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Indicațiile secretarului general al partidului,

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Programul nostru de muncă
Realizarea sarcinilor de plan 

și a angajamentelor asumate - 
o mare îndatorire patriotică

Resursă energetică spre 
care se îndreaptă atenția 
întregii lumi — cărbunele 
— a început să fie conside
rat una dintre cele mai 
importante surse de ener
gie în actuala conjunctu
ră energetică mondială.

In asemenea condiții, 
pentru minerii, inginerii, 
maiștrii și tehnicienii din 
întreprinderile miniere ale 
Văii Jiului care, așa cum 
spunea secretarul general 
al partidului în cuvintarea 
rostită la marea adunare 
populară de la Lupeni 
„ocupă încă un loc impor
tant în domeniul mineritu
lui pentru cărbune", rea
lizarea sarcinilor de plan 
anuale și a angajamente
lor asumate în întrecerea

• socialistă este o obligație, 
o Vria re îndatorire patrio
tică. Este cu atît mai mult 
o îndatorire patriotică cu 
cît Valea Jiului ocupă un 
loc important, cel mai im
portant loc în țară în ceea 
ce privește cărbunele de 
calitate nu numai pentru 
energie ci și pentru indus
tria siderurgică.

Mobilizarea exemplară 
a tuturor oamenilor mun
cii din întreprinderile mi
niere și combinat. îtnbună- 

^tățirea permanentă a or- 
ganizării muncii, dar mai 
ales extinderea mecaniză
rii și folosirea judicioasă,

cameră,

Maistrul Adrian Fuiorea, împreună cu brigadierul Ștefan Gantz și ortacii 
săi de Ia I.M. Vulcan în noile uniforme minerești, făcînd un schimb de pă
reri despre mecanizarea tăierii cărbunelui în abatajele

de- 
la

sută, 
sar- 
fost 

sută.
19,4

Indicatori de 
plan depășiți
Colectivul Fabricii de 

produse lactate din Pe
troșani raportează 
pășiri substanțiale 
principalii indicatori de 
plan. Pe perioada scur
să din acest an, valoa
rea producției globale a 
fost realizată în propor
ție de 102,5 la sută, ce
ea ce reprezintă un plus 
de plan de 184 000 lei, 
iar producția netă a fost 
depășită cu 8,9 la 
La productivitate 
cinile de plan au 
depășite cu 3.1 la 
iar la beneficii cu 
la sută.

Demn de subliniat es
te că s-au obținut pro
duse peste plan la brîn- 
zeturi, lapte, înghețată și 
la produse echivalente. 
Printre muncitorii care 
și-au adus contribuția 
la aceste rezultate se 
numără : Ana Țigărea, 
Ioana Filip. Olga Zilay. 
Angelica Costache, Săf; 
tica Darie, Tvanca Si- 
mionaș, Ștefan Chezan 
și alții.

Marina POMANA, 
corespondent 

I

la parametri proiectați, a 
utilajelor introduse în sub
teran, întărirea disciplinei

PATRIEI, CĂRBUNE 
MAI MULT, MAI BUN 

Șl MAI IEFTIN I

sub toate aspectele sînt 
cîteva dintre cele mai im
portante căi de acțiune 
pentru ‘sporirea producti
vității muncii care va con- (Continuare în pag. a 2-a)

la bordul unui

i
i

O dimineață plumbu- 
rie în Petroșani. Am urcat 
la bordul locomotivei ce 
urma să tracteze perso
nalul 2025. Echipajul for
mat din mecanicul An
gliei Chiriac și ajuto
rul Victor Mihuț erau 
la post, gata de plecare 
în cursă. îi priveam pe 
cei doi care aveau să poar
te grijă timp de două ore, 
de viața a peste 400 de 
oameni. Tulburați, în- 
acea dimineață buimacă, 

ur
se 

doi 
să 

Si-

I
*

călătorii somnoroși 
cau în vagoane. Nu 
gîndea nimerii.la cei 
oameni care aveau 
strunească, pînă la
meria, cei peste 6 950 
de cai putere cît are lo
comotiva. Chiriac, mai 
în vîrstă, călător de 18 
ani pe drumurile de o- 
țel ale țării are un zîm-

la 
a 

ex-

și angajamentelor 
în întrecerea so

duce, în mod firesc, 
creșterea necontenită 
producției de cărbune 
tras, sporirea productivită
ții constituind factorul ho- 
tărîtoi- în realizarea sarci
nilor planificate pentru a- 
cest an 
asumate 
cialistă.

„Fără 
ce s-a realizat constituie un 
lucru deosebit de bun, de
monstrează forța și capaci
tatea minerilor, a industri-

îndoială, că ceea

bolid de otel
bet cald dar vocea as
pră. Anunță și repetă 
semnalele. Dacă nu l-aș 
fi văzut zîmbind aș fi 
crezut că niciodată n-ar 
putea să poarte pe buze 
mișcarea care încîntă 
ochiul și destinde su
fletul. La bordul loco
motivei, instalațiile din
tre cele mai moderne 
nu numai pentru sigu
ranța circulației ci și 
pentru necesitățile celor 
care conduc — frigide
rul, radiatorul, reșoul, 
alcătuiesc o minibucătă- 
rie de voiaj. „Eh, l-am 
auzit pe nea Anghel — 
cum îi spunea ajutorul 
Victor, au trecut anii pe 
nesimțite de cînd con-

I
!

i

i

Gheorghe POPESCU

(Cont, in pag. a 3-a)
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La ordinea zilei
IN ZIARUL DE AZI

Lupeni — Și aici, 
de altfel în toate locali
tățile municipiului, noul 
și modernul se întîlnesc 
în armonioasa urbanisti
că a noilor blocuri 
locuințe.

Foto: Ion LIClU

• LA URICANI - 
Focul pregătirilor 
promite o bună 
funcționare a cen
tralelor termice

• RUBRICILE 
NOASTRE 
rul juridic, 
formărq, Sport

Curie-
Vă in-

Un contor pentru dragostea de mamă

1
2

>
3

E radios. „Vine mama", 
îl anunță pe primul întilnit. 
Eu am fost printre ultimii, 
n-a luat în seamă că îmi 
vinduse pontul de cu dimi
neață, la telefon. Bineînțe
les, ei sunase, să mă facă 
părtaș la fericirea lui.

— Da, parcă a fost și a- 
cum două săptămîni, în
drăznesc să transfer în o- 
bișnuit mult-așteptatul eve
niment.

— Păi, sigur că da, era 
ș... nemaipomenit să nu vină. 
; Terminasem banii, canta de 
; untură cu carne, dulcețuri- 
: le, ceapa, mi se izînise len- 
: jeria, prin geamuri nu mțai 
i ghiceai lumina soarelui.
: Mă uit la el cu un aer
; nevinovat. Ridic din umeri, 
: din sprîncene ?i cîteva hir- 
; fii mototolite de pe stradă 
j pe care le arunc in coșul 
i de la colț ; mă înfruntă cu 

priviri aprige de toreador 
în clipa sublimă de împlîn- 
tat banderila în ceafa tau
rului'.

i

Pregătirea temeinică 
a noului an de invătămint

ln fiecare an, apropierea primei zile a lunii sep
tembrie anunță, pentru elevi și părinți, relansarea pre
gătirilor destinate deschiderii unui nou an de învă- 
țămînt. Dar, evident, în școli această acțiune are un 
caracter mai complex, începînd, de fapt, odată cu în
cheierea anului școlar precedent. Pentru a afla ce es
te nou în această perioadă pe agenda de lucru a șco
lilor din Valea Jiului și care este stadiul de pregătiri 
a noului an, ne am adresat tovarășului profesor Vasile 
Bâcoi, inspector la Inspectoratul școlar județean.

de
să orienteze

— Care sint acțiunile 
cu caracter prioritar pe 
agenda de muncă a șco
lilor din Valea Jiului 
în aceste zile ?

