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Astăzi, la posturile noastre de radio șt 
televiziune

Astăzi, în jurul orei 9,30, posturile noastre de ra
dio și televiziune vor transmite direct de la Midia— 
Năvodari Adunarea Populară organizată cu prilejul 
vizitei de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, în județul Cons
tanța.

în apropierea 
Concursului de admitere 

din Institutul de mine
/n întîmpinarea ce/ei </e-a 35-a 

aniversări a e[iberări[ patriei 
de sub dominația fascistă

Concursul de admitere în învățământul superior 
reprezintă o acțiune selectivă deosebită, prin care se 
asigură necesarul de cadre pentru dezvoltarea econo- 
mică-socială a țării. Apropierea acestui eveniment ne 
este semnalată și de frecvente solicitări ale cititori
lor din Valea Jiului, interesați să cunoască informa
ții despre organizarea concursului de admitere in 
Institutul de mine din Petroșani. Pe această temă am 
avut o convorbire cu prof. univ. dr. ing. DUMITRU 
FODOR, rectorul Institutului de mine.

I.M. VULCAN
900 tone de cărbune 

peste plan într-o singură zi 
Oamenii muncii de la I.M. Vulcan au 

extras peste prevederi într-o singură zi 
(27 iunie a.c.) 916 tone cărbune. Aceasta 
este de fapt cea mai mare producție ex
trasă peste sarcinile planificate în ziua 
respectivă de Către o unitate economică 
ia nivel de C.M.V.J.

In cadrul minei, întrecerea pentru mai 
mult cărbune a fost cîștigată în această 
lună de sectorul IV — plus 871 tone căr
bune. Productivitatea muncii planificate 
în abataj a fost depășită cu 550 kg/post. 
Minerii din sectorul I raportează, la finele 
primului semestru al anului, un plus de 
6 300 tone cărbune, iar cei din sectorul II, 
tn aceeași perioadă, peste 6100 tone căr
bune.

Zilnic, cite 1 200 mc. de betoane 

pentru șantierul țesătoriei 

de mătase Lupeni

Constructorii țesătoriei de mătase din 
Lupeni obțin în ultimele săptămini rit
muri tot mai mari de lucru la construcția 
halei principale. După montarea stîlpilor 
de susținere a structurii de rezistență a 
început aprovizionarea cu grinzi și che- 
soane, în vederea montării elementelor de 
acoperiș. Întreaga activitate a șantierului 
e concentrată in aceste zile spre descărca
rea materialelor din vagoanele sosite în 
stația din Bărbăteni. Colectivul condus 
de maistrul Costică Manea expediază din 
stație zilnic spre șantier peste 1200 mc 
betoane necesare la fundația preparației 
chimice de la Vîscoza.

„Lupeni“5“
Record al hărniciei 

și dăruirii

înfăptuind complexul program de mecanizare 
a lucrărilor din subteran -- înfăptuim indicațiile 

secretarului general al partidului

Cînd omul vrșa și e hotărît 
condițiile de zăcămînt nefavorabile nu-l pot opri 

să realizeze modernizarea
i # în anul 1976 la mina Dîlja nu se obținea cu tăiere meca

nizată nici cel puțin o singură tonă de cărbune ; in 1977 s-au 
realizat 22 041 tone, iar în cinci luni din acest an s-au obținut 
33 364 tone • Q nouă metodă de exploatare a dat primele 
roade : în abataj lemnul și cheresteaua au fost eliminate com
plet; productivitatea muncii a crescut in medie cu 1,5 tone/post.

L Mina Dîlja face parte 
Bin categoriile de mine cu 
condiții de zăcămînt deo
sebit de grele datorită 
tectonicii accentuate ~ și 
variațiunilor în grosime 
A stratului în cărbune.

;i In asemenea condiții, a 
introduce complexe me
canizate —- cel puțin de 
tipurile existente la ora 
actuală —nu ar fi un 
cru prea înțelept. De fapt. 
S-a încercat în 1976, dac 
nu a dat nici un rezultat 
(Iun g imea frontului pe 
care trebuia tăiat cărbu
nele cu combina era de 
16 metri). Dar acest lucru 
nu înseamnă că nu se 
poate introduce mecani
zarea, pentru că meca
nizarea nu este reprezen
tată doar de complexe 
mecanizate.

Rezultatele înregistrate 
în ultimii ani la mina 
Dîlja demonstrează cu 
prisosință că se poate. 
Astfel, colectivul nostru 
în 1977 a început intro
ducerea tavanului de re
zistență într-un bloc, iar 
în 1978 l-am definitivat 
în blocul unde începuse 
introducerea și l-am ex
tins și în alt bloc. Prin, 
introducerea tavanului de

rezistență eu grinzi în
gropate în vatră am creat 
condiții pentru tăierea 
și încărcarea mecaniza
tă în abataj, pen
tru folosirea combinelor. 
In acest an, după cinci 
luni, producția obținută 
cu tăiere și încărcare me
canizată din abataj este

cu 11 323 tone de căr
bune mai mare decît în 
anul .1977, ca să nu com
par cu anul 1976, cînd nu 
se obținea nici măcar o

* Ing. Ion VASILESCU 
directorul I.M. Dîlja

(Continuare în pag. a 2-a)

în aceste zile, la sectorul 
IV al minei Lupeni este 
greu să ‘discuți cu cineva.

„Toți sînt în subteran. 
Șeful sectorului (ing. Du
mitru Dănciulescu — n.n.) 
a intrat imediat după ra
port", ne spunea dispecerul 
din ziua respectivă.

Sarcina pe care a primi
t-o acest colectiv, cel mai 
încercat de la mina Lupeni, 
nu este ușoară. Deși oame
nii au acumulat o bogată 
experiență, introducerea u- 
nui complex mecanizat în
seamnă activitate laborioa
să, gîndire și acțiune.

Activitatea a început cu 
puțin timp în urmă, după 
ce, în prealabil, au fost 
luate măsurile necesare. 
Lucrarea a fost încredința
tă echipei „service" condu
să de Nicolae Precup și 
■brigăzii lui Vasile Silveșan. 
Un colectiv omogen, har
nic, .format din peste 40 de 
oameni, angajați în aceste 
zile premergătoare sărbăto
rilor din luna august, în
tr-o neîntreruptă activitate 
— montarea complexului in 
abataj prin care producția 
sectorului va cunoaște o 
substanțială creștere.

...Schimbul unu se înche
iase. întHnirea cu „cei 
de la complex" ne-a oferit 
prilejul să aflăm amănun
te despre un adevărat re
cord al hărniciei șl dăruirii 
in muncă al acestor oa
meni.

— Pină în prezent avem 
montate „pe poziție" aproa
pe 50 de cadre, altele se

află în camera de montaj 
în subteran și pe traseu, ne 
spune inginerul Victor Bo- 
losin căruia i s-au încre
dințat sarcini concrete pri
vind această lucrare.

Discutăm cu cîțiva oa
meni care lucrează la 
complex. Aflăm că în cu- 
rînd vor fi introduse com
bina și transportorul. La 
toate aceste lucrări o con
tribuție de seamă o aduc 
oamenii de la transport, ca
re zilnic introduc în sub
teran piese, uneori în greu
tate de peste două tone.

Minerul Vasile Silveșan nu 
concepe ca lucrarea să nu 
fie terminată la timp, ba 
chiar mai devreme. îmi 
spune numele cîtorva oa
meni care se dăruiesc cu 
pasiune acestei activități. 
Le notez : Gheorghe Ilașcu, - 
Francisc Katona, Iile Pă
trățel, loan Popa, Gheorghe 
Codrea, Alexandru Rușu, ■ 
Adalbert Naghi și mulți al
ții. Pentru ei, ca și pen
tru tînărul subinginer Ma
rius Mărăscu, care se află 
ia primul examen de acest 
fel, introducerea comple
xului mecanizat, înseamnă 
o adevărată școală. O luptă 
cu greutățile care apar, lup
tă mereu cîștigată datorită 
priceperii și dăruirii aces
tor oameni, dăruire ce va 
face ca „Lupeni 5“ să intre 
în funcțiune la timp. Va 
fi un nou record al hărni
ciei oamenilor de aici. Un 
prilej de satisfacție.

