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CONGRESUL'

La I, M. Aninoasa

Cărbune

Eficiența 
mecanizării

Brigada condusă de Titu 
Teacenco din sectorul I al 
I.M. Paroșeni, a extras 
17 000 de tone cărbune pes„ 
teȚ^dan numai în opt luni, 

■^ftnerît-șefi de schimb Vic
tor Romega, Dene Oprea, 
Constantin Dorobăț și Ion 
Vilan împreună cu ceilalți 
ortaci din brigada , lui Te- 
acencoj lucrînd cu un com
plex mecanizat în stratul 
13 au adăugat încă 300 de 
tone în această-dună la ce
le .17 000 extrase de la în
ceputul anului, dovedind 
astfel eficacitatea mecani
zării lucrărilor miniere. Și 

■ brigada condusă de Ilie 
Filiche din același sector a 
acumulat de la ' începutul 
anului pînă în prezent un 
plus de 1200 tone de căr
bune.

Colectivul minei Aninoa
sa a încheiat ziua de 26 
septembrie cu un bilanț 
convingător, dovedind că 
agolo unde preocuparea 
pentru soarta producției 
constituie o problemă ma
joră, rezultatele nu intîrzie 
să se arate. Trei sectoare 
au extras în ziua de 26 
septembrie cărbune peste 
sarcinile planificate. Secto
rul V a adăugat la cele 
2534 de tone extrase supli
mentar de Ia începutul lu
nii încă 141 de tone, pro
ductivitatea muncii realiza-

Seară educativă
: în cadrul acțiunilor
î organizate în întimpina- 
: rea Congresului al XII- 
| lea al partidului, mîine 
E începînd cu ora 18,00, va 
pavea loc la clubul tine- 
E retului din Uricani o 
: seară educativă, inițiată 
ț de Comitetul orășenesc 
| U.T.C. Cu acest prilej se 
ț desfășoară uri concurs 
‘ „Cine știe, cîștigă" pe 
: tema „2050 de ani pe a- 
'■ ceste meleaguri, unde au 
f trăit și au luptat strămo- 
1 șii noștri". Acțiunea va 

încheiată de un spec- 
f tacol de muzică și po- 
1 ezie la care, își Vor a- 
; duce contribuția forma
s' ții artistice din cadrul 
ș clubului. (Al. COR)
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tă in abataje fiind superi
oară celei planificate cu 
500 kg/post. Cele mai bu
ne rezultate din cadrul a- 
cestui sector le-au obținut 
brigăzile. conduse de Fran- 
cisc Nemeș și Iacob Con
stantin. De asemenea, sec
torul IV a realizat 158 de 
tone peste plan, cu un spor 
al productivității muncii de 
1100 kg/post, iar sectorul 
II 154 de tone, productivi
tatea planificată în aba
taje fiind depășită cu 3000 
kg/post •

Brigada de mineri 
condusă de comunistul 
Ion Sălăgean de la sec
torul IV al minei Lu- 
peni se află mereu în 
fruntea întrecerii soci- 

. aliste. în foto : o parte 
din ortacii schimbului, 
condus de minerul 
Gheorghe Bejan la ie
șirea din mină.

Cu nomplexul românesc ȘSP-240 se obțin rezultate bune
la I.M. Petrila. Pentru reușita deplină se cere

intensificarea colaborării dintre
C.C.S.I.T.U.M. filiala Petroșani, 

I.U.M.P. și I.M Petrila
' Din 11 septembrie, la mi
na Petrila a intrat în func
țiune un nou complex me
canizat , românesc. Primele 
rezultate conduc la conclu
zia că în abatajul dotat eu 
acest complex, mânuit cu 
pricepere de oamenii 
din brigada Iui Eugen Voi
cu, se muncește 
Productivitatea 
a fost depășită 
pe post. Pe un 
deschidere de 
s-a obținut în această pe
rioadă o avansare de 22 
metri, în unele zile reușind 
să înainteze și cîte 2,5 
tri.

înainte de a ajunge 
orizontul 50, unde 
monțat complexul, subingi- 
nerul Petru Vărgatu. ne 
spunea : „Oamenii lui Voi
cu au mai lucrat cu 
complex românesc, cu 
SMS, aproape trei ani și 
au obținut productivități 
de 10—11 tone pe post“.

Prin urmare, rezultatele 
obținute confirmă că deși

rodnic. 
planificată 
cu 4 tone 
front cu o

18 metri

me-

la 
este

im 
un

ne aflăm la început de 
drum în privința construc
ției de utilaje complexe 
pentru subteran — cu ex
periența de numai cîțîva 
ani nu se poate spune alt
fel decît eă sîntem la în
ceput de drum — saltul 
calitativ înregistrat de con
structorii de utilaje minie
re este semnificativ.