— Tot ce se întreprinde, 
în fiecare școală, vizează 
pregătirea temeinică a no
ului an de învățămînt ca
re se va deschide la 15 sep
tembrie. De la 1 septem
brie se vor desfășura in 
școli adunările generale în 
cadrul cărora se va. anali
za activitatea instructiv- 
educativă și practică din 
anul școlar 1978-1979, se 
vor elabora planuri de 
măsuri care 
munca școlară spre o efi
ciență sporită. In școli au 
loc pregătiri ale candidați- 
lor care vor participa — 
în perioada 2-4 septembrie 
— la examenele pentru o- 
cuparea locurilor rămase 
libere la liceele din mu
nicipiu în treapta a Il-a. 
Situația acestora este ur
mătoarea : Liceul indus
trial Petrila (pot candida și 
fete) — 11 locuri la elec
tromecanică ; 25 locuri la 
mecanică pentru mașini și

— Ți-am mai spus de o 
mie de ori. Mama vine la 
mine, fiindcă mă adoră.

— Bine, bine, ce are a fa
ce insă sentimentul matern 
cu banii, untura, ceapa și 
lenjeria ?

— Te faci că nu pricepi ! 
Mama nu vine niciodată cu 
mina goală. Nu știi cînte-

cui acela cu „A venit asea
ră mama..." : „Mi-era dor 
de tine, maică, / Ți-am a- 
dus vreo zece ouă / Nițel 
unt, ia colea în traistă / 
Niște nuci, vreo două sute", 
Ta, ra, ra, ra, ra, ra, ra...

Mă uit la „puiul mamei". 
Un chintal și ceva de car
ne, niște fălci bune de 
blazon pentru o castă a de
voratorilor. Timplele argin
tate îl dau de gol că mîine- 
poimiine trece de doi poli. 
Puiul e tare fericit, miine

la 
in- 
lo- 

7 la

utilaje ; Liceul industria* 
Petroșani — 36 locuri 
profilul mine ; Liceul 
dustrial Vulcan — 33 
curi la profilul mine ;
mecanică ; 5. la electrome
canică (pot candida și fete 
la acest profil); Liceul de 
chimie din Lupeni (școla
rizează și fete) — 22 locuri 
la profilul chimie; 11 lo
curi la electrotehnică ; 31
locuri la mecanică ; Liceul 
industrial nr. 1 Lupeni — 
20 locuri la electricieni de 
mină; 7 la mecanici pentru 
mașini și utilaje ; 36 lo
curi la profilul mecanici 
pentru mașini și utilaje 
(aparținînd de Ministerul_ 
Energiei Electrice).

— Ce ne puteți spune 
despre cursurile serale 
și fără frecvență ?

— In luna septembrie 
(data exactă o vom anun
ța în timp util) se vor des
fășura examenele pentru 
elevii de la cursurile fără

T. SPAtARU

(Continuare în pag. a 2-a)

„vine mama", ființa aceea 
plăpindă cu marama nea
gră, încărcată cu papornițe, 
bidoane, cânți și genți. Me
tabolismul lui s-a adaptat 
drumurilor ei, iși măsoară 
viața in săptămânile dinain
te și de după venirea ma
mei, inima i-a devenit un 
instrument metrologie, un 
soi de contor, în care mă
soară, cu greutatea bagaje
lor, dragostea de mamă.

Așadar, Puiu e fericit. 
Miine vine mama. Șă-și 
treacă în „contor" senti
mentele față de unica o- 
draslă, rămasă pentru ea la 
vîrsta cînd purta bucle cîrli- 
onțate, fundițe și șorțuleț 
pepit. Vai, să nu cumva 
să întirzie mama, că Puiu 
iși strică metabolismul. Și 
de necaz, din părul lui altă
dată buclat, împodobit 
panglicuțe, iși smulge 
ultimele fire, rătăcite 
tulpinile uscate ale 
ieților in pustiu...

- Ion VULPE
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In cadrul complexului comercial din cartierul Bucura — Uricani, funcțio
nează mai multe unități moderne și bine aprovizionate.

In foto un aspect din magazinul de încălțăminte. Foto : Gh. OLTEANU

Realizarea sarcinilor
(Urmare din pag I)

ei constructoare de mașini 
de a realiza mecanizarea 
necesară desfășurării unei 
producții moderne, pe baza 
unei tehnici avansate", 
spunea secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicol ac Ceaușescu. Reali
zările din primul semestru 
obținute de întreprinderile 
miniere Lupeni, Petrila, 
Uricani, Paroșeni și Vul
can sînt confirmarea vie 

. a afirmațiilor făcute de se
cretarul general al partidu
lui care, însă, în aceeași 
cuvîntare rostită la Lupeni 
atrăgea atenția că : „In fie
care mină se poate orga
niza mâi bine munca, se 
poate obține o productivi
tate mai mare, folosirea in
tensivă a utilajelor, întă
rirea disciplinei — care re
prezintă factori hotăritori 
pentru realizarea in bune 
eondițiuni a producției".

Pregătirea temeinică 
a noului an de invățămint

(Urmare din pag. 1)

frecvență, la care vor par
ticipa restanțierii și cei 
care nu s-au prezentat la 
celelalte sesiuni. Trebuie 
să mai adaug două infor
mații : consfătuirile cadre
lor didactice vor avea loc, 
pe specialități, în 7 sep
tembrie (învățători și edu
catori — la Petroșani ; pro
fesorii la Deva și Ilunedoa- 
.ra); între 10 și 11 septem
brie, la Deva, vor avea loc 
cursuri de instruire cu ul
timele noutăți metodice și 
de specialitate pentru 
profesorii care predau ma
tematica la clasele a Vl-a 
și pentru învățătorii de la 
clasele I și a 11-a.

— In ce stadiu de 
pregătire materială se 
află școlile Văii Jiului?

— Cu excepția Școlii 
generale din Aninoasa (un
de reparațiile capitale nu 
sînt încheiate) și a Școlii 
generale nr. 1 Petrila (lo
calul nou nu este terminat, 
dar clădirea veche poate 
să-și -primească elevii) toa
te școlile au încheiat repa

I
I
I
*

I 
I

în atenția gospodinelor 
din orașul Vulcan: unita
tea „Gostat" din orașul 
Vulcan și-a început acti
vitatea de desfacere a 
produselor agroalimentare 
în noul local pus la dis
poziție în acest scop. A- 
cesta se află pe strada V.I. 

Lenin (lîngă cinematograf). 
O veste care bucură gos
podinele din localitate.
(Al. Tătar)

Aceste sarcini de mare 
răspundere se amplifică 
dacă avem în vedere sar
cinile de perspectivă pen
tru că știm că pînă în 
1990, cel puțin 60 la sută 
din producția de energie a 
țării trebuie s-o realizăm 
pei baza cărbunelui. In a- 
cest sens, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunea : „Avem 
chiar in vedere ca, față 
de ceea ce ani prevă
zut in Directivele publica
te, să luăm măsuri pen
tru o devansare a planului 
producției de cărbune în 
cincinalul 1981-1985". Re- 
ferindu-se la sarcinile con
crete care revin minerilor, 
inginerilor, maiștrilor și 
tehnicienilor 'întreprinde-: 
rilor noastre miniere, se
cretarul general al parti
dului sublinia : „De aceea, 
activitatea din Valea Jiu
lui va ocupa un Ioc prio
ritar și în viitor, și trebu7 
ie să facem totul pentru a 
asigura realizarea, în 1985, 

rațiile curente și sînt pre
gătite să înceapă cursurile. 
In aceste zile se lucrează 
— eu sprijinul elevilor, ca
re continuă, pînă la 15 sep
tembrie, munca patriotică 
pe șantiere — la Rîul Ma
re lucrează 4 clase de elevi 
din licee — la amenajarea 
laboratoarelor și cabinete
lor, la pavoazarea școlilor. 
De fapt toate cadrele di
dactice sînt în activitate și 
munca lor se concentrează 
asupra unui singur obiec
tiv — pregătirea cît mai 
temeinică, din toate punc
tele de vedere, a apropia
tului an școlar. Fiecare 
școală a primit și sortat 
manualele; au venit 80 la 
sută dintre titluri și ur
mează să se primească ce
lelalte. In general sînt în- 
tîrziate manualele în care 
s-au făcut modificări. No
ul an școlar, anul Congre
sului al XII-lea al partidu
lui, va fi un an al calității 
și eficienței educative, al 
unei pregătiri superioare 
a elevilor din Valea Jiu
lui pentru muncă și viață, 
pentru necesitățile social-- 
economice ale patriei.

