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bi utilaje 
livrate unitâțiler 

miniere ac- a

z La I. M. Lupeni

Obiective de investiții executate în termen, 
cu eficiență economică

La I.M. Lupeni au fost 
încheiate lucrările subte
rane la două obiective de 
interes deosebit pentru 
dezvoltarea minei în an
samblu și creșterea în 
perspectivă a producției 
de cărbune. Este vorba 
de terminarea săpării a 
două viitoare puțuri «le 
extracție: puțul princi
pal cu schip, adine de 
peste 410 ml — cea mai 
mare capacitate de ex

tracție pe verticală din 
Valea Jiului în cincina
lul următor, cînd va Ii 
pusă, în funcțiune — și 
puțul din noua ( incintă 
„pilier est", prin inter
mediul căruia un viitor 
cîmp minier va fi pus 
în exploatare. Ambele 
lucrări au fost Încheiate 
în termenul de execuție 
prdvăzut, brigăzile con
duse de Gheorghe Toma 
șî.'Fetru Fogoroș depă- 
șindu-și lună de lună

ridicată
sarcinile proprii. La indi
catului „puneri în func
țiune", sarcinile sectoru
lui de investiții al I.M. 
Lupeni sînt integral în
deplinite, ca și prevederi
le, la zi, la planul fizic 
al lucrărilor de , deschi
deri. De femarcat că în
tregul volum fizic de lu
crări s-a efectuat în con
dițiile reducerii cu peste 
3 milioane Iei a valorii 
cheltuielilor planificate.

Noile cuceriri ale progresului sînt prezente eloc
vent în munca minerilor Văii Jiului. Fotografia re
prezintă un aspect din timpul verificării funcționării 
corecte a camerei de luat vederi, instalată la stația 
benzii nr. 20 pentru urmărirea televizată a produc
ției la I. M. Paroșeni.

Foto : Ștefan NEMECSEKSprijinind minerii în tivilatea 'de extracție cărbunelui, constructorii de utilaj minier din Petroșani au livrat în aceste zile minei Lupeni, un complex de susținere și tăiere mecanizată. Noul utilaj, adaptat condițiilor de ză- cămînt din bazinul Văii Jiului, dispune de caracteristici tehnice superioare. Trebuie subliniat faptul că acesta este cel de-al treilea complex mecanizat livrat Unităților miniere din Vale de la vizita de lucru a tovarășului N i c o 1 a e Ceaușescu, secretar general al partidului, la uzina din Petroșani.

Maistrul electromecanic MIRCEA BOGDAN, de la I.R.I.U.M. Petroșani,
care a montat complexul în subteran și care ne-a,însoțit în ziua de

25 septembrie în abatajul unde se găsește complexul, afirmă:
—r

!

Ce trebuie făcut

la mina URICANI

pentru ca rezultate-

le mecanizării șă se

ridice la nivelul pa

rametrilor proiec-

tați ?

Prelucrarea
și preindustrializarea 
căi principale de valorificare 
superioară a masei lemnoaseNe-am adresat directorului U.F.E.T. Petroșani, ing. 

-Nicolae Rădică, pentru a cunoaște preocupările colec- „ tivului’ de aici în direcția valorificării superioare a masei lemnoase.

mai

— Pentru valorificarea superioară a masei lemnoase, în cadrul U.F.E.T. Petroșani s-a luat măsură' modernizării platformei de preindustrializare a lemnului de la Iscroni. Se vor monta aici gatere, mi- nigatere și circulare cu care se va prelucra materialul' lemnos, definitiv sau numai în stadiul de semi- industrializare.
— Ce avantaje oferă se- 

miindustrializarea ?— Avantajul celmare îl constituie creșterea productivității muncii Și faptul că se pot valorifica sortimente inferioare, care altădată mergeau la foc. Pe această platformă se vor produce semifabricate pentru mobilă pe care Ie vom livra diferitelor fabrici de profil din țară. Această măsură va antrenazîn sfera productivă și forța de muncă feîhinină din Valea Jiului.
— Cînd veți produce no

ile sortimente ?— Clădirea este în curs de construcție, lucrările a- propiindu-se de sfîrșit; urmează finisările și monta- - rea utilajelor. Cel mai tîr- ziu la 1 ianuarie 1980 va intra în funcțiune.

— Valorificarea superi
oară a acestei bogății na
ționale — lemnul — presu
pune și eficiență și redu
cerea consumurilor de, 
combustibil și energie...— Folosim numeroase mașini consumatoare de combustibili. De aceea am luat măsura extinderii funicularelor în detrimentul ' tractoarelor pentru scosul și apropiatul lemnului, redueîndu-se consumul de combustibil cu a- proâpe 70 la sută. In locurile accesibile vom extinde folosirea atelajelor cu cai, înlocuind tractoarele-

—Presupunem că aveți 
și alte mașini. Ce ne pu-, 
teți spune despre folosirea 
lor în sectoarele forestiere, 
la întreaga capacitate ?— In dotarea unității noastre sînt aproximativ 400 de utilaje. Pentru menținerea lor în stare bună de funcționare am înființat patru puncte de întreținere și reparații și patru asistențe tehnice pentru u-
Convorbire consemnată de 

Gheorghe POPESCU

„NU ESTE SUFICIENT SÂ MONTEZI 
COMPLEXUL CORECT ÎN ABATAJ, 

EL TREBUIE EXPLOATAT RAȚIONAL 
ȘI BINE ÎNTREȚINUT»

A

II
A

Consemnăm în cele ce urinează opiniile maistrului Mircea Bogdan„Am participat, împreună cu brigada .mea, la montarea . complexului mecanizat de la mina Uricani, a primului complex mecanizat de la sectorul III, dar numai la asamblarea în camera de montaj. Punerea sa pe poziție în abataj urma să o facă brigada care avea să-l exploateze.Starea în care se află în prezent utilajul, după numai cîteva luni de exploatare, demonstrează că, deși montarea în abataj s-a făcut corect, pe par-, cursul exploatării au intervenit numeroase nereguli. In primul rînd, și de aici pornesc foarte multe-necazuri, trebuia respectată cu mare strictețe distanța dintre secții. In mod normal între axele a două secții trebuiau să fie 800 mm

și nu o distanță de pînă la 1500 mm, cum am în- tîlnit între unele cadre. Din această cauză,. complexul, în acele zone, nu mai oferă același grad de protecție, pentru că distanța mare la partea superioară permite rocii să cadă printre secții, să deterioreze instalația hidraulică și, mai ales, fUrtUnele de înaltă presiune. Totodată, dis- tanțîndu-se mult la partea superioară, unele secții a- jung să se sprijine -de cele alăturate, ba am întilnit și secții cu grinzile încălecate, ceea ce va crea greutăți, și 'creează chiar, în efectu- rea operațiunii de pășire. •O altă problemă constatată, care are grave implicații în buna întreținere și exploatare a complexelor, este că oamenii, membrii

brigăzii care lucrează eu acest utilaj nu știu sau, dacă știu, nu respectă ordinea executării anumitor o- perații. De pildă, în ziua de 25 septembrie, la secția nr. 41 o echipă de trej oameni începuse să facă pășirea secției, fără a curați cărbunele dintre secții. Necurățind cărbunele dintre secții, nu au verificat, bineînțeles, dacă împingăto- rul funcționează normal- dacă stîlpul mai are sau dacă arcurile sînt'Tîu- ne.La secțiile 13 și 14, datorită neexecuțării corecte a operațiunii de pășire, secțiile nu au fost puse normal pe poziție, ci înclinate. Urinare firească —
Consemnare realizată de 

