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Vizita tovarășului
Nicolae Ceausescu9
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Siriană

A

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

de sub dominația fascistă

însemnate
sporuri

>Ia producția 
de cărbune

la Lu- 
chemat 
minerii 
sarcini-

Angajați în marea între
cere socialistă, colective
le de oameni ai muncii de 
la unitățile miniere din 
Vale, raportează in cins
tea apropiatei sărbători 
de la 23 August însemna
te sporuri de producție. 
Astfel, minerii de 
peni, cei care au 
la întrecere toți 
țării, au realizat
ie de pian in ziua de 14 
august 1979 in proporție 
de 105,6 la sută. Semnifi
cative sînt însă și succese
le obținute de sectoarele 
de producție care înscriu 
în cronica aceleiași zile 
fapte de muncă lăudabile 
în extracția de cărbune. 
Cea mai mare proporție de 
realizare a planului a în
registrat-o sectorul VII — 
146,5 la sută, sectorul VI 
cu 129,8 la sută, precum 
și sectoarele IV7 și I.

Demne de luat în seamă 
sînt și succesele înregis
trate de oamenii muncii 
de la I.M. Lonea. In 
eași zi — 14 august 

r'planul producției de 
bune a fost depășit 
nivel de întreprindere 
3,9 la sută. Sectorul IV' a 
extras peste prevederi 479 
tone cărbune, iar sectorul 
I a depășit planul zilnic cu 
17,7 la sută.

indicațiile secretarului general al partidului,

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, cu prilejul

vizitei de lucru în Valea Jiului

In pagina a lll-a a ziarului nostru pu
blicăm relatări despre acțiunile din aceste 
zile din organizațiile de partid, despre mun
ca plină de abnegație a minerilor pentru 
sporirea producției de cărbune, in lumina 
indicațiilor secretarului general al partidului.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
au inaugurat Rafinăria de

Data de 
va rămîne 
re de aur 
țiilor de prietenie și cola
borare care s-au statornicit 
și se dezvoltă continuu în
tre România și Siria, între 
popoarele celor două țări.

în această zi, președin
ții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad, împreună 
cu tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna A- 
nisse Al-Assad, au inaugu
rat, în cadrul unei impre
sionante festivități, Rafină
ria de la Banias, rod al 
colaborării trainice româ- 
no-siriene, un simbol al 
prieteniei și forței creatoa
re ale celor două popoare, 
a voinței lor de a-și cons
trui o viață liberă și feri
cită, tot mai prosperă.

...Ora 10,30. Președintele 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, pre
ședintele .kjafez Al-Assad și 
doamna Anisse Al-Assad 
sosesc cu un elicopter spe
cial în orașul-port Tar
tus, centru administra
tiv al provinciei cu același 
nume, unde, în imediata a- 
propiere, la 15 kilometri, a 
fost înălțată și rafinăria de 
la Banias.

Pe stadionul orașului, un
de aterizează elicopterul 
prezidențial, zeci de

15 august 1979 
înscrisă cu lite- 
în cronica rela-

de oameni transformă fes
tivitatea de primire într-o 
spontană sărbătoare popu
lară. Guvernatorul regiu
nii, Aii Zayub, și secreta
rul organizației locale a 
Partidului Baas Arab So
cialist, Mohamad Issa, alte 
oficialități de stat și de 
partid urează bun venit 
înalților oaspeți.

Președinților Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad le sînt rezervate î- 
nalte onoruri militare.

Aceleași emoționante ma
nifestări pe străzile orașu
lui. Se poate spune că, 
practic, întreaga populație 
a ieșit în întâmpinarea oas
peților cu flori și eșarfe 
purtând inscripții de salut, 

într-o mașină deschisă, 
președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad străbat străzile ora
șului, răspunzînd aclama
țiilor mulțimii.

La sediul guvcrnoratului, 
președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad se întrețin cordial cu 
oficialitățile provinciei și 
ale orașului, după care 
se continuă drumul spre 
Banias.

Orașul Tartus, care o- 
feră imaginea unui puter
nic centru economic, adă
postește. începînd din 1974,

lucru 
ver- 

niun- 
de 
de 

' de 
locuin-

O formație de 
mereu în fruntea 
ticalei spiritului 
citoresc : brigada
mozaicari condusă 
Gheorghe Moșneag 
pe șantierul de 
țe din Lupeni.
Foto : Gh. OLTEANU

Hafez Al-Assad 
la Banias

mai 
in- 
as-

în 
pi- 
o-

o instalație portuară de 
încărcare și însilozare a 
fosfaților, construită în co
operare cu țara noastră.

Apropierea orașului Ba
nias este anunțată de de
parte de siluetele argintii 
ale turnurilor și rezervoa
relor marilor instalații ce 
alcătuiesc acest imens com
plex petrolier, cea 
importantă construcție 
dustrială din Siria de 
tăzi.

Ca și la Tartus sau 
localitățile străbătute 
nă la Banias. populația
rasului a ieșit cu mic, cu 
mare, salutînd cu căldură 
trecerea oaspeților, 
mijlocul populației 
provincia Tartus au 
it și au muncit ani de zi
le, cot la cot cu colegii 
lor sirieni, mii și mii de 
muncitori și specialiști ro
mâni, care au participat la 
realizarea rafinăriei de la 
Banias. Se cuvine, poate, 
să spunem că orașul Ba-, 
nias nu este singura lo
calitate din Siria unde 
poți auzi frecvent vorbin- 
du-se românește. Colabo
rarea româno-siriană își 
dovedește roadele și la 
Homs, unde se construieș
te, în prezent, un modern

In 
din 
tră-

(Continuare în pag. a 4-a)
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• Pe agenda preocu
părilor cadrelor medi
cale —. intensificarea 
activității profilactice

• Patru veterani în
tâmpinați cu flori de 
ortaci la ieșirea din ul
timul șut

Spirit militant in acțiunile 
cultural- educative

La I. M. Uricanî PreOCUpări
FOLOSIREA CHIBZUITA

constant stăruitoare pentru
A ENERGIEI ELECTRICE

Minerii de la Uricanî 
sint preocupați de gîndi- 
rea unor noi metode de 
valorificare, de gospodă
rire cu maximă eficiență 
a energiei electrice și com
bustibilului. Iată succesele 
obținute de colectivul mi
nei noastre, precum și cî- 
teva din preocupările pri
vind materializarea obiec
tivelor prevăzute în docu
mentele celui de-al Xil- 
lea Congres al partidului.
In cele 7 luni care au tre
cut din acest an, minerii 
de ia Uricanî au economi
sit 1 171 276 kWh energie 
electrică. CU ACEASTA 
ECONOMIE I.M. URI- 
CANI AR l’JUTEA FUNC
ȚIONA TIMP DE 9 ZILE.
Semnificativ este, de 
menea, faptul că 
în primul trimestru 
consumul de . energie
tona de cărbune a fost re
dus cn un kilowait-dră fa
ță de cel ■ planificat, în tri
mestrul II a.c. s-a mai ob
ținut o economie de 
un kiiov/att-oră față 
realizările primului

mestru. Trebuie să sub
liniem faptul că dimensi
onarea rețelei de aer com
primat de la orizontul 500 
și.eliminarea la limita ab
solută a suflărilor de aer, 
lucrare executată in pri
mul trimestru al anului, 
duce lunar nu numai

nomisim zilnic, la un sin
gur utilaj, 264 kWh ener
gie electrică.

