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In Valea Jiului
CERCETAREA ȘTIINȚIFICA 

APLICATIVĂ
slujește 
rapidă

eficient dezvoltarea 
a producției miniere

Document de 
nală importanță 
dezvoltarea viitoare a țării 
noastre, Programul — di
rectivă de cercetare știin- 
țifică, dezvoltare tehnolo
gică și de introducere a 
progresului tehnic, deschi
de perspective deosebite 
pentru dezvoltarea științei 
și tehnicii românești, pen
tru creșterea aportului ac
tivității științifice la pro
gresul general al patriei 
noastre. In domeniul in
dustriei miniere, cercetarea 
științifică, dezvoltarea teh
nologică și progresul teh
nic, conform proiectului 
Program — directivă vor 
avea ca obiective principa
le asigurarea de tehnologii 
șl metode moderne pentru 
exploatarea intensivă, cu 
eficiență economică maxi
mă a tuturor rezervelor 
de substanțe minerale uti
le. Aceste obiective ma
jore pentru minerit sinteti
zează principalele ' sarcini 
ce revin institutelor de 
specialitate în deceniul 
1981—1990 și, în perspecti
vă, pînă în anul 2000.

Dacă ținem seama că vor 
fi puse în valoare noi re
zerve de cărbune și

Vxturi combustibile

excepțio- 
pentru

șis- 
situate

Brigada condusă de Gheorghe Onofreî de la 
sectorul I al minei Bărbăteni a realizat în luna iulie, 
în cinstea celei de-a 35-a aniversări a eliberării pa
triei, a Congresului al XII-lea și Zilei minerului, un 
plus de 30 ml la lucrări de pregătiri, in foto : briga
dierul (în mijloc) cu ortacii Ion Chitic, șef de schimb 
și Gheorghe Ciobanu, Foto : Gh. OLTEANU

Peste 20000

în condiții grele de zăcă- 
mînt, că vor intra. în 
ploatare 
nereuri 
scăzute 
voltarea 
nele 1 existente, 
tatea unei exploatări inten
sive cu eficiență economi
că maximă, rezultă cu cla
ritate necesitatea dezvoltă
rii activității de cercetare 
științifică și inginerie teh
nologică, îndeosebi în 

privește contribuția ei 
litativă la dezvoltarea 
tivității productive.

Abordînd cercetări 
vind elaborarea unor 
metode de exploatare 
perfecționarea celor existen
te, mecanizarea complexă 
și automatizarea proceselor, 
organizarea producției și 
a muncii, cercetarea știin
țifică va concepe și aplica 
în procesul integrării cu 
producția soluții tehnice 
concrete care să corespun
dă cerințelor de eficiență 
maximă, actuale și de 
perspectivă, creșterea și con
centrarea producției abata-

ex- 
zăcăminte de mi- 

cu conținuturi 
— pe lingă dez- 
producției la mi- 

de necesi-

4 pagini 30 bani

Eroii acestui timp rodnic

tone
cărbune

peste plan

ce 
ca- 
ac-

pri- 
noi

Și

Dr. ing. Petru ROMAN 
directorul C.C.S.M.

Petroșani

(Continuare in pag. a 2-a)

în subteranele
Iei se întind 
întregi de bandă, covor 
de cauciuc acoperit de bo
găția neprețuită a adîn- 
cului. La orizontul 16, sub 
bolta de beton a galeriei, 
pe care stau arcuite ca
bluri de forță, se află un 
adevărat flux de benzi. 
„Bulevardul*, această tal
pă a pămîntului, reune
ște aproape toate galeriile 
ce duc spre abataje. Aici, 
cărbunele răscolit din so
mnul său milenar, stră
lucind sub lumina becu
rilor cu neon, alunecă pe 
benzi în gura hulpavă a 
silozurilor. Este o imagi
ne fantastică pe care n-o 
poți vedea, un fenomen 
pe care nu-1 poți trăi sau 
simți niciunde în altă 
parte decît aici, la sute 
de'metri sub pămînt, un
de totul înseamnă luptă, 
înseamnă muncă. Aici ră-

Petri- 
kilometri

sare cel mai frumos soa
re dintre toți sorii din 
lume, cărbunele negru, 
hrana industriei noastre 
siderurgice și energetice.

Calculele pe care le 
facem în biroul tehnici
anului Vasile 
sectorul IV al 
de-a dreptul 
Memorîndu-le, 
revelația 
făptuiri 
cești 
mului.
condusă 
munist 
„brigada 
tivități“.

I.

In cinci luni vom economisi 
121776 de Kwh“

Așa cum arată 
din graficul de mai 
numai 
luminatului în unitățile co
merciale și de alimentație 
publică, cu 40 la sută fa
ță de nivelul atins în anul 
1978 vom economisi 121 776 
fcWh energie electrică. La 
această cantitate se vor mai 
adăuga importante sporuri 
de energie economisită. Vă

cifrele 
i jos, 

prin reducerea i-

cîteva din căileprezentăm 
pe care ni le-am propus 
să le urmăm pentru obți
nerea de noi și importan
te reduceri ale consumuri
lor de energie electrică : 
vom reduce săptămînal cu 
90 mi n u t e progra
mul magazinelor ali
mentare și-1 vom prelun
gi cu 90 minute duminica; 
nu vom mai folosi deloc

firmele luminoase; se vor 
păstra în funcțiune insta
lațiile frigorifice unde este 
absolută nevoie de ele și 
vor fi revizuite toate a-

Constantin CIOLOFAN 
directorul Direcției 

comerciale a municipiului 
Petroșani

(Continuare în pag. a 2-a)
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în numai două zile lu
crătoare din această lună, 
colectivul celui mai mare 
sector productiv al Văii 
Jiului — sectorul IV al 
I.M. Lupeni — acumulează 
un plus de 436 tone de 
cărbune. Productivitatea 
muncii a fost superioară 
sarcinilor cu o tonă pe post 
în medie la abatajele de 
mare capacitate dotate cu 
complexe mecanizate ale 
sectorului. De la începutul 
anului plusul pe sector es
te de 20 200 tone. De su
bliniat nivelul deosebit de 
ridicat ai productivității 
muncii — 15,1 tone pe 
post — înregistrat de brî- 
gada condusă de Constan
tin Lupulescu. Pe locul 
următor, ca nivel realizat 
al productivității muncii, 
se situează brigada condu
să de Teodor Boncalo, care 
extrage cărbune din cel 
de-al cincilea abataj din 
sector dotat recent cu 
complex mecanizat.

nul pe acest an, devan- 
sînd cincinalul cu cîteva 
luni. Pentru 
porter nu poate fi 
o plăcere mai mare decît 
să consemneze asemerea 
fapte, ale acestor adevă- 
rați eroi ai zilelor noastre.