Astăzi, la ora 20, secția 
maghiară a Teatrului Na
țional din Tg. Mureș pre
zintă, în sala Casei de 
cultură din Petroșani, o 
reprezentație cu piesa „Pa
sărea cîntătoare" de Ta- 
masi Aron. (T.S.)

★
La cabana I.E.F.S. se 

desfășoară în aceste zile 
renovarea tuturor inte
rioarelor. După cum ne 
informa Stelian Pena, u- 
nul din gospodarii caba
nei, după renovare aici 
vor fi asigurate perma

de pian
a cel puțin 15-16 milioane 
tone de cărbune 1 Pînă în 
1990 trebuie să asigurăm 
din Valea Jiului cel pu
țin 80 la sută din cărbune
le cocsificabil pentru me
talurgia din România

Iată de ce deviza mine
rilor „PATRIEI, CĂRBU
NE MAI MULT, MAI BUN 
ȘI MAI IEFTIN!" a deve
nit o sarcină mai actuală 
ca orieînd în industria mi
nieră a Văii Jiului, acum 

'cînd se apropie. ... sfirșitul 
1 anului, acum cînd prin rea- 
. lizarea sarcinilor de plan 
■ anuale și a angajmentelor 

asumate în întrecere pre
gătim temelie trainică în
deplinirii cu succes a sar- 

• ci ni lor viitoare ce ne re
vin, sarcini de’ o covîrșitoa- 
re importanță pentru in
dustria țării, pentru eco
nomia noastră națională, 
pentru dezvoltarea și îna
intarea României'" socialis
te pe drumul progresului 
și bunăstării.

De ia 

Inspectoratul

al miliției

Inspectoratul general 
al miliției aduce la cu
noștință că duminică, 2 
septembrie 1979, va fi 
permisă circulația auto
turismelor proprietate 
personală cu numere de 
înmatriculare fără soț.

In celelalte duminici 
ale lunii septembrie, 
circulația autoturisme
lor proprietate perso
nală va avea următoarea 
reglementare: s

— 9 și 23 septembrie
— numere de înmatri
culare cu soț

— 16 și 30 septembrie
— numere de înmatricu
lare fără soț.

(Agerpres)

nent 100 de locuri pentru 
cazarea iubitorilor de dru
meții montane. (M.B.)

★
Acționînd pentru înfăp

tuirea scopurilor Anului 
Internațional al Copilu
lui, membrele comisiei de 
femei nr. 10 din cartierul 
Aeroport al orașului Pe
troșani, Ana lacpni și Va
leria Dănălache au reușit 
să realizeze, cu sprijinul 
cetățenilor, o sumă de 
bani care a fost depusă 
la sucursala CEC Petro
șani în contul 45110910. 
(T.V.)

PROGRAMUL TURULUI DIVIZIEI C
SERIA A Vll-a

ETAPA I (26 august)
Constructorul Craiova — Unirea Dră- 

gășani, Unirea Drobela Tr. Severin — 
Lotru Brezoi, Gloria Strehaia — Meta
lurgistul Sadu, Metalul Rovinari — Mi
nerul Motru. Minerul Lupeni — Progre
sul Băilești, Dierna Orșova — Electropu- 
tere Craiova, Chimistul Rm. Vileea — 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin, Dunărea Ca
lafat — C.F.R. Craiova.

ETAPA A II-a (2 septembrie)
Progresul Băilești — Gloria Strehaia, 

Electroputere Craiova — Minerul Lupeni, 
Lotru Brezoi — Metalul Rovinari, C.F.R. 
Craiova — Dierna Orșova, Minerul Mo
tru — Chimistul Rm. Vîlcea, C.S.M. Dro
beta Tr. Severin — Constructorul Craio
va, Metalurgistul Sadu — Dunărea Cala
fat, Unirea Drăgășani — Unirea Drobeta 
Tr. Severin.

ETAPA A IlI-a (9 septembrie)
Metalul Rovinari — C.F.R. Craiova, 

Unirea Drăgășani — Chimistul Rm. Vîl
cea, Unirea Drobeta Tr. Severin — Dier
na Orșova, Gloria Strehaia — Electropu
tere Craiova, Lotru Brezoi — C.S.M. Dro
beta Tr. Severin, Dunărea Calafat — Mi
nerul Motru, Constructorul Craiova — 
Progresul Băilești, Minerul Lupeni — Me
talurgistul Sadu.

ETAPA A iV-a (16 septembrie)
Chimistul Rm. Vîlcea — Dunărea Ca

lafat, C.F.R. Craiova — C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin, Minerul Motru — Unirea Dră
gășani, Metalurgistul Sadu — Progresul 
Băilești, Electroputere Craiova — Cons
tructorul Craiova, Gloria Strehaia — Me
talul Rovinari, Unirea Drobeta Tr. Seve
rin — Minerul Lupeni, Dierna Orșova — 
Lotru Brezoi.

ETAPA A V-a (23 septembrie)
Electroputere Craiova — Unirea Dro

beta Tr. Severin,: Minerul Lupeni — Glo
ria Strehaia, Progresul Băilești — C.F.R. 
Craiova, C.S.M,...Drobeta Tr. Severin —
Minerul Motru, Dunărea Calafat — Uni
rea Drăgășani, Chimistul Rm. Vîlcea —- 
Lotru Brezoi,- Metalul Rovinari — Dierna 
Orșova, Metalurgistul Sadu — Construc
torul Craiova.

ETAPA Â Vl-a (30 septembrie)
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — Meta

lurgistul Sadu, Constructorul Craiova — 
Minerul Motru, Lotru Brezoi — Electropu
tere Craiova, Dunărea Calafat — Metalul 
Rovinari, C.F.R. Craiova — Chimistul Rm. 
Vîlcea, Gloria Strehaia — Unirea Drobe
ta Tr. Severin, Unirea Drăgășani — Pro
gresul Băilești, Dierna Orșova — Minerul 
Lupeni.

ETAPA A Vil-a (7 octombrie)
Minerul Motru —. Gloria Strehaia, Lo

tru Brezoi — Dunărea Calafat, Progresul 
Băilești — C.S.M. Drobeta Tr. Severin, 
Minerul Lupeni — Constructorul Craio
va, Unirea Drobeta Tr. Severin — Meta
lul Rovinari, Unirea Drăgășani — C.F.R. 
Craiova, Dierna Orșova — Chimistul Rm. 
Vîlcea, Electroputere Craiova — Metalur
gistul Sadu.

