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Alegerile în organizațiile de partid 
sub semnul sporirii preocupărilor pentru perfectionarea 

întregii activități economice și politico-educative

al 
din 
pri-

în

V In perioarda premergă- 
”toare evenimentului de co

vârșitoare însemnătate pen
tru viitorul națiunii —' 
Congresul al XII-lea 
partidului — alegerile 
organizațiile de partid 
lejuiesc, pretutindeni
țara noastră, intensificarea 
activității politice, amplifi
carea eforturilor depuse de 
comuniști pentru înfăptui
rea în cele mai bune con
diții a obiectivelor ce re
vin fiecărui colectiv, în e- 
tapa ce o străbatem. Ast
fel, ' prin fapte de autentic 
eroism muncitoresc, prin 
acțiuni caracterizate de o 
înaltă responsabilitate so
cială, comuniștii întîmpi- 
nă Congresul dind expre
sie adeziunii depline la li
nia politică generală a 
partidului, hotărîrii nestră
mutate de a contribui la 
întărirea națiunii, la acce
lerarea progresului societă
ții pe calea dezvoltării 
ie multilaterale.

Sarcinile ce stau în 
ceasta perioadă în fața 
gănizațiilbr de partid

sâ

a- 
or- 
din 

Valea Jiului sînt deosebit 
de mobilizatoare. întreaga 
acțiune de pregătire și 
desfășurare a adunărilor și 
conferințelor pentru dări 
de seamă ‘și alegeri trebuie 
să se înscrie sub semnul 
exigent al sporirii preucu- 
părilor pentru perfecționa-

rea activității în toate 
compartimentele vieții po
litice și social-economice, 
să conducă efectiv la îm
bunătățirea realizărilor, la 
creșterea participării oa- 

. menilor muncii în amplul 
proces al creației materia
le, cercetării științifice, în- 
vățămîntuîui, culturii și 
celorlalte domenii. Pregă
tirea și desfășurarea alege
rilor va conduce, pe aceas
tă cale, la întărirea tot 
mai puternică a organiza
țiilor de partid, la sporirea 
capacității lor «de a solu
ționa problemele' legate de 
progresul întreprinderilor, 
va contribui la creșterea 
potențialului economic al 
municipiului și asigurarea 
condițiilor preluării viitoa
relor sarcini de plan.

In domeniul extracției 
de cărbune, principala ac
tivitate economică a mu
nicipiului, organizațiile de 
partid sînt chemate ca în 
toată perioada de pregătire 
și desfășurare a alegerilor 
să acționeze cu înaltă răs
pundere pentru intensifi
carea muncii politice, de 
mobilizare a forțelor pro
ductive ale fiecărui sector 
și fiecărei brigăzi, în ve
derea obținerii unor rea
lizări superioare. După 
cum se știe, în luna au
gust a fost înregistrată o 
scădere a ritmicității ceea

ce a condus la rămînerl 
în urmă în majoritatea co
lectivelor miniere. Este im
perios necesar să se între
prindă în fiecare sector o 
analiză exigentă a stadiu
lui îndeplinirii sarcinilor 
de plan, să fie prevăzute 
termene și responsabilități 
concrete pentru recupera
rea fiecărei restanțe, să fie 
în mod real îmbunătățită 
asistența tehnică pe schim
buri și locuri de 
In fruntea tuturor 
lor de redresare, 
general, în fruntea 
părilor pentru
programului de creștere a 
producției fizice și produc
tivității muncii trebuie să 
se situeze în primul rînd 
comuniștii, membrii birou
rilor și organizațiilor de 
bază și ai comitetelor de 
partid, minerii șefi de bri
gadă, specialiștii de înaltă

munca, 
acțiuni- 
și, în 
preocu- 

realizarea

(Continuare in pag. a 2-a)

I.M. Vulcan

Pe șantierul de locuințe din Lupeni

Intensificarea ritmului

cere conlucrarea mai eficientă a unităților 
participante la execuție

Am efectuat la finele lu
nii august și prima zi a 
lunii septembrie un raid 
anchetă pe șantierul de lo
cuințe din Lupeni pentru 
a urmări stadiul execuției 
apartamentelor programa
te pentru acest an. Con
semnăm că la Lupeni tre
buie predate în acest an 
aproape 400 apartamente 
noi executate în antrepri
ză de Grupul de șan’iere 
T.C.H., respectiv șantierul 
nr. 4 Lupeni al grupului, 
ea și alte cîteva sute de 
apartamente executate de 
șantiere ale unor unități 
de. construcții industriale 
din țară. La finalizarea 
primelor apartamente a- 
mintite sînt angrenate, de 
fapt, alături de construc
torii T.C.H, mai multe u- 
nități din orașul Lupeni. 
Despre mersul lucrărilor 
în actuala etapă, despre 
conlucrarea dintre diferite
le unități la materializa
rea apartamentelor, pre
cum și despre condițiile de 
realizare a planului pe a- 
cest an, consemnăm cîte- 
ya opinii culese în șantier.

Sandu TUDOR, șef de 
echipă zidari: „Conduce
rile trustului și a grupu
lui au preconizat să se e-

xecute în ritm intens fi
nisajele la fațadele blocu
rilor. Nu se asigură însă 
corelarea acestei. operații 
cu celelalte lucrări. Sînt 
mari întîrzieri la tencuie-. 
Iile interioare, ceea ce ne' 
ține în loc pe noi cei care 
finisăm exterioarele. Cu e- 
forturi deosebite, pe care 
sîntem hotărîți să le de
punem și în continuare, e- 
chipele de zidari de la fa
țade și-au depășit lunar 
propriile sarcini cu circa 50 
la sută, dar stadiul fizic 
al lucrărilor este întîrziat, 
pentru că în interior nu 
este plasată forța de lucru 
corespunzătoare11.

loan MANArAZAN, șef 
de echipă dulgheri: 
vem de ridicat de 
înainte structura de
zistență a încă două blo
curi — A2 și A7. La blocul 
A2, unde am început înăl
țarea, ritmul din luna au
gust a fost redus la jumă
tate față de cel scontat. 
Cauza principală constă în 
livrarea înceată a planșe-

„A-
acum

re-

Anchetă realizată de 
Anton HOFFMAN

(Corn, in pag. a 2-a)

4 pag. 30 bani

Lupeni — aspect din 
centrul orașului* un 
tradițional loc de des
tindere pentru locuito
rii tineri și vîrstnici ai 
acestei străvechi vetre 
a cărbunelui.

Foto : Gh. OLTEANU

Minerii din Lupeni 
obțin noi succese
Minerii Lupeniului au 

început luna septembrie 
cu rezultate pe măsura 
ritmului înalt al muncii 
acestui colectiv care a 
lansat chemarea la în
trecere către toți mine
rii țării.

In ziua de 1 septem
brie, planul la produc
ția de cărbune a fost de
pășit de către sectorul V 
cu 283 de tone, sectorul 
I cu 146 tone, sectorul 
VII cu 101 tone de căr
bune și sectorul VI cu 
96 de tone. Sutele țje 
tone de cărbune extras 
peste plan, într-o sin
gură zi, confirmă pe 
deplin hărnicia acestui 
colectiv.

0 nouă capacitate de producție
Pe stratul 18, în blocul 

IV nord, din sectorul VII 
al minei Vulcan, brigada 
minerului Simion Pădu- 
reanu a executat sîmbă- 
tă, 1 septembrie, Ultimul 
metru la o lucrare 
pregătiri prin care 
nouă capacitate de 
ducție va intra în func
țiune. Este vorba de un 
abataj frontal ce va fi 
echipat cu susținere indi
viduală și care va fi 
ploatat de brigada 
Ion Calotă.