Desigur, preocupările 
noastre nu s-au oprit aici. 
Găsirea de noi soluții de 
economisire a energiei a 
preocupat în continuare 
fiecare om al muncii

per- 
pri- 
ma-

ase- 
CiHCa
a.c. 

pe

încă 
de 

tri-

economie de 11 000 kWh,

din

o
ci asigură și un microcli
mat mult mai favorabil în 
subteran. Reorganizarea 
transportului pe vertica
lă ne aduce o economie 
lunară de peste 16 000 
kWh energie electrică. 
Apoi, o atenție sporită am 
acordat-o transportoarelor. 
Prin scoaterea din funcți
une a unei acționări (de 
22 kW putere instalată) Ia 
transportoarele de lungime 
de pînă la 60 metr), eco

con- 
pute- 

punte

unitatea noastră. Astfel, 
specialiștii au Înlocuit la 
puțul nr. 4 grupul 
vertizor de 13 kW 
re instalată cu o
redresoare eu o putere de 
0,5 kW, un sistem foarte 
simplu și ingenios conce- * 
put și executat în atelie
rul minei care aduce zil
nic o economie de energie 
electrică de 312 kWh. In 
plus, față de calitățile a- 
mintite, puntea redresoare 
mai aduce și alte avanta

je de ordin pur tehnic fa
ță de vechea instalație. Pe 
aceeași linie se înscriu și 
preocupările noastre 
manente în ceea ce 
veste eliminarea la
ximum a mersului în gol 
a utilajelor, oprirea în
tre schimburi a marilor 
consumatori. S-au termi
nat, de pildă, lucrările de 
înlocuire a vechii instala
ții de alimentare cu ener
gie electrică între orizon
tul 400 și 500, partea ves
tică, cu una nouă, măsu
ră finalizată nu demult. 
Această măsură are un 
dublu avantaj. Pe de o 
parte, se apropie mai mult 
stația de transformare de 
consumator, ’iar, pe 
altă parte, presupune 
liminarea tuturor pierde
rilor de energie 
care la început

de
e-

din rețea 
erau de

DULA,Ing. Mircea 
director tehnic 
I.M. Uricanî

(Continuare în pag, a 2-a)

In a doua ediție a Fes
tivalului național al mun
cii și creației, viața cultu
rală din municipiu a în
registrat multe succese în 
care se concentrează spiri
tul creator al oamenilor 
țnuncii și preocupările lor 
susținute pentru perfecțio
narea culturală și profe
sională.

Printre cele mai cons
tante orientări------------------
ale 
ții 
educative din 
Valea Jiului 
se află orga
nizarea unor acțiuni edu- 
cativ-profesionale necesare 
și cerute de mineri. Orga
nizate direct în întreprin
deri, schimburile de expe
riență, consfătuirile au de
venit o cale eficientă de 
dezbatere, a problematicii 
economice, de însușire 
creatoare a experienței va
loroase. Și, întotdeauna, 
formațiile artistice de a- 
matori — care-și extrag 
calitatea și eficiența din 
astfel de contacte — pre
zintă spectacole adecvate 
tematic, apreciate de mi
neri. Adoptând un astfel 
de stil de muncă, forma
țiile artistice — care au 
avut o frumoasă evoluție 
pînă la faza republicană 
a Festivalului național 
„Cîntarea României", cum 
sînt brigada artistică „No
roc bun, fără steril" de la

act ivi tă- 
eultural-

I.M. Vulcan, corul mineri
lor de la I.M. Petrila, fan
fara reprezentativă a mi
nerilor Văii Jiului, orches
tra de muzică populară 
„Mîndra“, formația de sa
tiră și umor din Petro
șani și altele — au ajuns 
la un nivel de interpreta
re calitativ superior altor 
ani. In acest fel, împletind 
toate complexele preocu- 

 — pări ale 'mi-
Festivalul național neruhu'„ se
—. . n - ■ "ii realizează o-„Cintarea României ,biectivul per, 

ediția a II-a manent de ac-
------------------- țiune a oame
nilor munci i care să răspun
dă cu toată energia și pri
ceperea la dezvoltarea 
Văii Jiului, a patriei noas
tre. .---------------------------- i

Valoarea educativă a 
manifestărilor generate de 
Festivalul național „Cînta
rea României" este poten
țată de inițiative în care 
sînt integrate preocupările 
oamenilor muncii din 
Valea Jiului, ale minerilor. 
In timpul unor zile ale în
treprinderii sau ale briga
dierilor, în cadrul altor,, 
acțiuni mai complexe, or
ganizate pe parcursul u- 
nor săptămîni ale educa
ției politice și culturii so-

T. STATARU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Pe agenda preocupărilor cadrelor medicale

Personalul 
municipal din 
beneficiind de 
opt.me create ca 
investițiilor realizate 
Ultimii ani. a depus 
ma parte a anului 
o act vilate rodnică 
îmbunătățirea stării 
nătate a populației, 
m.na
]Icili

de prevenire și combatere 
a bolilor transmisibile, ac
țiunii de imunizare a popu
lației. Un loc preponde
rent in- cadrul acest-jt
preiK-upări l-a ocupat i- 
dent.fa.area și evaluarea 
facturilor de risc, elabora-' 
rea și transpunerea în via
ță ă măsurilor necesare 
pentru neutralizarea aces
tora. De relevat în acest 
sens efortul depus de uni
tățile și cadrele din rețeaua 
de bază — circumscripții 

. sanitare, dispensare etc. —, 
pentru realizarea în con
diții optime a vaccinărilor 
antirujeolice, acțiune ini
țiată pentru prima dată 
in țara noastră, cuprinzînd 
populația în vîrștă de 1— 
5 ani. In această perioadă 
au fost cuprinși în activi
tatea de control medical 
periodic un număr de pes
te 8000 oameni ai muncii 
de la minele Lonea, Petri
la, Dîija, Livezeni, prepa- 
rația Petrila, I.U.M.P., pre
cum și de la I.F.A. Vîsco- 
za Lupeni, E.T.P., . U.E.
Paroșeni. Cu prilejul exa
minărilor periodice și con
troalelor efectuate la în- 

au

Spitalului 
Petroșani, 
condițiile 
urmare a 

în
în pri- 

1979 
pentru 
de 
In 

exigențelor Legii 
• a fost acordată 

sporită

să- 
lu- 
sâ- 

o
măsurilor

11- 
din

Cil 
de-

gumente ce pledează pen
tru urgentarea termofică- 
rii localităților Văii Jiului 
și pentru neutralizarea 
surselor unor noxe. In ul
tima perioadă, pe baza pla
nului de măsuri adoptat 
de Comitetul executiv al 
Consiliului popular jude
țean, s-au intensificat con
troalele pentru preîntîm- 
pinareă toxiinfecțiilor 
limentare, scoaterea 
consum a produselor 
termen de valabilitate
pășit, păstrarea cu stricte
țe a normelor .de igienă 
generală și personală. Ke- j 
zultatul îmbucurător- al a- 
cestor acțiuni este acela 
că în prima parte a anu
lui nu s-au înregistrat e- 
pidemii de proveniență a- 
limentară. S-a făcut un pas 
evident și în ceea ce pri
vește evacuarea reziduuri
lor menajere, deși nu se 
poate spune că laboratorul 
de epidemiologie și cadre
le medicale din rețeaua de 
bază și-au afirmat între
gul rol în acest domeniu. 
Din păcate, se mai întîl- 
nesc situații, în Petroșani 
ca și în celelalte localități 
care vădesc asigurarea sa
lubrizării cu intermitențe.

