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Acum, cînd ne despart mai puțin de patru luni de momentul 
bilanțului activității desfășurate adresăm unităților economice ca
re încă mai au restanțe în acest an la producție, o întrebare :

Vd realizați sarcinile de plan?
- Recuperați pînâ la sfîrșitul anului 
“ restanțele înregistrate, tovarășe 

inginer șef ? Ce întreprindeți ?
Azi râspund :

ION MIRLOGEANU, inginer șef ia mina Petrila 
DUMITRU NICOLESCU, inginer șef la I.M. Bărbăteni

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, la. sediul C.C. al P.C.R. a avut loc, în zilele de 5, 6 și 7 septembrie, o consfătuire de lucru cu primii secretari, secretarii cu probleme organizatorice și de propagandă ai comitetelor județene de partid, șefii secțiilor organizatorice și de propagandă ai comitetelor județene de partid, redactorii șefi ai presei centrale și locale, adjuncții șefilor secțiilor organizatorice, șefi ai sectoarelor de cadre de la comitetele județene și directorii direcțiilor perso- nal-învățămînt din ministere și alte organe centrale.La consfătuire au parti- rășul cipat membri și membri supleănți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. al membri ai Comite- ad-

sec- Elena Cons- Dumi-Ră- re- a-Și

I.M. Petrila, situația la 
zi : .

în opt luni — plus 
20 045 tone de cărbune; 
In septembrie — minus 
383 tone de

frontal susținut metalic, iar în scurt timp vom pune în funcțiune și I4. sectorul III un asemenea a- bataj de capacitate ridicată. Ne-am concentrat de asemenea atenția spre
afir-

cărbune

Ing. Ion 
GEANU:

MIRLO-
Planul pe

1979 —

rior trimestrului III, măm că ne vom .îndeplini , sarcinile de plan și vom pregăti condițiile pentru realizarea încă de la începutul anului a sarcinilor pe 1980, ultimul an al bin- Pentru aceasta atenția liniei
cu unVom încheia ... .... lanț pozitiv sarcinile actualul an. Nu ne-am. lizat planul în luna gust, cînd colectivul a lucrat mult, dar nu cu eficiența scontată. In schimb^ vom realiza planul în luna septembrie, recuperînd minusurile din primele zile. Și în trimestrul IV ne vom realiza prevederile, deși .producția planificată de cărbune a minei va spori în următoarele trei luni - cu 130—200 tone/zi. Vom lucra astfel, începînd din trimestrul IV, la nivelul planului pe 1980.Măsurile tehnico-orga- nizatorice de bază întreprinse în acest scop constau în creșterea capacităților de producție, concentrarea producției în abataje dotate cu complexe mecanizate și tehnologii a - vansate. In curînd vom porni la sectorul IV un a- bataj dotat cu complex de susținere de concepție românească, fabricat I.U.M.P., SSP-240.torul II, în stratul echipat deja un abataj

bi- pe rea- au-

laLa sec-3, avem

realizat
integral I

creșterea posturilor presta- ’ te în cărbune, așezînd astfel la temelia viitoarelor rezultate sporirea productivității muncii.
I.M. Bărbăteni — situa
ția la zi:

minustn opt luni
59149 tone
In septembrie — minus 
1316 tone

Ing. Dumitru NICO- 
LESCUCu toate măsurile luate pentru îmbunătățirea activității productive, sarcinile trimestrului III nu le vom putea realiza. Integral vom realiza doar sarcinile de plan ale lunii septembrie. In ceea ce privește trimestrul IV cînd planul stabilit va fi supe

cinalului.ne-am îndreptat spre îmbunătățirea de front active, spre completarea efectivelor și îmbunătățirea stării disciplinare, respectiv numărului de motivate. In din stratul 3 duce o nouă metodăNie exploatare care va conduce la creșterea productivității muncii și, bineînțeles, a producției de cărbune ex
tras.Minusul acumulat pînă la 1 septembrie este prea mare. Nu-I vom putea recupera. Ne vom strădui însă ca prin realizarea sarcinilor de plan pe luna septembrie, în trimestrul IV să nd majorăm acest minus.

reducerea absențe ne- blocul VII vom intro-

Anchetă realizată de 
Anton HOFFMAN

P.C.R. tului Central, șefi și juneți de șefi de secție la C.C. ’ al P.C.R., alte cadre de conducere.Pe ordinea de zi a Consfătuirii au fost înscrise următoarele probleme :
1. Cu privire la activitatea comitetelor județene de partid în vederea îndeplinirii hotărîrilor partid și de stat în domeniile.2. Despre stilul și dele de muncă ale organelor și organizațiilor partid.3. Unele probleme vind munca de cadre.4. Activitatea politico-i- deologică, munca politică de masă și activitatea presei, conducerea acestor activități de către comitetele județene de partid.5. Cu privire la pregătirea și desfășurarea alegerilor de partid și a Congresului al Xll-lea al partidului.Lucrările Consfătuirii s-au desfășurat în plen și pe secțiuni. La lucrările în plen au luat cuvîntul toți primii secretari ai comitetelor județene • de partid și municipiului București.

de toatemeto-depri-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit, de asemenea, în cadrul unei ședințe speciale, cu primii secretari ai comitetelor județene de partid și municipiului București, ana- lizînd probleme legate de planul cincinal 1981—1985 în profil teritorial.La dezbaterile pe țiuni, tovarășa Ceaușescu, tovarășii tantin Dăscălescu, tru Popescu și Iliedulescu au prezentat ferate în problemele flate pe ordinea de zi.In ședințele plenare în cele pe secțiuni au luatcuvîntul 84 de tovarăși.Participanții la discuții au subliniat importanța deosebită a Consfătuirii, inițiată de secretarul general al partidului, tova- Nicolae Ceaușescu, ca un moment de mare însemnătate în orientarea muncii organelor și organizațiilor de partid pe toate planurile și care șe înscrie în practica profund democrată a partidului nostru de a se conȘ>ilta permanent cu activul său, cu comuniștii, cu masele de oameni ai muncii, în vederea soluționării problemelor de importanță majoră din activitatea politică, economică și social- culturală. Toți participanții la dezbateri au dat o înaltă apreciere orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, date cu diferite prilejuri, în domeniile muncii organizatorice, de cadre,, ideologice și politico-educative, presei și radioteleviziunii.In rapoartele prezentate de primii secretari ai comitetelor județene partid și municipiului curești privind stilul metodele de muncă birourilor și secretariatelor comitetelor județene de partid în conducerea activității politico-organiza.to- rice și modul în care se înfăptuiesc hotărîrile Congresului al XI-lea și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, au. fost evidențiate realizările și succesele obținute de co-

