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Zi rodnică 
la mina Petrila

Pentru minerii Petrilei 
ziua de 20 septembrie a 
fost una dintre cele mai

rodnice ale acestei luni. 
Sarcinile de plan au fost 
realizate în proporție de 
104 la sută, pe bâza spo
ririi productivității . mui
cii planificate în cărbune 
cu 890 kg/post.

Productivități, superioa
re sarcinilor planificate 
au obținut minerii din sec
torul IV, cu 1950 kg/post, 
și cei din sectorul I, cu 
1900 kg/post. Sporirea pro
ductivității muncii le-a 
adus minerilor din cele 
două sectoare și cele mai 
mari depășiri ale sarcini
lor de plan ale zilei : 169 
tone de cărbune la secto
rul IV și 117 la sectorul I.

La I. U. M. P La I. M. Aninoasa

re- 
uti- 
Da- 
toa-

beneficia oamenii muncii 
de la mina Lupeni și Vul
can. La sfîrșitul lunii sep
tembrie, după cum ne in
formează Vasile Maghiarii, 
subinginer în cadrul ser-

prototipuri — cu care s-a 
confruntat acest colectiv.

Trebuie amintit, de ase
menea, faptul că la ora ac
tuală constructorii de uti
laj minier finalizează o se-

Sectorul II, în fruntea întreceriiPreocupări susținute pentru îmbunătățirea 
calității și livrarea în termen a utilajelor miniere

In contextul mecanizării 
susținute a lucrărilor din 
subteran, atît în-perioada 
actuală cit și în perspecti
vă, sarcini importante 
vin întreprinderii de 
laj minier Petroșani, 
torită acestui fapt, în
te compartimentele de lu- 

. cru, activitatea s-a amplifi
cat în vederea scurtării 
duratelor de execuție a uti
lajelor, a îmbunătățirii, ca
lității acestora. Un recent 
bilanț al realizărilor făcut 
de colectivul întreprinderii 
scoate în evidență că la 
I.U.M.P. perioada actuală 
este marcată de o creștere 
a volumului de lucrări la 
mașinile și utilajele mini
ere. Din luna august, con
structorii de utilaj au în
ceput livrarea către unită
țile miniere a complexelor 
mecanizate. Astfel, primul^ 
complex mecanizat tip 
SMS și prima combină ro
mânească pentru front scurt 
au fost livrate, e adevărat, 
cu o oarecare întîrziere 
minerilor de la Petrila. în 
luna septembrie, minerilor 
de la Lonea le erau livrate 
un alt complex mecanizat 
tip SMS și un agregat hi
draulic de înaltă presiune. 
De asemenea, în această 
perioadă au fost expediate 
unităților miniere Aninoa
sa, Lonea, Vulcan, Petrila 
peste 500 buc. grinzi me
talice.

important de sublimat
• este faptul că în momentul

.de față sînt în curs de re
cepție încă două complexe 
mecanizate de care vor

Indicațiile secretarului general al partidului, 
tovarășul NICOLAE CEAUSESCU,

PR06RAMUL NOSTRU DE ACȚIUNE
viciului producție, va fi ex
pediat la I.M. Aninoasa în- . 
că un complex mecanizat. 
Confecționarea acestor uti- ' 
laje moderne de mare ran
dament este o realizare im
portantă a constructorilor 
de utilaj minier dacă ținem 
seama și de greutățile obi
ective — 90 la sută din 
producția de utilaj fiind

rie întreagă de instalații, 
de utilaje care vor fi ex
pediate întreprinderilor de 
profil pînă la finele lunii, 
dintre care amintim: 
instalația de culbutare, in
stalația de 
te, schi puri 
lete, foreză 
că, precum
riată de --piese de schimb

împins vagone- 
de 8 tone, ino- 
electrohidrauli- 
și o gamă va-

pentru aceste utilaje. Efor
turile conjugate, participa
rea conștientă, responsabi
lă a fiecărui om al muncii 
s-au materializat în crește
rea procentului de realiza
re a principalilor indicatori 
de plan. Dacă în luna iu
lie. de pildă, producția ne
tă a fost îndeplinită în pro
porție de 105,9 la Sută, iar 
producția globală 105 la su
tă, in luna august acești 
indicatori au fost realizați 
în proporție de 108 la su
tă și, respectiv, 106 la 
sută. Depășiri însemnate 
s-au obținut și la indica
torul piese de schimb, care 
a crescut de la o lună la 
alta cu 10 la sută.

Preocupați continuu de 
sporirea eficienței econo-

Constantin GRAURE
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• Colectivul 
II de la I.M. 
și-a realizat sarcinile pla
nificate, la zi,

de 110 
seama 

muncii în 
a fost 
kg/post. 
Brigada condusă

sectorului 
Aninoasa

în propor- 
la sută, 

produetivi- 
abataj, 

depășită
ca- 
cu

tații 
re 
2696

•
Nicolae Bokor înregistrea
ză un plus la productivi
tatea muncii de 2150 
kg/post, ceea ce a'condus 
la o realizare 
în jTroporție 
sută.

Confirmînd 
bune obținute 
cui său colectiv, 
II al I.M. Aninoasa 
tinuă seria succeselor. 
Astfel, prin realizarea sar
cinilor de plan în propor-

de

a planului 
de 137 la

rezultatele 
de harni- 

sectorul 
con-

ție de 110 la sută, urma
re firească a depășirii pro
ductivității muncii în a- 
bataj cu 2696 kg/post, a- 
cest sector șe situează în 
continuare în fruntea în
trecerii socialiste ce se 

• desfășoară în întreprin
dere. Se remarcă briga
da condusă de Nicolae 
Bokor, care își desfășoară 
activitatea în abatajul cu 
front scurt pe înclinare, 
în stratul, 13, schimburile 
conduse e ~
Dumitru Luca, Andrei Am- 
bruș și 
Printr-o
muncii și prin , aprovizio
narea ritmică a tuturor lo
curilor de muncă, ei și-au 
adus din plin contribuția 
la depășirea productivității 
muncii cu 2150 kg/post.

Mîine se deschide

in ziarul de azi :

• Adunări de ale
geri in organiza
țiile de partid

• Asigurarea re
zervelor pentru 
perioada iernii 
ia cantinele mi
niere

(pag. a 2-a)

• Un nou con
curs de admite
re în învâțămîn- 
tul superior și 
mediu

(pag. a 3-a)

de Ion Hegeduș, ~

Dumitru tmbru. 
bună organizare a

Festivalul culturii și educației

Miine,f la Sarmizegetusa, 
va avea loc deschiderea e- 
diției a X-a a Festivalului 
culturii și educației socialis
te hunedorene „Sarmis 
1979“. Această complexă 
manifestare (care se desfă
șoară în perioada 23 sep
tembrie — 21 octombrie 
a.c.) ne-a prilejuit o con
vorbire cu tovarășul Petre 
Stoican, președintele Comi
tetului județean de cultură 
și educație socialistă Hune
doara.

- în această toamnă ' 
se împlinesc 10 ani de 
cînd a fost organizat, 
pentru prima oară, Fes
tivalul culturii și edu
cației socialiste hunedo
rene „Sarmis", intrat, 
putem spune, în rindul

culturale 
Care

ale 
este 
e4i-

Pentru cei care scot 
| lumina zilei „diamantul 
’ negru" din adîncurile pă-

............, munca înseamnă 
dăruire, înseamnă cre
ație. Este cu neputin
ță să treci pe lingă acești 
bărbați cu cască de pro
tecție și salopetă, miro
sind a praf de cărbune, a 
pămînt umed, să nu simți 
dorința de a-i cunoaște, 
de a fi alături de ei, la 
capătul unei zile dăru
ite adîncului.