- In cei peste 30 de ani 
de existență, Institutul a 
pregătit și format inii 
de specialiști in minerit, 
mulți dintre ei fiind chiar 
de aici, din Valea Jiului. 
In această perioadă, to
varășe rector, absolvenții 
liceelor din municipiu și 
din alte localități au op
tat pentru Institutul de 
mine ; ei sînt însă dor
nici să cunoască ce nou
tăți va cuprinde apropia
tul concurs de admitere 
din acest an.

— Mai întîî trebuie să 
se cunoască faptul că 
Institutul de mine din 
Petroșani este într-o con
tinuă dezvoltare și mo
dernizare, proces . deter
minat de însăși dezvol
tarea și modernizarea mi
neritului românesc. lată 
de ce, și în acest an, a- 
vem, pe facultăți, urmă
toarele cifre de școlari
zare : Facultatea de mi
ne, ingineri zi — 450 (din 
care 269 pentru neincor
porabili/; subingineri zi 
— 70 (din care o pentru 
neincorporabili) ; subin
gineri seral — 25 (nein
corporabili 21) ; subingi
neri topografie — 80 (ne- 
incofpprabili 68) ; Facul- 
tarea de mașini și ins
talații miniere, ingineri —• 
150 (neincorporabili — 
61) ; subingineri zi — 30 
(neincorporabili 4) ; sub
ingineri seral 25 (nein
corporabili — 15). O a 
doua noutate este înfi
ințarea profilului ingineri 
seral la Facultatea de 
mine, dîndu-se, astfel, po
sibilitatea oamenilor mun
cii să-și desăvîrșeaseă pre
gătirea profesională, La 
acest profil vor fi 60 de

T. SPATARU

Despre mina Paroșenî 
tiu s-a încumetat, deo
camdată, nimeni să scrie 
o monografie, istoria ei 
este relativ recentă. Ac
tul de naștere este re
alizat în 1961 și totuși 
tînărul director, ing. 
Gheorghe Marchiș dis
tinge o evoluție în eta
pe distinctive, jalonate 
de spectaculoase restruc
turări tehnologice. Mai' 
întîi a fost deschisă ga
leria de coastă. Munca 
era grea, fără spor mare. 
Mecanicul de locomotivă 
Vasile Ciucurescu, cel 
care iese sîmbătă în pen
sie, își aduce bine amin
te de acei ani.

— Erau doar 
transportul

ciudat, 
minerit, 

încă 
; doar

|C<U:e^<M<£a
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cetățenesc

două 
grupe, transportul se 
făcea manual, împingeam 
vagonetele pe galerie.

Cunoscutul șef de bri
gadă Ion Grigorescu, în
văța atunci mineritul de 
lâ îorhaierul Vitcă. Ori-

Galeria dd coastă 
de la 630 e făcută cu 
mîinile noastre, nu la fi
gurat, ci la propriu. Nu 
aveam mașini de încăr
cat, cărucioare de per
forat.

Etapa a doua, hotărî- 
toare pentru dezvolta
rea minei — s-a deschis 
primul abataj frontal, a- 
ceste clipe le-a trăit și 
inginerul Marchiș, la 18,
iulie 1966 fusese irepar- (Continuare în pag. a 2-a)

tizat aici ca stagiar. A- 
cest eveniment de sea
mă, frontalul, este mar
cat de un moment care 
atinge proporții de sim
bol, de vizita secretaru
lui general al partidu
lui nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Pri
ma filă a cărții de onoa
re a întreprinderii, 
prinde gîndurile 
mulul bărbat al 
adresate, la început de 
drum, minerilor din Pa- 
roșeni : „La începutul 
activității sale, urăm ti
nerei exploatări minie
re Paroșenî mult spor 
în muncă, succese cît 
mai mari în împlinirea 
planului de producție, 
sănătate și fericire 
turor. Noroc bun !
7 octombrie 1966”. 
ani mai tîrziu,

Ion VULPE

cu- 
pri- 

țării,

tu-

Trei 
ieșit de

f

)

I
I

I

(Continuare în pag. a 2-a)’,al. COANDRAȘ

Brigadierul Ion Grigorescu și ortacii au ieșit din 
mină după un șut fructuos. Foto : I. LICIU
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Realizări multiple, preocupări susținute pentru

DEZVOLTAREA REȚELEI COMERCIALE, 
ÎMBUNĂTĂȚIREA APROVIZIONĂRII POPULAȚIEI

întreprinderea comercia
lă mixtă de stat Vulcan 
și-a adus o contribuție 
însemnată în ultimii doi 
ani la modernizarea și a- 
provizionarea cu mărfuri 
a minerilor, a tuturor ce
tățenilor din localitate. 
Dacă ne referim la primul 
semestru al anului curent, 
planul la indicatorii apro
vizionare și desfacere a 
fost depășit cu peste un 
milion lei. S-au obținut 
213 000 lei beneficii peste 
prevederi, rentabilitatea 
crescînd de la 0,65 la sută, 
cît era planificat, la 1,07 
la sută, reducîndu-se în a- 
eelași timp cheltuielile de 
circulație cu peste 200 000 
lei. La aceste rezultate au 
contribuit aprovizionarea 
■ritmică eu dife
rite produse mult solicitate 
de cetățeni, precum și 
creșterea solicitudinii lu
crătorilor comerciali față 
de cumpărători. La auto
servi rea nr. 43, (responsa
bil Vasile Maier) buna ser
vire este la ea acasă. U- 
nitatea nr. 58, (responsa
bili Dumitru Ștefoane și 
Emil 1.aurar), unitatea cu 
cel mai mare vad comer
cial din județ. Zilnic trec 
pragul acestui magazin 
peste 1 500 de cumpărători, 
iar media zilnică a vînză- 
rilor este de 129 000 lei. 
La unitatea nr. 25 con
fecții (responsabil Victor 
Avram) întîlnim o gamă 
variată de mărfuri de se
zon. Magazinul dispune și 
de un lucrător care se ocu
pă numai cu călcatul hai
nelor, oferind în acest fel

Cind omul vrea și e hotărît
(Urmare din pag. I) 

singură tonă. Concomi
tent ‘cu mecanizarea tă
ierii, am extins fluxul de 
transport continuu cu co
voare de cauciuc pentru 
a prelua producția supli
mentară.

Mecanizarea a eîștigat 
repede oamenii de partea 
ei, chiar dacă am intro
dus-o în condiții deosebit 
de grele, la trecerea pes
te orizont, cînd obțineam 
o productivitate cu cel 
puțin 2,5 tone pe post mai 
mică decît cea realizată 
cu combinele care au tre
cut deja sub orizont. Am 
avut zile în care am ob
ținut și 324 vagonete cu 

cumpărătorilor mărfuri tu 
un frumos aspect comer
cial. Unitatea nr. 1 „Perla", 
nr. 63 „Ferometal", nr. 44, 
„Autoservire" își realizează 
lună de lună sarcinile de 
plan. Merită a fi consem
nat faptul că în .acest an 
dezvoltarea șt moderniza
rea rețelei comerciale a 
fost una din preocupările 
organelor de partid și de 
stat și a conducerii între-

în orașul Vulcan
prinderii. Astfel, numai în 
această lună, (mai precis 
la 1 iunie) s-a pus” în func
țiune un nou magazin cu 
articole pentru copii (uni
tatea nr. 120, responsabil 
Viorica Doica) cu o supra
față de circa 400 mp. In 
ziua de 25 iunie a.c. s-a 
dat în folosință unitatea 
nr. 45 „încălțăminte pen
tru femei și bărbați" cu o 
suprafață de 227 mp. Pînă 
la finele primei decade a 
lunii iulie se vor mai pu
ne la dispoziția cetățeni
lor peste 1 050 mp supra
față comercială. Concret, 
asta înseamnă încă patru 
magazine ; confecții pentru 
femei și bărbați, articole 
sportive, radio-tv și me
naj.