deBuși ale

muniști, de toți oamenii muncii fără deosebire de naționalitate, în îndeplinirea sarcinilor actualului plan cincinal în industrie, construcții și agricultură, în valorificarea mai bună a potențialului uman și material, a materiilor { prime și materialelor, îrt economisirea energiei e- , lectrice și a combustibililor, în creșterea eficienței și calității în toate ramurile producției materiale.Vorbitorii au arătat că toate aceste realizări au dus la sporirea avuției naționale, la însemnate plimentare, velului de spiritual al poporului, asigurarea condițiilor tru îndeplinirea cu succes a sarcinilor pe întregul cincinal.Totodată, în spirit critic și autocritic, participanții la dezbateri au scos în evidență neajunsurile care măi dăinuie în industrie, agricultură, construcții, în realizarea unor investiții, în alte domenii de activitate economică și au prezentat măsurile ce vor fi luate în vederea înlăturării operative a lipsurilor semnalate, pentru crearea celor mai bune condiții îndeplinirii ritmice a tuturor indicatorilor economici stabiliți pentru a- cest an și pentru 1980, pentru buna desfășurare a campaniei agricole de toamnă.Analizînd modul cum se acționează pentru rea in viață de partid și și metodele activitatea și de cadre, re a alegerilor de și întîmpinarea cu rezultate deosebite a Congresului al Xll-lea al P.C.R., vorbitorii au scos în evidență realizările și experiența pozitivă a organelor și organizațiilor de partid în înfăptuirea Programului partidului, a indicațiilor secretarului general partidului.Arătîndu-se că în tatea organizatorică

obținerea unei producții sula creșterea ni- trai material și 
4a pen-

aplica- a hotărîrilor de stat, stilul de muncă în organizatorică buna pregăti- partid

al

activi- 
și de

(Continuare în pag. a 4-a)
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I. M. Lupeni
In întîmpinarea Congresului al Xll-lea

Brigada condusă de maistrul electromecanic 
Constantin LUPULESCU a extras peste plan 

30000 TONE DE CĂRBUNE
COCSIFICAB1L

î

5

a

al partidului

0 cerință imperioasă - întărirea 
numerică și calitativă a tuturor 

organizațiilor de bazăși lăcătușul combainer 
Constantin Burghiu, i-au 
fost șefului de brigadă 

.ortaci în adevăratul sens 
al cuvîntului, ajutoare de 
nădejde în întreținerea 
utilajului și exploatarea 
sa rațională, in omogeni
zarea brigăzii și mobili
zarea acesteia, în crearea 
răspunderii față de utilaj 
la fiecare membru din 
brigadă.

Productivitățile reali
zate, producțiile obținute 
de membrii brigăzii con
duse de Constantin Lupu- 
lescu sînt printre cele 
mai mari realizări obți
nute în Valea Jiului de 
o brigadă care exploatea
ză un complex de tăiere 
și susținere mecanizată.

Ieri dimineață, Ia în
cheierea schimbului IV, 
minerii din brigada con
dusă de maistrul electro
mecanic Constantin Lu- 
pulescu, au totalizat, prin 
producția extrasă supli
mentar în ziua de vineri, 
7 septembrie, un plus de 
30 000 tone cărbune cocsi- 
ficabil de la începutul a- 
nului. Productivitatea 
muncii planificată a fost 
depășită în medie, 
3500—4000 kg/ post.

Minerul specialist 
relian Manda, 
șefi de schimb, Costache 
Ivan și Marian Tudose, 
lăcătușul hidraulician Ma
tei Hirt, minerul combai- 
ner Dumitru Nazar ie

Au- 
minerii

CU

JIR. <fi >
Mi

. X'.-X .

Brigada condusă de Pavel Dediu de Ia I.M. Ani- 
noasa specializată în introducerea complexelor meca
nizate, este una din brigăzile „înaltei productivități11 
ale cărei acțiuni se materializează în grăbirea punerii 
în funcțiune a noilor capacități de producție.

* Foto : Adrian POPA

CULTURĂ - ARTĂ
• Universitățile cultural științifice in pra

gul unei noi etape de activitate
• Mineritul, sursă de inspirație în creația 

unui cunoscut pictor amator al Văii Jiului

întreaga activitate politică și organizatorică întărire a rîndurilor dului desfășurată la Lonea a fost axată ] plicarea întocmai a rîrilor adoptate în domeniu de Congresul al XI-lea și Conferința Națională ale partidului, de Plenara C.C. al P.C.R. din martie a.c„ în lumina indicațiilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Comitetul nostru de partid și-a întocmit un plan propriu cu măsurile ce le va întreprinde, pornind de la orientarea ca întreaga acțiune să fie . subordonată cerinței creșterii rolului politic conducător al fiecărei organizații de bază, întăririi îndeosebi a locurilor de muncă hotărîtoare ale ție. de ție în partid, profilul lor moral politic și nivelul pregătirii profesionale. Ne-a fost de mare folos activitatea desfășurată cu cercurile de nemembri de par-

i de parti- mina pe a- hotă- acest

procesului de produc- De asemenea, comitetul partid a avut în aten- calitatea noilor primiți

tid, forme eficace ale dezvoltării legăturii partidului cu masele de oameni ai muncii, care ne-au prile- ■ juit atît cunoașterea calităților noilor primiți cit și desfășurarea activității de pregătire a acestora în vederea ridicării lor la nivelul exigențelor de primire în partidului.Dintr-un studiu comisiei organizatorice privire la încadrarea posturilor cheie cu membri de partid și repartizarea pe locuri de muncă, brigăzi .echipe au rezultat două concluzii asupra cărora ne vom opri mai pe larg. Prima, scoate în evidență o bună activitate : din totalul șefilor de brigadă, aproximativ 96 la sută sînt membri de partid ; procentul se menține

actului rîndurilerecent al
cu

Andrei COLDA, 
secretarul comitetului de 
partid al minei Lonea

(Continuare tn pag. a 2-a >
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întărirea numerică 
și calitativă a tuturor 
organizațiilor de bază

(Urmare din pag. 1) și Ia alte funcții importante ca maiștrii, artificieri ; ponderea șefilor de schimb care sînt membri de partid a crescut la aprbape 80 la sută. A doua concluzie, însă, ne arată că mai avem mult de muncit pentru întărirea formațiilor de lucru, întrucît sînt multe brigăzi, ca cele conduse de Marin Ciubăr, Sever Picioruș, Dragoș Teleagă, Anton Florea, Ludovie Repaș, și altele în care nu sînt dec-ît 1—2 membri de partid pe schimb. Deci cu toate că am asigurat conducerea brigăzilor și a schimburilor cu membri de partid, în structura acestora, pe schimburi, mai ales la marile capacități de producție, va trebui să acționăm cu și mai multă stăruință pentru întărirea rîndurilor partidului astfel incit să asigurăm creșterea nivelului calitativ al muncii politice și al activității economice. Rezultă ca o sarcină principală a comitetului de partid, a comisiei organizatorice și birourilor organizațiilor de bază, este că trebuie să acționăm în continuare pentru întărirea schimburilor cu membri de partid, sarcină ce stă în mare măsură și în fața -șefilor de brigadă și de schimb.In activitatea de întărire numerică și calitativă a organizațiilor de bază, prin conducerea unitară a acestei munci s-au evidențiat 
SPORT® SPORT® SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT •SPORT •SPORT • SPORT

