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Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

în Republica Arabă 
Siriană
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Indicațiile secretarului general al partidului,
al 

Ro- 
Repu- 

România,

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

SECTORUL VI AL I.M. LUPENI

ale anulip

nostru de muncă
în întîmpinarea

marii sărbători a eliberării

I,a cîteva zile de la is
torica vizită de lucru a 
secretarului general al 
partidului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
în Valea Jiului, colecti
vul sectoruuli VI al I.M. 
Lupeni raportează înde
plinirea înainte de ter
men a sarcinilor pe pri
mele opt luni ale acestui 
an. Acționind in lumina 
exigențelor sporite pe ca
re tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a expus in 
cuvîntarea de la Lupeni; 
colectivul nostru și-a in
tensificat eforturile pen
tru creșterea producției, 
de cărbune, reușind să 
dea zilnic producții peste 
plan, concretizate în a- 
ceastă lună într-un plus
de peste 2000 tone. Pro-- _____
ducția fizică de cărbune (Continuare în pag. a 2-a)
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planul pe primele 8 luni 
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extrasă suplimentar 
la începutul anului
ridică astfel la aproape 
19 000 tone, în condițiile 
depășirii prevederilor la 
toți indicatorii tehnico- 
economici stabiliți.

Cele cinci organizații 
de partid, toți comuniș

tii, comitetul de partid 
pe sector, cu sprijinul 
conducerii sectorului, al 
maiștrilor, tehnicienilor 
și șefilor de formații au 
mobilizat cu elan între
gul colectiv la aceste reu-

Depâșiri la toți 
indicatorii

Colectivul I.F.A. „Vîsco- 
za“ raportează depășirea 
sarcinilor de plan la toți 
indicatorii. Astfel, în pri
ma parte a anului curent 
indicatorul producția netă 
a fost realizat în proporție 
de 107,3 la sută. Nivelul 
productivității muncii a 
fost realizat în proporție 
de 101,2 la sută. Depășiri 
însemnate s-au obținut și 
la indicatorii producție 
globală și marfă. Demn de 
remarcat este faptul că 

l -F.A. „Vîscoza“ a pus pînă în 
prezent la dispoziția 
neficiarilor Un volum 
plimentar, de peste 3 
fibre și fire sintetice.

be- 
su- 

tone

Secrctarul general 
Partidului Comunist 
mân, președintele 
blicii Socialiste
Nicolae- Ceaușescu, și tova
rășa Elena Ceaușescu s-au 
reîntîlnit, joi, 16 august, 
la reședința rezervată î- 
nalților oaspeți români, 
la Latakia, cu secretarul 
general al Partidului Bâas 
Arab Socialist, președin
tele Republicii Arabe Sirie
ne, Hafez Al-Assad, și doam
na Anisse Al-Assad.

Președinții Nicolae
Ceaușescu și Hafez Al-As- 
sad, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna A- 
nisse Al-Assad s-au în
treținut cordial într-o at
mosferă de caldă priete
nie.

împreună s-a plecat a- 
poi într-o vizită în 
vincia Latakia .

Conducătorii de 
și de stat ■ ai celor 
țări au fost însoțiți 
tovarășii 
prea, 
nistru al guvernului, Ște
fan Andrei, ministrul a- 
facerilor externe, Jamil 
Shaya, vicepreședinte al 
Conciliului de Miniștri 
pentru probleme econo
mice, precum și de amba
sadorii României la Da-

pro-

partid 
două 

de 
Gheorghe O- 

prim-viceprim-mi -

mase și Siriei la Bucu
rești.

Se ‘ ’ ....................
Ras 
pînd 
șoară ample lucrări arhe
ologice P* locul străve
chiului Ugarit.

In numele locuitorilor de 
aici și din întreaga provin
cie Latăkia, guvernatorul 

' Monir Berecan urează bun 
venit înalților oaspeți, ex- 
primînd sentimentele de 
gratitudine pentru onoarea 
ce Ii se face prin această 
vizită.

Descoperirea legendarului 
Ugarit aparține unui țăran 
— Mohmaud Mella Al-Zir 
—, care, ajutat de vecinii 
săi; a scos la iveală prime
le mărturii ce atestau exis
tența unei așezări' acoperite 
de pămînt. Lucrările arheo
logice ce au urmat, care au 
readus la lumină, întreagă 
cetate Ugarit, au fost încu
nunate de celebra descope
rire a tăblițelor de la Ras 
Shamra, cu texte scrise cu 
cuneiforme, ce atestă exis
tenta celui mai vechi al
fabet din lume cunoscut 
pînă în prezent. Patrimo
niul istoric al poporului si
rian s-a îmbogățit, de ase
menea, cu descoperiri ar
heologice de o rară bogă
ție, de o valoare inesti
mabilă, de la unelte , de

vizitează localitatea 
Shamra, unde, înce- 
din 1929, se desfă-

muncă și obiecte de uz
curent, pînă la statuete și 
arme de bronz, vase de
alabastru sau ceramică, pie- 

’ 1 ' sause din fildeș sculptat 
din aur.

Invitînd pe oaspeți 
viziteze cetatea Ugarit. 
toricul sirian Gabriel Saade 
a rugat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să primească în 
semn de omagiu lucrarea 
sa consacrată descoperirilor 
arheologice de la Ras Șha- 
mra. istoriei și civiliza
ției cetății Ugarit.

Președintele 
Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu. 
de președintele Hafez AI- 
Assad și doamna Anisse 
Al-Assad, vizitează lo
curile unde au fost descope
rite Palatul regal și 
mele tăblițe cu cel 
vechi alfabet din 
omenirii.

In cursul 
relevate și alte 
ale civilizației 
referitoare la 
construcțiilor, ; 
ră.

In încheierea vizitei, 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au sem-

sa 
is-

Nicolae 
tovarășa 

însoțiți

pri- 
mai 

istoria

sîntvizitei 
aspecte 
ugarite, 
tehnica 

arhitectu-

(Continuare in pag. a *-a)
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exista 
bloc de 
mineri, 
o trei-

noua
Ioan GROS, 

secretarul comitetului de 
partid,

Ing. Ignat DANE, 
șeful sectorului VI, 

I.M. Lupeni

Antologie omagială
La librăria „Ion Creangă" din Petroșani a avut 

i loc ieri după-amiază o întilnire a cititorilor cu o par- 
i te din autorii recent apărutei antologii de publicisti- 
î că „La lumina zilei11, editată sub auspiciile Comitetu- 
i lui de cultură și educație socialistă al județului Hu- 
i nedoara. Cartea cuprinde o selecție de reportaje co- 
; memorînd împlinirea uneț, jumătăți de secol de la e- 
i roiceie lupte revoluționare ale minerilor din Lupeni. 
i Despre munca și viața minerilor Văii Jiului s-au scris 
i pagini ele referință în literatura română : Geo Bogza 
: — prezent în antologie cu fragmente din „Oameni și 
; cărbuni în Valea Jiului“ —i și Panait Istra ti — care 
; a întreprins o călătorie de documentare, imediat după 
i greva din 6 august 1929, scriind, apoi, „Ce-am văzut 
i la Lupeni“ — fiind numele prestigioase ale acestei an- 
i tologii de texte. Din publicistica ultimilor ani remar
căm prezența lui Corneliu Rădulescu și Laurențiu 

I Cerneț, Irimie Străuț, Radu Selejan și alții ce creio- 
i nează realități, chipuri și oameni ai muncii din zilele 
; noastre.