Pînă la sfîrșitul anului, 
orașul Vulcan va dispune 
de o suprafață comercială 
de 9 660 mp.

Totodată au fost moder
nizate Un mare număr de 
unități, între care : linia 
de autoservire „Straja", 

o singură combină. Mai 
rău stăm cu mecanizarea 
la lucrările de descinde
re ; nu. sin tem dotați cu 
combine deși promisiuni 
am avut.
' Dar mecanizarea, cum 
mai spuneam, nu înseam
nă doar complexe șt com
bine. La noi, intr-unui din 
abataje se folosește o nouă 
metodă de exploatare ca
re prezintă numeroase a- 
vantaje și are o eficiență 
economică deosebită. Spre 
exemplu, inițial se pre
coniza o scădere a con
sumului de lemn de mină 
de la 43 mc/1000 tone, 
cît se folosește la un a- 
bâtaj cameră cu susținere 
clasică, la numai 4 mc, iar 
la cherestea de la 11 mc / 

„cafc-l>ar“. S-a dezvoltat 
comerțul stradal, prin.. în
ființarea a cinci tonete, la 
care, în curînd se vor a- 
dăuga altele.

In trimestrul IV a.c. 
va începe construcția unui 
nou complex de alimenta
ție publică, (în care vor 
funcționa raioane speciali
zate) și a unei cantine-res- 
taurant.

— Ceea ce ne preocupă 
în mod deosebit în aceas
tă perioadă, ne spunea 
Marin Iacob, președintele 
consiliului oamenilor mun
cii, este sporirea în con
tinuare a gradului de soli
citudine față de cumpără
tori. In acest sens orga
nizația de partid, conduce
rea întreprinderii a inițiat 
periodic cursuri de perfec
ționare a pregătirii profe
sionale (recent au absolvit 
acest curs încă 50 de per
soane), cursuri de califica
re de 6 luni, schimburi de 
experiență ; s-au ținut, de 
asemenea, consfătuiri pe 
temă de etică profesiona
lă, expuneri privind res
pectarea legilor statului. 
Sîntein convinși că mai 
avem, în rețeaua comercia
lă unele neajunsuri, mai 
cu seamă în ceea ce pri
vește buna servire, atitu
dinea unor lucrători comer
ciali față de cumpărători. 
Noi, însă, ne străduim 
printr-o muncă educativă 
de li om la om, prin lua
rea unor măsuri ferme, 
să asigurăm practicarea li
nul, comerț modern și civi
lizat.

Constantin GRAURE

1000 de tone la 2 mc. Du
pă extragerea primei fe
lii, reducerea lemnului și 
a cherestelei a fost tota
lă. Practic, nu folosim 
nici un lemn și nici o bu
cată de seîndură in tot 
abatajul.

Un alt aspect. Prin eli
minarea aera ju lui parțial 
_ abatajul este intrat sub 
depresiunea generală a. 
minei _ se fac importan
te reduceri de energie e- 
lectrică. și pneumatică. 
Productivitatea muncii 
crește în medie cu 1,5 to
ne /post. La 9 felii și ju
mătate, întreagă dotare a 
abataj uj*ii este amortiza
tă și în continuare cel 
puțin cinci felii se scot 
cu utilaj gata amortizat.

Institutul de mine Pe
troșani. Satisfacție de 
ambele părți, atît pro
fesor examinator cît și 
student. Șef lucrări dr. 
ing. Anghel Stoichițoiu 
și asiist. ing. Dan Visa- 
lon apreciază răspunsul 
exact al studentei Ro- 
dica Mihuț.
Foto : Șt. NEMECSEK

Expoziție
O interesantă expoziție 

de pictură și grafică este 
deschisă la Lupeni în ho
lul clubului sindicatelor. 
Dedicată Anului interna
țional al copilului, expo
ziția cuprinde cele mai 
recente realizări ale mem
brilor cercului de artă 
plastică din Lupeni. Re
ținem cîteva nume: So
rina Condoiu, Nicolae Ghi- 
ță, Gabriel Andraș, Ma
riana Filip, Adela Mure- 
șan — toți elevi ai școli
lor din localitate. (C. Val.)

Pe lîngă toate acestea, se 
obține și o importantă re
ducere a volumului lu
crărilor de pregătire în 
steril. Cu excepția trans
versalei, celelalte lucrări, 
care pînă acum se execu
tau în steril, se fac în 
cărbune. Ar mai trebui să 
adaug că efortul fizic se 
reduce, iar securitatea 
muncii crește substanțial.

Plin urmare, și la mi
na Dîlja, mină cu con
diții deosebite de zăcă- 
mint, s-a putut și se poa
te introduce mecanizarea. 
Se poate, pentru Câ în
tregul colectiv a vrut și 
dorește să demonstreze că 
atunci cînd omul ține 
să-și respecte cuvîntul dat, 
cuvintul dat în fața pre
ședintelui țării, nu există 
stavilă care sări oprească, 
nici chiar condițiile di
ficile de zăeămînt.

Concursul de admitere
[Urmară din pag. 0 

locuri în concursul de 
admitere.

— Ce condiții trebuie să 
îndeplinească candidați! 
care doresc să urmeze 
cursurile serale ?

_ La învățămîntul se
ral, în conformitate cu 
prevederile legale în vi
goare, se pot înscrie pen
tru concurs numai munci
tori calificați care lucrea
ză intr-o meserie legată 
de specialitatea pentru 
care optează. Candidații 
trebuie să prezinte, în 
dosarul personal, o ade
verință în care să se spe
cifice că lucrează nemij
locit în producție.

— In ce perioadă se 
vor face înscrierile, cind 
se va desfășura concursul 
și ce trebuie să cuprindă 
dosarele personale ?

_ înscrierile se vor fa
ce între 5 și 11 iulie, la 
secretariatele facultăților 
(în ultima zi pînă la. ora 
15), iar concursul de ad
mitere va începe la 15 iu
lie. Ceea ce trebuie să 
cuprindă dosarele de în
scriere se găsește pre
cizat în detaliu în broșu
ra „Admiterea în învă
țămîntul superior în 1979'* 
și în afișele editate de 
Institutul de mine, expu
se în licee și întreprinderi 
miniere. Se mai impun 
două precizări : la Fa
cultatea de mine se în
scriu numai candidați de 
sex bărbătesc, iar la Fa
cultatea de mașini și ins
talații miniere, ca și în 
celălalt an, se organizea
ză un test de rezistență fi
zică. impus de însuși spe- 
< ificul muncii în minerit.

— Ce considerați că 
este necesar să cunoască 
candidații în privința 
probelor fizice ?

— In primul rina că. 
pentru a oferi posibilita
tea celor respinși la acest 
test să se înscrie la alte 
facultăți din țară, pro
bele se vor desfășura i- 
mediat după înscriere. In 
aii doilea rînd, conținutul 
testului va fi : băieți _ 
cros 1000 m (barem —• 
3 minute 50 secunde) și 
urcare 4 m pe frînghie cil 
ajutorul mîinilor și picioa
relor • fete — cros 800 m 
(barem — 4 minute) și 4 
tracțiuni în brațe la bară 
fixă.

— Care au fost preocu
pările institutului în a- 
cest an universitar pen
tru pregătirea viitorilor 
candidați ?

