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în intimpinarea celej de-a 35-a 
aniversări a eliberării patriei 

<//,■ sub dominați^ fascistă

Se toarnă fundația li
nul nou bloc în cartie
rul Vîscoza din Lupeni.

Foto : Gh. OLTEANU

= în întreprinderile miniere j
------------------- -------------- 5

Productivități sporite |
început de semestru. Minerii din Valea Jiului se ; 

, străduiesc să obțină cit mai mari depășiri ale produc- l 
! tivității muncii planificate. Citeva exemple : i
Ș MINA PETRILA. Cea mai mare depășire a pro- • 
î ductivității muncii planificate în cărbune o înregistrea- | 
; ză sectoru] II — plus 1745 kg/post, urmat fiind de ; 
; sectorul IV, cu un spor de 1137 kg/post. Productivități ! 
■ înalte au obținut și sectoarele V — plus 128 kg/post j 
f și III — plus 7 kg/post. î
î MINA LUPENI. Colectivul sectorului III, cu plus 
« 994 kg/post, a realizat cea mai mare depășire a pro- 

ductivității muncii planificate in cărbune la această 
; mină și este urmat de sectorul V, cu un plus de 388 
f kg/post, I cu 192 kg/post și VI, cu plus 30 kg/post.
: MINA DILJA. Sectorul L depășind productivitatea
: muncii in cărbune cu 46 kg/post și la nivel de sector 
; cu 29 kg/post a realizat un plus pe această lună la 
; producția de cărbune extras de 467 de tone.

I I. P. C, V. J. Î

| Indicatori superiori
| de preparare |
! Colectivele secțiilor de preparare a cărbunelui din : 
i cadrul I.P.C.V.J. raportează obținerea unor indicatori i 
: superiori de preparare in prima jumătate a acestui an, : 
l Astfel, indicatorul de recuperare globală a fost depă- ; 
; șit cit 16 580 tone de cărbune, iar Ia producția netă
• totală, plusul realizat se ridică la 3095 tone de cărbune. ; 
i Pe sortimente cele mai mari depășiri le-au obținut i 
: la sortimentele triat-sortat energetic cu plus 59127 j
• tone cărbune și la mixte-energetic, unde depășirea es- j
i te de 35 449 tone de cărbune. :
i In cinstea marilor evenimente ale anului — a 
: 35-a aniversare a eliberării patriei de sub dominația 
: fascistă și Congresul al XII-lea al partidului —, pre- 
: părătorii sînt ho târî ți să obțină noi și importante suc- 
î cese ; ei se angajează să preia producția suplimentar 
I extrasă de minerii întreprinderilor Văii Jiului.

intreprinderea comercială mixtă din Lupeni 

Realizările economice 
oglindă fidelă a solicitudinii 

față de dorințele cumpărătorilor

* '
înfăptuind complexul program de mecanizare a lucrărilor 

din subteran — înfăptuim indicațiile secretarului general al partidului 
A

întreținerea și repararea corespunzătoare a utilajelor 
o condiție a eficienței mecanizării

Colectivul minei Lonea 
a îmbrățișat ideea meca
nizării, a mecanizării com
plexe, încă din anul 1973, 
an din care succesiv ș-au 
experimentat mai multe 
tipuri de complexe. In pre
zent. mina Lonea are în 
funcțiune 1 complex cu 
tăiere și susținere meca
nizată și patru scuturi — 
numai susținerea este me
canizată — la care tăierea 
se face prin perforare ți 
împușcare. Pentru mecani
zarea procesului de pro
ducție s-a avut în vedere 
pe lîngă operațiile de ba
ză din abataje — tăiere, 
susținere, încărcare și e- 
vacuare a cărbunelui — și 
cărora de fapt li s-a a- 
cordat o atenție deosebită, 
deci, s-a avut în vedere 
mecanizarea întregului flux 
tehnologic.

Pe baza experienței și a 
rezultatelor obținute în pe

Brigada Hii Geza Kalman, de la sectorul II al I.M. Paroșeni a realizat 
în luna iunie o depășire de 11 m.l. în lucrările de pregătire.

In imagine șeful de schimb Francisc Tamaș, discută despre realizările 
zilei iu brigadă. Foto : O. GIIEORGHE

rioada scursă de Ia intro
ducerea primului complex 
mecanizat, dar ținînd sea
ma și de condițiile de zăcă- 
mînt, greutățile întîmpina- 
te la introducerea și pune
rea în funcțiune a comple
xelor ,a posibilităților mi
niere limitate de care 
dispunem, colectivul mi
nei noastre a ajuns la con
cluzia că, adecvată exploa
tării stratului 3, este for
mula cu scut și combină. 
Aplicată în blocul VI, for
mula amintită a dat re
zultate — o creștere a pro
ductivității muncii față de 
complexe cu 80 la sută. 
Am insistat asupra acestui 
aspect pentru că este e- 
sențială pentru producție 
alegerea tipului de com
plex în funcție de condiți- s 
ile de zăcămînt și de posi
bilitățile de introducere și 
montare. Nu trebuie să 
trecem ușor cu vederea 

nici faptul că, deși de me
canizare vorbim de aproa
pe 10 ani, mina are un 
schelet construit și conce
put cu zeci de ani înainte 
de a se pune problema me
canizării^ și nu peste tot 
galeriile, puțurile, suitoa
rele, planurile înclinate cu 
gabarite reduse pot fi rec
tificate.

Prin urmare este esen
țială alegerea tipului de 
complex, pentru că de a- 
ceasța depinde realizarea 
și depășirea sarcinilor pla
nificate la producția de 
cărbune extras. Dar, chiar 
în condițiile alegerii unui 
complex adaptat perfect 
condițiilor de zăcămînt și 
încredințarea lui unor șefi 
de brigadă pricepuți, de o 
deosebită însemnătate ră- 
mîne întreținerea, revizia 
și repararea corectă, ope
rativă a utilajului. In a- 
cest sens colectivul elec

tromecanic al minei noas
tre a inițiat un nou sistem 
de organizare a activității 
de revizii și reparații a u- 
tilajelor din subteran — 
utilaje în care sînt inclu
se, firesc, și complexele

Ing. Ion VASILE. 
inginer șef electromecanic 

al I.M. Lonea

(Continuare in pag. a 2-a)

I De cîteva zile instala
ția de îmbuteliat bioxid 
de carbon a fost mutată 
de la fabrica de răcori
toare din Livezeni a

IC.P.V.I.L.F. Petroșani, la 
sifonăria din strada Pe- 
tofi. Măsura are drept 
scop o mai bună aprovi
zionare a populației cu 
capsule de bioxid de car
bon pentru prepararea

I sifonului la domiciliu. 
(T.V.)

♦---- —-î--------
I Sudorul electric loan
I Găină, un tînăr în vîrstă 

de 26 de ani, de la Ate
lierul de confecții meta
lice al I.U.M.P., a îndrep
tățit, din nou, aprecierile 
colectivului său de mun
că. Secretarul organiza
ției de tineret pe secție 
a participat la faza fi
nală a „Olimpiadei su-

I dorului", desfășurată la 
uzina brăileană „Progre-

Isul". In întrecerea cu 
cei mai buni combreslași 
din țară reprezentantul

■ Văii Jiului s-a clasat pe 
I locul IV. Felicitări. (I.V.)