v

Hărnicia oamenilor definește
personalitate a orașului

n cei 35 de ani care 
au trecut de la elibe
rarea patriei, Va

lea Jiului a cunoscut mu
tații fără precedent. In 
locul vechilor așezări mi
nerești, care purtau 
amprenta sărăciei și 
mizeriei sociale au răsă
rit orașe noi, au fost 
construite zeci de mii 
de apartamente conforta
bile, s-au ridicat nume
roase construcții social- 
culturale. Amprenta vie
ții noi, a civilizației socia
liste este prezentă pretu
tindeni în Valea Jiului. 
Iar din salba de orașe 
noi, ivite în locul vechi
lor așezări minerești și-a 
conturat o personalitate 
proprie și orașul Petrila.

n urmă cu doar 
29 de ani, în Pe
trila nu 

construit nici un 
locuințe pentru 
Azi, mai bine de

me a populației orașului 
locuiește în apartamente
le moderne din blocuri. 
Numai în cincinalul 1976 
—1980 pentru dezvolta
rea social-economică a 
localității au fost alocate 
din bugetul statului in-

suprafață 
4000 mp.

ru fiecare lună, 
fiecare an aici 
pare ceva 

re contribuie la 
necontenită a 
de urbanizare a
ții, la creșterea nivelului

coinercială de

cu
a- 

ca-nou, 
sporirea 
gradului 
localită-

VALEA JIULUI
la dimensiunile anului 35

Vom acționa pentru creșterea 
productivității muncii

Colectivul nostru a avut 
deosebita cinste de a fi 
Vizitat de secretarul gene
ral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
Indicațiile date de 
secretarul general vizează, 
îndeosebi, organizarea cit 
mai judicioasă a procesului 
tehnologic și a muncii în 
secții, utilizarea rațională 
a suprafețelor de produc
ție, a materialelor, prin în
cadrarea rațională a tipa
relor, perfecționarea ne
încetată a pregătirii profe
sionale.

Pentru perioada imediat 
următoare ne-am gîndit să 
acționăm, în primul 'rînd 
în cîteva direcții prioritare 
pentru creșterea producției, 
sporirea numărului de

produse de calitate supe
rioară. O atenție deosebi
tă vom acorda folosirii la 
întreaga capacitate a uti
lajelor în scopul grăbirii 
atingerii parametrilor pro
iectați. Ne-am propus să 
creștem productivitatea 
muncii cu 20 la sută, uti- 
lizînd mai rațional spațiile 
de producție, prin reorga
nizarea fluxului tehnologic 
funcție de sortimentul ce 
Urmează a fi introdus în fa
bricație, în special în sala 
de croit. De asemenea, vom 
urmări pregătirea și pro
gramarea optimă a pro
ducției pentru fiecare sor
timent planificat, adică 
specializarea și profilarea 
fiecărei unități de produs.

Aceasta" va permite o spo
rire substanțială a produc
tivității muncii și, totodată, 
utilizarea completă a ma
teriei prime, în condițiile 
economisirii consumului de 
energie electrică. Tradu- 
cînd în fapt indicațiile to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, date cu prilejul 
vizitei de lucru în fabri
ca noastră, vom înfăptui 
neabătut sarcinile ce ne 
revin, întîmpinînd cu noi 
și noi succese a 35-a ani
versare a eliberării patri
ei și Congresul al XlI-lea 
al partidului.

Vasile CIIIRIAC 
inginer șef Fabrica de 

confecții Vulcan

vestiții în valoare de
656 825 000 lei la care se 
adaugă 982 000 lei din 
contribuția cetățenilor. 
Printre obiectivele pre
văzute a fi finalizate în
Petrila pînă în 1980 se berarea națională și so- 
numără : 425 noi aparta
mente, două cămine cu 
427 locuri pentru nefa-

miliști, o școală cu 16 săli 
de clasă, o creșă și o gră
diniță, fabrica de mobilă, 
un nou edificiu al poștei, 
magazin universal cu o

calității vieții locuitori
lor, a tuturor cetățenilor. 
Urmașii celor care au 
trudit din greu, au luptat 
și și-au jertfit viața pen
tru libertate, pentru eli-

cotidian își făuresc pro
priul viitor fericit. Iar 
in primele rînduri se a- 
flă minerii. Cu maturita
te politică și luciditate, 
alături de toți minerii 
Văii Jiului, însuflețiți de 
recenta cuvîntare a to
varășului 'Nicolae 
Ceaușescu la marea adu
nare populară de la Lu
peni, și minerii din ora
șul Petrila s-au angajat 
să învingă dificultățile 
generate de criza de e- 
nergie și combustibil. Ei 
își exprimă prin fapte 
hotărîrea de a spori ne
contenit . producția de 
cărbune atît de necesar 
economiei naționale. Co
lectivul I.M. Lonea de
pune eforturi pentru re
cuperarea rămînerilor în 
urmă, pentru a raporta 
în cinstea celui de-al 
XlI-lea Congres că-și vor 
îndeplini integral sarci
nile anuale de plan. Mul-

1

t t4t

tI t
i

A '
1

cială a întregului nostru 
popor, înfăptuiesc azi po
litica partidului; își fău
resc o viață demnă și fe
ricită. Cu mintea și bra
țele lor, alături de oame
nii muncii din întreaga 
țară, indiferent de națio
nalitate, oamenii Petrilei - 
de azi, prin efortul lor (Continuare în pag. a 2-a)
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Hârnlca brigadă condusă de Dragoș Teleagă de la mina Lonea continuă să 
înscrie noi succese în creșterea producției de cărbune. Foto: I. LlCIU
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La noul complex comercial din centrul Petrilei.

Noua personalitate a orașului

(Urmare dtn pag 1)
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te din brigăzi, cum sînt 
cele conduse de loan Co- 
jocariu, JVicolae Țir, Dra- 
goș Teleagă, de la I.M. 
Lonea, și-au depășit lu
nă de lună sarcinile de 
plan și angajamentele, 
extrăgînd mii de tone în 
plus

A

I
față de prevederi, 
n fruntea întrecerii 

socialiste pentru 
mai mult cărbune 

situează minerii de la 
I.M. Petrila. Ei și-au în
deplinit cu mai bine de 
șase 
men 
livra 
bune 
1979. 
zînd 
nițiativele
„Brigada înaltei produc
tivități" și „Brigada de 
producție și educație- 
mi n e r i i din bri
găzile conduse de Cons
tantin Alexa, Alexandru

SC

luni înainte de ter- 
angajamentul de a 
12 000 tone de câr
pește plan în anul 
Aplicînd și extin- 

la toate brigăzile i- 
muncitorești

Lazov, 
Alexandru 
Gheorghe 
ghe Duca, 
Constantin 
Graure și 
dînd dovadă de o 
conștiință muncitorească 
și-au reînnoit angaja- , 
mentele în întrecerea so
cialistă, în cinstea celei 
de-a 35-a aniversări a 
eliberării patriei și a ce
lui de-al XII-lea Congres 
al P.C.R. Cele mai mari 
sporuri de cărbune, pe 
baza unor înalte randa
mente realizate zi de zi, 
lună de lună, printr-un 
efort eroic le realizează 
minerii din vestita bri
gadă a lui Eugen Voicu, 
de unde a izvorît valo
roasa inițiativă muncito
rească „Brigada înaltei 
productivități".