Lucrînd în condiții di

de 
o 

pro-

ex- 
lui

ficile, dar cu multă sîr- 
guință, minerii din schim
burile conduse de Necu- 
lai Prisecaru, Martin Ju- 
chi, Mihai Frumosu și 
Gheorghe Căruntu, din 
brigada lui Simion Pădu- 
reanu au reușit să exe
cute lucrarea în timp, 
astfel încît din acest a- 
bataj se vor extrage pes
te cîteva zile primele to
ne de cărbune.

Ion MIHOLCEA, 
tehnician, I.M. Vulcan
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Pregătiri pentru noul 
an școlar

Au reapărut cărțile 
caietele, semn că un nou 
ăn școlar se apropie. Un 
ncu torent tineresc se va - 
revărsa către școli și gră
dinițe. Cum sînt pregătite 
ele pentru primirea oas
peților ? Iată o întrebare 
la care încercăm să găsim 
răspuns împreună cu to
varășul Alexandru Varga, 
șeful secției din Lupeni a 
E.G.C.L.

— Secția E.G.C.L. 
Lupeni răspunde de re
parațiile la școlile și 
grădinițele din Lupeni 
și Uricani. Am vrea 
știm care este stadiul 
cestora ?

— Este adevărat că 
s-au repartizat sarcini pen
tru a executa aceste lu
crări. Noi am încercat să 
le rezolvăm cit mai bine. 
In acest sens au fost for
mate echipe speciale și 
mixte care au reușit să e- 
xecute lucrări de bună ca
litate. Voi exemplifica doar 
cîteva dintre ele : am
terminat lucrările constînd 
din zugrăveli, vopsiri, 
parații ale instalațiilor sa
nitare, la acoperișuri 
la sobele de teracotă

Și

să
a-

ni

re-

și 
la 

Școala generală nr. 3 (îm
preună cu anexa și semi- 
internatul care-i aparțin), 
liceul de chimie, grădinița 
nr. 1, toate acestea din Lu
peni. De asemenea, astfel 
de lucrări s-au executat și 
la alte cinci școli generale 
și la casa de copii din U- 
ricani.

— Ați mai executat 
o serie de lucrări su
plimentare ?

— S-au executat sau ur
mează a fi terminate pînă

la 5 septembrie lucrări su
plimentare constînd din spoieli. 
exterioare și lucrări de par- 
chetare la școlile generale 
nr. 1, 2, 4, 5, 6 și grădini
țele nr. 5 și 6 din Lupeni. 
Urmează, de asemenea, să 
fie executate cele șase so
be de teracotă, precum și 
reparațiile interioare și ex
terioare la școala genera
lă din Cîmpu lui Neag.

Alexandru TATAR

(Continuare în pag. a 2-a)

scurge
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In pag. a 3-a

Minerii din schimbul lui Gheorghe Vrinceanu din brigada lui Constantin 
Babei lucrează cu un complex mecanizat din sectorul II al minei Paroșcni. 
După ieșirea din mină fac bilanțul unui schimb rodnic.

Foto : St. NEMECSEK

Altă 
dimensiune 
a timpului 
Timpul nu este o no

țiune abstractă. El este o 
formă ~ obiectivă de exis
tență a materiei. Este 
știut acest lucru. Nu de 
acum. Ideea ne parvine 
de la filozofii antici ca

re au constatat 
rea ireversibilă a 
lui intr-o singură
ție — din trecut, 
prezent,' spre viitor.

De atunci și pină 
cum, timpului i-au 
descoperite 
dimensiuni. Și tot 
valori. De pildă, discutăm 
in ultima perioadă 
mai mult despre 
unor fenomene, 
materiale. Ne 
tot mai des la 
noastră de muncă și 
viață. Căci in coexistenta 
timpului cu spațiul, dura
ta este o proprietate 
seamă a acestuia.

Se spune despre 
tare întreprindere că 
a realizat indicatorul 
losirii timpului de mun
că decît in procent de 
80 și ceva la sută. Ime
diat ne gindim la cauze. 
Inclusiv la acei oameni 
care nu-și fac probleme 
din a folosi la maximum 
timpul, absentind nemo
tivat de la serviciu.

Auzim despre reduce
rea timpului de lucru, mă
sură de care minerii Văii 
Jiului beneficiază de rnoi 
mulți ani. Despre nece
sitatea ca oamenii mun
cii să-și petreacă util 
plăcut timpul liber 
care dispun.

Iată cum această 
țiune — 
tă noi și 
mensiuni. 
problemă 
chemare pentru a 
podări mai bine timpul, a 
realiza mai mult, in con
diții de eficiență cres- 
cindă.

Valeriu COANDRAȘ
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tot 
durata 
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referim 
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tifnpul — capă- 
importante 
A devenit 
obștească.
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is'-a făcut

nu păstrează locuința în bune condițiuni

Am primit la redacție următoarea sesizare : „Mă 
numesc Ilie Popa și locuiesc în orașul Uricani, strada 
Republicii, blocul 18 turn, etajul I, apartamentul nr. 5. 
In luna noiembrie 1978 am adus la cunoștința secto
rului de gospodărie comunală și locativă din Uricani 
faptul că de la etajul superior se infiltrează apă în ta
vanul și pereții băii apartamentului, degradîndu-i și 
ir.treținind totodată un aspect neplăcut. Cu toate insis
tențele repetate din partea subsemnatului și promi
siunile primite, remedierea defecțiunii nu 
pină acum1*.

evacuare o 
aparta- 
sectorul 
dispune, 
a lunii 
instala-

• • i" ;'._Ș

instalațiile de 
apei reziduale < 
mente. Pentru 
din Uricani nu 
din a doua parte 
itilie, decît de un . 
tor pentru cartierul Bucu
ra (al doilea, Ilie Dumitru, 
pentru „Orașul nou“, re
partizat la Uricani la în
ceputul lunii iunie, fiind 
refuzat de sector ca urma

Pe urmele acestei sesi
zări am fost la Uricani. 
Aspectul pereților aparta
mentului nr. 5 din blocul 
18 confirma întrutotul se
sizarea petentului. Pentru 
a afla cauza tergiversării 
reparației solicitate de I- 
lie Popa, ultima oară la 
16 iulie 
sectorul 
E.G.C.L. 
re 1 In 
a registrului cu 
de reparație din partea ce
tățenilor, cea solicitată de 
Ilie Popa figura efectuată. 
In realitate locatarul fu
sese doar vizitat în mai 
multe, rânduri de instala
torul Ilie Dumitru, care __
însă nu a făcut reparația. țemi la care a efectuat a- 
Un asemenea mod de „re-, 
zolvare" a cererilor oame
nilor muncii trebuie era
dicat cu toată fermitatea !

Maistru l Petru Cu Ida, 
actualul șef al sectorului, 
și losif Lucaci, predeceso
rul său, ne-au prezentat 

• cîteva aspecte mai dificile 
cu care acest sector al 
E.G.C.L. Lupeni se confrun
tă de luni de zile în ce 
privește întreținerea și re
pararea instalațiilor sani
tare. In perioada dintre 
6 iulie și 16 august a.c. 
la sector au fost înregis
trate 122 solicitări de re
parații, majoritatea la ins
talațiile sanitare. Conside- 
rînd adevărate (cu unele 
rezerve !) mențiunile făcu
te în evidențele respective 
ale sectorului, 74 din soli
citări au fost satisfăcute. 
Au rămas nerezolvate un 
număr de 48 de cereri, din 
care 28 referitoare la di
verse reparații necesare la

a.c., am ajuns la 
din Uricani al 
Lupeni. Stupoa- 

rubrica respectivă 
cererile

din 
că

Pe urmele unei 
sesizări

re a însușirii de Ia cetă-

numite reparații a un^r 
sume necuvenite). Astfel se 
explică, într-o anumită 
măsură, numărul mare de 
solicitări de reparații neo
norate. Am prezentat lu
crurile inginerului șef al 
E.G.C.L. Lupeni, tovară
șul Ștefan Csalovics. Dis
cuția s-a încheiat cu pro
misiunea din partea inter
locutorului de a trimite la 
Uricani, în următoarele zi
le, o echipă de instalatori 
cu sarcina de a remedia 
defecțiunile apărute 
instalațiile sanitare ale 
multor apartamente 
blocul 18 turn, între 
cele locuitb de Ilie Popa, 
Constantin Catrinoiu, ~ 
tru Filip, nr. 10/5, 
5/6 și altele.

