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Ieri, în sala de ședințe 
a Centrului de cercetări 
pentru securitate mini
eră din Petroșani au în
ceput lucrările sesiunii 

comunicări 
cu
30
a

„Trebuie să analizăm la fiecare întreprindere, cooperativa, instituție, pe fiecare 
județ stadiul îndeplinirii planului cincinal și să stabilim măsurile corespunzătoare pen
tru a asigura îndeplinirea pînă la sfîrșitul anului 1980 a tuturor prevederilor planului 
cincinal, atît la producția fizică, cît și la producția netă, a tuturor indicatorilor**.

NICOLAE CEAUȘESCU

Planul și La mina Anînoasa,
angajamentele 

pe 1970
91 cincinalul

conducerea întreprinderii asigură

„Ne vom realiza de acum

jubiliare de 
științifice, organizată 
prilejul aniverăsii a 
de ani de activitate 
centrului.

La sesiune participă 
proximativ 200 de speci
aliști, cercetători și pro- 
iectanți de la centrul din 
Petroșani, reprezentanți 
din partea M.M.P.G., 
C.M.V.J., Instituitul 
mine, din centrale 
dustriale, minele 
Valea Jiului și din țară, 
inspectoratul de protecție 
a muncii din Petroșani, 
centre de instruire, pre- 
parații.

La ședința de deschide
re, a.cărui cuvînt inaugu
ral a fost rostit de dr. 
ing. Petru Roman, direc
torul C.C.S.M., au luat 
cuvîntul directorii insti
tutelor de cercetări și 
proiectări participanți la 
sesiune, reprezentanți din 
M.M.P.G., C.M.V.J.,

a-

■ de 
in- 
din

Sesiune 
jubiliară de 
comunicări 
științifice 
-» J

I.C.P.M.C, și I.M.P., ca
re au adus salutul lor 
adresat colectivului
C.C.S.M.

In încheierea festivi
tății a luat cuvîntul tSva- 
rășul Lazăr Filip, secre
tar al comitetului muni
cipal de partid, care a 
'subliniat realizările obți
nute de colectivul 
C.CJS.M., sarcinile deose
bite ce revin cercetării 
științifice miniere în pe
rioada actuală. Sesu®.ea 
de comunicări științifice 
va continua și astăzi. As
tăzi, în încheierea lucră
rilor 
loc 
cu _____
cercetării științifice 
dezvoltării tehnologice în 
domeniul protecției și 
securității muncii din mi
nerit**, prilej cu care 
se va realiza un 
schimb de experiență în
tre cercetători și pro- 
iectanți, pe de o parte, și 
specialiștii din activitatea 
direct productivă, pe de 
altă parte. —

sesiunii, va avea 
o masă rotundă 
tema: „Tendințele

: și'
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REALIZATE

încolo sarcinile de plan

INTEGRAL I pînă la sfîrșitul cincinalului

LUNA SEPTEMBRIE

REALIZĂRILE CINCINALULUI, LA ZI:
Anul Producție Productivitate
1976 94,1 la sută 92,0 la sută
1977 94,6 Ia sută 92,4 la sută
1978 89,4 la sută 89,6 la sută
1979 (8 luni) 90,1 la sută 87,4 la sută

Total cincinal 92,2 la sută

Producție
minus 2236

Productivitate
minus "238 kg/post

Rezultatele. înregistrate 
de colectivul întreprinde
rii miniere Aninoasa pe 
parcursul a trei ani și 8 
’ *■ ’ perioadă trecută 

acest cincinal, sînt 
cum o dovedesc 

sub nivelul sar- 
planifieate, an 
mina acumulînd

is* 
din 
după 
cifrele, 
cinilor 
de an

minusuri, care devin în
grijorătoare pentru reali
zările cincinalului.

Aceasta fiind situația am 
adresat președintelui con
siliului oamenilor muncii, 
tovarășul Ion Albescu, se
cretarul comitetului de 
partid al întreprinderii, și 
directorului minei, tovară-

șului ing. Gheorghe Giu- 
clea, întrebarea :

— Vă realizați sarcinile 
de plan ale trimestrului 
III, ale anului 1979 și cin
cinalului 1976—1980 ?

Ion ALBESCU, pre
ședintele consiliului oame
nilor muncii : v

— In luna septembrie, 
toate sectoarele își vor în
deplini sarcinile planifica
te, sectorul I, începînd cu 
data de 17 septembrie. 
Sectorul V este cu planul 
depășit și va recupera în 
această lună și din minu
sul înregistrat de la înce
putul anului. De fapt, toți 
șefii de sectoare s-au 
gajat să-și realizeze

Anchetă realizată 
- Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

Nu de „asigurări" 
avem nevoie, ci de servicii prompte,

și de „justificări"

de calitate
In ultimul timp, pe adre

sa redacției au sosit mai 
piuite sesizări pe aceeași 
temă : serviciile oferite ce
tățenilor de- cooperația 
meșteșugărească din Petro
șani nu se ridică la 
Iul cerințelor.

Cetățeanul Nicolae 
luț, bunăoară, din 15 
stă în așteptarea reparați
ilor unei mașini de spălat 
rufe. Cu bonul 144, din 15 
iunie, (pe care serie „ter
men de execuție 5 zile"), el 
a predat unității de „Me
canică fină" o mașină Al- 
ba-lux, care avea scurgeri 
de apă și deci, prezenta 
pericol de electrocutare. 
Ștefan Bojte, șeful unității 
de mecanică fină din Pe
troșani, i-a promis că „în 
cel mai rău caz, într-o săp- 
tămînă reparația va fi ga
ta**. După o săptămînă, în, 
21 iunie, cetățeanului i 
s-a spus că „mașina nu 
se poate repara deoarece... 
nu sînt piese de schimb". 
I s-a dat un nou termen,

nive-

Bîr- 
iunie

27 iunie. Dar, în 27 iunie 
i s-au cerut lui 
schimb pe care 
putut procura 
va...“. Cînd, în 
piesele de schimb

piesele de 
„nu le-a 
coopera ti- 
sfîrșit, cu 

aduse

țlroba 
masi- 

S-a
28 iu- 

fost

de client, s-a făcut 
„mașinii reparate*1-, 
na n-a funcționat... 
dat un nou termen, 
lie Nici atunci n-a
gata. Și „reparația" nu este 
gata nici pînă în prezent... 
Ba mai mult, omul a mun
cit el in atelierul coopera
tivei trei după amieze ca 
să curețe mașina de rugi
nă pentru a fi vopsită. Tot

din luna iunie, printre al
ții, așteaptă și cetățeanul 
Neagu Iordache să i se re
pare un aspirator...

Vizităm atelierul de 
mecanică fină. Spațios, do
tat cu bancuri de lucru și 
sculele necesare reparați
ilor de frigidere, aspiratoa
re, mașini de spălat, ma
șini de cusut etc. Patru 
muncitori, plus șeful uni
tății, asigură — mai bine 
zis ar trebui să asigure — 
efectuarea lucrărilor de 
reparații solicitate de 
clienți. Intr-un colț zac de-a 
valma aspiratoare =de praf. 
In mijlocul atelierului sînt 
îngrămădite mașini de spă
lat rufe. Ștefan Bojte, șe
ful atelierului, recCtnoaște 
cu seninătate : „da, avem 
aspiratoare, frigidere, ma
șini de spălat rufe și alte 
obiecte de uz casnic, nere
parate de luni de zile... 
deoarece nu sînt piese de

Viorel ST7.AUȚ

In pagina a 3-a
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Testarea instalației experimentale pentru stabilirea tendinței de - autoa- 
prindere a cărbunilor.

