
in intîmpinarea celei de-a 35-a 
3/?/t'g/'sĂ/7 a eiiberăriț patriei 

'Mlgr de sub dominația fascistă

La

SE ONOREAZĂ ANGAJAMENTELE
3OOOO tone de cărbune suplimentar 

în primul semestru
La capătul unei săpt'imîni deosebit de rodnice 

li I.M. Petrila, am început ieri dimineață, convorbi
rea telefonică cu ing. Aurel BRINDUȘ, directorul 
I.M. Petrila, remarcînd succesele muncii .colectivului, 
sugestiv expfiniațe prin bilanțul pe primele cinci luni: 
27971 tone peste prevederi la producția fizică de cărbune 
și îndeplinirea angajamentului anual asumat de 
către colectiv la acest indicator: un spor față de 
productivitatea muncii planificată de G40 kg'post în 
abataje: peste 8 milioane lei în plus la valoarea pro
ducției nete, prin reducerea cu 6 milioane lei a 
cheltuielilor materiale de producție.

— Tovarășe director;1 mi
nerii de la Petrila au ob- 
,;>ut depășiri la producția 
de cărbune în mod ritmic, 
lună de lună. In luna iu
nie, la zi, rezultatele sint 
de asemenea, pozitive... 
Cum șe va încheia primul 
semestru?
___ Pînă la sf ieșitul lunii, 

cota depășirilor la pro
ducția fizică de la începu
tul anului o vom ridica 
cel puțin, la 30 000 tone 
Cărbune. Azi (ieri-n.n.ț, 
ne-au rămas de extras mai 
puțin de 500 tone pînă 
la atingerea acestui țel 
cu care colectivul nostru 
și-a propus să încheie pri
mul semestru al anului. 
Acest rezultat va fi con
solidat pînă la cea de-a 
35-a aniversare a eliberă
rii patriei de sub domina
ția fascistă. In 4 zile din 
eăptămîna încheiată am

I,A SECTORUL II AI, I.M. URICANi

UN NOU COMPLEX MECANIZAT DE MARE
CAPACITATE

O nouă oa păci ta te de
producție; de 400 tone pe 
zi, urmează să intre în 
producție, la începutul lunii 
iulie, ia sectorul II al 
I.M, Uricani, sector care 
înregistrează de la înce
putul anului un plus la 
producția fizică de cărbune 
de peste 8 000 tone. Noul 
abataj din stratul 15 este 
dota*, cu un complex me- 

_ i'ariiznt de susținere și 
tăiere, ritmul de montaj 
al utilajelor desfășUrîndu- 
se în avans față de gra
fice.

Damincă, aici s-a „con

Ion Istrate, Mihai Bokoș și Dumitru Ghiban, trei 
brigadieri ai minei Paroșeni care conduc formații de 
mineri cu rezultate frumoase pe frontul din adine.

IU*
a plecat duminică spre 
litoral, la Eforie Nord, 
unde, alături de alți co
pii din țară își vor pe
trece primele 12 zile de 
vacanță. (V.S.)

Faza pe Uzina 
trică 
stilui 
cii, 

cate, 
energeticienii 
Marin, Alfred Schmidt și 
Paul Nicula. Ei vor re
prezenta Uzina Paroșeni 
la faza superioară a con- 

școlarl din Valea Jiului cursului (I. POPA, corps.)

'S-a redeschis 
pionierească de 
de Pești. Prima 
210 copii din

tabăra 
la Valea 
serie de 
județul 

Dîmbovița a sosit dumi
nică. Copiii voi- petrece 
aici 14 zile. In această’ 
vacanță de vară, tabăra 
Valea de Pești va. primi, 
pînă în septembrie, 5 
serii de elevi. (T.S.)

Un grup de pionieri și 

reușit să extragem, peste 
plan, 1 200 tone cărbune. 
Acest fapt exprimă capa
citatea de mobilizare de 
care dispune colectivul 
nostru pentru punerea în 
valoare a potențialului 
său productiv.

— Vorbiți-ne, vă rugăm, 
tovarășe director, despre 
această mobilizare... ț

—■ Aș vrea să evidențiez 
contribuția sectoarelor de 
producție — IV,III, V și 
II la realizarea planului 
pe întreaga mină, fiecare 
din ele raportînd, în or
dinea numirii. producții 
peste prevederi între 
16 000 si 1100 tone de 
cărbune. In tot ce între
prinde comitetul de par
tid pe mină și condu
cerea colectivă, ne bazăm 
pe aportul tuturor oame
nilor muncii. Rezultatul 

sumau un. eveniment im
portant din preajma dării 
în funcțiune a noii capa
cități productive — pune
rea sub tensiune a utila
jelor diii abataj și pe noul 
traseu de transport, do
tat, de asemenea, cu tran
sportoare metalice și 
benzi cu covor de cauciuc’ 
de mare capacitate.

La introducerea noului 
complex participă o for
mație de înaltă competență 
profesională și "experiență 
bogată,. șef de complex 
fiind numit maistrul me
canic Gheorghe Șerbu.

elec- 
Paroșeni a concur- 
de protecție a mun- 
organizat de șindi- 
a fost câștigată de 

Dumitru 

activității lor este oglindit 
prin rezultatele sectoare
lor de producție, deși — țin 
să subliniez aceasta —■ 
contribuție deosebită și-o
aduc colectivele de deser
vire — de la transport, ge- 
neral-eleetromecanie, in
vestiții, rambleu etc., de 
activitatea cărora este le
gată introducerea și fo
losirea la parametri su
periori a utilajelor și ins
talațiilor complexe de 
mecanizare. Toate comparti
mentele își onorează anga
jamentele proprii. Am reali
zat de la înceutul anului un

■ volum sil p] i mentar de
peste 100 ml lucrări de
deschideri și120 ml Iu-
crări de pregătire .

Discuție consemnată de 
Anton HOFFMAN

Comisiile inginerilor și tehnicienilor 
cadru de stimulare a creativității, de sporire 
a aportului cadrelor tehnice în producție

Stimularea creativității 
tehnice, antrenarea tuturor 
cadrelor la soluționarea 
problemelor producției 
constituie cerințe de mare 
actualitate în înfăptuirea 
obiectivelor de dezvoltare 
economico-soeială ale Văii 
Jiului. In conformitate cu 
exigențele ridicate de re
centa plenară a Consiliu
lui Național pentru Ști
ință și Tehnologie, în fața 
activității de cercetare ști
ințifică, dezbaterea orga
nizată recent de Comisia 
municipală a inginerilor 
și tehnicienilor de la I.M.

La Petroșani, Lupeni și Petrila a avut loc duminică

Încheierea anului sportiv școlar și de pregătire 
a tineretului pentru apărarea patriei

Peste 6000 de tineri au 
participat duminică, în o- 
rașul Petroșani, la festivi
tatea de încheiere a anu

lui sportiv școlar și de pre
gătire a tineretului pentru V 
apărarea patriei. -După 
tradiționala defilare prin 
centrul orașului, la stadio
nul d:n localitate a avut 

’ loc ceremonialul de înche- . 
icre. ;

Cu acest prilej au fost 
scoase în evidență rezul
tatele obținute de tineretul 
școlar care în acest an a 
participat în număr de 
39 500 la întrecerile din 
cadrul „Daciadei" și peste 
18 500 la complexul „Sport 
și sănătate".

In actuala ediție a „Da-
(Continuare în pag. a 2-a)

Moment solemn pe stadionul din Petroșani: festivitatea de încheiere a anului sportiv șcdlar
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Pionierii, viitorul patriei

Paroșeni a evidențiat o 
serie de posibilități de spo
rire a aportului cadrelor 
tehnice din Valea Jiului 
la dezvoltarea și diversi
ficarea capacităților de 

•producție, la sporirea efi
cienței activităților tehni
co economice din munici
piu.