Undeva, în incinta 
minei, există un atelier 
simplu, retras, unde a- 
proape la orice eră din 
zî îl poți găsi pe cel care 
înalță cu migală, dăltu- 
ind în piatră sau mode- 
lînd metalul.
ale istoriei noi,
și a minerilor. Ladislau 
Schmidt este un 
muncitor în adevăratul 
sens al cuvîntului, din a 
cărui osteneală frumoasă

Valeriu COANDRAȘ

re-

Ene de la 
minei, sînt 

uluitoare, 
trăiești 

marilor în-
petrecute în a- 

ani ai socialiș
ti brigadă, cea 
de vrednicul co- 

Eugen Voicu, 
înaltei produc- 
cum este cunos

cută ia mină și în întrea
ga Vale a Jiului, a extras 
peste plan în primii trei 
ani ai cincinalului 53 575 
tone de cărbune, la care 
se adaugă cele 15000 tone 
de depășire în anu] aces
ta. Un munte de cărbune.. 
Brigada a îndeplinit pla- (Continuare în pag. a 2-a)

Indicatori de plan 
depășiți

simboluri 
a minei

Putem economisi
energie 

și combustibil!
Recentul Decret al Con

siliului de Stat întărește și 
mai mult necesitatea ea 
fiecare om al muncii să 
acționeze cu fermitate fie 
la locul său de muncă, fie 
acasă pentru economisirea 
energiei electrice, termice, 
a combustibilului. Ințele- 
gînd caracterul rațional al 
acestor măsuri, trebuie să 
chivernisim mai bine avu
ția țării, care este de fapt 
avuția noastră. Sînt mais
tru electromecanic și lu
crez Într-Un sector de pro
ducție unde mecanizarea 
are o pondere mare. Tre
buie să găsesc, împreună 
cu colectivul cu care lu
crez, noi mijloace prin ca
re să reducem consumul 
de energie electrică. Mă 
gîndesc că ar fi necesară 
montarea unor dispozitive 
care să împiedice funcțio
narea în gol a transportoa
relor cu bandă sau a trans
portoarelor cu raclete, 
acestea fiind, în mină, mari 
consumatoare de energie 
electrică. Vom căuta să fo
losim mai rațional uleiuri
le pe care le întrebuințăm 
la ungere. Pentru aceasta

Caprian MUREȘAN 
maistru electromecanic, 

sectorul VII — I.M. Vulcan

(Continuare în pag. a 2-a)

artist-
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Cultură - artă

Colectivul I.F.A. „Vîsco- 
za" Lupeni întîmpină a 
35-a aniversare a eliberă
rii patriei și cel de-al 
XII-lea Congres al parti
dului cti rezultate semnifi
cative în întrecere. De Ia 
începutul anului planul 
producției marfă s-a rea
lizat în proporție de 103,7 
la sută, iar indicele pro
ductivității muncii arată o - 
depășire de 1,2 
producția netă 
fost depășit cu 
Printre cei ce 
buit Ia aceste I 
deplinindu-și și 
du-și angajamentele în în
trecerea socialistă se nu
mără Florica Vasile, Cons
tanța Moldovan, Susana 
Maghiar, Irina Hribal, Io
sif Iacob, Gheorghe Mesza- 
roș și alții.

la sută. La 
planul a 
7,3 la sută, 
au contri- 

succese, în- 
I depășin-

Alex. TATAR, 
corespondent

Adunări generale ale oamenilor muncii

La I.R.I.U.M.P.

Noi rezerve privind creșterea 
eficientei economice

J

Adunarea generală a re
prezentanților oamenilor 
muncii de la I.R.I.U.M.P a 
constituit un bun prilej 
pentru a trece în revistă 
rezultatele obținute în ce- . vul de oameni ai 
le șase luni care s-au scurs 
din acest an, un prilej de 
analiză a greutăților și 
lipsurilor cu care s-a con
fruntat colectivul în aceas
tă perioadă.. Desfășurată 
într-un climat de înaltă 
responsabilitate și exigen
ță muncitorească, adunarea 
reprezentanților a dezbă
tut modul în care oamenii 
muncii, organele de condu
cere colectivă au acționat 
pentru realizarea la toți . 
indicatorii a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor 
asumate.

Darea de seamă prezen-

tată a scos în evidență 
faptul că principalii indi
catori au fost realizați și 
depășiți. Astfel, la sfîrși- 
tul semestrului I, colecti- 

muncil 
de la I.R.I.U.M.P. a rapor
tat realizarea indicatorilo» 
de plan : la producția netă 
în proporție de 110 Ia su
tă, producția globală în 
proporție de 103,8 lă sută, 
producția fizică Ia mașini 
și utilaje miniere a fost 
depășită cu 11,1 la sută, 
Iar productivitatea muncii 
cu 4 la sută.

Atît darea de seamă cit 
și discuțiile purtate s-au a- 
xat mai cu seamă pe nea

Constantin GRAURE

(Continuare în pag. a 2-a)
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Vom economisi

(Urmare din pag. 1)

121776 de Kwh“

Zi de august pe una din arterele Lupeniului.

Eroii acestui timp rodnic
«Urmare din pag. 1)

născut lucrări de cer
tă valoare artistică, care 
impresionează prin pros
pețimea ți monumentali
tatea lor.

— Care este subiectul 
lucrărilor dv. ? — )-am 
întrebat intr-o clipă de 
răgaz pe talentatul artist 
amator.

— Subiectul lucrărilor 
mele este omul, minerul 
de azi. Cel care coboară 
zilnic in adine pentru a 
da țării cit mai mult căr
bune. El este eroul tim
pului nostru.

Fosta mină de acum 
100 de ani, Petrila este 
astăzi o adevărată uzină 
subterană. Aurei Beleanu, 
veteran al adîncului, cel 
care împreună cu Crasuc, 
Andrei, frații Berar și 
alții au deschis primuj o- 
rîaont de cărbune, își a- 
duce aminte de condițiile 
grele de muncă și viață 
inainte de anul 1944.

— Munceam cu trocul 
sau roaba, cu rîznuța tra
să de cai ; n-aveam utila
je, materialele lipseau, la 
fel c* si măsurile pentru 
protecția muncii și vie
ții minerilor.

După Eliberare. 
Petrila a cunoscut 
ternicâ ascensiune,
cești ani au fost introdu
se în subteran combine 
ți complexe mecanizate 
de inait randament, tre- 
cindu-se de la' abatajele 
cameră la frontale cu tă-

mina 
o pu- 
In a-

iere mecanizată a cărbu
nelui. S-a trecut de la 
transportul discontinuu la 
. cel pc benzi, la mecani
zarea principalelor ope
rații cu volum mare de 
muncă fizică. Datorită a- 
cestui fapt' producția mi
nei a crescut de la an la 
an. Comparația pe care 
o încearcă tovarășul loan 
Cesăuan, secretar adjunct 
al comitetului de partid, 
este semnificativă. Față 
de anul 1966, producția 
minei a crescut de 
cîteva ori ca urmare a spo
ririi productivității mun
cii și introducerii tehnicii 
noi.

Oamenii de azi ai 
minei Petrila șînt eroii 
unui timp nou, rodnic, 
socialist, pătrunși de sen
timentul necesității lor, 
de răspunderea pe care 
o au pentru a da țării cit 
mai mult cărbune. Indife
rent unde lucrează, la su
prafață sau în subteran 
că se cheamă Eugen Voi- 
cu, Constantin Alexa, 
Gheorghe Rotaru, Cons
tantin Borș sau Ervin Fo- 
ro, Iosif Mic. Hans Taill 
sau Silviu Popa că sînt 
mineri, lăcătuși, electrici
eni, ingineri, maiștri sau 
tehnicieni, că sînt români 
maghiari sau germani, 
tineri sau vîrstniei, cu to
ții alcătuiesc un detașa
ment puternic, călit în a- 
ceastă luptă cu natura 
pentru a-i smulge cea mai 
de preț comoară, cărbu
nele.

cește instalații, iar cele cu 
consumuri ridicate vor fi 
scoase din* uz dacă nu vor 
putea fi reparate ; vom ur
mări atent eficiența cu ca
re sînt folosite plitele e- . 
lectrice pentru gătit de la
unitățile de alimentație pu
blică. încă nu putem eva
lua cu exactitate economia 
de energie pe care o vom 
putea obține prin aceste 
măsuri pe care am început 
deja să le aplicăm. Sperăm 
însă ca, prin contribuția 
tuturor lucrătorilor comer
ciali, energia electrică în 
unitățile noastre va fi bi
ne gospodărită, chibzuit și 
eficient întrebuințată.