Trei decenii de activitate 
ÎN SLUJBA MINERITULUI ROMANESC

(Continuare in pag. a 2-a)
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Tonul vehement lăsase 
să se întrevadă un ne
dreptățit. El, care nu a- 
vusese de-a face cu acea 
cantină specială, primise 
un bon de prînz de la 
un cunoscut sau necu
noscut .prieten au ba și 
solicita neapărat o masă. 
A fost întrebat de prove
niența bonului, a fost ru
gat să reconstituie dru
mul său, pentru că par
cursese o cale, să folosim 
cuvîntul eufemistic, nele
gală. Și-a dat^seama cit 
de încurcate smt peregri
nările ochiului de hîrtie 
tipărit, așa că a refuzat, 
„demn**, să dea vreo ex
plicație, a scos din port- 
moneu 10 lei, solicitînd 
totuși o porție de mînca- 
re. I s-a explicat foarte 
civilizat că asemenea si
tuații s-au mai petrecut 
la cantina cu pricina, u- 
nor oameni le dispar bo
nurile, trebuie pus capăt 
neregulilor, iar cei care 
le provoacă să -fie dați 
în vileag...

A rămas surd la insis
tențele șefului de cantină, 
dimpotrivă s-a simțit 
jignit, a venit la redacție 
și a reclamat că nu a 
fost servit cum se cuvine.

— Apelăm la conștiin
ța dv., dacă erați în lo
cul păgubașului ați 
procedat altfel ?

nă. Și individul „n-aude, 
n-avede", are chiar pre
tenția de a contesta, în 
numele strimtului cere al 
propriului „ghișeft**, toc
mai îndreptățită punere 
la punct a celor care mai 
cutează să nesocotească 
norme și cutume morale.

„Pe mine nu mă inte
resează de unde și. cine..., 
eu vreau să fiu servit" 
— răsuna ecoul găunos 
al carapacei individua
lismului exacerbat.

Unor astfel de indivizi 
li se cuvine un bon... de 
ordine, prin care să fie 
reîncadrați în limitele bu
nului simț al opiniei pu
blice, demnă cumpănitoa- 
re a valorilor etice și 
morale. Pentru că, altfel, 
închistarea lor egoistă va 
constitui un mediu priel
nic pentru înmulțirea 
„sporilor** parazitismului

— Bineînțeles ! îmi dau 
seama că bonul a fost 
procurat pe căi necinstite, 
Pe mine însă mă intere
sează faptul că nu am 
fost servit, cînd i-am ru
gat cu 10 lei.

Iată un mod de gîndire 
bizar, cînd e vorba de in
teresul obștei sau al alt
cuiva, un individ își as
cunde, precum struțul,
capul în nisipul îngustu- Și altor manifestări anti- 
lui interes personal, .sociale, 
chiar dacă acoperă prin 
aceasta coțcării de duzi- Ion VULPE
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Ne vom
(Urmare din pag. 1) sa, 

de

I.F.A. Viscoza Lupeni. O muncitoare sîrguincioasă, tinăra bobinatoare 
beri Heaviga la locul ei de muncă. Foto : Șt. NEMECSEK

1 ■ . ■ 

cinile planificate. Unele 
necazuri mai avem încă 
și ni le pricinuiesc în mod 

ACII, 
Pe- 
sînt 
iar 

TR-3

deosebit pompele 
produse de I.R.I.U.M. 
troșani, pompe care, 
de o calitate slabă, 
la transportoarele 
se foarfecă foarte repede 
pinioanele. Sarcinile de 
plan ale trimestrului III 
nu le vom putea realiza. 
Este prea mare minusul 
acumulat de la începutul 
trimestrului Ca să poată 
fi recuperat. Doar secto
rul V va recupera din mi
nusul trimestrului III. Pla
nul trimestrului IV 
vom realiza. Condiții 
create, linie de front a- 
vem, doar dacă utilajele 
nu ne vor crea probleme disciplinei. Fiecare trebu- 
dfiosebite. .

Pe anul 1979 nu ne vom 
realiza planul la producția

Avem
acu-
anu-

în funcțiune ; la
II se menține li- 
front existentă ;

III va avea un a- 
se
e- 

III

VINERI, J4 SEPTEMBRIE 1979

Pe teme cetățenești

îl 
sînt

In trimestrul IV avem 
o majorare a planului me
diu zilnic cu aproape 100 
de tone. Situația locurilor 
de muncă va fi îmbunătă
țită : sectorul I va avea 
în tot trimestrul IV com
plexele 
sectorul 
nia de 
sectorul
bataj cameră în plus; 
va îmbunătăți situația 
xistentă în trimestrul 
la sectoarele IV și V- Sub 
aspectul dotării nu putem 
ridica nici o obiecție, o 
avem asigurată din toate 
punctele de vedere, cum 
de altfel avem ~ asigurate 
și efectivele necesare. To
tul depinde de capacitatea 
noastră de mobilizare, de 
organizare, de întărirea

doar să le valorificăm, 
le fructificăm. Repet, 

« capacitatea noastră de mo
bilizare a colectivului de
pinde realizarea planului 
lunii septembrie și trimes
trului IV. Planul anual în
să nu-1 putem realiza. Mi
nusul este prea mare.

Pentru anul 1980 pro
bleme nu avem care să 
ne împiedice să ne reali
zăm planul. Ani dori 
bunătățire 
crărilor de pregătire 
deschidere, pentru a 
tea grăbi punerea în 1 
țiune a noi capacități 
producție, 
însă nu condiționează 
aliZarea sarcinilor 
cate. O problemă

PROMISIUNI 
NEONORATE

In iarna anului trecut, 
în bucătărie și în una din 
camerele apartamentului 
în care locuiesc împreună 
cu soția și cei patru ’copii, 
au apărut pete de igrasie 
pe pereți. Am sesizat ă- 
ceastă situație șefului sec
ției E.G.C.L. din Lupeni. 
Sesizarea a rămas fără 
răspuns. Atunci m-am a- 
dresat-- tovarășului Dobri- 
țoiu, de la consiliul popu
lar al orașului Lupeni. Am 
primit noi promisiuni dar 
tot neonorate încă din luna 
mai a.c. Pereții sînt plini 
de apă. După toate sesiză
rile, am fost „vizitat" doar 
de instalatori. Ei n-au fă
cut altceva decît să opreas
că apa caldă...

Văzînd că vremea rece 
se apropie, cer și pe aceas
tă cale, secției E.G.C.L. 
Lupeni să-și facă datoria.

Vasile MOLDOVAN, 
str. Bărbăteni, bloc Al, ap 5 

Lupeni

DE CE NU SE VIND SI 
PRODUSE LACTATE?