Creată în ultima parte a 
anului 1977, întreprinderea 
comercială mixtă din Lu
peni, prin realizările obți
nute demonstrează eloc
vent justețea unei aseme
nea măsuri. Apropierea 
conducerii întreprinderii 
comerciale de magazinele 
de desfacere a înlesnit pe 
de o parte, supravegherea, 
coordonarea, îndrumarea 
și controlul mai atent și, 
bineînțeles, mai competent 
al tuturor unităților co
merciale și al lucrătorilor 
din comerț iar, pe de altă 
parte, cunoașterea nemij
locită a dorințelor, a so
licitărilor populației și 
cumpărătorilor. In felul a- 
cesta .aprovizionarea a 
putut fi orientată spre pro
dusele cele mai solicitate, 
urmărindu-se totodată, în
deaproape, și calitatea a- 
cestor produse. O singură 
cifră este elocventă. De 
la înființare, depășirile în
registrate la planul de des

IN PAGINA A 3-A

SPORT

trală telefonică automa- . 
tă, care ulterior va fi ra- I 
cordată la centrala ora- • 
șului. Centrala este pre- I 
văzută cu o modernă ins- | 
talație de semnalizare a 1 
incendiilor. (C.I.) |

Cele mai bune lucrări ! 
executate în orele de | 
practică ale elevilor Gru- I 
pului școlar minier Pe- J 
troșani: machetele func- I 
ționale ale unui pupitru • 
de comandă electromeca- | 
nică, a unei instalații au- I 
tomatizate de pornire a I 
utilajelor miniere, a unei | 
macarale miniaturale, . 
transportor etc. au fost I 
selecționate pentru a fi ’ 
utilizate ca material di- I 
dactie în anul școlar vi- I 
itor. (V.S.) I

Planul anual Ia tona; 
al contractărilor și achi- | 
zițiilor de animale a fost • 
realizat la Petrila în pri- I 
mele șase luni. Țăranii I 
cu gospodării individuale | 
au livrat statului 151,5 | 
tone carne. S-au eviden- ■ 
țiat familiile loan Gliișe. I 
Dumitru și Pătru Nemeș, J 
Ion Basarabă, Dumitru I 
I-lîrțag și alții. (M.B.) . I 

La întreprinderea de 
tricotaje din Petroșani 
s-a pus în funcție o cen- tului citadin.

Foto : Ion LICIU

facere au fost în continuă 
creștere. In anul 1977 pla
nul de desfacere a fost 
realizat în proporție de 
101,69 la sută, iar în prima 
parte a acestui an, procen
tul de realizare a crescut 
la 102,37 la sută. In cifre 
absolute, depășirea de la 
înființarea t întreprinderii 
și pînă la încheierea pri
mei jumătăți a acestui an 
se ridică la peste 7 mi
lioane de lei, depășire ca
re de fapt înseamnă mai 
multe produse, mai multă 
marfă oferită locuitorilor 
Lupeniului și Uricaniuluî. 
Dar această realizare nu 
a fost obținută oricum, ci 
în condiții de eficiență e- 
conomică, după cum o 
demonstrează depășirile 
înregistrate și la alți indi
catori. Astfel, rabatul co-

Ioan PIRVULESCU, 
directorul I.C„S. Mixtă

Lupeni

(Continuare in pag. a 2-a)

Verticale ale confor
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Zicala „omul gospodar își face iarna car și vara 
șanie“ este valabilă și în ceea ce privește centralele 
termice. Despre modul în cage centralele termice din 
orașul Petrila sînt pregătite pentru iarnă am avut o 
convorbire cu tovarășul Iacob Chioreanu, șeful secției 
E.G.C.L. din localitate.

— Asigurarea căldurii 
apartamentelor in iunue 
friguroase, precum și a apei 
«aide, indiferent de ano
timp, depinde de punerea 
la punct din vreme a cen
tratelor termice. Ce ați 
întreprins pină acum în a- 
«eastă direcție ?

ce nr. 2 din cartierul 8 
Martie și aceea din Lonea, 
care nu ridică probleme 
deosebite.

— Cine răspunde de ca
litatea lucrărilor și res-ț

cientă fără a se depăși co
ta de combustibil alocată 
acestui scop ?

— Da. S-au demontat 
11 cazane, cărora li s-au 
schimbat 22 demenți și, 
ceea ce este mai impor
tant, au fost înlocuite 40 
de grătare cu altele noi, 
corespunzătoare granulației 
cărbunelui. Prin aceasta 
se asigură o ardere mai 
bună. S-au mai înlocuit

Avem îndatorirea de 
șia asigura încălzirea 

apa caldă pentru 3120 a- 
partamente, școlile 5, 6 din 
cartierul 8 Martie, creșa- 
grădiniță, cămine de nefa- 
miiiști, precum și la com
plexele comerciale și de 
servire. Pentru 
punct a celor 6 
veni alocată 
560 000 lei. Pe 
grafic eșalonat 
s-au fixat date precise pen
tru efectuarea reviziilor, 
eparațiilor și probelor teh
nologice la fiecare centra
lă termică în parte. Intre 
1 mai — 1 iunie graficul 
prevedea efectuarea lucră
rilor la centralele termice
1 și 5. Lucrările s-au exe
cutat în termenul planifi
cat. In prezent se lucrează 
la centrala termică nr. 3, 
pe care preconizăm să o 
terminăm pînă la 15 iulie, 
apoi se va trece la centra
la nr. 4, care se va termina 
la 15 august. In faza fi
nală s-au lăsat în mod in
tenționat centralele termi-

punerea la 
centrale a- 
suma de 
baza unui 
pe luni,

Ieri, au început exa
menele de treaptă la 
toate liceele.

Fotografia reprezintă 
un aspect de la exame
nul de treaptă de la Li
ceul industrial Vulcan.
Foto : Șt. NEMECSEK

Ne-am obișnuit 
parvină, zilnic, pe mul
tiplele canale ale mass— 
mediei, informații care a- 
testă tot mai ' pregnant 
genialitatea inteligenței 
umane, măsura existenței 
noastre pe acest pămînt.

Orice contrast la 
ceasta impresionantă 
popee umană frizează 
gieul, firescul și, de 
nu, și cursul naturii 
erurilor, îmbrăcând 
fel de față nevăzută, 
iluminată a faptelor 
menești.

NOTA

Centralele termice din Petrila
in „focul" pregătirilor 

pentru iarnă
VAVWWWWWAWA'AVAW/AV/AV/AVAW 
peetarea termenelor prevă
zute in grafie ?

Lucrările sînt execu- 
de o echipă formată 

10 muncitori în frun- 
căreia se află Victor 

un meseriaș 
cu experiență,

robineții de vană existenți 
cu alții avînd o capacita
te de șase ori mai mare și 
intenționăm să înlocuim 
toți robineții vechi de la 
vane și robineții de trece
re pentru a elimina pier
derile de agent 
Pentru o mai bună 
tare cu apă ealdă a 
mentelor pe care 
veste boilerul de la

ta te
din
tea
Diaconescu,
priceput, 
sub conducerea maistrului
Nicolae Josan, care răs
punde direct de respecta
rea termenelor din grafice 
și calitate pe toate fazele . la termică din Lbnea, 
de operații.

— S-au întreprins une
le măsuri pentru a asigura 
căldură și apă caldă sufi

termic, 
alimen- 
aparta- 
le scr
een tra- 

a-
cesta va fi înlocuit cu un 
aparat de contracurent.