— încă de la 1 octom
brie 1978, Institutul de 
mine a organizat (la se
diu și în alte orașe) 
cursuri de pregătire, des
chise pentru tinerii in
teresați și susținute de 
cadrele noastjce didactice. 
In această primăvară, de 
la 10 mai, s-au desfă
șurat cursuri speciale de 
pregătire pentru candi
dații la învățămîntul se
ral. Dar au mai fost ini
țiate și alte metode (în- 
tîlniri ale cadrelor didac
tice din institut cu ca
dre din licee, vizite etc.) 
prin care am urmărit să 
stabilim un contact mai 
sistematic cu viitorii noș
tri studenți. Apropiatul 
concurs de admitere, mo-?""' 
ment deosebit de impor
tant. în viața Institutului 
de mine, îl dorim de o ca
litate foarte bună în a- 
cest an, an al unor mă
rețe evenimente — a 
XXXV-a aniversare a eli
berării patriei si Congre
sul al XII-lea al P.C.R.—, 
pe măsura condițiilor pe 
care le are învățămîntul 
prin grija necontenită a 
partidului și statului nos
tru. ' '

*

*

*

*

(Urmare din pag. 1)

sub tutela E.D.M.N.-ului. 
Paroșeniu! devine între
prinderi- de sine stătă
toare. Grigorescu și or
tac.i lui, ceilalți oa- 
măni ai muncii lucrează 
cu mai mult spor, în
vață să-utilizeze tehnica 
nouă în subteran, Cîș- 
tigă mult mai bine. In 
‘69 Grigorescu iși vede 
împlinit im vis — mași
nă proprietate persona
lă. Iși aduce la mină pe 
cei doi cumnați — pe 
Ion Subțirelu și Virgil 
Nanu. Nanu, mai ambi
țios, e de cîteva luni șef 
de brigadă.

— In ’67, după ce 
m-a cununat, Grigorescu 
a reușit să mă ambițio
neze. Eram croitor. Cînd 
am auzit cit cîștigă, am 
zis că merg cu el. Mi-a 
răspuns că la mină nu 
se toacă frunze la cîini. 
O lună, un an n-o să 
mor, dar mi-a plăcut 
munca aceasta grea și 
am rămas.

Lopata aceea în formă 
de inimă pierde apoi din 

importanță, la investiții 
cîștigă teren căruciorul 
de perforat, mașinile de 
încărcat. In 1970 apare 
primul complex, mese
ria minerilor se meta
morfozează, sint obligați 
de utilaj să învețe și 
alte meserii, devin mi

Veteranii Paroșeniului
neri-mecanizatori, poli
țai if irați. Francisc Fa- 
zakaș și Nicolae Vișa 
sînt electricieni. Ilie Fi
liche și Titu Teîcenco 
cunosc tainele lăcătușe- 
riei. Rezultatele muncii 
lor nu sînt însă pe mă
sura așteptărilor. Din 
cauza condițiilor de tec
tonică, a configurației 
geologice a stratelor ; a- 
poi necesitatea de a a- 
dapta utilajele înseam
nă frămîntări, gîndire, 
înțelegere. Colectivul 
se închega însă, Gheor- 
ghe Pîșleaga își’. aducea 
la mină amîndoi fecio

rii, Filiche — frații, a- 
pelativul Pavlovschi te 
duce cu gîndul la bătrî- 
nul, la cei doi fii ai 
săi, la nepoată și soțul 
ei. Tot așa la mină e- 
xistau Belu și fiul, fra
ții Nicolae și Eugen Cro
itorii, Nicolae și Vasile

Buta, maistrul Lazăr și 
feciorul său miner, cei 
trei frați Beștea, doi 
maiștri .și unul ajutor 
miner. Șl Soțiile multor 
mineri sînt încadrate la 
mină. Așadar, din familii 
de mineri se sudează ma
rea familie a Paroșeniu- 
lui.

Un act revoluționar, 
considerat ca a șasea e- 
tapă a scurtei genealo
gii a minei -— apariția 
în ’77 a complexelor cu 
portanță mare, care su
portă pe secții și 280 to
ne. Ele se comportă ex
celent, din mers oa

menii învață să le mî- 
nuiască mai bine. In 
acest an se înregistrea
ză primul succes remar
cabil pe plan național. . 
In rîndul întreprinde
rilor industriale, I.M. 
Paroșeni se clasează pe 
locul secund în întrece

rea socialistă, fiind de
corată cu Ordinul Mun
cii clasa a 11-a. Mai 
mult cărbune dat pa
triei înseamnă o viață 
mai bună pentru mineri 
și familiile lor. Numai 
dintre ortacii lui Gri
gorescu și-au depus ba
nii pentru „Dacii" : la- 
cob Negrușa, Traian 
Cristian și Virgil Nanu. 
Dar cărbune la lumină, 
în condițiile mecaniză
rii, înseamnă azi mai 
puțin lemn în abataje, e- 
conomii de materiale 

deci, efort fizic minim 
și producții record. ' Ce 
e mai ilustrativ, decît 
faptul că în 1966 din 
Paroșeni. au pornit tșpre 
termocentralele patriei 
doar 12 259 tone cărbu-- 
ne, iar producția din 
1978 a fost de peste 60 
de ori mai mare ?

Așadar, într-un răs
timp record a fost par
cursă calea mecanizării, 
aceiași oameni au în
țeles această necesitate 
și au reușit să deprindă 
tainele complicatelor u- 
tilaje. ‘ Secretarul . co
mitetului de partid pe 
întreprindere. Ion Rățu- 
leșcu, remarca lucidita
tea cu care cei 537 de 
comuniști și ortacii lor 
înțeleg perspectiva, so
luția tehnică nu-i inte
resează doar pe specia
liști și eîțiva „inițiați”, la 
nivelul fiecărui sector 
problemele de producție 
sînt dezbătute cu mult 
simț de răspundere. Per

formanțele în întrecerea 
socialistă ilustrează toc
mai hotărîrea minerilor 
de la Paroșeni de a fi 
la înălțimea urărilor pe 
care secretarul general 
al partidului nostru le-a 
făcut la prima sa vizită 
în această unitate mo
del pe ramura minieră.

...Din biroul dispece
rului urmăresc pe urmi 
din cele patru ■ ecrane a- 
le televiziunii în circuit 
închis cum ies din șut 
Ilie Filiche, Titu Teacen- 
co. Francisc Fazakaș și 
ceilalți ortaci ai lor. 
Eroi ai viitoarei mono
grafii a minei Paroșeni, 
despre care se vor scrie 
multe cuvinte de laudă 
și peste multi ani, fi
indcă veteranii Paro- 
șeniului n-au avut timp 
să îmbătrânească, poar
tă în inimi flacăra en
tuziasmului cutezant, a 
tinereții veșnice, pe ca
re numai munca plină 
de dăruire o poate păs
tra.
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’ Documentarea făcută în 
ultimele zile pe teren ne-a 
prilejuit o constatare îm
bucurătoare : o mare par
te din obiectivele gospo
dărești _ edilitare și de 
înfrumusețare a munici
piului Petroșani, prevă
zute în programul pe a- 
nul 1979 .al consiliului 
popular municipal, au fost 
înfăptuite. Vom 
na doar cîteva 
tea. In fruntea 
gurează, firesc, 
și extinderea zonelor verzi 
_ capitol de realizări la 
care și-au adus contribu
ția mii de cetățeni, depu- 
tați, multe 
șț -Instituții. Acțiunea 
ci. ' " "

piențio- 
din aces- 
listei fi- 
refacerea

vezeni, așteriierea asfal
tului pe unele porțiuni ale 
străzii Republicii și al
tele, sînt în curs de fina
lizare în aceste zile. S-a 
intensificat și ritmul de 
realizare a amenajărilor 
gospodărești în zona 
I.U.M.P.