Sugestii gospodărești
• Intre blocurile nr. 10- 

12-14, strada Aviatorilor
din Petroșani, sint plantați 
stîlpi pentru iluminatul
stradal, dar lumină nu es
te de cîteva luni — ne 
scrie Ion Drăgușin, locatar 
al blocului 12, adăugind că 
becurile de pe stîlpii res
pectivi se sting la scurt.- 
timp după ce sint puse. 
Angajîndu-se să contribuie 
la elucidarea cauzei care 

. determină . „stingerea" pre- 
matură a becurilor din fa
la celor, trei blocuri și su- 
gerînd S.D.E-.E. Petroșani 

jsă facă și ea același, lucru, 
tovarășul Ion Drăgușin pro
pune, pe bună dreptate să 
fie puse, totuși, cîteva 
becuri în locul celor care 
nu mai ard.

și apoi curba, pun șoferii 
la grea încercare. Cîteva 
basculante de piatră ar 
putea îmbunătăți condițiile 
de circulație. O asemenea 
măsură e pe deplin posibi
lă și puțin costisitoare pen
tru gospodăria orașului.

ie să-și faeă datoria la 
locul său de muncă pen
tru funcția ce o deține și 
pentru care este remune
rat. Condiții avem să ne 
realizăm planul, trebuie

îm- 
lu- 

și 
pu- 

func- 
L de 

Această dotare 
re- 

planifi- 
există, 

totuși, să fim sprijiniți în 
.soluționarea ei, asigurarea 
spațiului locativ, a apar- 

■ tamentelor conform re*1 
partizărilor făcute, 
vom. strădui să recuperăm 
cit mai mult din restan
ța acumulată la producția 
de țărbune.

a-'■dotării
o

Ne

. In fața Fabricii de pro
duse lactate Livezeni exis
ta Un chioșc alimentar un
de se pot servi cîteva pre
parate culinare și băuturi 
răcoritoare. Frecventez a- 
cest chioșc a cărui existen- 
ță-este pe deplin justificată. 
Dar nu înțtleg un lucru. De 
ce oare, tocmai aici în ime
diata apropiere a F.P.L., 
nu sînt puse în vînzare și 
produse lactate ? In alte 
localități, la bufetele din 
incinta întreprinderilor sînt 
Oferite și produse lactate, 
numai la acest chioșc ali
mentar nu se vînd. Vânză
torul afirmă „nu ținem !“. 
Consider că ar bine, dacă 
și la acest chioșc alimentar 
s-ar oferi 
lalte - 
cornuri și 
tiserie.

printre cele- 
și produse lactate, 

produse de. pa-

Teofil SAS, 
chimist

• „In decursul ultimilor 
ani, ’ca urmare a extinde
rii spre Est a I.M. Petrila 
și datorită transporturilor 
de materiale către lucră
rile ce se realizează în pe
rimetrul respectiv, , strada 
Mesteacănului a fost se
rios afectată. Noi, locatarii 
acestei străzi întâmpinăm 
greutăți în aprovizionarea 
cu cărbune. Nu mai putem 
folosi biciclete, motorete, 
pentru a ne deplasa spre 
Oraș. „Circulația" devine pe 
zi ce trece tot mai anevo
ioasă" — argumentează Mi
hai Ernst, locatar al stră
zii menționate. La sesiză
rile- cetățenilor, I.M. Petri
la a răspuns pînă acum 
doar , cu promisiuni. „Pro
misiuni s-au mai făcut .— 
notează autorul. scrisorii 
adresată r.edacției —:, se 
așteaptă fapte".

• Trecerea peste calea 
ferată spre SJS.H. Vulcan, 
ne-a relatat șoferul Petru- 
Ștef, a devenit în ultima 
vreme dificilă . și pericu
loasă. Niște gropi adînci în 
șosea, spațiul dintre linii 
neamenajat corespunzător

■ • Oaspeții veniți cu au
toturisme în orașul nostru 
și găzduiți la hotelul „Ce'n- 
tral", în lipsa unui loc 
mai bun, și-au parcat ma
șinile în apropiere, adică 
pe un colț al incintei Ofi
ciului municipal de poștă 
și telecomunicații, trans- 
formîndu-1 în maidan. Tot 
aici a fost amenajat ne
inspirat un chioșc pentru 
vînzarea înghețatei, care, 
înclinat cum este în pre
zent, nu contribuie la ." e- 
levarea urbanistică a aces
tui punct, dealtfel 
aglomerat al orașului, 
un spațiu de parcare 
absolut necesar lîngă 
tel, ca să nu se mai 
cheze mașini pe trotuar nu . 
există nici o îndoială. Și 
dacă, totuși, el s-a creat, 
cum s-a creat, nu ar fi mai 
bine ca între sectorul nos
tru de gospodărie comuna
lă și locativă și conduce
rile poștei și I.C.S.A. și 
A.P. să se perfecteze o 
înțelegere, care să se sol
deze cu amenajarea cores
punzătoare â acestui atît” 
de necesar spațiu de par
care ? Cu atît mai mult cu 
cît I.C.S.A. și A.P., ~ pro
prietara hotelului „Cen
tral" este de acord să efec
tueze cheltuielile necesare. 
(T.V.)

foarte 
Că 

este 
ho- 

par-

La vulcan
; -de cărbune*, extras.
-/un minus prea mare 

mulat de la începutul 
lui și pînă în luna 
tembrie (minus- 69 15 1 
tone — n.n.)

In anul 1980 aș spune 
că... sînt convins că șărei- 
nile de plan se vor realiza 
ritmic și vom recupera 
din minusul cincinalului.

Ing. Gheorghe GIUCLEA, 
directorul întreprinderii :

— Toți șefii de sectoare, 
cu excepția șefului secto
rului I, au promis în ur
ma . analizelor’ făcute 
vor realiza sarcinile .

că
. -_ . „de

plan ale lunii septembrie 
și le vor realiza dacă lu
crurile vor evolua în mod 
corespunzător. Sarcinile 
planificate pentru trinies- 
ttul III nu. le vom realiza. 
Nu se pot realiza. Minu
sul primelor două luni din 
acest trimestru este mult 
prea maije și nu poate fi 
recuperat.

DUMITRU POPA, Lu
peni : Potrivit art. alin. 
5 din Legea nr. 3/1977 ( 
„Pensia pentru invalidita
te de gradul III,’ împreună 
cu contribuția primită pen
tru munca depusă, nu pot 
depăși, pentru persoanele 
încadrate în grupa . I de 
muncă, 80 la sută, iar pen
tru persoanele încadrate 
îp grupa a Il-a cte muncă 
75 la sută. Pentru persoane
le încadrate în grupa III 
de muncă este prevăzută 
o‘ remunerație de 70 ..ia 
sută din retribuția avută : 
la data stabilirii gradului ' 
de invaliditate," actualiza
tă potrivit majorărilor 
pentru acea funcție". Deci, 
dacă dv. sînteți încadrat 
in grupa I de muncă, pen-

Curier juridic
sia de care bencficiați nu 
poate depăși 80 la sută din 
retribuția' tarifară.