Alte măsuri ?
Importantă, chiar

foarte importantă . pentru 
îmbunătățirea alimentării 
cu apă calda, este monta
rea la centrala termică nr. 
4 a unei pompe cu un de
bit de 240 mc pe oră în 
locul celor 3 a 60 mc fie
care. Bineînțeles că nu am 
desființat celelalte trei 
pompe vechi, ele puțind fi 
folosite în orice moment 
ca rezerve. Țin să 
menționez sprijinul
manent pe care-1 primim 
în pregătirea centralelor 
termice din partea Consi
liului popular al. orașului 
Petrila, prin a cărui in
tervenție am fost dotați cu 
două aparate de măsură 
care ne vor permite să 
controlăm pe bază de dia
gramă temperatura agen
tului termic atît la pleca
re, cît și la întoarcere.

— Considerați deci 
prin înfăptuirea acestor 
măsuri locuitorii orașului 
Petrila nu se vor mai c«m- 
frunta cu unele neajunsuri 
anterioare ?
— Sînt convins de aceasta. 

E la mijloc satisfacerea ce
rințelor miilor de oameni 
ai muncii, cărora sîntem 
datori să le asigurăm buna 
încălzire a apartamentelor 
și apa caldă.

mai 
per-

Vîseoza" Lupe ni Tînăra Hedviga Albert 
lucrează cu atenție și pasiune, fiind una din fruntașe
le secției finisaj textil.

Foto : N. ȘTEFAN

Realizările economice
(Urmar*  di» pag. 1)

Convorbire consemnată de 
D. CRIȘAN

întreținerea și repararea
(Urmare din pag. 11

a- 
e- 

lo- 
ce 
lu- 
un 

ne- 
o-

Circuit vicios

Iată o secvență dintre 
cele mai mărunte, dar cu 
implicații neplăcute atit 
pe planul operativității 
servirii populației cit și 
în direcția manevrării 
baierilor obștei. Acum, în 
toi de vară, cărbunii ne
cesari centralelor termi
ce din orașul Petrila sînt 
transportați de la prepa- 

. rația din aceeași locali
tate, cu vagoanele, la de
pozitul de cărbuni al 
C.M.V.J.... din Petroșani. 
Aici sînt descărcați ma
nual in camioanele care 
îi transportă la destina
ție, adică la centralele 
termice din -Petrila, u'n 
adevărat circuit vicios. 
Și. cînd te mai gîndești 
și la benzină...

Ce să mai zici. O tema 
admirabilă pentru rubri
ca mult gustată de tele
spectatori : „Mai aveți o 
întrebare

T. KAKFATIAN

mecanizate, dar și celelalte 
utilaje care servesc a- 
ceste complexe (transpor
toare cu raclete, transpor
toare cu covor de cauciuc, 
material rulant ș.a.m.d.). 
In ce constă noul sistem 
de organizare ? La jumă
tatea săptămînii echipe de 
electromecanici din cadruL 
sectoarelor de producție cu 
sprijinul specialiștilor de 
la sectorul electromeca
nic, fac o revizuire a în
tregului parc de utilaje e- 
xistent in funcțiune. La 
ieșirea din schimb, membrii 
acestor echipe împreună 
cu șefii de brigadă se con
sultă și stabilesc necesarul 
de materiale și piese 
schimb. Odată stabilit 
coșarul, sînt lansate 
menzile pentru atelier 
compartimentul de aprovi
zionare. Pînă la sfîrșitul 
săptămînii, mai exact pî
nă duminica, toate piesele 
de schimb și materialele 
sînt transportate la locu
rile de muncă, în magazi
ile subterane, în apropie
rea locurilor unde se vor 
executa reviziile și repara
țiile, unde vor avea loc 
intervențiile. In ziua de 
repaus se. execută revizia 
și repararea utilajelor. Fie
care utilaj în parte care| 
a fost revizuit și reparat 
este predat brigăzii și sec
torului în stare de func
ționare, pe baza unui pro
ces verbal. Dar, fiind zi 
de repaus și utilajul nefi- 
ind verificat și în sarcină, 
lunea se face încă o reve- 
rificare, de această dată în 
sarcină. Eventualele scă
pări sau deficiențe consta
tate la lucru : în sarcină 
sînt înlăturate operativ, iar 
utilajul funcționează nor-

de 
ne- 
co- 
sau

mal, încă din prima zi a 
săptămînii. O dovadă că 
sistemul dă rezultate este 
creșterea substanțială a 
producției în zilele 
luni, începînd din 
mai, lună de cînd am in
trodus noul sistem de or
ganizare a activității de 
revizii și reparații, compa
rativ cu perioadele ante
rioare cînd minusul zilei 
de luni era cel mai mare, 
variind între 200 și 800 
tone de cărbune.

Sigur, toată această ac
tivitate de revizii și repa
rații se face ordonat, sub 
supravegherea, îndruma
rea și controlul cadrelor 
tehnice de specialitate, cu 
o bogată experiență în 
minerit și care au dovedit 
exigență în preluarea 
urărilor executate.

Ceea ce am prezentat 
pînă acum este doar o la
tură a activității electrome
canice, a programului de 
mecanizare al întreprinde
rii, dar așa cum mai spu
neam, o latură foarte im
portantă. Cu un utilaj bi
ne întreținut, revizuit și 
reparat la. timp poți obți
ne producții și productivi
tăți superioare și, în ace
lași timp, îi lungești du
rata de funcționare. Or, 
lungind viața utilajelor, 
sporim eficiența muncii 
noastre, reducem cheltuie
lile materiale și reducem 
cotele de amortizare, toa
te acestea reflecți ndu-se 
pozitiv în realizarea 
ducției nete valorice, 
dicator de bază 
mecanism 
nanciar.

Acesta este de fapt țelul 
nostru comun, al mineri
lor și personalului electro
mecanic, obținerea unor

de 
luna

lu-

pro- 
in- 

în noul 
economico-fi-

producții mari de cărbune 
în condiții de eficiență e- 
eonemică ridicată, iar a- 
ceasta este o sarcină de 
mare răspundere, pe care 
ne-a trasat-o tuturor to
varășul Nicolae Ceausescu, 
secretarul general al parti
dului nostru, sarcină de 
care ne străduim să ne a- 
ehităm cu cinste.

mercial care în 1978 fuse
se realizat în proporție de 
193,55 la sută, în numai 
cinci luni din acest an a 
fost realizat în proporție 
de 105,36 la sută. O dova
dă că mărfurile au avut 
o desfacere rapidă sau,, eu 
alte cuvinte, în magazine 
s-au găsit mărfurile cele 
mai solicitate de populație. 
Un alt indicator, care vor
bește despre gospodărirea 
atentă a fondului de mar
fă este și realizarea de că
tre întreprindere a bene
ficiilor, dar și depășirea 
nivelului de rentabilitate, 
a rentabilității propnu-zi- 
se.

Cifrele prezentate, indi
catorii amintiți — realiza
rea și depășirea acestora 
— reprezintă de fapt stră
daniile întregului colectiv 
al întreprinderii comercia
le mixte din Lupeni de a 
răspunde prompt și efi
cient solicitărilor popu
lației. Cîteva exemple și 
în acest sens, exemple ca
re se regăsesc în depășirile 
amintite. Unul dintre lo
calurile de alimentație pu
blică cu un mare vad co
mercial, „Jiul", în care 
realizarea sarcinilor de

mul rînd, desfacerea bău
turilor alcoolice, a fost re
profilat în linie de auto
servire. Sarcinile planifica
te sînt realizate și depășite 
în continuare de către u- 
nitatea amintită, iar pon
derea producției proprii a 
preparatelor culinare a 
crescut simțitor, chiar la. 
nivel de întreprindere. Pe 
linia acelorași preocupări 
amintim și punerea în 
funcțiune, cu o lună în ur
mă, a unui laborator de 
preparate reci, care se a- 
daugă celui de patiserie.