uecescle dobindite 
de mineri, sînt 

s» desigur, concreti
zarea muncii lor pline

Florea Mioneci, 
Moldovan, 

Toma, Gheor- 
Vasile

Borș, 
multi

Pavel, 
Hie 

alții, 
înaltă

Steagul roșu

de abnegație și sacrifi
ciu. Dar ele sînt cel pu
țin în aceeași măsură si 
rezultatul firesc al creș
terii gradului de mecani
zare a lucrărilor miniere

de abatare, susținere și 
evacuare a producției din 
subteran spre suprafață. 
Pentru a oglindi profun
dele mutații produse în 
conștiințele oamenilor în
cei doar 35 de ani
care s-au s c urs de
la eliberare, pînă în
zilele noastre să rememo
răm numai faptul că în 
anii de după 23 August 
s-au depus eforturi uria
șe pentru „alfabetizarea 
minerilor neștiutori de 
carte", cum relată un ar
ticol din ziarul „Zori noi" 
din 1949. Fiii și nepoții 
celor de atunci, minerii 
de azi ai Petrilei învață 

■ să mînuiască utilaje mo
derne, de înaltă tehnici
tate și dovedesc prin fap
te că știu să le stăpîneas- 
că obținînd cu ajutorul 
lor productivități fără 
precedent în abataje, dar 
și cu un efort fizic mult 
mai mic. Roaba, trocul 
și fiștăul au devenit o- 
biecte de muzeu... „Mi
nerii din brigada pe care 
o conduc s-au obișnuit a- 
tît de bine să lucreze cu 
ajutorul complexului me
canizat si al combinei.

incit nici nu mai concep 
altfel munca în abataj", 
ne declara deunăzi șeful 
de brigadă Eugen Voicu. 
Munca minerului de 

azi înseamnă mai 
mult cărbune, cu 

efort fizic redus. Iar pen
tru noi, ceilalți, mai mult 
cărbune înseamnă mai 
multă lumină, mai multă 
căldură și energie. Conș- 
tienți de acest lucru, mi
nerii de la Petrila s-au 
angajat cu prilejul vizitei 
de lucru în .Valea Jiului 
a tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului și Mi- i 
ner de onoare al Văii 
Jiului, să livreze econo
miei naționale în cinstea 
celui de-al XII-lea Con
gres al P.C.R., 32 000 tone 
de cărbune peste sarcini
le de plan.

înscris pe coordonate
le vieții și civilizației so
cialiste; orașul Petrila își 

. adaugă zi de zi noi va
lențe de urbanism și bu
năstare pentru . oameni. 
Prin efortul lor diurn, 

, oamenii acestui oraș mi
neresc prosper își făuresc 

, viața pe care și-au dorit-o 
cu atîta ardoare de-a lun
gul multor generații.

Cu planul 
îndeplinit 
(Urmare din pas. 1)
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Răspundem 
cititorilor

*

I
Din scrisoarea semnată 

de mai mulți locatari ai 
blocului 1 de pe strada Șt. 
O. Iosif din Vulcan rezul
tă că în repetate rînduri 
conducta principală se în
fundă, inundînd cu apă 
murdară apartamentele de 
la parter. Tot de aici reie
se că, doar în decurs de 
două zile (10—12 mai a.c.), 
echipa de intervenții a 
secției Vulcan a E.G.C.L. 
Lupeni a desfundat con
ducta buclucașă, dar în zi
lele următoare s-a înfun
dat din nou. Cum aseme
nea lucrări se efectuează 
pe bază de comandă, din 
partea asociației de loca
tari, a fost întocmit docu
mentul respectiv. Dar, din 
comoditatea tovarășei Ele
na Savin, administrato- 
ra asociației de locatari, 
comanda n-a sosit la 
E.G.C.L. nici pînă in ziua 
dc 13 iulie a.c. pînă la ur
mă a fost dusă în 14 iulie 
de tovarășul Ion Urzică, 
responsabilul de bloc. De
ficiențele, însă, nu s-au re
mediat nici pînă în pre
zent. In plus și instalațiile 
de apă caldă și rece din 
unele apartamente sînt de
fecte, deteriorînd pereții.

Intr-o altă scrisoare a- 
dresată redacției, tovară
șul Victor Purdescu și alți 
locatari de la blocul A2 de 
pe Aleea Viitorului, tot 
din Vulcan, arată că s-au 
împlinit 3 luni de cînd la 
subsol s-a fisurat conduc
ta care alimentează cu a- 
pă caldă apartamentele 
blocurilor Al și A2. Si
tuația a fost sesizată la 
secția Vulcan a E.G.C.L. 
Lupeni încă din luna 
nie a.c., dar măsuri 
s-au luat. Defecțiunea 
pricina a dat naștere*

un alt neajuns. Din cauza 
umidității s-a produs un 
scurtcircuit la instalația e- 
lectrică. Anunțați, electri
cienii de la compartimen
tul de utilizare a energiei 
electrice au rezolvat pro
blema doar provizoriu de
oarece nu 
pînă nu se 
ta și pînă 
ză apa de

O scrisoare similară 
fost trimisă redacției

pot interveni 
repară conduc- 
nu se evacuea- 
la subsol.

a 
de

a ajuns cu intîrzicre la 
E.G.C.L. Adevărul este că 
și la E.G.C.L. remedierea 
deficienței s-a tergiversat 
în mod inadmisibil, așa 
cum s-a amînat și repara
rea conductelor a căror 
defecțiuni deteriorează a- 
partamentele, sau cum este 
cazul la blocul A2, unde 
locatarii nu beneficiază de 
apă caldă.

In cazul blocului 1 de

Pe urmele unor scrisori din Vulcan

iu- 
nu 
cu 
la

Mircea C. Mihai de la blo
cul 
tot 
lui.
iese 
rată, frumoasă, cu aparta
mente bine îngrijite. Au 
început însă necazurile cu 
instalațiile sanitare și apa 
ne curge în bucătării și 
băi. Am făcut sesizări la 
secția Vulcan a E.G.C.L. 
Lupeni, dar problema n-a 
fost rezolvată. Rugăm să 
ne ajutați în această proble
mă". Scrisori pe aceeași 
temă am primit și de la 
locatarii Leonora Epuran, 
blocul El, apartamentul 
40 de pe Aleea Muncii și 
Maria Leonte, blocul B2, 
apartamentul 43, Bulevar
dul Victoriei. Sesizările a- 
dresate redacției sînt jus
te. Ele scot la iveală un 
adevărat „lanț al slăbiciu
nilor". Din comoditatea to
varășei Elena Savin de la 
asociația de locatari, co
manda prin care se solici
ta desfundarea conductei.

VI, apartamentul 15 
de pe Aleea Viitoru- 
„Scara pe care locu- 
a fost exemplară. Cu-

pe strada Șt. O. Iosif se 
ridică o altă întrebare. 
Cum se explică înfunda- 
rea repetată (doar la 1—2 
zile) a conductei principa
le de evacuare a apei ? 
De la E.G.C.L. aflăm că, 
în bună parte, vinovați 
sînt unii locatari. Cu pri
lejul intervențiilor de re
mediere s-au găsit oase, 
cirpe și alte materiale ce 
dovedesc fără tăgadă cau
za înfundării conductei.

Subsolurile tehnice ale blo
curilor 1, 3, 5, 7 de pe stra
da Șt. O. Iosif au fost pre
date (pe bază de proces- 
verbal) asociației de loca
tari. In această situație 
remedierea deficiențelor se 
execută pe bază de co
mandă, contracost.

— O asemenea comandă, 
ne spunea tovarășul loan 
Avasiloaie, maistru la sec
ția Vulcan a E.G.C.L. Lu
peni, există pentru blocu
rile 1 și 3. De îndată ce 
terminăm cu blocul 3, în
cepem remedierea defi
cienței si la blocul nr. 1.