Constantin GRAURE

(Continuare in pag. a 2-a)

ina și ras
la temelia recuperării restanței și

afirmării adevăratului potențial al sectoruluiDin maj multe puncte de vedere, exigența în care s-au desfășurat alegerile pentri noul comitet al organizației de partid a sectorului II de la mina Lupeni, poartă în sine explicația succeselor înregistrate, rînd pe rînd, în acest an, de toate celelalte sectoare ale întreprinderii.In principal,, s-a desprins capacitatea organizației de; a interveni intr-un moment hotărîtor, de a dezvălui a- devăratele cauze ale, unor neîmpliniri, de a stabili o

„proces de conștiință11, iz-conduită optimă, pe baza ... . ...căreia s-a întrezărit pers- vorul celor mai bune în- peetiva redresării activită-
Adoniri de alegeri 

ta orgaukațiile 
de partid

vățăminte pentru viitor, cînd nu vor mai fi admise deficiențele ultimelor trei luni, datorită cărora sectorul a pierdut ritmul celorlalte colective ale minei, deschis în darea de reluate minuțios în dezbaterilor, . toate deficiențe au fost■ții economice a sectorului. S-a mai desprins combativitatea c&muniștilor care au știut să declanșeze desfășurarea unui i.

Spuse seamă, cadrul aceste însoțite de stabilirea concretă a răspunderii colective, iar faptul nu a supă- ,_____ rat pe nimeni pentru, că a-adevărat vea de partea sa adevărul,

Toamnele. Măsuri ale vieții noastre. Nopți senine cu Carul Mare doldora de vise. încercarea de a-ți măsura rangul, noblețea mîinilor și a spiritului. Curcubeu al infinitului' în care galbenul devine ruginiu. Munți cu frunțile dezvăluite de cețuri și lu- —’feri rămași în memo- i la care mustul se mai fră- mîntă, zdrobindu-se-n ulcioare. -Pămînt care mai mingîie tălpile pi-
j se feri rămași în mc i na timpului. Nunți I rviltcfttl OQ. mrtl
I
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1
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a(U-Ltr-U.cioarelor. Stine din Car- pați, cu focuri mari cît bolțile cerului în subpă- mîntul cărora oamenii plămădesc din mîinile lor lumină. Miere rîn- duită în faguri și albine ce mai adulmecă mirosul florilor. Cimpuri pe care bîntuie nopțile re- -s-rnă belșugului Scîrțîit de osii, somnul pruncilor și liniștea rostirilor fragede, gingașe, învățate doar cu o zi înainte: Bucurii nemărginite în care poți vedea omul și măsura lui. Ca întotdeauna cuvintele simple sînt pline de conținut. Și noi rostim simplu, așa cum am în vă- | țat și am moștenit de î la străbuni — TOAMNA 3 AURIE. (G. F.) 3

E
i
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și mai avea, de a.ceeași parte, dorința generală ca sectorul cît mai care l-a rarhia eare-1 merită cu prisosință.In prima parte a anului, sectorul a obținut realizări frumoase. Din luna iulie însă ritmul extracției a scăzut. Restanța față . de plan nu are alte cauze de- cît cele generai cunoscute : nerespectarea tehnologiilor de lucru, numărul mare de defecțiuni electromecanice, un șir lung de absențe nemotivate. Toate conduc la concluzia că a slăbit exigența față de modul în care își îndeplinește atribuțiile fiecare membru al
Ion MUSTAȚA

II să recupereze grabnic locul pe mai deținut în le- minei, locul pe

(Continuare in pag. a 2-a)
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ÎNVĂȚĂMÎNTUL 
cadru stimulativ pentru educarea 
esevi.or prin muncă și pentru muncăIn această perioadă de început al anului de învă- țărnint, deschis sub semnul dezbaterii temeinice în școli a documentelor Congresului al Xll-lea, prefigurează mărețul program al muncii și poporului nostru, în învă- țămîntul din Lupeni și Vulcan aplicabilitatea cunoștințelor este un domeniu prioritar pentru cadrele didactice, astfel încit elevii, la terminarea primei sau celei de a Il-a trepte de liceu, să fie capabili să treacă direct și să se integreze in procesul de producție. Pe același fond se înscrie și rețeaua de licee industriale care, prin diversitatea lor, asigură atît policalificarea e- levilor pentru anumite ramuri de producție specifice zonei industriale a Văii Jiului, cît și statornicirea viitorilor muncitori pentru satisfacerea corriandamente- lor sociale. Cadrele didactice și elevii din Lupeni și Vulcan întîmpină cu succese la învățătură și acțiuni de muncă patriotică, apropiatul Congres al educației și învățămîntului. Astfel, elevii clasei a Xl-a din cadrul Liceului industrial nr.

carevieții
1 din Lupeni au efectuat, timp.de două săptămîni, mii de ore de muncă patriotică pe șantierul de la Rîu de Mori, sub directa îndrumare a profesorilor. Elevii claselor a IX-a ale celor două licee industriale, tot din Lupeni. au făcut practica atît în incinta șco- Iii, cît și Ia descărcarea vagoanelor cu materiale de construcție.’ Lucrările de diplomă ale absolvenților din licee au fost realizate pe baza contactului nemijlocit cu producția, făcîndu-se încă de pe acum puntea de legătură . dintre cercetare și producție. Și elevii Școlii generale nr. 6 din și-au realizat și planul economic colaborare strînsă Paroșeni, întreprinderea patronatoare, la comanda căreia s-au efectuat multe lucrări de bună calitate. Acestea sînt doar cîteva din mărturiile care stau la baza contribuției pe care e- levii și profesorii din Lupeni și Vulcan și-au adus-o la dezvoltarea polivalentă a învățămîntului din Valea Jiului.

Prof. Viorel AVRAM

Vulcan depășit printr-o cu mina

După cum se știe, în perioada ~ 6—9 septembrie în comuna Aninoasa a avut loc Campionatul național de tir cu arcul (juniori), competiție despre a cărei importanță nu este cazul să maiCeea ce este important (și ne-a bucurat!) ni se pare a fi faptul că un concurs de asemenea anvergură s-a desfășurat aici, la noi, în Vale, la Aninoasa, și nu la Iași, Tg. Mureș, Cluj-Napoca, Satu Mare sau București, orașe din. care proveneau echipele participante. Ceea ce este, de asemenea, foarte important (și nu ne-a bucurat) a fost slaba preocupare a organizațiilor de sindicat și U.T.C. ale minei, de a asigura o mobilizare efectivă în vederea participării, chiar numai. în calitate de spectatori, la această interesantă și importantă întrecere sportivă. Ba, mai mult, nici măcar responsabilii cu activitatea sportivă ai comitetelor de sindicat și U.T.C. n-au făcut deplasarea pe cochetul poligon din Aninoasa.Iată ce ne-au răspuns, în această privință, cîțiva dintre factorii de răspundere de la I.M. Aninoasa i
Dumitru Her, secretarul comitetului U.T.C. pe mină :
— Cunoașteți rezultatele 

competiției ?— Da, le-am citit la ziar, pentru că personal n-am

aducem argumente.
fost în poligon, decît de două ori. 7 /

/— Ați, participat la fes
tivitatea de premiere ?— Nu. Știți, eu... (! ?)