Biroul circulație al Miliției
• Conducătorii auto care nu âu res

pectat viteza legală impusă de lege și 
care au fost depistați de aparatul ra-

• dar sau de oricare autoturism al Mi
nisterului de Interne după kilometraj, 
dacă posedă două ștampile pe permisul 
de conducere vor fi reexaminați privind 
însușirea și cunoașterea regulilor de 
circulație și a aptitudinilor psiho-fizice.

• DUMINICA, 5 AUGUST, AU 
DREPTUL SA CIRCULE POSESORII 
AUTOTURISMELOR CU NUMERELE

DE ÎNMATRICULARE FARA SOȚ.
• Numerele de înmatriculare ale au

tovehiculelor ARO, IMS, Dacia 1300 1- 
11D..., 21-IID... și 31-HD... din proprieta
tea unităților socialiste — se vor revop- 
si pe fond galben sulf 440, pînă la data 
de 6 august 1979.

• Vitezele economice de deplasare a- 
le autovehiculelor în afara localității : 
autoturisme dotate cu motoare peste 
1800 cm cubi, eu excepția autoturismelor 
Volga, Pobeda, Warșava — 90 km/h ; 
autoturisme Dacia ' 1300 — 80 knrih ; 
autoturisme dotate cu motoare de 1100 
la 1800 cm cubi — 80 km/h; autoturis-

Cum sâ intervii operativ, cind nu cunoști operativ situația ?
Cu cîteva zile în urmă 

am încercat să aflăm de la 
Autobaza I.T.A. Petroșani 
economiile pe care le-a 
realizat la benzină și mo
torină în urma aplicării 
Decretului privind unele 
măsuri pentru raționaliza
rea consumului de carbu
ranți și gospodărirea eco
nomicoasă a parcului de 
autoturisme. Am încercat,

AUTOMOBILI.ȘTI .' 
Pentru conducerea eco
nomică a automobilului, 
specialiștii vă sfătuiesc :

• Corelați permanent 
viteza cu condițiile de 
deplasare, menținînd-o 
în limitele rulării in 
securitate a autovehi
culului.

• Nu ambalați mo
torul în gol.

• Evitați utilizarea 
excesivă a treptelor in
ferioare ale cutiei de 
viteze, care conduce la 
supraconsum de car
buranți.

• Evitați stilul agre
siv de conducere a au
tomobilului.

«Urinare din oae I)

jelor și a minelor cu o 
productivitate a muncii ri
dicată și cheltuieli mini
me, în condiții de deplină 
securitate și de confort 
dicat al muncii. Pentru 
tegrarea mai avansată 
proiectării 
cercetarea
producția după părerea 
mea este de mare actuali
tate analiza strnetuții și 
caațtnataiai activității ins- 
titatetor de cercetare și 
proiectare ca profil minier, 
ia scăpai concentrării ca
pacităților spre domeniile 
hetăritoare in realizarea 
sarcinilor de bază — inten
sificarea producției și ob
ținerea unei eficiențe eco
nomice maxime — precum 
și spre creșterea capacită
ții de finalizare și valorifi- 

■ care a cercetării prin scur
tarea ciclului cercetare — 
proiectare — producție, 
prin participarea directă a 
cercetătorilor și proiectan- 
ților, alături de lucrătorii 
din producție, Ia aplicarea 
noilor soluții în condiții de 
mină.

Conform
Programului — 
in următoarele 
nii se prevăd 
măsuri pentru 
bazei materiale 
ni, pentru creșterea 
mărului de cadre care lu
crează 'in activitatea de 
cercetare științifică, dez
voltarea tehnologică și de 
introducere a progresului 
tehnic, măsuri pentru per-

tehnologice 
științifică

ri- 
in- 

a 
cu
Și

prevederilor 
directivă, 

două dece- 
importante 
dezvoltarea 
a cercetă- 

nu-

fecționarea și creșterea e-1 ficienței aerajulUi minier, 
ficienței activității de in- a prevenirii și combaterii
formare și documentare acțiunii factorilor de pe-
tehnico-științifieă. Cerce
tarea științifică din activi
tatea minieră a Văii Jiului 
va beneficia și în continua
re de dezvoltarea și mo
dernizarea capacității de 
cercetare. Cu atît mai ne
cesară este concretizarea 
direcțiilor de dezvoltare

ricol legate de gaze, praf, 
focuri endogene și incen
dii, în domeniul utilizării 
fără pericol a energiei e- 
lectrice în medii din sub
teran. O atenție mai mare 
se va acorda cercetărilor 
privind factorul uman, te
rapeuticii comporțamen-

Cercetarea
științifică aplicativă

a fiecărui institut cu profil 
minier, repartizarea judi
cioasă a sarcinilor de cer
cetare științifică și de in
ginerie tehnologică între 
institute. Această orienta
re trebuie privită cu in
teres sporit și cu înaltă răs
pundere în întregul mine
rit, ca și în Valea Jiului.

Centrul de cercetări pen
tru securitate minieră Pe- 

’ troșani are concretizat clar 
profilul activităților. - De 
pe acum colectivul nostru 
își orientează programele 
de măsuri spre rezolvarea 
problemelor de cercetare 
științifică ridicate de secu
ritatea muncii în condiți
ile intensificării producției, 
a mecanizării complexe și 
a punerii în exploatare a 
noi zăcăminte. Vor fi dez
voltate cercetările științifi
ce în domeniul creșterii e-

tului greșit, creării clima
tului optim de muncă, in 
viitor, cercetările privind 
securitatea muncii se vor 
integra tot mai mult cu 
cercetarea tehnologică, ur- 
mărindu-se elaborarea u- 
nor tehnologii și tehnici de 
producție cu siguranță in
trinsecă, căea ce înseamnă 
aplicarea unor metode de 
exploatare și tehnici de 
producție la care factorii 
de pericol sînt eliminați 
prin însăși concepția aces
tor metode.

In minele din Valea Jiu
lui se desfășoară în pre
zent acțiunea de amploare 
deosebită pentru 
rea complexă a 
Se pun de 
bazele pentru
carea producției, ^creșterea 
productivității muncii, îm
bunătățirea condițiilor de

mecaniza- 
producției. 
pe acum 
intensifi-

dar fără sorți de izbîndă. 
Nu pentru că nu ar fi a- 
vut economii, ci pentru că...

La început ni s-a spus 
că tovarășul care ține e- 
vidența 
buranți 
eediu.

Apoi, 
mai autorizate 
să cunoască asemenea re
zultate, la conducătorul u- 
nității, tovarășul Alexan
dru Hristea, care ne co
munică :

— Nu v-aș putea spune 
cîți carburanți am econo
misit Dacă. v-aș da o ci-

Petroșani vă informează
me dotate cu motoare sub 1100 cm cubi, 
precum și autoturismele Volga, Pobeda 
și Warșava — 70 km/h; autoturisme 
de teren cu aprindere prin seînteie — 
70 km/h; autoturisme de teren cu mo
toare Diesel — 60 km /h ; autobuze și 
microbuze — 50 km/h ; autocamioane, 
autofurgonete și autocamionete și mo
tociclete — 50 km/h ; autobasculante — 
40 km/h ; autocamioane cu remorcă, 
autotractoare cu șa și remorcă și auto
speciale — 50 km/h; autobuze și mi
crobuze cu motoare Diesel — 70 km/ir. 
tractoare rutiere — 30 km/h. (Vitezele 
de circulație ale autovehiculelor în loca
lități sînt cele stabilite potrivit legii și 
care au fost publicate în ziarul -Steagul 
roșu" din 31 iulie a.c.)

• Respectarea limitelor de viteză es
te obligatorie și pentru cetățenii străini 
care conduc autovehicule pe teritoriul 
Republicii Socialiste, România.