Intrăm în abatajul unde 
lucrează brigada lui Eugen 
Voicu. Combina taie. 
Transportoarele, pline ochi* 
trag din greu cărbunele ce 
curge necontenit. In abataj, 
ni se spune că, deși s-au 
obținut rezultate - bune, li
nele defecțiuni apărute nu
mai după cîteva zile de 
funcționare, din cauza sla
bei calități a unor lucrări 
de construcție, constituie

un impediment în desfășu
rarea activității- II ascul
tăm pe brigadierul Eugen 
Voicu ; el ne arată „pe viu“ 
deficiențele de care ne vor
bea : „Trei împingătoare și 
un stîlp de susținere care 
lucrează numai în poziție 
verticală s-au rupt la sudu
ră. Cozoroacele nu răspund 
bihe la comenzi (pune mi
na pe o manetă și demon
strează). Noi avem nevoie 
să cedeze ușor, dar slăbi
rea se face numai cU smu- 
cituri. Am fost la I.U.M.P. 
și am văzut complexul 
înainte de a fi adus la mi
na Petrila și rețin că la co- 
zoroace existau lăcașe pen
tru prinderea unei grinzi.

Gh. POPESCU

(Continuare în pa« a 2-a)

La I.M. Uricanl

In lumina înaltelor exi
gențe puse în' fața colecti
velor din investiții, ca 
din celelalte domenii,
vind înfăptuirea progra
mului suplimentar de dez
voltare economico-socială 
a municipiului, elaborat 
din indicațiile secretarului 
general ăl partidului, tova
rășul Nicolae 
în urma vi
zitelor de‘lucru 
în Valea Jiului, 
la Vulcan se
materializează 

în acest an una 
din importante
le prevederi ale acestui pro
gram. Aici, pe lingă alte 
numeroase obiective de in
teres economic și social, 
se construiesc mai multe 
cămine muncitorești, des
tinate tinerilor munci
tori încadrați în subteran, 
a forței de, muncă în mă
sură să contribuie în 
imediat următori la 
terea . producției de 
bune.

Despre stadiul realizări
lor la acest punct de lucru 
fierbinte ne-a vorbit mais
trul constructor Geza Kiss, 
șeful punctului de lucru.

— Deși șantierele ICMM 
Petroșani sînt profilate 

pentru construcția de oljiec-

vor 
porții 
luerâ- 

pre-

Ceaușescu,

LOCUINȚELE 
prioritate 

în construcții

anii 
creș- 
căr-

pro- 
în 

două 
ele-

La noua întreprindere pentru confecții din Petro
șani, ordinea și disciplina sînt două atribute de sea 
mă ale îndeplinirii planului de producție.

Foto: I. LICTU

Exigență, mobilizare plenară in vederea 
creșterii producției de cărbune

Un pronunțat caracter 
de lucru, un spirit exigent, 
critic și autocritic au stră
bătut lucrările conferinței 
pentru dare de seamă și 
alegeri de la I.M. Uricani.

La lucrările conferinței 
a luat parte tovarășul Ion 
Ciucu, prim-secretar al 
Comitetului județean Hu- '
.nedoara al R.C.R.

Darea
tată de
Bololoi, secretarul 
tului de partid pe 
făcut ,o exigentă analiză a 
rezultatelor obținute, a mo
dului cum organizațiile de 
partid au reușit să mobili
zeze comuniștii, întregul 
colectiv de oameni ai 
muncii la realizarea sarci
nilor de plan. In perioada . 
la țâre s-a referit darea de 
seamă, colectivul a înregis- 

-ttat rezultate bune la o 
seamă de indicatori tehni- 
co-economici, mina situîn
du-se printre întreprinderi
le miniere de frunte ale
Văii Jiului. S-a evidențiat

♦
faptul că pe primele 7. luni 
s-a înregistrat o situație e- 
conomico-financiară bună, 
însă minusul înregistrat lă 
producția de cărbune din 
luna august a contribuit la 
diminuarea •rezultatelor

- «

rea producției extrase 
aceste utilaje de mare

de seamă 
tovarășul

prezen- 
Cornel 

comite- 
mină, a

i

ALEGERI
IN ORGANIZAȚIILE 

DE PARTID

cu
.. ... .... ca

pacitate și productivitate 
ridicîndu-se în prezent la 
45 la sută drn' producția 
totală a minei. Este sem
nificativ faptul că realiză
rile inițiale obținute 
ceastă cale au fost 
însă datorită unor 
ciențe de organizare, 
de aprovizionare cu 
de schimb, indisciplinei, 
slabei preocupări pentru

five industriale, șantierul 
nostru a preluat in acest 
an .execuția a patru Că
mine muncitorești însu- 
mînd peste 1300 locuri, o 
cantină în care se 
prepara zilnic 8350 
de mîncare pentru 
torii din subteran,
cum și centrala termică a- 
ferentă. Două cămine, cu 

664 de locuri 
și extinderea 
necesară a cen
tralei termi
ce vor fi pre
date în acest an, 
cu toate că de la

data începerii execuției 
(sfîrșitul lunii iunie) a tre
cut un timp foârte se'firt. 
Structura de rezistență a 
primului cămin este exe
cutată integral, iar - fini
sajul acestuia în proporție 
de peste 40 la sută. La cel 
de-al doilea ’ cămin, struc
tura este ridicată în 
porție de 50 la sută 
timp ce Ia celelalte 
cămine am efectuat
vațiile și, respectiv, șîntem 
la săpăturile în fundații. 
Centrala termică se află în 
stadiu avansat de lucru, 
structurile fiind terminate 
Ia fel ca și fundația caza- 
nelor, iar montajul utila
jelor a și început.