Analiza cuprinzătoare 
făcută cu prilejul recentei 
adunări generale a repre
zentanților lucrătorilor din 
spitalul municipal a 
vidențiat și o seamă 
domenii care trebuie să 
bucure de o niai mare 
tenție. Este necesar
exemplu, încă din această 
lună, să se acorde atenția 
cuvenită realizării măsuri
lor și acțiunilor cu carac
ter preventiv sanitar în 
colectivitățile de copii — 
tabere, creșe, grădinițe, că
mine, școli, internate etc. 
pentru eliminarea mediilor 
cauzatoare ale unor mala
dii, cu deosebire a hepati
tei. Acțiunile de profila
xie organizate de labora
torul de epidemiologie eu 
concursul cadrelor medii 
și superioare din rețeaua 
sanitară de bază, al comi
siilor de Cruce Roșie și 
aritor factori interesați, în 
cartiere, în piețele de ali-

e- 
de 
se 
a-

spre

deprinderi, medicii 
prezentat conducerilor u- 
nilăților recomandări pri
vind îmbunătățirea ventila
ției, iluminatului, pentru 
extinderea zonelor în care 
trebuie utilizate metodele 
de desprăfuire. de tomba
tere a zgomotului și altor 
noxe. Laboratorul munici
pal de epidemiologie a 
contribuit la identificarea 
surselor de poluare și a 
implicațiilor pe care creș
terea gradului de viciere 
a atmosferei le poate avea 
asupra stării de sănătate 
a populației, aducînd ar-

mente, în restaurante, 
cantine etc. trebuie inten
sificate și concretizate prin 
recomandări și măsuri 
ficiente.

Propaganda sanitară, 
tivitatea educativă sanita
ră de masă să militeze mai 
eficient pentru combaterea 
alcoolismului, fumatului, 
consumului excesiv de a- 
limente, cafea și medica
mente, a sedentarismului, 
astfel îneît fiecare cetă
țean să devină un apără
tor al sănătății lui, a fa
miliei și a colectivității. 
O contribuție mai substan
țială în ansamblul măsu
rilor de prevenire a îmbol
năvirilor trebuie, să aducă 
laboratoarele — de radio
logie și clinic, de recupe
rare, anatomie și medici
nă legală și celelalte do
tări de specialitate de care 
spitalul dispune, precum și 
activitatea personalului de 
teren. Toate aceste sarcini 
vor avea șanse certe de 
înfăptuire în folosul între
gii populații numai dacă 
— așa cum s-a subliniat 
în cadrul analizei —, fac
torii de coordonare și de
cizie ai rețelei sanitare 
vor organiza, controla și 
determina din partea nu
merosului corp de. cadre 
medii și superioare sani
tare din municipiu o preo
cupare sistematică și stă
ruitoare pentru perfecțio
narea pregătirii lor profe
sionale, pentru policalifi
care prin obținerea celei 
de a doua specializări, ga
ranție sigură a creșterii e- 
ficienței asistenței sanitare, 
de îmbunătățire a stării 
de sănătate a populației.

T. ȚAțARCA

Steagul roșu

Farmacia nr. 57 Coroești — Vulcan. Asistenta Ana
Zeriu este apreciată de solicitanți pentru amabilitatea 
și politețea cu care-i servește.

l oto : Șt. NEMECSEK

Moment emoționant la mina Lonea

JOI, 16 AUGUST 1979

Răspundem 
cititorilor

• VAS1LE DINU, Petri- 
la: Pentru orice construc
ție pe care intenționați s-o 
ridicați, pe cont propriu, 
se cere în prealabil o au
torizație din partea consi
liului popular 
In legătură cu 
vă rugăm să ne vizitați la 
redacție.

• PETRU ȘTEF, Petro
șani : Tronsonul de drum 
spre cabana Rusu este iu 
curs de modernizare.' Du- 
-pă așezarea covorului 
asfalt vor fi finalizate 
lucrările de pietruire 
consolidare a zonelor 
alunecări de teren.

• DUMITRU 
Lonea ; Solicitați 
după actul de 
cumpărare, de la 
tul de stat din Petroșani, 
unde se află înregistrat o- 
riginalul.

orășenesc. 
sesizarea,

de
fi
Și

cu

BQHOIp 
o copie 
vînzare- 
Notaria-

1

Patru veterani întîmpinați cu florid 
de ortaci la

In ziua aceea însorită 
de august la I.M. Lonea 
a avut loc un moment 
solemn, emoționant. Cîrid 
au ieșit din șut, maiștrii 
minieri Aron Vasiu, Va
sile Lungu, Gheorghe Pa- 
raschiv și maistrul elec
tromecanic Petru Rusu 
au fost întîmpinați la 
puțul de la Jieț înțr-un 
mod aparte. In cinstea 
celor patru veterani, care 
ieșeau din ultimul șut, a 

un 
la

ieșirea din
sionar, de la care a în
vățat tainele mineritului. 
Aron Vasiu și care i-a u- 
rat bun venit în rîndurile 
pensionarilor.
a fost 
nepoți, 
vitătea

patru 
vinte
rul

a celor 
în cu- 
ingine-

S E
Transpunind pe 

romanul „Severino 
insule1’ de Eduard 
regizorul Claus Dobberke 
a întreprins o acțiune ce 
n-avea cum să eșueze. 
Romanul face parte din 
categoria cărților de ma
re succes, deci și sursa 
de inspirație a scenariu
lui scris de Inge Borde 
avea toate premisele să 
devină un film atractiv.

„Severino” narează — 
în cadrul unei povestiri 
interesante, plină de tur
nuri spectaculare — 
soarta unui indian, inves
tit cu toate calitățile să 
fie un erou al neamului 
său, un port-drapel care 
nu precupețește nici un 
efort pentru a 
dreptatea și de 
tiga 
săi.
este 
prin 
multă bătaie de cap uzur
patorilor.

Filmul se adresează cu 
precădere publicului tî- 
năr, oricind captivat de 
minunatele povestiri ale 
lui Karl May sau Fenni
more Cooper. Nu este mai 
puțin adevărat că „Seve
rino" poate oferi satis
facții și celor trecuți de 
pragul adolescenței, deoa
rece pelicula are o notă 
aparte de realism, care 
o saltă peste ștacheta o- 
bișnuită a seriei de fil
me cu indieni și cu „fețe 
palide".