ANASTASIA DRAG AN,
Lupeni: Succesiunea se 
deschide dtlpă deces. Data 
deschiderii succesiunii re
zultă din certificatul de 
deces sau din hotărîrea de 

• declarare judecătorească a 
morții persoanei fizice, 
acte care fac dovada pînă 
la proba contrarie. Soțul 
supraviețuitor, dacă la. da
ta morții celuilalt soț era 
legal»,căsătorit, vine la suc
cesiunea defunctului în 
concurs cu ceilalți moște
nitori. Determinarea masei 
succesorale asupra căreia

se va calcula dreptul la 
moștenire a soțului su
praviețuitor se facă după ILEANA, 
ce acesta a lichidat comu
nitatea de bunuri rezulta
te din căsătorie. După ce 
soțul supraviețuitor preia 
partea ce i se cuvine din 
bunurile comune, își exer
cită dreptul său de moște
nire împreună cu ceilalți 
moștenitori asupra masei 
succesorale. Conform . art.
36 din Codul familiei, masa 
succesorală a soțului dece
dat va fi formată din par
tea bunurilor comune ce i 
s-au atribuit cît și din bu
nurile sale proprii potrivit 
art. 31 din Codul familiei.

suc- 
adresa 
Petro-

luni

Nu de „asigurări*4 și de „justificări**
(Urmare din pag 1)

■/ avem nevoie
schimb". Și nu vă preocu
pă rezolvarea acestui ne- 

■ ajuns, esențial pentru ac
tivitatea atelierului ? „Ba 
da", se grăbește el să ne 
asigure; ,;facem necesarul 
o dată pe an pentru piese 
de schimb ! Dar . ne depă
șesc garanțiile. Uneori 
mergem pe cont propriu la 
depozitul din Deva 
U.J.C.M. pentru- a ne 
ce piesele de schimb 
cesare". Ne părăsește
moment și se angajează 
într-un dialog violent cu 
un client... Clientul venise 
cu piesele de schimb în 
buzunar și era indignat că 
i se dă un nou „termen".

Solicitudinea 'față 
client ? Corectitudine 
servire ?

: al 
adu- 

ne- 
un

de 
în

Nici pomeneală 
de așa ceva 1 Dimpotrivă, 

stupoare că 
practica

aflăm cu
e în floare practica 
de necalificat de a so
licita piese de schimb de 
la clienții care-și aduc la

reparat diferite utilaje cas
nice. De unde și le procu
ră clienții ? . Ii privește !

'Qu alte cuvinte, un servi
ciu de mîntuială și o ati
tudine de netolerat 
de client. Și asta la 
50 de pași de sediul 
ducerii" cooperativei 
leșugărești din Petroșani. \ și se întoarce după cîteva 
Aici, la secliul cooperativei, 
îl căutăm pe tovarășul Vio
rel Popa, de la biroul pro
ducție, care se „ocupă" în 
principal de asigurarea 1 
pieselor de schimb. In bi
rou nu e nimeni. Și nimeni 
nu ne poate spune unde 
se află Viorel

II întîlnim, 
pe tovarășul 
președintele 
meșteșugărești, 
direct 
de schimb". Aflăm că u- 
nele întreprinderi furnizoa
re de 'piese de schimb, cum 
sînt cele din Găești, pen
tru frigidere, și din Cugir, 
pentru mașini de cusut/ a-

față 
nici 

„con- 
meș-

Popa...
în schimb, 
loan Culda, 
cooperativei 

. Abordăm 
„problema pieselor

sigură piesele de schimb. 
Dar „Electroargeșul", o în
treprindere din Pitești, 
creează cele mai multe pro
bleme, neasigurind o listă 
întreagă din piesele de 
schimb necesare... Mai
flăm că, uneori, pleacă 
prin țară cîte un delegat

ai-

zile cu cîteva „lămpi" pen
tru televizoare său alte pie
se de schimb,. care sînt 
consumate imediat în re
țeaua d® servicii. „Comen
zi pentru piese de schimb 
facem lunar, trimestrial și 
anual", ne asigură tovară
șul președinte. Dar, cu ast
fel de „asigurări", clienții 
nu pot și nu e firesc să se 
declare mulțumiți. De 
începutul anului pînă 
cum, clienților. li 
cinci negații, prin 
operativa și-a 
capacitatea de a

la
a-

dat
co-

s-au
care 
declinat 
efectua

reparații, numai la aspira
toare. Iar pînă la slîrșitul 
anului vor mai fi date cei

puțin încă 16 negații... 
Timp irosit. Marfă care 
circulă în mod absurd pe 

‘filiera fabrica producătoa* 
re — magazin de desfacere 
cu amănuntul — client —- 
atelier de reparații — fa
brică. Fără să mai -punem 
la socoteală lipsa de serio
zități», de solicitudine, fa
ță de client și necazurile 
la care acesta

O atitudine 
căreia trebuie 
capăț imediat, 
cetățenilor. In
dității de a lansa' comenzi 
se cere întronată o preo
cupare energică,/ perseve
rentă și plină de inițiativă 
pentru procurarea 
lor de schimb 
Ce-ar fi 
cooperatori 
președinte 
— li s-ar

Pentru deschiderea 
cesiunii, vă puteți 
Notariatului de stat 
șanî, cel tîrziu la 6 
după deces.

PETRESCU, 
Lupeni : La scrisoarea pe 
care o adresați redacției 
vă comunicăm că, pentru 
motive întemeiate, fiecare 
dintre soți este îndreptățit 
să ceară, instanței de di
vorț să i se atribuie în 
exclusivitate, prin ordo
nanță președințială, folo
sința locuinței lor comune 
pe timpul procesului de 
divorț. Odată cu termina
rea divorțului, prin hotă- 
rîrea de divorț, instanța, 
la cerere, va putea să re
zolve și chestiunea împăr
țirii sau atribuirii locuin
ței comune în condițiile le
gii nr. 5/1973.

Intrucît, dv. sînteți .. în
cadrată în muncă, puteți 
să vă adresați, prin cerere, 
conducerii întreprinderii 
la care lucrați, iar aceasta, 
în funcție de posibilitățile 
pe care le-are, vă "rezolvă 
problema locuinței.

C. GRAURE 
jurist

e supus, 
intolerabilă

i se pună 
fri interesul 
locul como-

dacă

piese- 
necesare. 

acestor
de la 

meseriașla
cere la restau

rant șâ vină cu.... bucata 
de carne în buzunar pen
tru a fi serviți cu un gră
tar ?

IN VEDEREA 
DESCHIDERII NOULUI 

AN .ȘCOLAR

O performanță 
a obținut echipa condusă 
de Vasile Ganea de 
E.G.C.L. Lupeni. In pa
tru zile ea a desfăcut și 
montat 6 sobe de teracotă. ’ 
Cu ăjjeastă lucrare au fost 
încheiate reparațiile la 
Școală generală din Cîmpu . 
lui Neag.

Au fost terminate, de a- 
semenea, reparațiile, in
clusiv cele sanitare și la 
Școala generală nr. 6 din 
Lupeni, ultima școală la 
care s-au făcut renovări. 
Anul școlar începe în con
diții bune. (Al. Tătar)’.

notabilă

la

I recepționate ultimele do
uă scări din blocul IM.

I 
I 
I 
I
I 
I
I
I
I

I 
I
I 
I 
I 
I I 
I
| (I.M.)'.'"'

*
I' Pe un alt șanOtr de 
' mare pondere pentru
I dezvoltarea sportului 
• școlar — la Baza di- 
Idaetică din Paring —, 

lucrare executată în re- 
(gie proprie de Școala 

sportivă — vor fi termi- 
. nate în curînd* lucrările 
I de fundație și elevație și 
* va începe • executarea 

cofrajelor. (I.M.j.

