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sarcinile la producția de cărbune depășite
Cel mai mare sector de 

producție al I.M. Lonea, 
sectorul IV, a realizat zil- 

în acest început de lu- 
cantități 
cărbune, 
depășirea 
plan cu 4

suplimentare 
materializate 
prevederilor 

la sută. In
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Acum, eînd ne despart mai puțin de patru luni de momentul 
h unțului activității desfășurate adresăm unitățilă economice ca- 
re îneă mai au restanțe in acest an la producție, o întrebare :

realizați sarcinile de plan ? 
perați pînâ la sfîrșitul anului 

restanțele înregistrate, tovarășe 
inginer șef? Ce întreprindeți?

In timp ce fiecare 
dintre noi, la locul 
de muncă sau acasă, 
folosim cu grijă e- 
nergia, unii își per
mit s-o irosească și 
să fugă de răspun
dere.

Amănunte în pa
ging a 3-a, la rubri
ca noastră 
ACȚIUNEA
ENERGIA4

nic 
nă 
de 
în 
de
condițiile economisirii zil
nice a 15—20 posturi, bri
găzile din fronturile direct 
productive ale sectorului 
realizează zilnic peste plan 
între 20—50 tone cărbune, 
prin depășireeîlcu pină la 
500 kg/post a nivelului 
planificat al productivită
ții muncii, 
marcabile

Cu rezultate re- 
participă la a-

Succese ale
primele zile ale"Incă din

lunii septembrie, prepara
torii de laT.P.C.V.J. — Pe- 
trila, Coroești și Lupeni — 
au debutat promițător în 
realizarea indicatorilor ca
re exprimă cel mai bine 
activitatea de preparare. 
Astfel, recuperarea globa
lă înregistrează o îmbună
tățire de 0,8 puncte. Rezul
tate remarcabile în acest

Azi răspund :
MIRCEA POPESCU, inginer sef la 
BENONE COSTINAȘ, inginer'șef la

mina Aninoasa 
mina Lonea :

I.M. An inoasa, situ
ația, la zi ;
Pe opt luni — minus 
68 607 tone de cărbune; 
In septembrie — minus 
1389 tone de cărbune;

Ing. MIRCEA PO
PESCU :

Sarcinile de plan ale tri
mestrului III, recuperarea 
restanțelor înregistrate pî- 
nă la 1 septembrie nu le 
vom putea realiza integral. 
Minusul este mult prea 
mare. Pentru luna septem-

ceasta rodnică întrecere 
colectivele brigăzilor con
duse de Iosif Clsiuba, Vie- 

. rel Negru, Miclea Ioan III, 
Constantin Buzaru și Pin-, 
tilie Zorilă, precum ■ și 
brigada de tineret condu
să de Nicolae Golea. ■ ;

Comparativ cu prima laj 
nă a anului, producția zil
nică a sectorului IV a 
crescut în luna septembrie 
cu peste 150 tone/zi, atît 
prin intrarea în funcțiune 
a noi capacități, cît și prin 
sporirea -producției fiecărui 
abataj datorită aplicării u- 
nor noi măsuri tehnico-or- 
ganizatorice superioare.

preparatorilor
sens obțin preparatorii de 
la secțiile Petrila și Co- 
roeștî. Semnificativ 
faptul că rezultatele bune 
în activitatea productivă 
concordă cu succese pe 
ceeași măsură pe linia 
conomisirii energiei. De 
începutul 
I.P.C.V.J.
2 181 000 
lectrică.

este

a- 
e- 
la 
lâanului

s-au economisit 
kWh energie e-

Era în 
Pe puțul 
minei Dîlja 
verticală a 
de cărbune 
toarele I—II , producție 
se desfășura normal. 
Semnalistul principal de ■ 
la orizontul 440 se a- 

-^"fla la datorie. Privirile-i 
.stăteau ațintite pe pupitrul 
de comandă al instalației 
p u ț u l u i. Deodată, 
la pupitrul de coman
dă a fost semnalată o de
fecțiune. A venit și meca
nicul Petru Brîndău. Ce 
se întîmplăse ? Elevatorul 
de la orizontul 44(1 <,înghe
țase". Aceasta, făcea să 
nu mai fie alimentat pu
țul cu vagonete goale. Con
tinuitatea în extracția căr
bunelui era în pericol. Du
pă o scurtă'consultare cei 
doi au ajuns la concluzia

lipsa vagonetelor 
Totul a decurs ope-

Fluxul cărbunelui IN ZIARUL DE AZI

• Pe agenda organizațiilor de partid

mai
Și

brie avem o situație 
bună decît pînă acum 
sperăm, sîntem convinși 
că ne putem realiza sarci
nile de plan, sarcinile -de

Raid anchetă realizat de 
Dorin GIIEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

Intervenție în subteran
că vagonetele goale care 
erau în rampa puțului pot 
asigura continuarea extrac
ției cărbunelui în abataje 
timp de 45 minute. In a- 
cest timp era necesară mo- ' buie să pună mîna. 
bilizarea' unei echipe care 
să intervină cit mai ope
rativ pentru înlăturarea a-

. variei.
Locomotivele de mină 

continuau să aducă de. la 
roluri, convoi după con
voi, vagonete pline de căr
bune, Nu după multe mi
nute la locul cu pricina a 
venit și maistrul de trans
port Gheorghe Pîrțac. S-a 
trecut. imediat la acțiune. 
Au răspuns la apelul mais
trului lăcătușul' de tură 
Dumitrescu, revizorul de 
locomotive Teodor Tomșa 
și mecanicul de la lanțul 
elevator Petrii Brîndău. 
S-a format astfel, o echipa

schimbul III. 
orb nr. 4 al

extracția pe ■ 
vagonetelor 
de la sec-

mixtă de la două sectoare. 
Deși meseriile acestora di
fereau în munca de zi cu 
zi, totuși, de data aceasta 
au știut fiecare unde trer-

Intr-un timp record lan
țul a fost reparat. Nu s-a 
simțit 
goale, 
rativ.
spre ziuă n-a fost întrerupt 
decît puțin timp. Oamenii, 
deși mobilizați la întîmpla- 
re, au acționat cu promp
titudine. Producția n-a su
ferit, datorită 
muncitorești 
a oamenilor

capacității 
de mobilizare 

de aici.

Șeful schimb
Gheorghe Bejean cu or
tacii Ion Nistor și Ion 
Bordea, : din brigada 
condusă de Ioii Sălăgean 
de la I.M. 
mulțumiți : 
șut a fost 
cărbune.

Lupeni sînt 
și ultimul 

rodnic în
• Dialog cetățenesc

• Campionatele naționale de tir cu ar- 
iuniori

GAINA,Petru 
corespondent

Foto : Gh. OLTEANU »

Folosirea panourilor prefabricate în construcții 
conduce la realizarea u nor ritipuri sporite de exe
cuție. Foto: 1. LICIU

Zile de toamnă, zile 
de gîndire și acțiune în 
secția de reparații meca
nice a I.U.M. Petroșani,V

i acolo unde cu puțin timp 
. în urmă secretarul gene- 
! ral al partidului, tovară- 
ț șui Nicolae Ceausescu, a 
i discutat cu oamenii mun- 
’ - cii, le-a indicat cum să 

muncească mai bine, mai 
eficient, pentru a-și aduce 
aportul maxim la îndepfi- 
■nirea programului de me
canizare a minelor din 
Valea Jiului. Pătrundem 
aici, într-un adevărat; am
fiteatru al muncii, în ca
re nu găsești bănci, nici 
tablă de scris, nici oa- 
menj stînd, ci un colec
tiv întreg preocupat feste 
puțin spus preocupat — 
frămîntat) pentru reali- 

i zarea unui important 
ț prototip de utilaj minier, 

necesar mineritului mo
dern din Valea Jiului. A- 
cesta va fi folosit pentru 
susținerea mecanizată a 
abatajelor cu front scurt, 
înscriindu-se printre pri
mele utilaje concepute și 
realizate aici.