Comisjile inginerilor și 
tehnicienilor din între
prinderi și instituții pot 
contribui efectiv la stimu
larea activității creatoare 
a cadrelor tehnice, pentru 
aceasta fiind însă necesa
ră, așa cum sublinia ing,

ciadei", desfășurată la 11 
discipline sportive, pe pri
mele trei locuri ale clasa
mentului general s-au si
tuat : , 1. Școala generală 
nr. 6 Petroșani ; 2. Școala 
gen. nr. 5 Petroșani ; 3.
Școala gen. nr. 3 Lupeni, 
iar la licee, primul loc a 
fost cucerit de sportivii 
Grupului școlar minier 
Petroșani.

In activitatea sportivă 
de performanță (elevi) al 
cărei centru de activitate 
o deține Clubul sportiv 
școlar Petroșani, bilanțul 
anului încheiat s-a concre
tizat prin 8 sportivi care 
fac parte din loturile na
ționale printre care amin

Nicolae Bucur de la I.M. 
Paroșeni, programarea ju
dicioasă a activității co
misiilor în raport cu o- 
biectivele prioritare ale 
producției. Ing, Nicolae 
Radu, de_la I.M. Vulcan, 
a ilustrat preocuparea co
misiei inginerilor și teh
nicienilor de la această 
mină pentru perfecționarea 
metodelor de muncă, ară
ți nd că în acest an au fost 
inventariate principalele

B. MIRAI

(Continuare în pag. a 2-a)

tim : Mircea Risipitu, la 
lupte, Ileana Vladislav la 
schi, Gheorghe Pop și Vir
gil Vlasim la tir cu arcul. 
S-au obțiput 4 titluri de 
campioni ai R.S.R. prin : 
Dorina Damian la tir Cu 
arcul, Alina Dorobanții 
schi alpin, Aron Cîndea și 
Mircea Risipitu la lupte 
libere.

Comitetul municipal al 
U.T.C. și Consiliul muni
cipal al pionierilor au sti
mulat primii 10 sportivi 
evidențiați în activitatea 
sportivă de masă și per
formanță.

Aurel SLABII

Ziua 
pionierilor
In anul cînd întregul 

nostru popor sărbătorește 
cea de-a 35-a aniversare 
a eliberării . patriei de 
sub dominația fascistă și 
se pregătește, oblinînd re
zultate deosebite ân mun
că, să întîmpine Congre
sul al Xfl-lea al P.C.R., 
organizația de pionieri a- 
niversează 30 de ani de la 
înființarea primelor deta
șamente. Alături de copiii 
întregii țări, pionierii din 
Valea Jiului, consiliile și 
comandamentele pionie
rești, sub conducerea ne
mijlocită a organelor și 
organizațiilor de partid, au 
ca principală preocupară 
formarea multilaterală, e-> 
ducația patriotică, revolu
ționară a pionierilor pen
tru a fi capabili să 
facă față sarcinilor mereu 
sporite ale procesului de 
construire a societății so
cialiste multilateral dez
voltate.

Activitatea comanda
mentelor pionierești, a or
ganizațiilor de pionieri a 
vizat în acești ăni îmbu
nătățirea pregătirii școlare 
a elevilor, formarea unei 
atitudini înaintate față de 
muncă și învățătură, ob
ținerea unor rezultate deo
sebite atît în procesul 
de instrucție cît și 
în cel de educație. 
Antrenarea nemijlocită a 
copiilor la pregătirea și 
organizarea unor acțiuni

Prof. Mircea BARON, 
președintele Consiliului 

municipal al Organizației 
pionierilor
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Desprăfuirea 
'lucrărilor miniere
Din cercetările efectuate 

de C.C.Ș.M. în cursul a- 
nului 1978, ș-a desprins 
concluzia că desprăfuirea 
la săparea cu combine a 
lucrărilor de înaintare în 
steril și mixt se poate rea
liza prin curățirea aeru
lui aspirat diri apropierea 
organului de tăiere in des- 
prăfuitoare autonome și 
aerisirea lucrării miniere 
prin aeraj refulam. Des- 
prăfuitoarele se bazează 
In generai, pe curățirea 
umedă a prafului, sînt de 
principii constructive com
plexe cu gabarite și greu
tăți mari, sînt prevăzute 
cu unul sau mai multe 
ventilatoare și se fixează 
pe monorai sau pe vatra

MĂSURI DE PROTECȚIE A MUNCII 

in condițiile introducerii și extinderii mecanizării 
(B)

■M -■
Filmul la locurile de munca

își îndeplinește menirea educativă

galeriei pe linie ferată in
dependentă, •

Pentru obținerea Uriel 
eficiențe maxime de des- 
prăfuire se impune înde
plinirea 
rințe ; • Aspirarea 
la front a unui debit de 
aer de 180—300 mc /min. ; 
• Introducerea în front

următoarelor ce
de

Prevenirea și combaterea incendiilor
Uleiurile, transportoa

rele cu bandă din cauciuc 
utilizate la combine, ins
talațiile electrice aferente 
și operațiile de sudură ce 
se efectuează in 
cazuri în subteran

unele 
sînt

principalele sut-șe de pro
ducere a incendiilor

a
păt de circa 3(10—400 
mc/minut pentru secțiuni 
de galerii de 12,5—17,5 
mp ; • Consumul specific 
de apă pentru desprăfui- 
tor să fie de 0,3—0,5 litri 
pe metru cub de aer.

unui debit de aer proas- 
circa

Măsuri privind sporirea securității muncii 
la abatajele echipate cu complexe de tăiere 

și susținere
Calculul debitului de 

aer necesar se face prin- 
tr-un proiect de aeraj pen
tru fiecare abataj în par
te după cele trei criterii
— emanații de metan, con
sumatori și viteze minime
— alegîndu-se debitul de 
aer cel niai mare. Dai- cer
cetările efectuate pînă în 
prezent au arătat că acu
mulările de metan din 
spațiul exploatat al aba
tajelor sub tavan natural 
devin periculoase în mod 
deosebit atunci cînd prin 
închiderea bruscă a goluri
lor din spațiul exploatat 
este refulat spre spațiul 
de lucru al abatajului du
când la creșterea concen
trațiilor de metan peste 
limitele admise de norme. 
Avînd în vedere pericolul 
pe care-1 prezintă acumu
lările de metan din spa
țiul exploatat se vor lua 
următoarele măsuri:

mecanizate

timpul exploatării combi
nelor și a altor utilaje în 
condiții de mină.

In scopul prevenirii și 
combaterii incendiilor pro
duse de sursele amintite 
se indică un complex de 
măsuri : • Benzile utili
zate în subteran, atît cele 
aferente combinelor cît 
și cele aferente transpor- 
tului general trebuie 
fie

• Uleiurile folosite pen
tru utilajele fabricate în 
țară cît și pentru cele din 
import trebuie sa fie greu 
inflamabile ; • Operațiile 
de sudură în lucrările, mi
niere în fund de sac și 
abataje se vor putea exe
cuta numai în baza unui 
program de lucru aprobat 
de forul tutelai- al între
prinderii ; • In timpul o- 
perațiilor de sudură la 
locul de muncă vor rămî- 
ne numai persoanele 
însărcinate cu efectuarea 
și supravegherea acestor 
lucrări, iar la locui de e- 
fectuare a operațiilor 
sudură 
50 ml 
rentul 
lui, se
supravegheate 
detectoare de metan 
semnalizare.

de 
de 

cu-

(Urmare din pas. 1)

pentru 
soluționarea

probleme tehriico-organi- 
zatoriee cu care se con
fruntă sectoarele minei și 
au fost alcătuite colective 
interdisciplinare 
studierea și 
acestora.