La o seamă de obiec
tive preconizate în același 
program, lucrările s-au o-

diționată mutarea cetă
țeanului Vaier Căldărar 
și dezafectarea întregii zo
ne dintre fabrica de pro
duse lactate și halele 
S.U.T. — T.C.H. din Li- 
vezeni, crearea posibili
tății de nivelare a tere
nului, de începere a cons
trucției noului abator, iar 
prin eliberarea terenului 
s-ar putea încheia lucră-

în întregul municipiu

din preajma garajului, in
clusiv cel al cantonului 
C.F.R. In zona centrală și 
de nord a orașului este 
necesar, spre exemplu, să 
se urgenteze montarea 
porții metalice pentru în- 

maga- 
meta- 
facă

■ ne- 
38

Mai multă răspundere pentru

ÎNEREflNEREA

întreprinderi 
‘"ia 

inuat cu plantările de 
_ 'i și arbuști, repa
rațiile făcute pe șosele și 
străzi, alte numeroase 3- 
inenajări gospodărești și 
de înfrumusețare, 
mai putea menționa 
menajarea spațiului 
parcare, nivelarea pămîn- 
tului depus și demolarea 
cantonului C.F.R. în zona 
I.T.A., construirea pode
țului peste apa Maleia lin
gă U.F.E.T.. tăierea și 
pietruirea acostamentului 
șoselei pe porțiunea de la 
intrarea în Petroșani și 
de la cartierul Aeroport 
pînă la podul Sălătruc, 
repararea și zugrăvirea 
fațadelor unor clădiri. li
nele lucrări printre 
se numără pietruirea 
vederea asfaltării a 
stații din cartierul

Am
a- 
de

care 
în 

noii 
Ae

roport pentru autobuzele 
I.T.A., alinierea garduri
lor din prefabricate de 
beton între unitățile 
C.V.A. și secțiile coope
rativei „Unirea” din Li-

prit la jumătate sau ce
va peste această limită, 
dar nu sînt terminate, iar 
altele nici nu au fost 
atacate, deși termenul 
pentru realizarea lor a ex
pirat. Atenționăm facto
rii cărora le revine obli
gația inițierii unor acți
uni imediate și eficiente 
asupra câtorva din aceste 
obiective. Deosebit de 
urgente sînt canalizarea 
și desecarea prin umplu
tură de pămînt a bălții de 
lingă Fabrica de oxigen și 
eliberarea terenului din 
intersecția de la lseroni. 
De realizarea de către 
l.U.M.P. a primei lucrări, 
al cărei termen a fost 
30 aprilie a.c., este con-

rile de sistematizare și 
modernizare a . intersec
ției Iscroni. In aceeași 
parte a municipiului tre
buie trecut operativ la 
nivelarea pămîntului de
pus în preajma 
PECO și a 
Fabricii de 
panificație, 
la intrarea 
fabricii de

Steagul roșu“a criticat,

stației 
noii secții a 
morărit și 
făcută ordine 

și în incinta 
produse lac

tate. Ordine și curățenie 
în incintele lor trebuie 
să-și facă și atelierul me
canic al I.R.I.U.M.P.
stația de spălare 
Împrejmuirile din 
de sîrmă ale acestor 
nițăți ar trebui vopsite și 
degajate de buruieni; a- 
coștamentul șoselei nive
lat și pietruit ; vopsit re- 

, fugiul din stația de auto
buz ; colectivul autoba
zei I.T.A.. trebuie să asi
gure nivelarea terenului

Și 
auto, 
plasă 

u-

ehiderea incintei i 
zinului de produse 
lo-chimice, să se 
imediat reparațiile 
cesare la imobilul nr. 
și la gardul, A.C.R. din
strada Republicii și să 
se finalizeze eliberarea 
și nivelarea terenului res
pectiv din strada Vasile 
Conta. De asemenea, prin
tre lucrările gospodărești 
din această parte a ora
șului, care se cer urnite 
din punctul în care sta
ționează, ar mai fi: eli
berarea de resturile imo
bilului din capătul stră
zii Fr. Engels și nivela
rea terenului respectiv, a- 
menajarea parcării din 
strada Petofi, repararea 
tencuielii și zugrăvirea ex
terioară a clădirii fostei 
policlinici a orașului, des
ființarea 
aeriene 
lemn în 
țului de 
erui Aeroport _ 
lătruc și altele.
sarcinilor fixate prin pro
gramul Consiliului popu
lar municipal, obligații 
concrete în rezolvarea a- 
cestor lucrări revin Ba
zei de aprovizionare, 
E.G.C.L., S.D.E.E. și altor 
întreprinderi și instituții. 
Conducerile unităților vi
zate, prin măsurile che
mate să le înfăptuiască, 
vor da municipiului nota 
de ordine și frumos pe 
care o merită cu priso
sință.

liniei electrice 
de pe s til pi de
porțiunea șan- 
gardă din carti- 

pod Să-
Potrivit

Tonia ȚAțARCA

Reparația s-a efectuat
scris re-
măsurilor 
publicării

nr. 8311
a.c. a notei 

„O reparație 
conducerea

Petroșani — Pe-

Informînd în 
dacția asupra 
luate în urma 
îți „Steagul roșu” 
lin 25 mai 

intitulate , 
urgentă”, 

E.G.C.L. 
trila ne-a răspuns : „S-au

executat reparațiile ne
cesare la acoperișul și fa
țada imobilului din stra
da Vasile Conta, colț eu 
Piața Victoriei”. Ca ur
mare, aspectul clădirii 
respective, situate în cen
trul orașului Petroșani, 
s-a schimbat în bine.

tn centrul orașului Lupeni se construiește o fru
moasă fintină arteziană.

în foto : muncitori de Ia preparați» Lupeni pre- 
zenți la această acțiune. Foto : Gh. OLTEANU

L OCUIHJEl OR IIIN BLOC OR!
Pornind pe urmele unor 

scrisori — din care una 
semnată de Grigore Ma- 
mară din Lupeni, strada 
Viitorului, scrisori care 
ne sesizau unele deficien
țe din subsolurile 
ce ale blocurilor, 
deplasat la fața
pentru a vedea care este 
realitatea.

Pe unul din tronsoanele 
scării a IV-a 
a 
J 1 
canalului 
ra 
de 
la 
rea 
cu

telini-
ne-am 
locului

respunzător propriul a- 
partament, de a se în
griji de buna funcționare 
a instalațiilor și depen
dințelor atît din locuință 
cît și din întregul bloc. 
Este aici — dacă putem 
vorbi de așa ceva — ne
voie de acel simț civic de 
care însă unii locatari mai 
suferă. Cum ne-am pu
tea explica spre exemplu 

unele 
la nu- 
săptă- 
(dacă 

3-4 zi-

blocului 
capacul 

e- 
smuls, și
aici pînă 

înfunda- 
subsolului 
reziduuri

drept 
mai 

furtu- 
Lu- 
ur-

Pe urmele unor 
scrisori 

adresate redacției 
WAWW.V.7.W.W

n-a mai fost
cale lungă. Este 
că s-a curățat, dar 
trebuie spălat cu 
nul și dezinfectat, 
crări care trebuiesc
gent executate. Este vară, 
căldură !

Cu aceste constatări 
ne-am deplasat la sediul 

E.G.C.L. Lupeni, unde am 
discutat cu directorul Ni- 
colae Ionașcu și cu tova
rășii Constantin Cioiu și 
Alexandru Varga din 
conducerea secției. Din 
discuțiile purtate am re
ținut că blocul în cau
ză este în termenul de 
garanție pînă la 31 sep
tembrie a.c. și deci, aso
ciația de locatari care 
răspunde de blocul J 1 tre
buie să sesizeze , șantie
rul T.C.H., adică cons
tructorul,

Cu această ocazie am 
aflat și despre unele ne
ajunsuri cu care conduce
rea E.G.C.L. se confrun
tă permanent. Este vor
ba tot de amintitele sub
soluri tehnice. Se știe că 
este datoria fiecărui ce
tățean de a întreține co-

i

Pentru a se relua pro
ducerea covrigilor — se 
spune în răspunsul trimis 
redacției de conducerea 
Fabricii de morărit 
panificație Petroșani, 
feritor la nota in 
s-a abordat: această

Se produc covrigi

ți 
re- 

care 
pro

blemă, publicată în „Stea
gul roșu” din 8 iunie 1979, 
a fost necesară o amena
jare specială la secția din 
Petrila a întreprinderii. 
Această amenajare fiind