— Ați delegat pe cine
va ?— Da, pe tovarășul Dumitru Moraru, care, de fapt, locuiește în Aninoa- sa.

lucrăm ,și pe schimburi, Sînt problerhe.. ~ “ mergem, totuși.plic...
Adrian Pop,comitetului sindicatului pe întreprindere :
— Vă rugăm să ne spu

neți dacă ați aflat cîte re
corduri naționale la tir cu 
arcu] s-au realizat între

Puteam să Nu-mi ex-președintele

Publicul e sublim, 
dar, uneori; 

lipsește cu desâvîrșire
Dumitru Moraru, respond săbii cu activitatea cultu- ral-educativă în comitetul U.T.C. al I.M. Aninoasa:
— Știți cumva ce rezul

tate au obținut tinerii ar
cași din Aninoasa ?— Da, din auzite ; n-am fost la premiere.

— Dar, ca membru al 
comitetului U.T.C. din în
treprindere, ați * 
gat si mergeți 
tate...— ... ? ! ?

— Ce părere 
pre lipsa de Ia această ina- 

• nifestare a responsabililor 
culturali și sportivi din 
comitetele U.T.C. Pe sec
toare ?— Noi am făcut propa- s gandă, am lipit afișe, dar...

fost dele
te festivi-

aveți des-

(Urmare din pag. 1)

Prelucrarea și preîndustrializareade la din

morfologie patologică Mecanisme bronho-pul- implicațiile
(Urmare din pag. 0

In laboratorul de electrotehnică ai Eiceului industrial minier din Lupeni. Oră 
despre motoarele sincrone și asincrone. Foto : Gh. OLTEANU

6—9 septembrie, în comuna 
Aninoasa ?— Precis nu știu, însă 
am aici o situație exactă, pe care am primit-o de la tovarășul Șerbănescu, președintele secției de tir cu arcul din Aninoasa.

— N-ați fost la premie
re ?,— Nu, aveam de făcut niște materiale pentru o ședință.

— Totuși cum vă expli
cați absența de la poligon 
a responsabililor cultu- 
ralsportivi din grupele 
sindicale ale minei ?— E problema navetis- mului și, apoi, tirul cu arcul n-are atîția adepți,, atîta priză la public, să zicem, ca fotbalul...

Mircea Bolunduț, mem-

bru în comitetul de parti3 pe mină, singurul care a fost prezent tot timpul în poligon : " I— Trebuia să fie toată comuna prezentă acolo, în frunte cu conducerea mi* nei, chiar tovarășul director, sau unul din cej treî ingineri șefi. Recordmanul, Gheorghe Pop, care este lăcătuș la întreprinderea noastră putea realiza un punctaj mai bun, dacă, spectatorii, ' conducerea minei, îi ridicau moralul.
La gazeta „Tineretul și producția" tînărul Adrian Popa, singurul utecist al organizației din întreprindere care a fost permanent în poligon, în afară de rudele concurenților, montează o ediție frumos ilustrată cu fotografii, de

dicată Campionatului național de tir cu arcul —* juniori, de la Aninoasa, e-1 diție pe care a realizat-o din proprie inițiativă. Frumos ! *La gazeta cetățenească din centrul comunei, nimic nu ne aduce la cunoștință că la Aninoasa ar fi avut loc o competiție națională. Secretara comitetului U.T.G. din comună, Viorica Cerna, era în concediu, iar secretarul organizației de tineret de la mină încă nu »..cunoștea locțiitorii comitetului pe comună.Fără comentarii...
Mircea BUJORESCU

I 
I 
I
I 
I
I
I
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I

Electricieni ai S.D.E.E. Petroșani efectuează lucrări la linia electrică aeriană de 0,4 kilovolți, PAI Lupeni. Prin aceasta se va îmbunătăți tensiunea pe rețea și se va realiza o mai mare siguranță în funcționarea instalației. (C.D.):
*Incepînd de mîinc, la Institutul de mine din Petroșani se desfășoară al XI-lea simpozion național • de normală și cu tema : de apărare monare șilor în patologie. La simpozion participă specialiștii din centrele versitare și rile spitale (T.Ț.).
♦Vreți să exactă și nu1 sul la înctemînă ?

Imați numerele de fon 43 000, 43 001, 43 002I sau 43 003 și, de la ce- I lălăit capăt al firului Io voce plăcută de urmașă a Evei vă va informa cu promptitudine.
IEste vocea... robotului e- lectronic al poștei, careI răspunde solicitărilor... la fix. (I.V.).

aflați aveți
uni- ma- țară.
ora cea- For- tele-

(Urmare din pag. 1)colectivului și, în primul rînd, fiecare membru al organizației de partid. In acest context, din dezbateri. a reieșit rolul deosebit de mare ce revine comuniștilor de a întrona o disciplină fermă ca temelie a tuturor acțiunilor ce se vor întreprinde pentru recuperarea minusului și îndeplinirea integrală a planului și angajamentelor pe acest an, pentru dezvoltarea în continuare a capacității de extracție a sectorului.S-au făcuț dese referiri la necesitatea întăririi disciplinei. Din cuvîntul mai multor vorbitori — loan Maier, Uie Dinică, Gheor- ghe Stoichin, Gheorghe Strugaru, Nicolae Bălan, Vf^jie Petreuș, Ilaralambie

este suficient 
să montezi complexul

corect în abataj

tilajele care nu pot fi a- Huse la atelier. Ducem lipsă de piese de schimb, .in special, la fierăstraiele mecanice, mai avdm greutăți și cu personalul de întreținere, mai ales în zona Baru Mare, cauza constituind-© fluctuația oamenilor.
— Una din sarcinile im

portante ale întreprinderi
lor cu profil forestier o 
constituie și valorificarea 
la export a lemnului din 
pădurile noastre. Cum se 
îndeplinește această sarci
nă ?— Rezultatele obținute

la indicatorul „export" ne dau dreptul să le calificăm ca bune. Am realizat pînă acum o depășire a sarcinilor la export, care exprimată în lei-valută se ridică la 200 000. La produse ca celuloză de fag și construcții rurale, planul anual a fost îndeplinit.
— Tovarășe director, ce 