Un aport însemnat în 
soluționarea problemelor 
complexe ale activității 
de producție și-1 poate a- 
duee permanentizarea 
schimbului de experiență 
între specialiștii din dife
rite domenii de activitate. 
Multiplicarea și îmbună
tățirea dialogului între ca
drele din activitățile de 
producție, pe de o parte și 
cele din activitățile de 
cercetare, proiectare, învă
țăm im. superior pe de altă

(Urmare din pag. 1)

cu puternice sensuri edu
cative au constituit mo
dalități eficiente de anga
jare conștientă, entuzias
tă și responsabilă la for
marea lor ea tineri revo
luționari.

In întreaga activitate 
pionierească din Valea 
Jiului s-a acționat pe linia 
cultivării în rîndurile pio
nierilor și școlarilor a a- 
tașamentului față de cla
sa muncitoare și Partidul 
Comunist Român, față de 
tradițiile de luptă ale po
porului nostru, pentru i- 
dealurile socialismului și 
comunismului. Printre 
acțiunile care au dobîndit 
un caracter permanent se

sa
greu combustibile ;

și la distante 
de acestea, în 
de intrare al aeru-
vor monta, fiind 

continuu, 
cu

• Folosirea rezervelor ex is
tente in aerajul genenel.
• Diluarea acumulărilor 
de metan din golurile ac
cesibile prin ventilație 
parțială, panouri deviatoa- 
re, ejectoare pe principiul 
Coandă, dispozitiv flexi
bil de aspirare a metanu
lui din galerii ; • Folosi
ră procedeelor tehnice de 
degazare a spațiului ex
ploatat prin găuri de son
dă, diguri de izolare 
conductă pierdută.

La efectuarea lucrărilor 
miniere de tăiere a căr
bunelui cu ajutorul combi
nelor se produc scîntei da
torită cuțitelor organelor 
de tăiere, scîntei care în 
anumite condiții pot fi 
cauza aprinderii ameste
cului exploziv de metan, 
aer și praf de cărbune, 
dar există și în aceste ca
zuri metode și mijloace 
de prevenire asemănătoa
re celor prezentate în alt 
capitol.

Și

parte (prof. dr. ing. Nico- 
lae Lețu, Institutul de mi
ne Petroșani), asigurarea 
unei mai bune documen
tări tehnice, editarea unui 
buletin informativ la ni
velul bazinului Văii Jiului 
(ing. Dumitru - Popeanăș, 
I.M. Aninoasa) constituie 
doar cîteva modalități de 
înfăptuire a acestui dezi
derat.

In unitățile economice 
din Valea Jiului își des- • 
fășoară activitatea un nu
măr de peste 5000 cadre 
tehnice, care dispun de un 
înalt potențial de creație 
tehnică. Valorificarea com
petenței și experienței 
profesionale a acestora 
pune în fața comisiilor in
ginerilor și tehnicienilor, a

numără evocarea unor e- 
venimente din istoria pa
triei și partidului, a unoi- 
episoade glorioase de luptă 
a poporului nostru. A de
venit tradițională organi
zarea în Valea Jiului, în 
fiecare an, a „Ștafetei cra
vatelor roșii cu tricolor", 
ajunsă la a Vl-a ediție și 
dedicată împlinirii a 50 
de ani de la luptele revo
luționare ale minerilor din 
Lupeni, a concursurilor — 
„2050 de ani de la crearea 
primului stat dac centrali
zat și independent" —, 
spectacolelor evocatoare,. 
recitalurilor de muzică și 
poezie revoluționară.

In educarea patriotică a 
școlarilor, organizațiile de 
pionieri s-au preocupat

Măsuri de electrosecuritate

•
trice
rea utilajelor din fronturi
le de lucru, dotate eu 
combine și complexe me
canizate vor fi în cons- ■ 
trucție grea specială mi
nieră de joasă tensiune și 
izolație precum și mantale 
din cauciuc cu conducto
rul special de legare 
pămînt realizat 
toarele forme: 
concentric peste 
inferioară sau
uniform sub formă de în
veliș individual din cupru 
sau cauciuc semiconductor 
peste izolația conductorilor 
de fază. • Aparatele de 
conectare vor fi prevăzute 
cu dispozitive de protec
ție împotriva cuplării pe

Toate cablurile elec- 
folosite la alimenta-

la 
în urmă- 

inveliș 
mantaua 

repartizat

defect de izolație. • 
cuitele de comandă 
distanță pentru semnali
zare și telecomandă vor fi 
cu mod de protecție cu si
guranță intrinsecă • Con
trolul continuității conduc
torului special de legare 
la pămînt. • Instalațiile 
electrice ale combinei tre
buie să fie prevăzute cu 
relee de protecție la su
prasarcini și scurtcircuit.

Cir- 
la

Ca mijloc de informare, 
documentare și educație în 
rîndul maselor, filmul (de
parte ca acest aspect să 
nu fie sesizabil) își înde
plinește cu atît mai mult 
menirea educativă cu cit 
este prezentat la locurile 
de muncă. Acțiunile în
treprinse în. acest sens de 
cinematograful „Unirea" 
din Petroșani, prin res
ponsabilul său, prof. Ion 
Dulămiță, sînt o dovadă e- 
locventă a eficienței me
sajului redat pe pelicula 
de celuloid.

Vineri, 15 iunie, în sala 
de apel a l.M. Dîlja a 
avut loc simpozionul „2050 
de ani de istorie", însoțit 
de filmele „Decebal*1 și 
„După 70 de ani". Infor
marea, asupra principale
lor evenimente politice in
terne și internaționale, ca
re a precedat simpozionul, 
a suscitat atenția partici- 
panților. Luni, 18 iunie 
la Depoul C.F.R. a fost 
prezentat filmul „Ani de 
luptă, ani de glorie", do
cumentar de lung metraj, 
care reflectă realitățile 
sîngeroaselor lupte de la 
Grivița din anul 1933.

19 iunie,

la Fabrica de produse lac
tate, în sala clubului, vor 
fi prezentate muncitorilor 
filmele „Decebal" și „Du
pă 70 de ani". Din paleta, 
manifestărilor organizate 
de cinematograful „Uni
rea" se desprinde cea ca
re va avea loc miercuri, 
20 iunie, la șantierul nr. 
2 Livezeni al Grupului de 
șantiere Valea Jiului, 
Constructorii șantierului 
vor participa la dezbate
rea prilejuită de prezenta
rea filmului sovietic „Pre- 
miu 1“, inspirat din mun
ca și viața celor de pe 
schele.

Generalizarea acțiunilor 
cu filmul în întreprinderi, 
la locurile de muncă, —* 
procese cinematografice, 

dezbateri, expuneri, prezen
tarea de filme artistice și 
documentare adecvate, ‘ie 
teme de protecție a jy' z 
cii — și la celelalte cine
matografe din municipiu, 
ar constitui un real cîștig 
pentru organizatori, dar și 
pentru beneficiarii direcți 
— oamenii muncii din e- 
conomia Văii Jiului.

Ing. P. ROMANESCU, ing. 
T. AVRAMESCU si ing. 
E. KADOS de la C.M.V.J. 

împreună cu ing. M.
PUSAC si ing. C. GHIȚA 

de la C.C.S.M.

Mircea BUJORESCU

Vulcanul sub soarele de iunie. Foto: O. GHEORGHE

Unele ștranduri așteaptă oaspeții,
organelor de conducere co
lectivă, aș a c u m 
arata ing. Petre Manea de 
la I.R.I.U.M.P., să aibă în 
permanență în vedere ce 
pondere dețin în timpul 
de muncă al cadrelor teh
nice activitățile tehnice și 
de concepție. In același timp, 
trebuie acordată toată a- 
tenția stimulării creativită
ții tehnice (ing. Gheorghe 
Rancea, I.P.C.M.C.).