La biblioteca clubului 
sindicatelor din Ani-

Inoasa s-au . înregistrat 
de lâ începutul anului

I 369 de noi cititori, care 
| au împrumutat un nu- 
Imăr de 3968 de volume.

Este rezultatul . muncii 
depuse de bibliotecara

I Maria Iancu. (M.B.).

I In componența 
I două scări intră 
I tamente cu două 
camere. Aici vor

, foarte curînd casă 
uă 32 de familii. (C.I.).

I Astăzi la I.M. Livezeni 
va fi prezentat simpo-

i z ion ul „38 de ani de la 
adoptarea Platformei- 
program a ' P.C.R. în 
vederea creării Fron

tului popular de luptă . 
împotriva dictaturii mj- 
litaro-f asciste și- a rijSt _ 
boiului hitlerist". Sim
pozionul este organizat 
de Muzeul mineritului | 
din Petroșani. (T.S.).

•ir .
Avansează lucrările pe -1 

șantierul viitorului sta
dion municipal. De 
curînd, a fost așternut 
stratul vegetal pe tere
nul central și sînt aș
teptați specialiștii pen
tru așezarea gliei. In
tr-o fază avansată sînt 
și lucrările la conduc
ta de apă rece pentru 
întreținerea gazonului, 
din 2,2 km fiind reali
zată canalizarea pe 6 
lungime de 1,8 km. '

celor 
apar- 

și trei 
primi 

no-

I 
I

I 
I 
I 
I 
I 
> I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I

I 
I



Cu 30 de ani în urmă, 
un grup restrîns de cerce
tători punea bazele ac
tualului Centru de cerce
tări pentru securitatea mi
nieră, instituție ' înființată 
în Petroșani în anul 1949, 
ca o expresie elocventă a 
grijii permanente manifes- 

. tate de partidul nostru fa
ță de om-, față de condiți
ile de muncă în care își 
desfășoară activitatea mi
nerii.

Un început modest, un , 
domeniu limitat de acțiuni 
marca prima etapă tie dez
voltare a C.C.S.M., etapă 
care se extinde pînă în a- 
nul 1954 și în care lucră
rile efectuate de cercetă
torii centrului se rezumau 
la încercări, la verificări 

* pentru utilajele electrice 
de construcție indigenă, 
pentru explozivii minieri 
destinați minelor de căr
buni, grizutoase, .dar și u- 
nele cercetări pentru sta
bilirea metodelor de com
batere a explozivitâții pra
fului de cărbune.

O nouă etapă de dezvol
tare, în care s-au între
prins deja lucrări de cer
cetare și studii, privind ae- 
rajul minier, regimul ga- 
AWkWAW/AW/ AWAW .VZZfiWAWJWAWAVAVAWAWVAVAW/AWAWAȘWAVAVAWA

zo-dinamic al minelor, fo
curile subterane, îmbunătă
țirea continuă a echipa
mentelor electrice și verifi
carea modurilor de protec
ție antigrizutoasă, combate
rea tehnică a silicozei.

Urmează noi și noi cerce
tări pentru rezolvarea pro
blemelor de tehnică a se
curității din industria mi
nieră în permanentă în- 

-noire, - dezvoltare, dotare 
cu noi tehnici și tehnolo
gii de lucru. ' ‘ .

Se fac eforturi susținute 
pentru a determina cauza
litatea accidentelor, se fac 
cercetări pentru salvarea 
minieră și se pregătesc ca
dre de salvatori.

Azi, la încheierea celui 
de-al treilea deceniu de 
activitate, în paleta largă 
a preocupărilor cadrelor 
de cercetători și oameni de 
știință ai centrului se în
scriu ca domenii de profil: 
aerajul și climqjizarea mi
nelor ; ventilația industria
lă; prevenirea și comba
terea pericolului acumulă
rilor de metan, a altor 
gaze explozive sau toxice, 
fenomene gazo-dinamiee; 
tehnologia lucrărilor de 
împușcare și materiale ex
plozive ; prevenirea și 

combaterea focurilor endo-
■ gene ; asigurarea condiți- 

" ■ ilor de mediu la locurile 
• de muncă — combaterea 
- prafului, a zgomotului și 

vibrațiilor ; normative și 
cauzalitatea accidentelor; 
materiale de propagandă, 
de protecție a muncii (afi- 
șe, broșuri, diafilme); psi
hologia muncii în indus
tria minieră; electrosecu- 
ritatea în industria minie
ră ; verificarea și atestarea 
protecției antiexplozive ; 
pericolul încărcării electro
statice ; instalații de au
tomatizare, telecomunicații, 
telecontrol, metanometrele 
pentru industria minieră ; 
prevenirea, detectarea și 
combaterea incendiilor; 
combaterea poluării atmos
ferice de către industria 
minieră; analize de secu
ritate, expertize tehnice, 
asistență tehnică de specia
litate, miniproducție de a- 
paratură specifică securi
tății muncii.

Dar,- așa cum scria di
rectorul Centrului de cer
cetare pentru securitate 
minieră, dr. ing. Petra Ro
man, în prefața broșurii 
care prezenta centrul, cer
cetătorii și realizările celor 
trei decenii de activitate: 
„Calitatea și eficiența -lu

crărilor de cercetare ști
ințifică și inginerie tehno
logică efectuate în cadrul, 
centrului sînt determinate 
în primul rînd de calita
tea cercetătorilor, de dife
rite specialități, care pose
dă un înalt nivel de pre
gătire teoretică și o boga
tă experiență practică. Nu
meroși specialiști aii dobîn- 
dit un recunoscut prestigiu 
științific și tehnic, ca ur
mare a competenței cu 
care au rezolvat probleme
le complexe puse de acti
vitatea minieră".

Baza materială de cerce
tare existentă este în per
manentă completare și în
noire. Ea asigură posibili
tatea efectuării de cerce
tări complexe Ia un nivel 
științific corespunzător e- 
xigențelor actuale și de vi
itor.

In pagina de față pre
zentăm doar 4 din cele 30 
de comunicări științifice 
susținute în cadrul sesiunii 
jubiliare și care ilustrează 
gama bogată a tematicii 
abordate de cercetătorii 
de la C.CjS.M.

Se lucrează la instalația derivatograf.

Combaterea prafului ia săparea cu combine 
a lucrărilor miniere in steril 

Instalația de desprăfuire tip C.C.S.M.
Colectivul de realizare: ing. Ghiță Constantin, ing. 

Pavel Bitir, subing. Elefterie Bârzăneanu, tehnician
principal Olimpiu Macavei.

Instalație de construc
ție^ simplă și prezintă si
guranță în exploatare, w- 
șurință la întreținere și 
revizii și nu ridică proble
me de securitate a mun
cii în subteran ; are pa
rametrii funcționali com
parativ cu ai instalațiilor 
străine, din import, pe 
care Ie poate înlocui; a-

re un gabarit redus și 
un preț de cost mult sub 
nivelul instalațiilor din 
import.

Pentru reducerea zgo
motului produs de venti
latoare, instalația de des
prăfuire este prevăzută 
cu un atenuator de zgo
mot.

Aparate și instalații pentru controlul metanului in minele grizutoase

Colectivul de realizare: ing. Nicolae Oprea și fizi
cian Emil Komodi.