Tot de la E.G.C.L. am 
primit asigurări că se vor 
verifica conductele de apă 
și se vor remedia celelal
te deficiențe. E cazul să se 
facă acest lucru mai ope
rativ la

. le unde 
fecțiuni, 
produce 
mari, a 
necesită

cererea 
popular 

care

• FAUR ION DOINEL, 
Petroșani: Noi nu elibe
răm astfel de adeverințe. 
Nu înțelegem de ce, din 
moment ce aveți domici
liul în Petroșani, vă adre
sați unui organ din Vul
can. Formulați-vă 
către Consiliul
-municipal Petroșani, 
v-o poate rezolva.
• SIMION PA DU RE AN, 

Vulcan : Vă puteți prezen
ta’ la magazinul de încăl
țăminte. Conducerea I.C.S. 
Mixt ne-a asigurat că a 
dat dispoziție personalu
lui magazinului să schim
be cizmele care s-au dove
dit a avea defecțiuni de 
fabricație. Bineînțeles, ciz
mele să fie noi, nu uzate.

I

Ui

Prin reamenajarea in
trării la poarta doi a mi
nei Lupeni, a fost dată 
în folosință o nouă par
care unde se pot parca 
autoturismele, precum și 
celelalte mijloace de tran
sport. (C. Val.) 
♦------------------ '

Agenția Loto-prono- 
sport din orașul Vulcan 
își desfășoară activitatea 
înțr-un nou local situat
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toate apartamente- 
se semnalează de- 
pentru a nu se 
defecțiuni - mai 

căror remediere 
timp îndelungat, 

materiale și cheltuieli mai 
mari care pot și trebuie 
să fie evitate.

D. CRIȘAN

în apropierea Școlii ge
nerale nr. 1 din localita
te. (C.D.)
♦-------------

Sectorul municipal de 
gospodărie comunală și 
locativă a finalizat o ini
țiativă lăudabilă, menită 
să contribuie la îmbună
tățirea condițiilor de că
lătorie cu autobuzele 
transportului în comun. 
Este vorba de construi
rea, cu ‘sprijinul între
prinderilor interesate, și 
fixarea unor noi adăpos
turi pentru călători în

• MATEI ADAM,
croni :
sizarea 
ceti pe 
ceti cu 
hotărîreâ Comisiei de ju
decată și a Judecătoriei 
Petroșani, pentru a eluci
da unele probleme care nu 

ne sînt clare.

Is-
In legătură cu se- 

dv., vă rugăm tre
ia redacție. Adu- 
dv. și actele cu

stațiile de autobuz Dără- 
nești și cartierul Aero
port (blocul 54). (T.V.)
♦----- --------

La compania de pom
pieri din Petroșani a a- 
vut loc un concurs „Cine 
știe, răspunde" cu tema : 
„2050 de ani de la înfiin
țarea primului stat' dac 
centralizat". Prin răspun
surile 
Iliuță 
tantin 
bean,

date s-au remarcat 
Patrulescu, Cons- 
Sauciuc, Aron Ho- 
Petru Androne

I
I
I
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I
I

șite. S-a acționat, în pri
mul rînd, pe linia meca
nizării lucrărilor de bază 
— susținerea, tăierea și 
evacuarea cărbunelui din 
abataje —, 90 la sută din 
producția pe sector fiind 
extrasă din abataje do
tate cu complexe meca
nizate. Sentimentul de re
cunoștință pe care mine
rii din sectorul nostru îl 
trăiesc față de condițiile 
de muncă și de viață îm
belșugată de care dispun 
se concretizează și în de
pășirea productivității 
muncii planificate in a- 
bataje în medie pe ace
eași perioadă cu 2,6 to
ne/post.

La acest indicator, bri
gada condusă de loan. 
Kacso, care a depășit 
planul primului semestru 
al anului cu peste 25 000 
tone de cărbune, a reali
zat frecvent niveluri de 
13—15 tone pe post. Re
zultate remarcabile în în
trecerea socialist ăr-utl în- 
registrat și celelalte bri-*y^ 
găzi, cele conduse de ' 1
Gheorghe Apreotesei, Al- ' 
bert Balint, Marin Iones- 
cu, Ion Buduliceanu, Ni- 
colae Rușan, numeroase 
alte formații de lucru. 
Creșterea producției de 
cărbune și productivității 
muncii înregistrate a a- 
vut loc în condițiile eco
nomisirii a peste 3300 
posturi.

In planul eficienței e- 
conomice am reușit să 
reducem costurile de pro
ducție cu peste 6 lei/tona 
de cărbune extras, eco
nomisind in prima ju
mătate a anului peste 1,2 
milioane lei față de chel
tuielile planificate. Am 
redus consumul specific 
la toate materialele. La 
lemn, de mină, reducerea 
față de plan este de pes
te 10 la sută, respectiv 
sub 4 mc de lemn pentru 
fiecare 1000 tone de căr
bune extrase. Reducerea 
consumului specific da 
cherestea este de 36 la 
sută. Am economisit prin 
efortul patriotic ce urmă
rește 
mului

75 000 
trieă.

Colectivul nostru
va opri aici. Oamenii săi,jj^ 
ca șefii de brigadă amin
tiți sau ca minerii Gheor
ghe Aștelean, Gheorghe 
Bîlea, Tănase Stamate, 
Filișan Popa, Traian Iri- 
muș, Gheorghe Solomon, 
Vasile Bîrsan, Mircea Bq- 
descu la fel ca toți cei
lalți nu se pot opri din 
mersul ascendent pe ca
re au pornit în procesul 
ridicării pregătirii pro
fesionale, al creșterii res
ponsabilității și conștiin
ței înaintate, cu scopul 
sporirii faptelor de mun
că. Deși pînă la sărbătoa
rea eliberării de la 23 
August au mai rămas pu
ține zile, colectivul nos
tru s-a angajat să „rotun
jească" cifra depășirilor 
la producția fizică de 
cărbune la 20 000 tone și 
să consolideze aceste suc
cese în cinstea celui de 
al XII-lea Congres al 
partidului.

reducerea 
de energie 

kWh energie

consu- 
peste _ 
elec-

nu se

■

După Palatul cultural 
„Minerul" din orașul Lu- 
peni, clubul muncito
resc este al doilea o- 
biectiv cultural din loca
litate la care s-au făcut 
modificări de „toaletă". 
Lucrările de reparații in
terioare și exterioare la 
acest edificiu de cultu
ră șe află în faza finală. 
(Al. Tătar)

!

a

alții. (Plut. maj. Ioan J 
tea).
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Pentru creșterea producției de cărbune
și îmbunătățirea activității de preparare

CONDIȚII TOT MAI BUNE DE MUNCĂ 
ȘI SECURITATE DEPLINĂ
rității muncii. Mina Lu
peni — al cărei colectiv 
promovează consecvent 
progresul tehnic, noile teh
nologii — deține numeroa
se exemple în această di
recție. Cel mai concludent 
dintre ele este faptul că 
prin trecerea de la susține
rea cu stîlpi individuali la 
susținerea cu complexe, 
numărul accidentelor la

propice condiții pentru 
creșterea gradului de secu
ritate a muncii în abata
je".