Ne retragem undeva, 
la circa zece metri dea-

supra, vetrei secției, . în- rusa. Nimeni n-a făcut un 
pas înapoi. Sîntem bucu
roși că ara putut prezen
ta secretarului general

tr-o cabină în care maiș
trii intră și ies de două 
ori pe zi, atît cit să. facă 
pontajul. In restul timpu- al partidului, tovarășului 
lui ei sînt acolo jn mij
locul oamenilor, unde se 
decide de fapt soarta 
producției. Discuția cu

Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul vizitei în întreprin- 
derea noastră, primele e- 
xemplare de utilaje rea-

Oameni sub un cer 
de gînduri noi

maistrul principal- Petru 
Voinea se încheagă ime
diat. Se dovedește un om 
cumpătat la vorbă, cu o 
valoroasă experiență u- 
mană, care de 42 de ani 
lucrează în aceeași secție 
a întreprinderii.

— Oamenii noștri au 
înțeles că le revine . o 
sarcină deosebit de im
portantă. Realizarea unui 
utilaj de asemenea com
plexitate, primul de a- 
cest gen conceput în Va
lea Jiului, a necesitat e- 
fort și gîndire, multă 
muncă din partea fiecă-

eforturi!

spre hala 
cu o navă

maistrului Voinea să de
numească secția de repa
rații mecanice, hotărîți 
să zăbovim printre cei 
care- realizează aceste 
utilaje; Facem cunoștin
ță cu șefii de brigadă 
Petru Fănic, Gheorghe 
Teifeleș, Vasile Lupules- 
cu și Ludovic Hoși. Sînt 
oameni simpli, modești, 
cu greu se desprind din 
lucrul lor, n-au timp de 
vorbă, chiar dacă repor
terul ține cu tot dina
dinsul să-i întrebe ceva. 
Nici pentru lăcătușii A- 
vram Hoca, Ștefan Ga- 
ghi, Ion Vladislav, Vasi
le Jitea, Petru Dinu, E- 
mil Kelemen și ceilalți, 
cuvintele nu-și prea gă
sesc rostul. Timpul lor 
este prețios, teribil de 
prețios, țișa că sîntem cu 
țoții de «.acord să lăsăm 
mai bine* faptele să vor
bească. Adică să te mul
țumești doar să privești 
acești „mastodonți" de 
peste trei metri înălțime,

i Valeriu COANDRAȘ

lizate prin 
noastre.

Privim jos, 
care seamănă 
în care oameniă mișună
continuu, la secțiile afla
te în montare, niște mas
todonți făuriți de mîini 
harnice. Aceștia vor tre
bui să țină piept rocij du
re de subpămînt. Nu pu
tem rezista aici, e parcă 
prea apăsătoare liniștea, 
ai sentimentul îndepărtă
rii de ceea ce înseamnă 
efort, muncă asiduă, dă
ruire și iată-ne coborînd -
pe „vas“, cum țț place (Continuare în pag. a 2-a)
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J>e agenda organizațiilor 
de partid

Vă realizați sarcinile 
de plan? Recuperați pînă

Mășuri politice în sprijinul producției
'i La mina Livezeni, dată ducția de cărbune a cres- 

; fiind situația nesatisfăcă- 
toare ă realizărilor din lu- 

t «iile precedente, organiza- 
Oțiile de partid au luat o 
țserie de măsuri menite să 
^impulsioneze activitatea 
# productivă. S-a stabilit ca 
[.membrii comitetului de 
-partid, la fiecare intrare 
.și ieșire din schimb, să 
discute cu muncitorii, 
«naștrii și inginerii din a- 
ceste sectoare,. posibilități
le de sporire a extracției
de Cărbune, măsurile ce se 
impun a fi luate pentru 
redresarea producției. Ur- 
mare a acestor măsuri, pro-

cut de la 400 tone la 8-900 
și chiar peste 1100 tone 
zilnic. Asemenea realizări 
s-au obținut îndeosebi 
cea de a doua parte a 
nii august și începutul 
nii septembrie. Tot în 
cest sens s-a repartizat 
fiecare schimb de produc-' 
ție cîte un maistru sau 
subinginer pentru a răs
punde de buna funcționare 
a fluxului de transport pe 
planul înclinat unde, pînă 
la jumătatea lunii august, 
asistența tehnică nu era' 
asigurată pe toată durata 
zilei.

Propunerile comuniștilor 
s-au materializat în fapte

în 
lu
lu-
a- 
pe

la sfîrșitul anului 
restanțele înregistrate ?

(Urmare din pag .1)

t

f Cu prilejul adunărilor 
'de partid din ultimele luni, 
mai mulți comuniști din 
organizațiile de partid nr. 
I și 2 de la I.M. Paroșeni 
au făcut propuneri valo
roase pentru reducerea con
sumurilor. Acestea au vi
zat consumurile de cheres
tea, energie electrică și 
combustibil convențional. 
Rezultatele privind reduce
rea consumurilor n-au în- 
tîrziat să apară. Astfel, e- 
conomiile realizate la che
restea, energie electrică și 
combustibil convențional

se ridică la 777 006 lei pe 
cele opt luni care au tre
cut din acest an. Ele cons
tau în reducerea consumu
rilor de cherestea cu .217 
mc, energie electrică cu 
1875 kWh și 438 tone com
bustibil convențional. Este 
semnificativ faptul că au
torii propunerilor sînt u- 
nii dintre cei mai buni 

mineri ai sectoarelor de pro
ducție : Ilie Filiche, Fran- 
cisc Fazakaș, Constantin 
Babei și Titu Teacenco.

Constantin IOVANESCU

9

plan i ale lunii septembrie.
In trimestrul IV, de ase

menea, ne străduim să ne 
reaiizăm sarcinile planifi-. 
cate fără să ne putem în
să recupera restanțele în
registrate de la începutul 
anului. Motivul l-am mai 
spus. Ceea ce este sigur 
e că minusul nu va mai 
crește. In acest trimestru 
și trimestru IV ne vom o- 
rienta întreaga activitate 
pentru pregătirea condiți
ilor necesare realizării sar
cinilor de plan 
primele zile ale 
itor.