Verosimilitatea poves
tirii girate de mina re-

ecran 
din 

Klein;

drepturile 
Așadar, 

un justițiar, 
fermitatea sa

restabili 
a recîș- 

semenilor 
Severino 

care 
dă

cîntat fanfara, iar 
grup de pionieri de
Școala generală nr. 2 din 

Petrila le-a înmînat
flori. La .festivitate a ți
nut să participe și fostul 
șef de brigadă loan Co.u- 
podi, actualmente pen-

. Felicitat 
de soție, copii și 
le-au evocat acti- 
rodnieă 

veterani,
calde, 
Constantin Verdeș, 

Andrei Colda, secretarul 
Comitetului de partid 
al minei Lonea, precum 
și tovarășul Gavrilă Da
vid, primul secretar al 
Comitetului orășenesc 
de partid Petrila care 
le-au urat sărbătoriților 
ani de viață lungă, sănă

tate și fericire, lor și fa
miliilor.

ultimul șut
Cu cuvinte încărcate 

de emoție pentru aceas
tă prețuire a activității 
lor îndelungate și rodni
ce Aron. Vasiu, Vasile 
Lungu, Gheorghe Paras- 
chiv și Petru Rusu 
mulțumitt ortacilor 
muncă, urîndu-le noi 
cese în îndeplinirea
cinilor de plan, angajîn- 
du-se să fie în continua
re alături de 
minei, să răspundă
toate chemările 
zației de partid 
au făcut și vor 
să facă parte.

au 
de 

suc- 
sar-

colectivul 
la 

organi- 
din care 
continua

Petru VASIU,
I.M. Lenea

Spirit militant Folosirea chibzuita
(Urmare Uiu pag. 1)

cialiste (Petroșani, Vul
can, Petrila) pe primul 
plan se află elementul e-

V E R I NO

și abia 
dimen- 
destin-

a energiei
(Urmare din pag. 1)

electrice

gizorală autoritară 
Claus Dobberke 
în faptul că acțiunea es
te mai puțin invadată de 
această dată de 
Ocolirea- ticurilor 
dardizate vine, în 
instanță, din baza 
rară a filmului.
za cinematografică a ro
manului — prin natura 
specifică dramaturgiei 
celei de a șaptea arte — 
accentuează și mai mult 
această disponibilitate

a lui ' 
constă

clișee, 
stan- 

prima 
lite- 

Iposta-

a

Cronica filmului

ori- 
ar

subiectului, deoarece fil
mul nu tolerează divaga
țiile, cerînd imperios con
centrarea tautologiei.

Indianul Severino, 
ginar din Pampasul
gentinian, se întoarce, du
pă zece ani de peregri
nări, pe plaiurile natale, 
nutrind plănui» pașnice. 
Schimbările survenite în 
absența sa prin părțile 
locului, schimbări reflec
tate și în conștiința tri
bului său, constituie pen-z 
tru el un prim șoc : în
țelege că motivul real al 
conflictului dintre indi
enii băștinași și coloni
știi albi este manevrat 
din umbră, că pașnica 
conviețuire, posibilă, este 
mereu pusă în pericol de 
conducerea unei compa
nii a crescătorilor de vi
te.

Spre deosebire de alte

întîmplări inspirate de 
viața exoticelor ținuturi 
ale indienilor, în'„Seve
rino1” asistăm la opozi
ții mai nuanțate. Eroul 
peliculei are de înfrun
tat nu numai vitregiile 
care pun la încercare tri
bul său, ci și neîncrede
rea indienilor, pînă și 
suspiciunea fratelui său. 
Aceștia realizează cu greu 
sau deloc, că Severino 
evită violența tocmai cu 
scopul 
suport 
luptă 
celor 
între i 
vînd 
voluată, Severino va lup
ta, cu mijloacele înțelep
ciunii pentru 
vinovaților în 
tatălui său și 
fărădelegi, 
pacea intre indieni 
coloniști, 
nică prin 
visul său de a 
fermă.

Filmul merită interes 
nu numai pentru moti
vele de 
pentru 
Defa l-a 
borare 
noastre. Astfel se face că 

cunoscutul 
distribuția

de a cîștiga un 
solid pentru o 

eficientă împotriva 
care bagă zîzanie 
indieni și albi. A- 
o conștiință mai e-

pedepsirea' 
asasinarea 

în celelalte 
restabilind 

Și 
făcînd-o trai- 

renunțarea la 
avea o

mai sus, ci și 
că studiourile 
realizat în cola- 
cu studiourile

alături de 
Gojko Mitic, 
cuprinde un mare număr 
de actori români, printre 
ei pe Constantin Fugașin, 
Emanoil Petruț, Ion Di- 
chiseanu, Iurie Darie și 
Zephi Alșec.

C. ALEXANDRESCU

fi

£

fi 
C

t
fi 
s

care . S- ..muncii, 
cultu- 

brigâzile 
or-

vieții 
ce se 
dome-
mare 
ama- 
mun-

ducativ-profesional 
apoi, determinată, 
siunea artistică, de 
dere. O contribuție deose
bită la procesul de educa
ție și de diversificare a po
sibilităților pentru 
optează oamenii 
sînt universitățile 
ral-științifice și
științifice, activitățile 
ganizate în cămine de ne- 
familiști, în întreprinderi 
și instituții.

Caracteristica tuturor ac
țiunilor cultural-educati
ve și artistice din Valea 
Jiului este angajarea com
plexă și profundă în pro
blematica muncii și 
minerești. Tot ceea 
întreprinde în acest 
niu — în cea mai 
parte a lor, artiștii 
tori sînt tineri care
cesc în diferite întreprin
deri miniere — se rapor
tează direct și continuu la 
prioritatea funcției educa
tive, la cultivarea dra
gostei și atașamentului fa
ță de patrie și partid, la 
modelarea unei atitudini 
revoluționare față de mun
că și viață. Viața cultural- 
educativă din Valea Jiu
lui exprimă, în forme di
versificate 
re, însăși 
pările din 
minerilor,
tens pentru perfecționare.

și convingătoa- 
viața și preocu- 
timpul liber al 
timp folosit in-

2U i1  ................ Hi*....... .. ■*■■■■«" wy

. Ca urmare a preocupă
rii I.C.S. Mixte Lupeni 
pentru extinderea și di
versificarea rețelei unită
ților de desfacere a măr
furilor cu amănuntul, în 
ultimele 6 luni în orașele 
Lupeni și Uricani au fose

20 la sută. Preocupări si
milare există în 
sector,

fiecare 
la fiecare lo<; de 

muncă. Mă refer la insta
lațiile de aer comprimat și 
apă. Prin eliminarea o- 
rieărei supradimensionări 
mai ales în domeniul ven
tilațiilor, unde, de ce să. 
n-o spunem, mai există în
că la ora actuală multe 
rezerve, vom economisi 
cantități însemnate de e- 
nergie electrică.

Avînd în vedere intro
ducerea tot mai intensă in 
subteran a noilor tehno
logii de extracție, colecti
vul nostru s-a gindit în
că de pe acum la unele 
măsuri care să conducă 
operativ la înlăturarea e- 
fectelor negative ale risi
pei de energie. Astfel, în 
scopul creșterii și în’ vi
itor a eficienței activității 
noastre, a obținerii unui 
consum de energie cit mai 
mic posibil pe tona de 
cărbune, la mina Uricani 
se va introduce în curînd 
dispecerizarea principale
lor procese tehnologice. 
Prin introducerea în pro
cesul de producție a ins
talației respective, nu se

modernizate, igienizate și 
reprofilate 24 de unități 
comerciale. (V. S.)