ETAPA A VUI-a (14 octombrie)
Metalurgistul Sadu — Lotru Brezoi, 

Minerul Motru — Minerul Lupeni, Cons
tructorul Criova — Dunărea Calafat, U- 
nirea Drobeta Tr. Severin — C.S.M. Dro

Campionatul județean

De bun augur
MINERUL ANINOASA 

— I.M. BIRCEA 3—0 (1—0) 
Pe o vreme bună pentru 
fotbal, pe un stadion că
ruia organizatorii i-au a- 
dus substanțiale îmbunătă
țiri, s-a desfășurat partida 
dintre Minerul Aninoasa 
și I.M. Bîrcea. Gazdele, cu 
Tismănaru, Burducea și 
Dumitraș întorși la matcă, 
cu Prăța,' Blăjan și Totoi 
în plină afirmare, cu Fo- 
dor, Trestian, Dosza, Do- 
brescu și Pera, siguri și 
inimoși, au constituit un 
unsprezece redutabil. Vic
toria a revenit, firesc, ce
lor ce și-au dorit-o mai 
mult. Golurile au fost în
scrise de Dosza, Totoi și 
Burducea. Jocul bun ca 
factură tehnică, efortul 
sportiv depus de fiecare 
jucător în parte, i-au sa
tisfăcut pe înflăeărații su
porteri. întreaga atmos
feră ce domnește la Ani
noasa anunță relansarea 
echipei .în lupta pentru șe
fia clasamentului campio
natului județean de fot
bal. Să sperăm că acest 
obiectiv va fi realizat.

Prof. Teodor TRIFA

„Start"
MINERUL URICANI —

MINERUL PAROȘENI 
2—3. Prima etapă a cam
pionatului județean de fot
bal a fost așteptată cu viu 
interes de către pasionații 
fotbalului din orașul Uri
cani, deoarece la start s-au 
aliniat două formații ’frun
tașe ale campionatului tre
cut. întrecerea â fost spor
tivă, s-a văzut fotbal cu 
multe faze frumoase care 
au scos in evidență munca 
celor doi antrenori. Dacă ju
cătorii din Uricani au pier
dut, nu trebuie să supere 
pe nimeni, ei au arătat o 
putere de luptă și o dărui
re exemplară. Le-au lipsit 
însă două piese de bază, 
portarul Găti și vîrful Puș
caș, care deși au evoluat 
în partea a doua au jucat 
nerefăcuți în urma acci-

Telex S Telex • Telex
Astăzi de la ora 18 (ora 

București), va avea loc 
la Varșovia întîlnirea inter
națională amicală de fot
bal dintre echipele Poloniei 
și României. Din echipa 
țării noastre vor face par
te, printre alții, Iordache,

beta Tr. Severin, Chimistul Rm. Vîlcea — 
Progresul Băilești; Gloria Strehaia — Di
erna Orșova, C.F.R. Craiova — Electropu
tere Craiova, Metalul Rovinari — Unirea 
Drăgășani.

ETAPA A IX-a (21 octombrie)
Dierna Orșova — Constructorul Cra

iova, Dunărea Calafat — Unirea Drobeța 
Tr. Severin, Progresul Băilești — Lotru 

-Brpzoi. Metalurgistul Sadu — Minerul Mo
tru, C.S.M. Drobeta Tr. Severin — Uni
rea Drăgășani, Chimistul Rm. Vîlcea — 
Electroputere Craiova. Metalul Rovinari
— Minerul Lupeni, C.F.R. Craiova — Glo
ria Strehaia.

ETAPA A X-a (28 octombrie)
Minerul Lupeni — Dunărea Calafat, 

Electroputere Craiova — Progresul Băi
lești, Unirea Drobeta Tr. Severin — Chi
mistul Rm. Vîlcea, Constructorul Craiova
— Metalul Rovinari, Lotru Brezoi — Glo
ria Strehaia, Minerul Motru — C.F.R. Cra
iova, Unirea Drăgășani Metalurgis— 
tul Sadu, Dierna Orșova — C.S.M. Dro
beta Tr. Severin.

ETAPA A Xl-a (4 noiembrie)
C.S.M. Drobeta Tr. Severin •— Eleb- 

troputere Craiova, Metalul Rovinari — 
‘ Chimistul Rm. Vîlcea, Gloria Strehaia — 
Constructorul Craiova, Metalurgistul Sa
du — Unirea Drobeta Tr. Severin, Unirea 
Drăgășani — Minerul Lupeni, Dunărea 
Calafat — Dierna Orșova, Progresul Bă- 
ile.ști — Minerul Motru, C.F.R. Craiova — 
Lotru Brezoi.

ETAPA A Xll-a (11 noiembrie)
Metalurgistul Sadu — Metalul Rovi

nari, Constructorul Craiova — C.F.R. Cra
iova, C.S.M. Drobeta Tr. Severin — Du
nărea Calafat, Chimistul Rm. Vîlcea — 
Gloria Strehaia, Minerul Motru — Unirea 
Drobeta Tr. Severin, Lotru Brezoi — Mi
nerul Lupeni, Electroputere Craiova — 
Unirea Drăgășani, Progresul Băilești — 
Dierna Orșova.

ETAPA A XIII-a (18 noiembrie)
Minerul Motru — Lotru Brezoi, Me

talul Rovinari — Electroputere Craiova, 
Dierna Orșova — Metalurgistul Sadu, U- 
nirea Drobeta Tr. Severin — C.F.R. Cra
iova,' Dunărea Calafat — Progresul Bă
ilești, Constructorul Craiova — Chiiputul 
Rm. Vîlcea, Minerul Lupeni — C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin, Unirea Drăgășani ■— 
Gloria Strehaia.

ETAPA A XlV-a (25 noiembrie)
Unirea Drobeta Tr. Severin — Pro

gresul Băilești, Gloria Strehaia — Dună
rea Calafat, C.F.R. Craiova — Minerul 
Lupeni, Dierna Orșova — Unirea Dră
gășani, Chimistul Rm. Vîlcea — Metalur
gistul Sadu, Electroputere Craiova — 
Minerul Motru, Lotru Brezoi — Construc
torul Craiova, Metalul Rovinari — C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin.

ETAPA A XV-a (2 decembrie)
Metalurgistul Sadu — C.F.R. Craiovț^ 

Minerul Motru — Dierna Orșova, C.S.MiW 
Drobeta Tr. Severin — Gloria Strehaia, 
Progresul Băilești —- Metalul Rovinari, 
Constructorul Craiova — Unirea Drobeta 
Tr. Severin, Unirea Drăgășani — Lotru 
Brezoi, Minerul Lupeni — Chimistul Rm. 
Vîlcea, Dunărea Calafat — Electroputere 
Craiova.

nereușit
dentarilor anterioare.

Ambele reprize s-au ca
racterizat prin joc deschis 
cu faze și ocazii de gol la 
ambele porți. La un mo
ment dat se părea că gaz
dele vor cîștiga, deoarece 
Munteanu a înscris în min. 
34. In partea a doua a me
ciului, oaspeții transferă 
în favoarea lor soarta par
tidei, iar în min. 55 Lascu 
egalează (1—1). Trei mi
nute mai tîrziu (min. 58) 
llunyadi ridică scorul la 
2—1 pentru reprezentati
va minerilor din Paroșeni. 
In min. 72 același Hunyadi 
înscrie din nou și 3—1 
pentru oaspeți. Meciul es
te jucat, dar în min. 84 
Andrași, de la gazde, sta
bilește scorul final — 3—2 
pentru oaspeți. (C. ILIE)

Anghelini, Crișan, Dudu 
Georgescu și Radu II. E- 
chipa poloneză va alinia o 
formație din care nu vor 
lipsi cunoscuții internațio
nali Lato, Boniek, Terlecki, 
Szymanowski și Janas.
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La Uneam

„Focul" pregătirilor promite 
o bună funcționare 

a centralelor termice

I
! înăra horticultoa

re Constantina 
Crișan conduce de 

de 
a 

njai

Cum e și firesc, cu toa
te că iarna e departe, gos
podarii de la E.G.C.L. Lu
peni,' împreună cu cei de 
la Uricani, și-au înscris pe 
lista preocupărilor actua
le pregătirea centralelor 
termice pentru iarnă. La 
Uricani, localitate în care 
ne-am aflat zilele trecute, 
există două centrale ter
mice, una în cartierul Bu
cura, iar cealaltă în Orașul 
Nou. Care este starea a- 
cestor centrale ? Ce măsuri 
preconizează factorii res
ponsabili locali pentru pre
gătirea lor corespunzătoa
re în vederea iernii ? Ne-au 
răspuns la aceste între
bări :