încă din 
anului vi-

situațiaI.M. Lonea, 
la zi :
Pe opt luni — minus 
67 920 tene de cărbune; 
In septembrie — minus 
2118 tone

Ing. BENONE COS-
TINAȘ :

In trimestrul III nu 
vom realiza sarcinile 
plan și, prin urmare,

*

ne 
de 
nu

putem vorbi nici de recu
perarea restanțelor. Avem 
pînă la 1 septembrie un ; 
minus prea mare. In sep
tembrie, . cu greu, dar ne 
vom apropia de realizarea 
planului lunii. Mai avem 
încă unele probleme ne
rezolvate. Deși avem trei 
sectoare cu planul realizat 
și depășit, totuși, ' unul 
din sectoare — sectorul III 
— ne creează probleme. în
treaga noastră atenție și 
activitate este orientată 
spre acest sector pentru 
a-1 aduce în situația de a 
extrage producție la capa
citatea de care dispunem.
Jn trimestrul IV trebuie, 

și sperăm, să ne facem pla
nul, dar mai ales vom ac
ționa pentru a pregăti con
dițiile necesare preluării 
sarcinilor de plan încă din 
prima lună a anului viitor. 
--------- i------ ...«<

Foto : Gh. OLTEANU

Muncitoarele Aurora 
Dolea și Floarea Bunea 
— de la F.P.L. Petro
șani.
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Vacantă fa Valea de Pești
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Oameni sub un cer 
de gînduri nai

(Urmare dio pag. 1) 
------------------------ -------—T 
cîntărind 8400 kilograme 
fiecare, format din peste 
30 de repere. „Dar asta 
nu-i o problemă, mă lă
murește maistrul Voinea, 
secțiile de susținere a a- 
batajului se pot introdu
ce ușor în subteran, fi
ind demontabile. Cea mai 
grea piesă, șasiul, cîntă- 
rește 4700 de kilograme**. 
Sînt aici peste 170 de u- 
tilâje, -în stadiu de mon
taj, la care oamenii—lu- 
crează aproape neîntre
rupt, zi și noapte. Nimic 
nu este mai revelator de- mentele scontate cu aces- 
cît aceste „jucării meta- te utilaje. „Am încredere 
lice" — expresia aparți- în ele, mărturisea Bu
ne cuiva din secție —, gen Voicu, așa cum am 
făcute cu cap. Adică gîn- 
dite și regîndite, cu pa
siune muncitorească, 
animistă, pentru a da via
ță indicațiilor secretaru
lui general al partidului.

Rugăm cititorul să ne 
scuze pentru faptul că 
vom înterupe firul acestor

descrieri, rugîndu-1 să 
ne jnsoțească cu imagi
nații sa la transportul 
pe trailer a primului lot 
de utilaje spre beneficiar. 
Astfel, nu cu mult timp 
în urmă, primele 12 bu
căți au poposit în incinta 
minei Petrila. Sîntem a- 
colo, în discuție cu cu
noscutul șef de brigadă 
Eugen Voicu și cu Vasile 
Ene, secretarul' comitetu
lui de partid de la secto
rul IV al minei, oameni 
receptivi la tehnica nouă, 
angajați șă facă totul 
pentru a, obține randa-

— expresia aparți- în ele, mărturisea 
secție —, gen Voicu, așa cum 

încredere în mine. Sînt 
convins că Vom obține 
rezultate foarte bune cu 
aceste utilaj e“. „împreu
nă cu tovarășii de la 
I.U.M.P., am luat toa
te măsurile ca noile uti
laje să poată funcționa 
la parametri proiectați",

co-

.spunea tovarășul Vasile 
Ene. ..

De atunci ii-a trecut 
prea mult timp, am ur
mărit pasiunea, grija 
deosebită pe care acești 
oameni o manifestă pen
tru introducerea tehnicii 
noi . în subteran, pentru 
descoperirea ultimului 
amănunt, pentru a reali
za o producție sporită de 
cărbune în condiții 
mai eficiente.

Aceste zile sînt 
efervescente,, de < . 
febrilă, cînd toți ne a- 
flăm sub un cer de gîn- 
duri noi, sîntem preocu
pați pentru a munci mai 
bine, la un nivel mereu 
nșai eficient. Este o sta
re nouă, de certitudine, 
in care simțim din plin 
sentimentul utilității
noastre aici, în această 
competiție a muncii, des
fășurate pe toate planu
rile. Sînt fapte noi de 
muncă, rod al preocu
pării neobosite a oame 
mior .muncii din Valea 
Jiului pentru traducerea 
în viață a indicațiilor 
secretarului general al 
partidului.

cit

; zile 
acțiune

I
I
I
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Amplasată intr-un minu
nat decor natural, tabăra 
școlară de la Valea de 
Pești freamătă de zîmbete 
și voioșie. Copilăria feri
cită, îmbinată cu frumoa
sele vacanțe, e întîlnrtă 
aici la tot pasul. Ceea ce 
s-a reușit să se. facă la 
Valea de Pești, pentru ca 
sutele de elevi din toată 
țara să se simtă ca acasă, 
este remarcabil. In împre- 

• junmile pitorești, aerul 
curat și ozonat, dătător de 
sănătate, drumețiile pe că
rări de munte, turui Văii 
Jiului, vizitarea Muzeului 
mineritului din Petroșani, 
concursurile sportive > și 
artistice, cit și alte acti
vități cu caracter instruc- 
tîv-educativ, au contribuit 
din plin la refacerea for
țelor, la odihna elevilor în 
perioada de vacanță pe 
care și-au petrecut-o aici. 
Dacă mai adăugăm mîn- 
carea consistentă și gus
toasă, dormitoarele confor
tabile, strălucind de cură
țenie, putem afirma 
intr-adevăr elevii

mulțumiri gazdelor 
tot ce au făcut ca 

ne simțim excelent. 
Duc cu mine amintiri de 
neuitat și mesajul adresat 
copiilor din Capitala, cum 
că frumoasele vacanțe de 
la Valea de Pești, trebuie 
trăite și simțite aici la fa
ța locului**.

Iar gazda, prof. Dumitru 
Sîrbușcă, directorul tabe
rei, adaugă : „Ne străduim 
să facem tot ce se poate 
pentru a crea condiții 
bune copiilor. Avem în 
tabără încălzire centrală, 
apă caldă, dormitoare cu 
5—6 paturi în camere fru
mos mochetate, ~ instalații 
sanitare ireproșabile, deci 
condiții de funcționare și 
trf alte anotimpuri".

Nu 
făcut 
simte 
berei

noastre 
pentru 
să

I 
I II

că, 
sosiți 

aici, au găsit condiții foar
te bune.

Revelatoare în acest sens 
ni s-au părut și spusele 
prof. Marin Marin de Ja 
Ș.'oala generală nr. 199 
București, comandantul- 
instructor al taberei : „Mă 
folosesc de acest prilej 
pentru a adresa sincerele

putem spune că 
totul. De pildă, 
neVoia înzestrării 
cu un aparat 

proiecție pentru filme, este 
necesară o mai strînsă co
laborare cu instituțiile de 
cultură, cu Teatrul de stat 
„Valea Jiului** din Petro
șani, în vederea prezentă
rii în viitor a unor pro
grame artistice și specta
cole pentru copiii din ta
bără. Sînt deziderate ce 
pot fi înfăptuite cu ușu
rință, pentru a completa 
frumusețea și condițiile op
time existente aici.

s-a
se 

i ia
de I

La sectorul IV al I.M. 
Lonea și-au ridicat ni
velul profesional de cu
noștințe în ultimele do
uă luni prin cursuri de 
calificare de mineri și 
ajutori mineri sau prin 
policalificare, un număr 
de 40 muncitori. Alți 30 
de muncitori participă 
în continuare la ase
menea cursuri în vede
rea stăpînirii noilor teh
nologii și utilaje intra
te în dbtarea sectoru
lui. (A.H.).

★
Din inițiativa organi

zației U.T.C. de la I.M. 
Uricani, s-a declanșat o 
acțiune de valorificare 
a metalelor neferoase. 
In cadrul acestei acți
uni numai în săptămîna 
trecută, la I.M. Uri
cani au fost scoase din 
subteran și redate cir
cuitului economic 600 
kg de cupru folosit și 
scos din producție. (V.S.)