Pe urmele aceleiași 
sizări și a promisiunii 
cute de inginerul șef 
E.G.C.L. Lupeni am reve
nit în ziua de 28 august 
a.c. Spre satisfacția locata-

la 
mai 
din 

care

Pe-
nr.

se- 
fă- 
al

rilor in cauza și a noastra, 
instalatorii Ștefan Popescu 
și Sigismund Vamos,/tri
miși special de Ia Lupeni 
la Uricani, se aflau încă 
la blocul 18 turn. înlătu
raseră deja cauza inundă
rii băii locatarului Ilie Po
pa. Acești muncitori, care 
intervin zilnic pentru re
medierea defecțiunilor apă
rute în apartamente, ne-au 
ajutat cu dovezi palpabile, 
concrete să cunoaștem și
cîtctfâ exemple cje lipsă de 
răspundere a... locatarilor. 
In unele din cazurile de 
la blocul 18 (și altele), de 
vină sînt chiar locatarii. 
Tavanul și pereții băii lui- 
Ilie. Popa, spre exemplu 
.ne-au declarat instalatorii, 
au fost degradați datorită 
vecinei de la etaj,- Aurica 
Tulpe, care nu a. înlocuit 
la timp racordul, de cauciuc, 
spart, o piesă valorînd doar 
7 lei, la instalația sanitară, 
lăsînd luni de zile apa să 
inunde lent apartamentul 
de la etajul inferior. De 
la băile și bucătăriile altor 
locatari lipsesc unele gar; 
nituri și alte clemente ale 
instalațiilor din care cauză 
apar scăpări de apă. Potri
vit clauzelor din contrac- 
tul de închiriere toate a- 
cestea trebuie completate 
ori de cîte ori este necesar 
de către locatari, asigu- 
rîndu-se astfel păstrarea 
integrității și prelungirea 
vieții apartamentului.

Situația de Ia Uricani, 
unde există, după părerea 
noastră, un număr prea 
mare de solicitări de repa
rații neonorate, ridică în 
fața sectorului de gospo
dărie comunală și locativă 
al E.G.C.L. Lupeni necesi
tatea completării urgente 
a efectivului de meseriași 
al sectorului cu instalatori 
sanitari, a efectuării cu 
mai multă operativitate a 
reparațiilor. Iar locatarilor 
le revine îndatorirea de 
a-și îngriji în mod cores
punzător locuințele, care 
sînt un bun comun.

Toma ȚAțARCA

In laboratorul de panificație din Petroșani, schimbul muncitoarei Agneta 
Cscresțnyes pregătește So nouă șarjă dir specialități. Foto : O. GHEORGHE

Intensificarea ritmului
(Urmare din pag. 1)

eîor prefabricate de către livezeni 
poligonul din Livezeni, ca 
și. lipsa acută în unele pe
rioade a plasei sudate. Bu
năoară, în penultima săp- 
tămînă a lunii, față de 
necesarul stabilit de șan
tier și acceptat de furnizor 
la conducerea operativă a 
grupului, de 49' piese prefa
bricate, am primit doar 19. 
Ori de cîte ori a fost ne
cesar echipa pe care o 
conduc a lucrat peste pro
gram pentru a continua 
turnarea betonului sau 
montarea planșeelor sosite 
cu întârziere. Ceea ce reu
șeam să recuperăm însă, 
se pierdea în ziua urmă
toare din cauza aprovizio
nării defectuoase".

Pavel PETROV AN, mais
tru mecanic : „Am încer
cat și am reușit să mărim 
gradul de mecanizare și 
mică mecanizare a lucră
rilor. Se constată, totuși, 
numeroase stagnări din 
cauza numărului insufi
cient de utilaje repartizate 
șantierului sau defectării 
acestora și intervenției în- 
tîrziate pentru depanări. : 
De exemplu, la blocul A7 
am fost deseori puși 
situația de a lucra cu un 
excavator deservit de o sin-

gură autobasculantă de 
transport, S.U.T. și l.T.A. 

neasigurîndu-ne 
numărul cerut de mașini. 
Singura autocarosată re
partizată șantierului ' pen
tru transportul prefabrica- 
t“Idr a fost trimisă la De
va, din ordinul conducerii 
grupului, fără ca în . locul 
ei,să ne, fie, asigurată alta. 
Din • cauza unei defecțiuni 
la macaraua blocului A2, 
aceasta nu a putut fi fo
losită timp de trei zile, ^le- 
oarece organizatorii de la 
SUT Livezeni nu au găsit 
altă soluție pentru a o re
para decît să aștepte veni
rea din concediu a unui e- 
lectrician. Asemenea situa
ții apar mult prea des fa
ță de imperativele cărora 
trebuie să le răspundem, 
intensificând ritmul de 
xecuție a locuințelor11.

Gheorghe VASILE, res
ponsabilul punctului' de lu
cru la blocurile A2 și A4: 

a 
a 

august

e-

în

de lucru
uă scări sînt deja termina- \ 
te. Se lucrează în ritm in
tens la blocurile K5d, A5 
și A7. Aș'ientăm 
misiunea nu s-a 
la 1 septembrie, 
cui A4 să intre 
muncă a unor întreprinderi 
din oraș. E.G.C.L., mai a- 
les, nu-și face apariția, de
și îi revin de executat, 
conform graficelor întocmi- : 
te, o valoare de lucrări de 
1,6 milioane lei. De cîteva 
zile, ritmul de lucru la 
blocul A2 a crescut, dar 
sînt de recuperat mari 

Oricum, unind 
mobilizate 
depășirea 
sarcinilor 
ale între-

’eși pro- 
confirmat 

ca în blo- 
forța de

Alegerile în organizațiile de partid
(Urmare din pag. 1)

calificare, maiștrii, inginerii 
și tehnicienii care au dat 
de nenumărate ori proba 
pasiunii și priceperii în 
conducerea și organizarea 
producției.

In climatul exigent, 
prilejuit de alegerile din 
organizațiile de partid, tre
buie să-și găsească o de
plină valorificare propune
rile judicioase, făcute 
mineri, cu privire la 
fecționarea procesului 
extracție, extinderea
canizării, reducerea cheltu
ielilor de producție și a 
consumurilor specifice toa

de 
per-

de 
me-

te acestea dovedind atenția 
pe care organele de partid 
o acordă importantelor re
surse de care dispune fie
care colectiv de muncă. De 
asemenea, climatul exigent 
al perioadei de 
și desfășurare a 
practic întreaga 
premergătoare 
lui, trebuie să înregistreze 
o afirmare pregnantă a 
ordinii și disciplinei mun
citorești înaintate, a spiri
tului de combativitate fa
ță de toți cei care se abat 
de ia sarcinile producției, 
care hîr.ează bunul mers 
al colectivelor.

Saicini deosebit de ini-

pregătire 
alegerilor, 

perioadă 
Congresu-

și 
o-

confruntat 
in cadrul 

1 benefi- 
lucrări ?
da. In

— V-ați 
cu dificultăți 

, colaborării cu 
ciarii acestor

— Din păcate, 
primul rînd, ar fi proble
ma devizelor care se întoc
mesc și ni se înaintează. 
De cele mai multe, ori nu 
cuprind adevăratele lu
crări ce urmează a fi exe
cutate, Să vă dau un e- 
xemplu : Școala generală 
nr. 6 din Lupeni ne-a î- 
naintat un deviz în care 
era solicitată reparația a- 
coperișului pentru ca în 
cele din urmă să fie soli
citată reparația instalați-* 
ilor sanitare. Or, diferența 
costului lucrării este mare

noul an școlar
în favoarea celei de-a doua 
lucrări. Acestea duc, bine
înțeles, la întîrzierea lu
crărilor pînă se întocmesc 
noile devize.