• Se exceptează de la prevederile a- 
nexei, autovehiculele destinate stingerii 
incendiilor și autosalvările aflate în ac
țiuni de intervenție, precum și cele ale 
organelor Ministerului de Interne și ale 
Procuraturii, aflate în misiune.

----------

Putem economisi
(Urmare din pag 1)

| hotă 
Ide i
I 
I
I
I

I
I

car-consumului de 
este plecat în eon-

ne-am adresat celei
persoane

fră, nu ar fi cea reală. Noi 
doar Ia sfîrșitul fiecărei 
luni aflăm care 
nomia făcută.

Alte comentarii 
cern. Doar cîteva 
punem tovarășilor

este eco-

nu fa- 
întrebări

. ___  din con-,
ducerea acestei autobaze : 
dacă nu cunoașteți cîf tre
buie și cit consumați, cum 
acționați pentru reducerea 
consumului de carburanți 
și lubrifianți, în timpul lu
nii ? Cum interveniți ope
rativ pentru stăvilirea con
sumului exagerat, dacă a- 
ceasta ar apărea în cursul 
lunii ? (D.G.)

trebuie să înlăturăm orice 
risipă prin etanșarea 
ductoarelor, prin 
rea unor uleiuri 
a uleiurilor arse.
buni gospodari, 
sind și folosind eficient fie
care kilowatt consumat fie 
în mină, fie acasă, ne adu
cem contribuția noastră la 
efortul general de satisfa
cere a nevoilor energetice 
ale țării.

re- 
refolosi- 

și chiar 
Fiind mai 
economi-
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Noi rezerve privind creșterea 
eficienței economice

(Urmare din pag. 1)

junsurile și greutățile cu 
care s-a confruntat colee- 
tivul în prima parte a a- 
nului. S-a subliniat faptul 
că greutățile în domeniul 
aprovizionării au fost de
terminate de lipsa contrac
telor economice cu terți. 
Vorbitorii au mai scos în e-

muncă. Acest proces de 
creștere calitativă ridică 
numeroase probleme de 
natură științifică și tehni
că. Este o sarcină de mare 
răspundere a celor ce acti
vează în domeniul cercetă
rii științifice și a proiectă
rii, deci și a colectivului 
nostru, să participe activ 
la rezolvarea problemelor 
privind înnoirea tehnologi
ilor, optimizarea mecaniză
rii complexe și automati
zării producției în condiți
ile concrete ale minelor 
noastre, astfel ca cercetarea 

premeargă 
de pro

științifică să 
nevoile activității 
ducție.

Prin orientările 
rile cuprinse în 
Programului — 
se asigură condițiile de ba
ză pentru ca cercetarea ști
ințifică, dezvoltarea tehno
logică și introducerea pro
gresului tehnic să cunoas
că în etapele viitoare o 
dezvoltare de o amploare 
deosebită, în raport direct 
cu dezvoltarea multilate
rală ă economiei naționale, 
a societății noastre socia
liste. Pentru toți cei ce lu
crează în domeniul cerce
tării1 științifice și ingineriei 
tehnologice, acest document 
de importanță majoră este 
un îndemn pentru perfec
ționarea pregătirii, crește
rea competenței și respon
sabilității, participarea ac
tivă și eficientă la rezol
varea problemelor prezen
te și de viitor ridicate de 
dezvoltarea impetuoasă a 
industriei miniere.

și măsu- 
proiectul 
directivă

vidență rezervele existente 
în direcția utilizării la 
capacitate a mașinilor-u- 
nelte, folosirea rațională a 
fondului de timp, elimi
narea pe cit posibil a con
cediilor medicale, absențe
lor nemotivate, învoirilor. 
Participanții la dezbateri 
au analizat cu multă exi
gență și responsabilitate 
calitatea produselor, au ri
dicat problema dotării cu 
mașini-unelte și A.M.C.-uri, 
au propus măsuri concrete 
de eliminare a neajunsuri
lor. Pentru realizarea sar- 
cin'lor de plan în semes
trul II, adunarea reprezen
tanților a scos în evidență 
și bunele condiții materia
le. S-a arătat de asemenea 
necesitatea devansării ter
menului de punere în func
țiune a atelierului mecanic 
din Livezeni, o mai strîn- 
să colaborare între sectoa
rele întreprinderii pentru 
realizarea unor lucrări de 
calitate superioară.

Pornind de la rezultate
le bune obținute de colec
tivul I.R.I.U.M.P. în folo
sirea chibzuită a materi
ilor prime, materialelor, e- 
nergiei și combustibililor, 
au fost propuse măsuri 
menite să ducă și pe mai

departe la economisirea a- 
cestor însemnate rezerve. 
In acest sens se va trece 
la reducerea la maximum 
a pierderilor prin prelucra
re, evitarea mersului in 
gol a mașinilor-unelte. Prin 
reciclarea 
cundare 
vor o b 
semenea, 
tați de piese de schimb. 
Se va îmbunătăți folosirea 
timpului de lucru, și, bine
înțeles, se va reduce pon
derea personalului auxi
liar, o parte a acestuia 
fiind orientată către acti
vitatea direct productivă.

Adunarea reprezentan
ților oamenilor muncii de 
Ia I.R.I.U.M.P. a constituit 
o nouă și elocventă, dova
dă a avantajelor oferite de 
autoconducerea și autoges- 
tiunea muncitorească. Tot
odată, cu acest prilej, har
nicul colectiv de aici și-a 
arătat recunoștința față de 
partid, față de recentele 
măsuri privind majorarea 
retribuției începînd cu lu
na august a.c., angajîndu- 
se-să nu precupețească nici 
un efort pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor 
de plan și a angajamente
lor asumate în întrecere.

materialelor 
tehnologice 
ține, < 
însemnate

3

»
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ci veste bună pentru 
minerii de la I.M. Vulcan: 
a fost terminată construc
ția încăperilor în care, 
începînd din următoarele 
zile, va funcționa noul 
chioșc alimentar al între
prinderii. De aici minerii 
se vor putea aproviziona 
cu unele produse de pa
nificație, . conserve, dul
ciuri și răcoritoare. (T.V.)

în, primele 7 luni ale 
acestui an, la biblioteca 
clubului sindicatelor din
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spre cas 

Pentn 
irespons 
torul ai 
țîon^jț^c 
derilor .

Vulcan, unde își desfă
șoară activitatea cu hăr
nicie și competență tînă- 
ra bibliotecară Ana lovan, 
au fost înregistrați peste 
1 300 cititori. (Al. Cor) 
♦------------

După ce s-a aflat într-o 
scurtă perioadă de revi
zuire a cablului și insta
lațiilor, 
scaunul 
funcționează la 
capacitate. în acest 
ne asigură șeful de teleferic 
Constantin Marcău, par- 
ticipanții la tradiționalele 
„Serbări ale Parîngului“ 
vor putea fi la... înălțime. 
(I. V.)

de azi, tele- 
din Paring 

întreaga 
fel,

c

I

I I 
I I
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cințe...
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Pulberi
stelare

: furiș

*

zile de va- 
caniculară, 
o atracție

mai 
vor 
Pa
lo- 

vor

cuprinse 
au fost 
asemenea

peste văi.