„Miliția vă

I 
I

I
I
I
I■
I
I
I 
I

infomiea-
ză“, este genericul unei I* 
inițiative eficiente a Mi- I

I
I
I

liției municipiului Pe
troșani, materializată 
prin montarea, în for
mă nouă, în centrul o- 
rașului 
stradă, 
larizați cei certați 
munca, 
tații noastre. (M.B.)

a unei gazete de 
unde sînt popu- 

cu 
cu legile socie-

I
••••••»•••••••••••••• •• ••••••••••••••••••••• •»••••••••••••••••••«•••••••••••••••••Corvin ALEXE

Ieri, la Aninoasa, a început campionatul național de tir cu arcul—juniori

Campionatul a fost do minat dț întrecerea strînsă dintre componenții 
nețului" și reprezentanții celorlalte secții afiliate Ia federația de specialitate.

zi, primele recorduri

juniori 
dispută 

cam- 
prima 
exce-

Ieri dimineață, pe linia 
de tragere a cochetului 
poligon de tir cil arcul din 
Aninoasa, s-au regăsit cei 
mai buni arcași 
din țară, aflați in 
pentru titlurile de 
pioni naționali. In 
zi, pe fondul unei
lente organizări, și-au în
cordat arcurile juniorii și 
junioarele I, pe distanțe
le de 90 și 70 m, respec
tiv 70 șt 60 m. La fete, din 
start, s-au desprins repre
zentantele asociației mi
litare din Cluj Napoca, I- 
rina Kerekeș și Stela Feld
man, au impresionat prin 
precizie și constanță în ce
le 12 serii. Disputa băieți
lor a prilejuit un duel pa
sionant între multiplul 
campion Victor Weșzelow- 
szki (Voința Satu Mare) și 
reprezentantul nostru, Gh. 
Pop. Cu un arc mai bun 
(să nu uităm că juniorii 
„Minerului" au căpătat.

arcuri Corespunzătoare u- 
nui concurs de asemenea 
anvergură abia în ultime
le două zile, prin bunăvo
ința seniorilor), sătmărea- 
nul s-a impus din primele 
serii, după adiționarea 
punctelor clasîndu-se pe 
primul loc — 520 p, cu 
14 mai multe deeît riva
lul său. Cei doi arcași au 
tras cu mai multă eficien
ță pe distanța de 70 rn, 
deși atunci vîntul le-a fost 
potrivnic. Astfel, recor
dul lui Dănuț BorOncea 
(transferat de la Minerul 
la C.S.M. Iași) — 285 p„ 
realizat in R.P.D. Core
eană, a rezistat numai do
uă săptămîni. L-a doborit 
atît Weszelowszki cit și 
Pop, dar sătmăreanul a 
obținut un punctaj supe- ,, 
rior — 282 p. Pe echipe, 

juniorii „Minerului** s-au re
marcat prin omogenitate, 
după prima zi de concurs 
la dublu F1ȚA au ocupat

săi:

la 
vor

primul loc. Așadar, meri
tă felicitări'antrenorul Va
sile Tătnaș și elevii 
Gh. Pop, Virgil Vlașin 
Ion Pagnejer.

Astăzi, incepînd de 
ora 9,30, juniorii mari 
trage la 50 și 30 m.

Rezultate tehnice înregis
trate în prima zi : juniori 
I, dublu FITA, 90 și 70 Hi: 
1. Victor Weszelowszki 
(Voința Satu Mare) — 
520 p, 2. Gh. Pop (Mine

rul Aninoasa) .— 506 p, 
3; Virgil Vlașin (Minerul) 
— 469 p, 4. Nicolae Bîrsan 
(Olimpia București) - —
463 p, 5. Gh. Hangan 

459 p ; fi.(CJS.M. lași)
Dănuț Baroncca (CJS.M. 
Iași) '**’ “ ——=
oare I,
70 și 60 
rekes — 
Feldman
Chira —
la A.S.A. Cluj Napoca).

Ion VULPE

438 p .. jwni- 
dablu ITTA 

m : 1. Irina Ke-
495 p, 2. Stela
477 p, 3. Frieda

431 p (toate de
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Din scrisorile oamenilor muncii
Un miner-gospodar

suficient
’ In legătură cu preocupă
rile factorilor răspunzători, 
cu modul în care se acțio
nează pentru pregătirea 
centralelor termice din 
orașul Lupeni în vederea 
examenului iernii viitoare 
am avut zilele trecute o 
discuțfis cu ing. Șțefăti Qsa- 
vlovics, inginerul șef 
E.G.C.L. Lupeni și 
Constantin Cioiu, tehnician 
principal în compartimen
tul fond locativ. Declar?-, 
țiile interlocutorilor, situa- 

, ția lucrărilor efectuate pî
nă acum la centralele ter
mice, măsurile stabilite de 
biroul executiv 
liului oamenilor 
unității, ne dau 
apreciem că, la 
problema bunei 
nări a centralelor termice 
a fost abordată cu răspun
dere. Pînă la începutul lu
nii septembrie au fost e- 
xecutate 37 de lucrări tn 
vederea întîmpinării ano
timpului friguros. La cen
trala termică „200", spre 
exemplu, au fost schim
bați elemenții la trei ca
zane, la alte două comple
tați. S-au confecționat și 
montat mantale noi la cîte- 
va cazane și s-au reparat 
cele care nu prezentau si
guranță deplină în func
ționare. Ș-au revizuit toa
te vanele și ventilele din 
subsolurile blocurilor de
servite și s-au înlocuit 
rulmenții defecți la motoa
rele electrice și garnituri
le de la pompe. S-au fă
cut șamotări de cazane și 
s-au executat săpături pen
tru dezvelirea canalului 
termic de la centrală la 
blocul D4 în vederea re
facerii izolației coloanelor, 
lucrare care, împreună cu 
altele, se realizează în sco
pul evitării pierderilor de 
căldură și ridicării eficien-

al 
cu

al consi- 
muncii al 

dreptul să 
Lupeni, 
funcțio-

ței sistemului de încălzire 
și alimentare cu apă cal
dă, valorificării mai bune 
a puterii calorice a com
bustibilului. Dintre nume
roasele lucrări realizate la 
celelalte centrale - mai pot 
fi menționate montarea u- 

*m®i apărat de ebntracurent, 
pentru o mai bună asigu
rare a apartamentelor cu 
apă caldă la centrala ter-

completă ori repararea șa- 
motării, refacerea izolației 
la conducte și contracu- 
renți, înlocuirea demenți
lor deteriorați, revizuirea 
și înlocuirea grătarelor u- 
zate la un număr mare de 
cazane. Dată fiind puterea 
calorică destul de mare a 
cărbunelui utilizat în cen
trale — 5900 de calorii — 
și pentru reducerea con-

Centralele termice din Lupeni 
în pragul anotimpului friguros

precum și localul unei cre- 
șe, iar în perspectivă a- 
propiată va trebui să asi
gure căldură și apă caldă 
la alte blocuri aflate în 
diferite faze de execuție. 
In cazul cînd nu vor fi 
grăbite lucrările pentru 
sporirea capacității acestei 
centrale, ea va face cu 
greu față sarcinilor. Iată 
de ce, făcîndu-ne ecoul în
grijorărilor 
adresăm 
conducerii 
șantiere al 
pentru a
măsurile ce se impun pen
tru terminarea lucrărilor 
de sporire a capacității 
centralei termice „Vîscoza 
6", înainte de 1 octombrie, 
cînd se preconizează ca 
ea să înceapă furnizarea 
de căldură la încă peste 
200 de apartamente.