Nicolae CRISTE, miner, 
câștigător al locului II la 
concursul de . protecție a 
muncii „Trofeul mineru
lui", faza pe combinat, 
sectorul II al I.M. Vul
can : „Desigur, indiferent 
de tehnologie, toate meto

venire a accidentelor u- 
niane și tehnice. Folosirea 
„tavanului de rezistență", 
de exemplu, așa cum se 
întîmplă și în sectorul în 
care lucrez, a avut ca e- 

, feet reducerea substanția
lă a 
ducînd 
rarea 
vanul 
șor elastic

SUB SCUTURILE DE OȚEL ALE 
COMPLEXELOR MECANIZATE

frontaliștii extrag cărbune fără efort, 
cu productivitate înaltă

Anchetă la minele Lupeni, Vulcan, Lonea și Aninoasa
care dispu-

A n ton VASILE, miner 
șef de schimb în abatajul 
mecanizat condus de Ioan 
Cojocariu, sectorul III al 
I.M. Lonea : „După mai 
bine de 15 ani de minerit, 
perioadă în care am stră
bătut toate treptele me
seriei și am cunoscut ma
joritatea metodelor de ex
ploatare, apreciez că noile 
complexe mecanizate ofe
ră condiții de 
lucru și secu
ritate mult 
îmbunătățite. 

Să-ți desfă- 
șori activita
tea în spații 

' largi, sub
JT „scuturi" pu

ternicie din 
metal, care te 
feresc de că
deri de roci
— iată doar 
citeva din
avantajele 

muncii cu 
complexele 

mecanizate de
nem. Vechile surpări de care 
le era teamă minerilor, 
sînt complet excluse. Sigur, 
activitatea cu noile utilaje 
este de conceput doar cu 
o pregătire profesională î- 
naltă, policalificare, o con
știință muncitorească îna
intată.

Gheorghe MARCU, lă
cătuș în aceeași brigadă : 
„Efectuez la fiecare Înce
put de -schimb revizia u- 
tilajelor. Deși sînt mari 
ca dimensiuni și rezisten
ță, atît cît e necesar pen
tru a asigura securitate 
deplină în condiții de ran
damente ridicate, mane
vrarea utilajelor este foar
te ușoară și rapidă, atunci 
cî'nd sînt întreținute co
respunzător. N-a avut loc 
aici un accident pe trans
portoare, îmbinarea între 
scocuri fiind perfectă. Ma
nevrarea de pășire a fie
cărei secții de susținere a 
complexului se face de sub 
secția aflată deja in pozi
ția nouă. Pășirea se face 
ușor, iar rezistența _la 
presiune esțe mult superi
oară celei a lemnului sau 
chiar a grinzilor metalice
— este ușor de constatat 
ce reprezintă acțiunea a 
patru stîlpi hidraulici de 
100 tone forță pe fiecare 
secție".

Victor STOICOIU, șeful 
compartimentului protec- 

. ția muncii, I.M. Lupeni : 
„Introducerea mecaniză
rii complexe conduce ne
mijlocit la creșterea secu-

Mecanizarea complexă, element al progresului 
tehnic în subteran, are loc într-un ritm alert în mi
nele din Valea Jiului. Recenta vizită de lucru a tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU pe aceste meleaguri, 
cuvintarea rostită de secretarul general al partidului 
la Lupeni, stabilește noi exigențe pentru mineri și 
constructorii de mașjni, pentru devansarea programu
lui de mecanizare, pe această cale urmind a se înfăptui 
deopotrivă însemnatele creșteri ale producției de căr
bune și productivității muncii ca și condițiile 
cru, siguranța muncii celor care iși desfășoară 
tatea în subteran. Ce înseamnă aceasta pentru
— iată tema anchetei

de lu- 
activi- 
mineri

dc față.

din
17

formațiile de lucru 
frontale, în sectoarele 
și VI de producție, unde 

mecanizare de- 
la-sută, s-a re
ia sută, cu pre- 
și rarele acci-

de
90
40
că

gradul 
pășește 
dus cu 
cizarea 
dente ce s-au mai produs 
uneori au avut loc doar în 
zonele susținute clasic ale 
abatajelor.

Odată cu extinderea sus
ținerii mecanizate a cres
cut și gradul de mecani
zare a tăierii, eliminîn- 
du-se astfel vicierea prin 
explozii a atmosferei din 
subteran. Pe planul pre
gătirii condițiilor teh
nice s-au eliminat 
frecventele cazuri de de
nivelări între felii, noua 
tehnologie obligînd să se 
respecte normele stabilite 
în acest domeniu. Și' — se 
poate afirma cu certitu
dine — necesitatea ridi
cării calificării, a polica
lificării oamenilor, în con
dițiile mecanizării com
plexe — a creat cele mai

TIVIM. DE REZISTENTA
o tehnologie care ne protejează împotriva 
căderilor de roci, ne face munca spofnică

accidentelor, 
totodată la 

muncii -fizice, 
metalic — 

— preia
cient manifes
tările presiu
nilor miniere, 
astfel incit 
s-au eliminat, 
practic, surpă
rile. In noile 
condiții s-a 
putut trece la 
tăierea cu 
combina, eli- 
minîndu-se un 
șir de riscuri 
și măsuri su
plimentare ne
cesare de în

treprins în cazul tăierii cu 
exploziv".

Ion HORHOTA,
tru principal, 
de complex, 
al I.M. Aninoasa : 
plexele 
o securitate 
muncii. Pentru 
este 
se 
în

- de susținere 
de la coperiș. Participînd 
nemijlocit la exploatarea 
complexelor! aș' mențio
na, totuși, rolul imens pe 
care-1 are buna pregătire 
tehnică a utilajului, acti
vitatea competentă, res
ponsabilă a minerilor, lă
cătușilor, cadrelor care
coordonează activitatea la 
abatajele mecanizate pen
tru a se facilita o siguran
ță deplină la fronturile de 
lucru".

con- 
usu-

Ta- 
u- 

efi-

însă 
lucreze 
special

mais- 
responsabil 
sectorul I

„Com-
mecanizate oferă 

deplină a 
aceasta 

necesar să 
cu atenție, 
in zonele 
individuală

dele de exploatare utiliza
te în subteran conferă si
guranța muncii în condi
țiile respectării regulilor 
bine precizate prin nor
mele de protecție a mun
cii. Pe de altă parte însă, 
activitatea în cazul 
nologiilor moderne 
avantaje evidente 
vind posibilitățile de pre-

Opiniile exprimate
•noastră — mineri angrenați direct în procesul 
ductiv sau factori cu răspunderi în respectarea 
surilor de protecție a muncii 
limpede, avantajele multiple ale mecanizării comple
xe. Extinderea tehnologiilor înaltului progres tehnic 
în minerit, constituie, așa cum ne conving relatările 
interlocutorilor noștri, temelia unor înalte randamente 
in abataje, obținute în condițiile de deplină siguran

ță a muncii minerilor. (A. HOFFMAN).