Andrei CAUCAR

Așa va fi, ortace!

risipei 
ranti!
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Mîine, o atractivă manifestare 
culturală în peisaj montan 

Serbările Parîngului41

□aptea va 
; vigilen- 
n unifor- 
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Intre manifestările educative din Valea 
multe dintre ele ajunse cvasi-tradiționale, 
le Parîngului" desfășurată 
frecventat de turiști, are o 
prin complexitatea scopului 
de a fi o invitație adresată 
nilor muncii și familiilor lor de a petrece o zi plăcu
tă în mijlocul naturii generoase. Mîine va avea loc 
a doua ediție a „Serbărilor Parîngului", motiv cape 
ne-a determinat să solicităm detalii de la tovarășul 
Vasile Chirculescu, președintele Comitetului muni
cipal pentru cultură și educație scocialistă.
— In aceste 

ră calmă și 
muntele este 

deosebită pentru sfîrșitul 
săptămînii. Cu atît 
mult pentru faptul că 
avea loc „Serbările 
ringului" despre care 

"Silitorii Văii Jiului 
să știe: ce le oferă ?
— Pe platoul cabanei 

Rusu se va desfășura mîi
ne festivalul cultural-artis
tic „Serbările Parîngului", 

-organizat de Consiliul mu
nicipal de educație politi
că și cultură socialistă în 
cadrul manifestărilor des
fășurate în Valea Jiului în 
întîmpinarea Zilei mineru
lui și a aniversării a 50 de 
ani de la eroicele lupte 
revoluționare ale minerilor 
în august 1929. Este cu
noscut că în viața cultu- 
ral-educativă și artistică 
din Valea Jiului s-au obți
nut rezultate bune, efect 
direct al cadrului deosebit 
de stimulativ oferit de ma
rca manifestare a muncii 
și creației, Festivalul na
țional „Cîntarea României". 
Toate formațiile care s-au 
constituit și au avut o e- 
voluție frumoasă nu au alt 
scop decît de a oferi mi
nerilor, tuturor oamenilor 
muncii, posibilități de pe
trecere plăcută a timpului 
liber. Această idee se află 
cuprinsă și în „Serbările 
Parîngului" care reprezin
tă o invitație mai mult la - 
practicarea turismului, la 
odihnă activă în peisajul 
montan.

— Cum au fost conce

Jiului, 
„Serbări- 

într-un peisaj montan 
poziție specială tocmai 
căruia-i răspunde, acela 
minerilor, tuturor oame-

pute în acest an manifes
tările care îmbină în mod 
original și fericit cultu
ra cu sportul?
— Activitățile 

în acest festival 
organizate într-o 
manieră îneît să se adrese
ze cît mai multor oameni. 
Dar iată structura zilei : 
între orele 9—-12, la caba
na Rusu, va avea loc „Ziua 
brigadierului", organizată 
la nivelul Combinatului 
minier „Valea Jiului", 
consfătuire și schimb de 
experiență a cărui temă 
este „Brigadierul, specia
list și om politic" ; între 
aceleași ore se va desfășu
ra un concurs de orientare 
turistică la. care participă 
asociațiile sportive „Mine
rul" de la I.M. Dîlja și 
I.M. Livezeni, „Parîngul" 
de la I.M. Lonea și „Jiul" 
de la I.M. Petri la. Vor ur
ma concerte susținute de 
fanfarele de la întreprin
derile miniere Lupeni, 
Vulcan, Aninoasa. Petrila 
și de la întreprinderea de 
utilaj minier Petroșani, a- 
poi va evolua ansamblul 
folcloric „Mîndra" și fan
fara reprezentativă a mi
nerilor din Valea Jiului, 
formații care au participat 
la faza republicană a Fes
tivalului național „Cîntarea 

Il-a.României", ediția a 
Spectacolul muzical 
continua după-amiază 
un program prezentat 
orchestra I.C.S.A. — 
Petroșani, pentru ca aceas
tă zi să se încheie cu un 
carnaval al tineretului. 
Această manifestare

SIMPOZION
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rn esența ei educativă, în- 
demnîndu-ne pe toți să ne 
petrecem aceste zile fru
moase în mijlocul naturii- 
reconfortante. Alături de 
acțiuni "mai ample — cum 
a fost, de pildă, „Nedeia 
vulcăneană" — sau de pe
riodicele spectacole susți
nute sub genericul „Laudă 
muncii", în sălile de apel 
sau la case de cultură și 
cluburi ale sindicatelor, 
„Serbările Parîngului" re
prezintă o manifestare a- 
tractivă pentru minerii și 
toți oamenii muncii din 
Valea Jiului, care întîmpi- 
nă cu realizări în muncă 
și acțiuni cultural-educative 
mărețele evenimertte poli
tice din viața poporului — 
a 35-a aniversare a elibe
rării patriei de sub domi
nația fascistă și înaltul fo
rum al- comuniștilor, Con
gresul al XH-lea al P.C.R.

— O ultimă precizare: 
ce posibilități de trans
port și amenajări comer
ciale vor fi oferite celor 
care nu optează pentru 
cărările ce urcă spre Pa
ring ?
— întreprinderea de 

transport va pune la dis
poziția oamenilor muncii 
autobuze care pornesc din 
Piața Victoriei (Petroșani), 
iar întreprinderile comer
ciale amenajează puncte 
de desfacere a diverselor 
produse alimentare și in
dustriale. Sperăm că aceas
tă a doua ediție a „Serbă
rilor Parîngului" va fi o 
manifestare reușită, care 
să răspundă așteptărilor 
justificate ale oamenilor 
muncii din Valea Jiului.

SPÂTARU

Ochii lor, pulberi .mărunte, 
stelare,
sfredelesc ceas după ceas 
tainele muntelui 
tot mai adine.
Fiecare lovitură pleacă 
din mușchi de oțel, 
brațele, brațele ard 
pe ciocanul de fier...
Minerul are suflet puternic 
și gînd oțelit, ehiuie-n 
stîncă,
bătaia încinsă, se umflă-n 
artere,
coboară, țîșnește 
stratul bogat . de cărbune 
se desprinde din nopți.

loan CHIRAȘ

Pătrunde-n oameni cuvîntul libertății 
și-n luna lui Cuptor, cînd ziua e fierbinte, 
minerii poartă-n mină tot farmecul cetății 
veșminte faptei pun, văl propriei ființe. 
String florile parfum din frumusețea vieții, 
covor se-ntinde azi între pămînt și cer, 
este un timp istoric în inimi, în paginile cărții, > 
și-n steagul strîns Ia piept de brațul de miner. ț 
Căldura din cărbune se-nalță peste Vale 
și-apoi coboară-n noi, inlănțuind iubiri. 
Duc fetele spre mină cîte-o aprinsă floare 
pentru ortacii tineri, aleșii lor de miri. 
E luna Libertății și-i Iibertate-n țară 
ortaci, e Ziua noastră, frumoasă ca o vară !

Ioan Dan BALAN

I
cu sufletul cit munții, 
se colx>ară-n zori, 
pămîntului bogatele comori,
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Petro- 
un 

Știe, 
teme- 

t „Va-

Oameni 
în care 
rupînd 
un trainic fir îi leagă, prin sudoarea frunții, 
de cărbune, izvor curgînd dinspre adîncuri. 
Cu palmele lor înnegrite de cărbune 
își luminează parcă drumul vieții.
Crește-n suflet neștiută bucurie 
cînd vagoneții urcă înspre soare 
din rădăcini de trunchiuri milenare — 
desprinse de ortacii mei 
care se dăruiesc acestui veac 
dăruind lumină pură

A.P.