Maistrul Petru Culda, 
șeful sectorului mixt Uri- 

..cani al E.G.C.L. Lupeni: 
„Am trecut la realizarea 
măsurilor de pregătire în 
vederea iernii la ambele 
centrale. La cea din car
tierul Bucura au fost cu
rățate cazanele, revizuite și 
reparate pompele, pre
cum și vanele din subsolu- 
lurile blocurilor. Cele 14 
cazane în stare de funcți
onare ale acestei centrale 
termice pot asigura și apa 
caldă necesară apartamen
telor. Avem asigurată aici 
o cantitate de aproape 
Î500 tone de cărbune. Sta
diul pregătirilor șl starea 
bună a acestei centrale, re
zerva de capacitate pe 
care o avem, îmi permit 
să apreciez că în acest car
tier nu sint și nu vor fî 
probleme în ceea ce priveș
te încălzirea și apa caldă. 
La centrala termică de la 
blocul 18 (bloc cu nume
roase și acute probleme în 
ce privește funcționarea 
instalațiilor sanitare, asu
pra cărora am atras aten
ția conducerii E.G.C.L. Lu
peni și sectorului mixt din 
Uricani, n.n.) se refac în 
prezent mantalele exteri
oare la cazane. La două ca
zane acestea fiind deja ter
minate. Avem de înlocuit 
trei vane, le-am adus și 
urmează să le instalăm, în 
locul celor cu defecțiuni. 
In rest, și la această cen

trala, elemenții celor 6 
cazane sînt buni, pompele 
sînt, de asemenea, în sta
re bună. Revizuirea insta
lației va fi terminată în 
cîteva zile, astfel incit spe
răm ca și aici să nu avem 
probleme".

La primăria orașului, to
varășul Wilhelm Neag, pre
ședintele consiliului popu
lai- orășenesc, ne-a preci
zat : „Am analizat situația 
centralelor termice în șe
dința de comandament lo
cal de la începutul lunii 
august. Am reținut, din 
sondajele făcute de lucrăto
rii de la consiliul popu
lar și din analiză, că la 
ambele centrale reviziile și 
reparațiile sînt în curs de 
definitivare, că se asigură 
și aprovizionarea cu com
bustibil. Conducerea sec
torului E.G.C.L. are în a- 
tenție pregătirea instalați
ilor furnizoare de căldură 
și apă caldă pentru ano
timpul rece. S-a stabilit 
pentru compartimentul nos
tru de gospodărie comuna
lă și locativă obligația de 
a urmări realizarea pro
gramului de revizii și re
parații stabilit, pregătirea 
centralelor termice pen
tru iarnă pînă în cele mai 
mici amănunte".

Așadar, Ia Uricani există 
preocupări pentru finali
zarea ultimelor lucrări de 
pregătire în vederea ier
nii a instalațiilor de în
călzit și apă caldă, atît din 
partea sectorului E.G.C.L., 
cit și a biroului executiv 
al consiliului popular. Din b 
relatările factorilor răs
punzători am notat că mai 
erau de executat, la data 
documentării, doar unele 
recondiționări la partea de 
construcții, între care com
pletarea unor geamuri, zu
grăvirea pereților, în in
terior și exterior, vopsirea 
timplăriei și a unor insta
lații. Aceiași factori ne-au 
dat asigurări că și aceste 
lucrări vor fi executate la 
termenele stabilite, înain
te de sosirea timpului re
ce.

Toma ȚAȚARCA
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cîțiva ani activitatea 
la sera din Petroșani 
E.G.C.L, Iarna, dar 
ales primăvara, vara și 
toamna, colectivul serei, 
din care fac parte Elisa- 
beta Codea, Nicolina Pi- 
vodă, Maria Neghină, An- 
ghelina Mihăilescu, Her
mina Leșe, Maria Bră- 
nișteanu, Elena Pănța și 
celelalte femei, în frunte 
cu Constantina Crișan, 
este mereu prezent prin
tre flori sub cupolele mo
deste din sticlă ale serei, 
pe peluzele străzilor cen
trale și din cartierul Ae
roport, în scuarele și par
curile orașului.

Munca migăloasă 
horticultoarelor cu 
mințele, cu firele plăpîn- 
de ale plantelor, cu ghi- 
vecele și apoi cu pămîn- 
tul înseamnă pentru noi, 
beneficiarii acestor stră
danii și preocupări, flori. 
Am întrebat-o pe Cons
tantina Crișan cite flori 
a asigurat în seră și a 
sădit în oraș în acest an.

—- In jur de 
salvii, begonii, 
panseluțe, nu mă uita, 
bumbișori, margarete, al- 
ternnațhera și multe al
tele.

Colectivul serei a înce-

a 
se-

300 000 
petunii

put primăvara acestui an 
cu plantarea materialului 
dendrologic — salcîm, 
malus, brunus, arțari, tei, 
sălcii, mesteceni, 
gard viu, trandafiri 
tici și înalți. In atenția ma’ lor.-Sentimentele ' ca- ? 
lui s-au aflat -îndeosebi re își fac loc în mintea- ’ 

in aceste mo
mente sînt, desigur, ' cel 
al- admirației, al prețui
rii muncii colectivului de 
muncitoare al serei.
.— Ce ați avea de a- 

dresat cetățenilor orașu
lui în legătură cu florile? 

întrebat-o ' pe ' 
" ' ' . ' . i

dar ) 
fzxac- r

admirația miilor de cetă
țeni ai orașului, care, tre- 
cînd cu treburi Ori plim- 
bîndu-se în orele de ră- 

lili^c, gaz pe stiăzile orașului, 
pi- zăbovesc o clipă în preaj-

zonele Aeroport, străzile fiecăruia, 
Republicii, de ia stadion 
pînă în Piața Victoriei, 
strada Mihai Viteazu și

FLORILE
altele. Cu toții am ad
mirat covoarele și pelu
zele cp panseluțe, nu mă 
uita, bumbișori sădite în
că din luna aprilie. Plan
tările de material den- 
drologic și rondurile de 
flori timpurii au consti
tuit prima parte a sezo
nului pentru horticultoa
re. In luna iunie, prime
lor ronduri și peluze — 
și acestea refăcute prin 
sădirea altor flori —, li 
s-au adăugat altele, cum 
sînt ceie din fața hote
lului „Central", din Pia
ța Victoriei etc. Ronduri
le și peluzele cu tranda
firi și diferite flori,' adi
că rodul muncii acestor 
femei modeste și harnice 
desfată priviri, trezesc

“ am

Constantina Crîșăn. 
[_ . — Să le admire,

mai ales să le oeroteas- ,, 
7, că. ■ ; .

- Desigur, să le ocroteas
că, pentru că nunrai ast
fel Ie pptem admira cit 
mai mult. timp și pentru 1 
că, din păcate, după cum i 
o dovedesc
— adevărat 
mai există și 
re dijmuiesc 
grădina mare a 
lui, 
toți, pentru a le duce în 
cea mică, personală sau 
le smulg pur și simplu. 
Ocrotind florile, prețu
im astfel 
'cuvenit m 
răreselor și 
lor orașului.

unele fapte 
puține — 

cetățeni ca- 
florile din 

orașu- 
de care beneficiem

în ’ modul 
unea flo- 
a gospodari-

T. VR1NCEANU

Echipajul 
companiei 

de pompieri 
din Petroșani 

fruntaș 
pe județ

La Deva s-a desfășurat 
faza județeană a concursu
lui' pompierilor militari. 
Au luat parte echipajele 
reprezentative ale orașelor 
Deva, Hunedoara, Petro
șani și Orăștie, care, s-au 
întrecut să obțină cel mai 
scurt timp la fiecare pro
bă. Echipajul companiei de 
pompieri din Petroșani, în 
rîndurile căruia s-au nu
mărat militarii Nicolae 
Curiei, Dumitru Mărgu- 
lescu, Mihai Grănișteanu, 
Grigore Petrea, Aron Ho- 
beanu, Gheorghe Țîrlea și 
alții, dînd dovadă de o 
bună pregătire profesiona
lă, a realizat cele mai bu
ne rezultate la majoritatea 
probelor. Tinerii ostași din 
Petroșani s-au situat Ia 
cinci probe pe locul I, la 
două pe locul II, iar la una 
pe locul III, elasîndu-se, 
în final, în această dîrză 
confruntare cu celelalte

<

echipaje din județ, pe lo
cul I.'