secretari de partid ca Ghiță Popescu, Ion Lăcătu- șu, Aron Vasiu, Eugen Țif, -loan Culcsar și alții. Nu același lucru poate fi spus despre secretarii organizațiilor de bază nr. 3 B, 3 D, 4D, 7D și altele, care nu au făcut încă de la începutul anului nici o primire în partid, nu au manifestat preocuparea cerută în această problemă. In alte organizații de bază, 2, 3A, 
3C, 4A și 4C, au fost făcute primiri puține față de posibilitățile existente. Toate aceste concluzii se află în atenția noastră, ele au fost prelucrate în organizațiile de bază amintite. Nu vom încheia această idee fără să menționăm că și membrii comitetului de partid, repartizați pe aceste organizații, își regăsesc sarcina de a acționa cu mai multă perseverență pentru îmbunătățirea muncii de primire în partid.Un adevăr cert este acela că rezultatele economice reflectă întreaga calitate a muncii politice în organizațiile de bază, deci și a activității de primire în partid. Argumente găsim la multe sectoare care 
au acumulat serioase ră- mîneri în urmă. Comitetul de partid a stabilit concluzii clare iar strădaniile noastre, tot mai perseverente pentru redresarea producției sînt permanent însoțite de un șir de preocupări pentru îmbunătăți-'- rea muncii politice și întărirea continuă a vieții interne de partid.

I

Povestea cu smoala sau purtatul
omului de la Ana la Caiafa•Să fierbi în oală seacă 4 luni e, totuși, mai bine decît să fierbi în smoală. Așa se întîmplă cu pensionarul Nicolae Vesa. Era prin 12 iunie 1979, cînd omul care locuiește în Lonea, strada Republicii 303, într-o casă aparținînd sectorului E.G.C.L. Petrila, adresa ’ o plîngere exploatării de gospodărie să-i schimbe dușumeaua care se dovedea un teren fertil pen-, tru dezvoltarea... bureților. Și cum se întîmplă de multe ori au venit, au s-au dus !Omul cu necazurile în cap și cu bureții în casă a tot bătut drumul Lonea — Petrila și retur. Rezultatul : secția E.G.C.L. i-a propus — și aici e culmea — să-și scoată singur dușumeaua pentru ca apoi lucrători calificați să vină să-i bată parchetul. Ascultător, așa a făcut. In luna iulie au' venit cîțiva lucrători care i-au turbat betonul.

„egeliștii“ văzut și...

. In faza pe țară a „Cro- sului tînărului muncitor1*, ce are loc în orașul Brașov, participă și patru atleți (sportivi nelegitimați) din Valea Jiului. E vorba de Alexandru Jianu, I.R.I.U.M.P., Margareta Csaszar, I.U.M.P., Violeta Mihăiasa și Ște

și-a făcut im- într-adevăr deNea Vesa presia că acum n-are de cș să se plîngă. N-a fost însă așa! De mai bine de două luni, omul nostru locuiește în- tr-o casă pardosită... cu beton. Motivul ?Nu e smoală. Merge cetățeanul
NOTA

la I.G.C.L. Petroșani în... 27 august, (!) unde i se spune că nu e smoală însă în curtea depozitului care se află vizavi de sediu vede, și așa eră, circa 400 kg smoală, care putea fi ușor transferată la Petrila.— Du-te, domnule acasă, că smoala e, vîndută la terți ! — i s-a adresat Mafia Grecea, șefa depozitului din Petroșani.— Du-te, tovarășe, acasă că venim noi cu smoala, îi spunea Iacob Chiorea-
fan Munteanu, ambii de la I.C.M.M. (C.D.)

★In sala artelor de la Casa de cultură din Petroșani a avut loc ieri o seară literară, la care au participat și membri ai- cenaclului literar „Pa- nait Istrati". (T.S.)
-A-Mîine, 9 septembrie, o- ra 9,30, are loc deschiderea festivă a Casei pen

nu, șeful sectorului Petrila al E.G.C.L..— Ce vrei, nene, nu e smoală, să ți-o cumpăr eu ? îl apostrofa maistrul Victor Voicu, de la același sector.Tot așa de ascultător, pensionarul Nicolae Vesa a mers acasă. A mers a- casă și așteaptă. Afară mai plouă, în curînd vine frigul, betonul de pe jos „trage", iar cetățeanul nu știe să mai tragă sau nu, speranțe. La insistențele sale E.G.C.L.-ul rămîne... beton ! A ajuns la concluzia că este un privilegiat al soartei fiindcă nu e smoală. Așa îl fierbe doar în oală seacă. Cu smoala ar fi fost mai greu. Ce legătură are însă smoala cu purtatul de la Ana la Caiafa ? Abia acum, după 3 luni i s-a bătut parchetul, dar în chestia cu smoala și-a băgat cineva coada...

! 
ț 
i

Mircea BUJORESCU

sionarilor din Lupeni. Sediul a fost amenajat prin munca patriotică a pensionarilor. (A.T.) '
★Numeroase femei din orașul Lupeni, au participat în cadrul clubului „Femina", Ia o dezbatere avînd ca temă de discuții „Spiritul gospodăresc, trăsătură definitorie a femeilor din comerțul o- rașului nostru". (Al. Cor.)

PERMISE 
SUSPENDATEIn ultima perioadă de timp, mai mulți șoferi amatori au rămas fără permis de conducere. Aceeași abatere gravă — conducerea sub influența băuturilor alcoolice — au comis-o Matei Bolocan, Vasile Pena și Patru Gîlcă. Și toți au primit aceleași sancțiuni. Cîte o amendă substanțială și permisele suspendate pentru două luni. Ei uitaseră un lucru elementar : conducerea sub influența alcoolului pune în pericol nu numai pe cei af lăți în mașina „personală", ci și pe ceilalți participanți la frafi- cul rutier. Este bine că li s-a dat timp să mediteze, timp de două luni, la responsabilitatea lor de „conducători auto".

CINE PLĂTEȘTE?Șoferul Vasile Mocanii, aflîndu-se sub influența alcoolului, a fost surprins de . un control efectuat de miliție, în seara zilei de 1 septembrie a.c. încălcînd în mod flagrant legea'. El circula prin cartierul Aeroport-Petroșani, cu o autobasculantă de 16 tone fără nici o încărcătură. La ora aceea, în mod normal (și legal!) autobasculanta, aparținînd S.U.G.T. Bacău, lotul Lupeni, ar fi trebuit, să se afle parcată în garaj. Pentru încălcarea legii, șoferul a fost sancționat 
pe loc. Dar se ridică și întrebarea : cine i-a permis să plece la plimbare cu autobasculanta după orele de program ? Și cine plătește această risipă de carburant ?

Etapa a Vl-a
cu... loan Gurka, șef de brigadă la I.U.M. Petroșani

— în sfîrșit, băieții noș
tri reușesc să înscrie pri
mul goi din acest campio
nat, cîștigind și primul 
meci. Deci, „s-a spart 
gheața". Mă alătur bucu
riei dv, mai ales că cele 
două puncte acumulatei a- 
casă, vin să confirme că 
prin ambiție și mobilizare 
în teren echipa poate prac
tica un fotbal de calitate, 
concretizat prin victorie.

