni
turile marj și, în același 
timp, o reducere a taxelor 
pe veniturile mijlocii, o mi
că mărire a pensiilor și în- 

. lăturarea impunerilor pe 
veniturile mici.

Pe de altă parte, taxa 
pe valoare adăugată, (o 
taxă asupra Vînzăfilor la 
totalitatea tunurilor de 
consum și serviciilor nece
sare celei mai mari părți a 
populației) va fi dublată de 
la 8 la 15 la sută.

GUVERNUL AUSTRIAC 
a hotărît crearea unui Co
mitet interministerial pen
tru energie, menit să asi
gure economisirea, a 5 la 
sută din necesarul de pe
trol al Austriei, se arată 
intr-un comunicat oficial 
dat publicității la Viena.

POTRIVIT datelor difu
zate de - Ministerul Econo
miei, luna trecută costul 
vieții a crescut în Argenti
na cu 6,9 la sută, procen
tul general de 
c restore pe perioa
da ultimelor 12 luni ri- 
dieîndu-se la 153,3 la sută.

FILME

Al patru

Circiuma
Piățnițka -

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Vlad Țepeș, 
seriile l-l I ; Republica: 
Zbor mortal ; Unirea : 
Napoli se revoltă.

PETRILA: 
lea stol.

LONEA : 
de pe strada

. ia.
ANINOASA

ria.
VULCAN : Drum fă

ră întoarcere.
. LI Pi NI — Cultural: 

I’oli-e Python 357. seri 
ile LII

URTCANT : O ;ș: 
problemă de timp.

Căsăto-

limplă

TV

ru-

17,00 Telex.
17,05 Teleșcoală.
17,25 Curs de limbă 

să.
17,45 Publicitate.
17,50 Temelii pentru 

construcțiile vi
itorului. Producție 
a studiourilor de 
filme documentare 
britanice.

18.15 Forum cetățenesc.
18,35 Film serial pentru 

copii: Povestiri din 
pădurea verde.

1.9,00 Telejurnal.
.19,15 Angajare, respon- 

Centrul de cercetare științifică 
și inginerie tehno’cgică 

Sala Mare—Filiala Petroșani 
organizează concurs pentru ocuparea 

următoarelor posturi :

— ingineri

— subingineri

— tehnicieni
pentru activitatea de cercetare— proiectare con
strucții de mașini miniere și aparatură electrică 
minieră •

— dactilografe
— traducători (din limba germană)

— economiști (aprovizionare și investiții)

Condițiile de încadrare și retribuție sînt 
conform Legii 12/1971 și 57/1974. ,

Cererile de înscriere la concurs se pot de
pune zilnic la secretariatul CCSITUM Satu Ma
re, filiala Petroșani, strada Lunca np 153 (clădi-, 
rea I.M. Livezeni) telefon 42 964. <

Concursul va avea loc în ziua de 25 iunie 
1979, -.■'.'.A''/.'' . - -

săbii.late, creație.
19.30 Ora tineretului.
20,25 Cîntece muncito

rești revoluționare.
20.35 Teatru scurt : „E- 

xamenele Luciei" 
de Dumitru Solo-- 
mon.

21,13 Portativ de. vară
— muzică ușoară 
românească.

21.35 Telejurnal.

RADIO

I

Festivalul:-, națip- 
„Cîntarea Româ-

20,30 Re-flețcele

13,00 De ,1a 1 la , 3. 
15,00 Club univers 20. 
16,00 Radiojurnal. 16,15 
Cîn țece-. de Ion Rădules- 
cu. .16,25 Tehnică și or
ganizare în agricultură. 
16,1!) Folclor contem
poran, 17,00 Buletin de 
știri. 17.05 Opinia publi
ci. 17.30 Instantanee so
lstice. 18.00 Orele serii. 
2o.no 
nai 
niei“. 
timpului. 20,40 Cadențe 
sonore 21.00 Buletin de 
știri. 22.00 O zi într-0 
oră. 23.00 Melorîtm ’79. 
24.00 Buletin de știri.

PRONOEXPRES
Rezultatele tragerii 
l’ronoexpres din 13 

iunie 1979
Extragerea I : 16 28 14 

21 34 22
Extragerea a II-a: 1 

25 42 23 30 27
FOND de cîștiglir.i: 

1 274 918 leî din care 
report la cat. I : 486 491 
-lei,. . -. .

II
I
!
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I ■

Institutul de mine Petroșani
ORGANIZEAZĂ CONCURS

în ziua de 25 iunie 1979, pentru ocuparea 
postului de

— revizor contabil (principal)

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
conform Legii nr. 12/1971 și Decretului 

188/1977.
Cererile de înscriere la concurs se pot 

depune zilnic la Biroul plan-retribuire — 
personal, unde se pot obține și relații supli
mentare. Telefon 42 973.

CM. V.
Baza de aprovizionare Petroșani

încadrează:
— economist (inginer, subinginer, tehni

cian pentru probleme de retribuire)
— merceologi și tehnicieni aprovizionare 

(bărbați)

— conducători auto

— excavatoriști

— buidozeriști (categ. 5~6)

— merceologi voiajori (bărbați)

Condiții de angajare și retribuire, conform 
Legii nr. 57/1974.

Stația de utilaj greu 
și transporturi 

pentru construcții
Secția Drobeta Turnu Severin 

coloana Vulcan

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ

- mecanici exploatare utilaje (excavato
riști, buidozeriști).

Informații suplimentare la șantierul de 
la Vîscoza, Lupeni.

TIPARUL i Tipografia Petroșani, str. Republicii, or. 67 telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). REDACȚIA $1 ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str, Republicii, nr. 90.