Juriul, care a stabilit 
clasamentul pe echipaje, a 
propus ca echipajul com
paniei de pompieri din Pe
troșani să reprezinte ju
dețul Hunedoara la faza pe 
zonă a concursului, care 
se va desfășura în luna 
septembrie- a.c. Îq județul 
Sibiu. .

In prezent, echipajul 
nostru se pregătește in
tens, dorind să obțină și 
la această fază de concurs 
un loc cit mai bun, cins
tind astfel ziua de 13 sep
tembrie, ziua pompierilor, 
cu rezultate de prestigiu în 
pregătirea profesională și 
sportivă.
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(Unnare-șdin pag. 1)
duceam Pe aburi. Dă
deam la lopată și co
boram iernile în gări 
la verificare de-mi 
dîrdiiau dinții. Privește 
și dumneata, stație de 
emisie-recepție, geamuri 
duble cu rezistențe în
tre ele! Siguranța în 
circulație a crescut la 
maxim și odată cu asta 
condițiile noastre de 
muncă".

Se interceptează o 
convorbire. Un mecanic 
de la un tren de mar
fă avertizează impiegatul 
de la stația Livadia că 
la kilometrul 54 plus 
500 este pericol de alu
necare a terenului. Se 
intervine rapid. Cînd 
am intrat în stație a 
urcat o echipă condusă 
de Ion Pătroi de la Dis
trictul 9, Pui. Călătorii 
feriți de. griji nu bănu
iau că o mîhă de’oa
meni au fost alertați 
pentru a le asigura o 
circulație normală.

Ochii ageri ai ajuto
rului Mihuț cercetează 
paralelele de metal. își 
anunță colegul, calm, si
gur, fără să schițeze 
vreun gest de incertitu
dine : „Urmează restric
ție, circulăm cu 30. își 
aruncă privirea în o- 
glinda retrovizoare ur
mărind șirul de vagoa
ne ce curgeau ascultă
toare. Vorbim despre e- 
conomii, de reducerea 
consumului de energie.

Cei doi, oameni de la 
bord par nemulțumiți 
de faptul că nu există 
un dispozitiv care să 
poată înregistra pe e-, 
chipaje consumul de e- 
nergie. „Ar putea fi sti
mulat astfel interesul 
tuturor în acțiunea de 
economisire. Noi cunoaș
tem bine terenul, în sta
ții deconectăm, mai o- 
prim ventilația, deci în- 
tr-un cuvînt putem e-

Cugetări 
despre 
oameni
conomisi importante 
cantități de energie".

La ora 13,12, după ce 
au făcut toaleta locomo
tivei, echipajul se îna
poiază tractînd 12 Va
goane, pline ochi, ce 
formau acceleratul 242. 
Alergam cu 120 km pe 
oră, începea să ne în
cerce senzația plutirii. 
Linia rezistă. Mașina 
parcă n-ar face nici un 
efort. In compartimente 
călătorii zboară cu gîn- 
dul înaintea trenului 
spre litoralul însorit 
căutînd să se smulgă, 
măcar pentru o clipă, 
din închistarea vremii 
plumburii. O întrecere 
pasionantă între gînduri

și forța locomotivei. 
L-am întrebat pe „nea 
Anghel" eîți kilometri 
parcurge într-un an. A 
răspuns, fără să-și des
prindă privirea că n-a 
calculat niciodată dar 
că face zilnic 158 de kilo
metri. Am calculat și 
cifra, este impresionan
tă : peste 50 000 km a- 
nual și peste 260 000 de 
călători. I-am spus și a 
început să se minuneze 
la auzul cifrelor, el, o- 
mul care în 1953 fugise' 
de acasă dintr-o comună 
a Gorjului, să învețe o 
meserie. A învățat-o. Și 
a mai învățat să iubeas
că semenii pe care-i 
duce cu palmele și min
tea lui spre locurile 
dragi cugetînd și ia ne
răbdarea de a-și reve
dea cei trei copii. Stau 
și calculez: 260 000 de că
lători transportați pe 
distanța Petroșani — Si- 
meria într-un an, în 
eondițâfde siguranță de- 
săvîrșită pe calea ferată. 
Disciplina, conștiincio
zitatea acestor oameni, 
Anghel Chiriac, comu
nist și Victor Mihuț, 
secretar al organizației 
de tineret, sînt o pildă 
elocventă a ceea ce în
seamnă responsabilita
tea muncii prin care te 
poți realiza ca om.

Ajungem în Petroșani 
fără nici o secundă în-, 
tîrziere. încă 0 dată pri
ceperea și măiestria, pro
fesională își spuseseră 
cuvîntul.
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Strada „Independenței" din Petroșani, unde spiri
tul gospodăresc și-a pus amprenta în buna întreține
re a zonelor verzi din jurul blocurilor, adevărate 
„oaze" de reeonfortare. Foto : Ion LICIU

Curier juridic

Plut. niaj. Ioan JITEA, 
compania de pompieri 

Petroșani

Ioan PRODAN, Hațeg : 
Referitor la scrisoarea pe 
care o adresați redacției, 
privind lămurirea unor 
probleme de jurisdicția 
muncii, vă comunicăm ur- 
măto,arele:

1) Dacă încetarea con
tractului de muncă a unei 
persoane încadrate în mun
că (punctul. 1 și 2 din scri
soarea dv.) intervine în 
cursul unui an, după ce a- 
cea persoană a efectuat în
tregul concediu de odihnă 
pe acel an, persoana res
pectivă este obligată la 
restituirea părții din in
demnizația de concediu co
respunzătoare perioadei 
nelucrate din anul pen
tru care 1 s-a acordat con
cediul. Acest lucru estere
glementat de : art. 19 al. 5 
din Legea 26/1967.

2) Dreptul la concediu 
de odihnă ia naștere, pen
tru persoanele încadrate cu 
contract de muncă pe du
rată nedeterminată, cu în
cepere de la data încadră
rii motiv pentru care aces
tor persoane li se compen
sează în bani concediul 
neefectuat, indiferent de 
numărul de luni lucrate. 
Cazul la care vă referiți 
este reglementat de art. 
19 al. 1 litera „a“ din Le
gea 26z1967. care prevede > 
„compensarea în bani a

concediului de odihnă es
te permisă : în cazul în 
care contractul de muncă 
al persoanei încadrate a 
încetat înainte ca ea să-și 
fi efectuat concediul".

Olimpia CAPRUCTU, Lu
peni : Potrivit Legii Nr. 
57/1974 și H.C.M. nr. 
914/1968, dacă o persoană 
încadrată în muncă împli
nește în cursul unei luni 
o anumită vechime în mun

că, (cazul dv. 20 de ani de 
muncă în 4 iunie 1979), spo
rul de vechime neîntrerup
tă în aceiași unitate se plă
tește cu începere de la 
data de întîi a lunii urmă
toare. Deci, cu începere de 
la 1 iulie 1979, aveți drep
tul la o cotă de 10 la sută 
din retribuția de bază.

Constantin GRAURE,
jurist

Prin cartierul C'oroești al Vulcanului de azi.