Acum, că au renăscut 
speranțele și pentru noi, 
să privim împreună etapa 
de mîine, cu gindul in pri
mul rind ia intilnirea de 
la Bacău. Așadar, ce dez- 
nodămint vedeți în aceas
tă partidă?— Sigur că băcăoanii, după victoria obținută la Buzău, vor intra în teren încrezători în forțe și cu dorința de a urca îft clasament. Să nu uităm însă,

Avancronică• Sîmbătă și duminică, pe poligonul de tir din Aninoasa au loc ultimele trageri la țintă și festivitățile de premiere, din cadrul campionatului național de tir cu arcul rezervat juniorilor I și II.• In campionatul diviziei C la fotbal, duminică, începînd cu ora 11, Minerul Lupeni întîlnește pe Metalurgistul Sadu, iar Minerul Vulcan, în seria a VIII-a, pe Știința Petroșani. Duminică, de la ora 12,45, în Valea Jiului se joacă patru meciuri din cadrul campionatului județean: I.G.C.L. Petroșani — Avîntul Zdrapți, Minerul Aninoasa — Preparatorul Petrila, Parîngul Lonea — C.F.R. Petroșani, Minerul Uricani — I.M.C. Bîrcea. Meciul dintre Minerul Paroșeni — Constructorul Hunedoara are loc sîmbătă, ora 14, pe stadionul din Vulcan. Pe terenul Asociației sportive Preparatorul Petrila are loc duminică, ora 9, meciul din campionatul republican de juniori dintre Jiul Petroșani — Șoimii Sibiu.• In campionatul diviziei B la handbal masculin, Utilajul-Știința, întîlnește duminică, ora 10, pe terenul C.S.S. Petroșani, formația Minerul Cavnic. (C.D.).

că băieții noștri, evoluînd - în compania elevilor fostului lor antrenor, Traian Io- nescu, vor ști să adopte tactica unei, remize, reușind astfel să aducă de pe malul Bistriței primul punct de aur cîștigat în deplasare. Nu văd nici un hazard în afirmația mea, deoarece sînt convins căinfuzia noilor veniți în„tabăra" noastră va începe să dea roade.
— In această etapă, pro

gramul turului ne oferă 
două partide studențești. 
In „Bănie" vor evolua stu
denții din „dulcele tîrg 
al Ieșilor", iar la Timișoa
ra, Sportul studențesc. Ce 
părere aveți ?— Craiovenii vor încerca să „spele rușinea" acelei usturătoare înfrîngeri de la București, din etapa trecută, cîștigind întîlnirea 

cu colegii lor din Iași, iar bănățenii, după ce miercuri au pierdut cu greu și la limită își vor adjudeca victoria în dauna studenților bucureșteni. Deci, în ambele partide acord șanse de cîștig gazdelor.
— La care dintre întîlni- 

rile de miine mai mergeți 
cu 1 solist ?— Băimărenii, aureolați de victoria obținută în deplasare, cred că vor cîș- tiga întîlnirea cu elevii lui Marcel Pigulea. Viitorului Scornicești nu văd cum ar putea să-i scape victoria în confruntarea. cu gălățenii, iar A.S.A. Tg. Mureș va întări prezumțiile noastre, cum că Olimpia Satu Mare va juca în ediția viitoare la ora 11.

— Campionii, după ega
lul de miercuri, pare-se că 
nu se regăsesc deloc. Cre
deți că vor reuși totuși, 

ca miine să cîștige în de
plasare punctul pierdut a- 
casă ?— Da. întîlnirea de la Buzău,>‘a și cea de la Tîrgoviște, unde învinșii noștri vor avea mult de furcă cu tinerii și ambițioșii fotbaliști clujeni, probabil se va termina la egalitate.

— Dar întilnirii de tra
diție, eternului derby din
tre Steaua și Dinamo, ce 
deznodămînt îi vedeți ?— Avînd în vedere că se joacă pe stadionul din Ghencea, deci acasă la ste- liști, întrevăd un meci cu multă risipă de energie, angajat de ambele părți, tehnic, la capătul căruia, Steaua va acumula încă două puncte.

Corvin ALEXE

Campionatele naționale de tir cu arcul 
(juniori)

Gheorghe PopS-au încheiat ieri întrecerile de dublu FITA la juniori și junioare I. „Ziua a doua a competiției, aprecia arbitrul principal Mircea Turbure (București), s-a dovedit mai bună din toate punctele de vedere. Timpul a fost excelent, rezultatele — superioare, realizate în urma unei lupte foarte strînsc". Tabloul favoritelor la 50 și 30 m n-a suferit vreo modificare substanțială, din nou trioul clujean Irina Kerekes, Stela Felde- reanu și Frieda Chira s-a detașat de adversare, cu un avans substanțial și în clasamentul pe echipe. La băieți, de-a dreptul pasionant duelul Victor Wes-* zelowszki — Gheorghe Pop. După trecerea în tabăra seniorilor a foștilor campioni Aurel Urițescu și Petrică Feier, reprezentantul nostru a devenit purtătorul de steag al Minerului. In această calitate și-a onorat cu brio încrederea ce i s-a investit. Astfel, Gheorghe Pop a refăcut handicapul de 14 puncte din prima zi, între- cîndu-și „la potou" adversarul. Duelul celor mai buni arcași juniori s-a soldat de altfel cu cîteva performanțe superioare recordurilor republicaneși în cea de a dou,a zi. La 50 metri rezultatele obținute de Weszelowszki (284) și Pop (285) constituie noi recorduri. La 30 metri, tînărul lăcătuș al minei Aninoasa, care practică tirul cu arcul doar de doi ani, a depășit cu 10 puncte ultima performanță republicană omologată, reu- 

s-a revanșat... șind să adiționeze 328. puncte. Și recordul de la simplu FITA (1074) a fost spulberat de cei doi arcași, în clasament primul loc a revenit sportivului .din Vale, cu 1119 puncte, urmat fiind, cu numai un punct mai puțin, de săt- mărean.Astăzi, începînd. de la ora 9,30, juniorii și junioarele mari se întrec în manșa a doua în simplu FITA (90 + 70, respectiv 70+60 m), în vreme ce intră în luptă. și juniorii mici pe distanțe scurte (30 + 18 m).
REZULTATE TEHNICE 

ÎNREGISTRATE VINERI: 
simplu FITA, junioare I: Irina Kerekes — 1042puncte, Stela Feldereanu— 1026, Frieda Chira — 875 (toate de la A.S.A. Cluj Napoca), Simona Ciucu (Voința Tg. Mureș)— 825, Ildiko Kaszoni — 804, Gyongyi Galfi — 730 (ambele de la P.T.T. Tg. Mureș) ; pe echipe : A.S.A. Cluj Napoca (2943), P.T.T. Tg. Mureș (2173); juniorii: Gheorghe Pop (Minerul Aninoasa) — 1119, Victor Weszelowszki (Voința Satu Mare) — 1118, Nicolae Bîrsan (Olimpia București),— 1064, Dănuț Baroncea(C.S.M. Iași) — 1000,Gheorghe Hangan (C.S.M.Iași) — 988, Virgil Vlașin (Minerul Aninoasa) — 986... 9. Ion Pagnejer (Minerul)— 866 ; pe echipe: Minerul Aninoasa (2971), O- limpia București, C.S.M. Iași.