Despre modul în care 
se acționează pe șantier 
pentru intensificarea rit
murilor de execuție și fi- 

, nalizarea în termen a sar
cinilor și angajamentelor 
asumate de constructori, am 
aflat și altele. Fundațiile 
lucrărilor au fost executate 
în proporție de sută la su
tă, mecanizat. Structurile 
de rezistență ale cămine
lor sînt alcătuite în pro
porție de 95 la sută din e- 
lemente prefabricate, asi
gurate de către I.M.C. Bîr- 
cea, unitate din județea-

A. HOFFMAN

pe a- 
bune, 
dofi- 

lipsei 
piese

(Continuare in pag. a 2-a>
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obținute. La această situa
ție au contribuit îndeosebi 
sectoarele I și III. Comite
tul de partid, conducerea 
colectivă a întreprinderii 
au acționat pentru realiza
rea sarcinilor ce le-au reve
nit din programul de me
canizare și modernizare a 
lucrărilor miniere, elaborat 
pe baza indicațiilor secre
tarului general al partidu
lui. Numai în acest an au 
fost introduse, 4 complexe 
de susținere și tăiere me
canizată și unul pentru lu
crări de. deschideri, ponde-

stanei preocupări pentru \ 
calificarea și policalificarea r 
forței de muncă rezultate-
le au devenit inconstanle, 
situîndu-se sub nivelul pla
nificat. La aceste neajun
suri s-au referit majorita
tea participanților la dez
bateri, care, în spirit critic 
și autocritic, au scos în re
lief insuficienta preocupa
re a organizațiilor de par
tid pentru mobilizarea co
lectivului la realizarea săr

Constantin IOVANESCU

(Continuare tu Pag. a 2-a)

DIALOG
CETĂȚENESC

Orașul Petroșani de
venise cu numai do
uă luni în urmă e- 
xeinplu de curățenie. 
De ce il lăsăm din 
nou inundat de res
turi vegetale, moloz 
și hirtii ?
Scrisori de Ia cititori.
Semne de întrebare.

'• Răspundem cititorilor.



«inilor de plan, punînd un 
accent deosebit pe necesi
tatea întăririi rolului con
ducător al organizațiilor de 
partid •ăk'. scopul obținerii 
de rezultate economice cît 
mai bune — principalul 
criteriu de apreciere a efi
cienței muncii de partid.

In cuvîntHl lor, vorbito
rii s-au referit la cauzele 
rămînerilor în urmă, au - 
făcut propuneri pentru în
lăturarea neajunsurilor și 
îmbunătățirea activității e- 
eonomice și educative. In 
mod ' deosebit s-a reliefat 
necesitatea sporirii acțiu
nilor comitetului de partid 
pentru o mai bună aprovi
zionare cu materiale și 
piese de schimb, pentru 
întărirea ordinii și disci
plinei, în vederea întreți
nerii și reparării în bune 
condiții a utilajelor, ridi
carea nivelului profesional 
al oamenilor, în așa fel în- 
cît să fie capabili să stă- 
pînească tehnica din dota
re (Marin Stoiculescu. 
Gheorghe Radeș). S-a ce
rut, de asemenea, ca me
canizarea abatajelor să se 
facă ținîndu-se seama de 
condițiile concrete de ză- 
cămînt, iar la contractarea 
utilajelor să se stabilească 
și să se asigure un barem 
minim de piese de schimb 
(ing. Doru Mihăilă). Vorbi
torii s-au angajat în fața 
comuniștilor, a organizației 
de partid să intensifice 
preocupările pentru depă
șirea sarcinilor de plan în 
întîmpinarea Congresului 
al XII-lea (Dumitru Bor- 
noiu, Simion Budescu), au 
exprimat convingerea că 
oamenii muncii de la mi- ' 
na Uricani vor putea învin
ge greutățile actuale și să 
încheie cu rezultate bune 
anul 1979 (loan Stoi, An
ton Heț).