Deocamdată,
In răspunsul la articolul 

despre necesitatea conti
nuării acțiunilor gospo
dărești în orașul Petro
șani publicat în „Steagul 
roșu” nr. 8303, conduce
rea -lotului Petroșani al 
Șantierului 82, tunete Va
lea Oltului — Valea Jiu
lui a informat redacția că 
a contractat repararea clă
dirii din strada 23 August, 
lucrarea urmînd să fie e- 
fectuată pînă la 15 august. 
De asemenea, -s-a hotărît 
desființarea dependințelor

Molozul a
La rubrica „Semne 

întrebare” apărută 
ziarul „Steagul roșu” 
8277 se critica faptul

de 
în 

nr.
că 

după mult timp de la e-
fectuarea lucrărilor de 
parații a blocului nr. 
din cartierul 
din Petroșani,

re-
4

„6 Martie” 
molozul a

lipsa 
ld-

„re- 
înfun-
subsol 

sau co- 
a-

să

Alexandru TATAR

Vie activitate 
gospodărească

In cartierul Sohodol, se 
desfășoară o 
gospodărească

terminată, fabrica 
creat condiții pentru . pro
ducerea pe zi a 8 000-9 000 
bucăți covrigi de 0,40 lei / 
bucată, .existîrid posibili
tatea să se sporească a- 
ceastă cantitate pentru 
a satisface cererile con
sumatorilor — se preci
zează în același răspuns. 
Despre soarta covrigilor 
de 0,80 lei bucata, care, 
de asemenea, au dispărut, 
conducerea F.M.P. nu ne-a 
furnizat nici o explicație.

numai promisiuni
inestetice de lîngă clă- 

, direa menționată, evacu
area plopilor tăiați și ni
velarea terenului de lîn
gă pasajul de nivel. In 
țrucît nici una din aces
te lucrări nu s-a realizat 
încă, sîntem obligați să 
apreciem că, deocamda
tă, poate fi vorba doar 
de promisiuni... Cum așa 
nu se rezolvă aspectele 
criticate, pe cînd urmă
torul pas, cel al fapte
lor ?

Ne-

1# «

îs»»

J wll ■feb'-’* V It 1

că la 
blocuri 
mai o

■ mină 
nu la
le !) de la da
rea în funcți
une a unui 

subsol, curățat și dezin
fectat, încep să curgă re- 
clamațiile în stingă și 
în dreapta, cum că sub
solul este din nou înfun
dat. Cităm în acest sens 
blocurile A7 de pe strada 
Parîngului, LI, Bl. Ml, 
D12, de pe strada . Viito
rului. Intervine și 
de conștiință a unor 
catari care vrînd 
zolve” problema 
dării, coboară în 
și sparg capacul
tul canalului colector, 
gravînd astfel situația. 
Este necesar deci ca să se 
manifeste respectul civic 
cuvenit —• în fond disci
plina conviețuirii colecti
ve _ și, după caz, să se 
ia măsuri ferm® pentru 
păstrarea locuințelor și 
blocurilor în cele mai 
bune condiții. In încheiere 
două sugestii la 
E.G.C.L. Lupeni : 1. 
strica o mai mare 
ție la recepționarea 
rilor, mai ales în ,__
vînța instalațiilor. 2. Cre
dem că aceeași eficiență 
ar avea și efectuarea unor 
controale inopinate în 
locuințe pentru a verifica 
în ce măsură . instalațiile 
sanitare sînt îngrijite și 
folosite corespunzător. A- 
sociațiile de locatari, la 
rîndul lor, trebuie să-și 
lărgească aria de acțiune 
și să-și ducă la bun sfîr- 
șit sarcinile ce le revin în 
rezolvarea problemelor cu 
care se confruntă loca
tarii.

adresa 
Nu ar 
aten- 

blocu- 
pri-

Răspundem
cititorilor

fost transportat
rămas tot netransportat. 
E.G.C.L Petroșani ne la
ce cunoscut că molozul 
cu pricina a fost trans
portat în întregime și a- 
duce mulțumiri pentru in
tervenția care 1 a fost de 
un rea) folos în înlătura
rea acestor neajunsuri.

• ilie dumitru, u- 
ricâni : Dacă datele cu
prinse în scurta dv. scri
soare adresată redacției 
sînt reale, mai aveți de 
lucrat aproximativ 2 luni 
în subteran sau 3 luni la 
suprafață, după care pu
teți cere pensionarea.

• CONSTANTIN PER-
JU, Petroșani : La imobi
lul din strada Radu
gru nr. 3 vor fi executa
te reparațiile strict 
cesare in interior 
tru menținerea 
ilor normale de 
trimestrul 111 a.c. . 
precizat conducerea 
ției Petroșani 
Petroșani _

e PETRU SUCIU, Vul
can ; Termenul de ga-: 
ranție de Care dv; vă le
gați se releră la calitatea 
lucrului efectuat de me
canicul auto, nu la pie
sele schimbate, care nu 
au un’ astfel de termen, 
iar la efectuarea înlo
cuirii pieselor uzate cu

ne- 
pen- 

condiți- 
loeiiil, în 

ne-a 
sec- 

a E.G.C.L. 
Petri la.

cele noi ați asistat după 
cum ne-a precizat șeful 
stației service. contrar 
prevederilor dispoziției 
forurilor de resort supe
rioare. In acest caz, nu 
înțelegem ce vă nemul
țumește.

• DUMITRU RUS. Uri- 
cani : Am înțeles că pen
tru soluționarea litigiu
lui de muncă pe care îl 
aveți cu întreprinderea, 
v-ați adresat comisiei de 
judecată. Corect, In con
tinuare trebuie să insis
tați pe lîngă această co
misie să vă soluționeze 
iazul și să vă dea răs
punsul cuvenit.
• COS1EL lOVITA, A- 

ninoasa : De la conduce
rea sectorului ani aflat 
că v-a fost -satisfăcuță du

rința — ați fost trecut de 
la suprafață în subteran, 
cu o retribuție mai bună, 
se înțelege.
• IOSIF VENCZEL. Lu

peni : In cazul reclamat, 
de dv. este greu de cons
tatat ulterior adevărul. La 
3 kg de, pulpă de porc, 
măcelarul era în drept să 
vă dea 450 gr de os, nu 
650 de gr. cum spuneți 
dv. Cum însă ați refuzat 
carnea, iar măcelarul v-a 
restituit costul ei, e greu 
de stabilit acum dacă a 
fost chiar așa. • -

Același răspuns ca sens 
și pentru tovarășul MI
HAI KOCSIK.

• DUMITRU COJOCA
RII, Petroșani : Mutarea 
cetățean ului scandalagiu
și cârcotaș din blocul în 
care locuiți nu rezolvă 
problema, decît pe jumă
tate. El trebuie domolit. 
La nevoie, de către orga
nele în drept s-o facă.

activitate 
intensă — 

rod al inițiativei asociați- 
, ei de locatari nr. 15 —

' Paroșeni. In lunile apri
lie și mai a.c., asociația 
a realizat zugrăvirea a 20 
case ale scărilor și a trei 
mansarde aparținînd de 
11 blocuri. Aceste lucrări 
și altele s-au executat 
prin munca, patriotică,’ ,a 
locatarilor acestor blo
curi, dar măi ales, a to
varășilor Florian Petcu- 
leseu, Cbstache Capriț, Ion 
Vățăman, Adam Udrescu, 
Ștefan Brașoveanu, Du
mitru Drăgoi, 
Habina, Elisabeta 
Martin Cîndea, 
tanțih Danciu.