— Realizările noastre 
— spunea inginerul •' Gri- 
gbre Grăjdan, șeful: secto
rului IV al minei Lonea

] mîhtului, 
dărui va

i*
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I*
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I
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— nu aparțin unei singu
re brigăzi. Ele poartă 
semnătura întregului/- co
lectiv, al brigăzilor con
duse de Clamba, Drulea, 
Micleă, Zorilă, Negru și 
în mod special aș eviden
ția „brigada de . tineret* 
condusă cu pricepere și 
măiestrie de Nicolae Go
lea, un tînăr ambițios și 
exigent, care la cei 29 de 
ani ai săi, 8 îi are înscriși

in cartea de munca 
mina Lonea.

Cine nu-1 cunoaște 
Nicolae Golea ?

De la intrarea sa în 
treprindere, viața
devenit alta. S-a confundat 
cu mina, cu problemele 
adîncului, cu frămîntările

> • 
tradițiilor 
județului, 
semnificația acestei 
ții jubiliare ?

— Declanșat la scurt 
timp după încheierea edi
ției a Il-a a Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei", manifestare în care 
județul Hunedoara a avut 
o prezență prestigioasă o- 
cupînd, cu 114 premii și 
titluri de laureați, locul 
IV între județele țării, Fes
tivalul culturii și educației 

. socialiste „Sarmis" 1979, a- 
flat la cea de a X-a edi
ție, jubiliară, este dedicat 
în acest an istoricului eve
niment din viața partidu
lui și poporului nostru — 
Congresul al XII-lea Tal 
P.C.R. Vor fi organizate sim
pozioane, dezbateri, mese 
rotunde, sesiuni de comu
nicări, consfătuiri, cu par- 
ticipareș oamenilor muncii 
din unitățile economice și 
instituțiile județului. Festi
valul „Sarmis" cuprinde lâ 
această 'ediție .o multitudi
ne de manifestări de evo
care istorică, a evenimente
lor și locurilor cu profun
dă rezonanță națională ca
re au dus, cu peste două 
milenii în urmă, la consti
tuirea statului dac centra
lizat și independent sub 
conducerea lui Burebista.

— De la o ediție Ma 
alta, festivalul „Sarmis" 
și-a îmbogățit conținu
tul cu noi manifestări. 

"Unele de prestigiu. Ce 
noutăți cuprinde în a- 
cest an ?

— Manifestările festiva
lului „Sarmis'1 sînt grupa
te de-a lungul a patru 
săptămîni tematice (politi- 
co-ideologice, de propagan
dă științiftco-tehnică, mani
festări ale literaturii și fil
mului, artistice și sportive). 
Se păstrează și se îmbogă
țesc în conținut unele ac-

T. SPATARU

I
care și-a terminat. liceul > 
industrial, Tiberiu Falcă, e- I*

I*1
de • |

*
Ik
I*
I'. *
I*•
Ik
I
I

dej de : Viorel Fermeșan,la benzile transportoare fă
ră oprire. Este primul 

pe semn al muncii, că 
nit sînt în plină 

în- te. Brigadierul
Golea ne-a arătat 
drie,, cu \tandrețe
drăgostit aș spune, 
care colț al locului său de

i-a

oame-
activița-
Nicolae < Marian _ Beșleagă, 
cu mîn- 
de în- 

fie-

lev la. seral în anul IV, 
elev

As

DORIRfA DE A Fl MERER 
ÎN PRIMELE RÎNMRI

colectivului de aici, avea muncă.
să susțină această idee pre ortacii săi, despre 
Ion Zgripcea, președinte
le comitetului sindicatu
lui pe mină.

Pentru a-1 cunoaște mai 
îndeaproape, însoțiți de 
subinginera Zorița 
ham căutat în mină, aco
lo unde pikhamerul „mus
că" <- - * •

Ne-a vorbit des- 
a- 

cești oameni îndrăzneți ai 
adîncului. „Cei 30 de 
meni care formează 
gada mea, deși

1 neri, sînt toți harnici

oa-- 
bri- 
ti- 

Și 
Popa, pricepuți,' se ajută între 

ei. In brigada tineretului 
nu au ce căuta cei cer

că- 
munca.

pe Am numai oameni de nă-

... din strat, unde cărbii- tați cu disciplina, cei 
nele alunecă peste’ jghea- rora nu le place 
burile metalice,

al școlii de maiștri, 
mai aminti pe șefii 
schimb Iosif Kokso, 
Gogeanu, Mihai Pusoc, cei 
șase frați Voicu și Far- 
caș, cîte trei în fiecare 
brigadă* — ne spurtea Go
lea.

Stăm cîteva ore împre
ună cu ei. Acolo, în 
dineurile pămîntului, 
ța nu-i simplă. Au 
deranjamente — se 
benzile -transportoare, 
rup garniturile la pom
pele de apă și cîte altele. 
Dar pentru acești oameni 
ai adîncului, pe care-i 
unește o impresionantă 
forță sufletească, par lu
cruri obișnuite, pe care le 
rezolvă cu răbdare și la 
timp. Pentru că toți sînt 
pătrunși de dorința de a 
fi mereu în primele rîn- 
duri.

Emil DEMIAN

Ion

a- 
vici- 
loc 

rup 
se

I
I
I 
I *
I* 
k

(Continuare în pag. a 3-a)
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Participare activă la 
dezvoltarea capacităților 
de producție ale minei

are

Dih dezbaterile adună
rii generale a organizați
ei de partid din cadrul 
«ectorului de investiții al 
I.M. Vulcan, s-a desprins 
concluzia că realizarea sar
cinilor viitoare ce stau în 
fața minerilor de la 
ceastă întreprindere
de pe acum un suport 
trainic, asigurat prin creș
terea contribuției deschiză
torilor de noi drumuri 
subterane la crearea ca
pacităților de producție ale 
întreprinderii.

Colectivul sectorului VIII 
investiții este omogen, for
mat din mineri cu experi
ență. Aici muncesc de ani 
de zile cunoscuții brigadi
eri Hie Chiron, Constantin 
Niță, Gheorghe 
ții pentru ca
re 
de 
sînt 
sus
Ritmicitatea 

realizărilor 
sectorului con
stituie dovada angajării 
minerilor de la investiții 
pentru executarea în de- 
vans a lucrărilor cBn' sub
teran. Bineînțeles, vorbind 
despre colectiv, despre rea
lizările acestuia, evîCbnți- 
em în acest fel rolul or
ganizației de partid în mo
bilizarea tuturor oameni
lor muncii la înfăptuirea 
sarcinilor de producție, la 
ridicarea gradului de con
știință a acestora, aspecte 
reflectate din plin în da
rea de seamă prezentată 
cu prilejul adunării gene
rale de alegeri.

Faptul că în perioada a- 
nalizată toate 
fost efectuate 
prevăzute în 
planul fizic a 
cu 172 ml, în condițiile re
ducerii consumurilor 
materiale 
economii 
lioane lei 
producție, 
certitudine că în acest sec
tor acționează o puterni
că organizație de partid, 
care a găsit metode bune 
pentru atragerea tuturor

oamenilor, îni primul rînd 
a comuniștilor, Ia realiza
rea programului de dezvol
tare a întreprinderii. Din 
simpla enumerare a frun
tașilor în producție (al 'că
ror număr este destul de 
mare) jj^ecum și a celor 
care încă se mai abat de la 
disciplina muncitorească 
(un număr relativ mic) se 
poate vedea clar că s-a 
muncit bine. Participanțir 
la dezbateri — Ilie Chiron, 
Gheorghe- Buță, Carol Du- 
binschi, 
Ștefan 
Dirdără,
s-au referit și la aceste as
pecte, însă pe primul plan 
al discuțiilor au situat posi
bilitățile, soluțiile .de îmbu
nătățire a activității, în așa 

re
vi
se

loan Lozneanu, 
Munteanu, Pavel 

Iulian Filip —

Buță și al-

sarcinile 
serviciu 

mai pre- 
de orice.