Omul despre care inse
rez aceste cîteva rînduri 
este miner la sectorul V al 
I.M. Lupeni. La ac-, 
țiunile de ordine, la plan
tările pe zona verde, la 
fixarea băncilor din fața 
blocului, el a fost mereu 
prezent. Ultima realizare 
gospodărească datorată Iui 
este o cișmea instalată în 
fața blocului nr. 4 din stra-

da . Calea
care, mai 
repaus, se 
cetățeni spre și de la baza 
de agrement Brăița.
Gospodarul care prin iniți
ativele lui mobilizează pe 
ceilalți cetățeni se numeș
te Petru Atudosie.

Brăii, stradă 
ales în zilele 
perindă sute

Iosif Geza FULOP, 
Lupeni

pe 
de 
de

de la Lupeni, 
constructorilor, 

grupului II de 
T.C.H. un apel 
finaliza toate

mică „A8“, înlocuirea unui 
cazan și recondiționarea 
mantalelor la altele la „Bra- 
ia 2", confecționarea de 
serpentine noi la boilerele 
pentru apă caldă ale cen
tralei „Vîscoza 3", înlocui
rea unui cazan la „Vîsco
za 4" și altele. Tcate aces
te recondiționări au ca 
scop, evitarea „surprize
lor", a neplăcerilor pe tim
pul iernii. Alte 70 de, mă
suri vizînd diferite aspec
te, începînd de la revizui
rea și repararea teraselor 
pînă la recondiționarea 
împrejmuirilor incintelor 
și aprovizionarea cu com
bustibilul necesar, au fost 
prevăzute în nota stabilită 
de consiliul oamenilor mun
cii și sînt în curs de fina
lizare Ia toate cele 9 cen
trale.

In avantajul locatarilor 
■sînt măsurile pe care con
ducerea E.G.C.L. Lupeni 
și-a propus să le înfăptu
iască în vederea economi
sirii combustibilului și e- 
nergiei și pentru sporirea 
randamentelor cazanelor. 
In această arie de preocu
pări se înscriu : etanșarea 
cazanelor prin . refacerea

sumului de energie, 
E.G.C.L. Lupeni nu va ex
tinde utilizarea turbosu- 
flantelor. O folosire exce
sivă a acestora, după pă
rerile emise la Lupeni, ar 
putea avea efecte contrare 
celor dorite, între care, 
un consum mărit de căr
buni, influențe negative a- 
supra instalațiilor, consum' 
suplimentar de energie e- 
lectrică. De asemenea, se 
poate arăta faptul că uni
tatea are asigurat numă
rul necesar de fochiști, 
pregătiți prin organizarea 
unui curs de calificare la 
nivelul întreprinderii.

In partea recent cons
truită a orașului, care a 
cunoscut în ultimii ani o 
puternică extindere, există 
totuși o problemă care 
creează.o oarecare îngrijo
rare. Este vorba de capa
citatea insuficientă a cen
tralei termice „Vîscoza 6", 
de ritmul nesatisfăcător al 
lucrărilor de extindere a 
acestei centrale, de necesi
tatea intensificării spriji
nului pentru ridicarea po
tențialului ei la nivelul ce
rințelor. In prezent, la a- 
ceasta sînt racordate un 
număr de 519 apartamente

Toma ȚAȚARCA

Cînd șoferul și taxatoarea 
„parchează* la cofetărie

In ziua de 26 august 
a.c., autobuzul 31-HD-5826 
Uricani — Petroșani era 
parcat în fața cofetăriei 
din cartierul Bucura din 
Uricani. Conducătorul auto 
împreună cu taxatoarea e- 
rau la o cafea. Spre sur
prinderea lor, cînd s-au în
tors la stația de parcare, 
pe care, dealtfel, nu tre
buiau s-o părăsească, co
legul lor de pe autobu
zul 31-HD-5850 le-a luat-o

Răspundem cititorilor

înainte, pornind el primul 
în cursă. Ambele 
au circulat ca 
raliu. In unele 
nici nu mai 
fiecare dorea să 
primul la Petroșani. Am 
călătorit comod, într-un 
autobuz neaglomerat și cu 
bilet mototolit, pe care mai 
era trasă o liniuță roșie. 
Așa mi l-a dat taxatoarea. 
Nu sînt de meserie, dar 
sînt convins că nu așa 
trebuie să se desfășoare 
transportul în comun. Con
ducerea E.T.P. trebuie să 
ia măsurile care se im
pun.

llie COANDREȘ, 
Uricani

autobuze 
într-un. 

stații 
opreau, 

ajungă

Unitate frecventată și, 
deopotrivă, rentabilă

COSTACHE GRECU, Lu
peni : Din verificarea căr
ților de pontaj pe perioada 
în care solicitați recuperă
rile de la I.M. Paroșeni 
reiese că . acestea au fost 
acordate lună de lună, pe 
tot anul, cu o singură ex
cepție — 26 februarie 1978.

tice care vor fi publicate 
în paginile ziarului, în- 
trucît s-au dovedit a fi în
temeiate. Vă mulțumim și 
vă rugăm să ne mai scrieți.

se cuvine, pentru conce
diul de odihnă, deci nu de 
boală.

CONSTANTIN ARVIN- 
TE, Vulcan: Problema pe 
care ne-o relatați este de 
competența comisiei de ju
decată a întreprinderii mi
niere Vulcan. Adresați-vă, 
deci, în cel mai scurt timp 
comisiei de judecată.

TEOFIL SAS, Uricani : 
Am reținut propunerile 
formulate în scrisoarea tri
misă redacției. Ele vor for
ma obiectul unor note cri-

VASILE PIȚULESCU, 
Vulcan : Pentru a putea 
conduce pe drumurile pu
blice chiar și o mini mo
toretă e necesar pe lîngă 
certificatul de înmatricu
lare și permis de condu
cere pe care puteți să-l 
obțineți în urma unui e- 
xamen teoretic și practic. 
Dacă în perioada conce
diului de odihnă ați avut 
foaie de boală (fără inter
nare după cum singur a- 
firmați) pentru zilele res-,.„ 
pectivd primiți suma ce vi

MITICA GHEORGHIU, 
Petroșani: Intr-adevăr cu
rățirea subsolurilor de la 
blocuri este executată de 
muncitori de la E.G.C.L. 
Lucrarea este însă efec
tuată contraeost și numai 
pe baza unei comenzi din 
partea asociației de loca
tari în raza căreia locuiți. 
Adresați-vă, deci, asocia
ției de locatari respective.

In numărul din 30 
gust al ziarului nostru, 
într-un articol despre ri
dicarea ambalajelor, era 
inserată, printre alte pă
reri ale responsabililor 
de unități și cea a lui 
Petru Satmari din Pe-

trila. O amintim pe cea 
care suna a întrebare : 
„Pentru ce au mai fost 
întocmite grafice de ri
dicare a ambalajelor da
că nu sînt respectate?"

Ne întrebăm și noi 
pentru că încă de atunci 
locul de depozitare a am
balajelor arata ca în ima
ginea de față. Asta ca 
un „răspuns" — să recu
noaștem prompt al celor 
de la C.V.A.. Să însemne 
oare o punere la punct 
pentru autorul criticii ?