teh- 
aduce 

pri-

de participanții la ancheta 
pro- 
mă- 

exprimă încă o dată,

La mina Dîlja, brigada 
pe care o conduc foloseș
te încă din anul precedent 
metoda tavanului de re
zistență. Această tehnolo
gie în sine constă într-un 
sistem de grinzi articulate 
care se așează pe vatra a- 
batajului înainte de prăbu
șire, concomitent cu ope
rația de dirijare a acoperi
șului. înainte de dirija
rea grinzilor, la vatră se 
podește cu plasă metalică 
de 5 mm. Spre deosebire 
de metoda de exploatare 
clasică, pe care brigada a 
aplicat-o cu ani în urmă, 
metoda tavanului de rezis
tență are multiple avanta
je. In primul rînd se pot 
face două tăieri la o sin
gură răpire. Apoi se redu
ce consumul de lemn de 
la 43 mc, cît era necesar 
pentru extracția a 1000 to
ne cărbune prin metoda 

clasică, la numai 5 mc la 
1000 tone în prezent. Pe 
lîngă aceste avantaje, fo
losind tavanuf de rezisten
ță, în abataj se asigură 
creșterea gradului de si
guranță în lucru eliminîn- 
du-se surpările, sursa unor 
stagnări în procesul de 
producție, dar și a unor 
accidente. Accidentele cau
zate de surpări la locul 
nostru de muncă au fost 
complet înlăturate. In a- 
cest an, de pildă, prin me
toda tavanului de rezis
tență am depășit lună de 
lună cu 20 la sută produc
tivitatea muncii planifica
tă. In plus, această meto
dă de lucru oferă posibili
tatea mecanizării operației 
de tăiere în abataj. Adap- 
tînd condițiilor din abataj 
o combină, brigada mea a 
realizat productivități su
perioare tehnologiei clasice

prin pușcare. Urmare a 
acestei substanțiale pro
ductivității, a creării unui 
microclimat de lucru op
tim, a reducerii efortului 
fizic, metoda tavanului de 
rezistență a fost aplicată 
și la alte brigăzi. Printr-o 
organizare superioară a 
muncii în abataj, brigăzile 
conduse de Vasile Blag și 
Valentin Păduraru utili
zează cu succes „tavanul 
de rezistență". Aceasta es
te, de altfel și una din 
căile principale prin care 
s-a ajuns la realizarea u- 
nei producții superioare și 
la obținerea unor însem
nate economii la materiale
le de susținere.

Desigur, problema pro
tecției muncii impune _ și 
în continuare o îmbunătă
țire calitativă a instructa
jului înainte de începerea 
lucrului. împreună cu or
tacii ne preocupăm de noii 
încadrați, pentru a deprin
de repede tainele meseriei, 
dar și normele de protec
ție a muncii, regulile de 
prevenire a accidentelor. 
Normele de protecția mun
cii trebuie respectate per
manent de către toți oa
menii din abataj. Situațiile 
periculoase trebuie să fie 
prevenite. Or, pentru a le 
preveni trebuie mai întîi 
să respecți tu însuți teh
nologia de lucru, să fii 
disciplinat la locul de 
muncă. S-a încetățenit de 
multă vreme în rindul or
tacilor ideea responsabili
tății colective. Fiecare din 
membrii brigăzii acționea
ză in așa fel incit să evite 
orice accident.

Petru SCRADEANU, 
miner, șef de brigadă 
sectorul II, I.M. Dîlja

Pagină realizată la cererea 
Combinatului minier Valea Jiului.

X

Proiecții cu aspecto- 
matul, la cabinetul de 
protecție a muncii de la 
preparația Coroești. Se 
conferă astfel eficiență 
sporită instructajului 
făcut personalului mun
citor.

Un plus de eficientă imprimat
INSTRUCTAJULUI
- Convorbire cu inginerul Nicolae Vilcea, directorul I.P.C.V.J. -

z &' - ? TaȘgsgSg

— Protecția muncii este în 
țara noastră o problemă 
de stat. Ce ați urmărit 
prin înființarea de curind 
a cabinetului de protecție

— Sînt expuse aici echi
pamente de protecție care 
se folosesc în secție (dife
rite mănuși de protecție, 
cizme electroizolante, mas
că pentru sudură, șorț pen-

In dotarea preparației Coroești, un modern 
și bine înzestrat cabinet 

de protecție a muncii

primul rînd, acest 
este destinat oa- 
muncii din secția

a muncii de la secția Coro
ești ?

— In 
cabinet 
menilor
de preparare Coroești, îm- 

. bogățirii 
personalului 
blemele de 
muncii. Prin 
putem desfășura o efici
entă acțiune de prevenire 
a accidentelor de muncă.

— Cu ce este dotat ca
binetul ?

cunoștințelor 
de aicj în pro- 

protecție a 
înființarea lui

tru sudură, bocanci tip și 
altele). Avem în acest ca
binet fotomontaje , privind 
utilizarea corectă a diver
selor dispozitive, 
avertizoare 
consecințele 
normelor de 
curității.

— Cum îl
..—Cu precădere îl folo

sim în perioada de instruc- 
' taj pentru noii încadrați.

Este mult mai efecient ca 
omul să vadă ce echipa-

panouri 
care indică 
nerespectării 

tehnică a se-

utilizați ?

ment trebuie să poarte, ce 
i se poate întîmplă în ca
zul nerespectării normelor 
de protecție a muncii.

— La Coroești ați fă
cut un început bun cu un 
asemenea cabinet, aveți 
planuri de viitor la nivel 
de întreprindere?

— Rezultatele bune de 
la secția de preparare Co
roești, privind un plus de 
eficiență imprimat ins
tructajului, prin interme
diul acestui cabinet, ne-au 
pus în situația să înființăm 
astfel de cabinete și 
celelalte două secții de 
parare — Lupeni și 
trila. Vom înființa un
menea cabinet și la nivel 
de întreprindere, unde a- 
vcm posibilități mai bune 
de dotare, urmind ca acest 
cabinet să fie folosit de 
toate- secțiile de preparare. 
(Gh. POPESCU)

la 
pre- 
Pe- 

ase-
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în Republica Arabă
FILMEKarim 

muni- 
din 

a afirmat că, 
și pînă în pre-

(Urinare din pag. I)

nat în ..Cartea de onoa
re' :

„Vizilînd această cetate 
antică ce amintește de 
străvechea civilizație de pe 
aceste meleaguri, am cons- 

. ta tal, totodată, continuita
tea unei civilizațiȚ care stă 

' ia baza a tot ceea ce se 
realizează astăzi. Aceasta a-. 

~ratâ că trebuie făcut totul 
pentru cunoaștere și pace". 
Conduși la plecare cu acla
mații, < 
ședinlii
și Hafez Al-Assad, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doam-

vincia Latakia. îndreptîndu- 
se spre localitatea Kasab, 
centrul unui district mon
tan, vestit în Siria — și 
nu numai în Siria — atît 
prin frumusețea peisajului, 
cît, mai ales, prin livezile 
și podgoriile sale. Pădurile 
de conifere au creat posi
bilitatea dezvoltării unei 
importante industrii fores
tiere.
. După vizita la Kasab, in 
cursul după-amiezii, pre-

La Havana a avut 
o conferință de presă, . în 
cadrul căreia ambasado
rul țării noastre în Cu
ba, N. Moraru, a vorbit 
despre importanța Zilei de 
23 August 1944. despre re
alizările poporului român 
pe calea edificării socie
tății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Orientul
BEIRUT 16 (Agerpres). ■ 

— Portul Beirut — unul 
din punctele economice vi
tale ale țării —■ a fost în
chis, marți, ca urmare a ti- 
rurilor milițiilor falangiste. 
După cum relevă agenți
ile de presă, jumătate din 
zona portului este contro
lată de pozițiile de foc fa
langiste, iar cealaltă, de 
armata libaneză și Forța a- 
rabă de descurajare.

Un comunicat oficial 
litar difuzat la Beirut 
formează că unități
armatei libaneze au inter
venit ' în zona centrală a 
capitalei Libanului, unde 
elemente ale milițiilor fa
langiste au declanșat tiruri 
intense.

mi- 
in- 
ale

cu vii aplauze, pre- . ședințele Nicolae Ceaușescu 
i Nicolae Ceaușescu șj tovarășa Elena Ceaușescu, 

împreună cu președintele 
Hafez Al-Assad și doamna 

na Anisse Al-Assad și-au Anisse Al-Assad s-au reîn- 
continuat călătoria în pro- tors la Damasc.