înseamnă pentru dumnea
voastră, pentru colectivul 
U.F.E.T. Petroșani, pădu
rea ?— Unul din foștii mei profesori spunea că „fiecare arbore își trăiește viața ca un pm". Lucrînd la exploatarea pădurilor, sufăr și nu pot suporta atunci

cînd văd că se lucrează 1- rațional, se pierde lemn. Tăierea unui arbore este pentru mine o durere. De aceea colaborăm cu ocoalele silvice, sprijinindu-le la acțiunile de reîmpăduriri, la refacerea pădurilor. Se crease într-un timp un decalaj între suprafața exploatată și cea reîmpăduri- tă. S-a accelerat ritmul și acum, după ce se exploatează o porțiune, se și plantează la loc terenul rămas gol. Ca să vă răspund exact la întrebare, pentru mine pădurea este viață, vîața mea, a semenilor mei, viața și oxigenul planetei noastre.

presiunile din acoperiș nu s-au mai repartizat uniform pe suprafața de susținere, ci au creat tensiuni în anumite puncte, iar drept consecință jugul superior a ieșit din cilindru și secția s-a înclinat spre dreapta. Datorită aceleiași cauze, se foarfecă și bol- țurile, așa cum am constatat la multe dintre secții.Sînt necesare controale periodice la arcurile ' secțiilor, dacă au sau nu toate șuruburile, dacă nu sînt rupte. Dar, pentru aceasta nu trebuie să existe piatră sau cărbune peste ele. La secția nr. 10, spre exemplu, toate șuruburile erau forfecate, jugul ieșise din arcuri, iar secția se depărtase de secția alăturată. Am mai întîlnit și alte deficiențe, cum sînt arcurile rupte sau lipsa la combir' a presoanelor de la sup - tui pentru fixarea pap «iilor, deficiențe care dove- deșc că tehnologia de lucru nu a fost respectată.încă o dovadă a neres- pectării instrucțiunilor e și faptul că în ziua de 25 septembrie, în instalația hi-
Disciplina și răspundereaEnache, Ion Caragea, Am- rului. Și în acest sens, vor- brozie Berceanu, Emerich bitorii au subliniat aceeași idee fundamentală: nu e- xistă „o răspundere" a brigăzilor, alta a maiștrilor, sau a conducerii tehnice. E- xistă o singură răspundere, izvorîtă din sarcinile politice și economice ale sectorului, la exigențele căreia este raportată activitatea fiecăruia. Cele două referiri au fost subliniate în-

brozie Berceanu, Emerich Kovacs, loan Sav — s-a desprins accentul pe care comuniștii îl pun pe o idee fundamentală: nu există „o disciplină" pentru brigăzile direct productive, alta pentru regie sau pregătiri, alta pentru maiștri ș.a.m.d. E- xistă o singură disciplină, la cerințele căreia trebuie să fie raportată activitatea tuturor, începînd <’ conducerea tehnică a sectorului și membrii organului politic conducător, pînă la ultima formație de lucru. Au fost făcute, de a- semenea, referiri la răspunderea ce trebuie să constituie nota dominantă a întregii activități a secto-

lor noj alese, comitetului de partid și birourilor organizațiilor de bază, îndatoririle comuniștilor, ale întregului colectiv de muncă.S-a întrezărit, deci, perspectiva redresării activității economice a sectorului. Acest deziderat trebuie împlinit prin efortul întregului colectiv, sub conducerea exigentă a noului comitet de partid, prin gîndirea

> problematică largă. Ince- pînd cu aceste aspecte, a- parent minore,-ale răspunderii, continuînd cu problemele majore ale activității de viitor (adîncirea procesului de modernizare a extracției prin echiparea u- nor abataje cu utilaje moderne, reprofilarea unor lucrări, perfecționarea forței clară și acțiunea perseve- de muncă, îmbunătățirea calității cărbunelui extras rentă a comuniștilor care ... în conferința de alegeride la trucît, atunci cînd s-au i- și, nu în ultimul rînd, apli- s-au privit deschis în față, ah cîntărit fiecare suc-vit unele greutăți, a apărut și tendința unora de a se socoti scutiți de „partea lor de răspundere", fapt ce a condus la slăbirea disciplinei și, ca atare, rea ritmului de primul semestru.Dezbaterile au
la pierde - lucru dincuprins o

carea unui mare număr de _ " '" "măsuri, pe baza propuneri- ces și fiecare neajuns, au lor făcute de mineri și maiștri, pentru economisirea energiei electrice, materialelor schimb) au minuțios în sarcinile ce
ași pieselor de fost trecute revistă toate revin organe-

stabilit cu claritate linia de conduită pentru viitor, punînd baza recuperării grabnice a restanței și în- scrieri; acestui colectiv printre sectoarele fruntașe ale întreprinderii.

draulică nu am găsit ulei emulsionabil cum era normal, ci apă ! Ce consecințe poate ăVea aceasta a- batere ? Deteriorarea stîl- pilor cu toate accesoriile, a întregii instalații acționate hidraulic.Toate aceste deficiențe, pe care le-am amintit pînă acum, nu ar fi existat dacă acestui complex i s-ar fi acordat mai multă atenție, o asistență tehnică la •nivelul complexității utila- - jului. Un exemplu mărunt în aparență, dar care demonstrează lipsa de preocupare, într-o oarecare măsură, este absența unor piese de schimb. Spre e- xemplu, diferitele tipuri de agrafe și garnituri, șuruburi sau lacăte nu tre-.«<_ buiau să lipsească din a- * bataj, țel puțin pentru singurul motiv că ele se produc în Valea Jiului, la I.R.I.U.M. ^Petroșani, respectiv S.S.H. Vulcan.Nu am ridicat problema lipsei de experiență pentru că nu cred că se mai poate pune astăzi, cînd în Valea Jiului funcționează atîtea complexe mecanizate.Oricum, deficiențele constatate le-am discutat cu minerii din abataj, cu conducerea sectorului și, pe măsura experienței noastre, a membrilor formației „service" a I.R.I.U.MJ»:, am indicat și căile de remediere, pentru că toate defecțiunile pot fi înlăturate, ia» I complexul, dacă ar fi bine întreținut în continuare și exploatat rațional, va putea produce la parametrii proiectați".Maistrul Mircea Bogdan și-a prezentat concluziile și unor cadre din conducerea întreprinderii. Prezent la discuția finală, ing. Mircea Dula, directorul tehnic al I. M. Uricani, a dovedit multă receptivitate, asigu- rîndu-ne că va acționa pentru remedierea deficiențelor constatate.
■ArUrmătorul nostru invitat este cunoscutul șef de bri- gadă Kacso Ioan, de la mina Lupeni.

timp.de
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Individ — Colectivitate • Individ — Colectivitate
ir_______ ji_LiL__u—n---------------------------------------------------------------------------------------------------------- rr--------------------- • *