— Ați avut vreun 
sprijin în executarea 
lucrărilor ?

— Ne-am bucurat de un 
real sprijin atît 
tea elevilor care 
jutat foarte mult, 
partea cadrelor
Toată această colaborare a 
contribuit la finalizarea 
din timp a multor lucrări 
și la buna desfășurare a 
lucrărilor care au mai ră
mas de executat. Vom cău
ta să le terminăm pe toa
te din timp și să asigu
răm condiții optime pen
tru desfășurarea 'noului an 
de învățămînt.

portante stau și în fața ce
lorlalte domenii — inves
tiții, transporturi, cons
trucții de mașini, indus
tria ușoară, comerțul 
prestările de servicii, 
crotirea sănătății.

Deosebit de important 
este ca dările de seamă c-e 
vor fi prezentate în fața 
organizațiilor de partid — 
emanația gîndirii colective 
a organelor alese — să fie, 
prin sine, analize de ma
ximă profunzime a activi
tății desfășurate pînă la 
alegeri, a modului în care 
comuniștii au răspuns de 
sarcinile ce le-au fost tra
sate. Prin prisma acestor 
analize vor fi stabilite mă
suri bine chibzuite, capabi
le să conducă Ia perfecțio
narea 
muncii 
vizarea

tuturor laturilor 
de partid, la acti- 
intregului poten-

din par- 
ne-au a- 

cît și din 
didactice.

țial al organizațiilor

bază, la dinamizarea preo
cupărilor pentru dobîndi- 
rea unei noi calități în 
toate direcțiile de activita
te — economic, al educa
ției politice și ideologice, 
al perfecționării profesio
nale.

Integrate organic în via
ța colectivelor, alegerile 
vor contribui, astfel, la 
creșterea rolului conducă
tor al organizațiilor de 
partid, desehizînd noi po
sibilități de 
a activității 
lectivelor, 
pregnantă a 
ințe comuniste și muncito
rești în această etapă ca
racterizată de succesele 
mărețe dobîndite de popo
rul nostru în înfăptuirea 
istoricelor obiective înscri-f 
se în Programul partidului 
de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvol
tate și înaintare fermă a 
României spre comunism.

perfecționare 
generale a co
de afirmare 
înaltei conști-

„Stadiul de execuție 
structurii blocului A2 
întîrziat pe luna 
din cauza lipsei planșeelor 
prefabricate. In cursul lu
nii septembrie am putea 
readuce stadiul real de e- 
xecuție cu cel din grafice, 
cu condiția asigurării rit
mice cu prefabricate — 
așa cum s-a reușit în ulti
ma săptamînă. La blocul 

A4, conform hotărîrii luate 
în cadrul comitetului exe
cutiv al- consiliului popu
lar orășenesc, așteptăm e- 
chipe din partea benefi
ciarului și a altor între
prinderi din oraș pentru 
execuția tencuielilor și lu
crărilor de interior. întrea
ga structură de rezistență 
este terminată în acest 
scop de cîteva 
Front de lucru 
pentru 60 de 
dar, deși ni s-a 
la 1 septembrie aceștia vor 
fi în lucru, blocul a rămas a- 
proape gol, căci, la 1 sep
tembrie, au sosit doar 6 
muncitori de la I.F.A. „Vis
ează",

Otto CORCEAM, șeful 
șantierului din Lupeni al 
T.C.H.; „Am reușit să pre
dăm în primul semestru al 
anului, la Lupeni și Uri
cani, 168 apartamente. Pî
nă la jumătatea lunii sep

tembrie va fi dat în folo
sință și blocul A3, cu 48 
apartamente, din care do-

în
săptămîni. 
este creat 
meseriași, 
promis că

pierderi, 
forțele noastre, 
integral pentru 
lună de lună a 
proprii, cu cele 
prinderilor sosite în spri
jin, dispunem de condiții 
suficiente pentru a da în 
folosință tot ceea ce ne-am 
programat. Depinde însă 
cum vom conlucra înce- 
pînd cu luna septembrie 
cu unitățile economice 
împreună cu care vom rea
liza aceste blocuri”.

A ceasta din urmă afir
mație poate sluji foarte bi
ne de concluzie. Dorm, 
totuși, să completăm că de 
acum înainte pînă la sîir- 
șitul anului. îndeosebi în 
luna în care am intrat, la 
Lupeni trebuie să se men
țină permanent un ritm 
ridicat de execuție — uni
ca șansă ca volumul mare 
de lucrări să poată fi în
cheiat la vreme. Amintim^ 
din nou, unitățile economi
ce care, așa cum s-a des
prins din anchetă, dețin, 
alături de constructorii din 
șantier, un rol hotărîtor în 
crearea de condiții optime 
de execuție : S.U.T. și poli
gonul de prefabricate din 
Livezeni, Grupul de șan
tiere din Petroșani (atît 
în coordonarea activității 
șantierului din Lupeni, cit 
și în angrenarea eficientă 
și operativă a celor două 
unități amintite la îndepli
nirea sarcinilor ce le re
vin), întreprinderile din 
Lupeni stabilite să partici
pe alături de constructori 
la realizarea obiectivelor 
ți, în special, E.G.C.L. din 
localitate căreia îi revin 
de executat un volum 
deosebilt de mare de lu
crări.

I

O veste mult așteptată 
de numeroșii posesori de 
autoturisme din Valea 
Jiului. La „auto service" 
Paroșeni a intrat, ieri, în 
fucțiune o rampă de 
spălare. Instalația, auto
mată, asigură o spălare 
eficientă prin șamponare 
la un cost redus, 13—17 
lei și funcționează pe 
două schimburi. (A.H.)

In perioada 14—18 oc- tît podul cît și trecerea 
tombrie, O.J.T. Lupeni ' peste calea ferată 
organizează o excursie în 
R.P, Ungară. înscrierile 
se fac numai pînă în 10 
septembrie a.c. (C.D.)

★
Pentru asigurarea unei 

căi de acces sigure spre 
cartierul Gîrbești și re
miza C.F.R. din Petroșani, 
peste pîrîul Banița s-a 
construit și dat recent în 
folosință un nou pod „ru
tier. In aceeași zonă a 
fost amenajată și trece-

■ rea peste calea ferată. A-

vor 
cir- 
Lo

fi folosite și pentru 
culația pietonală. (W. 
jadi, coreșp.)

★
Astăzi, de la ora 

discoteca organizată 
Teatrul de stat din 
troșani oferă 
un program 
ducativ bogat 
(T.S.)

■ir
La începutul acestei 

săptămîni au plecat spre

19, 
de

Re
ținerilor -

cultural-e- 
și atractiv.

ta berclc de instruire și 
odihnă ultimele două 
grupuri de elevi din a- 
cest final de vacanță. 
Grupul din Petroșani, a- 
lături de atîția alții din 
județ și întreaga țară, 
vor petrece binemeritate 
zile de odihnă în tabere
le de la Bucșani — Su
ceava și Costești — Vîl- 
cea. (V.S.)

I
I
I
>
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Fotbal, divizia A JIUL-CHIMIA RÎMNICU VÎLCEA 0-0
O întrebare pe adresa clubului:

PÎNĂ CÎND PIERDEM PUNC TE ?

Divizia C

Victorie la limită

Patru etape, nici un 
meci cîștigat, unul nul, trei 
pierdute, nici un gol mar
cat, șapte primite, un sin
gur punct. Bilanț îngrijo
rător ! Perspectivă deloc 
luminoasă ! Iată unde am 
ajuns... In programul de 
fotbal de duminică cine
va declara că în meciul cu 
Chimia, Jiul va începe 
campionatul. Dincolo de 
metaforă, jocul a infirmat 
supoziția. Nu, nu e adevă
rat, campionatul a început 
demult, numai 
noastră n-a înțeles 
lucru ! Campionatul a 
ceput, și nu metaforic, 
Ia sfîrșitul celuilalt, 
știm cu toții 
Sau, cel puțin după păre
rea celor 5 000 de specta
tori de duminică, trebuia 
să înceapă atunci. In ace
lași program, altcineva se 
hazarda în a pronostica, pe 
drept de altfel, că în me
ciul cu vîlcenii vom „spar
ge gheața".