Biblioteca de la Casa 
ae cultură a sindicatelor 
din Petroșani a înregis
trat pe primele șapte 
luni ale acestui an 4112 
cititori, dintre care 2883' 
muncitori de diverse pro
fesii. (Al. Ccr.j_

obțin numai informații o- 
perative asupra funcționă
rii utilajelor, ci și o redu- y 
cere de 5 la sută a consu-«^/' 
mului zilnic de energie e- 
lectrică. îmbunătățirea 
randamentelor energetice 
la marii consumatori ne
cesită, de asemenea, îm
bunătățirea metodelor de 

a consumurilor 
Contorizarea a- 
fi soluția care 
eliminarea pier- 
energie. In mo- 
față am trecut,

verificare 
specifice, 
cestora ar 
ar duce la 
derilor de 
mentul de 
deja, la înlocuirea trans
portului discontinuu 
transport continuu 
necesită un consum 
mic de energie și forță de 
muncă.

însuflețiți de obiectivele 
prevăzute in documentele 
celui de-al XII-lea 
greș al partidului, 
cum și a Decretului Con
siliului de Stat privind ra
ționalizarea consumului 
de carburanți, energie e- 
lectrică, termică și 
naturale, minerii de 
Uricani sînt hotărîți 
găsească noi soluții 
valorificare superioară a 
acestor resurse.

cu
care
mai

Con- 
pre-

gaze 
la 

să 
de

i :

In centrul orașului Lu
peni a fost construită o 
nouă fîntînă arteziană. 
Aceasta completează ur
banistica frumosului o- 
raș al minerilor, 
se înscrie tot mai 
pe coordonateie
tării ecoHomico-sociale.
(C. Val.).

care
mult

dezvol-

I 
I
I 
I
IM

I
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„In fiecare mină se poate organiza 

mai bine munca, se poate obține o produc
tivitate mai mare, folosirea intensivă a uti
lajelor, întărirea disciplinei — care repre
zintă factorii hotărîtori pentru realizarea in 
bune condițiuni a producției**.

(Din cuvîntarea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU la marea adunare populară 

de la Lupeni)

f

Indicațiile secretarului general ai partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, cu prilejui vizitei de lucru 

în Valea Jiului

PROGRAMUL NOSTRU DE MUNCĂ, 
DE ACȚIUNE HOTĂRITĂ PENTRU 

DEVANSAREA PLANULUI DE CĂRBUNE
Angajați într-o activitate produc

tivă rodnică, minerii, preparatorii, 
toți oamenii muncii din întreprinde
rile miniere își manifestă hotărirea 
fermă de a traduce în fapt indica
țiile secretarului general al parti
dului date cu prilejul vizitei de lu
cru în Valea Jiului. Programele sta
bilite cuprind căi concrete, clare, 
în vederea obținerii de noi succese 
în bătălia pentru a da patriei mai 
mult cărbune. Chiar din ziua urmă

toare vizitei, organizațiile de partid 
au trecut la stabilirea de măsuri 
menite să ducă la sporirea produc
ției în fiecare abataj și mină, la de
vansarea îndeplinirii planului și 
angajamentelor. Ce s-a făcut în a- 
cest sens, am încercat să aflăm dis- 
cutînd cu diferiți oameni cărora 
le-am solicitat răspuns la întrebarea: 
Ce întreprindeți concret în perioada 
imediat următoare pentru creșterea 
producției de cărbune ?

Patru abataje în plus
ION MIHOLCEA', secretar adjunct al orga

nizației de partid nr. 7, tehnician, sectorul VII 
I.M, Vulcan :

„Chiar sîmbătă deci la 
mai o zi de la vizita 
cretarului general în 
lea Jiului, am organizat o 
primă discuție cu cadrele 
de conducere din sectorul 
VII unde am analizat rea
lizarea sarcinilor de plan. 
Trebuie să precizez că toți 
participanții și-au mani
festat hotărirea de a face 
totul pentru sporirea pro
ducției de cărbune. Cu pri
lejul acestei prime întîl- 
niri am hotărît, spre e- 
xemplu, să echipăm în pa
noul III, stratul 18, blocul 
IV nord un nou 
frontal cu susținere meta
lică și tăiere mecanizată, 
abataj ce va intra în func
ție încă din această lună. 
De asemenea, pentru ușu
rarea dirijării, prin aceasta 
se obține și o productivitate 
ridicată. In stratele la ca
re nu se pretează mecani
zarea am pregătit stratul 
4, respectiv, am împărțit 
un panou în trei suban-

nu- 
se- 

Va-

abataj

bataje. In felul acesta se 
obține și o reducere subs
tanțială a consumului de 
lemn, în condiții de secu
ritate sporită. Pe lingă a- 
ceste măsuri de amploare, 
am mai luat încă una, me
nită de asemenea, să ducă 
la sporirea producției de 
cărbune: atunci cînd bri
gada condusă de Constan
tin Popa, care exploatează 
un complex mecanizat, va 
ajunge la hotarul panou
lui, la falie, va echipa pa
noul 2 prin simpla cobo- 
rire a secțiilor fără a se 
mai transporta pe toată 
distanța, reducînd astfel o 
distanță de 400 metri la 
transportul cadrelor. Toa
te aceste măsuri se înscriu 
într-un amplu program de 
creștere a producției de 
cărbune in stratul 7. Linie 
de front existînd suficien
tă, depinde numai de noi 
ca pînă la Congresul al 
XII-lea să sporim subs
tanțial realizările la căr
bune”.

Abatajul complex me
canizat — realitate a 
mineritului zilelor noas
tre.

Producție sporită, cu economii 
de materiale și energie

CORNEL
I.M. Lupeni :

RADULESCU, șeful sectorului

„Pentru c o I e c 
sectorului nostru, 
țiile date , de 
partidului și statului nos
tru, personal de către 
tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, cu pri
lejul vizitei de lucru în 
Valea Jiului, sînt deosebit 
de prețioase. Rezultatele pe 
care le-am obținut pe pri
mul semestru sînt bune: am 
depășit sarcinile de plan 
cu 1 700 tone de cărbune, 
realizînd economii la chel
tuielile materiale de pro
ducție în valoare 
2 600 000 lei. Aceasta 
realizat prin
abatajelor și deci reduce
rea consumului de cheres
tea cu 50 mc, la lemn de

tivul 
indica- 

conducerea

de
s-a

mecanizarea

Mai buna organizare, disciplinâ ferma
Ing. AUREL HISEM,' membru al biroului or

ganizației de partid, șeful sectorului I al I. M. 
Vulcan :

„Lucrînd într-un sector 
în care se aplică tot me
todele vechi, mecanizarea 

jiefiind posibilă deocamda
tă, am căutat șl insistăm 
în continuare șă organizăm 
mai bine producția la locu
rile de muneă și, prin

aceasta, să sporim produc
tivitatea muncii. Pe aceste 
căi am obținut de la în
ceputul anului un plus, pe 
sector, care depășește 7000 
tone de cărbune. Vom cău
ta ca și de acum încolo să 
ne realizăm ritmic planul

și nici o brigadă să nu ră- 
mînă sub plan. în felul a- 
cesta dorim ca pînă 
Congresul al XII-lea 
ne rotunjim plusu 
tone de cărbune.
este angajamentul , comu
niștilor, al oamenilor mun
cii din cadrul sectorului 
I în cinstea marelui forum 
al partidului”.

la
să 

r 8000 
Acesta

V

e-mină cu 60 mc, iar la 
nergie electrică cu peste 
100 000 kWh. Aplicînd me
tode înaintate, prin fo
losirea corespunzătoare 
a tehnicii noi, am 
reușit să cheltuim cu 20,50 
lei mai puțin față de ni
velul planificat pe fieca
re tonă de cărbune ex
tras.