In cadrul dezbaterilor, a 
luat cuvîntul tovarășul Ion 
Ciucu. După ce s-a referit 
la rezultatele obținute de 
colectivul de la mina Uri
cani în prima parte a a- 
nului și a adresat felicitări

Cu complexul românesc SSP-Z40 se obțin rezultate bune
(Urinare din nae I)

Aici au venit fără aceste 
lăcașe, deși ai’ lj fost bine 
dacă le aveau cel puțin 
patru secții". La complex 
se afla și tehnicianul Ionel 
Pop, reprezentantul proiec
tantului, care urmărea 
comportarea complexului în 
exploatare. Ne spune :

— Este un proiect origi
nal. Din 28 august, urmă
resc complexul și pot spu
ne că s-a montat incom
plet. Spre exemplu : cozo
rocul de la o secție n-a 
fost montat. Intr-una din 
zile a cedat plasa de la 

‘coperiș. A fost aici și to
varășul director al minei, 
a văzut, a zis că se vor lua 
măsuri. Mi-am dat seama,

MOBILIZARE
în numele biroului Comite
tului județean de partid 

' primul secretar s-ă referit 
la sarcinile deosebite ce 
revin minerilor din docu
mentele Congresului al 
XII-lea al partidului, a 
subliniat problemele prio- 

, ritare care trebuie să stea 
în atenția minerilor de la 
Uricani, din toată Valea 
Jiului. Este necesar ca or
ganizația de partid să-și 
intensifice eforturile pen
tru mobilizarea comuniști
lor,, a tuturor oamenilor 
muncii la realizarea exem
plară a sarcinilor de pian, 
la mai buna gospodărire a 
mijloacelor de producție, 
reducerea consumurilor 
specifice, îmbunătățirea ca
lității, întărirea disciplinei 
în vederea creșterii produc
ției de cărbune, a producti
vității muncii, respectiv a 
eficienței economice. Vor
bitorul' a arătat că trebuie 
sporite exigența, spiritul 
critic, dar mai ales auto
critic, că nu se poate vorbi 
de un stil de muncă cores
punzător, de o activitate 
politică eficientă, de cali
tate, în condițiile nereali- 
zării sarcinilor economice, 
întreaga muncă politică 
trebuie subordonată reali
zării sarcinilor de plan. Re
feritor la mecanizarea ma
sivă a lucrărilor miniere, 
primul secretar al Comite
tului județean de partid a 
arătat că acest proces im
pune din partea organiza
ției de partid, a conducerii 
colective măsUri deosebite 
pentru ‘crearea unor con
diții optime la introduce
rea și exploatarea utilajelor 
complexe, aprovizionarea 
ritmică cu materială și 
piese de schimb, calificarea 
și policalificarea muncitori
lor, pregătirea acestora 
pentru a stăpîni tehnica 
din dotare. Paralel cu a- 
căasta trebuie create con
diții de muncă și de viață 
mai bune oamenilor muncii, 
un rol esențial în acest 
sens revenind organizații
lor de sindicat, U.T.C., tu
turor organizațiilor de ma
să.

aici, că lateralele de prote
jare a spațiului dintre două 
secții nu se pot folosi. 
Și stîlpij de la vatră trebu
ie să aibă o mobilitate 
mai mare.

Minerul șef de schimb 
Nicolae Boboc adăuga la 
rîndui său : „SMS-ul cu 
care am lucrat a fost foar
te bun. Am lucrat ușor cu 
el ; nu știu de ce, după a- 
tîția ani de folosire a fost 
scos la suprafață, că era 
tot bun". ,

Sînt căutați lăcătușii. Ci
neva spune că i-a văzut, 
dar nu știe pe unde sînt. 
Aflăm că într-o zi vin, în 
alta nu, ori vin la 8 și 
pleacă la 11. Nu sînt con
trolați de maiștrii de la 
sectorul IV, deoarece re
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La deschiderea noului an
Casele pionierilor și șoimilor patriei vor organiza 

acțiuni strins legate de activitatea practică
La toate casele pionieri

lor și șoimilor patriei din 
Valea Jiului se desfășoară 
în aceste zile „Săptămîna 
porților deschise", acțiune 
al cărei scop este de a sta
bili un contact direct eu 
pionierii, de a le afla pre
ferințele, de a-i atrage Ia 
activitățile care vor debuta 
într-un nou an, la 1 oc
tombrie. Ce posibilități de 
cultivare -a talentuliii și 
disponibilităților creatoare 
oferă aceste instituții de e- 
ducație ? — ne-am adresat 
factorilor de răspundere de 
la Casele pionierilor din 
Vulcan, Lupeni și Petro
șani.

— Noul an de activitate, 
ne-a spus prof. Ana Elvi~ 
reanu, directoare a Casei 
pionierilor din Vulcan, este 
o continuare, la un nivel 
calitativ superior, a muncii 
noastre de educație. In a- 
cest an sînt organizate 11 
cercuri tehnico-aplicative la 
care vor lua parte peste 
1 000 de pionieri. Temati
ca lor este legată în mod 
firesc de viața social-eco- 
nomică a orașului, cuprin- 
zînd, de exemplu un cerc 
de automatizări miniere, de 
createi, confecții și tricota
je, oe radioelectrotehnică

în aceste zile de toam
nă, constructorii înalță 
noi blocuri în cartierele 
municipiului nostru. A- 
cestea asigură oameni
lor muncii condiții con
fortabile de locuit, pe 
măsura exigențelor puse 
de către partidul și sta
tul nostru. In foto : car
tierul 8 Martie din ora
șul Petrila, un adevărat 
oraș în plină dezvoltare.

partizarea lor o face sec
torul VIII.