Plasarea activității 
misiilor inginerilor și 
nieienilor la un nivel 
respunzător actualelor
rințe calitative, impune, 
așa cum săblinia ing. 
Gheorghe Davidescu, pre
ședintele Comisiei munici
pale a inginerilor și teh
nicienilor, 
riguroasă a 
gramate, 
acestora și
acesteia în activitatea teh- 
nico-productivă.

altele încă hibernează

co- 
teh-
co-
ce-

fundamentarea 
acțiunilor pro- 

diversificarea 
valorificarea

Sezonul cald și-a intrat 
în drepturi și pe la noi. 
Acest lucru ne-a determi
nat să vedem în ce mă
sură ștrandurile din muni
cipiul nostru sînt pregăti
te pentru a-și primi oas
peții. Primul popas l-am fă
cut la ștrandul „Prepara
torul" din Lupeni care 
reușește de mai ifiulți ani 
să satisfacă exigențele în 
materie. Însoțiți de tova
rășul Vasile Maioga, mais
tru de întreținere, respon
sabil cu activitățile gos
podărești în cadrul Prepa- 
rației Lupeni, am văzut 
lucrările ce s-au executat 
la ștrandul „Preparatorul".

„Pentu a asigura condi
ții bune iubitorilor de 
înot, ne-am preocupat cu 
răspundere și din timp de 
amenajarea ștrandului. 
S-au vopsit vestiarele, a- 
paratele de gimnastică, 
băncile, celelalte accesorii.

De asemenea, s-au spălat 
bazinele, s-a tuns și aran
jat iarba concomitent cu 
aceste lucrări efectuîn- 
du-se și reparațiile impu
se la dușuri: și la con
ductele de apă rece și cal
dă. Ștrandul va beneficia 
pe tot timpul sezonului de 
un chioșc > cu răcoritoare, 
dulciuri și gustări. Dispu
nem, de asemenea, de 2 
bărci de agrement, stație 
de radioamplificare, diver
se aparate de gimnastică.

O altă vizită am făcut 
la ștrandul termoficat din 
Paroșeni. Api caldă,unele o- 
biecte de plajă, un chioșc 
cu răcoritoare stau la 
poziția celor ce vin 
să-și petreacă ’ cîteva 
de odihnă activă, să 
plajă. Mai sînt însă

dis- 
aici 
ore 

facă 
de 

făcut unele retușuri. Dușu
rile sparte și ruginite, a- 
paratele de gimnastică 
(care mai sînt) nevopsite.

Probleme mai mari ri- 
dică insă ștrandurile din 
Petrila și cel de la looul 
de agrement „La Brazi" 
din Vulcan.

Dar iată ce am notai 
din discuțiile avute cu 
tovarășul Gavrilă David, 
primarul. orașului Petrila. 
„Cu ștrandul au existat în 
fiecare an neajunsuri. Din 
bazine se pierde apă. Vom 
încerca să remediem cît 
mai operativ fisurile, lu
crările fiind efectuate prin, 
muncă patriotică, pejatru a 
oferi locuitorilor orașului 
condiții de recreere și în 
această direcție".

Soluții de păstrare a apei 
se cer căutate și pentru 
bazinul de la locul de a- - 
grement „La Brazi" din 
Vulcan și aceasta înainte 
de sezonul estival.

Dumitru CRIȘAN, 
Alexandru TATAR

ZIUA PIONIERILOR
permanent pentru cunoaș
terea concretă și nemijlo
cită de către copii a ma
rilor înfăptuiri ale socia
lismului și a perspective
lor de dezvoltare ale so
cietății românești.

In activitatea cultural- 
artistică menită să contri
buie la formarea unei per
sonalități creatoare, ar
monios dezvoltate, să asi
gure folosirea în mod plă
cut și util a timpului li
ber, s-a urmărit participa
rea celor mai talcntați co
pii la concursul de crea
ție literară „Tinere con
deie", la cel de artă plas

tică „Românie, plai de 
aur". Desigur, principala 
direcție în acest domeniu 
a fost, în cadrul celei de 
a Il-a ediții a Festivalului 
național „Cîntarea Româ- 
niei", pregătirea formați
ilor artistice care să re
prezinte detașamentele și 
unitățile de pionieri la e- 
tapele concursului cultu
ral-artistic. Avîrid 222 for
mații artistice create în 
unitățile de pionieri din 
Valea Jiului, s-a reușit 
pregătirea unor formații 
de înaltă ținută artistică 
și repertorială care au ob

ținut locuri meritorii în 
etapa națională.

Ca urmare a strădaniilor 
la învățătură a majorității 
copiilor, un număr mare 
dintre ei participă la ac
tivitatea cercurilor din 
școli și a activităților pe 
domenii din casele pionie
rilor și șoimilor patriei. 
Astfel, în acest an funcțio
nează 742 cercuri cuprin- 
zînd 17 035 elevi, din care 
tehnieo-aplicative 269 cu 
7 339 elevi, științifice 251 
cu 5 036 elevi.

Conștienți că toate a- 
eeste rezultate obținute 
dau posibilitatea unui mo
ment de bilanț îmbucură
tor, integrat în manifestă
rile dedicate Zilei pionie

rilor și Anului Internațio
nal al Copilului, pionierii 
din Valea Jiului, ca și toa
te cadrele care muncesc 
cu pionierii, își propun 
să răspundă prin fapte 
chemării TOVARĂȘULUI 
nicolae ceaușescu J 
„Să facem din fiecare tî- 
năr al patriei un om dîrz 
și curajos, combativ și 
perseverent, care să nu se. 
teamă de greutăți, de mun
că și de luptă, care să se 
situeze întotdeauna in 
primele rînduri ale efor
turilor națiunii noastre 
pentru propășirea mate
rială și spirituală, să ducă 
cu fermitate înainte flacă
ra progresului pe pămân
tul României".
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Fotbal, divizia A Divizia C
Gloria Buzău — Jiu! 2-0 (0-0) Meciul de orgoliu a fost cîștigat greu

' -

In ultima intilnire trebuie 
făcut totul pentru victorie!

Dramatic final de sezon 
în prima divizie de fotbal. 
La Rm. Vîlcea. meci dis
putat sub zodia infarctu
lui, cu două lovituri de 
pedeapsă. La periferia cla
samentului orice surpriză 
pe teren propriu în
seamnă „sinucidere" pen- 
try gazde. Pe acest fond 
tensiona], la Buzău, 
Jiul s-a prezentat în 
teren cu două linii de a- 
părare, a încercat un scor 
alb, fiindcă înaintarea 
oaspeților n-a mai avut 
misiunea clasică. Gloria a 
atacat — era unica ei po
sibilitate de salvare — 80 
de minute, cronometrate 
de colegul nostru, Constan
tin Brăescu, de la „Viața 
Buzăului", balonul a cir
culat în terenul nostru. 
In primele minute, Caval 
a stăvilit cu brio asediul 
gazdelor, cînd a fost de
pășit, la șuturile lui Pe- 
treanu și Nicolae (min. 2 
și 4), ultimul apărător al 
Jiului s-a dovedit... noro
cul sau imprecizia adver
sarilor. In această încleș
tare dură, cu doi fundași 
centrali la mijloc, Rusii și 
juniorul Pocșan, Jiul a 
„fulgerat", totuși,. cîteva

fond... fără glorie, Jiul a 
ajuns în postura echilibris- 
tului pe sîrmă : locul 15, 
bornă de demarcație a 
retrogradării, trebuie men
ținut cu orice preț. Așadar, 
IN PARTIDA CIJ STEA
UA BUCUREȘTI, NU E- 
XISTA ALTA CALE DE- 
CIT VICTORIA, posibilă 
printr-o dăruire exempla
ră, printr-un joc cu ade
vărat colectiv al fotbaliș
tilor noștri. In această 
-partidă, cu însemnătate, 
decisivă pentru menține
rea în divizia A 
băieții noștri au 
nevoie, mai mult ca ni
ciodată, de aportul supor
terilor, galeria trebuie să 
se întreacă pe sine nu nu
mai cantitativ, ci și ca 
mod de exprimare, prin 
încurajări cu adevărat 
sportive, prin mobilizarea 
întregului potențial al gaz
delor. Iată de ce invitația 
de a participa cu inima 
la acest meci hotărîtor 
trebuie înțeleasă, de fieca
re iubitor al fotbalului din 
municipiul nostru.