Deși rezultatele pe care 
le-am obținut sînt bune, 
comuniștii, toți oamenii 
muncii de la sectorul nos
tru și-au reanalizat în
treaga activitate, în lumi
na indicațiilor primite din 
partea conducerii de par-

acționa pen- 
producției 

în condițiile 
materialelor 

electrice, să

tid și de stat. In acest con
text au fost stabilite mă
suri noi. Vom 
tru creșterea 
de cărbune, 
economisirii 
și energiei
înlăturăm orice fel de ri
sipă. Deja în primele zi
le ale acestei luni, brigăzi
le conduse de Victor But- 
nariu, Constantin Nichita, 
Gheorghe Laszlo, Ene Ste
re și Nicolae Rusu au ex
tras însemnate cantități 
de cărbune peste plan, 
contribuind la 
angajamentului 
sectorul și l-a 
cinstea zilei de 
în întîmpinarea 
sului al XII-lea al parti
dului”.

tul

a

tovarășului
Ceaușescu 

adunare 
la Lu-

peste 
realizarea 
pe care 

asumat în 
23 August, 

Congre-

Ing. OVIDIU AVRAMESCU, șeful sectorului 
III al I. M. Vulcan:

„Din cuvîntarea secretaru
lui general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
am reținut că, pe total e- 
conomie, mineritul are 
mari datorii. De aceea, es
te nevoie ca fiecare între
prindere, sector, formație 
de lucru și chiar fiecare 
miner în parte să se 
mobilizeze, să-și fa
că din plin datoria în ve
derea sporirii producției

cadrul sec
am studiat 

am

a
sc
an

Folosind un 
complex de 
mecanizată în 
13, blocul 6, sectorul VI
de la I.M. Lupeni, bri

gada condusă de comu
nistul Ioan Kacso 
realizat în primul 
mesiru al acestui
23 356 tone de cărbune

modern 
susținere 

seratul

de cărbune. In 
torului nostru 
toate posibilitățile și 
găsit noi căi pentru a ex
trage cît mai mult căr
bune. Brigada condusă de 
Ilie Bogheanu mai are 
de exploatat cam 10 metri 
din actualul abataj, după 
care va trece în altul, a- 
flat deja în pregătire . în 
stratul 3. In stratul 15, 
după ce vom termina o 
gaură de sondă vom porni 
o nouă capacitate de pro
ducție din care, sperăm, 
vom scoate aproximativ 
200 tone pe zi. Totodată, am 
mărit, cu aproximativ 30 de 
oameni, efectivul în aba
taje. Deci, un eîștig în plus 
în planul extracției de căr
bune. Avem în atenție în 
continuare întărirea disci
plinei".

Angajt 
nostru, încă WOO 
tone peste plan

ALEXA' FURDUI, se
cretarul comitetului de 
partid de la sectorul 
IV al I.M. Lupeni:
„Cuvîntarea 
Nicolae 
Ia mare 
populară de
peni constituie pentru co
muniști, pentru oamenii 
muncii de la sectorul no
stru, un program concret 
de acțiune, menit să ducă 
la devansarea planului 
producției de cărbune. Fi
ind sectorul cel mai me
canizat de la mina Lupeni, 
am reușit ca pînă în pre
zent să realizăm 23 000 
tone de cărbune peste plan 
din care 1 200 numai în 
primele zile din această 
lună. In discuțiile pe care 
le-am purtat în aceste zi
le cu oamenii muncii de 
la sectorul nostru, a reie
șit faptul că putem face 
mai mult. în această di
recție organizația noastră 
de partid acționează pen
tru creșterea răspunderii 
fiecărui om al muncii la 
îndeplinirea sarcinilor ce 
ne revin. Am analizat re
cent posibilitățile de creș
tere a randamentelor în 
abataje. Unele brigăzi, cum 
este cea condusă 
tantin Lupulescu, 
lizat 14—15 tone 
altele 9—10 tone 
în cazul brigăzilor condu
se de Ion Sălăgean și Va
lentin Tofană. Organizația 
noastră de partid, toți oa
menii muncii de la sectorul 
IV al minei Lupeni, se an
gajează ca pînă la 
23 August, ziua eliberă
rii patriei ndastre, să rea
lizeze încă 1 000 tone de 
cărbune peste sarcinile de 
plan.

de Cons- 
au rea- 
pe post, 
pe post,

Asemenea programe, exprimate în fapte de mun
că am desprins și din rindul altor colective de mi
neri din municipiul nostru. Pretutindeni, minerii și 
cadrele tehnico-inginerești, toți oamenii muncii sînt 
hotăriți să dea viață prețioaselor sarcini desprinse 
din cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, cu prilejul vizitei de 
lucru în Valea Jiului, să asigure 
naționale tot mai mult cărbune.

economiei noastre

Pagină realizată tie

Valeriu COANDRAȘ, Constantin IOVANESCU
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Republica Arabă Siriană

(Urmare din pag. 1)

complex de triplu-super- 
fosfați. la Alep, în nordul 
țării, unde se înalță o 
mare fabrică de ciment, 
în Bazinul Eufrat, la Rak- 
ka, unde specialiștii ro
mâni realizează un sistem 
de irigații modem, pe zeci 
de mii de hectare, sau pe 
șantierele altor obiective 
ce se construiesc în cola
borare de specialiștii ro
mâni și sirieni și care vor 
contribui Ia industriali- 
earea și propășirea eco- 
nomico-socialâ a Siriei, 
contemporane.

„.Rafinăria Banias. Pre
ședinților Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-As
sad,- li se face o primire 
profund muncitorească și 
avem impresia că ne aflăm 
în țară unde, atît de des, 
conducătorul partidului și 
statului nostru se află în

mijlocul celor ce făuresc 
bunurile materiale și spi
rituale ale poporului nos
tru. Se scandează minu
te în șir „Ceaușescu — 
Assad", „România — Si
ria". Muncitorii și specia
liștii români dau, în ace
lași timp, glas dragostei 
și prețuirii pe care le nu
tresc față de conducătorul 
partidului și statului nos
tru, scandînd minute în 
șir „Stima noastră și mîn- 
dria, .Ceaușescu — Româ
nia", „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul". O 
mulțiipe imensă înconjoa
ră cu căldură pe președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe președintele 
Hafez Al-Assad și pe

doamna Anisse Al-Assad.
Apariția în tribună - a 

președinților Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-As
sad, a tovarășei Elena 
Ceaușescu și a -doamnei 
Anisse Al-Assad, 
țuie urale : zecile 
de oameni aclamă 
glas „Ceaușescu 
sad", ovaționează 
lung.