Dialogul cu tinerii din secția automatizări a întreprinderii de utilaj minier din Petroșani s-a legat repede, firesc și de la om la om. Aici, unde 80 la sută din personal îl constituie tineretul, ade- vărați artizani în tot ceea ce fac, te simți, fără să vrei, luat cu asalt de a- vîntui și energia lor crea- . ■'"toare. Fiecare dintre a- cești minunați oameni ai muncii, avînd in față deviza „să știi că azi ai muncit mai bine decît ieri", este într-o continuă întrecere pentru a scoate din mîinile lor, mîini de aur, elementele de automatizare de înaltă calitate. Este o plăcere să-i vezi pe acești artiști în meserie, mînuind cu pricepere mașinile, iar secretarului organizației deIon Branga, îi vine foarte greu să aleagă, pentru a fi consemnați în rîndurile de față, pe cîțiva dintre ei. Totuși,

lexandru Costin, Viorica Diaconescu, Ana Vilan merită cu prisosință a fi menționați. Tablourile de semnalizare pentru mină, cutiile de ramificații,
treaptă calea afirmării, maistrul îndrumă fesionale lui de muncă, dibăcie și tact de adevă-

tice, înțelegînd prin tine- Nicolae Sîrb rețe, omul energic, dornic destinele pro- ale colegilor cu atîta
Adevăratele valențe 

ale tinereții se măsoară 
•>

prin mancă
blocurile de comandă, 
releele de scurgere — iată numai cîteva din elementele de automatizare ce sînt realizate prin capacitatea și puterea de muncă ale acestor tineri. De reținut că toți tinerii tineret, ' mi-au mărturisit cu o sin- , ceritate nedisimulată, încrederea și respectul față de maistrul lor, la fel de tînăr ca și ei, Nicolae Sîrb. Urcînd treaptă cu

rat părinte, încît frumoasele rezultate nu întîrzie să apară. Prezent în mijlocul lor cu experiența acumulată în decursul a- nilor, șțje să-i înțeleagă, să-i ajute, să-i îmbărbăteze, insuflîndu-le din abnegația luj tinerească, acel necesar patos și a- vînt creator. Este prezent cu ei în excursii, participă la activitățile sportive și cultural-artist

de mereu mai mult, mereu mai bine și, ceea ce este mai important, lași ceva în urma Demne de semnalat, s-au părut inginerului pe, din secții : „Maistrul Sîrb Ni- cblae ? Este omul crescut de noi și integrat destul de repede în destinele „angrenajului" automatizării". Iar pentru a i se aureola întreaga activitate, colegii Iui comuniști l-au ales de curînd locțiitorul secretarului organizației de partid. în- 
ttlnindu-l imediat după eveniment, avea să spună, abia stăpînindu-și emoțiile, că se bucură de încrederea ce i-a fost acordată și că de acum încolo va putea înțelege și mai bine, că adevăratele valențe ale tinereții măsoară prin muncă.

Corvin ALEXE

să ta. ni și aprecierile Nicușor Vul- cadrul acestei

t

,Ce-i al vostru este mai bun pentru mine99

în „variantă I.M. Vulcan"Cu vreo 11 ani în urmă, intrau în dotarea minei Vulcan șapte lămpi pentru radiații ultraviolete, în valoare totală de 6965 lei. Ce s-a întîmplat cp ele ? Cum au fost folosite ? Iată întrebări, la.care vom încerca să răspundem pe baza constatărilor făcute și în urma discuțiilor purtate cu factori de răspunde- țE^in conducerea întreprinderii. Cunoscînd faptul că activitatea subterană se desfășoară în condiții deosebite, s-a recurs la achiziționarea unor asemenea lămpi, pentru a se contribui la prevenirea sau ameliorarea unor afecțiuni frecvent întîlnite la mineri. Această inițiativă denotă preocuparea față de cei care muncesc în sflb- teran. 'Traian Moldovan, de la serviciul știe despre existența acestor lămpi, dintre ele din încăperi, le montăm, dar ne-a oprit organul sanitar". Petru Rîpa, daria același serviciu, ne declara: „N-au fost puse în funcțiune. Nu a fost spațiu necesar să se monteze. Trebuiau să le folosească cei care veneau cu recomandare de la medic. -O parte dintre ele sînt date pe fișe de inventar la indicația medicului". Cui sînt date, aveam să a- flăm puțin mai tîrziu. O parte dintre lămpi sînt folosite de unele cadre din conducerea întreprinderii, desigur nu în întreprindere, ci acasă, pentru că este mai comod și mai eficient și, pe deasupra, sînt date și la „indicația medicului". Consemnăm părerea directorului adjunct mcca-x

administrativ,ne arată două aflate într-una „Am vrut să

nic, Nicolae Radu : „La puțin timp după ce le-am primit, am montat patru bucăți în baie. Una mi se pare că a dispărut, dar nu sînt sigur, știu doar că am luat măsuri de siguranță. Acum se află în inventarul serviciului administrativ, iar inginerul Vasilescu de la protecția muncii trebuia să se ocupe de ele. S-a făcut în baie un compartiment, unde trebuia să se monteze, dar acest compartiment nu s-a folosit. Sînt foarte biine. Eu am una pe inventar, o folosesc și mă simt foarte bine".La serviciul administrativ am găsit confirmarea că, într-ade’ ăr, una este la tovarășul director mecanic și la alți tovarăși din conducere. Iată cum o lampă folosită individual este foarte bună. Nu putea fi foarte bună și colectivului căruia i-a fost destinată ? Minerilor care de multe ori sînt supuși la. variații de temperatură ? S-a invocat mentalitatea unor oameni care ignoră ■ importanța acestor lămpi, dar se poate ușor bănui cînd se aplică * principiul „ce-i al vostru este mai bun pentru mine" cum gîndesc oamenii, dar mai ales cum se comportă. Stăm de vorbă cu președintele consiliului oamenilor muncii, Vasile Rusu : „Este o comportare potrivnică principiilor codului etieii și echității socialiste, mai ales că este vorba de comportarea unor cadre din conducerea minei. Am luat măsuri să extindem baia minerilor, ac- ceptînd o variantă din cele trei prezentate de instituitul de proiectări și cred că

faptul că care lămpi, că nutratament.
s-au nu au

vom rezolva în scurt timp problema băii și, desigur, și a lămpilor".Nu contestăm aceste persoane, folosit acasă de au fost bolnave, avut nevoie deDar cum a fost posibil, cînd la mina Vulcan, se înregistrau 6085 de zile concediu medical, în 1978, pentru bolile reumatice, lămpile să se folosească nestingherit de către cîțiva oameni ? N-a existat nici un moment în care conștiință să răbufnească ? In 11 ani nu s-a găsit nici un spațiu de montare a lămpilor. A fost mai lejer să se trateze numai cîțiva. Ascultăm și părerile cîtorva oameni ai muncii de la I.M. Vulcan. Ilieș Barnabaș, miner combainier : „îmi aduc a- minte că au fost montate

vreo cîteva luni, nu știu anul în care au fost montate, dar consider bune". Dumitru electrician care din 1961 la mina „Nu-mi aduc aminte să le fi văzut montate vreodată în baie, dar nu cred că ar incomoda cu ceva să ne folosim de ele".E mult de atunci, au trecut anii și Traian Moldovan de la serviciul administrativ spune că de prin 1974 știe lămpile tot pe „inventar"..O ad^ărată cură de sănătate jS-ntru unii, în timp ce alții căută medicii și sănătatea pe care și-o puteau proteja, pentru că așa, după cum spunea, după constatări proprii și șigure, directorul adjunct mecanic Nicolae Radu, lămpile „sînt bune, foarte bune". II credem și noj și dorim să auzim asemenea afirmații și de la majoritatea oamenilor muncii de la mina Vulcan, după ce folosesc lămpile.