Minerul Constantin Flo- 
rea curăță în fața secțiilor. 
Ne spune : „Ne străduim 
singuri. A curs instalația 
hidraulică ; nu sîntem aju
tați suficient de partea e- 
lectromecanică"..

Eugen Voicu, brigadier 
cu experiență de trei ani 
de lucru cu complexe ne 
spunea la sfîrșit : „Ar tre
bui să vină și constructorii 
să vadă Utilajul făcut de 
ei cum funcționează, dar 
cît am fost eu pe frontal 
n-a venit nimeni. Eu zic că 
utilajul este bun. Dar tre
buie să spun, cu părere de 
rău, că nu toate părțile 
componente sînt bine lu
crate. De fapt, se vede. Noi 

etc. Printre cele mai sem
nificative rezultate obținu
te de pionierii din Vulcan 
în anul trecut sînt locurile 
I(fete) și II (băieți) la faza 
județeană a concursului 
„Vînătoare de vulpi“ și lo

Aspect din expoziția de creație tehnică de masă 
în sprijinul producției, organizată in orașul Vulcan. 

Foto : Ștefan NEMECSEK
__ --- --------------------------------------------------- .---------

Angajamentul constructorilor
(U r m a r • din pag. I)

re, îndeosebi în ultima 
vreme satisface prompt 
cerințele constructorilor. 
Un rol deosebit în asigu
rarea condițiilor materiale 
de execuție îl are și 
C.M.V.J., compartimentul 
de resort, care, ca benefi-' 
ciar al investițiilor, depu
ne eforturi stăruitoare 
pentru a facilita o eficien
tă conlucrare a executan
tului cu unitățile furni
zoare de materiale. In 
plus, de la întreprinderile 
miniere au , fost detașați 
pînă Ia ora actuală un nu
măr de cincisprezece mun
citori — zidari, dulgheri, zu
gravi — fiind încadrați în 
echipele; de constructori 
ale șantierului.

Am întîlnit prezenți pe 
șantier numeroși cons
tructori. Rolul fiecărei e- 
chipe, al fiecărui om este 
decisiv pentru realizarea 
în termen a primelor două 
cămine. Se detașează prin 
contribuția adusă pînă a- 
cum la intensificarea rit
mului de execuție brigada 
complexă de finisaje con
dusă de Mihai Pirici, e- 
chipele de montaj a pre
fabricatelor conduse de Ma
rian Curescu și Aurel 
Scornea, sudorul Ion Du- 
mîtrâna, echipele de ins
talatori conduse de Dumi
tru Unchieșu și Stelian 
Pantazie, dugherul Cons
tantin Bularda, precum și 

ne străduim să avansăm, 
să obținem rezultate bune, 
le și obținem, dar întîmpi- 
năm destule dificultăți".

Așadar, „premiera" com
plexului SSP, fabricat la 
I.U.M. Petroșani, constituie 
un punct de plecare bun, 
rezultatele obținute dove
dind acest lucru. Pentru 
succes deplin însă, se cere 
o mai strînsă colaborare 
între proiectant (C.C. 
SITUM filiala Petroșani), 
constructor (IUMP) și be
neficiar (I.M. Petrila), pen
tru ca neajunsurile ineren
te începutului să fie reme
diate, iar contribuția ro
mânească la dezvoltarea 
mecanizării minelor să 
crească pe măsura posibili
tăților și cerințelor. 

cul II la faza pe țară a con
cursului „Pregătirea tine
retului pentru apărarea pa
triei" la care a participat 
echipajul pionieresc de ia 
Școala generală nr. 4.

— Peste 800 pioneri din

ailți constructori. Pe șan
tier se lucrează în două 
schimburi, iar în ultimele 
zile conducerea întreprin
derii din Petroșani a în
treprins măsuri organiza
torice de concentrare spre 
aceste obiective a noi for
mații de constructori, cre- 
îndu-se condiții optime 
pentru ca cele 664 locuri 
prevăzute pentru primele 
două cămine să fie realiza
te în termenul prevăzut.

In final am consemnat 
opiniile constructorilor pri
vind mobilizarea colecti
vului la îndeplinirea an
gajamentului luat de a 
preda tinerilor mineri din 
Vulcan, pînă la sfîrșitul a- 
cestui an, cele 664 de locuri 
în noile cămine.-

MIHAI PIRICI, șef de 
brigadă : „Sîntem cu toții 
mobilizați pentru a Ie 
termina în timp și a asi
gura, astfel, recepția că
minelor, a celui dintîi în
că din prima zi a lunii 
noiembrie. Contăm pen- 
tru aceasta pe o intensifi
care a ritmului în care își 
execută lucrările ce le re
vin echipele de instalatori, 
pe o mai promptă asigu
rare a materialului mărunt

ln legătură cu revenirea la ora oficială 
în ziua de 30 septembrie 1979 

în transportul feroviar£
Direcția regională C.F.R. 