Localul „Familial" din 
Petroșani se numără prin
tre unitățile care, în ulti
ma perioadă, și-a cîștigat 
un bun renume în rîndul 
consumatorilor. Căutată 
de publicul local cît și de 
cel care se află în trecere 
prin localitate, unitatea de 
alimentație publică îi în- 
tîmpină pe consumatori cu 
ordine și curățenie, cu ’o 
atmosferă plăcută, primi
toare. Lista de meniu, din 
care nu lipsesc supele, 
ciorbele, mîncărurile pe 
bază de legume și paste 
făinoase, este o bună carte 
de vizită a „Familialului" 
și explică atît afluența de 
consumatori, Cît și nivelul 
ridicat al productivității 
muncii pe un lucrător, ca
re depășește cifra de 60 000 
lei pe lună, făcînd din a- 
ceastă unitate nu numai 
una căutată, ci și una ren
tabilă.

Emil DEMIAN

UN GRUP DE LOCUI
TORI DIN Crividia-Vulcan: 
Pentru temperarea vecinu
lui cîrcotaș, adresați-vă or
ganului de miliție din ora
șul dumneavoastră.

î
8 
î 
!

e

S

E NECESARA O CALE 
DE'ACCES. Stația pen
tru autobuzele I.T.A. din 
cartierul Aeroport — Pe
troșani nu dispune încă 
de o cale de acces cores
punzător amenajată din
spre cinematograful „U- 
nirea" și piața nouă. Că
lătorii sînt nevoiți să o- 
colească restaurantul 
„Dacia" ori să traverseze 
un teren plin de grămezi 
de pietre sau înnoroiat 
pentru a ajunge la auto- 
buze. Calea de acces ne
cesară la capătul terenu
lui amintit ar. putea fi 
amenajată prin așternerea 
unui strat de bitum. Pe 
cînd o inițiativă în acest 
sens, pentru a veni în 
sprijinul pasagerilor care 
sosesc și pleacă cu aiito- 

y

de întrebare
buzele I.T.A. din autoga
ra Petroșani ?

REVENIRE. Pe trotua
rul din fața fostului club 
a C.M.V.J. din Petroșani 
continuă să fie parcate 
zilnic autovehicule ale 
întreprinderii de cantine 
și cazare, în ciuda faptu
lui că miliția a interzis 
acest lucru. In plus, la 
doar cîțiva metri se a- 
flă un spațiu pentru par
care. De ce unii șoferi 
continuă să comită aceas
tă abatere, combătută nu 
demult prirț ziarul nos-

tru ? Revenim cu această 
întrebare deoarece încâl
cind dispoziția, se conti-~ 
nuă blocarea și deterio
rarea trotuarului.

CUM SE STRING DE- 
ȘEURILE DE HIRTIE 
DE LA CETĂȚENI? 
Pînă lâ începutul ■ lunii 
august, o rulotă a D.C.A. 
s-a aflat în cartierul Ae
roport din Petroșani, ser
vind la colectarea deșeu
rilor de hîrtie de la popu
lație. Rulota, părăsită în 
ultima vreme, a dispărut 
într-o bună zi și odată 
cu aceasta zona verde a 
rămas degajată. Această 
dispariție înseamnă oare 
renunțarea la colectarea 
de la populație a deșeu
rilor de hîrtie cu ajuto
rul rulotei ? (T.V.)

I

I
I

I 
I
I
I

e
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sustrași fraudulos din circuitul național.
Ați furat energie și ați plătit valoa

rea energiei furate, amenzile cuvenite 
pentru deteriorarea aparatelor de înre
gistrat. Dar este suficient ? V-ați gîndit 
că pentru producerea energiei pe care 
ați sustras-o s-au consumat mai bine de 
8 tone de lignit ? Știți că furîrid peste 
5 400 kWh ați frustrat economia, indus
tria țării de 135 tone de fontă de furnal 
care se puteau produce cu această ener
gie ? Știați 
54 tone de 
54 tone de 
mai multe

Secția de distribuție a energiei elec
trice Petroșani, în urma controalelor1 

efectuate în ultimele două luni ne co
munică :

• De Ia patru familii din-Valea Jiu
lui din amenzi și imputații pentru fur
tul a peste 5400 kWh s-a încasat o sumă 
în valoare de 2129,10 lei • Unei singu
re familii din Petroșani — A. Marian, 
strada Venus — pentru blocarea discu
lui de la aparatul de înregistrat (con
tor) — i s-a imputat valoarea energiei 
consumate, calculată retroactiv pentru 
trei ani. Cantitatea de energie pentru 
care s-au plătit 1346 de lei era de 4487 
kWh, cantitate suficientă pentru func- trucții dacă

Dacă nu ați aflat pînă acum, vă in
formăm — cu 5400 kWh se puteau pro
duce 8100 mp țesături.

Aceste valori, aceste bunuri, aceste 
materii și materiale de care ați frustrat 
economia națională, industria și cetățe
nii țării, furind energie electrică, cine le 
plătește ?

ționarea mai bine de o lună a fabricii 
de mezeluri din Petroșani. • B. Nuțu 
din Lupeni, strada Aleea Plopilor și ’ B. 
Ludovic din Vulcan, strada Gheorghe 
Barițiu, au fost amendați pentru dete- 
riorarea aparatelor de înregistrat și li. 
s-a imputat valoarea a peste 900 kWh

CETĂȚENI!
Folosirea rațională a energiei electrice, evitarea risipei, depista

rea și înlăturarea oricărei forme de sustragere a energiei este o înda
torire de onoare a fiecăruia dintre noi I

ECONOMISIND FIECARE kWh, CONTRIBUIM LA 
REA ECONOMIEI NAȚIONALE.

că în construcții au lipsit 
ciment, sau se puteau folosi 
ciment ceea ce înseamnă 
apartamente, hale de co>. 
nu furați 5400 kWh ?

DEZVOLTA-

$

î

5

5

i
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Schimb de mesaje intre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și președintele Partidului 
Socialist Desturian

TUNIS 6 (Agerpres). — 
Trimisul Agerpres, N. Vam- 
vu, transmite : Habib Bour- 
guiba, președintele Parti
dului Socialist Desturian, 
președintele Republicii Tu
nisiene l-a primit joi, la 
Palatul prezidențial de lă 
Oartagina, pe tovarășul Virgil 
Cazacu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, 
cretar al C.C. al P.C.R.,

se- 
re-

prezentantul Partidului Co
munist Român la cel de-al 
X-lea Congres ,al Partidu
lui Socialist Desturian.

Cu acest prilej, a avut loc 
. un schimb de mesaje 
între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și președintele Habib Bour- 
guiba.

★
TUNIS 6 — Trimisul 

gerpres, N. Vamvu, trans
mite : La Tunis au conti
nuat joi lucrările celui 
de-al X-lea Congres al 
Partidului Socialist Des
turian.

în aceeași zi șefii dele- 
gațiil'or străine au prezen
tat mesaje de salut. Tova
rășul Virgil Cazacu, mem-

A- bru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., a înmînat pre
ședintelui Prezidiului Con
gresului mesajul Comitetu
lui Central ai Partidului 
Comunist Român adresat 
Congresului al X-lea al 
Partidului Socialist Destu 

.rian.
Congresul și-a,reluat, de 

asemenea, dezbaterile.

REZERVELE AUSTRIEI

alGuvernul ■ federal 
Austriei a elaborat un 
program cu privire la e- 
conomisirea energiei. Un 
document oficial dat pu
blicității recent la Vie- 
na afirmă că . rezervele 
de energie convențională 
ale Austriei sînt foarte 
limitate : rezervele de pe
trol sînt’ evaluate la 22 
milioane tone, cele de ga
ze naturale la 14 miliar
de metri cubi, zăcămin
tele de lignit — la 58 
milioane tone, iar poten
țialul exploatabil de e- 
nergie hidraulică — la 21 
miliarde kWh. '

■ Austria importă deja 
87 la sută din necesarul 
său de petrol, și 57 la 
sută din cel de gaze na
turale.