Pentru urinâioarele luni, 
conducerea asociației și 
locatarii și-au propus ex
tinderea reparațiilor la 
blocurile de la „Interven
ții"; executai--a, în re
gie proprie, a 350 .cutii 
poștale și montarea aces
tora la blocuri ș.a.

lulîu POPA,
Mircea DEMIAN 
corespondenți

Ludovic 
Ciucă, 
Cons-
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încheierea lucrărilor sesiunii C.A.E.R.Moscova

Intîlnirea dintre tovarășii 
llie Verdeț și Aleksei Kosîghin
MOSCOVA 28 — Cores

pondentul Agerpres, Mihai 
C'oruț, transmite : Tovară
șul llie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim 
ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste Româ
nia, aflat la lucrările sesiu
nii CAER de la Moscova, 
s-a întîlnit joi după-amia
ză cu tovarășul Aleksei Ko
sîghin, membru al Biroului 
•Politic al C.C. al P.C.U.S, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S:S.

în cadrul întrevederii a 
fost examinat mersul cola

TUNIS

Sesiunea extraordinară a Consiliului 
Ministerial al Ligii Arabe

TUNIS 28 (Agerpres). — 
La Tunis s-a întrunit se
siunea extraordinară a 
Consiliului Ministerial al 
Ligij Arabe, la care țările 
membre sînt reprezentate 
de miniștrii de externe. 
După cum anunță a en- 
țiile MEN și TAP, R.A. E- 
gipt nu participă la lucră
rile acestei reuniuni.

> Consiliul Ministerial ur
mează să aleagă pe noul se
cretar general al Ligii A-

LA HANOI A FOST 
SEMNAT acordul între Gu
vernul Republicii Socialis
te România și Guvernul 
R.S. Vietnam, privind 
transporturile aeriene ci
vile. Acordul stabilește ca
drul juridic al colaborării 
bilaterale , în domeniul 
transporturilor aeriene ci
vile.

DUPĂ CUM INFOR
MEAZĂ agenția France 
Presse, patru sedii ale or
ganizațiilor Partidului Co
munist din Roma au fost 
ținta unor atentate în 
noaptea de miercuri spre 
joi. Două sedii au fost a- 
variate ca urmare a explo- 

borării și schimburilor e- 
conomice dintre cele două 
țări, exprimîndu-se dorința 
ambelor părți de a dezvol
ta în anii viitori coopera
rea în producție și specia
lizarea, de a spori livrările 
reciproce de mărfuri, de a 
intensifica relațiile econo
mice pe toate planurile, în 
spiritul convorbirilor și în
țelegerilor dintre tovarășii 
Nicolae ' Ceaușescu și Leo
nid llici. Brejnev .

întâlnirea s-a desfășu
rat într-o ambianță caldă, 
prietenească.

rabe în locul lui Mahmud 
Riad (R.A. Egipt), care și-a 
prezentat demisia. Vor fi 
examinate, de asemenea, 
raportul Comitetului însăr
cinat cu transferarea se
diului Ligii de la Cairo la 
Tunis, problema prelungi
rii mandatului Forței Arabe 
de Descurajare (FAD) din 
Liban, care expiră la 1 
iulie, precum și aspecte de 
ordin financiar și adminis
trativ privind activitatea 
ligii —relevă agenția TAP.

ziilor unor bombe, în 
timp ce în celelalte două 
tehnicienii au reușit să 
dezamorseze bombele.

UN NUMĂR DE 15 000 
DE PERSOANE AU FOST 
ARESTATE de către poli
ția sud-africană în cadrul 
unei operațiuni de amploa
re întreprinsă în apropie
re de Windhoek, capitala 
Namibiei, anunță agenția 
portugheză de știri ANOP, 
citind; postul de radio na-

MOSCOVA 28 (Agerpres). 
— La Moscova s-au în
cheiat joi după-amiază lu
crările celei de-a XXXIlI-a 
ședințe a sesiunii Consiliu
lui de Ajutor Economic Reci
proc, la care au participat de
legații din țările membre ale 
CAER, precum și o delega
ție din Iugoslavia. In ca
litate de invitați, au luat 
parte delegații din Angola, 
Afganistan, Etiopia, Fin

TOKIO

Reuniunea la nivel înalt a principalelor 
state industrializate occidentale

TOKIO 28 — Trimisul 
special al Agerpres, Flo- 
rea Ț.uiu, transmite 1 Joi 
s-au deschis la Palatul A- 
kasaka din Tokio lucrările 
celei de-a cincea reuniuni 
la nivel înalt a principale
lor șapte state industria
lizate occidentale, la care 
participă șefi de stat și de 
guvern din S.U.A., R.F. 
Germania, Franța, Marea 
Britanic, Canada, italia și 
Japonia, precum și preșe
dintele Comisiei Pieței 
comune.

Pe ordinea de zi au fost 
înscrise probleme econo
mice generale privind in
flația, ritmurile de dezvol
tare economică și șomai ul, 
asigurarea economiilor ță
rilor participante cu. re
surse energetice, schimbu
rile comerciale, situația 
monetară internațională și 
relațiile dintre țările dez
voltate și cele în curs de 
dezvoltare.

Surse apropiate conferiți/ 

țional din Maputo. Arestă
rile au avut loc în subur
bia Katekura.

DUPĂ CUM TRANSMI
TE AGENȚIA ACTC, la 
Panmunjon a avut Ioc cea 
de-a 393-a reuniune a Co
misiei militare de armis
tițiu din Coreea. în cadrul 
reuniunii, reprezentantul 
R.P.D. Coreene, ge- 
neralul-maior Han Ju 
Gyong a protestat față de 
activitățile ostile desfășura
te în ultimul timp de par
tea sud-eoreeană împotriva 
părții de nord a țării, ac
tivități care reprezintă o 
violare flagrantă a acordu
lui de armistițiu. 

landa, Irak, Laos, Mexic, 
Mozambic și R.D.P. Yemen.

La încheierea lucrărilor, 
au fost adoptate documente 
în problemele ce s-au aflat 
p? ordinea de zi.

Participanții la sesiunea 
jubiliară de la Moscova au 
adoptat „Declarația cU pri
vire la cea de-a 30-a ani
versare a Consiliului de 
Ajutor Economie Reciproc’'.

ței au afirmat, pe de altă 
parte, că în ce privește 
chestiunea formulării unei 
strategii comune în pro
blema petrolului și, în ge
neral, a energiei nu sînt 
șanse de acord. întrucît 
participanții sînt grupați 
în două tabere opuse: 
S.U.A., Japonia și Canada, 
pc de o parte, și R.F.G, 
Franța, Marea Britanie și 
Italia, pe de altă parte, 
în timp ce primul grup 
insistă ca fiecare țara să-și 
stabilească singură plafo
nul importurilor în raport 
de necesitățile proprii de 
consum, luind ca bază im
porturile din anul 1978 și 
urmînd să mențină acest 
plafon doar în anii 1979 și 
1980, cel de al doilea grup 
cere stabilirea unui plafon 
unic de importuri pentru 
toate țările consumatoare.

Parlamentul Greciei 
a ratificat tratatul de 

aderare a țârii la 
Piața comună

ATENA 28 (Agerpres). 
— Parlamentul Greciei a 
ratificat joi tratatul de a- 
derare a țării la Piața co
mună. 191 din cei 300 de- 
putați ai parlamentului au 
votat pentru, 2 contra, și 
107 nu au participat Ja 
vot, părăsind, încă de la 
începerea dezbaterilor de 
luni, camera, pentru a su
blinia astfel opoziția lor 
față de aderarea țării la 
Comunitatea Economică Eu
ropeană.

Tratatul de aderare va 
intra în vigoare la 1 ianua
rie 1981.

! FILME
i PETROȘANI — 7 No-
I iembrie : Vis de ianuarie;

1 Republica: New York,
New York, seriile I-II ;

1 Unirea : Inspectorul 1 lar
ry’,

PETRILA: Napoli se. 
I revoltă ;

LONEA : Police Python

1 357. seriile I-II;
ANINOASA : Cîrciutna

Ide pe strada Pianițkaia;
■ VULCAN : Avocata;

LUPENI — Cultural:
Un om în loden ; Mun
citoresc : De partea cea
laltă a oglinzii;

URICANI: Dialog peste 
| ani.