Deosebite sînt și preocu
pările pentru un comerț 
civilizat, pentru ambianța 
plăcută a localurilor de a- 
limentație publică, pentru 
ordinea și curățenia în 
toate unitățile comerciale, 
solicitudinea lucrătorilor 
comerciali, expunerea măr
furilor, buna aprovizionare 
cu produse diversificate 
sortimental și de o cit mai 
bună calitate. Toate aces
tea au contribuit din plin 
la satisfacerea 
cumpărătorilor, 
pentru care a fost creată 
această întreprindere co
mercială, iar realizarea in1^^ 
dicatorilor ---------- ’-4_
nivel de 
constituie o 
a promptitudinii cu 
solicitările 
fost satisfăcute.

dorințelor 
rațiune

economici lâ 
întreprindere 

oglindă fidelă 
care 

populației au

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a*
furnizorul nostru, 
B.J.A.T.M. Deva, nu res
pectă termenele de con
tracte. Astfel, pe 5 luni nu 
s-au asigurat la cotele alo
cate cilindri frînă, capete 
bară, pivoți direcție etc., 
deși avem repartiție pentru 
aceste piese și s-au făcut 
numeroase intervenții și 
reveniri pentru obținere.

Asigurarea cu conducă
tori auto necesari pentru 
punerea in funcțiune a tu
turor autobasculantelor se 
va putea rezolva la finele 
lunii, iulie, cînd termină 
școlarizarea un număr de 
30 elevi.

Deficiențele existente în- 
cadrul secției Livezeni au 
constituit subiectul deselor 
analize efectuate de con-' 
ducerea unității cu B.O.B. 
și comitetul

Pe viitor, 
mult sprijin 
Livezeni și

„Steagul roșu“a criticat, 
organele vizate răspund 

Se acționează pentru eliminarea 
deficiențelor

și este neeorespunzătoare, 
generată în mare măsură 
de cauze subiective, 
în același timp și de 
ze obiective. Cadrele 
munci de răspundere 
la această activitate 
întotdeauna și-au 
datoria in mod corespun
zător și nu au căutat să 
rezolve în timpul cel mai 
scurt deficiențele constata
te, Astfel, cu toate că e- 
xistă un grafic pentru e- 
xecuția reviziilor planifi
cate, nu s-a respectat in 
totalitate, fapt ce a gene
cat și generează 
fecțiuni. Pentru 
țele semnalate 
s-au luat măsuri 
trul de reparații auto să 
fie înlocuit. De asemenea, 
pină la data de 1 iulie 1979 
s-au verificat toate auto
vehiculele dacă sînt preda
te cu proces verbal.

In ceea ce p. ivește 
provizionarea cu piese 
schimb, s-a făcut și se 
ce destul de greu, deoarece

intitulat 
vina pe 
schimb,

Ini articolul 
„Chiar dacă se dă 
lipsa pieselor de 
nu se poate' justifica indis
ciplina și slaba organizare'' 
publicat in ziarul nostru 
nr. 8321 din 6 iunie, cri
ticam faptul că S.U.T. Li
vezeni — ca unitate pres
tatoare de servicii pentru 
șantierele de construcții
— sprijină într-o mai mică 
măsură Grupul de șantiere 
Petroșani cu mașini și u- 
tilaje. Unul dintre motive
— lipsa pipselor de schimb, 
din care cauză parcul auto 
nu e folosit la întreaga ca
pacitate., Pe lingă aceasta
— arătam în analiza 
noastră — se constată și 
unele cazuri de indiscipli
nă c ă și b slabă organizare. 
Cu privire lă articolul res
pectiv am primit' de la 
T.C.H. Deva, sub semnătu
ra mg. Vasile Malincenco, 
director, următorul răs
puns ;

„Situația parcului auto de 
la secția Livezeni a fost

dar 
eau- 

cu 
de 
nu 

făeut

dese de- 
deficien- 

și altele, 
ea mais-

a- 
de 
fa

de secție.
vom da mai 
subunității din 
vom insista 

pentru o aprovizionare rit
mică, ceea ce va contri-, 
bui implicit la realizarea 
planului de investiții în 
Valea Jiului.

Vă mulțumim J 
sprijinul acordat în 
nătățirea activității 
ției S.U.T. Livezeni 
angajăm ca pe viitor 
mai existe astfel de 
ciențe".

pentru 
imbu-

sec-
și ne 
să nu 
defi-
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; Intre două competiții 
l oficiale, jucătorii de te- 
i nis de cîmp ai Jiului Pe- 

P": troșani se antrenează de
; zor. Vor să cinstească cu 
: rezultate cît mai bune 
i jubileul tenisului din Va-
• le — 60 de ani de testa- 
j re a sportului cu rache- 
: ta. Motiv de interpelare 
;. a președintelui și, toto- 
; dată, a antrenorului sec- 
: ției, prof. Mircea Pascu.

— Cu ce vești, pentru 
; cititorii noștri, vă întoar- 
I ceți din Polonia ?
: — La recentul turneu
f de la Bidgoszez au luat 
i parte cei mai bunj țenis- 
i mani ai țarii gazdă, se- 
; lecționați în lotul națio- 
i nai, redutabila echipă de 
Ș tineret a Cehoslovaciei, 
i în frunte cu Navratil și 
j Mazen hauer, iar din par-
■ tea României, divizionara
■ A Jiul Petroșani. La du- 
î blu masculin, perechea 
\ noastră Bebe Almăjan — 
i Dan Nemeș a cucerit., me-
• dalia de bronz, fiind în- 
1 vinsă de cuplul cehoslo- 
; vac Navratil — Mazen- 
i hauer, care și-a adjudecat

și victoria finală. La sim-
: piu, toți băieții de la Jiul
■ au intrat în primii 16,
• adică Almăjan, Nemeș, 
j Codin Dumitrescu, Mihai 
j Ciuntea și Florin Manea, 
î Tabloul a cuprins 64 de 
: sportivi.
; — Toate celelalte dis-
i cipline sportive au bine- 
; meritata vacanță estivală. 
: Almăjan și compania au 
: întețit ritmul antrena- 
: mentelor...
i — In această săptămî- 
ș nă ne așteaptă, la Deva, 
; etapa județeană a repu- 
: blicanelor. Lâ șfîrșitul 
î lunii, mai precis din 28 
Ș..........  ’/

Noi succese 
ale arcașilor 
din Aninoasa

La concursul dotat cu 
„Cupa Speranțelor", la tir 
cu arcul, organizat de fe
derația de specialitate, 
componentul secției de tir 
cu arcul „Minerul" din 
Aninoasa, Gheorghe Pop, 
a ocupat un meritat loc II 
în clasamentul juniorilor. 
In concursul dotat cu „Cu
pa .de vară", rezervat se
niorilor, excelentul arcaș 
și antrenor .Vasile Tămțș» 
de la „Minerul" Aninoasa, 
a ocupat primul loc în 
clasamentul general. (S. 
Băloi)

„Cupa României” la fotbal

Echipa minerilor din 
Uricani, învingătoare 

îh deplasare
In cadrul etapei a 

III-a a „Cupei României", 
ediția 1979—1980, pe tere
nul Jiul din Petrila, echi
pa Preparatorul din loca
litate a întîlnit echipa Mi
nerul din Uricani, în fața 
căreia a cedat cu scorul 
de 0—2, la pauză 0—1. 
Cele două goluri au fost 
înscrise de A. Kelemen și 
Pușcaș. Susținînd și cel 
de-âl patrulea joc, tot în 
deplasare, în compania e- 
chipei Cimentul din Deva, 
echipa din Uricani a obți
nut și de această dată vic
toria cu scorul de 2—1. Joi, 
12 iulie, Minerul Uricani 
va susține un nou joc, tot 
în deplasare, cu Avîntul 
Zdrapți. In caz de victorie, 
echipa din Uricani va juca 
în faza superioară, în com
pania unei divizionare C.