Creșterea continuă a 
gradului de mecanizare a . 
lucrărilor din subteran și 
prin urmare și a numă
rului de echijfamente e- 
leetrice și mecanice, în 
condițiile minelor grizu
toase, impune un control^ 
continuu cu'aparate care 
să permită urmărirea e- 
voluției degajărilor și a- 
cumulărilor de metan, 

j semnalizarea și decupla
rea automată a echipa
mentelor djn zona afecta
tă.

Rodul studiilor efectua
te la C.C.S.M." este reali
zarea unei . instalații lo
cale grizumetrice, cu ele
mente în întregime de 
producție internă, șî care 

totalitate
impu- 
insta- 
func-

corespunde în 
condițiilor tehnice 
să unor astfel de 
lății, instalație cu

Circuitele cu siguranță intrinsecă sînt verifica
te cu multă atenție.

limita admisă ; memoră
rii apariției unei concen
trații periculoase fără a 

t permite reconectarea e- 
nergiei atîta timp cît con
centrația de metan se 
menține peste limita re
glată.

Instalația este realizată 
în construcție 
toasă cu mod 
ție capsulară 
grantă pentru 
alimentare și .execuție și

. electrice de alimentare și țn siguranță 
pentru restul

Avantajele oferite 
această instalație față de 
tipurile folosite anterior : 
controlul concomitent în 
șase puncte (în loc de 
două) ; consum de ener
gie electrică mult redus; 
fiabilitate ridicată datori
tă testării intermitente și 
folosirii elementelor semi
conductoare integrate.

țiuni multiple : controlul 
concentrației de _metan, 
succesiv, la intervale de 
maximum un minut, în 
șase puncte diferite ; con
trolul concentrației, sem
nalizarea și decuplarea e- 
nergiei electrice în lucră
rile supravegheate ; sem
nalizarea selectivă a de
fecțiunilor în circuitele 

măsură. Suplimentar, ins
talația are posibilitatea 
semnalizării- în orice mo
ment a traductorului acti
vat (testat) ; semnalizării 
la distanță a oricărei de
fecțiuni pe circuitele de 
măsurare ; reglării conti
nue în intervalul de' 0—2 
la sută metan a pragului 
de decuplare a energiei ; 
semnalizarea punctului 
(corpului detector), la 
care a apărut o concen
trație de metan peste

antigrizu- 
de protec- 
antidefla- 

blocul dp

intrinsecă
circuitelor.

de

Dispozitiv de autosalvare a personalului 
din subteran, in caz de pericol, 

prin alimentarea de la rețeaua de aer 
comprimat a minei

Colectivul de realizare: 
ing. Ladislau Munteanu.

In condițiile din sub
teran, la locurile de mun
că pot apare concentrații 
de gaze nocive și explo
zive, care pun în pericol 
securitatea personalului 
iar măștile de autosalva
re pentru mineri nu ofe
ră protecție decît îrnpQ- 
triva oxidului de carbon. 
In asemenea condi
ții, la C.C.S.M. s-a con
ceput și realizat dispozi
tivul de autosalvare prin 
alimentarea de la rețeaua 
de aer comprimat a mi
nei.

Dispozitivul se raportea
ză cu partea de aspirație 
la rețeaua de aer com
primat a minei, iar la

Specialiștii C.C.S.M. 
verifică aparatele de 
salvare minieră.

ing. Vasile Berar și sub- 

partea de aspirație sînt 
cuplate cu furtune măș
tile, în număr de cinci, 
pentru personalul ce ur
mează a fi salvat, astfel 
personalul poate să se a- 
limenteze de la rețea și 
așteaptă sosirea salvato
rilor pentru a-i evacua. 
Cîteva date tehnice ale 
dispozitivului: înălțimea 
450 mm ; diametrul 365 
mm ; masa 28,0 kg ; în
cărcătura filtrantă — 
carbogel și . hopcalită ; 
număr de persoane care 
se pot cupla la rețea con
comitent — 5 ; debit de 
aer pe persoană — 30 1/ 
min,; presiunea de lucru 
— 3,7 atmosfere.

Atenuator de zgomot pentru instalațiile 
de aeraj parțial

• Colectivul de realizare: ing. Spiridon Simion, ing. 
Pavel Bitir și ing. Ladislau Kovacs.

Reducerea zgomotului 
la instalațiile de aeraj 
parțial a fost impusă de 
necesitatea Îmbunătățirii 
condițiilor de muncă și 
de asigurare a deplinei 
securități a muncii, pen
tru reducerea gradului 
de oboseală și a riscului 
de accidente al muncito
rilor. din subteran. Spa
țiul restrîns al locurilor 
de muncă din subteran 
face ca undele sonore să 
se reflecte determinînd o 
reverberație puternică, 
zgomotul fiind repartizat 
în mod egal pe întreaga 
secțiune a abatajelor sau 
a galeriilor din jurul sur
sei.

In condițiile practice 
de mină, nivelul de zgo
mot produs de ventila
toarele axiale se propagă 
atît pe galerii cît și prin 
coloana de tuburi pînă la 

distanța de m, distan
ță la care atinge limita 
maximă admisă ' de 90 
dB (A).

Atenuatorul realizat a 
redus zgomotul de la pes
te 90 dB (A) cît era la 
nivelul combainieWlui de 
la combina de înaintări 
în steril a minei Bărbă- 
teni, spre exemplu, la 73 
dB (A).

Alte caracteristici : a- 
tenuarea zgomotului si în 
benzile de frecvență sub 
curba, limită maximă 
C7-85 ; este ușor de trans
portat în condițiile im
puse de subteran; este 
confecționat din materia
le care nu se încarcă e- 
lectrostatic și permite 
schimbarea materialului 
fonoabsorbant cînd își 
pierde proprietățile acus
tice datorită colmatărilor 
cu praf.
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Primul colocviu economic 
româno-olandez

se desfășoa-
Conferinței 
interzicerea 
utilizării' u-

i GENEVA 13 (Agerpres).
— La Geneva 
ră lucrările 
O.N.U. pentru 
sau limitarea
nor arme convenționale ca
re pot provoca suferințe 
excesive sau care au efee-

. te nediscriminatorii.
în cadrul dezbaterilor 

generale a luat cuvîntul
șeful delegației române,
ambasadorul Constantin 
Ene, reprezentantul per
manent al țării noastre 
la Geneva, care a sublini
at că România consideră 
această conferință ca fă- 
cînd parte din ampla ac- 

- țiune internațională, inau
gurată de sesiunea specia-

Incidente 
de amploare 

în Liban
BEIRUT 13 (Agerpres).

— Potrivit autorităților po
lițienești libaneze, citate 
de agențiile internaționale 
de presă, 31 de persoane 
și-au pierdut viața, 52 au 
fost rănite iar alte 60 ră
pite în cursul incidentelor 
care au avut loc în ultime
le două zile, între unită
țile „falangelor libaneze" 
și elemente înarmate 
comunității 
suburbia de 
Beirutului, 
Nabaa.

Intr-un comunicat difu
zat miercuri, partidul ar
mean Tachnag denunță u- 
cideres^ unor persoane 
vinovate și distrugerea 
mai multor magazine 
mene.

Cotidianul libanez 
limbă franceză 
le Jour" 
Tachnag 
unităților falangiste 
sectorul — 
cu populație'majoritară ar
meană, în timp ce miliți
ile de dreapta cer grupa
rea armenilor într-o sin
gură zonă.