Ion VULPE

iîEiUKOloan Tecșa, conducător auto amator din Petroșani este autorul unui record. El a circulat cu autoturismul 2-HD-3840~ proprietate personală, duminică 3 septembrie, cînd a fost interzisă circulația autoturismelor înmatriculate sub numere cu soț. Este primul conducător auto din municipiul nostru ce n-a respectat această restricție, care constituie și o îndatorire patriotică. Un record nicidecum lăudabil:
Reamintim cu acest 

prilej că miine este per
misă circulafia autotu
rismelor proprietate per
sonală cu numere im
pare.

ATENȚIE, 
MOTOCICLIȘTI!

In municipiul Petro
șani s-au produs unele 
evenimente de circulație 
cu consecințe nedorite 
datorită nerespectării de 
către motoriști și moto- 
cicliști a priorității la 
intersecții. Bunăoară, 
miercuri, 5 septembrie 
a.c., motociclistul Gligor 
Adrian n-a acordat prio
ritate de dreapta, în 
Piața Victoriei din Pe
troșani, la înscrierea de 
ocolire stînga de lîngă 
stația de taximetre. Nu
mai din, întîmplsre a I 
putut fi evitat un acei- I 
dent de circulație.

Rubrică realizată de
V.S. FENEȘEANU

cu sprijinul biroului | 
circulație ai miliției .

Petroșani I
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O problemă, actuală

l

In întrega desfășurare a Festivalului național „Cîn- tarea României", aspectul principal al evoluției sutelor de formații artistice l-a constituit acela al instructorilor. Toți cei ce muncesc în activitatea culturală din Valea Jiului s-au lovit, o dată sau de mai multe ori, de această problemă importantă. care deschide perspective mișcării artistice; Este un fapt paradoxal că mai toate cluburile sindicatelor resimt lipsa instructorilor, dar nu se preocupă de recrutarea și pregătirea lor într-o uni
tate de învățămînt care răspunde tocmai acestui scop — Școala populară de artă din Petroșani. In fiecare toamnă această școală, care a fost creată pentru a veni în sprijinul activității culturale și de e- ducație artistică în Valea Jiului, se află acum într-o etapă de recrutare și selecționare a oamenilor muncii și tinerilor- dotați cu talent.— In acest an de învățămînt, ne spunea prof. 
Gheorghe Popa, directorul școlii, vom avea clase de canto, pian, vioară, acor

Liber de vrei să fii...£! Despre libertate se poate spune£ că este o pasăre ce trăiește■ în cîntecele noastre.5 Aripa ei împarte soarele în zile și ore,
I‘ niște felii de pîine pentru foamea de larg și de lume; iubirea de libertate are, însă, puteri să înflorească-n pustiu trandafirii.Ș Dacă vrei să fii liber trebuie să înveți să te dărui adevărului, trebuie să te poți risipi ca o floare pînă în inimile verzi ale pădurii timpului, să te bucuri de bucuria omului.Și liber vei fi cu adevărat; numai cînd îți va sta în putință£ să bucuri- lumina prin care treciȘ cu o sclipire din inimă smulsă...if Mircea BUJORESCU

r în pragul unei noi etape
diversitățile cultural- științifice

Pornind de la experiența dobîndită în anii trecuți, în această lună forurile culturale din Valea Jiului întreprind o acțiune complexă de pregătire a deschiderii cursurilor universităților cultural-științifice, organisme cu și luminoasă tradiție țara noastră, prin multiple forme la procesul de educație. Despre aceste opinii le cunoaștem preocupările acestea ne-a vorbit tovarășul Vasile Su- 
fletu, activist al Consiliu-. lui municipal al sindicate

îndelungată în contribuind
lor :— In Valea Jiului își vor desfășura activitatea șase universități cultural- științifice — în Petroșani, Vulcan, Lupeni, Uricani, Petrila și Lonea — care vor totaliza 76 de cursuri. Continuînd orientarea din anul trecut de a susține cursuri tehnice direct în întreprinderi, s-a extins această metodă pare a întrunit aprecierile oamenilor muncii, fiind o cale bună de a contribui la perfecționarea profesională, înțeleasă ca un proces important, desfășurat în toate întreprinderile. Un alt element nou este sporirea numărului de cercuri aplicative organizate la cluburile și casele de cultură a- le sindicatelpr. Și acest fapt este determinat de interesul crescînd al locuitorilor, de solicitările lor de a învăța sau deprinde ceva nou, absolut folositor în societatea noastră socialistă.

— Este oportun să vor- 

deon, chitară, instrumente de suflat, pictură — grafică. Acestora li se adaugă altele destinate pregătirii instructorilor în domeniul dansului popular și tematic, regie pentru brigăzi artistice și teatru. Trebuie ,să vă mărturisesc
Pregătirea 

instructorilor 
pentru 

formațiile 
artistice

că mulți dintre absolvenții școlii noastre au contribuit la înființarea și pregătirea formațiilor artistice din întreprinderi sau activează ca interpreți, la cluburi și case de cultură. Pentru a fi într-adevăr eficienți 

bim acum despre două laturi 
din viața universităților cul- 
turai-științifice, adică de 
modul cum sînt cunoscute 
zonele de interes ale oa
menilor, pentru a forma 
eventual tema unui curs, 
și, apoi, calitatea lectorilor.— Structura cursurilor este, fără îndoială, dependentă de opțiunile celor care le frecventează. Și în mod direct, existînd, la fiecare instituție, practica de a se verifica gradul de participare și de interes pentru o anume temă. In acest an vor fi cursuri în care se vor aprofunda cunoștințe de istorie, legate de existența bimilenară, neîntreruptă a poporului nostru pe teritoriul carpa- to-dunărean. Altele se referă la pedagogie, etică și echitate, cultură și civilizație etc.In ceea ce privește al doilea aspect, al competenței lectorilor, fiecare universitate selecționează cele mai bine pregătite cadre din viața culturală și tehnică a orașului, conferind, în acest' fel, o atractivitate necesară cursurilor în care să se reflecte^valoarea mo- ral-profesională, prestigiul conducătorilor de curs. In acest fel universitățile cultural-științifice, cursurile lor, sînt eficiente In procesul complex de educație multilaterală, devenind un cadru de dezbatere a unor teme de actualitate, cum este, de exemplu, un curs destinat dezbaterii aprofundate a proiecte-