Foto : Ște
fan Nemec- 
sek

I»
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Preocupări

Frezorul Pe- 
—tru Pintea de 

la S.S.H. 
Vulcan exe
cută cu a- 
tenție ope 
rația de fre- 
zare la pis
tonul A.C.II. 
40/200.

susținute»

(Urmare din nag I)

nmice, de valorificarea supe
rioară a materiei prime, 
materialelor, combustibilu
lui și energiei, personalul 
muncitor de la I.U.M.P. a 
economisit în acest trimes
tru, Ia zi, în condițiile de
pășirii sarcinilor de 
111 tone metal și 
170 000 kWh energie elec
trică. Economii modeste la 
prima vedere, dar totuși 
mari dacă ne gîndim că nu
mai cu economia de metal, 
adică cele 111 tone, pentru 
obținerea și prelucrarea că
rora se consumă 
■kilowați, se 
peste 1 500 
culate sau 
SMA-2.

Desigur, în paralel cu e- 
forturile depuse pentru re
alizarea sarcinilor de plan, 
constructorii de utilaj mi
nier trebuie să acorde o 
deosebită atenție calității 
produselor, îmbunătățirii 
caracteristicilor lor tehnice, 
în acest scop este necesar 
să se întărească controlul 
de calitate, să nu se 
nici o derogare de 
cumentația tehnică, 
mitent, se impune, 
unor măsuri menite 
ducă la livrarea în 
a utilajelor, care, de.ee să 
n-o spunem, nu s-a desfă
șurat întotdeauna la nive
lul cerințelor. Este binecu
noscut, și constructorii de 
utilaj știu acest lucru, că 
livrarea în termen a mași
nilor și instalațiilor, pre
cum și calitatea acestora, 
contribuie în mod substan
țial la creșterea producției 
de cărbune.

Măsurile întreprinse în 
urma vizitei de lucru în u- 
zină a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar' ge
neral al partidului, confir
mă-pe deplin capacitatea- 
de mobilizare a muncitori
lor, inginerilor și tehnicie
nilor de aici, privind rea
lizarea la timp și de bună 
calitate a mașinilor și uti
lajelor miniere. Folosind 
mai bine întregul potențial 
uman și material, aplicînd 
fără întîrziere tehnologiile 
avansate de lucru, precum 
și experiența acumulată, 
constructorii de -utilaj parti
cipă nemijlocit la crește
rea producției de cărbune, 
întîmpinînd Congresul al 
XII-lea al partidului cu 
rloi și importante succes».

plan, 
peste

multi
pot confecționa 
de grinzi arti-

10 secții de

Asigurarea rezervelor pentru 
perioada iernii la cantinele miniere
Pe baza studiului cererii 

de consum, I.A.C.C.V.J. 
și-a alcătuit planul pro
priu de aprovizionare pen
tru 
brie 1979 — aprilie 1980. 
Cantitățile de produse 
prevăzute acoperă, pe to
tal Și la fiecare cantină 
în parte, cerințele de con
sum, asigură pregătirea u- 
nor meniuri consistente și 
variate pentru abonății 
cantinelor și pentru masa 
gratuită de care benefi
ciază minerii.

„Pentru satisfacerea ce
rințelor 
lor, ■— 
varășul 
cu, șef 
tiv cantine la I.A.C.C.V.J. 
au fost contractate 
cantitățile necesare 
cartofi, varză, 
ș.a.m.d.

— Firește toate

— Prin Centrul de co
lectare a animalelor și in
dustrializare a cărnii din 
Petroșani cantinele între
prinderilor miniere 
Valea Jiului sînt, și
fi bine aprovizionate în 
continuare, în fiecare lună, 
cu peste 50 tone de carne

mazăre boabe verde — 30 
de tone, bulion și pastă de 
tomate — 22 de tone, ghi
veci în ulei — 20 de tone, 
tocană de legume — 20 de 
tone, brînză telemea — 14 
tone și altele.

— Cantinele administra
te de I.A.C.C.V.J. dispun 
de condițiile necesare pen
tru păstrarea corespunză
toare a alimentelor, 
seb; a cărnii ?

— Toate cantinele 
re, fără excepție 
de capacități frigorifice și 
spații corespunzătoare a- 
menajate pentru păstrarea 
alimentelor pînă la pune
rea lor în consum. Numai 
în ultima perioadă au fost 
dotate cu frigidere de ma
re capacitate cantinele ce 
servesc personalul între
prinderilor miniere Live- 
zeni. Vulcan, Uricani. Băr- 
băteni, iar cele pentru mi
nele Petrila, Dîlja și Paro- 
șeni cu mese și scaune cu 
schelet metalic.

fel îneît 
zultatele 
itoare să 
situeze la cote 
tot mai înalte. 

In vederea 
*rea li zării cu

succes a sarcinilor sporite 
pe care le are sectorul și 
mina, comuniștii au anali
zat cu multă 
nele deficiențe 
mai manifestă 
tea lor, modul 
ii înlăturate.
lipsurilor în aprovizionarea 
cu materiale și piese de 
schimb, mai buna organi
zare a producției, îmbună
tățirea protecției muncii, 
întărirea disciplinei, com
pletarea efectivului cu mi
neri’ tineri, pregătirea aces
tora astfel îneît să fie în 
măsură să-i înlocuiască pe 
cei vechi — sînt cîteva di
recții în care va trebui să 
acționeze poul 
Toate acestea au’drept scop 
ridicarea calității și eficien
ței muncii minerilor de la 
sectorul de investiții al mi
nei Vulcan, care s-au an- 

cinstea Con-
XII-lea 

realizeze

A d uniri de alegeri 
ta organizațiile 

de partid

exigență u- 
care încă se 
în activita- 
în care pot 
Eliminarea

perioada 1 octom-

tuturor cantine- 
ne-a informat to- 
Dumitru Popes- 

birou administra-

din 
vor

La ordinea zilei

de porc, și de vită și cu 
aproape 9 tone de produse 
din carne, iar sucursala
Petroșani a I.C.R.A. ne 
furnizează lunar în jur de 
10 tone de carne de pa-

toate săre. Cu aceeași întreprin
de 

ceapă

I

îndeo-

niinie- 
dispun

admită 
la do- 
Conco- 
luarea 

să con- 
termen

lucrările au 
la termenele 
devize" iar 
fost depășit

Qrgan ales.
Al:

de 
și obținerii unor 
de peste 5,3 mi
la costurile de 
demonstrează cu

gajat ca în 
greșului al 
partidului să 
plus o înaintare de 10 
iar planul anual să fie 
deplinit cu 15 zile mai 
vreme.

al 
în 

ml, 
în
de

C. IOVANESCU

aceste 
cantități trebuie bine de
pozitate și păstrate, recla
mă spații corespunzătoare. 
Ce ne puteți preciza 
legătură cu condițiile 
capacitățile de depozitare ? ■ 

-— Fiecare unitate mi
nieră a dispus de spațiile 
ei de depozitare în raport 
cu cerințele. . I.A.C.C.V.J. 
a preluat doar administra
rea acestora. La ora ac
tuală toate spațiile în care 
vom păstra produse agro- 
alimentare proaspete și. 
conservate ale. cantinelor 
de la Petrila, din Petro
șani, Aninoasa, Vulcan, 
Lupeni și Uricani sînt i* 
gienizate și pregătite.