B. STAICU

! Tenis de cîmp
i i

| Vacanță cu... concursuri I

In anul 1971, nimeni nu 
auzise de Constantin Măn
dilă, originar dintr-un că
tun tulcean, Lăstuni. L-a 
„văzut" însă antrenorul 
constănțean de lupte libe
re, Ion Ludu, și, după nu
mai cinci luni de antrena
mente ,1a 16 ani, era deja 
campion național. De atun
ci panoplia sa cu trofee1 
s-a îmbogățit considerabil: 
două titluri naționale la

Lupte libere

Constantin Măndilă a primit 
provocarea H Ion Barbu, 

I”'' (Miit*pisdoi  'Ijii*
juniori, categoria 52 kg, u- 
nul pe echipe cu Steaua, 
în vremea satisfacerii sta
giului militar, primul loc 
la turneele internaționale 
din R.D.G. (1973), Polonia 
(1974), la turneul „Priete
nia" (1975), în primii opt 
Ia campionatele mondiale 
de juniori de la Haskovo 
(Bulgaria). 1976 este anul 
de vîrf al carierei sale — 
campion internațional al 
României și participant la 
Olimpiada de la Montreal. 
Un antrenor de excepție, 
Ismail Kenan, de la Hidro
tehnica Constanța, îl con
duce din nou la victorie 
— cîștigător al turneului 
de la Casablanca. In 1977 
ca student în anul I la Fa
cultatea de mine a I.M.P„ 
subingineri, cursuri serale, 
împreună cu coechipierul 
său de la Hidrotehnica 
Constanța, Marin Stanciu 
(82 kg), întărește garnitura 
Jiului Petrila. Doi ani la 
rînd cucerește medalia de

iulie, la Brașov se vor ; 
desfășura naționalele, la î 
probele individuale. Au- î 
gust, luna în care sârbă- 
torim jubileul tenisului '■ 
din Valea Jiului, progra- i 
mează tradiționala corn- î 
petiție „Cupa Minerul" ; 
(6—12 august). Ca gazde, i 
vom primi vizita celor i 
mai în formă „rachete" ■ 
din țară. In același timp, i 
așteptăm întîlnirea re- ; 
vanșă cu jucătorii de te- Ș 
nis de la Polonia Bidgo- ș 
szcz. Dacă europenele de i 
la Gdansk nu vor coin- î 
cide cu data competiției : 
minerești, jucătorii polo- i 
nezi [și vor disputa tro- : 
feul împreună cu ceilalți î 
sportivi români. Altfel,- j 
puțin mai tîrziu, iubitorii ‘ 
de tenis din municipiul i 
nostru vor putea fi mar- ș 
torii de acum tradiționa- ; 
lului duel de tenis din- ; 
tre Jiul Petroșani și Po- ! 
lonia Bidgoszez. •

— Ce lider valoric aii- l 
niază garnitura poloneză? :

— Drimalski (se citește i 
Gemalski), Este cotat ca i 
jucătorul nr. 2 al Polo- î 
nici,- după binecunoscu- ■ 
tul Fibak. De fapt i-a I 
fost partener în Davis- ; 
coup. Antrenorul Poloniei i 
Bidgoszez, Pendovski, es- î 
te de mai mulți ani că- : 
pitanul nejucător al na- ; 
ționalei poloneze, deci i 
tot un Davis-coup-man. j 

...Servește Bebe Almă- i 
jan, primește Codin Du- i 
mitrescu. Deocamdată, ; 
lupta sportivă se desfă- ș 
șoară în cadrul antrena- 
mentelor dintre colegii i 
de club. Așteptăm vești j 
tot mai bune din . con- ; 
cursuri.

Ion VULPE î 

bronz la naționalele senio
rilor.

— Pare o perioadă de 
reflux poziția lui Constan
tin Măndilă, la categoria 
52 kg...

— Avem luptători foarte 
buni în țară la- această ca
tegorie. Anul acesta am 
pierdut titlul, în repriza 
a IlI-a, cu ceferistul timi
șorean Petre Cearnău. Ve
teranul categoriei — are

35 de ani — era condus la 
puncte, dar a profitat de 
o neatenție a mea și... a 
ieșit el campion. Ritmul 
de antrenamente este as
tăzi mult mai intens. Cinci
ore pe zi, plus orele de 
curs înseamnă nu numai 
efort fizic, ci și uzură mo
rală. La Jiul Petrila avem
condiții bune de antrena
ment, dintre colegii mei
Marin Stanciu, Mircea - Ri- 
sipitu, Vasile Plugar, Ion 
Corbei și alții demonstrea
ză că, în Vale, luptele li
bere au teren propice de 
afirmare. Fiecare genera
ție are elemente 
mirabil fizic, 
Gheorghe Pop, 
Vasile Făgaș,

dotate ad 
profesorul 
antrenorul 
luptătorul

loan Corbei depistează și 
șlefuiesc cu migală talen
tele native. E bine că
se pleacă de la o vîrstă 
fragedă, copiii din Petrila 
se luptă de la egal la e-, 
gal cu. cele mai bune pro
duse ale pepinierelor de 
tradiție din țară, ale clu
burilor bucureștene.

— Apropo de cluburi, 
Jiul Petrila e doar o aso
ciație...

— Și are mai multe sec
ții. Mijloacele materiale, 
cu tot sufletul depus de 
unii animatori ca Eusta- 
țiu Lungu, contabilul șef 
al minei Petrila, sînt to
tuși sub nivelul cerut de 
mărea performanță. Pă
rerea mea este că Valea

Și, din nou, medalie de bronz...
Alexandru TATAR

Sala sporturilor din 
Constanța, a găzduit, 
sîmbătă și duminică, un 
turneu internațional de 
lupte greco-romane și li
bere, eu caracter de pre
gătire și verificare pen
tru viitoarele mondiale 
de la San Diego (S.U.A.), 
din august a.c. Alături 
de luptătorii noștri frun
tași, ca invitați ai litora
lului românesc au fost 
cei mai în formă repre
zentanți ai sportului la 
saltea din Franța, Irak, 
Iugoslavia, Polonia, Se
negal, Ungaria și Uniunea 
Sovietică. întrecerile, o-

Jiului ar merita un club 
puternic, a cărui activita
te să cuprindă în exclusi
vitate, luptele libere. Pe
piniera sa — Clubul spor
tiv școlar Petroșani — ar 
fi excelentă, de aici s-au 
ridicat și se vor mai ri
dica mulți jucători de va
loare.

— Să revenim la subiec
tul Măndilă...