„50 de ani de la luptele revoluționare ale 
minerilor din Lupeni"

La Lupeni, în sala Palatului cultural, s-au desfă
șurat ieri lucrările simpozionului „50 de ani de la lup
tele revoluționare ale minerilor din Lupeni", reuniune 
științifică consacrată sărbătoririi Zilei minerului și 
împlinirii unei jumătăți de secol de la greva mine
rilor din august 1929. Au participat cercetători, mu
zeografi și istorici din Arad, Deva, Petroșani și Lu
peni. Tot ieri s-a deschis și o expoziție cuprinzînd 
documente istorice și fotografice care oferă o imagi
ne sugestivă a mutațiilor petrecute în munca și via
ța minerilor. Aceste manifestări continuă suita acți
unilor politice, educative, științifice și cultural-artis- 
tice organizate' la Lupeni în întîmpinarea Zilei mi
nerului și a marilor evenimente ale acestui an — a 
35-a aniversare a eliberării patriei de sub domina
ția fascistă și Congresul al XII<-lea al partidului.

CAR NET

i v

i
i

Acum, din frunți. înalte și părul alb ca neaua.
Lăsăm o moștenire curată și stabilă;
Umane legi în care și stemele și steaua 
Girează, în istorii, această demnă filă.
De-aceea zic, ortace, să mai luăm aminte, 
Ștafeta viitoare să urce dreaptă anii,
Cărbunele cum urcă, zorind tot înainte, 
Temeinicind vieții aceste mari strădanii.
Prin trepte de lumină, cei tineri vor pătrunde 
Rîvnitul prag de aur al comunistei ere, 
Și dragostea de țară,prin împliniri rotunde, 
Va triumfa în cîntec de unanimă vrere.
Așa va fi, ortace ! Jaloanele-s trasate !...

,Pe patul vieții noastre vor crește alte seve,
Dar nici o umbră-n drumul pe care-1 vor străbate, 
Nu va opri lumina pe care-o simți aieve !

Maria DINCA

o

Fanîara minerilor din v ulcan prezintă un frumos și atractiv program de 
cîntece pentru oamenii muncii venițî să-și petreacă timpul liber în cadrul 
pitoreștilor serbări cîmpenești organizate la locurile de agrement.

Foto : Șt. NEMECSEK
.WAWAWAVAWA
ca și fanfara (condusă de 
Gheorghe Cherecheș) și 
grupul . vocal de fete (di
rijat de prof. Ecaterina 
Max). De Ziua minerului 
și la sărbătorirea zilei de

Emisiuni 
dedicate minerilor

Duminica trecută, la Casa 
de cultură din 1 
șani a avut loc 
concurs „Cine 
cîștigă". Una dintre 
le concursului â fost 
lea Jiului la 50 de ani de 
la eroicele lupte ale mi
nerilor" și va fi difuzat 
mîine între orele 14,15 — 
15 pe programul II al pos
tului de radio București. 
Tot mîine, pe programul 
I al Televiziunii române 
(intre orele 17—17,55» 
vom urmări pe micul e- 
cran selecțiuni înregistrate 
în timpul unui recent spec
tacol desfășurat la Petro
șani sub genericul „Laudă 
muncii".

• Astăzi (la ora 17) se 
deschide la Petroșani (sa
la Casei de cultură) o 
expoziție filatelică oma
gială „Lupeni ’29", orga
nizată de filiala din ju
dețul Hunedoara a Aso
ciației filateliștilor din 
R.S.R. în cinstea Zilei 
minerului și a împlinirii 
unei jumătăți de secol de 
U luptele revoluționare 
ale minerilor în august 
1929. Ea expoziție parti
cipă 44 de filateliști din 
București, Deva, Alba Iu- 
lia, Timișoara, Craiova, 
Tg. Jiu, Hunedoara și din 
Valea Jiului. Expoziția

este structurată în două 
secțiuni tematice ; mine
rit (deschisă la Muzeul 
mineritului) și istoria pa
triei (la Casa de cultură). 
Cu acest prilej au fost 
emise un plic omagial cu 
ștampilă, 6 întreguri poș
tale cu imagini din Lu- 
peni precum și maxima- 
filie. Această frumoasă 
manifestare cuprinde pa
siunea și strădaniile cer
cului filatelic „Minerul", 
alăturîndu-se multiplelor 
acțiuni desfășurate - in 
cinstea Zilei minerului 
și aniversării celor 35 de 
ani de la Eliberare.

La clubul muncitoresc 
din Lonea au existat și e- 
xistă preocupări susținute 
pentru bunul mers al ma
nifestărilor educative și 
culturale, ceea ce a dus la 
rezultate frumoase cu o- 

cazia diverselor confruntări 
cu formații similare. O a- 
devărată expoziție de di
plome, plachete și medalii 
au răsplătit eforturile ar
tiștilor amatori din acest 
oraș.

—• Clubul este locul un
de oamenii muncii vin cu 
inima deschisă, atît pentru 
a urmări un spectacol, cît 
și pentru a participa ia 
cercuri și formații unde 
se pregătesc în diferite 
domenii tehnico-apiicative 
— ne spunea tovarășul Au
rel Hlușcu, directorul a- 
cestei instituții. Clubul es
te locul unde 
să muncim în 
cît să știm și 
totdeauna să
dispoziția tuturor o cit mai 
diversă paletă de manifes-

țări. Ne amintim de mo
mente frumoase la Lonea, 
cînd artiștii amatori ai o- 
rasului prezentau spectaco
le de "înaltă ținută artisti
că, cot la cot eu profesio

0 viată culturală creată 
de mineri, pentru mineri

noi trebuie 
așa fel în

să fim gata 
punem la

niștii, și de aceea am por
nit de la bun început să 
reactivăm majoritatea for
mațiilor și să reactualizăm 
activități care s-au bucu
rat de aprecierile locuitori
lor.

In aceste zile de vară 
la clubul din Lonea se 
muncește intens. Se repetă 
textul de brigadă „La țin
tă", aparținînd muncitoru
lui Viorel Turlea, și două 
piese de teatru într-un act. 
Formația de dansuri popu- 

. lare lucrează Ia trei suite,

23 August, clubul din Lo- 
nea va prezenta montajul 
literar-a rtistic intitulat 
„Laudă eroilor acestui pă- 
mînt strămoșesc" și un 
spectacol de muzică tînără.

— Cu toate aceste for
mații — ne spunea direc
torul clubului, prezentăm 
spectacole săptămînale în 
sala de apel a I.M. Lonea. 
Mulți tineri participă la 
excursii organizate de cer
cul turistic al clubului, la 
serbări cîmpenești la care

au fost peste 3000 de oa
meni ai muncii. De curind 
am reușit să amenajăm o 
masă de lectură în cadrul 
bibliotecii, lîngă colțul ju
ridic și sala de presă, și 
să achiziționăm cărți noi. 
Bilunar, tinerii de la mină 
organizează mese rotunde 
pe teme educative cum 
sînt : „Tinerii despre ei 
înșiși", „Ne mulțumim cu 
ce am realizat azi?" 
tele.

Gheorghe Cazacu, 
țian Moraru, Viorel 
lea, Alexandru Surd, 
colae Bocănici, Dumitru 
Pîșu, prof. Ioan Lascu, 
Ioan Trif, mineri, profesori, 
ingineri depun cu toții e- 
forturi susținute pentru a 
ridica activitatea cultural- 
artistică din Lonea la a- 
devărata ei valoare, pen
tru a crea o viață cultura
lă permanentă și de cali
tate, creată de mineri pen
tru mineri.

și al-

Gra-
Tur- -

Ni-

Dan PETRI LEANU
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zicTU/aciTxi'rezi în lu/MC
român

al afacerilor externe a fost primit 
de președintele Franței

Manifestări dedicate 
României

NICARAGUA
FILME _

a-
Re-

Româ-

România,
Nicolae 

a tovarășei 
i fost 
statului

PARIS 3 (Agerpres). — 
Corespondență de la Cor- 
neliu Vlad : Tovarășul Ște
fan Andrei, ministrul 
facerilor externe al 
publicii Socialiste
nia, care efectuează o vi
zită oficială în Franța, a 
fost primit, la Palatul Ely- 
see, de președintele Repu
blicii Franceze, Valery 
Giscard d’Estaing.