Protocol româiio-sirian
în ziua de 16 august, Ion 

M. Nicolae, prim-adjunct al 
ministrului comerțului ex- 
terioi și cooperării econo
mice internaționale, și A- 
mal Jamal, vice-ministru 
al economiei și Comerțului 
exterior ăl Siriei, au sem
nat la Damasc Protocolul

între guvernul Republicii 
Socialiste România și Gu
vernul Republicii Arabe 
Siriene, asupra schimburi
lor comerciale pe 1979 și 
1980, și două acorduri pri
vind importul de fosfați șl 
de bumbac din Siria, în pe
rioada 1981—1985.

La Palatul culturii al oa
menilor muncii din centrul 
capitalei R.P. Chineze a a- 
vut loc vernisajul expoziției 
„Chipuri și imagini în pic
tura românească contempo
rană". Cu acest prilej, au 
luat cuvîntul Zhou Erfu, 
adjunct al ministrului cul
turii al R.P, Chineze, și 
pictorul Petre Popovici.

Condițiile înfăptuirii in
surecției armate antifas
ciste și antiimperialiste 
inspirată, organizată și 
înfăptuită sub conducerea 
R.C.R., precum și 
nicele transformări 
luționare petrecute în ța
ra noastră în anii 
trucției socialismului 
fost evocate într-o' 
ferință de presă ținută la 
Bruxelles de ambasado
rul țării noastre în Belgia, 
Iulian Văcărel.

★
BEIRUT 16 (Agerpres). 

— într-o declarație publi
cată de săptămînalul lilra-

Mijlocia 
nez „Al Joumhour", 
Khalaf, președintele 
cipalității Ramallah, 
Cisiordania, 
din 1967
zent, autoritățile israeliene 
au distrus aproximativ 
20 000 de locuințe în teri
toriile ocupate.

Totodată, cl a arătat că 
28 Ia sută din întreaga su
prafață a Cisiordaniei a 
fost rechiziționată . pentru 
înființarea de așezări israe- 
liene, precizând că în pre
zent există aici 46 de ase
menea implantări.

Primarul din Ramallah a 
menționat, de asemenea, că 
1 145 persoane, în majori
tate intelectuali, au fost ex
pulzate din Cisiordania și 
7 000 de persoane continuă 
să se afle în detenție 
închisorile israeliene.

în

puter-
revo-

cons- 
au 

con-

apel al
WASHINGTON -16 (A-

gerpres). — într-un raport 
asupra „Dezvoltării în lu
me", Banca Mondială a 
lansat un apel țărilor ex
portatoare și importatoare 
de petrol — a căror inter
dependență o subliniază — 
în favoarea „unei acțiuni 
imediate" pentru a face 
față unei situații energeti
ce mondiale „dificile și ne
sigure" în următoarele 
două decenii. Banca se

1-
pentru a se asi-

pronunță pentru măsuri 
mediate . . ' 
gura o producție sporită de 
energie, de origine petro
lieră și nepetrolieră, înce- 
pînd din primii ani ai de
ceniului următor, și pentru 
limitarea consumului de e- 
nergie.

întreprinderea

Pe scurt • Pe scurt • Pe scurt 
ației americane de 
tistică, cunoscutul < 
mist Alan Greenspan a a- 
preciat ca actuala' perioa
dă de recesiune prin care

Statelor 
nivelul 
anului

sta- 
econo-

trece economia 
Unite va atinge

- maxim la mijlocul 
1980.

AUTORITĂȚILE
RiCANE au reușit

. nă capăt uneia dintre ce- . 
le mai mari operațiuni de . 

falsificare de bancnote din 
istoria Statelor l------ , -
genții federali descoperind 
bilete de bancă de 50 
100 dolari în valoare to
tală de 10 milioane dolari.

ABDEL HALIM KHAD-
DAM, vicepremier și 
nistru de externe al 
riei, aflat în vizită 
cială la Teheran, a 
primit de primul ministru 
al Iranului, Mehdi Bazar-

gan, căruia i-a remis un 
mesaj din partea pre
ședintelui Hafez Al-Assad, 
a anunțat postul de radio 

' iranian, citat ■ de agenția 
France Presse.

O FEMEIE DIN NEA- 
POLE. în virstă de 29 de 
ani, a născut joi opt ge
meni — trei băieți și cinci 
fete, din care cel mai mic 
cîntărește sub 450 de gra
me, iar cel mai -mare un 

Unite a- kilogram. Medicii for
mulează rezerve serioase 
în ce privește șansele de 

- supraviețuire ale octuple- 
ților.

CRIZA DIN SECTORUL 
CONSTRUCȚIEI de au
tomobile din Statele Uni
te se accentuează pe zi ce 
trece, fapt ce se repercu
tează asupra 
în această ramură fiind 
concediați în ultimul timp

AME-
să pu-

mi-
Si- 

ofi- 
fost

54 000 de muncitori, scrie 
într-un comentariu agen
ția France Presse.

GUVERNUL VESȚ-GER- 
MAN a . hotărît să institu
ie noi tarife pentru încăl
zitul locuințelor care să 
ducă lă reducerea cu 20 
la sută a consumului 
combustibilului destinat a- 
cestui scop, s-a anunțat la 
Bonn.

ÎNTR-UN COMUNICAT 
al comisiei electorale asu
pra rezultatelor alegerilor 
prezidențiale, desfășurate la 
11 august se anunță că re
prezentantul Partidului Na
țional din Nigeria, Alhaji 
Shehu Shagari, a ieșit în
vingător devenind primul 
președinte civil al țării du
pă o perioadă de 13 ani 

salariaților, ' administrație militară.
DUPĂ adoptarea 

către guvernul spaniol

nici

loc

america- 
privind 
chimice, 
încheiat

de

de
a

unui nou plan economic, 
pe termen mediu, pri
mele reacții ale presei 
marchează insatisfacția fa
ță de o seric de decizii 
care, puse în practică, nu 
vor aduce ameliorări
pe plan economic și nici 
social.

LA GENEVA a avut 
o nouă întîlnire a delega
țiilor sovietică și 
nă la negocierile 
interzicerea armei

LA ROMA s-a
faimosul proces „Lockheed", 
tribunalul condamnînd la 
închisoare pe diferite ter
mene pe Mario Tanassi, 
fost ministru al apărării, și 
pe frații Antonio și Ovidio 
Lefebre, pentru culpa de a 
fi luat mită de la corpora
ția americană constructoare 
de avioane, de la care 
Italia a cumpărat, cu nouă 
ani în urmă, 14 avioane 
„Hercules C—130“.

DUMINICA, 19 AUGUST

8,45

9,00
9,25
9,35

10,00
11,40
11,45

Deschiderea emisiu
nii.
Tot înainte |
Șoimii patriei.
Film serial pentru 
copii. Săgeata nea
gră. Episodul 14. 
Viața satului. 
Avanpremieră.
August, flăcări de 
izbindă.

12,30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album
13,05 Muzică 
14,00
14,15

duminical, 
și varietăți, 
din finală.Oameni

Cutezători spre vi- 21,15 
itor.
Țara împlinirilor so
cialiste.
Film serial. Calvarul. 
Episodul 9.
Fotbal : Universita
tea Craiova — F.C. 
Argeș. Transmisiune 
directă de la 
va. In pauză: 
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Permanenta 
coperire a 
(X) 

20,00 Ritmuri și 
21,00 România XXXV, 
21,30 Telejurnal.