Foto : I. LEONARD
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Manifestări dedicate 
aniversării eliberării României

In diferite țări ale lu
mii a continuat să fie 

marcată Ziua națională a 
României, a 35-a aniversare 
a revoluției de 'eliberare 
socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă.

Sub auspiciile Comitetul 
lui administrativ al orașu
lui Hamhîn, la Palatul cul
turii al muncitorilor de pe 
platforma chimică cu ace
lași nume a avut loc un 
miting al prieteniei coreea- 
no-române. Cu acest pri
lej, directorul combinatu
lui, a subliniat importanța 
evenimentului aniversat și 
a scos în evidență succese
le dobîndite de cele două 
popoare în opera de edifi
care a societății socialiste, 
relațiile de prietenie și co
laborare dintre România și 
R.P.D. Coreeană.

A luat cuvîntul ambasa-

dorul României în R.P.D. 
Coreeană, Paul Marinescu.

La cinematograful „Pa
radis", din Phenian, a a- 
vut loc festivitatea deschi
derii „Săpțămînii filmului 
românesc", la care au par
ticipat Cion Ciăl, adjunct 
al ministrului culturii 
artei, O Mun Han, 
președinte al 
pentru relații culturale cu 
străinătatea, vicepreședin
te al Asociației de priete
nie coreeano-română, de
legația de cineaști români 
prezentă la Phenian. Fil
me artistice românești vor 
mai fi prezentate și în o- 
rașele Phenian și Wonsan.

Sub patronajul Comite
tului Central al Frontului 
Patriei din Vietnam, Co
mitetului vietnamez de so
lidaritate și prietenie cu

și 
vice- 

Comitetului

popoarele altor țări, Comi
tetului pentru relații cul
turale cu străinătatea, a 
avut loc în sala Teatrului 
Național din Hanoi un mi
ting organizat cu ocazia 
aniversării Zilei naționale 
a României.
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Lucrările comisiei mixte româno-daneze
’ COPENHAGA 28 (Ager- 

pres). La Copenhaga au 
început, luni, lucrările 
celei de-a VIII-a sesiuni 
a Comisiei mixte româno- 
daneze de cooperare eco
nomică, industrială, tehno
logică și științifică. Dele
gațiile celor două țări au 
făcut un schimb 
formații asupra 
de dezvoltare a
ilor celor două țări, fiind 
examinate posibilitățile de 
lărgire și diversificare a 
schimburilor comerciale și 
de intensificare a cooperă
rii economice bilaterale, in 
special în domeniile in-
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de in- 
stadiului 
economi-

dustriei -construcțiilor de 
mașini, industriei chimice, 
agriculturii și industriei a- 
li men tare.

Trei pionieri români
— Adrian Mititelu și 
Cătălin Butnaru din 
Bîrlad și Valentina Ni- 
colaeva din Tulcea — 
sînt cîștigătorii Medaliei 
de aur a Concursului in
ternațional de desen 
desfășurat în Mongolia 
cu prilejul Anului In
ternațional al Copilului. 
Demn de remarcat este 
și faptul că acest suc
ces a fost întregit și de 
alte prestigioase distinc
ții în cadrul concursului
— Medalia de 
revenind 
verdeanu 
te patru 
bronz și 
de participare fiind, de 
asemenea, atribuite re
prezentanților culorilor 
românești.

argint
Cezarinei Ju
din Bîrlad, al- 

medalii de 
șase diplome
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CREȘTERILE DE PRE
TURI în Franța în 
iulie au fost mult

luna 
mai 

mari decît previziunile e- 
conomiștilor. Potrivit da
telor oficiale, media lunară 
a fost de 1,3 la sută. Se 
precizează că o astfel de 
rată lunară nu s-a mai în
registrat din aprilie 1977.

IN STATUL MEXICAN 
VERA CRUZ, ploi toren
țiale au provocat mari i- 
nundații, îndeosebi în bazi-

Agendâ energetică 
internațională

CARBURANT PE BAZA 
DE HIDROGEN

In U.R.S.S. a fost ela
borat proiectul unui reac
tor termonuclear care nu 
va produce energie e- 
lectrică, • ci hidrogen. Hi
drogenul este, după opi
nia specialiștilor, un com
bustibil ideal, deoarece 
prin arderea lui se pro
duce apa, iar valoarea
termică a carburantului 
pe bază de hidrogen este 

a

a-

mai mare decît cea 
benzinei.

„CITROL1NE"
Alcoolul extras din 

jile și reziduurile 
portocale s-a 
fi un carburant 
pentru automobile — 
declarat, 
Panama, 
tății de 
„Ci tr icos 
Alberto Perez.

El a .precizat că acest 
combustibil, botezat „ci- 
troline", a fost deja testat 
în laboratoarele societății 
dar și în practică pe un 
motor de automobil 
„Volkswagen", rezultate
le fiind deosebit de pozi
tive.

co-, 
de 

dovedit a 
eficace 

a 
la Ciudad de 
directorul socie- 
stat panameze 
de Chiriqui",

hhmcocentralA
LA 3M0 M ALTITUDINE

O nouă centrală hidroe
lectrică construită la al
titudinea de 3100 metri 
a intrat în funcțiune lin
gă orașul Golmud din 
provincia Qinghai a R.P. 
Chineze. Capacitatea pro
ductivă a generatoarelor 
instalate este de 9 000 kW.

Noua centrală este si
tuată pe rîul Golmud al

cărui debit este alimen
tat de numeroase izvoare 
și de apa provenită din 
topirea zăpezilor de pe 
munții Kunlun.

MAJORĂRI de 
PREȚURI

Guvernul indian a
nunțat majorarea prețu
lui la o serie de produ
se petroliere, în contex
tul sporirii prețurilor pe 
piața' mondială, informea
ză agenția indiană de 
presă. Potrivit prevederi
lor guvernamentale, au 
fost sporite prețurile la 
benzină, motorină, ulei 
industrial, lubrifiant!, pe
trol lampant, gaze liche
fiate și alte produse.

REUNIUNE 
INTERNAȚIONALA

După cum s-a anunțat o- 
ficial, la Paris va avea 
loc, în a doua parte a lu
nii septembrie, o reuniu
ne a unor state occidenta
le . industrializate consa
crată examinării modali
tăților de reducere a 
consumului de energie și 
punere la punct a unor 
înlocuitori ai combustibi
lilor tradiționali.

PE BAZ A 
knexghx solare 

Peru va fi prima țară sud- 
americană care va utili
za energia solară în sco
pul stabilirii unor legă
turi prin microunde între 
diverse localități. Un pro
gram guvernamental în 
acest domeniu prevede 
conectarea diverselor lo
calități din regiunea a- 
mazoniană peruană prin- 
tr-un sistem de microun- . 
de pe baza folosirii ener- î 
giei solare. J
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Hua Guofeng a primit 
pe vicepreședintele S.U.A.

BEIJING 28 (Agerpres).
Premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, Hua 
Guofeng, a primit, marți, 
pe vicepreședintele S.U.A., 
Walter Mondale. Cele două 
părți, precizează agenția 
China Nouă, au procedat 
la un schimb de vederi a- 
supra unor probleme in
ternaționale de interes co
mun Și dezvoltării relați
ilor bilaterale.

Premierul Hua Guofeng 
a acceptat invitația de a 
vizita S.U.A., transmisă în- 
tr-un mesaj al președinte-

i-alui Jimmy Carter, care 
fost înmînat de vicepre
ședintele Walter Mondale, 
și a adresat președintelui 
Carter invitația de a vizi
ta R.P. Chineză.