Ion VULPE

MINERUL VULCAN — 
CONSTRUCTORUL CRA
IOVA 2—1 (1—0).

Gazdele au deschis sco
rul în mm. 17. Pe partea 
stingă' Haiduc prelungește 
o minge pină la Iacov, ur
mează o centrare excelen
tă din care Aruncuteanu, 
bine plasat, înscrie cu un 
șut la semiînălțime.

In repriza secundă în 
loc să majoreze avantajul 
luat, gazdele cedează tot 
mai mult teren, linia de 
mijloc (firavă, în care doar 
Polgar s-a mai văzut) 
pierde controlul jocului. 
Arhip care „căzuse" încă 
din prima repriză este 
menținut în continuare în 
teren, în defavoarea echi
pei, pentru că antrenorul

Bulbucan îl înlocuiește 
contrar așteptărilor pe 
Stoenescu, golgeterul e- 
chipei. Gazdele nu reușesc 
să pună stăpînire pe joc 
deeît după introducerea în 
teren a lui Bălosu (de ce 
a fost ținut pe tușă?). 
După minutul 50 oaspeții 
au o suită de ocazii, cea 
din min. 60 fiind concreti
zată de Ene. Egalitatea pe 
tabela de marcaj se men
ține însă doar două mi
nute, Polgar fiind cel 
care aduce avantajul echi
pei sale în urma unei serii 
de un-doiuri cu Bălosu.

Lăsarea cortinei peste 
ediția din acest an a cam
pionatului diviziei C nu 
înlătură și grijile asocia
ției din Vulcan. De aceea

va trebui să se analizeze 
evoluția echipei în acest 
campionat, să se acționeze 
— credem — în cîteva di
recții: completarea lotului 
cm cîțiva jucători de o 
valoare superioară multo
ra dintre componenței ac
tuali, reducerea fluctuației 
de la conducerea tehnică a 
echipei, găsirea unui cu
plu de antrenori care să 
poată conlucra pentru pre
gătirea echipei, înlătura
rea unor animozități care 
încă mai persistă între ju
cători și între aceștia și 
antrenori. Acestea ar fi 
doar cîteva orientăi-i care 
ar putea să conducă la 
ridicarea echipei din Vul
can pe treptele afirmării.

C.A. VO1NESCU

Înfrîngere, după un joc
C.F.R. SIMERIA — ȘTI

INȚA PETROȘANI 3—1 
(2—1). Studenții au abor
dat, cu prea multă seni
nătate, partida din terenul 
ceferiștilor din Simeria. 
Invitate la atac, gazdele 
au simțit în Chișbora, un 
nesigur apărător al butu
rilor (Bogheanu era în e- 
xamen la ora meciului). In 
consecință, atacurile cefe
riștilor, sprijinite de... mij
locașii adverși, care „ui
tau" să se replieze, au 
creat momente dificile

pentru oaspeți. Primul gol 
a fost înregistrat destul de 
devreme : în min. 7, pre- 
luînd balonul de la Nădă- 
ștean, Alexandroni (tost 

• coechipier al studenților) 
îi .„întoarce" pe Ghițan și 
Truică, șutind la rădăcina 
butului drept: 1—0. Pe
fondul dominării ceferiste 
— șeptarul Nădăștean ni 
s-a părut un tînăr de 
perspectivă, care ar me
rita să joace și în eșaloa
nele superioare —, stu
denții egalează totuși in

contraatacuri rapide și pe
riculoase: în min. 20 lo
vitura de . cap a lui Stoi- 
chiță a poposit o clipă pe 
transversală, cîteva minu
te mai tîrziu Cristian II 
a parat salutar șutul lui 
Stoică, apoi Bueurescu a 
ratat deschiderea scorului.

După pauză, antrenorul 
Ion Ionescu a avut inspi
rația de a trimite la mij
locul terenului pe Dobre, 
care a „limpezit" acțiuni
le ofensive ale Gloriei. In 
min. 55, Pocșan a faultat 
un adversar în careu, lo
vitura de pedeapsă a fost 
transformată de Stan. Pes
te alte zece minute, după 
o cursă pe aripa dreaptă, 
Dobre centrează la Toma 
care cu o puternică lovi
tură de cap ridică scorul: 
2—0.

Depășiți de Gloria, în

HANDBAL, finala naționalelor de juniori III

C.S.Ș. Petroșani, medalie de argint
In săptămîna trecută, la 

Tulcea, cele mai bune opt 
echipe din țară și-au dat 
intilnire în turneul final 
al handbaliștilor junjori 
III. Reprezentativa jude
țului nostru, alcătuită în 
majoritate din sportivii 
Clubului sportiv școlar 
Petroșani a realizat rezul
tate de excepție : 13—-8 cu 
C.S.Ș. Galați, 16—15 cu 
C.S.Ș. Iași, 11—10 cu C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca, 16— 
12 cu campioana județului 
Brașov, 15—13 cu C.S.S. 
Drobeta Turnu Severin, 9 
—8 eu C.S.Ș. Tg. Mureș. 
In meciul decisiv, cu Stea

ua București, elevii prof. 
Ion Polifronie au cedat Ia 
mare luptă cu 7—9, dar 
soarta partidei a fost in
certă pină în ultimele se
cunde de joc. Din lotul 
handbaliștilor noștri o 
comportare constantă au 
avut căpitanul echipei, O- 
vidiu Desculț, Enea Ure
che și Bîrzu, reprezentant 
al Clubului școlar din Hu- 
nedoara. Antrenorul „șap- 
telui“ din Vale remarca 
atuurile care au făcut po
sibilă obținerea medaliei 
de argint — un atac lu
cid. o bună pregătire fi
zică și apărare exactă. Ul

timul meci, în compania 
steliștilor, a fost conside
rat de oficiali și public 
drept cea mai spectaculoa
să confruntare a finalelor.

Cîțiva dintre hand- 
baliștii clubului d i n 
Petroșani au intrat deja 
în vederile selecționerilor 
naționali. Astfel, a fost 
nominalizat în primul lot 
de juniori Dan Antohe, e- 
lev. al prof. Sandu Mileti, 
din lotul secund fac parte 
Jeno Nagy și Iosif Kisș, 
din cadrul grupelor aflate 
sub îndrumarea prof. Ion 
Polifronie. Felicitări !

Ion IT ASTRU

fără miză
min. 34 : deschis „printre" 
de Chițac, Seceansohi tte 
avîntă pe aripa stîngă și 
centrarea sa este reluată, 
dintr-o bucată, stil inimi
tabil de Dumitrache: 1—1. 
Riposta fotbaliștilor din 
Simeria este promptă, dic
tată și de poziția lor cri
tică în clasament, în min. 
40 preiau conducerea, pro- 
fitînd de o neînțelegere a 
fundașilor centrali adverși.

La r'ăiuare, Tismănaru 
continuă jocul individua
list, Seceanschi nu se ara
tă preocupat de joc (afec
tat poate de dilema : bă
iat sau fată ?), nou intro- 
dușii Cismaș și Colceag 
nu reușesc să schimbe ra
portul de forțe statuat la 
pauză. Ba chiar, formația 
antrenată de Liviu Adam, 
al cărui fiu evoluează la 
Jiul, înscrie încă un gol 
în min. 54, prin Banc, ca
re fructifică centrarea lui 
Alexandroni. In min. 83, 
Șofan ratează mărirea han
dicapului șutind în bară.