Institutul de mine 
Petroșani 

încadrează urgent, prin transfer 
in interesul serviciului :

- REVIZOR CONTABIL (PRINCIPAL)

- LĂCĂTUȘ ÎNTREȚINERE UTILAJE

Condițiile de încadrare și retribuire 
sînt conform Legii nr. 12/1971 și Decretu
lui 188/1977.

Cererile de încadrare se pot depune 
zilnic la biroul plan-retribuire-personal, un
de se pot obține și relații suplimentare, te
lefon 42973.

Mica publicitate
VÎND Dacia 1100 ce se 

poate vedea între orele 
14—20, Manea loan, Petro
șani, strada Republicii nr. 
76 ap. 6, telefon 41504. (526)

VIND Fiat 850, telefon 
43956. Petroșani (529)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Polgar 
loan, eliberată de Prepa- 
rația Lupeni. Se declară 
nulă. (525)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Kusztai 
Cristian, eliberată de Pre- 
parația Petrila. Se declară 
nulă. (527)

MM MM MMM ^^M> MMM M

. IV 1

In jurul orei 9,30 — i
transmisiune directă de Ia | 
Midia — Năvodari : Adu- . 
narea populară organiza- I 
tă cu prilejul vizitei de J 
lucru a tovarășului I 
Nicolae Ceaușeșcu, secre- * 
tar general ai I 
Partidului Comunist I 
Român, președintele Re- I 
publieii Socialiste Roma- | 
nia, în județul Constanța. ■
16,30 Emisiune - în limba | 

germană. ; .
18.35 La volan. I
18,50 1001 de seri. *
.19,00 Telejurnal. I
19.15 Istoria la viitor. I 

■19,45 De pe marea scenă |
a țării. ]

20.20 Longitudinea zero. >
20,40 Caleidoscop muzical. | 
21,00 Atelier de creație .

literar-artisticăfetui I
21.35 Telejurnal. y ,

PIERDUT carnet de stu- 
dent pe numele Bălăceanu 
Mircea, eliberat de I.M« 
Petroșani. Se declară nul. 
(528)

ANUNȚ DE FAMILIE
ALAIURI de Olga și 

Ghiocel Bălușe, familiile 
Pop și Niculescu de-' 
plîng dispariția prema
tură a lui

VASILE BALUSE
O lacrimă în amintirea 

lui. înmormîntarea azi, 
29 iunie 1979, ora 15. 
(530)

WAWW/WW.W.W.W,W.W.
Duminică, 1 iulie

8,30 Gimnastica la do
miciliu.

8,40 Tot înainte !
9,25 Șoimii patriei.
9,35 Film serial pentru 

copii — Săgeata 
neagră. Episodul 7.

10,00 Viața satului.
11.30 Festivalul național 

„Cîntarea Român i-
'î.-' ; ei”.
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical: 

Umor și muzică.
14,00 Desene animate.
14,25 Stop cadru
15,55 Canada văzută din 

elicopter.
16.10 Film serial : Cal

varul. Episodul 2.
17,00 Finala „Cupei 

României” la fot
bal.

18,50 Cei 4 M. Film se
rial pentru copii. (E- 
pisodul 1).

19,00 Telejurnal.
19.20 Permanentă redes

coperire a Româ
niei (IU).

20.10 Muzică și publicita-

20.20 Film artistic —’
Sentință. înlîrziată.
Premieră pe țară. 
Producție ' a studio

urilor franceze.
21.40 Telejurnal. 

Sport.

Luni, 2 iulie

15.40 Emisiune în lim
ba maghiară.

18.30 Un nume străbate 
veacurile. Ștefan 
cel mare.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,15 Dosarul energiei.
19.35 Roman foileton. 

Poldark. Episodul 
19.

20.30 Cadran mondial.
20.50 Mai aveți o intre-

■ bare?
21,20 Muzică ușoară.
21.35 Telejurnal.

Marți, 3 iulie

9.00 Teleșcoâlă.
10,00 Film serial: Cal

varul (reluarea epi- 
. sudului 2).

10.50 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Școală contempora

nă..
16.35 Desene animate.
17,00 Din țările socialis

te. R.S. Cehoslova
că.

17,10 Consultații medica
le.

17.30 Bijuterii; muzicale. 
18,05 Inscripții.

18,25 Festivalul național 
„Cîntarea Români- . 
ei”.

18,50 1001 de seri,
19,00 Telejurnal.
19,15 La zi în investiții.
19,30 Ancheta TV Pa

tria — legămînt șl 
iubire.

19,55 Seară de teatru, Ca
sa Arsă de August 
Strindberg.

PROGRAMUL fV
21,10 Rezonanțe pe por

tativ.
21,35 Telejurnal.

Miercuri, 4 iulie

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoâlă.
16,25 Creatorul și epoca 

sa. Virgil Teodores-
CU.

17,00 Tragerea 
preș.

pronoex-

17,10 Festivalul 
„Cîntarea 
niei”.

național
Romă-

17,35 Tenis de cîmp. Fi
nala de simplu băr
bați a turneului in

ternațional de la 
Roland Garros.

18,25 S.U.A. — pe urmele 
istoriei.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,15 Acțiunea „Produc

tivitatea”.
19,30 Noi, femeile !
20,00 Film artistic. Fra-
J ții Jderi. Premieră 

TV. Producție a Ca

sei de filme 5.
21.35 Telejurnal.

Joi, 5 iulie

9,00 Teleșcoâlă.
10,00 Șoimii patriei.
10,10 Instantanee.
10,30 Album folcloric. Vîl- 

cea.
10,50 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoâlă.
16.35 Desene animate 

pentru copii.
17,00 Festivalul național 

„Cîntarea Români
ei” — etapa repu
blicană.

17,20 La fața locului.

17,45 Tenis de cîmp. Se- 
lecțiuni din turneul 
internațional de la 
Wimbledon.

18,35 Zulia — Pămînt ge
neros. Producție a 
studiourilor de fil
me documentare din 
Venezuela.

18.50 1001. de seri.
19,00 Telejurnal.
19,15 Angajare, respon

sabilitate, creație.
19.30 Ora tineretului. Ti

nerețe comunistă, 
anul XXXV.

20,20 Teatru TV. Inspec
torul de poliție, de 
J.B. Priestley.

21,40 Telejurnal.

Vineri, 6 iulie

16,00 Telex.
16,05 Școala contempora

nă.
16.30 Emisiune în limba 

germană.
18.25 Tragerea loto.
18,35 La volan.
18.50 1001 de seri.
19.00 Telejurnal.
19,15 Revista social-po- 

litică TV.
•19,10 Muzică patriotică și 

revoluționară.
19,55 Lupta antifascistă in 

România (I).
20.25 Comunicațiile ~~ 

prezent și viitor.

20,45 Meridianele cînte- 
cului.

21,05 Atelier de creația 
literar-artistică.

21.35 Telejurnal.

Sîmbăta, 7 iulie
8,30 Teleșcoâlă.

10,00 Roman foileton, Pol
dark — reluarea e- 
pisodului 19.

10,55 Corespondenții ju
dețeni transmit...

11.15 Telecinemateca (re
luare).

12.50 Concert de prînz. -
13.30 Din cartea naturii. 
14,00 De la a la infinit.

Magazin de sîmbă- 
tă după-amiază.

15.30 Agenda cultural-ar- 
tistică.

16,00 Tenis de cîmp — 
finala de simplu băr
bați a turneului in
ternațional de tenis 
de la Wimbledon.

17.50 Clubul tineretului.
18.35 Săptămîna politică

internă și interna
țională,

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.15 Teleenciclopedia.
19.50 Publicitate. ,■
19.35 Film serial. Itădă- 

cini. Episodul 7.
20,45 Intîlnirea da . sîm- 

bâ'.a seara.
21.35 Telejurnal.
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