Președintele
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, președintele 
Hafez Al-Assad și doam
na Anisse Al-Assad, 
salutați de ministrul 
trolului și resurselor 
nerale al Siriei, Issa 
wish.

Primit cu mare însufle
țire și urale a luat, apoi,

dezlăn- 
de mii 
într-un 

— As
in de-

Nicolae

sînt 
pe
rn i- 

Dar-

cuvîntul președintele Ha
fez Al-Assad.

In uralele și aplauzele 
mulțimii ia cuvîntul tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România.

Cuvin tarile celor doi 
conducători de partid și 
de stat au fost salutate, în 
repetate rînduri, de zeci
le de mii de participant! 
la miting, cu vii și puter
nice aplauze, cu urale, au 
fost marcate de îndelungi 
aclamații, mulțimea scan- 
dînd „Ceaușescu — As
sad11, „România — Siria", 

în continuare, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez 
Al-Assad, tovarășa Elena 
Ceaușescu șl doamna Anisse

Al-Assad sînt invitați la 
ipstalația de cracare . cata
litică, unde, în aplauzele 
muncitorilor români și si
rieni, conducătorii de partid 
și de stat taie, împreună, 
în același moment, pangli
ca inaugurală.

Momentul inaugurării a-. 
cestei uriașe rafinării,, care ; 
arc o capacitate de prelu
crare de 6 milioane tone de 
țiței, este urmat de cel al 
dezvelirii plăcii comemora
tive, pe care se află înscri- • 
se în limba română și a- 
rabă următoarele : „Ca o 
expresie a consolidării re
lațiilor de prietenie exis
tente între Republica So
cialistă România și Repu
blica Arabă Siriană, în pre
zența celor doi președinți, 
Nicolae Ceaușescu și Hafez 
Al-Assad, în ziua de 15 
august 1979 — 23 VIII 1399 
a avut loc festivitatea oca
zionată de terminarea ra
finăriei Bani.as".
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Programul economic 
al guvernului spaniol

MADRID 15 (Agerpres).
Noul program economie 

al guvernului spaniol ca
re cuprinde perioada 1979- 
1982, are ca obiective fa
cilitarea investițiilor par
ticulare, îndeosebi în fa
voarea întreprinderilor 
mici și mijlocii, restructu
rarea siderurgiei și 
construcțiilor navale, 
minarea comerțului
rior de stat in termen de 
doi ani, simplificarea con
dițiilor impuse pentru in
vestițiile de capital stră=. 
in și introducerea progre
sivă a taxei pe valoarea 
adăugată.

Se are’ în vedere, toto-

a 
eli- 

exte-

dată, un control al crește
rii salariilor, deși ritmul 
inflaționist a fost, anul 
trecut, de 16,5 la sută, iar 
pentru 1979 se prevede a 
fi de 14-16 la sută, 
preconizează 
noi locuri de 
tru stăvilirea 
care a atins
sută din totalul forței de 
muncă — procent ce re
prezintă un record în a- 
cest domeniu.

Un alt obiectiv al pro
gramului economicul cons
tituie reducerea deficitu
lui sectorului public (ca
re se cifrează anul acesta 
la 1,5 miliarde dolari). ■

Se 
crearea de 
muncă pen- 

șomajului, 
peste 8 la

Declarația Comitetului O.N.U. 
discriminării rasialepentru eliminarea

NAȚIUNELE UNITE, 15 
(Agerpres). — Comitetul 
O.N.U. pentru eliminarea 
discriminării rasiale și-a 
manifestat preocuparea 
profundă în legătură cu 
situația existentă în Rho
desia.

deDeclarația deplînge, 
asemenea, sfidarea în con
tinuare a opiniei publice 
mondiale, de către Repu
blica Sud-Africană, care 
refuză să acorde Namibiei 
recunoașterea dreptului 
la autodeterminare.

său

Agenda energetica internațională
BEIJING 15 (Agerpres). 

— în R.P. Chineză se află 
în curs de construcție, pe 
întreg teritoriul 
număr de peste
crohidrocentrale, 
capacitate totală 
3,5 milioane kW.
adăuga la celelalte 
de microcentrale existente, 
cu o putere instalată de 
5,38 milioane kilowați. ,

tării, un
12 000 mi-
a
va

Ele

căror 
atinge 
se vor
88 000

CAIRO 15 (Agerpres). — 
Planul cincinal de dezvol
tare a Egiptului pe perioa
da 1978—1982 prevede creș
terea capacității instalate 
care este în prezent de 
4 000 MW și este realizată 
în special în centrale hidro 
și termoelectrice. Obiectivul 
fixat pentru anul 2 000 es
te realizarea unei capaci
tăți productive de 20 000 
MW, prin punerea în

loare a potențialului exis
tent.

I

va-

Atentate cu bombe pe
Israelului

teritoriul

★
MANILA 15 (Agerpres). 

— Prin sporirea producției 
naționale de petrol și uti
lizarea altor resurse locale 
de energie, Republica Fili- 
pine a reușit să economi
sească, în prima jumătate 
a acestui an, 91,64 milioa
ne dolari — au relevat o- ■ 

ale Ministerului 
din această țară.

★
15 (Agerpres). —

ficialități 
Energiei

hotărît să aloce suma de

LAUSANNE 15 (Ager
pres). — Comisia CIO pen
tru solidaritatea olimpică a 

1
milion de dolari pentru a 
finanța deplasarea sportivi
lor din diferite țări la Jo
curile olimpice de iarnă de

UN PROCUROR din o- 
rașul vest-german Frank
furt de Main a declarat 
că autoritățile judiciare 
investighează activitatea 
unui grup de neonaziști 
care operează în rîndul 
elevilor.

POLIȚIA DIN SALZ
BURG a arestat opt tineri 
între 16 și 29 de ani, 
pentru desfășurarea de ac
tivități neonaziste.

NUMĂRUL SPARGE
RILOR comise la bănci a 
crescut. în franța în pri
mele șase luni ale acestui 
an cu pește 50 la șută fa
ță de aceeași perioadă a 
anului trecut’ a anunțat 
sindicatul funcționarilor 
bancari din cadrul Confe
derației Generale a Mun
cii (C.G.T.).

UN TREN DE PASA
GERI de construcție nouă, 
pus la punct de căile fe-

celor

O hotărire a Comisiei pentru 
solidaritate olimpică

la Lake Placid și a
de vară de la Moscova.

, Pe de altă parte, s-a 
convenit ca sediul Solidari
tății olimpice să fie trans
ferat de la Roma la Lau
sanne, unde se află și se
diul Comitetului olimpic 
internațional.

.Un purtător de euVînt 
al poliției israel lene a a- 
nunțat că, în cursul zilei 
de miercuri, în localitățile 
Natanya și Kfăr Saba au 
avut loc explozii ale unor
bombe, în urma cărora mai explozive care au provo- 
multe persoane au fost ră- cat victime în rîndul israe- 
nite. lienilor.

Citînd un comunicat difu-

zaț. de 
genția

a-.agenția WAFA,
Reuter informează. 