15,30

16,10

17,00

18,50
19,00
19,20

Craio- 
Șah.

redes-
României

melodii.

LUNI, 20 AUGUST

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18,50 1001 dc seri. 
19,00 Telejurnal.
19,20 înaltă, solie de prie- 

colaborare. 
tovarășului 
Ceaușescu, 

general al 
Comunist 

Român, Președintele 
Republicii Socialiste 
România, și a tovară
șei Elena Ceaușescu 
în Republica Arabă 
Siriană.

20,00 Cîntece de viață 
nouă.

■ 20,20 Roman foileton. Pol- 
dark. Episodul 26. 
Avanpremieră.
Partidul — organiza
torul și conducătorul 
revoluției de elibera
re națională. 
Telejurnal.

tenie și 
Vizita' 
Nicolae 
secretar _ 
Partidului

17,30
17,45
18,15
18,20

Sunetul marmurei.
Țara în august.' 
Avanpremieră.
Revista soeial-poji- 
tică -TV.
1001 de seri.
Telejurnal.
Temelii pentru isto
ria prezentă. (III).

19.00
19,20

19,40

20,10

21,20

Telejurnal.
întrecerea socialis
tă la orele bilanțului. 
Lupta antifascistă din 
România.
Bucurie în august. 
Spectacol muzical, 
coregrafic.
Telejurnal.

PROGRAMUL ȚA/

21,20

21,40

MARȚI, 21 AUGUST

9,00 Cîntece de viață nouă
9,30 Izvoare de lumină. 

Construcții hidroteh
nice românești.
Film serial. Calvarul.
Reluarea episodului 9. 
Telex.
Telex,

.10,00

19,50 Festivalul național 
,,Cîntarea României''.

'O 
_ mai 
Premieră

20,15 Seară de teatru, 
vară cum rt^a 
fost alta, 
pe țară.

21,35 Telejurnal.
MIERCURI, 22

16,00 Telex. 
16,05 Slăvită fii,

vatră 1
16,25 Șantierele 

lui.
16,50 Din creația 

românească.
17,10 Tragerea pronoex

preș.

AUGUST

măreață

tineretu-

muzicală

10,50
16,00
16,05 Monumente ale elibe- . 17,20 Corespondenții jude 

rării. ț țeni transmit.,.
16,25 Pagini de balet con- 17,50 Moștenire pentru vi 

temporan. itor,
16,55 Publicitâte. 18,20 Cîntarea României.
17,00 Almanah pionieresc. 18,50 1001 de seri.

JOI. 23 AUGUST

7,45 In ziua marii- sărbă
tori. Program de mu
zică patriotică și re
voluționară.

8,00 Transmisiune direc
tă de la parada mi
litară și demonstra
ția oamenilor muncii 
cu prilejul celei de a 
35-a aniversări a e- 
liberării României de 
sub .dominația fas
cistă.

12,00 O țară, un 
popor. 
Tineri din 
reții. 
Muzică de 
dă cu Fanfara repre
zentativă a armatei.

13,00 Telejurnal.
13,10 Sărbătoare de august. 
19,00 Telejurnal.

partid, un

12,30

•12,45

țara tine-

promena

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

PETRILA — A 
regăsită compania a 7-a.

LONEA : Dansul tobe
lor, seriile I-II.

ANINOASA : Mă 
întoarce la Erimo ;

VULCAN : Vis de 
nuarie.

LUPENI — Cultural : 
Front în spatele frontu
lui, seriile I-JL Mwnci- 
toresc: Prima iubire.

URICANI : Explozie
în Marea Egee.

Ireg 
<•

1

I
I
I

I 
I
I
I.

I-II ;

tost

voi

ia-

I 
I 
I

I 
I
I
I 
I 

întrecerea socialista la • 
orele bilanțului flit)? | 

.......  ..... ~ ~ n
i 
i

TV
16,00 Școala contem

porană. 16,30 Emisiune 
în limba germană. 18,25 

Tragerea loto. 18,35 La 
volan. 18.50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal. 19,30 
întrecerea socialistă la

19,55 Construirea so
cialismului (IV). 20,20
Estrada estivală. 20,55
Revista literar-artistică I
TV. Omagiu lui 23 Au-J 
gust. 21,30 Telejurnal, ,

minieră
ÎNCADREAZĂ urgent

— vulcanizatori benzi transportoare 
pentru activitatea din subteran

Mica publicitate
VI ND apartament, două 

camere. Deva, Micro 15, 
bloc 46, sc. 1, ap. 18, etaj 
IV. Informații Deva, tele
fon 956/14936: Petroșani, 
telefon 42145. (682)
DE FAMILIE

VÎND orgă electronică cu 
melotron amplificator 15 
W, chitară electrică, noi. 
Informații Uricani. strada 
Muncii bloc 2/45. după ora 
16. (681)

ANUNȚURI

Familia îndoliată și rudele anunță cu adîncă du
rere, încetarea din viață a celui care a fost bun soț. 
tată, fiu

Prof. DAVID NICOLAE 
înhumarea va avea loc azi, 17 august 1979, la ora 16, 
din cartierul 7 Noiembrie, Petrila. (683)

Familia îndoliată mulțumește vecinilor și tuturor 
celor care au luat parte la îhmormîn tarea scumpei 
noastre surori

LUPA IRINA
O floare și o lacrimă pentru sufletul ei bun. (684)

19,45

20,15

21,30

Aspecte de la para
da militară și demons
trația oamenilor mun
cii din Capitală și 
din țară.

i Victorie în august. 
Film documentar-ar- 
tistic.
Imn României socia
liste. Spectacol festiv 
realizat la București, 
Iași, Cluj-Napoca și 
Timișoara.

i Telejurnal

VINERI, 24 AUGUST

10,00 Cu soarele “in inimi.
10,30

10,45

11,15

13,00
13,05
16,30
17,00

Baladă pentru împli
nirea noastră.
Interpreți îndrăgiți 
de muzică populară. 
Cărei, o pagină de 
istorie. Film docu- 
mentar-artistic.
Program muzical. 
Selecțiuni din spec
tacolul festiv dedicat 
zilei de 23 August.
Telex. >.
Album de vară. 
Calea eroilor.
Fotbal : Dinamo — 
Sportul studențesc. 
Transmisiune direc
tă de la București. 
In pauză <• Campio
natele mondiale 
caiac-canoe.
1001 de seci.
Telejurnal. _

de

. 18,50
19,00
19,30 In frunte comuniștii.

20,00 Film artistic. Rîul 
care urcă muntele. 
Premieră TV. Pro
ducție a Casei de fil
me Unu.

21,40 Telejurnal.

SIMBAtA, 25 AUGUST

8,30 Muzică de promena
dă.
De pretutindeni... 
Estrada estivală. E- 
misiune muzicală. 
Reportaj TV.
Roman foileton. Pol- 
dark. Reluarea .. epi
sodului 26.
Matineu de vacanță. 
Film artistic (relua
re).
Concert de prînz. 
Publicitate.
De la A la._ infinit. 
Magazin 
Un fapt 
proape.

16,30 Agenda 
tistică. 
Stadion. 
Clubul tineretului. 
Săptămîna politică 
internă și internațio
nală.
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Reportaj de scriitor. 
Teleenciclopedia. 
Film TV.
întîlnire cu._ muzica.

9,45
10,00

10,55
11,15

12,55
13,50
14,00

16,10
de sîmbătă. 
văzut de a-

cultural-ar-

17,00
17,50

Î8,35

18,50
19,00
19,15
19.35
20,05
20,55
21.35 Telejurnal.
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