Miercuri seara, cele do
uă părți aflate în conflict 
au ajuns la un acord de 
încetare a focului și schimb 
de prizonieri. Potrivit agen- 

*- ției UP1, acordul nu a 
fost respectat, luptele con- 
tinuînd în tot cursul nop
ții de miercuri spre joi.

lă a O.N.U. consacrată de
zarmării, urmărind o con
centrare mai mare a efor
turilor pentru realizarea 
de măsuri concrete pe pla
nul dezarmării.

Ambasadorul țării noas
tre a arătat că România, 
pronunțîndu-se cu fermi
tate pentru scoaterea în a- 
fara legii fa tuturor arme
lor de distrugere în ma
să și, în primul rind, a 
armelor nucleare, sprijină, 
totodată .eforturile care 
urmărise realizarea ori
căror alte măsuri de de
zarmare și eliminare a for
ței sau a amenințării cu 

‘forța în relațiile dintre 
state. Această poziție 
duce, în concepția 
noastre — a adăugat 
la ideea că actuala 
ferință trebuie să fie con
cepută ca un proces în 
cadrul' căruia să fie
venit un cadru juridic ge
neral și coerent în care să 
se poată înscrie eforturile 
concrete de limitare a uti
lizării unor arme și care 
să ofere perspectiva nece
sară pentru acțiunile vi
itoare.

con- 
țării 

el — 
con-

în 
con-

ale 
în 
a

armenești 
nord-est

Hammoud-

ne- 
a 

ar-

de
,,L’ Orient 

arată că partidul 
cere retragerea 

din 
Bourj-Hammoud,

LA TOKIO a avut loc 
o conferință, la care au 
participat Kenji Miyamoto, 
președintele Prezidiului 
C.C. al Partidului Comu
nist. din Japonia. alți 
conducători ai partidului, 
consacrată sarcinilor co
muniștilor japonezi în pe
rioada pregătirii și desfă
șurării alegerilor generale 
pentru camera 
a parlamentului

IN SUEDIA
o criză legată de situația 
monedei naționale, coroa
na, apreciază ziarul 
rican „International

’ raid Tribune".
PREȘEDINTTLE 

PUBLICII DOMINICA 
NE, Antonio Guzman, 
anunțat un program l 
vernamental destinat re
dresării situației economi
ce din agricultura și zo
otehnia țării, grav afecta
te de trecerea prin regiu
ne a uraganului „David".

CEA MAI MARE COM
PANIE petrolieră din Ja- 

a
5,8

inferioară 
nipon.

a izbucnit

ame-
He-

RE-

a 
gu-

PANIE pel 
ponia, „Nipon Sekyi", 
decis majorarea, cu 
la sută, a prețului de des
facere a produselor sale.

SITUAȚIA POLITICO
SOCIAL A DIN COREEA 
DE SUD .se deteriorează, 
scrie într-o corespondență

Duminică, 16 septembrie
8,45

9,00
9,25

Gimnastica la domi
ciliu.
Tot înainte !
Film serial pentru 
copii „Săgeata nea
gră". , ERisodul 18.
Viața satului.10,00

11,40 Avanpremieră.
11,45 Din cartea operei 

mânești.
1230 De strajă patriei. 
134» Tele*.
13,05 Album duminical : 

Umor și muzică.
14,00 Desene animate: Wo

ody, ctocănitoarea 
buclucașă. 
Spectacolul lumii. 
Cununa roadelor.
Caleidoscop muzical 
distractiv.
Yucatan — Vestigi
ile unei vechi civili
zații.
Telesporț.
Film serial: „Calva
rul". Episodul 13.
Cei patra M. Jucă
ria.

16,00

16,15
17,55

18,45
I
19,00 Telejurnal.
19,15
l >

ro-

20,00 Film artistic „Ulti
mul caz al luj Brock". 
Premieră pe țară. 
Producție a studio
urilor americane.

21,35 Telejurnal. 
Sport.

Luni, 17 septembrie
Emisiune în limba 
magiară.
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Revista economică 
TV.
Cadran mondial.
Mai aveți o întreba
re ?
Roman-foileton : „Cei 
din Mogador".
mieră pe țară. Pro
ducție a studiouri
lor franceze.
Telejurnal.

Marți, 18 septembrie
9,00 Sinteze.
9,30 Muzică ușoară.

10,00 Film serial: Dallas 
— Compania petro
lieră Ewing.
Telex. 
Telex. 
Debut de an școlar. 
Drumuri și popasuri.

16,00

18.50 
19,00 
19,20

19,40
20,00

■20,40

21,35

Pre-

(Agerpres). —
10-12 septem- 
loc la Haga 

economic 
în cadrul 
dezbătute 
ordini e-

HAGA 13 
In zilele de 
brie a avut 
primul colocviu 
româno-olandez, 
căruia au fost 
problemele noii
conomiee internaționale și 
posibilitățile de dezvolta
re a relațiilor economice 
dintre România și Olanda.

In referatul de bază al 
delegației române a fost 
prezentată „Concepția pre
ședintelui N i c o I a e 
Ceaușescu despre noua or-

dine economică internațio
nală și strategia dezvoltă
rii economice a Români
ei în cincinalul 1981-1985, 
cu orientări de perspectivă 
pînă în 1990".

Delegațiile au fost con
duse de prof. dr. Costin 
Murgescu, directorul Insti
tutului de Economie Mon
dială din București., și de 
prof. dr. Louis Emmerij, 
directorul Institutului de 
Studii Sociale din Haga.

S-a convenit ca viitorul 
colocviu să aibă loc la 
București, în anul 1980.

împotriva apartheidului
NAȚIUNILE UNITE 13 

(Agerpres). — „Condam
năm preconizata procla
mare de către regimul ra
sist sud-african a așa-zisei 
independențe a teritoriului 
Venda la 13 septembrie ca 
pe o nouă crimă împotriva 
poporului african din 
R.S.A." — a declarat la 
Națiunile Unite președin
tele Comitetului special Transkeiului și 
al O.N.U. împotriva apart- hatswanei.

heidului, B. Akropode 
Clark (Nigeria).

Regimul sud-african și-a 
anunțat intenția de a pro
clama așa-zisa independen
ță a „statului" Venda (te
ritoriu locuit de populația 
unui trib cu același nume) 
după modelul altor ase
menea, încercări de mas
care a aservirii populați
ei africane, prin crearea 

i Bophut-

.KUfT

CUM INFOR- 
AGENȚIA 
în noaptea 
spre joi pe

TA- 
de 

linia 
pro- 
: un

din .Seul ziarul japonez 
„Akahata". Nemulțumirea 
maselor populare este o 

(consecință a înrăutățirii 
situației economice, a mi
litarizării economiei țării, 
precizează publicația ci
tată.

DUPĂ 
MEAZA 
NIUG, 
miercuri
ferată Belgrad-Niș s-a 
dus un grav accident 
tren de marfă s-a ciocnit 

. cu 'un expres care circula 
pe linia Belgrad-Skoplie, 
coliziunea provocînd moar
tea a 20 de călători.