că erau 
Burlan, lucrează Vulcan ;

k

LECȚIE DESCHISABucurîndu-se de binemeritatele roade ale muncii depuse de-a lungul anilor, pensionarii și-au făcut un obicei din plimbările matinale sau crepusculare, plimbări care-i țin în contact permanent cu foștii tovarăși de muncă, cu prietenii și cunoseuții. Plimbările celor mai mulți prilejuiesc însă și demne luări de poziție față de climatul străzii; nu rareori oamenii eu păr alb îi pun la punct pe unii tineri cu manifestări huliganice, intervin, în numele opi- . niei publice, sau, pur și simplu, oferă , lecții de înaltă conștiință morală. Un exemplu concret. Ieri dimineață, în jurul orei 10,30, Octavian Untea, djn Petroșani, își făcea obișnuitul „rond" prin centrul

Petroșaniului, ' cînd, în fața restaurantului „Minerul", a zărit abandonate mai multe bancnote. Cum trecătorii întîrriplă- tori nu s-au aflat în postura de păgubași, a luat drumul miliției și a depus banii. Pe această cale păgubașul este invitat să revendice suma pierdută, adresîndu-se ofițerului de serviciu de la miliția municipiului.Dincolo de faptul în sine, mărunt la prima vedere, aplaudăm, împreună cu cititorii noștri, atitudinea demnă a pensionarului Octavian Untea, care, Ca și ceilalți colegi de generație, ne oferă zilnic lecții de înaltă cinste și omenie, de comportament civic exemplar.
Ion VULPE

v

Gheorghe POPESCU

MATINALE...In stația de autobuz, într-o așteptare nerăbdătoare, se plimbă o fetișcană zgribulită de răcoarea dimineții. O cunosc. Este una .din... prichindeii fabricii de tricotaje, care învață muncind și muncește învățînd, drămuin- du-șî astfgl timpul între cărți și mașina de tricotat. De stație se apropie, cu un mers dezordonat, o pereche.’ Ea, puțin „atinsă" de aburii alcoolului, cu o figură blazată. El, concurînd la titlul absolut de cel mai beat om din dimineața aceea, își plimba dezmembrat pletele, barba, blue-jeans-ii și bluza cu semne, cred, aztece sau incașe, pe Piept.■—Bună, tu... se adresă leneș tînăra, fetei din stație. Tot la sclavie ?Primi un răspuns nepăsător, printr-o ridicare ostentativă din umeri.— Vai tu... — continuă tînăra — sînt moartă de obosită. Am fost la un ceai... Am dansat ]a nebunie; .Nu-mi mai simt picioarele. Cred că o să dorm neîntoarsă, toată ziua.Și tinerii se îndepărtară, proptindu-se reciproc ca scindările unui gard vechi, măcinat de putreziciunea timpului.întrebarea mea mută, din priviri, primi răspuns.— Mi-a fost colegă la școală. Acum este... „fata mamii". De trei ani se tot pregătește pentru examene la facultate. Dar...-

— Pentru ce anume se pregătește ? Pentru... viticultură ? — aruncai și eu - niște vorbe.Răspunsul a fost un zîmbet plin de înțeles.In autobuz, la cîteva stații, se urcă un tînăr înalt și subțirel, care purta și el pe chip pecetea oboselii. După cîteva minute a și adormit. Intr-o altă stație s-a urcat un grup de tineri gălăgioși. Unul, căruia îi tu- ruia gura fără întrerupere, îl observă pe ti nărui adormit.— Uite-1, fraților, pe Gigi 1 A adormit și nu s-a dat jos acasă. Asta e în stare să meargă așa pînă la cap de linie. Se lasă cu amenzi grele. Scoală! — și își însoți tirada cu scuturături de umăr.Cel adormit, deschise o- chii, privi un timp tulbure la. cel care-1 trezise, a- runcă o uitătură pe fereastră și sări de pe scaun.'■— La naiba ! Am adormit... Nu-i de mirare. Astă noapte am tras tare. Am avut o blestemată de avarie, dar la schimb deja utilajul mergea.— Dar după-masă la repetiție vii la club, nu-i așa ? — îl întreabă unul din grup.Sigur că vin. -Pînă ă- tunci am timp să mă o-» dihnesc berechet.Și coborî grăbit la prima...
pierduți în nepăsarea unor părințiCopiilor, speranța de mîine a țării, li se asigură, prin legi pline de umanism, un cadru adecvat pentru creștere și educare. Pentru ei s-au construit numeroase grădinițe, școli și alte instituții de cultură, destinate formării personalității lor, împlinirii visurilor și năzuințelor spre scopurj mărețe, nobile. Copilul, individ în formare, adăpostit la căldura unei societăți în care umanul se manifestă în toate sferele — spiritual și material — găsește un loc pe care cu siguranță îl va numi mai tîrziu locul copilăriei fericite. Este atît de mare sensibilitatea sufletului omenesc încît este imposibil ca

atunci cînd ochiul prinde pe retină imaginea unui copil rămas singur pe valurile vieții, să nu lăcrimeze, să nu găsească resursa interioară ce declanșează mecanismul autoapărării ființei umane. Puțini părinți, lipsiți la rîndul lor poate de mediul formării simțului îndeplihirii responsabile a îndatoririlor, chiar acum cînd omul a devenit mai mult ca ori- cînd om, uită că au copii, că trebuie să dea ceva din ființa lor, din. tainul adus pe masa familiei, pentru creșterea sănătoasă a piilor. Abdicînd de la a- ceastă nobilă cerință, oameni maturi devin în ochii

propriilor lor copii, iresponsabili. In evidența autorității tutelare ce funcționează pe raza unui oraș din Valea Jiului, se află în evidență 25 de minori, care au săvîrșit fapte penale și 63 de minori cu e- ducație neglijată sau lip-» sițt de ocrotire părintească. Iată un cuvînt necunoscut pentru unii copii — ocrotirea părintească. Cit cuprinde acest cuvînt și ce cuprinde ? Le răspundem noi. Căldură, liniște, rostirea dulce a cuvintelor tată și mamă, zvîcnirea omeneScu-co- lui în cel» care-și vede o- draslele ^crescînd, făcînd primii pașgj rostind în străfulgerarea razelor solare

întrebări care te întineresc, care-ți dezvăluie mirajul și dărnicia lumii în care te miști și trăiești. 22 de pi rinți au luat loc pe bănci* le unei săli, în care ua sfșj de influențare nu s-a putui numi decîț Sfatul OineJ niei. Dar nici obștea venită din milenii, păstrătoare a orînduielilor vieții n-a pu2 tuț să influențeze pe Etel- Ka H., Hie F, Iuliana V^ Aladas y„ care-și aduc prin comportarea de zi cy» zi, probe la viitorul dosar în pare copiii, ce reclamă azi îngrijirea, vor serie cy, litere mari: N-am cunoscut copilăria, ne-au furat-o cei care ne-au dat viață. ,
1‘. GHEORGHE
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FILME 17,00corespunzătoare, cate nu poate fi aceste schimbări reflecte într-un
Cuvîntarea tovarășului Janos Radar la 
ședința activului de partid din Bui
Cuvîntarea tovarășului Janos Kadar la 
ședința activului de partid din Budapesta