In aceeași zi la Beijing 
s-au semnat Acordul 
vind schimburile 
le pe anii 1980 și 
Protocolul privind 
rarea în domeniul
hidroelectrice și amenajă
rii resurselor de apă dintre 
guvernele R.P. Chineze și 
S.U.A.

pri- 
cultura- 
1981 și 
coope- 

energiei

Noi atentate teroriste 
Irlanda de Nordîn
(Agerpres). 

au
LONDRA 28

Noi atentate teroriste 
avut loc în provincia bri
tanică Irlanda de Nord. In
tr-unui din acestea și-a 
pierdut viața lordul Luis 
Mountbatten, în vîrstă de 
79 de ani, care a 
victimă exploziei

căzut 
unei 

bombe. Cunoscută persona
litate britanică, lordul Luis 
Mountbatten, a fost ‘ co
mandantul forțelor aliate 
din Asia de sud-est în cel 
de-al doilea război mon-

cu 
bri-

re
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rîului Coatzcoalcos. 
Peste 20 000 de familii sînt 
afectate de 
ta te.

SUEDIA 
o invitație 
la conferința la nivel î- 
nalt a statelor nealiniate, 
care se va desfășura la Ha
vana în intervalul 3—7 sep
tembrie.

HAFEZ AL ASSAD, 
-președintele Siriei l-a pri-

Hans- 
minis-

R.F. 
Germania. Potrivit agenției 
SANA, au fost abordate ■ 
probleme referitoare la si
tuația din Orientul Apro
piat și la principalele 
bleme ale actualității 
ternaționale.

MAIMOUNE KANE, 
prezentanta Senegalului, 
fost aleasă președinte 
Comitetului pregătitor 
întrunit la Sediul din New 
York al Națiunilor Unite 
— al Conferinței mondiale 
a Deceniului O.N.U. pen
tru femei. Lucrările comi
tetului vor continua pînă 
la 7 septembrie.

LA HAVANA au înce
put, la 28 august, lucrările 
Biroului de coordonare al 
țărilor nealiniate la nivel

această calami-

A ACCEPTAT 
de a participa

mit la Damasc pe
Dietrich Genscher, 
trul de externe al

de ambasadori pentru pre
gătirea Conferinței la ni
vel înalt a țărilor nealinia
te. Biroul dezbate un cerc 
larg de probleme, printre 
care agenda reuniunii mi
niștrilor de externe ai ță
rilor nealiniate care ur
mează să înceapă la 30 
august.

CEL PUTIN 50 DE PER
SOANE au fost rănite în 
timpul unei violente tor
nade ce s-a abătut asupra 
orașului Periiawar. din nor
dul Pakistanului, situat în 
apropiere de frontiera cu 
Afganistanul.

APARATURA
LATA la bordul 
spațiale americane 
er ’ 11" a
mis primele
fii ale planetei Saturn și 
ale inelelor sale. La cen
trul de control al zborului, 
de la Mountain Wiew, s-a 
precizat că pentru 
ment fotografiile se 
în studiu și că nu s-au for
mulat încă nici un " ’ 
concluzii privind 
nența inelelor și a naturii 
spațiului dintre 
și planetă.

LA 28 AUGUST, în U- 
niunea Sovietică a fost 
lansat satelitul artificial 
„Cosmos—1124". La 
dul său se 
instalată 
ințifică 
nuării cercetării 
.extraterestru.

dial și a ocupat unele din
tre. cele mai înalte funcții 
în ierarhia militară engle
ză.

Un alt atentat produs în 
apropierea localității War
ren Point, s-a soldat 
moartea a 18 militari 
tanici.

Cele două atentate,
vendicate de organizația 
teroristă Armata Republi
cană irlandeză (aripa pro
vizorie), au fost condamna
te energic de primul mi
nistru, Margaret Thacher, 
și liderul opoziției labu
riste, James Callaghan. Ele 
au fost, de asemenea, de
nunțate în unanimitate de 
presa britanică.
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aparatură ști- 
destinată conti- 

spațiului

întreprinderea de preparare a 
cărbunelui Valea Jiului Petroșani 
face cunoscut tuturor beneficiarilor de alo
cație de cărbuni din municipiul Petroșani, 
care nu locuiesc la încălzire centrală, să-și 
ridice pînă la 30 septembrie 1979 toate ra
țiile de cărbune restante, pentru care pose
dă bonuri de cărbune eliberate în 1979,

După 1 octombrie 1979 se vor elibera 
numai rațiile pentru care s-au eliberat bo
nuri în lunile octombrie - decembrie, ur- 
mînd ca rațiile neridicate pînă la 30 septem
brie 1979 să fie onorate după 1 ianuarie 
1980, în măsura în care s-au lichidat bonu
rile pentru rațiile curente ale trimestrului IV 
1979.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Fortăreața in
vizibilă ; Republica: 
Prima iubire ; Unirea : 
Alibi pentru un prieten, 
seriile I-II ;

PETRILA : Lăsați ba
lonul să zboare.

LONEA : Severino;
ANINOASA : Viața

merge înainte ;
•VULCAN : Explozie

în Marea. Egee.
LUPENI — Cultural : 

Să prinzi o stea căză
toare ; Muncitoresc: Spe- 
riați-1 pe compozitor.

URIC ANI : Mateias
gîscarul.

I

W |
16,00 Telex. 16,05 Ca- I 

lificarea în domeniile I 
prioritare ale județului. | 
16,2p Arii din operete și 
canțonete. 16,45 Cores
pondenții județeni trans-— 
mit... 17,05 Tragerea 
pronoexpres. 17.15 Pic-’ 
tori contemporani — 
Constantin Piliuță. 17,45 
Din muzica și dansurile 
popoarelor. 18,00 Aten
ție la... neatenție ’ 
Festivalul național 
tarea României". 
1001 de seri. 19.00
jurnal. 19,20 Priorități 
în agricultură. 19,30 Noi, 
femeile ! 20,00 Telecine- 
mateca. Ciclul „mari 
actori". Filmul artistic 
„Campionul" — produc
ție a studiourilor ameri
cane. 21,35 Telejurnal.

18.20 
„Cîn-
18.50 
Tele-

I 
I
II

Institutul de mine
Petroșani

ÎNCADREAZĂ :

strungar 
lăcătuș mecanic 
electrician

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

Cererile de încadrare se pot depune zil
nic la biroul plari-retrîbuire-personal, unde 
se pot obține și relații suplimentare, telefon
42973.

Mica publicitate
IOAN PETRUȘAN . mul

țumește medicilor Mihail 
Banatu și Ghiocel Crisles- 
cu, surorilor medicale Ioa
na Mârincoiu, Olivia Ca
stan, Sin zi ana Bucilă pen
tru grija și tratamentul a- 
plieat în timpul spitaliză
rii și le dorește tuturor 
multă sănătate. (716)

PIERDUT carnet student 
pe numele Groșan Tiberiu, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. Se dăclară 
nul. (714)

PIERDUT diplomă de 
absolvire a Școlii profesio
nale promoția 1974 cu se
ria H nr. 144, eliberată de

Școala profesională Urzi- 
ceni pe" numele Popescu 
Stelian. Se declară nulă. 
<718)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Popes
cu Maria. eliberată de 
I.G.C.L. Petroșani. Se decla
ră nulă. (717)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Buiu- 
lescu loan, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. Se decla
ră nulă. (719)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Contea 
Lazăr, eliberată de prepa
rați» Petrii». Se declaiă 
nulă. (720)

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA Cocor, Boteanu și Szanto anunță cu du
rere încetarea din viață a bunei noastre soții, mame 
și surori - COCOR ANA MAGDALENA

înhumarea azi, 29 august, ora 16 cimitirul Petrila. 
(715)

Cu nemărginită durere familia amintește tuturor 
celor Că l-au iubit și apreciat că astăzi, 29 august se 
împlinește un an de cirul s-a SjtnS fhn viață scumpul 
lor soț, tată și bunic.

ZATROK IOAN

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 61 (secții). TIPARUL Tipogralia Petroșani, sir. Republicii, nr. 67.

(721)