— Cum apreciați că se 
va desfășura în continuare 
aprovizionarea cantinelor 
miniere cu carne și con
serve ?

dere comercială avem con- 
? tracte pentru furnizarea 

constantă a unor cantități 
mari de conserve de legu
me și 
tare, 
fasole

alte produse alimen- 
din care amintesc : 
verde — 60 de tone,

«••••••••••••«•O•••••>••••••

dori sa lucrez și eu 
la unitatea dumneavoas
tră. Vreau să mă calific 
în meseria de mecanic au- 
’to“‘. Cu aceste cuvinte 
se adresa în urmă cu 
peste două decenii un tî- 
năr care abia împlinise 18 
ani. Cererea i s-a rezolvat 
și Nicolae Mitu a fost re
partizat să lucreze în a- 
telierul mecanic al sec
ției de transport Petro
șani. Aici muncește cu 
multă sîrguință, caută să 
învețe tot ce e posibil de 
la colegii săi mai mari, 
descifrînd primele 
ale meseriei. După 
luni este trimis să urmeze 
cursurile unei școli profe
sionale de profil din Si-

taîne
șase

in 
Și aprovizionare a cantinelor

promițător.
Programul special de

I.A.C.C.V.J. pentru perioada iernii este
Prevederile lui nu înseamnă însă cartofi, ceapă, mor
covi, carne și alte produse agro-alimentare în maga
ziile cantinelor. Pentru a ne edifica asupra preocu
părilor la zi în vederea traducerii acestui program 
în viață am făcut un sondaj la cantinele întreprinde
rilor miniere Petrila și Livezeni. Ce am constatat ? 
In spațiile de păstrare ale I.M. Petrila se aflau, 
miercuri, 19 septembrie, primele 14 tone de cartofi 
din 60 tone contractate cu C.A.P. Pui, 2 tone ceapă, 
3 tone gogoșari.2,5 tone ardei grași, 2. tone de castra
veți murați. La cantina I.M. Livezeni existau doar 
2100 kg castraveți murați și 700 kg ceapă. Pen
tru însilozarea la timp și păstrarea rezervelor de ali
mente în cele mai bune condiții sînt necesare mai 
multe inițiative și operativitate,, mijloace de transport 
și forțe de muncă în raport cu cerințele.

Convorbire consemnată de 
" ' Toma ȚAȚARCA
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Copilul"
De aici revine după 
ani și îl găsim în 

prezent printre cei care 
l-au primit cu atîta căl
dură atunci cînd nu avea 
nici o meserie. De data 
aceasta devenise deja stă- 
pîn al „brățării de aur", 
calitățile sale profesionale 
recomandîndu-1 j pentru 
lucrări de cea mai ridi
cată . complexitate. Aces
tea au fost motivele pen
tru care la scurt timp du
pă revenirea între colegi 
i se încredințează conduce
rea unei echipe, apoi co
muniștii l-au primit și în 
rîndurile lor, răsplătindu-i 
eforturile celor cîțiva ani 
de a se situa întotdeauna 
printre fruntașii atelieru
lui.

Comunistul Nicolae Mi
tu nu a încetat nici un 
moment să-și ridice nive
lul 'Cunoștințelor profesio
nale și politico-ideologice. 
în anul 1968 este trimis la 
școala de maiștri. Reîntors 
din nou în mijlocul colec
tivului din care a plecat, 
cu noi cunoștințe profesio
nale, muncește cu tot mai 
multă rîvnă.

Mereu în mijlocul oame
nilor, comunistul . Nicolae

atelierului
Mitu este preocupat de bu
na organizare a echipelor 
de reparații, se străduiește 
permanent de aproviziona
rea cu scule și materiale, 
de introducerea noului 
pentru ușurarea efortului 
fizic, de crearea celor mai 
bune condiții de muncă și 
viață ale oamenilor. Pentru

Specialistul garajului
Pe tehnicianul principal 

Iosif Breben din cadrul 
Exploatării de transpor
turi Petroșani îl cunosc 
bine aproape toți oamenii. 
Un om, care de peste 20 
de ani și-a dedicat întrea
ga activitate oamenilor, bu
nului mers ai producției.

vreme

Oameni crescuți 
ia școala muncii

calitățile sale de bun or
ganizator al producției, co
munistul Nicolae Mitu a 
fost promovat în funcția de 
maistru principal, iar 
anul 1974 a fost ales 
fiecare dată, secretar 
ganizației de partid.

Pe bună dreptate, 
torul Exploatării de 
port afirmă: ’
principal Nicolae 
este unul din 
cu care ne mîndrim 
care" își îndeplinește 
cinste și multă răspundere- 
sarcinile încredințate".

al

din 
de 

01-

direc- 
trans- 

,Maistrul 
Mitu 

comuniștii 
Și 

cu

de pe 
clasele

afirma

Meseria de mecanic auto 
l-a pasionat încă 
cînd era elev în 
primare.

„îmi amintesc —
el astăzi — că de mic co
pil mă atrăgeau jucăriile 
mecanice. Toată ziua le 
demontam, le studiam, le 
stricam și apoi mă chinu
iam să Ie pun la loc".

Comunistul Iosif Breben, 
născut în Valea Jiului în
vață cu multe greutăți me
seria de mecanic auto in
tr-un atelier particular. 
In vara anului 1952 se î.n-

iar pe 
profesională a fost 

de

cadrează la E.G.C. Petro
șani, în cadrul secției auto, 
unde-și pune în valoare 
cunoștințele. La început ca 
mecanic auto apoi ca șofer 
pe autobuz. Iosif Breben 
era stimat și iubit de toți 
oamenii. La scurtă
este promovat în ' funcția 
de tehnician auto, dove- 
dindu-se un bun specialist 
al garajului. Ori de cîte 
ori se iveau probleme mai 
dificile le rezolva la fața 
locului. Apreciindu-i cali
tățile de bun organizator 
al procesului de produc
ție, în anul 1972 comuniștii 
din cadrul garajului l-au 
primit în rîndurile mem
brilor de partid, 
linie
promovat în funcția 
tehnician principal.'

In cadrul școlii perso
nalului pe care o conduce, 
comunistul Iosif Breben 
se străduiește să împărtă
șească personalului de bord 
cunoștințe tot mai noi în . 
domeniul transportului, a 
meseriei de conducător a- 
uto, respectării regulilor 
de- circulație, a disciplinei 
în muncă. In același timp, 
specialistul Iosif Breben

se consulta cu maiștrii 
tehnicienii din cadrul ate
lierului pentru rezolvarea 
cît mai operativă a unor 
probleme tehnice ce se 1- 
vesc. Prezent peste tot, zi 
și noapte, acolo unde 
nevoie, comunistul 
Breben își rezolvă cu 
tă dăruirea sarcinile

este 
Iosif 
toa- 

_______ ___ -- --- - ce i 
se încredințează, oricît de 
grele ar fi acestea.

Despre activitatea sa oa
menii au de spus numai 
cuvinte de laudă. Este o 
apreciere pe care? tehnici
anul principal Iosif Breben • 
a obținut-o dăruindu-se 
muncii, rezolvării cu răs
pundere a problemelor ri
dicate de oameni.

M. BEIU
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FESTIVALUL „S«“
(Urinare din pag- 1)

tivități culturale devenite 
tradiționale, cum ar fi „Sa
lonul hunedorean al căr
ții", „Săptămîna dramatur
giei românești", „Tîrgul 
meșterilor populari", „Fes
tivalul -teatrelor de estra
dă", „Salonul -de toamnă 
al umorului", „Zilele re
vistelor literare din Tran
silvania" și altele. Acesto
ra li se adaugă manifestări 
cultural-educative și artis
tice noi cu reale valențe e- 
dUcaționale : festivalul-con- 
curs al poeților țărani, fes
tivalul de muzică ușoară 
și folk „Stelele cetății", 
concertul coral interjudc- 
țean „Te slăvim, partid" și 
altele.

— Care va fi contri
buția Văii Jiului la or
ganizarea și desfășura
rea manifestărilor ?

-r- Ceea ce se cuvine a 
fi menționat în cea de-a 
X-a ediție a festivalului 
„Sarmis" este că toți facto
rii educaționali din județ, 
și, implicit, cei din Valea 
Jiului, își aduc o contribu
ție majoră la organizarea 
manifestărilor politico-edu
cative și artistice incluse 
pe agenda festivalului care 
se desfășoară, potrivit tra
diției, în patru săptămîni. 
Putem menționa participa
rea la sesiunile de comu
nicări, la simpozioane, dez
bateri și mese rotunde a 
lectorilor comitetelor jude
țean, municipale, orășenești 
și comunale de partid, a 
cadrelor tehnice de condu
cere, a eroilor muncii soci
aliste, a lruntașilor în pro
ducție, a oamenilor ce 
și-au ciștigat un binemeri
tat prestigiu în activitatea 
social-econoniică. la locu
rile de muncă, în societate, 
în familie. în Valea Jiu

lui, în Petroșani, vor a- 
vea loc „Salonul de toam
nă al ilmorului", „Festiva
lul grupurilor de satiră și 
umor", cu participarea u- 
nor formații laureate-în cea 
de-a doua ediție a Festiva
lului național „Cîntarea 
României", . o săptămînă a 
dramaturgiei românești, un 
festival al fanfarelor cit și 
prezentarea unor spectacole 
tematice și folclorice în să- 

. Iile de apel din întreprin
derile miniere, pe platfor
mele industriale, în cămi
nele de nefamiliști, în in
stituții culturale.