Cu această ocazie,
partea președintelui Repu-

din

Cerere angolezâ 
adresată Consiliului 

de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 
(Agerpres). — 
adresat Consiliului 
curitate o cerere 
achitarea de către 
blica Sud-Africană 
despăgubiri pentru 
le provocate de raidurile 
forțelor militare sud-afri- 
cane asupra teritoriului an
golez în ultimii trei ani. 
în perioada martie 1976 — 
iunie 1979, forțele militare 
sud-africane au ucis 570 
cetățeni angolezi, 813 re- 
fugiați din Namibia și 
Rhodesia, inclusiv femei, 
copii și bătrîni, și au rănit 
694 ăngolezî și 1221 refu- 
giați.

3 
a 

Se-
Angola 

de 
privind 
Repu- 

a unor 
daune-

blicii Socialiste 
tovarășul
Ceaușescu, și 
Elena Ceaușescu, a 
transmis șefului i 
francez și doamnei Anne- 
Aymone Giscard d’Estaing 
un mesaj de prietenie și 
cele mai bune urări 
sănătate și fericire, 
progres și prosperitate 
pentru poporul francez.

Mulțumind călduros 
pentru mesaj, președinte
le Republicii Franceze a 
rugat să se transmită pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu un sa
lut călduros de prietenie, 
iar poporului român urări 
de succes' și prosperitate.

In cadrul convorbirii 
care a avut Ioc a fost ex
primată 
evoluția 
ționale 
care au 
mii ani 
oasă dezvoltare.

de 
de

satisfacția față de 
relațiilor tradi- 
ro'mâno-franceze, 
cunoscut în ulti- 

o largă și fructu-

Furtuni în
R. F. G

BONN 3 (Agerpres). — 
Puternice furtuni însoțite 
de ploi torențiale s-au a- 
bătut, în noaptea de joi 
spre vineri, asupra terito
riului landului vest-ger- 
man Bavaria, provocind 
importante pagube mate
riale. a anuntat agenția 
D.P.A.

Bala-
loc
ro- 
sub 
de

• In localitatea
sore, din India, a avut 
o amplă manifestare 
mânească 
auspiciile 
prietenie 
din statul __ . .

• Intr-un amplu comen
tariu, publicat de cotidi
anul „Ceylon Daily Mir
ror", din Sri Lanka, se e- 
vidențiază faptul că pro
punerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, privind 
obținerea de fonduri pen
tru eliminarea subdezvol
tării prin reducerea chel
tuielilor pentru înarmare, 
se bucură de o largă apre
ciere pe glob.

• La 
ringey 
a "avut 
poziției 
„România în imagini' 
expoziției de cărți ilustrînd 
aspecte ale vieții econo
mice și social-polițice din 
țara noastră. La loc de 
frunte au fost expuse vo
lumele în limba engleză 
„Nicolae Ceaușescu — 
România pe drumul cons
truirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate*.

organizată
Asociației 
India-România

Orissa.

primăria din Har- 
(Marea Britanie) 

loc vernisajul ex- 
de fotografii 

1“ și a

Iu program de alfabetizare
MANAGUA 3 (Ager

pres). — Ministrul educa
ției în Guvernul de Re
construcție Națfonală din 
Nicaragua, Carlos Tunner- 
man, a anunțat că va fi pus 
în aplicare un program 
amplu de alfabetizare a 
populației, anul 1980 ur-

mînd să fie declarat „Ân 
al alfabetizării". Ej a re
levat că regimul somozist 
a lăsat, după o perioadă de 
peste 
prire, 
fabeți 
te 70 
adultă.

patru decenii "'de asu- 
un număr de anal- 
care reprezintă pes- 

la sută din populația

Atacuri armate lansate de tortele>

israeliene în sudul Libanului
BEIRUT 3 (Agerpres). — 

Localitatea Kaoukaba și 
satele învecinate Qillaya și 
Zillava situate în sectorul 
oriental a] 
nului, unde 
detașament 
baneze, au 
tea de joi spre vineri, țin
ta unui atac militar isra- 
elian — a anunțat postul 
de radio Beirut. Bombar
damentele, care au durat 
o oră, au provocat pagube 
materiale considerabile. în

sudului Liba- 
staționează un 
al armatei li- 
fost, în noap-

același sector a fost bom
bardată și tabăra pales
tiniană de la Rachidieh, de 
către artileria israeliană și 
cea a forțelor creștine se
cesioniste.

Potrivit agențiilor France 
Presse și A.P., comunicate 
militare difuzate la Tel- 
Aviv confirmă lansarea de 
către forțele israeliene ‘ a 
unor atacuri armate în su- 
duț Libanului, în noaptea 
de joi spre vineri.

I
I
I
I
I
i

I
I
I
I
I
I
I

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Sfîrșitul împă
ratului din Taiga ; Re
publica : A[ patrulea 
stol ; Unirea : A fost re
găsită compania a 7-a ;

LONEA: Ciocolată
cu alune.

ANINOASA : 
si cerșetor ;

LUPENI — Cultural : 
Dansul tobelor, seriile 
I și II ; Muncitoresc : 
Valsul absolvenților ;

URICANI: Brațele
Afroditei.

Prinț

8,45

9,10

11,00

16,10

i

TV
t 
f

Agendă energetică internațională
Maratonul prețurilor la carburanți

COPENHAGA 3 (Ager
pres). — Litrul de benzină 
super a depășit miercuri 
în Danemarca pragul 
4 coroane, ajungînd 
4,02 coroane, iar cel de

de 
la 

mo-

torină la 2,12 coroane.
^Păcura pentru consumul 

casnic a crescut cu 33—40 
coroane, ajungînd la 1780- 
1920 coroane la mia de li
tri.

le 24 de obiective ale cas
cadei, unele vor fi cen
trale hidro-acumulatoare,

care vor fi folosite 
tru repomparea ' apei 
lacurile de acumulare.

pen- 
în

Scăderi ale consumului de benzină

16,30

17,00
17,50

18,35

Calcule
VARȘOVIA 3 (Agerpres) 

— Specialiștii au calculat 
că potențialul energetic 
al tuturor fluviilor și rîu- 
rilor poloneze este de 
12 100 Gigawați/oră, din 
care 9 700 Gigawați/oră
revin Vistulei și afluenți-. 
lor săi. '

Ținînd seama de aceste 
date, în vederea atinge-

rii unei producții de ener
gie hidroelectrică care să 
fie egală cu aproximativ 11 
la sută din totalul produc
ției de energie electrică din 
R.P. Polonă, a fost elabo
rat programul 
trucție a unei 
hidrocentrale
și afluenții ei. Printre ce-

BELGRAD 3 (Agerpres) 
In primul semestru al 

Iugoslavia 
o cantitate 

4 la sută 
cea plani-

acestui an, în 
s-a consumat 
de benzină cu 
mai mică decît

ficată — informează agen
ția Taniug.

Agenția menționează că 
această economie 
posibilă prin limitarea 
tezei și a folosirii 
vehiculelor.

Creșteri la producția de petrol

a fost
vi- 

au to-

18,50
19,00
19,15

19,25

de cons- 
cascade de 
pe Vistula

Avane Teler o n i c a
• Sîmbătă, începînd cu 

ora 13 și pînă la ora 19, pe 
terenul II al stadionului 
Jiul din Petroșani are loc 
un adevărat maraton fot
balistic. In cadrul popu
larei competiții dotate cu 
„Gupa 23 August* se în
trec echipele (jucători ne
legitimați) Comerț — Cen
trul militar, C.M.V.J. — 
Î.C.M.M., I.R.I.U.M.P. — 
I.U.M.P.