Iată că n-am spart-o, 
nici măcar mareînd un gol, 
darmite cîștigînd cele do
uă puncte puse în joc. 
Este inimaginabil ca o e- 
chipă de divizia A, jucînd 
acasă, să expedieze primul 
șut pe spațiul porții 
în min. 75 ! Și 
că un fundaș, 
gore...

Multe ocazii 
Multe mingi 
Multe atacuri s-au 
în linia de 16 a oaspeților, 
multi nervi și... tutun s-au 
consumat în tribune. Și, 
eu toate acestea, iată-ne în 
postura deloc onorantă de 
a ne clasa după patru e- 
tape, pe locul 17. Cine es- 

,de facto" 
perfor- 
Antre- 
clubu- 

întrebări 
răspuns 

nu-

echipa 
acest 

în
de 

cînd 
ce a fost...

abia 
asta s-o fa- 
Petrc Gri-

s-au 
s-au

ratat, 
irosit, 
oprit

te realizatorul „i 
al acestei triste 
manțe ? Jucătorii ? 
norii ? Conducerea 
lui ? La aceste 
vom încerca un 
detaliat într-un viitor 
măr al ziarului.

Ce a fost duminică 
stadionul Jiul ? A fost 
joc anost între două echi
pe fără pretenții, un joc 
al ambițiilor, și, ambițio- 
nîndu-se prea tare, cele 
două echipe au uitat că 
se află pe teren pentru a 
juca fotbal. In prima par- 

formația 
ocazii 
7, 10, 
35. 41 
două

te a întîlnirii 
noastră a ratat 
de a marca (min. 6,
12, 14, 20, 26, 27, 31, 
și 43), dintre care

12

pe 
un

A r* r
1

Incă o ocazie ratată, încă un... oftat din 5 090 de piepturi 
prezenți în tribune.

foarte clare: cea din min.
26 cînd, la o învălmășeală, 
ratează pe rînd Bucurescu, 
P. Grigore, Licsandru și 
din nou Bucurescu, apoi 
situația excelentă din min. 
31 cînd Sălăgean, Licsan
dru și Mușat se invitau, 
prin gesturi penibile, să 
maree, neavîndu-1 în față 
decît pe portarul Constan
tin. Repriza secundă a fost 
dominată de nervi și ra
tări, de pripeala atacan- 
țllor noștri și calmul apă
rătorilor adverși. Cele do
uă schimbări, Cassai în lo
cul Iui Stoica și Iancu în 
locul lui Mușat, n-au adus 
nimic nou în structura jocu
lui echipei noastre. Cassai a 
evoluat sub orice critică, 
nu i-a reușit nici un stop, 
nici o pasă n-a ajuns la 
coechipieri. Or așat.. In do
uă minute — 88 și 89 —
s-au ratat patru ocazii de 
gol și s-au trimis două 
mingi peste tribună. Trist...

A plăcut în mod deose
bit jocul lui Petre Grigore, 
serios, ajuns la o anume 
maturitate, tenace, cu ini
țiativă și imaginație (pă
cat de cartonașul galben). 
Au dat satisfacție Ciupi- 
tu și Rusu. iar Bădin a 
fost mult mai calm și mai 
calculat, dirijînd prin cu
vinte mai „dulci" apărarea

și linia de mijloc. Varga, 
jucătorul care vrea să fa
că totul, nu a „sclipit" ca de 
obicei, Licsandru într-un 
permanent travaliu, eu un 
plus de vigoare și tinerețe a 
fost mereu în centrul fa
zelor calde, dar cu o floa
re... Stoica și-a făcut nu
mai datoria, dar e puțin. 
A surprins neplăcut Sălă- 
gean, spre care se îndrep
tau multe speranțe, dai- a 
ratat enorm și, colac pes
te pupăză, la o centrare, pe , 
care trebuia să o preia în 
plasă (min. 24), pur și sim
plu i-a căzut mingea în 
căp... Bucurescu ne-a „în- 
cîntat" cu cîteva centrări 
„de C“. Mușat nu se ridi
că nici pe departe la va
loarea cu care se autode
finește, de fost „dinamo- 
vist".

In pofida unui arbitru 
binevoitor, piteșteanul Mus- 
tățea.cu puțină șansă, vil- 
cenii puteau pleca acasă 
cu ambele puncte, deter- 
minînd astfel ca oftatul din 
cele 5 000 de piepturi să fie 
și mai profund. Un spec
tator din tribuna I, privind 
spre cer și învocînd ve
chiul dicton „o tempora, o 
mores", a văzut plutind la 
200 de metri un frumos

Foto :
ale spectatorilor
Gh. OLTEANU

dedirijat cu dibăcie 
puști. Și a spus : 

zmeu, nu zmeii noș-

DIVIZIA A
REZULTATE TEHNICE : Universitatea Craiova — 

„U“ Cluj N. 2—0, Dinamo—Olimpia Satu Mare 2—0 
C.S. Tîrgoviște — F.C. Argeș 3—0, Jiul Petroșani — 
Chimia Rm. Vîlcea 0—0, F.C.M. Galați — Steaua 1—1, 
F.C. Baia Mare — Politehnica Timișoara 3—2, Po- 

; 2—0. Viitorul
Tg. Mureș —

litehniea Iași — Sportul studențesc
Scornicești — S.C. Bacău 1—0, Â.S.A. 
Gloria Buzău 2—0.

CLASAM
1. Steaua
2. Universitatea Craiova
3. C.S.
4. A.S.A.
5.
6. Viitorul Scornicești
7. Dinamo București
8. F.C. Baia Mare
9. Politehnica Iași

10. Politehnica Timișoara
11. S.C. Bacău
12. F.C. Argeș
13. Sportul studențesc
14. F.C.M. Galați ‘
15. Gloria Buzău
16. Chimia Rm. Vîlcea
17. JIUL PETROȘANI
18. Olimpia Satu Mare

ETAPA VIITOARE:
goviște, Politehnica Iași
Olimpia Satu Mare — F.C. Baia Mare, Steaua —
Viitorul Scornicești, „U“ Cluj-Napoca — A.S.A. Tg. 
Mureș, F.C. Argeș — Dinamo, Gloria Buzău — S.C. 
Bacău, Sportul studențesc — Universitatea Craiova, 
Chimia Rm. Vîlcea — F.C.M. Galați.

Tîrgoviște
Tg. Mureș 

„U“ Cluj Napoca

E N T U
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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Petroșani

- Politehnica Timișqara,
Jiul

3
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1

1
1
2 
0
0
1
1
0
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0
0
0
1
1
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0
0
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2
3
3
3
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4
1
7
2
6
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8
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7
7
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
3
3
2
1
1
0

Tîr-

ȘTIINȚA — C.P.L. CA
RANSEBEȘ 1—0 (1—0). A- 
flați la primul lor joc 
pe teren propriu, din noul 
campionat, studenții nu 
și-au onorat cartea de vi
zită decît în prima repri
ză cînd s-au impus cu au
toritate, silindu-i pe oas
peți să se apere aproape 
continuu. In această parte 
a meciului, ei au desfășu
rat un joc combinativ, în 
viteză, cu multe șuturi la 
poartă. Din păcate numai 
o singură dată mingea a 
poposit în plasa porții ad- 

întîm- 
cînd 
pasă 

Se- 
șutu-

verse. Aceasta s-a 
plat în minutul 12 
Gulea a fructificat 
ideală venită de la 
ceanschi. Pripeala în 
rile decisive a fost dealt

fel cauza principală a nema- 
jorării scorului 
pauză. Gulea
Corceau (min. 19), Seceans- 
chi (min. 34) și Voictj (min. 
41) au fost cîteva exem
ple în acest sens.