— Ce va oferi, în e- 
șență, a X-a ediție a 
festivalului „Sarmis" 
oamenilor muncii din 
Valea Jiului ?

— Examinînd programul 
festivalului „Sarmis" se 
observă că Valea Jiului și 
oamenii ei beneficiază de 
manifestări educaționale di
verse : politico-ideologice, 
de răspîndire a cunoștințe
lor tehnico-științifice, de 
creație în domeniul arte
lor plastice, al cinecluburi- 
lor și altele. Prin toate a- 
cestea se urmărește subor
donarea muncii politico-e- 
ducaționale și cultural-ar- 
tistice realizării sarcinilor 
economice și satisfacerii, în 
același timp, a celor mai 
ridicate exigențe de natură 
spirituală ale maselor de 
oameni ai muncii. Vrem 
ca ediția din acest an a 
„Sarmisului" — a cărui 
festivitate de deschidere va 
avea loc mîine cu specta
colul tematic „Sîntem aici 
de peste 2000 de ani" și 
cu manifestări artistice 
bogate la Sarmizegetusa, 
loc de emoționant fior pa
triotic — să constituie o' 
creștere calitativă a actu
lui cultural-educativ, al e- 
ficienței acestuia.

nou concurs de admitere 
în învăfămîntul superior și mediu 

La Institutul de mine Petroșani
în vederea cqmpletării 

locurilor rămase neocupa
te, la Institutul de mine 
din Petroșani se organizea
ză un nou concurs de ad
mitere. Pe această temă, 
de larg interes în Valea 
Jiului, am solicitat detalii 
de la prof. univ. dr. ing. 
Dumitru Fodor, rectorul 
Institutului de mine.

— Care sînt profilurile 
pentru care se organizează 
noul concurs de admitere 
in institut ?

— Pentru anul de învă- 
țămînt superior 1979—1980, 
Institutul de mine are ur
mătoarele locuri neocupate 
la Facultatea de mine : in
gineri — zi, profilul mine, 
specializarea mine — 331 ; 
ingineri — seral, profilul 
mine, specializarea mine — 
52 ; subingineri — seral, 
profilul mine, specializarea 
mine — 16.

— Cind vor avea loc în

scrierile, concursul de ad
mitere și cine poate can
dida ?

— Mai întîi trebuie să 
subliniez faptul că la a- 
cest concurs de admitere 
pot participa numai băieți 
nedncorpcrabili. înscrierile 
se vor fac la secretariatul 
Facultății de mine în peri
oada 24—28 septembrie ; 
catedrele de specialitate vor 
organiza în aceste zile și 
consultații pentru candi
dați. Concursul se va des
fășura în 1, 2 și 3 octom
brie, la disciplinele pre
văzute în broșura „Admi
terea în învățămîntul su
perior — 1979".

— Care sînt condițiile ce 
trebuie îndeplinite de can
didați, la cursurile de zi 
și serale ?

— La cursurile de zi 
pentru candidați — tineri 
neincorporabili, repet — 
nu sînt condiții suplimen

tare. Pentru învățămîntul 
seral, în conformitate cu 
prevederile ' legale în vi
goare, se paf înscrie numai 
muncitori calificați, care lu
crează într-o meserie legată 
de specialitatea pentru ca
re optează. Candidații tre
buie să prezinte, în dosa- — 
rul personal, și o adeverin
ță în care să se specifice 
că muncesc nemijlocit în 
producție.

— La acest concurs de 
admitere vor mai fi susți
nute probele de rezistență 
fizică ?

— Desigur 1 Și am să 
reamintesc conținutul aces
tui test: cros — 1 000 m 
(care trebuie efectuat în 3 
min. și 50 sec.) și urcare 
4 m pe frînghie cu ajuto
rul mîinilor și picioarelor.

— Ce condiții de forma
re moral-profesională a stu
denților are Institutul de 
mine?

— Dezvoltarea și moder

nizarea institutului este de
terminată de procesul ra
pid de transformare a con
ținutului mineritului din 
Valea Jiului, adică de a- 
cest, susținut ritm de me
canizare complexă. Sarci
nile importante care revin 
mineritului Văii Jiului din 
cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
rostită la marea adunare 
populară de la Lupeni, în. 
vara acestui an, și din 
proiectele de directive ale 
Congresului al XII-lea al 
partidului se ills f ring și a- 
supra Institutului de mine, 
Pe lingă baza materială, 
care oferă condiții foarte 
bune de pregătire, studen
ții primesc uniforme gra
tuite și un număr mare de 
burse. Institutul are cămine 
și cantine al căror număr 
de locuri este într-o con
tinuă creștere.

In școlile din Valea Jiului
în învățămîntul liceal și 

profesional din Valea Jiu
lui se organizează un nou 
concurs de admitere în ve
derea completării locurilor 
rămase neocupate la unele 
profiluri și meserii. Prin 
hotărîrea luată de Ministe
rul Educației și învățămîn- 
tului, concursul se va des
fășura între 1—3 octombrie. 
Inspectoratul școlar al ju
dețului Hunedoara ne-a 
furnizat următoarele in-

• La festivitățile de 
deschidere a lunii cultu
rii și educației socialiste 
hunedorene „Sarmis", e- 
diția a X-a, care va avea 
loc mîine la Sarmizegetu

va prezenta mîine două 
spectacole la căminele 
de la Sălașul de sus și 
Baru Mare. In progra-

sa, vor participa și for
mații cultural-artistice 
din Valea Jiului remarca
te pentru calitatea lor in 
cadrul ediției a Il-a a

Carnet cultural
Festivalului 
„Cîntarea 
Formații și 
de la casele

național 
României", 
ansambluri 
de cultură

ale sindicatelor din Pe
troșani și Uricani, de la 
cluburile muncitorești 
din Vulcan și Lupeni vor 
susține programe artis
tice în cadrul spectacolu
lui festiv.

• Ansamblul folcloric 
„Mîndra" — Valea Jiului

mul reprezentațiilor se 
vor afla cîntece_și melo
dii populare în interpre
tarea orchestrei, dansuri 
populare și momente ve
sele.

• Secția de păpuși a 
teatrului popular de la 
Casa de cultură a sindi
catelor din Uricani pre

zintă în zilele săptăminii 
care urmează, pentru co
piii din Valea Jiului, un 
spectacol cu piesa „Copi
lărie fericită" de N. Fie- 
raru, pregătit în cadrul 
manifestărilor cuprinse 
în „Anul internațional al 
copilului".

• Formația de teatru 
pentru copii „Moș poves
te" de la Casa de cultură 
din Petroșani își reînce
pe repetițiile la specta
colul realizat cu piesa 
„Concertul din pădure" 
de George Negraru. Din 
27 septembrie, copiii din 
Valea Jiului vor urmări 
acest spectacol atractiv 
adecvat în formă și con
ținut, vîrstei fbr.

formații despre unitățile de 
învățămînt care mai au 
locuri neocupate :

LICEUL INDUSTRIAL 
DIN PETROȘANI, clasa a 
Xl-a liceu (treapta a II-a), 
învățămînt de zi, la pro
filurile :

— mine, petrol, geolo
gie — 9 locuri ;

— topografie — 6 locuri ;
— anul I, școală profesi

onală, curs de zi, pro
filul mine, petrol și 
geologie — 36 locuri ;

LICEUL INDUSTRIAL 
NR. 1 DIN LUPENI, clasa 
a Xl-a liceu (treapta a 
II-a), învățămînt seral, la

profilul electrotehnică — 
2 locuri.