București face următoa
rea precizare :

Revenirea, de la 30 sep
tembrie, la ora Europei 
răsăritene nu modifică 
prevederile în vigoare ale 
mersului trenurilor de 
călători. Circulația trenu-

In transportul aerian
; Ca urmare a schimbării 

orei oficiale a Republicii 
Socialiste România, înce- 
pînd cu data de 30 sep
tembrie a.c., ora 0,00, 
cursele regulate externe 
ale companiei TAROM 
vor decola și ateriza pe 
aeroportul internațional 
București-Otopeni cu o 
oră mai devreme decît în 
perioada 27 mai — 29

t

Lupeni vor lua parte la ce
le nouă cercuri ale Casei 
pionierilor și șoimilor pa
triei — spunea prof Vasile 
Nițescu, directorul acestei 
instituții — care dispune a- 
cum de o bază materială 
îmbunătățită. Pe lingă ac
tivități tehnico-aplicative, 
cu tradiții la noi, își va 
continua pregătirea fanfa
ra pionierească — înființa
tă în anul trecut și este 
prima de acest gen din 
Valea Jiului. Viața sporti
vă este concentrată la clu
bul „Pionierul" care va fi 
mult mai activ în viața 
competițională de schi din 
Valea Jiului și județ.

— Cercul de informatică, 
organizat în sprijinul orien
tării profesionale a copii
lor, este o activitate nouă 
organizată la Casa pionie
rilor din Petroșani, ne-a 
informat învățătorul - Du
mitru Cornea. Pentru a 
populariza cele 11 cercuri 
ale casei' pionierilor frec
ventate de aproape 1000 de 
copii, au fost organizate ân 
școli discuții, vizite,'de o®^ 
cumentare, întîlniri, expo
ziții, demonstrații la unele 
cercuri tehnico-aplicative.

Tiberiu SPATARU

de către compartimentul 
de aprovizionare al între
prinderii".

TEODOR ȘTEFAN UȚ, 
responsabil de lucrări în. 
schimbul II : „Fiecare zi 
e un moment fierbinte în 
dorința noastră de a atin
ge țelul propus. Noapte de 
noapte asigurăm trans
portul prefabricatelor de 
la punptul de descărcare 
din' vagoane pînă la punc
tul de lucru. Organizîn- 
du-ne pe două schimburi 
la montajul prefabricate
lor, asigurăm coeficienții 
înalți de folosire a utilaje
lor de care dispunem, asi- 
gurînd astfel execuția 
mecanizată' și rapidă a tu-' 
turor operațiilor".

GEZA KISS, șeful punc
tului de' lucru :■ „Ritmul 
execuției la centrala ter
mică s-a accelerat, pentru 
a putea asigura agentul 
termic pînă la 1 noiembrie 
a.c., precum și pentru a 
dispune de condiții de-exe^ 
cuție în spații închise și 
încălzite pentru lucrările 
viitoare. Sînt luate toate 
măsurile pentru ca spați
ile suplimentare de locuit 
pentru cei ce vor lucra 
în anii viitori în minerit 
să fie predate la vreme".

2

3

/
rilor de călători se va 
fectua, în

e- 
fectua, în continuare, 
conform orarelor prevă
zute în Mersul Trenuri
lor, valabil de la 27 mai 
1979 pînă la 31 mai 1980, 
care a fost difuzat publi- 
culu»-‘ >tor.

a
i

3
3

septembrie a.c. Cursele 
interne vor decola și ate
riza la aceleași ore ea și 
pînă în prezent.

Programul de mai sus , 
se regăsește în pliantul- 
orar valabil pînă la 31 
octombrie 1979, difuzat la 
toate agențiile interne și 
externe ale companiei 
TAROM.

(Agerpres)
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Orașul Petroșani devenise, cu numai două luni în urmă,
exemplu de curățenie

DE CE-L LĂSĂM DIN NOU INUNDAT DE 
RESTURI VEGETALE, MOLOZ ȘI HÎRTII?

mai multe puncte ale ora
șului, diferite grămezi pe 
care le numim ale neglijen
ței. Astfel de dovezi, mai 
mult sau mai puțin „ascun
se", se aflau la capătul 
străzii Eroilor, colț cu Re
publicii,-pe -trotuarul stră
zii I.B. Delea'nu, pe strada 
V. Conta, colț cu str. Pe- 
tofi (nisip, pămînt și gunoi 
strîns de edili și abando- . 
nat cu mături cu tot), în 
fața blocului nr. 1 Aleea 
Florilor din cartierul Car
pați (moloz rezultat de la 
refacerea sobelor de tera
cotă/, în strada 9 Mai din 
același cartier (nămolul 
scos dintr-o gură de scurge
re a apei în rețeaua de ca
nalizare Cra depus tot in 
grămadă pe zona verde) 
etc. ■ - ' .