La reluare, fotbaliștii de 
la Știința au avut o căde
re inexplicabilă. Acțiunile 
lor nu au mai avut con
sistența necesară, evoluînd

o

pînă la 
(min. 13),

lejer pe teren șt greșind 
multe pase. De acest lucru 
a profitat echipa oaspet® 
care a ieșit la joc cu mai 
mult curaj, punînd în re
petate rînduri, în dificul
tate apărarea gazdelor. 
Portarul Bogheanu, care 
în prima repriză nu avuse
se practic ce apăra, de as-* 
tă dată a fost mult soliei-* 
tat, la șuturile puternice 
expediate de către fotba
liștii din Caransebeș. Și 
nu a lipsit mult ca aceas
tă echipă, promovată anul 
acesta în divizia C, să nu 
plece de la Petroșani cu 
un punct. Ne referim, în. 
special, la faza din minu
tul 88 cînd extrema stin
gă Preda, trecînd cu multa 
ușurință printre apărăto
rii Științei, a irosit cea 
mai marc ocazie a meciu
lui, expediind balonul de 
la numai cîțiva metri, pe 
lingă bară !

Deci, o victorie obți
nută la limită și... cu mul
te emoții în finalul parti
dei. i

C. MATEESCU’ ?

zmeu 
vreun 
„Asta 
tri". Și avea dreptate. Sis
temul tactic folosit de e- 
chipa noastră a fost „exce
lent, dar a lipsit cu de
săvârșire". Așezarea în te
ren, neconcludentă, a de
monstrat — pentru a cîta 
oară ? — că spiritul de e- 
chipă nu înseamnă să 
stăm toți grămadă.

In fine, rămîne încă de 
neînțeles, pînă cînd pier
dem puncte ? E vremea să 
ne aducem aminte că sîn- 
tem o echipă a minerilor 
Văii Jiului care cer, 
din tot sufletul și sînt 
dreptățiți să vadă, un 
care să se ridice la un 
vel superior! Să uităm 
cazurile, învățînd din 
să ne dovedim forța 
mobilizare, în meciul 
mîîne să obținem victoria !

Este tot ceea ce speră su
porterii, care încă n-au pă
răsit echipa, sperăm 
și avem încredere în 
pa noastră, în băieții 
altădată ne-au oferit 
meroase satisfacții.

Așadar, „Hai Jiul 
mult, mult succes !

B R E V
• FOTBAL Campiona

tul național de juniori : 
Jiul — Chimia Rm. Vîl
cea 4—3, Juniori I : Me
talurgistul Cugir 
8—0, C.S. Școlar 
șani — Unirea Alba 
lia 3—0. Juniori II: 
lectroputere Craiova 
Minerul Lupeni 4—0, 
ința Petroșani - 
Caransebeș 2-—0.
Campionatul județean

Constructorul Ilurie-

- Jiul
Petro 

lu-
E-

ȘU-
C.P.L.

Campionatul județean
Joc de slabă factură, rezultat echitabil f

vor 
în- 
joc 
ni- 
nc- 

eie, 
de 
de

toți 
echi- 
care 
nu-

și...

Mircea BUJORESCU

IAR
doara — Minerul Uricani 
5—0, I.M.C. Bîrcea — Pa- 
rîngul Lonea 2—1, C.F.R. 
Petroșani — Minerul A- 
ninoasa 2—2, Preparato
rul Petri hi — Avîntul 
Hațeg 3—3, 
nedoara — 
roșeni 3—1, 
nedoara — 
meria 1—0,
— I.G.C.L.

Hu- 
Pa-
Hu-
Si-

Metalul 
Minerul 
I.G.C.L.
Metalul
Aurul Certej 

Petroșani 
11—1, Avîntul Zdrapți — 
S.G.C. Călan 2—1.

Aurel SLABÎI

*

C.F.R. PETROȘANI — 
MINERUL ANINOASA 2-2 
(1-1). Ambele formații 
au oferit spectatorilor un 
joc de slabă factură teh
nică, presărat pe alocuri cu 
durități, fapt ce l-a obligat 
pe arbitrul Gheorghe Co- 
tormani, care a condus 
bine întîlnirea, să apeleze 
la cartonașele galbene.

In minutul 20, gazdele 
fructifică o fază de atac la 
poarta adversă, prin Sor
ea. In replică, oaspeții răs
pund printr-o cursă a lui 
Tismănaru, centrare a a- 
cestuia la Doza, cai’e reia 
imparabil.

Repriza secundă comple
tează întîlnirea cu încă- 
două goluri. In minutul, 50, 
la o bîlbîială a apărători
lor de la Minerul, Diacpnu 
marchează nestingherit, 
pentru ca cinci minute mai 
tîrziu, Doza să restabileas
că egalitatea, echitabilă de 
altfel, prin transformarea 
unei lovituri de la 11 me
tri.

De reținut și numeroase
le ratări de ambele părți, 
precum și starea terenului 
cu destule denivelări. în- 
greun.înd astfel controlul 
balonului. (Al. Cor.)

Infrîngeri pe toată linia

din 
si
de

Dm cele șapte echipe 
din Valea Jiului, care ac
tivează în campionatul ju
dețean de fotbal, patru 
au jucat în a doua etapă 
in afara hotarelor munici
piului nostru. Dacă în. 
campionatul trecut repre
zentativele minerilor 
Paroșeni și Uricani 
tuate pe locuri
frunte in clasament, adu
ceau puncte prețioase din 
deplasare, de această dată 
s-au întors Învinse acasă. 
Nu faptul în sine îngrijo
rează. In întrecerile spor
tive au existat și vor e 
xista învingători și învinși 
dar scorul cu care au pier
dut unele reprezentative 
din Valea Jiului produce 
.îngrijorare. Pretendenta la 
titlul 
țeană 
nerul 
vinsă 
două
Metalul Hunedoara, 
greu de explicat este 
frîfigerea cu 5—0, 
Hunedoara, în fața Cons

de campioană jude- 
din anul trecut, Mi- 
Paroșeni a fost în- 
după cum se știe la 
goluri diferența de 

Mai 
în- 

tot la

tructorului, a Minerului U- 
ricani. Scor onorabil,' a 
reușit, dar tot cu înfrînge- 
re s-a întors de la Bireea 
și Paringul Lonea. Cea 
mai mare înfrîngere a su
ferit noua promovată in 
campionatul județean
I.G.C.L. Petroșani la Cer
tej (scor 11—1). Un mic 
calcul arată că cele patru 
echipe.au primit în depla
sare 21 de goluri și au 
marcat 3. De altfel, nici e- 
ehipele divizionare C din 
municipiul nostru, Care au 
jucat în deplasare, n-au 
reușit, să aducă n.ci mă
car un punct. Așteptăm 
nerăbdători revirimentul 
fotbalului din Valea Jiu
lui la toate nivelele. O do
resc suporterii tuturor e- 
chipelor cu atît mai mult 
cei de la Jiul și Minerul 
Lupeni. Ai Jiului pentru 
a-și vedea echipa săltată 
din zona periculoasă a ela- 

lar ai Mineru- 
pentru împli- 

. vechi dorințe, 
în divizia B.

samentului 
lui Lupeni 
nirea unei 
promovarea

TELEX e TELEX * TELEX TELEX * TELEX
HANDBAL

BERLIN 3 (Agerpres). 
Cea de-a 7-a ediție a tur
neului internațional mas
culin Ale handbal de la 
Halle-Neustadt (R.D. Ger
mană) a fost cîșțigat de 
echipa S.C. Magdeburg, 
care în ultimul meci a 
întrecut cu scorul de 15-13 
formația Empor Roștock.

Pe locul trei s-a clasat 
echipa H.C. Minaur Baia 
Mare, învingătoare cu sco-

rul de 14-7 în partida sus- 
< ținută în compania forma
ției Tauras (R.S.S. Letonă).