LICEUL INDUSTRIAL 
NR. 2 DIN LUPENI, clasa 
a Xl-a liceu . (treapta a 
II-a), învățămînt seral, pro
fil chimie, — 7 locbri.

LICEUL ECONOMIC DIN 
PETROȘANI, clasa a Xl-a 
liceu (treapta a II-a), la 
profilurile :

— economic, învățămînt 
seral — 36 locuri;

— alimentație publică, 
învățămînt seral co
masat — 6 locuri.

înscrierile au loc în peri
oada 22—29 septembrie in
clusiv, la secretariatul li
ceelor care vor oferi candi-

daților și informații supli
mentare.

Elevii liceelor industriale 
și ai școlilor profesionale 
cu specific minier benefici
ază, pe timpul școlarizării, 
de burse și alte forme de 
sprijin material. Pe lîngă 
burse, lunar, primesc în 
numerar sume cuprinse în
tre 50—150 lei, în funcție 
de anul de studiu.

De asemenea, elevii care 
urmează profilul minier din 
școlile profesionale pot în
cheia contracte cu între
prinderile în care vor mun
ci, atât pe timpul școlari
zării, cit și după absolvire.

t. spAtarv
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in ti Ini re cu un fiu al lăii Jiului

„HAIDUCII SOARELUI"
de Petre Dragu

Ca un vînt de toamnă 
răscolitori săgetind frun
zele galbene, acest timp 
ne-a adus, cuprinse în
tre două coperți, arderi
le lăuntrice ale unui con 
dei pe care cred că nu
mai absurdul l-a putut 
smulge dintre noi. Cel 
care a ucenicit și în pa
ginile ziarului nostru și 
care apoi a scris din toa
te colțurile țării, mult re
gretatul Petre Dragu, vi
ne în gîndul nostru cu pu
ritatea cuvîntului său 
meșteșugit, nu numai 
pentru a-și face prezența, 
cî parcă pentru a rămîne 
întotdeauna.

„Haiducii soarelui" este 
o carte de suflet despre 
ce înseamnă muncă și 
viață, este o poezie a Cil" 
pei trăită la cea mai înal
tă tensiune, cu ambiție

și exigență de către niște 
oameni simpli, extraordi
nari, dăruiți muncii. Eroii 
aceștia sînt muncitori 
care au atins un înalt 
grad al cunoașterii, a că
ror viață se confundă cu 
munca, țărani care simt 
respirația pămîntului ca 
și pe a lor, cunoscînd 
muncile ca pe propriile 
buzunare, tineri excesiv 
de îndrăzneți, purtători 
ai noului. Toți acești oa
meni înflăcărați, pe care 
reporterul i-a întâlnit pe 
întreg cuprinsul țării, au 
în sufletul lor o nesecată 
sete de luptă, uneori 
chiar cu ei înșiși, sînt 
redați cu o puternică for
ță a expresiei, astfel tn- 
cît recitindu-le acum 
faptele, te simți partici
pant, alături de ei. Gă
sim în aceste pagini o lu

me nouă, în care cel mai 
mic amănunt, în aparen
ță cu totul nesemnifica
tiv ne trezește emoții, 
gîndindu-ne la spusele 
criticului Al. Piru despre- 
autor care „poate să deș
tepte din visul lor neîn
trerupt obiectele, pentru 
ca lumea să înceapă să 
cin te".

„Haiducii soarelui" — 
o selecție a celor mai iz
butite reportaje — este o 
amintire frumoasă, pe ca
re ne-o Iasă un om, poet 
și reporter, care a iubit 
cu ardoare cuvîntul, că
ruia i-a închinat întreaga 
lui viață, despărțindu-se 
de noi într-un moment 
absurd, „ducîndu-se spre 
soare, la întâlnirea cu su
blimii lui haiduci..."

Valeriu COANDRĂȘ

O întâlnire cu un fiu al 
Văii Jiului, oriunde m-aș 
afla, este întotdeauna un 
prilej de bucurie. Astfel 
de întâlniri sînt cu atât 
mai plăcute, cînd e vorba 
despre concetățeni din o- 
rașul copilăriei, de la poa
lele Strajei. Consemnez un 
astfel de' eveniment senti
mental la scurt timp du
pă vizitarea expoziției lui 
Ilie Schdn, deschisă în a- 
ceste zile în sala Căminu
lui Artei din Capitală. 
Născut la Lupeni, el s-a 
atașat' din tinerețe de gra
fica revoluționară, fiind 
colaborator al revistei „Cu
vîntul Liber" din 1936, ar
tist cu resurse multiple și 
binecunoscut ca pic
tor, autor de afișe politice, 
grafică de carte, desene 
pentru mărci poștale etc. 
In tot ce face nu a uitat 
niciodată minerii, oamenii 
Văii Jiului și ai Hunedoa
rei.

O dovadă a acestui fapt 
este și expoziția amintită, 
unde între peisajele și 
portretele expuse, întâlnim 
și motive de pe meleagu
rile natale. Dintre acestea 
se remarcă portretele: 
„Miner gînditor", „Miner 
din Lupeni" și „Miner du
pă șut", executate în căr
bune, precum și suita de 
portrete de muncitori din 
Hunedoara.

Pentru a ne face o i- 
dee asupra valorii expo
ziției, deschisă la Bucu
rești, în cinstea celui de-al 
XII-lea Congres al P.C.R., 
am notat cuvintele fostu
lui său profesor, reputatul 
artist Gh. Șaru, care spu
ne : „Autorul etalează pe

simezele expoziției de față 
lucrări pătrunse de dragos
te pentru om, pentru preo
cupările lui și pentru me
diul în care își desfășoară 
munca. Portretele - sale, 
cu viguroase trăsături ca
racterologice, exprimă 
stări psihice veridice, in
tr-o transpunere directă, 
sinceră, ce se remarcă 
printr-un desen elevat, 
hrănit de o materie colo- 
ristică sensibilă".

Un admirabil adagio în 
loc de încheiere.

Irimie STRAUȚ

ACȚIUNI EDUCATIVE = 
LA CĂMINE

DE NEFAMILIȘTI
Zilele acestea la că- : 

minul de nefamiliști al : 
I.M. Aninoasa au loc ; 
numeroase acțiuni po- i 
litico-educative de- i 
dicate celui de-al XII- ; 
lea forum al comuniș- : 
tilor. In cadrul acesto- ; 
ra se’înscrie și pregăti- î 
rea Unei seri de poezie ș 
patriotică, cu pârtiei- î 
parea grupului folk de ■; 
la clubul sindicatului, î 
acțiune ce se va desfă- : 
șura în curînd.' (M.B.). i
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Tirgul international de la Alger
ALGER 21 (Agerpres) — 

In cadrul Tîrgului interna
țional de la Alger, la care 
țara noastră participă cu 
vn pavilion național, a fost 

Români-

tovarășul 
viceprim-

organizată „Ziua 
iei*

Au participat 
Cornel Burtică,
ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exteri- 

eConomi- 
Abdel- 

ministrul co- 
te- 

socie- 
indus- 

și alte

or și cooperării 
te internaționale, 
ghani Akbi, 
inertului al Algeriei, 
prezentanți-ai unor 
tăți comerciale și 
triale din Algeria 
țări aie lumii.

In cadrul vizitei 
o întreprinde în
tovarășul .Cornel Burtică a 
avut convorbiri cu Ab- 
delghani Akbi, ministrul 
comerțului. Abdelhamid 
Brahimi, ministrul plani-

pe care
Algeria,

amenajării te- 
Mohamed Li- 

assine, ministrul indus
triei grele, Bclkăcem Nu
lii. ministrul energiei și 
industriei petrochimice, 
Mohame Zerguini, minis
trul poșteloiNși telecomu
nicațiilor. Aii fost discu
tate aspecte 
dezvoltării 
comerciale 
industriale, 
comerciale 
si Algeria.