Mai consemnăm spre a- 
tenționarea edililor, a con
ducătorilor unor șantiere, 
a altor, gospodari și a ce
tățenilor, faptul că s-au în
mulțit din nou hîrtiile în 
jurul magazinelor alimenta, 
re din cartierul Aeroport 
și chiar pe străzile din cen
trul orașului. Se văd dire 
de pămînt, balast și beton, 
căzut din mașinile de 
transport.

De ce aceste aspecte care 
dovedesc lipsa inițiativei 
gospodărești, pe fața, în ge
neral, curată a orașului 

De ce lucru de 
din partea edili-

Florile galbene, roșii, al
bastre, mov sau albe, al
cătuind adevărate covoare 
formează o agreabilă pre
zență în peisajul orașului 
în aceste zile frumoase de 
toamnă. In Piața Victoriei 
denivelările au dispărut 
sub noua „pătură" de as
falt, așternută recent de e- 
chipa de pavatori-asfalta- 
tori condusă de Nicolae 
Stoica, unul dintre harnicii 
gospodari ai orașului. Am
prenta frumoasă a verii, 
clorofila întregii vegetații 
ne desfată încă plenar pri
virile. S-a muncit în aceas
tă vară mai mult și mai e- 
ficient decît în altele și re
zultatele s-au văzut, 
văd, persistă în timp.

I^ba ^septembrie a adus, 
îns!u^ inevitabil toamna.
Printre ramurile 
lor, pînă acum asctinse în 
verdeață, pe străzi și tro
tuare și-au făcut apariția 
frunzele galbene. Le văd 
toți locuitorii orașului,
le-am văzut și noi, alături 
de alte aspecte gospodă
rești, din păcate neplăcute, 
cu ocazia raidului între
prins cu cîteva zile în ur
mă pe arte>M^ Petroșaniu- 
lui; .

Deci frunzele ...
...trebuie măturate în fie

care dimineață și transpor
tate. Simplu, nu ? Ei bine, 

salubriza- 
din... frun- 
Nu le ma
ori trebuie.

multă umbră și verdeață, 
sînt inundate în permanen
ță de frunze care în cîteva 
zile se transformă în gunoi. 
Este o situație cu totul ne
plăcută. De aceea edilii tre
buie să-și facă datoria, să 
transporte cu operativitate 
frunzele de pe străzi și 
trotuare, să mențină orașul 

■ curat.
... PIEȚELE ...

...atît cea cu hale din 
centrul municipiului, cît și 
cea a cartierului Aeroport

se

Pe teme 
gospodărești

0 scrisoare pe adresa
Consiliului popular al orașului 

Vulcan

salcîmi-

edilii de la 
re vor să facă 
ze o problemă, 
tură ori de cîte 
dar le string dimineața la 
bordurile străzilor. N. Băl- 
cescu, Republicii, Indepen
denței, de pildă, și acolo 
le lasă să-și facă stagiul 
toată ziua. Străzile cele 
mai agreate toată vara, cu

înfățișau în ziua raidului 
nostru multe aspecte neco
respunzătoare. In piața ma
re, susțin gospodarii, se 
mătură în fiecare zi. Nu-i 

. contrazicem. Dar de ce in
cinta acesteia era plină de 
hîrtii, resturi vegetale, 
bălți,' buruieni, pietre și 
alte... restîbri, care numai 
igienă nu puteau să dove
dească ?

Se mătură și în piața din 
cartierul Aeroport. Doyadă 
grămezi Ie de coji de pepe
ne și gunoi de pe sub me
sele pentru vînzarea legu
melor și fructelor.

Oare cine trebuie să a- 
Sigure ordinea și curățenia 
în piețele orașului dacă 
administrația lor, după 
cum am văzut, nu se o- 
cupă prea mult de o ase
menea treabă ?

... ȘI NEGLIJENȚA
Pe traseul raidului am 

constatat că au început să 
se înmulțească din nou, în

nostru ? 
mîntuială 
lor de la salubrizare, scă
deri în_ 
muncii acestora, cînd 
demonstrat că se poate să 
asigurăm și să păstrăm 
buna gospodărire a orașu
lui ?