NOI EXPLOATĂRI 
CARBONIFERE

Potrivit programului 
de dezvoltare a energeti
cii, în viitorii ani, 
R.P. Ungară se va acor
da o atenție 
exploatării resurselor car
bonifere.

Recent au fost înche
iate lucrările de explo
rare a bazinului carboni
fer de lingă Tatabanya, 
stabilindu-se că rezervele 
de cărbune se apropie 
aici de 330 milioane to
ne. In zonă a început

• r

in

deosebita

Duminici, 9 septembrie

8,45 Gimnastica la do
miciliu.

9,00 Program ‘ pentru pi
onieri și șoimii patri
ei. ..

' i 9,35 Film serial pentru 
copii: „Săgeata nea
gră". Episodul 17.

10,00 Viața’satului. -
11.40 Avanpremieră.
11,45' Umanismul ’ schille- 

rian. 
De strajă patriei. 
Telex. 
Album duminical. 
Fotbal: Steaua —
Dinamo în campiona
tul național divizia 
A.
Film serial. „Calva
rul". Episodul 12. 
Imagini din Repu
blica Populară Bul
garia.
Cutezători spre 
itor.
Telejurnal. 
Permanenta ■ redes
coperire a Români
ei (XII).
Film artistic.1 „Profe
tul, aurul și ardele
nii".

21.40 Telejurnal. 
Sport.

12,30
13,00
13,05
15,00

17,35

17,55

19,00
19,15

19,05

vi

A IN LU/MF
Participarea României 

la Tîrgul Internațional din Alger
ALGER 6. (Agerpres)..— 

La Alger a avut loc des
chiderea oficială a ce
lui de-al 16-leâ Tîrg inter
național la care România
participă cu un pa'vilion 
propriu. Sînt expuse pro
duse ale industriei cons
tructoare de mașini, auto- 

• turismul „Dacia" — în toa
te variantele autotu
rismul de teren „ARO" și 
autoutilitare, autocamioa-

ne, mășini-unelte, produ
se ale industriei; electro
tehnice, electronice, chi
mice, industriei ușoare.

Pavilionul țării noastre 
a fost vizitat de Mohamed 
Benahmed Abdelghani, 
membru în Biroul Politic 
al F.N.L., prim-ministru al 
Algeriei, care a avut cu

la adresa
ro-

vinte elogioase 
produselor industriei 
mânești.

— Trimisul 
Dumitrescu,

Lucrările Conferinței țărilor nealiniate
HAVANA 6

Agerpres, A.
transmite : Miercuri au con
tinuat la Havana lucrările 
celei de-a șasea conferințe 
la nivel înajt a țărilor nea
liniate.

Paralel cu dezbaterile 
generale, în cadrul comi
siei economice și-a început 
activitatea un grup de lu
cru, care elaborează prime
le paragrafe ale proiectului 
Declarației finale, referi
toare la actuala situație eco
nomică mondială.

în Comitetul politic au 
continuat dezbaterile pe 
marginea capitolului Dec
larației finale care anali
zează pe larg actuala situ
ație internațională. între 
problemele abordate s-a 
aflat situația din Orientul 
Apropiat.

MfV.

ekergetkă

de 
an.
de 

ci-

Comunicat
SWAPO

în .

LUANDA 6 (Agerpres).
— Organizația poporului 
din Africa de sud-vest 
(SWAPO) a anunțat, 
comunicatul celei de-a 3-a
plenare a Comitetului său 
Central, că își va intensi
fica lupta armată de 
berare în Namibia.

SWAPO apelează la 
le cinci state denumite 
prima linie să facă uz de -

- influența lor în Organi
zația Unității Africane și 
la O.N.U. pentru a con
tribui la întărirea solida
rității internaționale' cu 
lupta poporului din Nami
bia. In comunicat se sub
liniază că SWAPO este în 
continuare dispusă să par
ticipe la alegeri libere în 
Namibia, sub controlul 
O.N.U., „pentru a se garan
ta trecerea pașnică la in
dependența națională".

eli-

ce- 
din

I 
I
I
I
I

I
I
I

prie-

îembrie Furtuna 
zăpadă ; Republica : 
Vis de ianuarie; Unirea: 
Alibi pentru • n 
ten, seriile I II.

PETRII. A : La noi era 
liniște.

LONEA : 80 de hu
sari.

ANINOASA ; S| 
prinzi o stea căzătoare.

VULCAN : Alibi pen
tru un prieten, seriile 
I-II.

LUPENT — Cultural
Prietenii copilăriei me
le ; Muncitoresc : 
tăreata invizibilă.

URICANI: Insule 
derivă.

For-

TV

in

i
I 
I
I 
I
I
1I

I
I
I

16,00 Emisiune în limba 
germană.

18,10 Tragerea loto.
18.20 Seara televiziunii 

bulgare.
18,50 1001 de seri.
19.00
19.20

I 
I 
I
I
I 
I
I 
I
I
I 
I 
I
I
I 
I
I

Telejurnal.
Mai aveți o între
bare ?
Film artistic: „De 
partea cealaltă a 
oglinzii". Premieră 
TV. Producție a 
studiourilor 
gare.
Revista 
artistică TV.
Telejurnal.

economice interarabe, situa
ția economică pe plan a- • 
rab și internațional, în 1978 
și în prima jumătate a anu- 

- iui 1979, și implicațiile cri
zei economice și financiare 
asupra economiilor țărilor 
membre ale Ligii Arabe.

PREȘEDINTELE ELIAS 
SARKIS a prezidat o reu
niune a guvernului libanez, 
în cadrul căreia au fost 
examinate situația generală 
din țară, îndeosebi cea c’,; n 
sudul Libanului. O atenție 
specială a fost acordată mă
surilor susceptibile să du
că la consolidarea procesu
lui de normalizare a vieții 
interne și de reinstaurare 
a suveranității autorității 
centrale asupra regiunii 'de 
sud a țării

DEOCAMDATĂ EXISTĂ 
puține șanse ca specialiștii 

. de la Centrul spațial de la 
Mountain View (California) 
să poată răspunde cu certi
tudine la întrebarea dacă ar 
putea exista forme primi
tive de viață pe Titan — 
cel mai mare satelit na
tural ai planetei Saturn 
— dat fiind că datele 
transmise de sonda spația
lă americană „Pioneer 11“ 
asupra temperaturii exis
tente pe satelitul saturnian 
au fost bruiate în mod ac
cidental.

Deși în momentul de fa
ță se îndepărtează tot mai 
mult de Saturn, „Pioneer- 
11“ continuă să transmită 
fotografii ale planetei

19,50

MEMBRII UNUI GRUP 
de cercetători de la Uni
versitatea Creighton, din 
orașul american Omaha, a- 
firmă că au descoperit o 
substanță de natură să 
îmbunătățească memoria 
și, în general, capacitățile 
intelectuale. După cum a 
declarat dr. Nikolaus 
Hansl, unul dintre mem
brii grupului, această subs
tanță, denumită „PRL-8- 
53", are capacitatea de a 
împiedica distrugerea a- 
numitor canale ce slu
jesc la irigarea creierului. 
Specialistul, consideră că 

’ produsul obținut s-ar pu
tea dovedi util pentru toți 
oamenii care după ’depăși
rea vîrstei de 30 de ani 
prezintă deficiențe ale 
memoriei. Totodată, se
preziacă că substanța ar 
■putea fi utilizată cu suc
ces în combaterea surme
najului intelectual.