★
Tovarășul 

lică a avut, 
întrevedere cu 
dine Mbarek. 
comerțului al Tunisiei. Au 
fost convenite măsuri pen
tru dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor econo
mice dintre România și Tu
nisia.

ficării șl 
ritoriului, 
assine,

concrețe ale 
schimburilor 

și cooperări i 
tehnice și 

între România

Cornel Bur- 
totodată, o 

Salahed- 
ministrul

FILME

9,55 Roman foileton : Cei 
din Mogador (relua-

DE
a- 

ar- - 
ar

mai 
a 
o- 

pre-

Pf jcu/t

LUANDA 21 (Agerpres). 
In cadrul unei reuniuni 
extraordinare a Comitetu
lui Central a Mișcării Popu
lare pentru Eliberarea An
gola! (M.P.L.A.) — Parti- 

.desfășurată 
Jose Edu-

dul . Muncii, 
joi la Luanda, 
ardo dos Santos a fost ales 
președinte a! Republicii 
Populare Angola, anunță a- 
genția angoleză de presă — 
ANGOP.

Noul șef al statului, pre
cizează agenția citată, înde
plinește, toțodată, funcțiile 
de președinte al M.P.L.A. 
— Partidul Muncii și de 
comandant-șef al Forțfelor 
Armate de Eliberare a An- 
golei (F.A.P.L.A.).

I

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Falansterul, se-. 

,riile I-II Republica :, 
Brațele" Afroditei ; Uni
rea : I____  - .
unu. seriile I-II

LONEA: Un om 
loden ;

ANINOASA : Acțiunea 
Arsenal ;

VULCAN : Hercule 
cetește / tlantida.

LUPENI. Cultural : 
mul cu masca de fier ; 
Muncitoresc : Animalul.

URICANI: Front în
spatele frontului, seriile 
I-II.

„IN MOMENTUL 
FAȚA. în lume există 
proximativ 60 000 de 
me nucleare. Aceste 
ine reprezintă cea 
mare amenințare care 
planat vreodată asupra 
menirii", a declarat
sei dr. Sigvard Eklund, 
directorul Agenției In
ternaționale pentru Ener
gie Atomică (AIEA). In 
aceste condiții, a spus el, 
este de neînțeles cum cei 
ce se opun folosirii paș
nice a energiei atomice nu 
dezbat problema armelor 
atomice. „Unii, a relevat 
Sigvard Eklund, acceptă e- 
xistența navelor de război 
acționate atomic pe ma
re. dar obiectează împo
triva reactorilor nucleari 
în scopuri pașnice pe us
cat".

CONFLICTUL DE MUN
CA din Rotterdam conti
nuă după mai bine de pa
tru săptămîni, patronatul 
refuzînd să satisfacă re
vendicările docherilor. In 
zona portului s-au produs 
ciocniri între greviști . Șt 
poliție, 19 docheri fiind 
arestați.

CA URMARE A ACCI
DENTULUI de luni al ți
nui avion DC-9 aparținînd 
companiei „AIR Canada",

de 
Eu- 
tre- 
tra- 

acest 
mi-

in 
de 
re- 
ri-

care a fost silit să ateri
zeze forțat pe aeroportul 
din Boston, după ce i s-a 
rupt o bucată de fuselaj, 
mai multe societăți 
transport aeriene din 
ropa occidentală au 
cut la scoaterea din 
fie a aparatelor de 
tip și controlarea lor 
nuțioasă.

TOATE APARATELE a- 
flate la bordul satelitului 
științific american „HEAD
S'' — lansat joi dimineața 
de la Cape Canaveral 
funcționează perfect, ■ a a- 
nunțat Agenția spațială a- 
mericană. Satelitul a -fost 
plasat pe orbită la 49 ki
lometri altitudine, urmînd 
să transmită, timp de șase 
luni, informații privind o- . 
riginea și modul de pro- . 
pagare a nucleelor .grele ce 
alcătuiesc particulele cos
mice, precum și urmele 
de elemente chimice în 
fluxul razelor cosmice, a 
căror existență a fost pre
supusă, în mod teoretic, 
fără a fi însă dovedită 
practic pînă în prezent.

LA HAVANA au avut 
loc convorbiri oficiale în
tre delegațiile de partid 
și guvernamentale ale Re
publicii Cuba și R.S. Viet- 

- nani. informează, agenția - 
Prensa Latina.

INFLAȚIA a atins 
Marea Britanie nivelul 
15,8 la sută, ceea1 ce 
prezintă cota cea mai
dicată din ultimii doi ani, 
arată cifrele oficiale publi
cate la Londra. Pe de al
tă parte, Departamentul 
Muncii a anunțat că nive
lul prețurilor a'ajuns la 
230,9 la sută față de baza 
100 stabilită în 1974. In 
iulie și august anul acesta 
s-au înregistrat cele mai 
mări creșteri de prețuri — 
în jur de 15 Ja sută.

LA ROMA a avut loc joi 
o reuniune' a conducerilor 
Partidului Comunist Itali
an și Partidului Socialist 
Italian, consacrată rela
țiilor dintre cele două 
partide. 'Secretarul general 
al P.C.I.. Enrico Berlingu- 

. . , er, a apreciat întîlnirea' ca
chimice în La

rmdul sau, Bettino Craxi, 
secretarul general al P.S.I., 
a relevat că a avut 10c „o 
întîlnire utilă, care' s-a în
cheiat'în mod pozitiv".

I19,40 In .-dezbaterea țării: 
Programui-directivă 

de creștere a nive
lului de trai în peri
oada 1981—1985 și de 
ridicare continuă a 
calității vieții.
Teleenciclopedia.

Film serial : Dallas
— Compania petroli
eră Ewing. Episo
dul 5.
Seară de cântece 
mânești.
Telej Urnal.

. rea episodului 1).
10.50 Mugurel , de cîntee

românesc. . 
Telecinemateca (re- .. li 
luare). ' 2(
Un fapt văzut de 
aproape : Magistrala. . 
In perspectiva Con
gresului educației și 
învăță mîntului,

14,30 De la A... lă... in
finita

17,45 .Deschiderea săptăm:- 
nii Crucii Roșii.

17.55 Clubul tineretului.
18,35 Săptămîna politică 

internă și internați
onală.

18.50 1001 de -seri.
19,00 Telejurnal.

11,15 I

Misiunea Capricorn 14,10
21,00 ro

ta

cir

O

LOTO
REZULTATELE 

TRAGERII 
dih 21 sept. 1979 

Extragerea I : 49,
78, 79, 46, 52, 71, 83, 

Extragerea a Il-a : 
36, 41, 39, 23, 6, 48, 73,

37,
43.
76,
60.

.1

Cooperativa de consum Hațeg
A NU N Ț A

Prin Cooperativa de consum 
Hațeg și agenții achizitori care 
își desfășoară activitatea în toa
tă Valea Jiului, se pot valorifica 
cai reformă la preț de 10 lei/kg 
calitatea I, 8 lei calitatea a ll-a 
și 6 lei calitatea a lll-a.

Recepția și preluarea cailor 
va avea loc în data de 26 sep
tembrie 1979, între orele 10—14, 
la centrele de preluarea anima
lelor din PETROȘANI, VULCAN

BH.ETE DE 
de

ș«

și URICANI. Deținătorii vor adu
ce odată cu caii, 
PROPRIETATE nu mai vechi 
un an de la data eliberării
ACT DE MALIENARE eliberat de 

circa veterinară de care aparțin.
Tot prin achizitorii coopera

tivei de consum se poate valori
fica orice cantitate de MIERE Șl 
CEARĂ DE ALBINE, precum și 
IEPURI DE CASĂ.