mișcării artistice din municipiu ar trebui să colaborăm continuu cu instituțiile culturale, cluburile și casele de cultură ale sindicatelor. Deși acestea resimt nevoia instructorilor, nu depistează tineri înzestrați pe care să-i îndrume spre școală, să le creeze condiții pentru pregătire și să-i atragă la o activitate continuă.Procesul de pregătire a formațiilor artistice din Valea Jiului se află acum într-o perioadă de transformare calitativă, de sporire a eficienței educative, de participare la viața culturală a municipiului. Și acest fapt se realizează numai printr-o instruire calificată și competentă, aptă să deschidă noi perspective îruevoluția mișcării artistice din întreprinderi și orașe. Se impune cu necesitate, deci, ca atît instituțiile culturale cît și ceilalți factori educativi (sindicat, organizațiileU.T.C.) să-se orienteze cu mai multă operativitate spre pregătirea artistică actuală și de viitor. Pentru că formațiile deficitare sînt cele de teatru (doar două echipe de teatru în tot municipiul !), dansurile (mai ales cel tematic), dar și preocupările pentru întinerirea fanfarelor (domeniu în care s-a acordat mai multă atenție doar la Lupeni și Petrila) sau altor formații muzicale. Iată de ce colaborarea dintre cluburi, case de cultură ale sindicatelor și Școala populară de artă este o problemă actuală în această perioadă cînd se conturează direcțiile de activitate culturală de la care se așteaptă superioritate calitativă și eficiență în procesul de educație, de participare activă la viața spirituală din Valea Jiului.
de activitatelor de documente pentru Congresul al XII-lea al partidului, eveniment ale cărui mari semnificații pentru viața poporului nostru antrenează și calitatea, eficiența educativ- formativă a universităților cultural-științifice.

T. SPATARU

Pentru caracterul educativ al discotecii

Trebuie educați, in primul rind, organizatoriiNu e o noutate pentru nimeni că fenomenul „disco" există și, după cite se vede, rezistă, peste tot in lume. In atmosfera discotecii tinerii se destind, își completează cunoștințele muzicale cu noutățile „lă zi", dar — și aceasta este foarte important! — acest gen de manifestări trebuie să constituie un cadru propice de educație a tinetei generații.Concret, în Petroșani, în perioada vacanței, au a- vut și au activitate două discoteci: la casa de cultură a sindicatelor, organizată de gazdă și la fosta sală a C.M.V.J., organizată de Comitetul municipal U.T.C. Intre cele două manifestări nu există deloc deosebiri din punctul de vedere al noutăților muzicale, al e- fectelor de lumini, al sonorizării, cei doi disk-jo- key, Gigi Nicolau și Genu Tuțu străduindu-se să-și apropie preocupările de•
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Mineritul, sursă de inspirație in creația plastică 
a unui cunoscut picior amator din Valea JiuluiCrezul artistic și arta cunoscutului sculptor și plastician amator din Petrila — Ladislau Schmidt — poartă amprenta unui lait-motiv binecunoscut de iubitorii frumosului din Valea Jiului : mineritul, în toate ipostazele sale mărețe și dramatice de-a lungul existenței sale pe a- ceste meleaguri.Fie că este vorba de lucrările care decorează săli funcționale, cum sînt cele din incinta minei Petrila, sau de cele care reprezintă simboluri specifice muncii din subteran, creația artistului poartă amprenta u- nei trăsături comune, lauda muncii de miner perpetuată din generație în generație.Una din lucrările semnificative din aces punct de vedere pentru arta lui Ladislau Schmidt este și complexul decorativ din holul clădirii Combinatului minier Valea Jiului din Petro

pretențiile marilor discoteci din țară. Vom insista asupra acțiunilor educative organizate în cadrul celor două discoteci. La casa de cultură, fiecare seară cu discotecă e precedată de cicluri de expuneri și dezbateri pe teme de e- tică, cetățenești, de cunoaștere a legilor sau pur și simplu, pe acțiunile de divertisment, grație imaginației organizatorilor. Spicuim cîteva expuneri din cadrul ciclului ^Tinerețe, educație" : „Tineretul lumii, prezent și viitor", „Politețea la toate orele zilei", „A fi spiritual în limitele bunei cuviințe" (un concurs de epigrame și șarje umoristice), „Cit, dăm și cit cerem societății". „Am obișnuit pe z tinerii care frecventează discotecă- noastră să participe efectiv Ia dezbateri, să concu- re la reușita acestor acțiuni educative", ne spu

șani. Materializate într-un stil caracteristic narațiunii plastice cu care ne-a obișnuit L. Schmidt, lucrările realizate aici, în diferite tehnici ale ipsosului și două basoreliefuri impunătoa-
Arta, cît mai 

aproape de sfera 
producției materiale .Are, cadrează secvențe autentice din istoria dezvoltării mineritului. Atit lucrările decorative cît și basoreliefurile au tematica strict delimitată pe parcursul istoriei mineritului în general și a dezvoltării acestei îndeletniciri omenești pe meleagurile dintre Jiuri în trei etape distincte, trecutul, prezentul și viitorul drumului cărbunelui, din adîncuri spre suprafață.Omniprezent și predominant în plastica lui 

nea Ion Veliea, metodist al casei de cultură.Nu același lucru se în- tîmplă la discoteca organizată la fosta sală a C.M.V.J. Iată cum cred organizatorii că trebuie să se desfășoare activitatea de educare a tineretului, mult mai numeros decît la casa de cultură, care . frecventează discoteca prezentată de Genu Tuțu : joi, 6 septembrie, tinerii începuseră deja să danseze de la ora 18, dar organizatorul a sosit numai la orâ 20,00, a evacuat sala, ca după aceea să facă taxarea. Păi, în mod normal, la ora 20,00 trebuia să aibă loc „momentul educativ", adică prezentarea unei expuneri, sau desfășurarea unei dezbateri. Discoteca nu e organizată neapărat pentru strîngerea unor fonduri, scopul ei educativ ar trebui să fie preocuparea de căpătîi a celor care o di