B

LISABONA 26 (Agerpres). 
Primul ministru al Repu
blicii Portugheze, Maria 
Lurdes de Pintasilgo, a 
primit delegația Consiliu
lui de Stat al' Republicii 
Socialiste România, forma
tă din general-locotencn t 
Ion Hortopqn, membru al 
Consiliului de Stat, prim- 
adjunct al ministrului apă
rării naționale, șef al Ma
relui Stat Major, Eduard Eisenburger, membru al Conșjliului de Stat, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană, și Silviu Curticeanu, secretar prezi-

dedcnțial și al Consiliului
Slat. . V Ț ...în' cadrul întrevederii făcut Un larg' schimb' s-a_ . ,. depăreri asupra-' posibilităților de dezvoltare a relațiilor româno-portugheze, fiind evidențiată hotărîrea ■ambelor părți de a acționa pentru transpunerea în viață a înțelegerilor și măsurilor stabilite cu ocazia convorbirilor dintre președinții Nicolae Ceaușescu Si Antonio Ramalho Eanes. Â fost manifestat irițeresul comun de .a se acorda prioritate creșterii și • lărgirii schimburilor comerciale și cooperării economice.

■ BUDAPESTA 26' (Agerpres). Luînd cuvînțul la ședința activului de partid din Budapesta hl P.M.S.U., Jands Kadar, prim-secretar al C.C. al- P .M.S.Ui, a relevat că în R.P. Ungară construcția socialistă se, desfășoară cu -succes? Totodată, a spus vorbitorul, economia națională ungară trebuie să depună eforturi pentru ca. prețurile; de producție să. corespundă cît mai bine prețurilor de pe piața mondială. Se știe, a arătat "Janos Kadar, că în acest an au fost luate, și vor

evitat ca să nu se _________ ____ .... anumit grad și asupra prețurilor de consum. Vorbitorul a subliniat necesitatea utilizării mai raționale a, materiei prime, energiei,' forței de muncă și mijloacelor bănești. El a relevat că, în prezent, sarcinile economiei sînt o mai mare eficiență,, o structură mai modernă a producției realizate, o calitate superioară, a

10,50 Telex. 16,00 Telex.16,05 Rolul științelor sociale în formarea? convingerilor idedț logice și politice la" elevi. , ■Muzică populară. Reportaj pe glob. Amsterdam.Viața culturală. 1001 de seri. Telejurnal.Dosarul energiei. Ora tineretului.

fi încă luate, măsuri o folosire mai rațională forței de muncă.
Președintele S.U.A. despre implicațiile 

crizei energetici

1

I

INTR-UN DISCURS rostit, marți, la New York, președintele Statelor Unfte, Jimmy Carter, și-a anunțat intenția de. a candida în toate alegerile preliminare din statele federației americane, care au ca. scop desemnarea candidaților prin- ' cipalelor partide politice în. alegerile prezidențiale pro-, priu-zise. El a precizat, de asemenea^ că va famine în cursa prezidențială pînă- la încheierea acesteia.
POLIȚIA ITALIANA A 

ARESTAT doi membri 
organizației teroriste auto
intitulate „Brigăzile roșii" — Prospero Gșllinari, considerat unul dintre membrii fondatori ai organizației, și Maria Nanni. Gallinari, care a evadat din 'n' chisoare în ianuarie 1977,

fusese condamnat pentru organizare și participare la acțiuni - comise în bandă înarmată. După evadare, numele lui a fost citat pentru participare la o serie de acte teroriste, între care și la' uciderea celor cinei membri ai gărzii personale a lui Aldo Moro, președintele Consiliului Național al Partidului Democrat-Creș- tin, asasinat apoi tot de „Brigăzile roșii".

WASHINGTON 26 (Agerpres). într-o alocuțiune rostită la New York în fața participanților la Convenția anuală a Asociației pentru transporturile publice, președintele S.U.A., Jimmy Carter, â afirmat : „Era energiei ieftine și a- bundente, era risipei s-a terminat". ,E1 a arătat că dependența crescîndăa Statelor Unite de importurile de petrol amenință economia țării și nivelul de trai al locuitorilor ei.'Totodată, el a adus critici mentalită-

ții care a promovat gigantismul costisitor în construcțiile de automobile și folosirea abuzivă a acestor vehicule. Ca. obiectiv pentru "următorii ani în domeniul dezvoltării transporturilor în. comun, președintele Carter a preconizat dublarea ritmului de fabricare a autobuzelor pînă 1a sfîrșitul viitorului deceniu și sporirea cil 15 milioane a numărului de călători transportați zilnic în S.U.A. cu astfel de autovehicule.
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PETROȘANI — 7 Noiembrie : Rodeo ; Republica : Detectiv particular ; Unirea : Ultima frontieră a morții ;
PETRILA: Herculecucerește Atlantida ;
LoSlEA : • Fortăreața, invizibilă ;
ANINOASA : Frontîn spatele frontului ;
VULCAN : Lebedesălbatice ;
LUPENI —Cultural : Hercule cucerește Atlantida ; .,
URICANI: Falansterul, ■seriile I—II.

17.2018,5019,0019.2019,3320,25. Conexiuni — serial științific. Episo-- dul 3. '21,10 Rezonanțe pe portativ.21,35 ^Telejurnal.
PRONOEXPRES

Z' Inflația în lume

ai

. WASHINGTON 26 (Agerpres). Prețurile în Statele Unite au înregistrat luna trecută o nouă creștere importantă, ridicînd rata anu
ală a inflației la 14 la sută, arată statisticile oficiale publicate de Ministerul Muncii al S.U.A.

*

BRUXELLES 26 (Agerpres). Potrivit ' ultimelor

statistici date publicității de Organizația pentru cooperarea economică și dezvoltare (O.E.C.D.), în statele occidentale s-a înregis
trat în luna iulie cea mai mare rată lunară a inflației, din octombrie 1974, menționează ziarul belgian „Le Soir“. Media lunară a rațpi inflației în* statele respective — Europa occidentală, America de Nord,

Japonia, Australia și Noua Zeelandă — a fost în iulie de 1,2 la sută, ceea ce Conduce laur. nivel anual de aproximativ 14,5 la sută. 
Cele mai pronunțate creșteri ale procesului inflaționist au fost consemnate în Marea Britanic — 4,3 la sută, precum și în Spania, și Danemarca — 2,3" la sută.

TIR CU ARCUL

Și au de e- de de

Arcașii aninoșeni <au 
cîștigat „Cupa P.T.T. 