In acest fel, studenții 
încheie încă un campionat, 
în vădit declin, cu infrîn- 
geri pe teren propriu. Poa
te vacanța le va fi sfet
nic bun !

Se ier NOIAN *

Un derbiu asupra 
căruia miza nu și-a 

lăsat amprenta
PANDURII! TG. JIU — 

MINERUL LUPENI 4—2 
(2—1). Cu cele 21 de vic
torii, 4 egaluri și cinci în- 
frîngeri, avînd un golave
raj impresionant, 98—33,
Pandurii Tg. Jiu a parcurs 
oarecum fără contiacandi- 
dați drumul spre divizia 
B, cîștigînd detașat seria 
a 7-a a diviziei C. Der
biul. dintre „Pandurii" și 
„Minerul" Lupeni, a doua 
clasată, n-a mai purtat 
deci amprenta mizei. Așa 
se explică faptul că s-a 
jucat frumos, cu faze de 
poartă spectaculoase și go
luri multe. e

Încă de la primul fluier.
. anii irului, meciul are 

un ritm Vioi cu faze de 
gol la ambele porți. Primii 
care înscriu sînt jucătorii 
din Lupeni în minutul llz 
A marcat Voicu. Pandurii 
forțează și reușesc egala- 
rea în min. 37. In mi
nutul 45 conduc gazdele 
cu scorul de 2—1, scor cu 
care ia sfîrșit prima re
priză. Nu trec deeît 7—8 
minute de la reluare și 
Pandurii înscriu un nou 
gol, iar în minutul 62 îl 
majorează la 4—1. Se pă
rea că scorul va lua pro
porții deoarece în minutul 
70 gazdele beneficiază de 
o lovitură de la 11 metri, 
iar în poarta echipei Mi
nerul se află tînărul ju
cător din propria pepinie
ră, Grigore, care se remar
că apărînd lovitura de pe
deapsă. In mințitul 80 oas
peții înscriu un gol fru
mos. Leca face o incursiu
ne pe partea dreaptă, tre
ce de doi adversari, iar 
balonul centrat este reluat 
în poartă de Zlate. Deși 
oaspeții au în continuare 
inițiativa, fluierul final 
consfințește pină la urmă 
victoria cu 4—2 a gazde
lor care încheie astfel eu 
încă un succes ultimul 
meci înainte de revenirea 
în divizia B.

DIVIZIA A
REZULTATE TEHNICE:

Poli. Iași — Dinamo 1—1, Stea
ua — F.C. Baia Mare 4—1, Sp. 
studențesc — F.C. Bihor 3—l,v 
F.C. Argeș — Olimpia 4—0,
Gloria — Jiul 2—0, Poli. Timi
șoara — A.S.A. 3—1, C.S. Tîr- 
govi.ște — U. Craiova 0—1, Chi
mia — U.T.A. 3—2, S.C. Bacău 
— Corvinul 1—0.

CLASAMENTUL

F.C. Argeș 33 19 5 9 50—26 43
Dinamo 33 16 9 8 48—24 41
Steaua 33 18 4 11 57—31 40
U. Craiova 33 14 8 11 36—24 36
F.C. Baia Mare 33 16 4 13 37—38 36
C.S. Tîrgoviște 33 15 5 13 38—33 35
Sportul stud. 33 14 7 12 42—40 35
S.C. Bacău 33 14 6 13 36—35 34
Poli. Timișoara 33 13 5 15 34—34 31
Poli. Iași. 33 11 9 13 35—33 31
Gloria Buzău 33 13 5 15 33—44 31
Chimia 33 13 5 15 37—50 31
A.S.A. 33 12 6 15 46—58 30
Olimpia 33 13 4 16 37—52 30
JIUL 33 12 5 16 37—51 29
Corvinul 33 12 4 17 42—49 28
U.T.A. 33 10 7 16 39—44 27
F.C. Bihor 33 9 8 16 35—48 26

ULTIMA ETAPA F.C. Baia
Mare — C.S. Tîrgoviște, JIUL----
Steaua, F.C. Bihor — Gloria, 
Dinamo — F.C, Argeș, A.S.A. — 
S.C. Bacău, U.T.A. — Poli Iași, 
F, C. Corvinul — Poli. Timi
șoara, F.C. Olimpia — Sp. stu
dențesc, U. Craiova — Chimia 
Rm. Vîlcea.

DIVIZIA C 7
REZULTATE TEHNICE:

Pandurii Tg. Jiu — Minerul Lu
peni 4—2, Minerul Motru — 
Metalurgistul Sadu 6—2, C.F.R. 
Craiova — Dierna Orșova 4—0, 
Minerul Vulcan — Constructo
rul Craiova 2—1, Forestierul 
Băbeni — Unirea Drăgășani 
8—0, Progresul Băilești — Glo
ria Drbbeta Tr. Severin 5—1, 
Lotru Brezoi — Constructorul 
Tg. Jiu 6—0, Metalul Rovinari 
— Chimistul Rm. Vîlcea 2—0.

CLASAMENTUL
Pandurii 30 21 4 5 98—33 46
Min. Lupeni 30 17 1 12 59—36 35
C.F.R. Craiova 30 16 3 11 46—33 35
Dierna O. 30 16 3 11 52—43 35
Min. Motru 30 14 4 12 56-35 32
Lotru Brezoi 30 15 2 13 47—43 32
Constr. Cr. 30 11 8 11 38—39 30
Met. Sadu 30 11 7 12 51—49 29
Progr. Băilești 30 12 4 14 52—53 28
Chim. Rm. V. 30 12 3 15 34—45 27
Min. Vulcan 30 10 7 13 36—49 27
Met. Rov. 30 12 3 15 30—54 27
Unirea Drăg. 30 11 4 15 44—55 26
Gloria Dr. T. S. 30 10 6 14 43—59 26
Forest. Bâb. 30 11 3 16 37—64 25
Constr. Tg. Jiu 30 9 2 19 35—67 20

„PLOAIE DE GOLURI". „Sur- 
volînd" rezultatele ultimei etape 
din seria a 7-a a diviziei C, re
marcăm „apetitul" de goluri al 
gazdelor care au înscris 37 de 
goluri față de 6 ale ospeților.

DIVIZIA C 8
REZULTATE TEHNICE: 

Electromotor Timișoara — Mi
nerul Oravrță 6—1, Minerul 
Ghelari — Metalul Oțelu Roșu 
3—2, Unirea Tomnatic — Unirea 
Sînnicolau Mare 2—3, lamino
rul Nădrag — I.C.R.A.L. Timi
șoara 3—0, Metalul Hunedoara 
— Metaluj Bocșa 2—0, C.F.R. 
Simeria — Știința Petroșani 
3—1, Unirea Alba Iulia — Vul
turii textila Lugoj 5—0, C.I.L. 
Blaj — Gloria Reșița 4—3.

CLASAMENTUL
Unirea A. I. 30 20 1 9 49—21 41
Unirea S. M. 30 18 5 7 46—27 41
Vuit. tx. Lugoj 30 17 3 10 54—32 37
U. Tomnatic 30 14 5 11 47—31 33
Gloria Reșița 30 14 3 13 55—42 31
Min. Qravița 30 12 5 13 45—46 29
Știința Petr. 30 12 5 13 46—48 29
Lam. Nădrag 30 13 3 14 44—46 29
Met. Oț. Roșu 30 12 4 14 46—41 28
Electr. Tim. 30 11 6 1.3 45—44 28
Met. Bocșă 30 13 2 15 36—37 28
Min. Ghelari 30 11 5 14 34—43 27
C.F.R. Simeria 30 12 3 15 32—42 27
C.I.L. Blaj 30 10 6 14 30—47 26
I.C.R.A.L. Tim. 30 10 4 16 27—52 24
M-t. Huned. 30 9 4 17 23—51 22

a incidentelor pe- 
meciul dintre 

Unirea

Ca urmare 
trecute la 
I.C.R.A.L. Timișoara _____
Alba Iulia, comisia de discipli
nă a hotărît retrogradarea for
mației din Timișoara în campio
natul județean și omologarea re
zultatului cu 3—0 în favoarea e- 
chipei din Alba Iulia.