. că grupuri palestiniene ca
re acționează pe teritoriul 
ișraelian au plasat în- mai 
multe localități încărcături

BONN
Guvernul federal al R.F. 
Germania va lansa, pînă la 
sfîrșitul acestui an, un pro
gram vast de fabricare a 
benzinei din cărbune, pe 
baza gazeificării și liche
fierii huilei.

(Agerpres)

Din lumea
NEW YORK 

pres). — După 
de creștere neîntreruptă a 
volumului vînzărilor, in
dustria americană a dis
cului, a cărei cifră de afa
ceri anuală se apropie de 
patru miliarde dolari, tra
versează în prezent o pe
rioadă de criză.

★
DETROIT 15 

— Principalul 
de automobile

15 (Ager-
25 de ani

(Agerpres). 
constructor 
din S.U.A.,

capitalului
„General Motors", â anun
țat, la Detroit, că a accep
tat să preia o parte din 
datoriile firmei „Chrysler", 
în sumă de 230 000 000 do
lari. După cum se știe, cel 
de-al treilea constructor de 
automobile american,
„Chrysler", este confruntat 
cu mari dificultăți finan
ciare, înregistrînd în al 
doilea trimestru al acestui 
an pierderi de 207 000 000 
dolari.

PETROȘANI — 7 
iembrie : Un om 
loden ; Republica : 
viitoare, seriile 
Unirea : Severino ;

PETRILA — A 
regăsită compania a 7-a.

LONE A — Vreau 
vă văd

ANINOASA: Mă 
întoarce la Erimo ;

VULCAN — 
prinzi o stea căzătoare;

LUPENI — Cultural :
Front în spatele frontu
lui, seriile I—II;

URICANI — Dansul 
tobelor, seriile I-II.

fost

sâ

voi

Să

TV
9,00 Omagiu prin mun

că, lui August 23. 9,30 
Album folcloric. 9,45 
Șoimii patriei. 9,55 Film 
documentar. 10,10 Estra
da estivală. 10,50 Teffex. 
16,00 Telex. 16,05 Laudă 
olimpicilor școlii româ
nești. 16,35 Itinerare tu
ristice. 17,05 
populare. 17,15 
pe glob. 17,35 ] 
locului. 17,50 
interpretate de 
Radu.
— educație. 18,30

Melodii 
Reportaj 
La fața 
Romanțe 

■ Ioana 
18,05 învătămînt 

" ") Sub 
steagul partidului. 18,50 
1001 de seri. 19,00 Tele
jurnal. 19,15 întrecerea 
socialistă la orele bilan
țului (II). 19,30 Ora tine
retului. 20,20 Seleețiuni 
din Festivalul național 
„Cîntarea României". 
20,50 Teatru scurt: „Tre
cătorul din zori" de Mir
cea Ionescu. 21,35 Te
lejurnal.

PRONOEXPRES
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Rezultatele tragerii
Pronoexpres din 15

REPORT 291 836 lei.

august 1979
| Extragerea I : 32 30 28
| 5 40 8 1

Extragerea a
13 17 11 14 35

n-a : 9

FOND 972 038 lei 1

L I

Combinatul minier Valea Jiului
Baza de aprovizionare 

Petroșani
ÎNCADREAZĂ URGENT :

— buldozeriști
— excavatori ști
Condițiile de încadrare și retribuție 

sînt conform Legii nr. 54/1957.

Mica publicitate
dovadă la salvarea Măriei 
Vilceanu din satul Peri, 
județul Mehedinți. (670)

strugu-
Informații Vă- 
strada Dr. -Pe- 
nr. 12, Petro-CREȘTEREA RAPIDA 

a nivelului apelor rîulifi 
Apure — afluent al flu
viului Orinoco — ea ur
mare a ploilor abundente 
din ultimele zile a pro
vocat mari inundații în 
zona răsăriteană a Vene- 

’ zuelei.
UN LOCUITOR LA O 

MIE, respectiv 6 299 de 
persoane s-au aflat în 
cursul anului trecut în a- 
tenția poliției în Elveția 
pentru folosirea 
zarea ilicită de 
te, s-a anunțat 
Berna.

TEHNICIENII
DIO de la rețeaua brita
nică de televiziune „ITV" 
au hotărît să continue gre
va după eșecul negocieri- 

componență lărgită și lor între direcția societă- 
norme noi, mai democra- ții și sindicatul de pro- 
tice, de desfășurare a lu- fii, s-a anunțat la Londra 
crărilor acestui organism. din. sursă sindicală.

*te -eeuațiorian, miniștrii a- 
facerilor externe ai țări
lor membre ale Pactului 
Andin și-au exprimat sa
tisfacția — îptr-o decla
rație — față de reveni
rea la o viață politică par
lamentară în Euador și 
Bolivia și față de promul
garea unei noi Constituții 
în Peru.

MARȚI, LA PALATUL 
NAȚIUNILOR UNITE DIN 
GENEVA au luat sfîrșit 
lucrările sesiunii pe anul 
1979 a Comitetului pen
tru dezarmare. Sesiunea 
din acest an a Comitetu
lui a fost prima desfășu
rată după sesiunea speci- 

_ală a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată dezar-

o 
Și

naționale nipone 
(J.N R.), a fost experimen
tat pe o linie din apropi
erea localității Miyazaki, 
atingînd o viteză de croa
zieră de 364 kilometri pe 
oră.

numărul Cereri
lor de locuri de muncă 
înregistrat în Franța, la 
Sfîrșitul lui iulie a.c., era 
de 1 256 600, față de 
1 233 000 în luna preceden
tă, ceea ce reprezintă o 
creștere de 1,9 la sută — 
atestă datele statistice lu
nare ale Ministerului Mun- mării, care a stabilit 
cii.

PREZENȚI la quito 
cu prilejul instalării în 
funcție a noului președin-

sau vîn- 
stupefian- 
oficial la

DE STU-

VIND rădăcină 
rel negru.’ 
suiu Sabin, 
tru Groza 
șani. (673)

PIERDUT foi de parcurs 
seria K.F. numerele 351655, 
351656, 351687. 351696, .
351 709, 351 725, eliberate de 
S.U.T. Craiova, coloana 82 
Lupeni, pe numele Gavril 
Mihai. Se declară nule. 
(671)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gălă- 
buț Gligor, eliberată de 
I.M. Aninoasa. Se declară 
nulă. (672)

PIERDUT diplomă de 
10 clase pe numele Pintea 
Elena, eliberată de Școala 
generală nr. 1 Petroșani. 
Se declară nulă. (674)

FAMILIA Vilceanu mul
țumește medicilor Geor- 
geta Turnă, Mihai 
caș, Ion Samoilă și

ANUNȚURI 
DE FAMILIE

Colectivul Policlini
cii Petrila, cabinetul de 
ginecologie, transmit 
sincere condoleanțe co
legei lor David Maria, 
fiind alături de ea la 
greaua .încercare prici
nuită de pierderea so
țului
Prof. DAVID NICOLAE 

(675)

Far-
Ioan

Kișs, pentru competența 
și omenia de care au dat

Un gînd pios, o floa
re și o lacrimă pentru 
cel ce a fost
Prof. DAVID NICOLAE

Sincere condoleanțe 
familiei îndoliate. Cu 
adîncă durere colectivul 
de cadre didactice 
Școlii generale nr. 
Petrila. (676)

al
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