— Am fost invitat, (în 
vreme ce Mircea Risipitu 
se află la un turneu în 
R.D.G.) Ia întrecerile in
ternaționale ale României 
din acest an, care se des
fășoară la Constanța, în 
compania unor luptători 
din alte țări. împreună cu 
ceilalți coechipieri, ne vom 
strădui să aducem Jiul Pe
trila în finala întrecerilor 
naționale pe echipe. Și de 
ce nu o medalie. Pînă a- 
cum n-am putut răspunde 
chemărilor la lot din cau
za învățăturii. Pe viitor, 
îmi voi drămui mai bine 
timpul, mă voi pregăti cu 
mai multă seriozitate, pen
tru ca selecționerii să mă 
aibă în vedere la Olimpia
da de la Moscova. Am ci
tit în ziarul nostru provo
carea subinginerului Ion 
Barbu, coleg de muncă de 
la mina din Petrila, meda
liat cu argint la 
Olimpiada caricaturii de 
la Ancona. Sper, deci, 
să fiu prezent, pen
tru a doua oară consecu
tiv, la Jocurile olimpice.. 
De această dată cu mai 
multă șansă. Șansă, pentru 
un liberist, înseamnă 
transpirație, antrenamente, 
concursuri și o mult visa
tă medalie care îmi lip
sește din colecție.

Sever NOIAN 

ficiate de finlandezul 
Toivola și francezul Le- 
clache, s-au dovedit spec
taculoase mai ales la ca
tegoriile mici, echilibrul 
valoric al luptătorilor și 
răsturnările de pronosti
curi au făcut ca învingă
torii să fie cunoscuți abia 
după gongul final. La ca
tegoria 52 kg., a concurat 
și reprezentantul Jiului 
Petrila, Constantin Măn- 
dilă. El s-a impus din 
start, califieîndu-se ~ în 
turneul final după patru 
victorii la tuș, două în 
compania unor luptători 
români, celelalte în fața

Fotbal

Făraclăruire totală în fiecare 
meci, fără a aduce puncte 

de afară nu se poate obține 
calificarea în eșalonul secund
Cam așa și-a sintetizat 

antrenorul echipei Minerul 
Lupeni, Teodor Mihalache, 
concluziile privind înche
ierea campionatului divizi
ei C în care echipa, din 
păcate, nu și-a atins obiec
tivul — promovarea îp 
„B”. Să vedem cauzele...
—Cauzele sînt cu atît 

mai multe, cu cît condiți
ile au fost excelente. Or
ganele locale, asociația 
sportivă, conducerea minei 
Lupeni au depus eforturi 
pentru a asigura condiții 
bune de pregătire și joc e- 
chipei noastre. Pe lingă a- 
ceasta am avut din start 
atuul unui lot superior ca
litativ diviziei C. Iată lo
tul echipei : Homan, Bu- 
dușan, Grigore, Tudor, 
Burdangiu, Rus, Dumitru, 
Rad, Popa, M, Marian, Do- 
san, Zlate, Iacob. Moraru, 
Sătmăreanu, Leca, Staieu, 
Voicu, la tare s-a mai a- 
dăugat Covaci, venit de la 
Jiul Petroșani.

— Condițiile avute le 
știm. Valoarea lotului este 
incontestabilă. Care sînt a- 
tunci cauzele ?

— M-aș referi mai ales 
la retur. In cadrul pregă
tirilor s-au respectat ins
trucțiunile și disciplina. 
Mai mult, chiar startul a 
fost pe măsură ; 5—1 aca
să cu Brezoi. Dar a înce
put... declinul odată cu a- 
eel 1—3 de la Drăgășani. 
Văzînd că șansele scad, au 
apărut neînțelegeri între 
jucători — secție, secție — 
antrenor, jucători — antre
nor. Atmosfera s-a schim
bat și, în tot returul, echi
pa noastră nu a mai cu
cerit nici un punct în de
plasare. Or, așa nu se poa
te promova în divizia B. 
Nici nu-i de mirare, din 
moment ce doar unii ju
cători s-au afirmat și în 
deplasare, luptind exem

reprezentanților Poloniei 
și Senegalului. O recidi
vă a unei disjuncții la- u- 
mărul sting a făcut ca 
luptătorul nostru să 
poată contracara atacuri
le celorlalți doi finaliști, 
Petre Cearnău, campion 
național, și Szabo (Un
garia), care au urcat, pe 
podiumul de premiere, In 
această ordine. Și astfel, 
Constantin Măndilă a 
trebuit să se mulțumeas
că, din nou, cu medalia 
de bronz, performanță 
care merită totuși aplau
dată.

plar (Burdangiu, Rus, Voi
cu, Popa, Tudor și Covaci^ 
ceilalți fiind simpli figu- 
ranți. La disensiunile apă
rute o „contribuție" și-au 
adus-o și unii jucători cu 
pretenții de „vedetă”, ca
re nu se sfiau să spună i 
„Dacă nu-mi dați atit, 
plec !“. Pretenții neloiale, 
incompatibile cu etica spor
tivă.

— Ce părere aveți des
pre ralul antrenorului ?

— Nu voi încerca să jon
glez cu cuvintele. Fiindcă 
este clar pentru toată lu
mea că o mare vină o port 
și eu. De ce ? Pentru că 
nu am fost destul de ho-' 
tărît în combaterea abate
rilor. Nu exclud, de ase
menea, nici unele erori 
tactice, inerente în activita
tea unui antrenor. Și după 
cum știți, greșelile se plă
tesc.

— Credeți că lecui II o- 
cupat este meritoriu ?

— Doresc să fiu sinceri 
După rezultatele obținute, 
după prestația avută nu 
am fi meritat nici măcar 
acesț loc. Este de fapt un 
rezultat de conjunctură, ur
mare a „căderii", în final, 
a echipei C.F.R. Craiova.

— In concluzie, ce învă
țăminte desprindeți din 
campionatul trecut ?

— Aș vrea ca jucătorii 
noștri să înțeleagă și să în
vețe ceva din această pier
dere a luptei pentru pro-t 
movare. Căci o pierdere 
poate deveni un cîștig în-' 
tr-o nouă luptă, bineînțe
les dacă este bine înțelea
să. Cît despre mine, aș 
vrea să trec din nou to 
echipa de juniori, care să 
„producă" talente pentru 
echipa de seniori. Și, în 
final, țin să mulțumesc 
din inimă tuturor supor
terilor noștri pentru atașa
mentul manifestat în toate 
împrejurările.

Ați mai văzut un a- 
semenea... remorcher ? 
O.„ teleghidată (nave
model) executată la Cen
trul de navomodelism 
condus de Leontin Cior
tan, realizează acest... 
sistem de... distracție în 
vederea competițiilor de 
navomodelism ce vor 
urma în curind la Pe
troșani. Cinci copii in
tr-o barcă, remorcată 
de un navomedel. Asta 
da... forță !

Fete : I. LICIU
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de-a 35-a aniversări 
a eliberării României

care

a-

pre-

special. 
postul 

difuzat

A 35-a aniversare a eli
berării României de sub 

. dominația fascistă conti
nuă să prilejuiască, în 
diferite țări ale lumii, noi 
acțiuni menite să marche
ze marea sărbătoare a po
porului nostru.