Luptătorii noștri fac o demonstrație de virtuozi
tate în fața publicului spectator. Foto: I. LICIU

încheierea anului sportiv școlar
(Urmare din pag. 1)

încheierea anului sportiv 
a fost marcată de demons
trația de gimnastică a 
ansamblului alcătuit din 
elevii de la școlile gene
rale nr. 2, 4, 5 și 6, cit și 
ai Liceului economic Pe
troșani. A urmat apoi de
monstrația sportivelor de 
performanță de la C.S.Ș. 
la gimnastică și lupte.

Duminică și în orașul 
Lupenî s-a desfășurat fes
tivitatea închiderii anului 
școlar sportiv și al pregă
tirii tineretului pentru a- 
părarea patriei. Au parti
cipat sportivii de la școlile

generale, liceul de chimie 
și Grupul școlar minier 
Lupeni.

Coloanele de șoimi' ai 
patriei, pionieri și uteeiști 
s-au întîlnit la monumen
tul eroilor mineri clin 1929 
de unde au defilat, cin-: 
tind pină Ia terenul spor
tiv din parcul central al 
orașului. După festivitate 
s-au desfășurat întreceri 
de cros, meciuri de volei 
și foțbal, jocuri distractive.

Interesante demonstrații 
sportive au avut loc după1 
festivitatea încheierii a- 
nului sportiv școlar și de 
pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei' 
în orașul Petrila.
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VIENA
HLME

in R.S.S na

LU/ME
0 delegație a P.C.R. a efectuat 

o vizită de prietenie 
Moldovenească

18 (Agerpres).
Comitetului

MOSCOVA 
La invitația 
Central al Partidului Co
munist din R.S.S. Moldo
venească, în' perioada 11— 
16 iunie o delegație
condusă de tovarășul Ion 
Iliescu, membru: supleant 
al Comitetului Politic Ex-e- 

.cut'v M C.C. ml /i’.C.Ri? 
prim-seereta 
lui județean 
a efectuat 
prietenie în 
venească.

fui Unirea 
loc i cu

care a 
acest prilej

avut 
la Co-

‘ miletul Central al Parti
dului Comunist din R.S.S. 
Moldovenească a prilejuit 
up schimb de mesaje de 

prietenie între tovarășul, 
Nicolae Ceausescu, șecre- 

• tarul . general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și tovară
șul I. Rodiul, membru al 
C.C. al P.C.U.S., prim- 
secretar al Comitetului 
Central al Partidului Co-

■ iiiiinist din R.S.S. Moldo-
• venească.

VIENA 18 (Agerpres). 
La Palatul llofburg, din 
Viena, a avut loc, luni, 
solemnitatea semnării, ur
mătoarelor documente so- 
vieto-americane Tratatul 
dintre , U R.S.S, și S.U.A. 
privind; limitarea arma
mentelor strategice ofensi
ve (SALT-ll), Protocolul 
la Tratatul dintre U.R.S.S. 
și S U.A. privind limitarea 
armament - 'lor. strategice 
ofensive, Declarația eomu-

de bază ale vi-

arm ame n. te lor

privind principiile și 
direcțiile 
itoareldr- tratative privind 
limitarea
strategice, Declarațiile con
veni te și in terpratârea : co
mună în legătură eu Tra
tatul dintre U .R.S.S. și 
S.U.A. privind limitarea 
armamentelor strategice o- 
fensive, Comunicatul co
mun șoyieto-american.

Documentele au
seiiinate de Leonid Brej- rostit scurte

nev,, secretar, general al 
C.C. al IȘC.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.. și 
Jimmy Carter, președinte
le. Statelor. Unite.

La semnare au ' asisjtât 
președintele Republicii 
Austria, Rudolf Kirchsch- 
lâeger și cancelarul fede
ral, Bruno Kreisky.

Cu acest prilej, LJ. Brej-
fost nev și - Jimmy; Carter ' aii Ș 

cuvintări.

Șl

Sesiunea Adunării Naționale
a Reprezentanților Populari a R.P. Chineze

BEIJING 18 (Agerpres). 
La Beijing, au început, 
luni, lucrările celei de-a 
doua sesiuni a celei de-a 
V-a Adunări Naționale a 
Reprezentanților Populari 
a R.P. Chineze, După cum 
transmite agenția China 
Nouă, pe ordinea de zi 
a lucrărilor .sesiunii figu-

- reaza. rapoi tul asupra ac-
- tivității guvernului, pre- 
' zeutat de Hua Guofeng,

. premierul Consiliului de 
Stat; raportul asupra pro
iectului planului economie, 
național,pentru anul 1979; 
raportul asupra îndeplinirii 
planului de stat
turi și cheltuieli pi
și a proiectului bugetului

de stat pe 1979; prezenta
rea spre dezbatere și apro
bare a unei serii de pro
iecte de lege.

Situația din Nicaragua
tro mișcarea de rezistență 
populară armată a contro
lului asupra unei mari 
părți din teritoriul națio
nal, în țară a fost format 
un „guvern de reconstruc
ție națională11, cu caracter 
democratic și popular c-e-și 
pro p u n: e instaurarea 
ordinii și dreptății.

MANAGUA '8 (Ager
pres), — Pe fundalul ..in
tensificării ofensivei gene
rale a Frontului Săndinist 
de Eliberare Națională 
(FSLN) din Nicaragua îm
potriva regimului dictato
rului Anastasio Somoza, 
Sprijinită amplu de popu
lație, și a preluării de că-

Noi propuneri în 
problema reunificării 

Coreei

de veni-
1978

tov akAșa chen mu-
IIUA. membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, vice-pre
mier al Cpnșililllui de 
Stat al R.P. Chineze, a 
primit duminică, delega
ția Muzeului, de istorie a 
partidului comunist, 
mișcării revoluționare 
democratice din România, 

. condusă de tovarășul Ni- 
colae Cioroiu, directorul 
muzeului, care se află in
tr-o vizită, de prietenie în: 
R.P. Chineză.. .. ...

întâlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

AUTORITĂȚILE

naționalizeze 51 Ia sută 
din - portofoliul de acțiuni 
al companiei de nave pe- 

■ troliere kuweitiene. Anun- 
țînd această. hotărî-re. gu
vernul kiiweitîan a decla
rat că ea a fost motivată

a
și

EXPLOATAREA
DE GOSPODĂRIE COMUNALA LUPENI 

strada 23 August nr. 8 
încadrează de urgență, pe bază de 

CONCURS :

• un tehnician principal

Concursul va avea loc în 25 iunie 1979.
Acordarea retribuției se face conform 

Legii nr. 12/1971 și a Legii 57/1974.
Informații suplimentare la comparti

mentul personal, telefon 603.

ÎNCADREAZĂ DIRECT SAU PRIN TRANSFER

pentru șantierele Deva și Paroșeni :

auto Di'esel și Benz
auto
în construcții și instalații

— mecanici
— tinichigii
— tinichigiu 

ventilații
— sudori electrici și autogeni
— inginer principal mecanic
— economist principal sau juristcon- 

sult principal

informații suplimentare zilnic la sediul 

Grupului din Mintia sau telefon 13220 - 
13221 Deva.