ÎN LOCALITATEA TU
NISIANĂ Sousse s-au în
cheiat lucrările celei de-a 
27-a sesiuni a Consiliului 
Economic al Ligii Arabe. 
Participanții au examinat 
raportul prezentat de se
cretarul general al Con
siliului privind activitatea 
desfășurată de țările mem
bre în domeniul relațiilor

l bul-

21,15

21,40

literar-

RADIO

cărbune a Indiei este 
102 milioane tone pe 
Rezervele cunoscute 
combustibil solid se
frează la 82 miliarde tone.

ÎN PERSPECTIVA 
ANULUI 2000

Ziarul italian „L’Unita" 
apreciază, într-un articol, 
că în anul 2000-.se va 
produce întreaga energie 
de care are nevoie ome
nirea. Dar totul depinde 
de tehnologiile ce vor fi 
adoptate în perioada de 
tranziție, cînd- omenirea va 
fj confruntată cu proble
me serioase — relevă co

la 
petrol la energie nucleară 
necesită o uriașă dezvol
tare de . tehnologii și o 
excepțională concentrare 
de resurse financiare. Pen
tru a se evita adîncirea 
și mai mult a : actualei 
prăpăstii dintre bogați și 
săraci se impun, ca o 
problemă tot mai vitală 
a viitoarelor decenii, pro
movarea unei politici de 
colaborare, instituirea unei 
noi ordini economice in
ternaționale.

construcția de drumuri
și de instalații auxiliare .... ____ ___ _____
pentru a se trece cit mai tidianul. Trecerea de
grabnic la exploatarea 
cărbunelui.
program indian de 

DEZVOLTARE A 
PRODUCȚIEI DE 

CĂRBUNE

în India a fost elaborat 
un program de recons
trucție a unui număr de 
17 mine și de începere a 
exploatării unui număr de 
nouă noi zăcăminte de 
cărbune în statul Bihar.

Producția actuală de

Luni, 10 septembrie

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Revista 
TV.
Cadran 
Orizont 
inpfic.
Roman foileton. „Pol- 
dark". Ultimul epi
sod.

21,35 Telejurnal.

economică

a-

la

18,25

19,45

- 19,40
20,00

20,40

mondial.
tehnico-șli-

21,35

Marți, 11 septembrie

9,00 Sinteze.
9,30 Caleidoscop muzi

cal.
10,00 Film serial. „Dallas

— Compania petro
lieră Ewing". Relua
rea episodului 2.
Telex.
Telex. 
Stagiul de practicant.

10.50
16,00
16,05
16,25 Almqnah pionieresc.
16.50 Din țările socialiste.
17,20 Artiști lirici contem

porani.
17,40 Consultații medica

le.
17,55 Hochei pe gheață.

auto ■

Flagelul obscuran
tismului.
1001 de seri.
Telejurnal.
Exigență 
exigență.
Seară de teatru.
„Henric al V-lea".
Producție a studiou
rilor engleze.
Telejurnal.

19,00
19,20

21,35

Telejurnal.
Dialog despre viitor. 
Proiectul de directi
ve ale Congresului 
al XlI-lea al P.C.R. 
Noi, femeile I

Telecinemateca.
„Uitare". Producție 
a studiourilor fran
ceze. ; - ;
Telejurnal.

PROGRAMUL ȚV

Miercuri, 12 septembrie Joi, 13 septembrie

Telex.

I I
I
I

I 
I 
I
I

13,00 De la 1 
15,00 Club univers 
16,00 Radiojurnal. 16,15 I 
Cîntece de Viorel- Do- | 
boș. 16,25 Tehnică și or- < 
ganizare în agricultura. 
16.47) Formații artistice 
laureate ale celei de a 
Il-a ediții a Festivalu- I 
lui național „Cintarea I 
României". 17,00 Buletin | 
de știri. 17,05 Universul i 
familiei. 17,30' Instanta
nee solistice. 18,00 Ore
le serii. 20,00 Interpreți I 
ai cîntecului popular. J 
20,30 Reflexele timpu
lui. 20,40 
nore. 21,00 Buletin 
știri, 
oră.

22,00
23,00

24,00 Buletin
0,05 ■

o.
20.

Cadențe so- 
de 

O zi într-o 
Jazz-forum. 

de știri. 
5,00 Non stop mu- I

zical nocturn.

17,40 Program de cîntece 
patriotice și revolu
ționare.

17,55 Dincolo de negură.
18,25 Forum cetățenesc.
18 50 10(01 de seri.
19.00 Telejurnal. - ■ -
19,20 Dosarul energiei, , '
19.45 Ora tineretului .

20.45 Conexiuni.' Docu
mentar ae. știința ți). 
Telejurnal.21,35

Vineri, 14 septembrie

16.00
16.05
16,30

Carpaților. 
foileton. „Pol- 
Reluarea ul- 
episod.

16,00
16,05 Anul școlar 1979/80.
16,25 Arii din opere și o- 

* perete.
16,40 Tragerea pronoex- 

pres.
Corespondenții ju
dețeni transmit... x

Moștenire pentru 
viitor.
Hochei pc gheață.
Din muzica și dansu
rile popoarelor.
In spiritul legii.
1001 de seri.

17,10

17,40
18,10

18,25
18,50

9,00 Sinteze.
9,30
9,40

10,00

Șoimii patriei.
Album folcloric.
Film serial. „Calva
rul". Reluarea epi
sodului 12.
Telex.
Telex.
Congresul educației 
și învățămîntului. 
Itinerare turistice.

Telex.
Pe băncile școlilor. 
Emisiune limba
germană.
Tragerea loto.
La volan.
1001 de seri.
Telejurnal.
Reflector.
Film artistic. „Spe
ranța". Producție a 
studiourilor franceze. 
Atelier de creație 
literar-artistică.
Telejurnal.

9,10 Porțile 
10,00 Roman 

dark", 
timului 
In direct —' cuteză
torii !
Telecinemateca. : 
Selecțiuni din pro
gramele muzicale ale 
săptămîniii • ■■■■■'-

13,30. Telemagazin. • -•
15,00 Stadion. Fotbak F.C.

Baia Mare — Vii.țoH 
rul Scornicești (di
vizia A); . Hochei i. 
Cehoslovacia • — 
U.R.S.S. ■— - • -■ 
Finalele campiona
telor mondiale, fe
minine de canotaj a- 
cademic. ■
Agenda cultural-ar- 
tistieă TV.
Clubul tinerelului. 
Săptămîna politică 
internă și internați
onală.
1001 de seri.

11,05
12,35

17,20

17.50
18,35

18,50
19,00 Telejurnal.
19,15 “ ’
19,55

16.25 Itinerare turistice. 
' 16,50 Muzică populară.

17,05 Grecia — de la Pelo- 
ponez la Kavala.

17.25 De ziua pompierilor.

Sîmbătă, 15 septembrie

8,30 Muzică de promena 
dă.

8,15 De pretutindeni.

20,45

21,35

Teleenciclopedia.
Film serial. „Dallas 
— Compania petro
lieră Ewing". Episo
dul 4.
Varietăți muzical 
distractive.
Telejurnal.

KisDAUțIA Șl ADMINISTRAȚIA; Petroșani, sir. Republicii, ar, 90, leieloane 4 16 62 (secretariat), 42461 (seepi). nl'aKCL ; Iipografia Petroșani, sir. Republicii, or. 67,
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