VOLEI
SOFIA 3 (Agerpres). — 

Competiția internațională 
feminină de volei de la 
,Varna a fost cîștigată de 
reprezentativa R.D. Ger
mane, care a întrecut în 
finală cu scorul de 3—0 
(15-12, 15-6, 15-3) selecțio
nata României.

Pe locul trei s-a clasat

echipa R.P.D. Coreene, ur
mată de formațiile Unga
riei, Bulgariei, Poloniei, 
Cehoslovaciei, Cubei, se
lecționata orașului Riga 
(U.R.S.S.) și iugoslaviei.

intilmt în localitatea La- 
formația Iugoslaviei, 

a terminat ia e- 
1—1 (1—1). Gaz- 
deșchis scorul in 

7 prin Goraein, 
ro- 
Ga-

1OTBAL
BELGRAD 3 (Agerpres) 

Au început întrecerile 
turneului internațional de 
fotbal pentru echipe de 
juniori, care se desfășoară 
în Iugoslavia.

Selecționata României a

bin 
cu care 
galitate 
dele au 
minutul
golul fotbaliștilor 
mâni fiind marcat de 
bor (min. 32).

Alte rezultate din gru
pele preliminare : Ceho
slovacia — Selecționata 
Istra 6—3 (2—1); Unga
ria — Polonia 3—1 (2—0); 
Anglia — R.F. Germania 
1—1 (0—0).

echipe.au
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nerozi Li TATEA JN LU/HE
Ministrul de externe al României 

a fost primit de 
stat al S.U.A.

Havana

Cooperativa 
„Deservirea" Lupeni

secretarul de
WASHINGTON 3 (A-

gerpres). — Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socia
liste România, a avut 
Washington, o întîlnire 
Cyrus Vance, secretarul 
stat al Satelor Unite 
Americii.

In timpul întrevederii 
fost abordate - aspecte 
dezvoltării relațiilor 
mâno-amerieane. De . 
menea, s-a procedat
un schimb larg de vederi

la 
cu 
de 

ale

au 
ale 
ro
ase- 
\ la

în legătură cu probleme 
majore ale vieții interna
ționale ,inclusiv privind
situația din Orientul Mij
lociu. Intilnirea s-a des
fășurat în spiritul convor
birilor și înțelegerilor la 
care s-a ajuns la Washing
ton, în aprilie trecut, în
tre președintele României, 
tovarășul 
Ceaușescu 
Statelor 
Carter.

N i c oyl a e 
și președintele 

Unite, Jimmy

Tîrgul international de la Plovdiv
SOFIA 3 (Agerpres). — 

La 3 septembrie, în pre
zența primului secretar al 
C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, Todor Jivkov, 
s-a deschis a 35-a ediție 
a Tîrgului internațional 
de la Plovdiv. După fes
tivitate, pavilionul Româ
niei a fost vizitat de An
drei Lukanov, vicepre
ședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria, 
Nacio Papazov, președin
tele Comitetului de Stat 
pentru Știință și Tehnică, 
Vasil Hubcev, ministrul e-

lectronicii și 
eii, precum 
ficialități.

electrotehni- 
și de alte o-

Deschiderea Conferinței la 
nivel înalt a țărilor nealiniate

HAVANA 3 (Agerpres).
— în capitala Republicii 
Cuba — Havana — au în
ceput luni lucrările celei 
de-a Vl-a Conferințe la ni
vel înalt a țărilor nealinia
te. La Palatul Congreselor 
din capitala cubaneză sînt 
prezenți reprezentanți din 
aproximativ 90 de țări ale 
lumii, peste 50 de delega
ții find conduse, de șefi de 
stat sau guvern, precum și 
reprezentanți din partea u- 
nor organizații internațio
nale și mișcări de 
re națională.

Lucrările au fost 
se de președintele 
blicii Sri Lanka, Richard 
Jayawardene, în calitate 
președinte în exercițiu 
mișcării de nealiniere 
la precedenta reuniune

desfă-

parti-
prim-

nivel înalt, care s-a 
șurat la Colombo.

A salutat apoi pe 
cipanți Fidel Castro,
secretar al C.C. al P.C.C., 
președintele Consiliului de 
Stat și al Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Cu
ba, președintele actualei 
conferințe.

s 
!

elibera-

deschi- 
Repu-

de 
al 
de 
la

Prima imagine de 
pe Titan de la 
bordul satelitului 

„Pioneer-11“

i

RECRUTEAZĂ
I de liceu 
profesionale 
muncă

tineri absolvenți ai treptei 
pentru calificare prin școli 

și ucenicie la locul de 
în următoarele meserii:

— croitori confecții pentru bărbați
— croitori confecții pentru femei
— timplar mecanic
— confecționeri încălțăminte după

comandă /
— blănari
— marochinerî
Cooperativa încadrează începînd de la 

octombrie 1979 fochist — pensionari limi- 
pe durată determinată, res-

Critică vehementă
la adresa politicii rasiste

Sesiunea Dietei 
japoneze

TOKIO 3 (Agerpres). — 
Luni, au început lucrările 
celei de-a 88-a sesiuni ex
traordinare a Dietei japo
neze. ‘în discursul inaugu
ral, premierul Masayoshi 
Ohira s-a referit la măsuri
le pe care guvernul inten
ționează să le adopte pen
tru a face față celor mai 
urgente probleme, cu ca
racter economic și social, 
cu care este confruntată ța
ra. El a menționat în a- 
ceastă categorie chestiunea 
resurselor energetice și

- compensarea deficitului din 
bugetul național.

Miercuri și joi, sînt pro
gramate interpelările par
lamentare pe marginea po
liticii guvernului.

WASHINGTON 3 (A-
gerpres). — Jesse Jackson, 
fost tovarăș de luptă al 
pastorului Martin Luther 
King, este primul negru 
care a putut să denunțe 
politica de apartheid la 
posturile de radio ale Re
publicii Africii de Sud, 
scrie revista „Jeune Afri- 
que“.

Reverendul Jackson, ca
re a obținut o viză de 15

zile, a efectuat un turneu 
în Republica Sud-Africană, 
vizitînd îndeosebi Soweto 
și Crossroades, înainte de 
a participa la conferința 
Consiliului african al .bi
sericilor. Jesse Jackson a 
criticat cu vehemență po
litica rasistă a acestei țări 
și a afirmat sprijinul ne
grilor americani față ’ de 
populația de culoare 
Africa de Sud.

WASHINGTON 3 (A- 
gerpres). — Sonda spa
țială americană „Pio- 
neer-11“ s-a apropiat, du
pă evoluția în imediata 
apropiere a planetei Sa
turn, de satelitul natural 
al acesteia — Titan —, 
treeînd la o distanță de 
350 000 kilometri 
cesta.

Prima imagine 
Titan transmisă 
bordul lui „Pioneer-11 
este asemănătoare cu 
cea a satelitului natural 
al Terrei — Luna — vă
zută cu ochiul liber în- 
tr-o ■ seară senină.

de

a 
de

a-

lui 
la
//

E 
î

1 
tă de vîrstă ■ 
pectiv 6 luni.

Condiții : autorizație de fochist.
Informații suplimentare se pot primi zil

nic la serviciul personal. — învățămînt al co
operativei „Deservirea" Lupeni, telefon 140 
și 112.

1

ÎN DRUM SPRE 
WASHINGTON, la încheie
rea vizitelor în R.P. -Chi
neză, vicepreședintele Sta
telor Unite, Walter Mon- 
dale, a efectuat, luni, o es
cală la Tokio. Aici, el a 
conferit cu primul minis
tru al Japoniei, Masayoshi 
Ohira. Au fost analizate 
unele aspecte ale raportu
rilor nipono-americane, pre
cum și situația din Asia de 
sud-est.