L. Schmidt este chipul de miner, arcuirea trupului său în procesul muncii. Geometria contururilor și dozarea minuțioasă și elegantă a proporțiilor împrumutată lucrărilor din acest j complex decorativ o monumentalitate sobră.Realizarea acestor lucrări artistice în intere- riorul unei unități economice reprezentative pentru minerit este o inițiativă notabilă și constituie o armonioasă simbioză într-un cadru în care activitatea desfășurată în direcția creării bunurilor materiale face casă bună cu arta.Dacă prezența artei în cadrul clădirii C.M.V.J. este de bun augur se naște în mod firesc întrebarea : pe cînd asemenea prezențe și la alte unități economice, culturale și de învățămînt cu profil de specialitate din Valea Jiului ? _
T. KARPATIAN
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i * ■ Iriguiesc. De fapt, la fostul club al CJ4.V.J,, căruia frumos i se spune „Acustic", întrunind toate calitățile pentru organizarea unor astfel de manifestări, n-au avut loc acțiuni e- ducative decît sporadic și atunci tot ca urmare a unor insistențe. Să nu mai vorbim de aspectul ordinii și disciplinei. In seara vizitei noastre, într-un colț, pe un culoar, însăși organizatorul se cinstea cu „un gît de vin", alături de cî- țiva tineri, timp în care în sala de dans un copil, Aurelian Miuți, de 14 ani, dădea un „show" gratuit. Ori așa...Se impun niște concluzii pe care ar trebui șă le tragă cei în drept. Tinerii au nevoie de discotecă, darau nevoie la vîrsta lor și de formarea personalității.Au nevoie de această binevenită destindere, însă e cazul să-i conștientizăm a- supra aspectului că, avîn multiple posibilități de firmare trebuie să-și a din plin contribuția măreața operă de edi .a so - noastre
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(Urmare din pag. 1)cadre s-au manifestat o serie de lipsuri, participanții Ia dezbateri s-au angajat să intensifice .munca organizatorică pentru îndeplinirea, integrală a planului pe anul .în curs, pe întregul cincinal, pentru întărirea criticii și autocriticii în viața internă de partid, 
a exigenței- și combativității revoluționare, a disciplinei de partid și de stat, pentru promovarea fermă 
a muncii șf conducerii colective, exercitarea riguroasă a controlului în concordanță cu cerințele actuale ale dezvoltării economice și sociale.Relevînd activitatea comitetelor județene, a altor organe de partid și de stat pentru înfăptuirea politicii de cadre a partidului, educarea acestora în spirit revoluționar, al principialității partinice, combativității, cinstei, echității și moralei’ comuniste, vorbitorii s-au referit la măsurile privind mai buna organizare a muncii de cunoaștere, pregătire, selecționare, creștere și promovare a cadrelor, la promovarea mai fermă a cadrelor din rîn- durile muncitorilor, femeilor și tineretului.Cei care au luat cuvîn

tul s-au referit la rolul activității ideologice, politico-educative al presei și radioteleviziunii în mobilizarea oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, la îndeplinirea sarcinilor economico-sociale, în educarea socialistă a maselor de oameni ai muncii. Totodată, s-a criticat faptul că în activitatea unor organe și organizații de partid, consilii de educație politică și cultură socialistă, secții de propagandă a- le unor comitete județene de partid, organizații de masă și obștești, instituții de cultură și învățămînt, mijloace de informare în masă, continuă să se manifeste serioase neajunsuri care se reflectă, în multe județe, în rezultate slabe în îndeplinirea sarcinilor de plan, în calitatea necorespunzătoare a unor produse, în risipa de materii prime, materiale, combustibil și energie, în modul de gîndire și de acțiune al unor oameni, în abateri de la principiile și normele vieții și muncii comuniștilor, ale e- ticii și echității socialiste.Pornind de la lipsurile semnalate, vorbitorii s-au

angajat să acționeze pentru perfecționarea formelor și mijloacelor muncii politico-educative, a învă- țămîntului politico-ideologic, valorificarea mai eficientă a tipăriturilor editate pe plan central și local și a lucrărilor dedicate educării materialist—științifice- amaselor, ridicarea nivelului activităților politieo- edueative și cultural-știin- țifice în cadrul Festivalului național „Cîntarea României", îmbunătățirea conținutului presei și emisiunilor de radiotelevtziu- ne. i;. Exprimîndu-și totala a- deziune la politica internă și externă a partidului și statului nostru, participanții la lucrările Consfătuirii s-au angajat să acționeze cu toată răspunderea pentru înfăptuirea neabătută a Programului partidului, a indicațiilor secretarului general al partidului, să militeze neobosit pentru ca în perioada premergătoare Congresului al XII-lea al partidului, adunările și conferințele de dări de seamă și—alegeri să determine ridicarea nivelului întregii munci de partid, creșterea continuă a rolului organelor și organizațiilor de partid în conducerea acti

vității economice și sociale.In cadrul Consfătuirii a fost afirmată cu putere hotărîrea de a dezvolta și intensifica politica de largă colaborare internațională a României socialiste, de a milita ferm pentru înfăptuirea dezarmării, și în primul rînd a dezarmării nucleare — una din cerințele vitale ale epocii noastre, factor ‘esențial a- tît pentru dezvoltarea cu succes a construcției socialismului în țara noastră, cit și pentru progresul tuturor popoarelor —, de a spori contribuția la, lupta pentru libertate și independență a tuturor națiunilor, pentru promovarea fermă a cauzei păcii, securității și destinderii, pentru o lume mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră.
, In încheierea Consfă
tuirii, a luat cuvîntul tova
rășul N I C O L A E 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.Cuvîntarea secretarului general al partidului a fost urmărită cu atenție și subliniată în repetate rînduri cu vii și puternice aplauze.Cuvîntarea se va da publicității.
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FILME _
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Furtuna de zăpadă : Republica : Vis de ,ianuarie : Unirea: Alibi pentru un prieten, seriile I-II.
LONEA: 80 de husari;
ANINOASA : Vacanță tragică ;
VULCAN : Alibi pentru un prieten ;
LUPENI — Cultural : Prietenul copilăriei mele; 

Muncitoresc : Fortăreața invizibilă;
URIC ANI : Insula în derivă.

TV8.30 Muzică de promenadă.8,45 De pretutindeni — Orașe britanice.9,10 Emisiune muzicală.10,00 Roman-foiletop : 
„Poldark". Reluarea episodului 28.10,55 Matineu de vacanță.11,20 Film artistic : „La 
capătul firului".12,45 Concert de prînz. ■13,30 Telemagazin.15,00 Agendă culturăl- artistică TV.

15.30 R.P.D. Coreeană- Bilanț rodnic.16,00 Volei masculin: România — Ungaria.17.50 Clubul tineretului. .18.35 Săptămîna politică internă și internațională.18.50 1001 de seri.19,00 Telejurnal.19,15 Teleenciclopedia.20,00 Film serial : Dallas
— Compania petro
lieră Ewing. Episodul 3.20.50 Parada șlagărelor.21.35 Telejurnal.

RADIO13,00 De la 1 la 3., 15,00 Meridian-club. 16,00 Radiojurnal. 16,15 'Radiorecording. 18,00 Orele serii. 20,00 Romanțe, cîntece și melodii instrumentale.20.30 Azi, în România. 20,40 Cadențe sonore. 21,00 Buletin de știri. 22,00 Radiojurnal. 22,30 Ring de dans. 24,00 Buletin de știri. 0,05—6,00 Non stop muzical nocturn.
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ZlCTU/dLiTZirM ÎN LU/Mf
Pe scurt ® Pe scurtConferința la nivel înalt a {arilor nealiniate

HAVANA 7 — Trimisul Agerpres, A. Dumitrescu, transmite : La Havana au continuat dezbaterile în plenul Conferinței la nivel înalt.Au luat cuvîntul : LiGiong Ok, premier al ■Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene, premierul din Lesotho, Leabua Jonathan, Zia-Ul-Haq, președintele Pakistanului, S. Mishra, ministrul afacerilor externe al Indiei, președintele Republicii Mali, Moussa Traore, Președintele Republicii Guineea, Sekou Toure, reprezentantul Guvernului Revoluționar Provizoriu și al Frontului Sandinist de Eliberare Națională din
Agendă energetică internațională