Ir.tr-o emisiune 
dedicată României, 
de radio Cairo a
interviul acordat unui re
dactor al radioteleviziu- 
nii egiptene, care ne-a vi
zitat de curînd țara, de 
către Hassan Nayel, am
basadorul Republicii Arabe 
Egipt la București. 
Diplomatul țării prietene 
evidențiază pe larg 
Uzările societății 
nești contemporane,

rea- 
româ- 

_ ___ ______ pre- 
cum*  și dezvoltarea pc mul
tiple planuri a raporturilor 
de colaborare român o- 
egiptene, în conformitate- 
cu hotărîrile convenite la 
întîlnirile care au avut 
Ioc între președintele 
României, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele 
Egiptului, Anwar El Sa
dat. Ambasadorul egip
tean a evocat poziția prin
cipială și contribuția 
României, a președintelui 

. Nicolae Ceaușescu
nai la realizarea pe 
politică a unei păci 

. bale, trainice și juste

perso- 
cale 
glo- 

în

Orientul Mijlociu, subli
niind sprijinul, pe 
România, ■ țară Socialistă în 
curs de dezvoltare, îl 
cordă țării sale.'

Emisiunea a mai
zentat date și comentarii 
privind dezvoltarea eco- 
nomico-socială și cultu
rală a României socialis
te, extinderea relațiilor sa
le de prietenie și colabo
rare, în multiple <’ 
nii, cu celelalte țări 
popoare ale lumii.★

La Clubul 
de presă și
Polawy (R.P. 
avut loc vernisajul
expoziții de artă plastică
românească. Cu acest pri
lej, s-au evidențiat suc
cesele dobîridite de popo
rul nostru, sub 
rea Partidului 
Român, a 
Nicolae Ceausescu 
dificarea societății 

.liste multilateral 
voi ta te.

La Universitatea 
leton, din. Ottawa 
da), s-a deschis, 
menea, expoziția de dese
ne ale copiilor „Viitorul 
luminos al României 
eialiste văzut de copiii 
rii”.

dome- 
i și

internațional 
carte din 
Polonă), a 

unei

conduce-
Comunist 

tovarășului 
în 

socia- 
dez-

Car- 
(Cana- 

de. ase-

so
lă-

Noi incidente în Liban
(Agerpres). 
conserva- 

secesioniste din su- 
și militari 

Iteri- 
Unite 

s-au

BEIRUT 9
Intre milițiile 
toare 
dul Libanului 
din cadrul Forței 
mare a Națiunilor 
în Liban (UNIFIL) 
produs, duminică, incidente 
pe șoseaua care leagă lo
calitățile Tiri și Kouin, si- 

< tuate în apropierea en
clavei ocupate de maiorul 
Saad Haddad — relatează 
agenția France Presse.

Pe de altă parte, artile
ria israeliană și cea a 
lițiilor conservatoare 
cesioniste libaneze 
bombardat, duminică 
pă-amiază, localitățile 
Kouin și Barachît, ] 
vocînd importante pagu
be-materiale. Avioane mi
litare israeliene au sur-

i mi-
se- 
au 

du- 
Tiri, 
pro-

DENIVELĂRI
din 1976, 
circa opt 
hectare 
intre Cos

4

o 
mi- 
din 
An- 
in- 
on- 

ridi- 
coborînd. 
deja că 
denive- 

de 45' 
adesea 

energiei

s
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E
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Ineepind 
regiune de 
lioane de 
California, 
geles și Bakersfield, 
registrează mișcări 
duiatoriî,- terenul 
cindu-se sau 
Specialiștii știu 
apariția acestor 
lari. în prezent 
centimetri,; sînț 
dovada creșterii 
subterane in zona faliilor 
din Palmdale. De-a lun
gul acestor falii, regiu
nea de coastă are de mai 
multe milenii tendința 
să alunece și să se des
prindă de continent.

E

I
! 

c.

PENTRU SALVAREA
CONDORILOR

Autoritățile americane 
au adoptat un plan de 
salvare a condorilor, a- 
menințați să piară ca 
specie în S.U.A. într-un 
interval de 20 de ani. 
Pe teritoriul american, 
condorii trăiesc numai 
în regiunile muntoase 
din sudul Californiei, nu
mărul lor fiind în pre
zent de circa 30 față de

volat, 
unile 
tuate 
tierei.

în aceeași zi, regi- 
Tyr și Nabatieh, si- 
în apropierea fron-

ETIOPIA SE OPUNE 
cu fermitate militarizării 
Oceanului Indian, a decla
rat, într-un interviu a- 
cordat publicației „Ethio
pian Herald”, David Wol
de Giorgis, secretar per
manent la Ministerul etio
pian al afacerilor externe, 
— informează agenția Ta- 
niug. Etiopia, a subliniat 
David Wolde Giorgis, 
sprijină eu hotărîre pozi
ția statelor nealiniate și 
a altor țări privind trans
formarea Oceanului In
dian într-o zonă a păcii.

ministrul apara- 
rii AL S.U.A., Harold

Faptul divers 
pe gl@b

60 în anul 1940. Experții 
apreciază că această ten
dință nu va mai putea 
fi, jnocljficată, singura 
șansă' de supraviețuire a 
condorilor urmînd a fi 

lor în capti-
condorilor 
înmulțirea 
vitate.

INVAZIE DE... IEPURI

Consiliul municipal din. 
Koln a comandat, recent, 
cîțiva kilometri de gar
duri metalice, pentru 
combaterea unui fenomen 
cei puțin neobișnuit — 
invadarea zonelor verzi 
din centrul marelui oraș 
de aproximativ un milion 
de... iepuri. Rozătoarele 
provoacă mari pagube 
materiale, numai luna 
trecută ele ridieîndu-se 
la 10 000 mărci.

PRIMUL TELEFON 
FĂRĂ FIR•••

Situația din
MANAGUA 9 (Ager

pres). — In Nicaragua, 
luptele continuă cu o in
tensitate crescîndă între 
așa-zisa Gardă Națională, 
care-1 sprijină de dictato
rul Anastasio Somoza, și 
Frontul Sandinist de Eli
berare Națională (FSLN), 
ce deține controlul în 
peste 20 de orașe din în
treaga țară.

Postul de radio „San- 
dino” a anunțat că for
țele FSLN au cucerit ul
timele întăriri deținute de 
Garda Națională în 
șui Leon, care a fost 
întregime eliberat.

In încercarea. dispera
tă de a se menține la pu
tere, Somoza a ordonat 
trupelor guvernamentale 
lansarea unei ofensive de 
anvergură împotriva po
zițiilor deținute de san- 
diniști. Aviația guverna
mentală a bombardat ma
siv orașele Masaya și Ri
vas, atacuri însoțite de

Nicaragua
tiruri de artilerie, în ur
ma cărora au fost distru
se zone întinse și s-au de
clanșat incendii.

Potrivit Crucii Roșii In
ternaționale, circa 15 000 
de persoane și-au pierdut 
viața de la începerea os
tilităților.

întreprinderea de construct 
montațe miniere Petroșani

RECRUTEAZĂ DE URGENȚĂ

ora-
în

Pentru 
reunificarea 

pașnică a Coreei
PHENIAN 9 (Agerpres). 