ÎN APROPIERE DE RO
MA și-a deschis luni lu
crările un seminar națio
nal al studenților comu
niști italieni. Sînt exami
nate aspecte ale luptei 
pentru socialism, probleme 
ale tineretului italian. Se
minarul va dura pînă la 
13 septembrie.

celui 
al 

brita- 
U- 

gru- 
mi- 

Dele-

LUNI au început 
Blackpool lucrările 
de-al 111-lea Congres 
Centralei sindicale 
nice — TUC (Trade 
nion Congress), care 
pează aproximativ 12 
lioane de membri,
gațiț vor dezbate, timp de 
cinci zile, cele mai im
portante probleme ale po
liticii interne și externe a 
Marii Britanii.

MAI MULTE SUTE DE 
PARTICIFANȚI la mișca
rea de rezistență din Fran
ța au fost prezenți la o ce
remonie solemnă consacra-

tă celei de-a 35-a aniver
sări a eliberării Parisului 
de sub ocupația hitleristă. 
Participanții au păstrat un 
moment de reculegere în 
memoria luptătorilor căzuți 
în bătălia pentru elibe
rarea Franței.

In statul indian 
UTTAR PRADESH au că- I 
zut primele ploi după o lu
nă de secetă. Pagubele pri
cinuite de lipsa ploilor sînt ■ 
estimate de autorități la 
6 miliarde rupii (750 mi
lioane dolari).

SEZONUL TURISTIC din 
-această vară s-a soldat, în 
Italia, cu un bilanț tragic 
— 135 de morți și 500 
răniți în Munții Alpi.

ÎNTR-UN INTERVIU 
cordat agenției
Presse, la Havana, unde se 
află cu prilejul unei vizite 
oficiale, Joshua Nkomo, co
președinte al Frontului Pa
triotic Zimbabwe, a apre
ciat că reuniunea de la 
Londra în problema rhode- 
siană, care urmează să în
ceapă la 10 septembrie, va 
fi dominată de conflictul 
din Rhodesia și nu de ches
tiuni de ordin constituțio
nal.

de

a-
France

Agendă energetică

u- 
în

SOLUȚIA : SURSE 
ALTERNATIVE

Potrivit concluziilor 
nui studiu elaborat
Statele Unite, rezervele 
mondiale de petrol sînt 
pe cale de epuizare și ță
rile lumii trebuie să 
treacă imediat la acțiu
ne, pentru a se asigura 

i o „trecere lină" spre noi 
- surse de energie.

In concluzie, raportul 
menționat atrage atenția 
că omenirea nu are altă 
soluție decît să se îndrep
te spre surse alternative 
de energie, cum ar fi șis
turile bituminoase, 
bunele sau energia 
cleară.

c

c
5

căr- 
nu-

c PENTRU 
RAȚIONALIZAREA 
TRANSPORTULUI

5

s

cum relatează 
MTI, Comisia 
a controlului 

din R.P. Ungară

î

£

î

După 
agenția 
centrală 
popular
va realiza o anchetă pe 
plan național pentru a 
stabili dacă se motivea
ză din punct de vedere e-

1976 
minis- 
econo- 
pretu- 

necesa-

nificativă a cererii de pe
trol pe piața mondială, 
va deveni iminentă o 
nouă criză, a subliniat el.

CONTROL PRIN 
CALCULATORUL 

ELECTRONIC
Sub titlul „Electronica 

în serviciul economiei de 
energie", cotidianul bel
gian „Le Soir“ scrie că 
în orașul Pau din Pirinei, 
cincizeci de clădiri numi

conomic' creșterea medie 
anuală cu 8 la sută a 
consumului de combusti
bil și lubrifianți. Ultimul 
control de acest fel a fost 
efectuat în anul 
constatîndu-se că 
terele și organele 
mice nu creaseră 
tindeni condițiile
re pentru existența unui 
număr rațional de mij- cipale au fost puse ■sub 
loace de transport, că e- 
xista un număr impor
tant de asemenea mijloa
ce cu consum nejustifi • 
cat. de mare de combus
tibil și mai ales de lubri
fianți.

O NOUA CRIZA ?
al
a-

general
Ortiz, a 

pasivitatea 
dea

Secretarul 
OPEC, Rene 
vertizat că 
de care continuă să 
dovadă omul de rînd și 
unele guverne față 
problemele energiei 
putea duce, în cele 
urmă, la o nouă majora
re a prețului petrolului. 
In cazul în care nu se va 
înregistra o reducere sem-

de
ar

din

controlul unui calculator 
electronic central care, 
printr-un sistem de tele
comandă, verifică în per
manență instalațiile de 
încălzire. „Creierul" cen
tral colectează datele și 
poate, dacă este nevoie, 
să declanșeze s-.. ’ 
de depanare.

Principalul interes 
sistemului, precizează zia
rul, îl constituie desigur, 
capacitatea de a asigura 
în mod automat punerea 
în funcțiune a instalați
ilor de încălzire diminea
ța ca și oprirea lor seara. 
Totodată, variațiile de 
temperatură provoacă 
reacția imediată a „cre
ierului" care corectează 
imediat încălzirea.

serviciile

al

c

E
E

s

=
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FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Incredibila Sa
rah ; Republica: ■ Leac 
împotriva fricii; 
rea: Alibi pentru 
eten, seriile I-II.

PETRILA; La 
liniște.

LONEA: Matriarhat.
ANINOASA: Pasiunea.
VULCAN: Fortăreața

invizibilă.
LUPENI — Cultural :

Alibi pentru un prieten,

Uni
on pri-

noi era

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.

Mica publicitate
V1ND casă ocupabilă i- 

mediat, cu două aparta
mente în Lupeni, Ilie Pin- 
tilie 2B. Informații Vul
can — Paroșeni, strada Pis
cului,.. 1B. (741).

VIND Dacia 1300 Petro
șani, Nedeii 2/1. Ciobanu 
Constantin. (742)

VIND Renault 10, strada 
Spiru Haret, Bloc 5, ap. 
34, Lupeni. (735).

VIND Fiat 1300. Informa
ții Drăghici Simion, Pa
roșeni, strada Lăcrămioa
relor nr. 2 bloc K ap. 26. 
Zilnic, după orele 15. (757)

VIND casă familială 
Rîu Alb nr. 92. 
telefon 994-71805
re. (731).

SCHIMB post 
re titulară Timișoara 
similar Petroșani, 
mâții 42596 Petroșani. (751)

sat
Adresați 

Baia Ma-

învățătoa-
cu

Infor-

ANUNȚ DE FAMILIE

Familiile Cocbr și Boteanu mulțumesc tuturor 
celor care, prin flori, lacrimi și participare au fost 
alături la conducerea spre locul de veci a neuita
tei lor ANA MAGDALENA COCOR
soție, mamă și bunică. (754)

ț ■■:■■■■< -

seriile I-II ; Muncitoresc: 
Poliția este învinsă.

URICANI: Vacanță
tragică.

17,50
18,05
18,25

9,00

TV
Sinteze recapitulati
ve.
Melodii populare.
Film serial: Dallas
— Compania petro
lieră Ewing. Relua
rea episodului 1. 
Telex.
Telex.
Cenaclul literar al 
elevilor,
Almanah pionieresc. 
Din țările socialiste 
— R.P. Bulgaria.

17,05 Școala contemporană. 
17,30 Muzică populară.

9,30
10.00

18,50
19,00
19,20
19,40
20,00

11,10
16,00
16,05

16,25
16,50

21,15

21,35

Viața rațională.
Efigii lirice.
Revista social-poli- 
tică TV.
1001 de seri.
Telejurnal.
Reflector.
Muzică populară.
Seară de teatru : 
„îmbrățișarea fra
telui" de Alex. Phi- 
lippide. Premieră 
pe țară.
Documentar 
Meleaguri 
elandeze. .
Telejurnal.

TV :
Neo-ze-

■

I
I
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

REDAUJ1A ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, nt, 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL; Tipografia Petroșani, str. Republicii, or. 67.
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