Mica publicitate £ Mica
PIERDUT foaie matrico

lă nr. 5 din 5 septembrie 
1959, anul școlar 1954'55 
eliberată de Școala medie 
mixtă nr. 2 Petroșani pe 
numele Kecseti Ana. Se 
declară nulă. (1805)

PIERDUT legitimație. de 
serviciu pe numele Moian 
Vaier, eliberată de E.T, 
Petroșani. Se declară nulă. 
flȘOl) '

PIERDUT carnet student 
pe numele- Garomtil 
Gheorghe, eliberat de I.M. 
Petroșani. Se declară nul 
(1802)'

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gado 
Antoniu, eliberată de I.M. 
Aninoasa. Se declară nula 
(1803)

publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele C<»- 
preanu Petru, eliberată de 
I.M. Lupeni. Se declară 
nulă. (1804)

Colectivul ziarului „Steagul roșu" transmite sincere 
condoleanțe familiei Borza în încercarea grea sufe
rită prin pierderea neașteptată a scumpului lor soț, 
tată și bunic,

BORZA IULIU

t • Sport
„Cupa Minerul11 la tenis de cîmp

tru s-a. desprins în câștigă
tor. „Maratonul" de tenis 
a depășit timpul progra
mat, ultima intîlnire de 
dublu Nemeth, Russen — 
Manea (Jiul), Bencze (CU- 
PROM) s-a întrerupt 
cauza întunericului, 
două cupluri aflîndu-se 
egalitate. In dimineața 
lei de astăzi ’ se vor

leii dimineață, iubitorii 
tenisului, puțini, dar cre
dincioși. au fost martori la 
finala din proba femini
nă, în care poloneza .Io
lanta Rozala (Polonia 
Bydgoszcz) s-a impus, fără 
drept de apel, în fața Si
mbriei Nunweiller, —adju- 
deeîndu-și, astfel/ trofeul. 
Ii. întrecerile băieților, 
viu disputate, s-a detașat ; cide învingătorii, 
reprezentantul nostru Be- 
tx, Almăjan, care și-a a- 
aigurat. alătur; de coechi
pierul său Dan Nemeș, . 
participarea la semifinale. 
Un premiu de frumusețe 
ar merita partida dintre 
stelistul Popovici și pri
mul jucător al formației 
poloneze Drymalski. Bucu- 
reșteanul, la cei peste 30 
de ani ai săi, a dat o repli
că energică, dar, în final, 
condiția fizică și jocul 
Precis al Davis-cope-manu- 
lui polonez și-au spus cu
vântul. Recordul de dura
tă, peste două ore și ju
mătate, s-a înregistrat în 
disputa dintre Dan Ne
meș și Russen (CUPROM), 
după „căderea11 din setul 
doi, reprezentantul nos-

din. 
cele 

la
zi- 
de-

laAstăzi începînd de 
ora 10,00 sînt programa
te partidele semifinalelor 
de dublu. In prima con
fruntare, perechea polone-’ 
ză Drymalski — Wisniew
ski va întîlni pe repre
zentanții noștri Nemeș — 
Dumitrescu, iar învingă
torii din partida întrerup
tă vor primi replica lui 
Almăjan, de această dată 
în compania lui Popovici. 
După amiază (ora 15,00) se 
anunță partide de mare 
spectacol ’la simplu, ast
fel Almăjan se confruntă 
cu dinamovistul Jan Bîr- 
cu, care l-a depășit, ieri, 
într-o manieră categorică, 
pe Wisniewski, iar Ne
meș îl întîlnește pe favo
ritul numărul 1 al concur-

-stilul — Drymalski. -Așa
dar, la simplu, doi dintre 
reprezentanții Jiului se 
află în semifinale. Dumi
nică (ora 10,00), sînt pro
gramate finalele la sim
plu și dublu masculin.

Rezultate tehnice înre
gistrate vineri : fete : Ro- 
zala — Nunweiller 6—4. 
6—3 ; simpla bărbați : Al
măjan — Fețeanu (Dina
mo București) 6—1, 6—2; 
Drymalski — Popovici 6—4, 
6—2 ; Nemeș — Russen
6—0, 6—7, 6—3 ; Almă
jan -— Nemeth 6—0, 6—3 ; 
Bîrcu — Wisniewski 6—0, 
6—3 ; dublu : Almăjan, Po- 

■ M. Ciuntea (Met.
Sobieszczan-

6— 3 ;
povici
Hunedoara),
ski (Polonia) 6—1, 6—1; 
Drymalski, Wisniewski — 
Bîrcu, Fețeanu 6—7, 6—2,
7— 5; Nemeș, Dumitres
cu — Dinicu, Ursuleanu 
(Progr. București) 7—6, 
6—4 ; Manea, Bencze — 
Soare, Iatan (Poli Bucu
rești) 6—3, 6—4 ; Nemeth, 
Rusșen — Manea, Benc
ze 4—6, 6—1 (întrerupt).

Ion VULPE

Mă bucur că mi se 
creează posibilitatea comen
tării etapei mai ales că bă
ieții noștri într-o Vădită 
revenire de formă, au reu
șit la Satu Mare o surpriză 
de proporții, „smulgînd" v 
Olimpiei ambele puncte . 
puse în joc. Cît privește 
țntîlnirea de mîine . cu 
studenții clujeni, prin 
revenirea în formație a 
Iui Stoichiță, care _sînt 
sigur că va aduce un su
flu nou, cît și ambiția de 
a părăsi zona „fierbinte", 
cred că Jiul își va adju
deca victoria.

— In care dintre par
tide mai acordați șanse 
de cîștiggazdelor ?

— In general, cred că 
va fi o etapă a gazdelor. 
In primul rînd, nu văd 
ce probleme ar putea să 
pună Viitorul Seorniceșți. 
studenților bănățeni, cum 
nici băcăuanii, 
lui Paul Popescu, 
mai cred în 
lățenilor în 
pei A.S.A. 
precum și a 
confruntarea 
Sportul studențesc.

elevilor 
Apoi, 

victoria gă- 
dauna echi-

Tg. Mureș, 
buzoienilor în 

lor cu

O altă surpriză în 
înre- 

Vîlcea. 
cîștigau

Caraba- 
va 

coechi- 
Deci,

etapa trecută, se 
gistra - la Rm. 
cînd chimiștii 
partida cu Steaua,

— Chimia, cu
geac în mare formă, 
încurca socotelile < 
pierilor lui Romilă. 
prima șansă o acord gaz
delor, dar nu exclud nici 
un rezultat de egalita
te, cu „Poli" Iași.

— Dar reprezentantele 
noastre în primul tur al 
Cupelor europene ?

Tri- 
victoria obți- 

fața Olimpiei, 
că vor urca în 
dar vor nete- 
mult drumul 

B.

Constantin Bălan, impiegat de mișcare 
la complexul C.F.R. Petroșani

— Campionii din 
vale, prin 
nută în 
nu numai 
clasament, 
zi și mai
sătmărenilor spre... 
Deținătoarea Cupei, Stea
ua, va avea cîștig de cau
ză i

' Baia 
vește 
tre craioveni și dinamo- 
viști, o văd interesantă, 
dîrză. deschisă oricărui 
rezultat.’. . ■ z . < 

Corvin ALEXE

în partida cu
i Mare. Cît 

întrecerea

F.C. 
pri- 
din-

■ S:

Avancronică
Mîine, deci, cu mult 

înainte de ora 17.00, toată 
suflarea va fi din nou pe 
stadion spre a ve
dea echipa favorită ce va 
întîlni pe „U“ Cluj-Napoca, 
Tot duminică, la ora 
11,00, au loc meciurile de 
fotbal dintre divizionarele 
C Minerul Lupeni —. Glo
ria Strehaia și Știința Pe
troșani1 — Vulturii Textila

din 
au 
pe 

Me- 
în-

Lugoj. întâlnirile 
campionatul județean 
drept protagoniste 
I.G.C.L. Petroșani și 
talul Hunedoara. Alte
tîlniri : Minerul Aninoasa 
— Aurul Certej, Parîngul 
Lonea — I.G.C.B. Hune
doara, Minerul Uricani — 
Preparatorul Petrila ~Și Mi
nerul Paroșeni — C.F.R. 
Petroșani.
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