—■ Secretariatul Comite
tului pentru reunificarea 
pașnică a Coreei a publi
cat un document în 
denunță acțiunile 
taților 
de un 
ce se 
dialog

. cument se arată că auto
ritățile au permis unei 
bande de 100 de polițiști 
să pătrundă la sediul Nou
lui Partid Democratic și 
să confiște macheta 
ganului său.

care 
autori- 

sud-coreene față 
partid de_ opoziție 

pronunță pentru ' 
cu Nordul. In do-

Apartheidul șl copiii sud-africani
JOHANNESBURG 9 (A- 

gerpres). — Aproape do
uă milioane de negri sud-- 
africani stabiliți în lagă
re instalate în zonele ru
rale, ca urmare a politi
cii de apartheid a auto
rităților de la Pretoria, 
sînt amenințați de foame
te, nu au locuințe cores
punzătoare și nu găsesc 
de lucru, scrie 
naiul „Post”, care 
la Johannesburg.

Publicația, care 
fășurat o anchetă

săptămî- 
apare

a des- 
în la-

Brown, a deschis luni dez
baterile din Comisia pen
tru relații externe a Se
natului american în le
gătură cu ratificarea tra
tatului Salt-2, încheiat în
tre U.R.S.S. și S.U.A., pri
vind limitarea armamen
telor -strategice ofensive; 
Harold Brown a recoman
dat comisiei să aprobe a- 
cest tratat.

1909 de inginerul italian 
Moretti, a fost regăsit la 
Roma, într-o mănăstire. 
„Conservat" sub un strat 
gros de praf, el mai poa
te încă funcționa în con
diții excelente.

Acest radio-telefon, 
construit pe principiul 
modulației de frecvență, 
nu a intrat niciodată în 
producția de serie. Sin
gura sa utilizare cunoscu
tă a fost pentru stabilirea 
unei legături ia distanta 
de 1200 km, între Roma 
și Tripoli, în 1912.

„ORCHESTRA” DE...
CLOPOTE

La o întreprindere din 
localitatea Apolda din 
R.D.G. au fost turnate 60 
de clopote pentru o veri
tabilă „orchestră", insoli
tele instrumente muzicale 
au greutatea între 15 kg 
și 2,5 tone. în prezent, 
specialiștii testează clopo
tele din punct de vedere 
al purității tonurilor mu
zicale pe care le reali
zează. în toamna acestui 
an, toate cele 60 clopote

Primul telefon fără fir vor fi instalate în turnul
din lume, inventat în anul, municipalității din. Erfurt.

or-

N’a-gărele din provincia 
tal și în districtul Ciskei, 
precizează că cea mai ma
re . parte a victimelor foa
metei sint copii. La fiecare 
20 de minute, din cauza 
malnutriției, moare 
un copil negru.

Locuitorii de culoare
zonele rurale se simt ne
putincioși în fața 
care le-a fost 
unora dintre ei 
terzis chiar să 
renurile sau să 
te,

cîte

din

soartei 
rezervată ;
li s-a 
cultive te- 
crească vi- 

precizează. „Post”.

in- 
’.e-

ș
.3’

5

î

j

candidați (băieți) pentru școala profe
sională de mecanici conducători auto, cu 
durata de 1 an, în localitatea Aiud — jude
țul Alba.

Condiții de admitere :
— absolvenți ai treptei I de liceu
— vîrsta 16-19 ani
Școala este dotată cu un bogat 

terial didactic și aparatură modernă.
In perioada școlarizării se asigură 

chipament, cazare, hrană.
După absolvirea școlii se vor obține 

permise de conducere a autovehiculelor din 
categoriile B, C și E.

Informații suplimentare 
sonal, învâțămînt, retribuire, 
troșani, strada M. Viteazul 
42670 - 42671.

la Biroul per- 
al I.C.M.M. Pe
ri r. 11, telefon

Unitatea de mecanizare 
transporturi și construcții 

forestiere Deva

• •

INCADREAZĂ PENTRU COLOANELE 
URICANI Șl ISCRONi

IN iK-UN
publicat de ziarul
Matin”, ministrul 
rilor externe al 
Jean Francois-Poncet, 
declarat că „lumea 
țările C.E.E. este 
entă că nici una 
instituțiile Pieței 
fie că este vorba de parla
ment, l'ie de Comisia C.E.E. 
sau de Consiliul ministe
rial, nu va putea să se 
dezvolte sau să-și spo
rească rolul depășind ca
drul tratatelor”.

CONSILIUL DE 
AL R.P. CHINEZE 
probat înființarea 
rației de credit și investi
ții internaționale a Chi
nei (CITIC), informează 
agenția China Nouă. Țe
lul acestei corporații este 

-de a utiliza investițiile 
străine șl de a introduce 
tehnicile, tehnologia 
echipamentul impus 
procesul modernizării so
cialiste a Chinei, preci
zează sursa citată.

INTERVIU 
„Le 

aface- 
Franței, 

a 
din 

con.ști- 
dintre 

comune,

STAT
a a-

Corpo-

Și 
de

i
i
i
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— șoferi
— mecanici auto
— tinichigii auto
Informații la telefon

180 Uricani.

A

întreprinderea 
minieră 
Uricani

ÎNCADREAZĂ
URGENT

macaragii

Condițiile de în
cadrare conform 
legilor 12/1971 și 
57/1974.

16430 Deva și

Mica publicitate
CAUT îngrijitoare pen

tru bolnavul Joldiș Va^k
care a avut piciorul frât- 
turat. Relații, Cimpa 
20. (556),

VIND Dacia 1100, 
re bună, cu piese schimb. 
Petrila, strada Republicii 
124 A. (554).

VIND motoretă „Car- 
pați super” strada 1 Mai 
nr. 18, Petroșani. (555).

TINERI căsătoriți do
rim cameră, condiții bloc, 
preferabil Aeroport I. A- 
dresați la administrația 
ziarului. (553).

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Chi- 
rilă Gheorghe, eliberată 
de I.M. Ani’noasa. Se de
clară nulă. (552)

nr.

sta-

I
I
I
I
I
I

TV

FILME
I PETROȘANI — 7 No-
| iembrie: Omul fără i- 
| dentitate ; Republica :

A fost odată în clasa I :
Unirea; Prinț și cerșe
tor.

PETRILA: Inspecto
rul Harry.

LONEA : Aleargă du- 
| pă mine ca sâ tc prind.

ANINOASA : Insula în
| derivă,
| VULCAN : Mizez pe 13. 
| LUPENI — Cultural:
■ Vestul sălbatic ; Munci

toresc : Excursie ciudată.

I
I 
II 
I 
I

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA j Petroșani*  str. Republicii, nr, 90, telefoane 416 62 (secretariat), .4 24 61 (secții).

9,00
10,00

10,50
11,00

16,55
17,10

17,35

■

Teleșcoală.
Film serial „Cal

varul" (reluare). 
Telex.
închiderea progra
mului.
Telex.
Teleșcoală.
Cutezători spre 
itor.
Arii din opere.
Teatrul Mansundai. 
Film documentar 
realizat de Studio
urile de televiziu
ne ciul R.P.D. Core
eană.
Festivalul 
„Cîntarea 
niei”.
Soliști și

38,05

18,25

18,50
19,00
19,15

vi-

19,45

21,35
22,00

de muzică popu
lară.
Dialogul vântului 
cu marea — emi
siune de versuri. 
Revista social- 
politică TV.
1001 de seri.
Telejurnal.
Lupta antifascistă 
în România (II). 
„Avertismentul”. • 
Seară de teatru : 
„Micul Infern" de 
Mircea Ștefănes- 
cu.
Telejurnal. 
Închiderea 
gramului.

pro-

național
Romă-

formații
merto

I
I
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I
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TIPARUL: tipografia Petroșani, str. Republicii, or. 67,