■ PENTRU
î DEZVOLTAREA

RESURSELOR| Japonia a pus la punct ; un program de dezvolta- î re în perspectivă a resur- i selor energetice, eșalonat : pe o perioadă de 16 ani, î în vedera reducerii sub- î stanțiale a dependenței i față. de importurile de ; petrol. Potrivit programu- i lui pînă în anul 1995 ur- ; mează să se realizeze o ; producție anuală de 360 ; milioane barili de com- î bustibili lichizi sintetici i obținuți pe bază de căr- i bune. Cele mai multe u- ; zine de lichefiere a căr- : bunelui vor fi construite : în comun cu țări din care i Japonia importă această i materie primă, și anume | Australia, Canada, S.U.A. i și India.: Pe de altă parte po-î trivit programului anun- î țat, vor fi realizate ins- I talații pentru încălzitul 

Nicaragua. Daniel Ortega, primul ministru al Grenadei, Maurice Bishop, șeful statului ugandez, Godfrey Binaisa, președintele R.D.P. a Yemenului, Abdel Fattah Ismail, primul ministru gabonez, Leon Mebiame, primul ministru al Republicii Capului Verde, Pedro de Verona Rodrigues Pires.
Manifestări studențești în Coreea de Sud

SEUL 7 (Agerpres). — După cum transmit din Seul agențiile de presă, în Coreea de Sud au avut loc importante manifestări studențești îndreptate împotriva regimului lui Pak Ci- jan Hi. In orașul Tegu, studenții celor trei institu- 
domestic cu ajutorul e- nergiei solare și pentru utilizarea geotermiei.

ATENȚIE 
PRIORITARA 

PROGRAMULUI 
„PROALCOOL"Guvernul brazilian a anunțat că va investi 5 miliarde dolari pînă la sfîrșitul anului 1985 în cadrul programului național de convertire pînă la sută la sută a alcoolului în combustibil pentru automobile. în program se subliniază că se va a- corda „o prioritate abso- lută“ programului „Proal- cool“ prin efectuarea de cercetări de adaptare a motoarelor la consumul de alcool fabricat din trestie de zahăr sau din alte produse agricole. S-a relevat că la toate stațiile de petrol din Brazilia s-a pus în vînzare benzină a- mestecată în proporție de 15 la sută cu alcool, >iar

LA MOSCOVA, în Sala coloanelor a Casei sindicatelor, s-a deschis vineri Conferința mondială „Pentru un viitor pașnic și sigili- pentru toți copii“. organizată în cadrul manifestărilor prilejuite de „Anul internațional al copilului".Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a adresat un mesaj acestui înalt forum internațional.
PRIMUL MINISTRU AL 

JAPONIEI, Masayoshi Ohi-
te din localitate, inclusiv cei de la Universitatea de stat, au ieșit pe străzi ma- nifestînd împotriva dictaturii. Poliția a intervenit pentru a-i împrăștia pe demonstranți. Un număr de 40 de studenți au fost reținuți.
acest amestec s-a dovedit un bun carburant. Treptat, proporția alcoolului în amestec va crește pînă la sută la sută..

EFICIENȚA 
COMBUSTIBILULUIEconomisirea energiei și sporirea eficienței utilizării combustibilului reprezintă în momentul de față o problemă majoră în domeniul industriei și comunicațiilor din R.P. Chineză — relatează a- genția China Nouă. Subliniind că există largi posibilități pentru economisirea unor mari cantități de energie și de u- tilizare mai rațională a resurselor energetice, a- genția relevă că în întreprinderile industriale din întreaga țară se realizează o cantitate de e- nergie calorică echivalentă cu cea produsă prin arderea a 50 milioane tone de cărbune, dar nu

ra, a dizolvat vineri Camera Reprezentanților, informează agenția Reuter.Se așteaptă ca alegerile generale anticipate să se desfășoare la 7 octombrie, iar campania electorală -să înceapă la 17 septembrie.
VINERI A SOSIT LA 

PARIS într-o vizită de lucru de două zile Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P. El va conferi cu președintele Franței, Valery Giscard d’Es- taing, în probleme referitoare la relațiile dintre cele două țări și unele probleme internaționale actuale.
MILIȚIILE CONSERVA

TOARE din sudul Libanului au încălcat joi noaptea înțelegerea de încetare a focului, intervenită în urmă cu 15 zile, bombar- dînd patru sate dip sectorul central, informează corespondenții de presă din zonă, citați de agenția France Presse.mai opt la sută din a- ceasta este captată și re- uti Uzată.
REZERVELE DE LIGNIT 

ALE POLONIEIRezervele de lignit ale i Poloniei sînt echivalate la i 12,5 miliarde tont, ceea i ce permite exploatarea lui ■ în vederea satisfacerii u- j nei părți însemnate a ne- : voilor energetice ale țării. : Capacitatea centralelor e- ș lectrice care funcționea- î ză în prezent pe bază de = lignit este de aproximativ i 4 400 MW, ele asigurînd : 25 la sută din întreaga i producție de energie e- j lectrică a țării. ș
PREȚUL ?

CARBURANȚILOR 1N 
OLANDAPrețul carburanților = pentru autovehicule s-a i majorat în Olanda, înce- ; pînd cu data de 1 septem- .- brie a c., a anunțat Minis- i terul Economiei. iSursa citată a precizat : că această majorare rezul- ; tă, parțial, din sporirea i costului petrolului brut. :

Institutul de mine Petroșani
ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea a două posturi de

MAGAZIONER

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

Concursul va avea loc în data de 26 
septembrie 1979

Institutul încadrează de asemenea

SUDOR

Cererile de participare la concurs și de 
încadrare se pot depune zilnic, la biroul per
sonal, unde se pot obține și relații supli
mentare, informații la telefon 42873.

întreprinderea miniera Uricani
ÎNCADREAZĂ

— macaragii
Condițiile de încadrare conform Legii 

12/1971 și’ Legii 57/1974. < /

Mica publicitatePIERDUT legitimație de serviciu pe numele Dumitru Victor, eliberată de I.M. Petrila. Se declară nulă. (766) ' 'PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Calau Cornel, eliberată de I. M. Aninoasa. Se declară nulă. (767) ■'PIERDUT carnet de student' pe numele Grunță Ileana, eliberat de Institutul de mine Petroșani. Se declară nul. (768)PIERDUT parafă pe numele dr. Rad Minerva — — medic. Se declară nulă. (769)PIERDUT adeverință definitivat pe numele Sclifos Dorin, eliberată de I.P.C.D.

Cluj Napoca, septembrie 1978. Se declară nulă. (770)PIERDUT legitimație dec serviciu pe numele Marin Aurelia, eliberată de I.G.C.L. Petroșani./ Se declară nulă. (772)
ANUNȚ DE FAMILIECOPIII-, nepoții, nurorile anunță cu adîncă’ durere încetarea din viață a scumpei noastre mamă bunică, soacră LUCREȚIA NICOLAUînhumarea sîmbătă 8 septembrie 1979, ora14,30 de la capela Petroșani. (771)

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, nr. 90, teleioane 4 16 62 (secretariat), 4 21 61 (secții). lirAKLL; Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67.