W Pe stadionul din Lu- 
peni are loc duminică, ora 
9, finala „Cupei minerul" 

fotbal. Iși dispută tro
feul reprezentativele 
sportivi nclegitimați

de 
ale

minerilor din Uricani și 
Petrila,

• Clipa cînd va " bate 
primul „gong" al începerii 
campionatului diviziei A 
de fotbal, ediția 1979—1980, 
se apropie. In cadrul me
ciurilor amicale de verifi
care și „rodare" a echipei, 
Jiul Petroșani susține du
minică, ora 11, jocul „re
vanșă" cu A.S.A. Tg. Mu
reș. In toiul pregătirilor 
se află și divizionarele C 
din Valea Jiului. Tot du
minică și la aceeași oră, 
Minerul Lupeni întîlnește 
pe divizionara A Chimia 
Rîmnicu Vîlcea, iar Mine
rul Vulcan pe Metalurgis
tul Sadu. (C.D.)

(Ager- 
dispu- 
a Bal- 
pentru 

compe- 
în

• BELGRAD 3 
preș). — Meciurile 
tate în ziua a doua 
(caniadei de baschet 
echipe de juniori,
tiție ce se desfășoară 
orașul iugoslav Kraguievaț, 
s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : Bulgaria — 
România 71—69 (28—41) ; 
Iugoslavia — Turcia 64—63 
(27—25).

Turnee internaționale de șah
ria) — Szumilo (Polonia) 
1—0; Bădici — Cosma re
miză.

— La Ploiești au început 
turneele internaționale de 
șah ale României pentru 
[juniori.
l Lată rezultatele 
Trate în runda 
lă j juniori :
(Ungaria) — 
1—0 ; Țiberkov 
ria) — Crăciun 1—0;
deleanu — <
(U.R.S.S.) remiză : 
re i Meshi (U.R.S.S.) —
Bejan 1—0; Veleva (Bul
garia) — Mihai, remiză ; 
Rank (Iugoslavia) — Be- 
lean 1—0; Kranicz (Unga-

înregis- 
inaugura- 
Doleschall 
Anițoaiei 

(Bulga- 
x—«; Ar- 
«Georgadze 

junioa-

In prima rundă a turne
ului internațional feminin 
de șah de la Sinaia, tînă- 
ra maestră româncă Vio
rica Ilie a învins-o pe 
Bojena Sykora (Polonia). 
Alte rezultate : Ligia Jic- 
man — Lia Bogdan 1—0; 
Irena Smacinska (Polonia)
— Marina Pogorevici 1—0; 
Dușița Cejici (Iugoslavia)
— Emilia Chiș 1—0. Cele
lalte partide s-au întrerupt.

• HELSINKI 3 (Ager
pres). — Campionatele eu
ropene ■ de caiac-canoe re
zervate juniorilor au debu
tat la Tampere (Finlanda) 
cu întrecerile din serii. în 
proba de caiac simplu — 
500 m, sportivul român 
Ion Luca a terminat în
vingător în seria a treia, 
cu timpul de 2’00”8/10, 
fiind urmat de Peter Mu- 
dry (Cehoslovacia) — 
2’02”1/10 și Jovan Djilici 
(Iugoslavia) — 2’02”7/10. în 
seria a doua a probelor 
de caiac 2-500 m și canoe 
2-500 m echipajele 
niei s-au clasat, de 
nea, pe primul loc, 
nînd calificarea în
în proba de canoe simplu- 
1500 m, Petrieă Pocora a 
ocupat locul doi în prima 
serie.

Româ-
aseme-

obți- 
finale.

CARACAS 3 (Agerpres) 
— Producția de petrol a 
Venezuelei a crescut în 
primul trimestru al aces
tui an cu 293 000 barili pe ' 
zi, comparativ cu perioa
da corespunzătoare a a- 
nului trecut,

și Mi-

în pri- 
acestui

informează

Ministerul Energiei 
nelor.

Se precizează că 
mele șase luni ale
an, extracția petrolieră a 
Venezuelei a înregistrat 
nivelul de 424 422 495 ba
rili.

Speculații

I 
I

21,15

Muzică de 
menadă.
De pretutindeni 
— film documen
tar.
Un zîmbet un cîn- 
tec, o j
Roman foileton":

Poldark. Reluarea 
episodului 23. 
Matineu de vacan
ță.
Film artistic : Dis
puta" (reluare). 
Concert de prînz. 
De la A 
nit.
Un fapt 
aproape. 
Agenda 
artistică. 
Stadion 
Clubul 
lui.
Săptămîna politi
că internă și 
ternațională. 
1001 de seri.
Telejurnal. 
La ordinea 
în economie. 
Calea eroilor, 
ție specială a ci
clului „Drumuri 
europene". Episo
dul 4.
Teleenciclopedia.
Film serial: Ră
dăcini". Episodul 
11.
Intîlnirea de 
bătă seara. 
Telejurnal.

pro I
II
I

bet un cîn-_ I 
floare. .
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la... infi-

văzut de 
Reportaj, 
cultural-

tineretu-

LOTO

in-

zilei

Edi-

sîm-

LONDRA 3
— Companiile 
particulare limitează pre
meditat extracția de petrol 
în Marea Nordului, du- 
cînd, în paralel, o cam
panie intensă împotriva 
societății naționale — a 
declarat președintele Cor
porației petroliere națio
nale din Marea Britanie. 
El a precizat, în acest 
sens, că monopolurile pe-

(Agerpres). 
petroliere

troliere care au acaparat 
cele mai productive sec
toare ale platformei con - 
tinentale din Marea Nor
dului, cu mult înainte de 
crearea corporației națio
nale, sistează extracția de 
petrol pentru a crea 
curi 
care 
vor 
rări.

sto- 
pînă în “momentul în 

prețurile petroliere 
înregistra noi majo-

Institutul
de mine 
Petroșani

convocă la sediu 
toți studenții din 
Valea Jiului și jude
țul Hunedoara in 
ziua de luni, 6 au
gust a.c., ora 9, în 
amfiteatrul nr. 2. 
Prezența obligato
rie.

I

II

Rezultatele tragerii 
LOTO din 3 august

Extragerea I : 88
75 27 90 49 19 40

Extragerea a Il-a :
60 43 82 69 67 31 46

FOND : 834 669 lei
REPORT : 229 721 lei.

1979
8 47

66
80.

wento
Mica publicitate

VÎND Moskvici 408, stra
da Aviatorilor bloc 34 
ap. 46 Petroșani. (641)

J

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Mosilă 
Ioan, eliberată de 
Vulcan. Se declară 
(638)

de

I.M. 
nulă.

PIERDUT cățea neagră, 
rasa Dobermann, coadă
tăiată scurt, picioare și 
bărbie galbene, urechi
lungi, înălțime 45 cm, zgar
dă din piele nevopsită. A- 
ducătorului MARE 
COMPENSA. Orice 

. mație recompensată.

RE- 
infor-

Pe-

i

I
I
I
I 
I
I 
I
I

trila, strada 11- iunie nr. 1 
sau Petroșani telefon 
41004, toată ziua, 43599 du
pă ora 16. (638)

Ferînî, 
Popa, 

această

ANUNȚ DE FAMILIE
FAMILIILE 

Toader, BobOra, 
mulțumesc pe
cale vecinilor, colegilor 
de serviciu, prietenilor 
și tuturor celor care au 
fost alături la marea 
durere pricinuită de 
pierderea prematură a 
celei ce & fos|
Ing. DOINA ELENA

PERINI (640)

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA; Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat* tio* (secții). J. IRAKUL; Tipografia Petroșani, str. Republicii, n». 67.