PETROȘANI — 7 
iembrie: Circiuma 
strada Piatnițliaia; 
publica: Trenul do 
nares; Unirea: Un 
In loden;

PETRUL A: O simplă 
problemă de timp;

LONT.A: AI patrulea, 
stol;

ANINOÂSA:
VULCAN: , 

de nisip;
.LUPENI — 

Napoli se revoltă 
cjtpfesc: Jezebel.

Avoeati;
Castelul

I
I
I

I

TV

10,00
Pol-

REGIUNEA DE NORD A de dorința de a coordona 
ELVEȚIEI au făcut 
la elicoptere pentru 
salva populația 
pe acoperișurile

sau în copaci în urma creș
terii rîuhii Tiiur. după . o 
perioadă de ploi torentia-

. le.
In Alpi s-a semnalat re

venirea iernii, zăpada a- 
tingînd, pe alocuri înălți
mea de 1,4 metri, blocând 
o serie de drumuri.

GUVERNUL KUWEI
TUL» 4 A HOTAR!!' să

apel 
a 

refugiată 
caselor

mai bine . industria petro
lieră a țării.

ARMATA ISRAELIANA 
a tăcut, duminică, uz de 
•aripe și gaze lacrimogene 
pentru a ' împrăștia; 5 000 
de locuitori din orașul Na
blus. care au organizat o de- 

. moiistrație de protest îm
potriva hotărîrii guvernu
lui de la' Tel Aviv de a 
crea o nouă așezare israe- 
liană lingă Cisiordania.

PHENIAN 18 (Agerpres). 
— Kim Ir. membru al 
Comitetului Politic și se
cretar al . C.C, al Partidei- . 
lui Muncii din Coreea, a , 
făcut cunoscută, la 18 iu
nie, propunerea desfășură
rii unor contacte prelimi
nare între reprezentanții 
de legătură ai Partidului , 
Muncii, din Coreea și cei 
ai Partidului Nou Demo
cratic din Coreea de sud, 
la Paninunjon sau intr-o 
țară străină, la o dată con
venabilă P.N.D. '

Propunerea P.N.C, cons
tituie răspunsul la punctul 
de vedere exprimat de 
președintele P.N.D. din Co- 

. reea de sud, Kirn Yong 
San. Ia 14 iunie asupra 
problemei reunificării Co
reei. In declarația sa, Kim 
Ir salută poziția președin
telui P.N.D., eonsiderîhd 
că aceasta coincide eu po
ziția consecventă a P.N.C. 
de realizare a unor nego
cieri șl contacte largi în
tre partidele și organiza
țiile politice din Nordul și

, Sudul Coreei.

9,00 Teleșcoală.
Roman foileton, 
dark. Reluarea episodu
lui 17. 10,55 Publicitate.

unui 
11,20 

Lassie.
Melodii populare. 
Telex. 17,00 Te- 
17,05 ~ Teleșcoală’.
Din țările soci.'l- 
— R.P.D. Corcea-

11,00 Diminețile 
oraș din nord. 
In alb și negru.: 
12,05 
12,20 
lex.
17,33 
liste 
nă.; 17,45 Medalion Va
lentin Hoeflieh. 18,10 
Un zâmbet, un cîntee, 
o floird. 18,50 1001 de 
seri. 19,00 Telejurnal.
19,15 La zi in investiții. 
19.30 Ancheta TV; „A 
fi patriot1*. 20,00 Seară 
de teatru: „Cezar și 
Cleopatra" de G.B. 
Sliaw. Premieră ȚV. 
Producție a televiziunii 
engleze.,/ 21,15 Meridia
nele einteeului. . 21,35 
Telejurnal.

RADIO

ÎNTREPRINDEREA ELECTROCENTRALE
Rovinari - județul Gor j

13,00 De la 1 la 3. 
15,00 Clubul curioșilor. , 
16,00 Radiojurnal. 16,20 
Coordonate economica?. 
16.40 Noi înregistrări 
de muzică ușoară. 17,00 
Buletin de știri. 17,05 
Te apăr și te cânt, pa
tria mea. 17.30 Poeme
le eterne ale mlizipii. 
17,50 Orchestra , Gigi' 
Cichellcro. 18.09 Orele 
scrii. 20,00 Interpret» ăi 

; opular. 
—. pel - . 
confem-

Memaria . 
românesc. 
' de știri.

sonore . I 
oră. ’ 
stop j

I

RECRUTEAZĂ URMĂTOARELE 
CATEGORII DE MUNCITORI 

CALIFICAȚI :
— lăcătuși montări agrega

te energetice
— electricieni reparații e-

lectrice
— tinichigii
— mașiniști mașini fixe pe 

verticală și orizontală.
TOTODATĂ RECRUTEAZĂ AB

SOLVENȚI a 7, 8 sau 10 clase 
— băieți cu vîrsta minimă de 16 
ani, pentru calificare în meseria 
de izolator — tinichigiu cu dura
ta de 9 luni.

Cursul se desfășoară la locul 
de muncă, fără scoatere din pro- grupa a lll-a de ramuri, de grad 

calificării special.
retnouție Retribuirea se va face con

form Legii nr. 57/1974 și Decre-

— juristconsult, juristcon- 
sult principal, consilier ju
ridic sau consilier juridic 
principal, în funcție de 
vechimea în meserie

— inginer, tehnician sau 
tehnician principal pen
tru mașini de calcul e- 
lectronice

— inginer sau inginer prin
cipal termoenergetic sau 
electroenergetiCi

Condițiile de studii și vechime 
pentru ocuparea posturilor de 
mai sus sînt cele prevăzute în a- 
nexa 2 la Legea nr. 12/1971, 
I.E. Rovinari fâcînd parte din

ducție și pe timpul 
cursanții vor primi o 
tarifară de 1316 lei pe lună.

ÎNTREPRINDEREA INCADREA- tului nr? 188/1977.
ZĂ, DE ASEMENEA, URGENT 

următoarele categorii de perso
nal : tehnico-economic :

— șef birou financiar anali
ze economice, preț cost,
CFI

Relații suplimentare se pot ob
ține la întreprinderea Electro- 
centrale Rovinari cu sediul în co
muna Fârcășești, județul Gori 
telefon 11811 interior 424 sau 
13846.

cm lecuim
20.15 Româna 
saj industrial 
poran. 20.30 
pămîh tului
21.00
21,05
22,00 O z,t
23.00 5.00
muzical nocturn.

Buletin 
Cadențe 

înir-o
Non

I 
I 
II

Mica publicitate
VIND motocicletă I.J. cu 

ataș original Simpson. Lu- 
peip Vulcanului 14. (493)

. VIND ARp 243. . nou. 
Tamponat. Informații la 
telefon 201, Pui. (489)'

PIERDUT legitimație de 
serviciu . pe numele Fota- 
che Nieoleta, eliberată de 
I.M. Paroșeni. Se declară 
nulă. (490) i

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele l’anți- 
ril Mdiui, eliberată, de Mi
liția Lupeni. Se declară 
nulă. (491)

PIERDUT foi de parcurs 
cu nr. 350844, 350869,
350890, 35891, 350932, 350935 
465543, 465488 pe numele 
Marțeancti Constantin, e- 

T.C. Craiova, 
nule. (492) 
legitimație de 
numele Stane 

I.G.C.E.

liberate de 
Se declară

PIERDUT 
serviciu, pe 
Ion, eliberată de ____ .
Petroșani. Se declară nulă. 
(480)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Anas
tasie Vasile, eliberată de 
l.M. Paroșeni. Se declară 
nulă. (476)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Nâsă- ; 
lean Lucreția, eliberată de 
E.G.C.Ii. Petroșani. Se de
clară nulă. (477)

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telctoane 4 16 62 (.secretariat), 4 2-4 61 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67.