Tg. Mures"Timp de două zile elevii pasionatului antrenor arcaș Vasile Tamaș participat cu echipele seniori, juniori I și II la diția 1979 a competiției tir cu arcul organizatăAsociația sportivă P.T.T. din Tg. Mureș. 'Continuîn- du-și șirul succeselor obținute în acest an, cucerind majoritatea locurilor fruntașe, individuale și pe echipe, arcașii din Aninoasa au intrat în posesia trofeului pus în joc de organizatori. Iată eîteva rezultate 
tehnice: seniori: 1) Vasile Tamaș — 1 100 puncte, Minerul Aninoasa ; 2) BelaBorbaț —939 puncte, 3) Arpad Ipo — 906 puncte, ambii de la Sănătatea Tg. Mureș. Juniori 1: 1) Arpad Nagy — 900 puncte; 2)Ștefan Varga — 881 puncte, ambii de la P.T.T. Tg. Mureș ; 3) Virgil Vlasin _•— 824 puncte, Minerul Aninoasa. Junioare II: 1) Dorina Damian — 936 ; 2) E- lenâ Gheorghe — 845, ambele dala Minerul-Aninoasa J 3) Elena Marchel — 808, Sănătatea Tg. Mureș. 
Juniori II: 1) Sandor Las- lo — l 196, Voința Tg. Mureș ; 2) Gheza Gyori —927, P.T.Ț. ' Tg. MUreș 3) Vasile Bud — 880, Minerul Aninoasal

Aurel SLABII

TELEX > TELEX C TELEX
PARIS 26 (Agerpres). Co-\ mentînd rezultatele înregistrate în prima manșă a actualei ediții a cupelor europene de fotbal, ziarul „L’Equipe" remarcă, între altele, și faptul că dintre țările angajate în toate cele trei competiții, numai echipele românești au rămas neînvinse, obțihînd două victorii și două meciuri e- gale, ceea ce constituie un rezultat promițător pentru fotbalul românesc.
MUNCHEN 26 (Agerpres). Finala turneului internațional de tenis de la Essen (R F. Germania) se va disputa între jucătorul român Ilie Năstase și cam-' pionul suedez Bjorn Borg, în semifinale, Ilie Năstase l-a învins rj 2—6, 6—2,

6—4 pe australianul John Alexander, iar Bjorn Borg l-a întrecut cu 6—2, 6—3 pe- americanul Harold Solomon.
SOFIA 26 (Agerpres). La Sofia au continuat întrecerile celei de-a 14-a.ediții 

a Turneului armatelor prietene la tir.în proba de pistol comprimat, sportivul Marin Trușcă, care nașe învingător înde pistol liber, a ocupat locul trei, cu 386 .puncte. Victoria a revenit lui Anatoli Erșov (U.R.S.S.), cu 388 puncte, urmat de Andrei Laski (Polonia) — 387puncte.
MOSCOVA 26 (Agerpres). în turneul interzonal de

cu aer român termi- proba

șah de la Riga au fost continuate partidele. întrerupte. în partida cu marele maestru englez Anthony Miles, marele maestru român Florin Gheorghiu, deși avea un pion mai puțin, a găsit la analiză Cele mai bune mutări, reușind în cele din urmă să obțină remiza. în schimb, în partidă cu Mihail Tal, avantajul fostului campion mondial s-a; dovedit decisiv, Gheorghiu cedînd la mutarea a 64-a.După 14 runde, în ment continuă să conducă Mihail Tal (U.R.S.S.), cu11.5 puncte, urmat de Lev Polugaevski (U.R.S.S.), Zol- tan Ribli .(Ungaria) — cîte 10 puncte, Florin Gheorghiu (România), Bent Larsen (Danemarca) și Andras Adorjan (Ungaria) — cîte8.5 puncte, Anthony Mileș (Anglia) — 8 puncte, Oleg Romanișin (U.R.S.S.) — 7,5 puncte (1) etc.

Florin

clasa-

TV9,00 Școala profesională.9,30 Orașul căutătorilor de aur : Daw- son.9,55 Moment folcloric.10,05 Film serial : Calvarul. Reluarea episodului 14.

REZULTATELE
TRAGERII DIN

26 SEPTEMBRIE 1979Extragerea I : 9, 2, <43, 7, 4.Extragerea a H-a : 34, 6, 37, 21, 39.Fond: 830546 lei. Report : 207 497 lei.
23,
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organizează, în data de 26 septembrie 1979,

CONCURS PENTRU OCUPAREA 
URMĂTOARELOR POSTURI:

— laborant la catedra de electrotehnică
— bibliotecar (cu studii superioare)

De asemenea, încadrează direct sau 
prin transfer fochîști.

Condițiile de retribuire- și încadrare 
Decretului 188/1977 și Legiixsînt conform

nr. 12/1971.
Cererile 

de încadrare 
plan — retribuire — personal, unde se pot 
obține și relații suplimentare. Telefon 42793.

de participare la concurs și 
se pot depune zilnic la biroul

si panificație Petroșani» r > •»

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ :

— un mecanic auto
— un sudor
— 5 muncitori necalificați (încărcători-, 

descărcători de făină)
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 și Le
gea nr. 57/1974. • - "

Reabilitare
WASHINGTON 26 (A- gerpres). Congresul S.U.A. a adoptat o rezoluție prin care se cere Comitetului internațional olimpic reabilitarea atletului american Jim Thorpe. După cum se știe, Jim Thorpe, care se trăgea dintr-urv trib al pieilor roșii, a fost campion olimpic la decatlon și pentatlon la Olimpiada din 1912 de la Stockholm, dar el a fost obligat să înapoieze medaliile sale de aur, întru- cît forurile sportive din acea vreme au considerat-

că nu satisface statutul de sportiv amator deoarece jucase într-o echipă ‘ de base-ball. Jim Thorpe a fost marcat pînă la sfîrșitul vieții de această nedreptate, cerînd pînă și pe patul de moarte să i se dea înapoi medaliile olimpice. Un film și numeroase cărți au imortalizat figura acestui mare sportiv. în anul 1975, Uniunea atletică de amatori și Comitetul olimpic al S.U.A. au luat inițiativa reabilitării lui Jim Thorpe.

Mica publicitate • Mica publicitatepe această Mihai pen- ’MULȚUMIM cale dr. Bănacu -------tru competența și interesul acordat bolnaveiILIE MARIA .îi urăm multă sănătate și fericire. Lupușor Ana. (1816)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Selea Constantin, eliberată de I.M. Aninoasa. Se declară nulă. (1814)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Silaghi Elena, eliberată de F.M.I.L. Petroșani. Se declară nulă. (1810)

PIERDUT legitimație de serviciu *pe numele Kantos eliberată de I.M. declară nulă.Adam, Vulcan. Se (1811)
A N U 

DE
N Ț U R I 
FAMILIE

v SOȚIA, fiul, nora și nepoții anunță cu durere împlinii ea unui an de la dispariția celui care a fost
JUMARA GHEORGHE(1817)

Cu nețărmurită durere în suflet, familiile Mar- cu Lucreția, Marcu Eugen, Anuțoiu Constantin și Costăchel Petru, anunță încetarea din viață,’ la 26 septembrie 1979, a iubitului soț, tată, socru și bunic
MARCU. REMUSVeșnic îl vom păstra în inimile noastre.înmormîntarea la - 28 septembrie, ora 16,00, din strada M. Eminescu nr. 20, Petroșani.

z

REDACȚIA Și ADMINISTRAȚIA ; Petroșani, str, Republicii, nr. 90, teietoane 4 16 62 (secretariat); 4 24 64 (secții). TIPARUL; Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67.