IN COMUNICATUL CO
MUN dat publicității la 
încheierea convorbirilor o- 
ficiale dintre președinte
le Kenyei, Daniel Arap 
Moi, care a 1 efectuat o vi
zită în Arabia Șaudită, și 
prim-vicepremierul și
prințul moștenitor țpudit 
Fahd Ibn Abdul Aziz se 
afirmă necesitatea retrage
rii Israelului jlin toate te
ritoriile arabe ocupate în 
1967.

PREȘEDINTELE RE
PUBLICII MALI, Moussa 
Traore, a sosit la Dubrov
nik în cadrul unei vizite 
în Iugoslavia, informează 
agenția Taniug.

CONFLICTELE SOCIA
LE înregistrate în ultime
le șase săptămîni în indus
tria mecanică a Marii Bri
tanii s-au agravat odată 
cu anunțarea de către fir
ma constructoare de mo
toare de avioane „Rolls- 
Royce" a unui lock-out în 
cele nouă uzine ale sale, 
începînd de vineri. Aceas
tă măsură urmează să ,a- 
fecteze 30 000 de salariați.

FILME

I

petroșani —
iembrie : Mingea străluci
toare ; Republica: Poli
ția este învinsă ; Unirea : 
Prietenii copilăriei mele.

PETRILA: Vacanță
tragică.

LONEA: Acțiunea Ar
senal.

•••••••••••••o
17,10
17,40

18,25

18,50
19,00
19,20

Din țările socialiste. 
Finalele campionate
lor mondiale de ci
clism pe velodrom.
întrebări și răspun

suri.
1001 de seri.
Telejurnal.
Din nou în rîndul

Permanenta- redesco
perire a României 
(XIII).

19,55 Anunțuri și muzică.

10.50
16,00
16,05
16,30
16.50 La Săpînța.

organizează noi înscrieri pentru anul școlar 
1979-1980, la următoarele tipuri de școli : 

LICEUL INDUSTRIAL
treapta a ll-a, curs de zi

Se primesc absolvenți ai treptei I (cu 
vîrsta de maximum 19 ani la 15 septembrie 
1979) pe bază de concurs de admitere sau 
fără concurs pentru candidații care au dat 
concurs la alte licee și au obținut cel puțin 
media 5 (cinci) fiind declarați respinși, la 
următoarele meserii
— electromecanică — 10 locuri

(numai băieți)

mecanic pentru Ministerul 
Energiei Electrice

— 36 locuri 
(numai băieți)

36 locuri 
(băieți și fete) 

ȘCOALA PROFESIONALĂ, curs de zi

Se primesc absolvenți ai treptei I de li
ceu, la următoarele meserii :
— miner
— preparator cărbune
— mecanic mașini și utilaje
— mecanic termoenergetic 

pentru Ministerul Energiei 
Electrice

— prelucrători prin așchiere
— electromecanic
— electrician de mină
— electrician pentru Ministerul 

Energiei Electrice

înscrierile se fac zilnic la

-36
- 8
- 36

locuri 
locuri 
locuri

36
19
36
11

36

locuri 
locuri 
locuri 
locuri

locuri
secretariat.! I 

școlii din Lupeni, strada 7 Noiembrie nr. 43. 
Informații suplimentare se pot primi la te
lefon 129, între orele 7—15.

ANINOASA: Optimiștii.
VULCAN: Misiunea

Capricorn unu, seriile 
I-II.

LUPENI — Cultural : 
Falansterul, seriile I-II ; 
Muncitoresc : Călcîiul
lui Achille.

URICANI : Un om în 
loden.

16,00 
băncile

TV
Telex. 16,05 
școlilor — 

sfert din populația 
16,30 Emisiune în

Pe 
un 

țării, 
lim-

ba germană. 18,25 Tra
gerea loto. 18,35 La vo
lan. 18,50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal. 19,20
Școala. 19,35 Reflector. 
19,55 Film artistic : „Spe
ranța". Premieră 
țară. Producție a 
diourilor franceze.
Atelier de creație 
rar-artistică. 21,35 
lejurnal.

WC

I
I

pe 
stu- 

21,10 
lite- 
Te-

•••••••••••••••o«••••••«•••••••••••••••••••••
18,30

18.50
19,00
19,20
19.50

20,00

Atenție la... neaten
ție.
1001 de seri.
Telejurnal.
Noi, femeile !
De drag și de vese
lie.
Telecinemateca. Ci
clul : Mari actori :

PROGRAMUL ȚV
wvvwvwvwvwwwwvwwww'vwwvwvwvvwwwvvvvvwvvw

oamenilor.
19.45 Avanpremieră.
19,50 Seară de teatru „Lu

pii și oile" de A.N. 
Ostrovski.

21,35 Telejurnal.
Miercuri, 19 septembrie

Telex.
Profesorul — promo
tor al noului.
Corespondenții ju

dețeni transmit...
16.45 Fotbal : F.C. Argeș 

— A.E.K. Atena în 
„Cupa campionilor Eu
ropeni". Transmisi
une directă de la Pi
tești,

16,25

21,40

9,00
9,30
9,40

10,00

„Paralela 49". Pre
mieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor 
engleze.
Telejurnal.
Iei, 20 septembrie
Atlas geografic. 
Șoimii patriei.
Hora mîndră româ
nească.
Film serial „Calva
rul".
Telex. '10,50

16,00 Telex.
16,05 Contribuții școlare.
16,30 Arii și duete din o- 

perete.

17,00 Din țările socialiste
— Kiev.

17,20 Viața culturală. 
18,50 1001 de seri.

Telejurnal.
Dosarul energiei. 
Ora tineretului.
Rezonanțe pe porta- ■ 
tiv.
Conexiuni.

21,35 Telejurnal
Vineri, 21 septembrie

16,00
16,05

19.00
19,2»
19.40
20,30

20,45

16,30

contempora-
f

limbaÎJ1

Telex. , 
Școala 
nă.
Emisiune' 
germană.

18,25 Tragerea loto.
18,35 La volan. 
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal. 
19,20
19,40

21,10

21,35

Reflector.
Film artistic :
petele". Premieră pe 
țară. O producție a 
studiourilor indiene. 
Meridiane culturali 
românești
Telejurnal

Simbătă, 22 septembrie
8,30

.Oas-

8.45
9,05

Muzică ușoară in
strumentală.
Film documentar.
Selecțiuni din emi-

9,55

10,50

11,15

siunile muzicale ale
■ săptămînii. 
Roman-foileton 
din Mogador".
Mugurel de 
românesc.
Telecinemateca 
luare).
Festivalul internați
onal „George Enes-

12,55

„Cei

cîntec

<re-

cu".— .
13,50 Un fapt văzut de *- 

proape.
14.10 In perspectiva Con 

greșului Educației și 
Invățămîntului.

14,30 De la A la_ infinit.
17,45 Deschiderea săptă- 

mînii Crucii Roșii.
17,55 Clubul tineretului.
1835 Săptămîna politică 

internă și internațio
nală.

ÎS,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,15 P.CJL — Arhitectul 

vieții noi.
19,40 Teleenciclopedia.
20.10 Film serial i DaUas 

— Compania petra 
lieră Ewing. Episo
dul 5.

21,00 Seară de cîntece ro
mânești. 4

21,35 Telejurnal.
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA j Petroșani, str. Republicii, or. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2464 0>ec(n> lll'AKUL; Tipografi» Petroșani, str. Republicii, M. 67,