Fonia țAțARCA

controlul asupra
s-a

in folosul populației

Pentru anul 1979, în a- 
dunările cetățenești s-a vo- 
tatjheaifzarea din contribu- 

-țiile bănești ale locuitori
lor orașului Petroșani a 18 
obiective gospodărești-edi- 
litare de interes local. In 
același cadru s-a stabilit 
că pentru executarea o- 
biectivelor votate este ne- 

' cesară suma de 483 000 lei.
Din valoarea acestui debit 
s-au încasat, în primele opt 
luni ale anului, peste 
210 000 lei, sumă care a 
fost parțial utilizată pentru 
executarea lucrărilor pla
nificate. Dintre obiectivele 
realizate amintim repara
rea străzilor Doinei, Funi- 
cularului și Uzinei — prin 
așternere de piatră spartă, 
lucrare pentru care s-au 
cheltuit 31 000 lei ; 4recon- 
diționarea prin asfaltare a 
trotuarelor străzii 8 Martie, 
pe o suprafață de 860 mp, 
lucrare cu o valoare de 
26 700 de lei; reparărea de 
alei pe străzile Păcii și Oi- 
tuz pe o suprafață de 800 
mp, cu o valoare de 23 000 
lei; aceeași acțiune pe 
străzile Unirii și Viitorului, pare nevoia executării ur- 
lucrare ce a valorat 26 000 gente și a celorlalte obiec- 
lei; construirea de alei pie- tive prevăzute. Sprijinul 

cetățenilor din fiecare cir
cumscripție trebuie să fie 
mai consistent, așa cum de 
altfel o statornicește Le
gea 20/1971.

spartă. De asemenea, rea- 
menajarea străzilor Morii 
și Decebal, prin așternere 
de piatră spartă pe o su-" 
prafață de 1200 mp, lucrare 
cu o valoare ds peste 17 000 
lei.

Din programul pe anul 
1979 urmează să se mai e- 
xecute pînă la finele anu
lui captarea torentului din 
strada Cireșului (15 000 lei), 
repararea aleilor pietonale 
pe străzile Institutului și 
Muncii (52 000 lei), repara
rea trotuarelor străzii In
dependenței (10 000 Iei), ă- 
leile pietonale dintre blocu
rile 1 — 22 strada Aviato
rilor și blocurile 33 — 40 
strada Viitorului (20 000 
lei), reparațiile necesare pe 
străzile Primăverii, Vișinu
lui și Stadionului (10 000 
lei), aleile pietonale de pe 
străzile 9 Mai, Carpați, 13 
Septembrie (26 9.00 lei), re
pararea drumului spre 
Dîlja (8 800 lei), amenajări 
și dotări la terenurile de 
joacă pentru copii în va
loare de 79 000 Iei.

In folosul cetățenilor a-

tonale asfaltate pe străzile 
Aviatorilor și Venus, cu o 
suprafață de 610 mp și o 
valoare de 20 000 lei; con
struirea de trotuare pe 
străzile Saturn și Venus cu 
o suprafață de 650 mp și o 
valoare de 22 000 lei; rea- 
menajarea străzilor Aradu
lui, Dacia și Grivița Roșie, 
prin așternerea de piatră

Doina POPA, 
șef oficiu la Comitetul 
Executiv al Consiliului 

popular municipal , 
Petroșani. —4

L CINE LE RIDICA?.în 
: urmă cu două luni, la a- 
: coperișul blocului 33 de 
• pe strada Viitorului — 
: Petroșani, au fost execu- 
: tate lucrări de reparații. 
; După executarea lucrări- 
i lor, în dreptul unui colț 
î al blocului au fost lăsate 
; resturi de carton asfaltat, 
; smoală și moloz. Morma- 
■ nul de resturi e atît de 
i mare încît pentru încăr- 
: care sînt necesare două 
' autocamioane. Locatarii 

blocului, după cum ne a- 
sigură tovarășul Alexan
dru Stoica, ar da cu dra
gă inimă o mină de aju
tor, orîcînd, pentru cură
țirea și evacuarea aces
tor resturi inestetice, pe 
care copiii le împrăștie 
mereu. Cînd vor catadicsi 
să vină cei însărcinați cu 
asigurarea curățeniei ora-

s

i

f
»
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Locuiesc în-blocul 1, sca
ra A, apartamentul 6 din 
Paroșeni și mă adresez 
redacției deoarece nu mai 
putem sta încă o iarnă în 
frig (am mai stat două). care pivnițile locatarilor a- 
Nu................................................. ' '
de 
că 
cu ___ —
„Dacia", am avut căldură 
suficientă. De cînd stația 
ă fost conectată la rețea
ua de termoficare ce ali
mentează blocul nostru, 
iama nu mai avem căldu
ră, iar vara unele calori
fere, aceleași care iarna 
sînt reci, ne sufocă cu căl
dură. în iarna trecută, 
deoarece era foarte frig în 
apartament, au venit insta
latorii de la E.G.C.L. Vul
can și au pus. furtune di
rect de la returul calori
ferelor pînă în canalul de 
scurgere din baie. Impro
vizația, după cum era de 
presupus, n-a îmbunătățit 
încălzirea apartamentelor. 
A doua problemă se referă 
la subsolul blocului nostru, 
unde „cineva" a avut in
spirația de a face o baie 
pentru fotbaliștii de la mi-

na și uzina Paroșeni. Nu 
sîntem împotriva fotbalului. 
Neplăcut e făptui că în 
subsolul blocului, nu exis
tă grup social fapt pentru

mă pricep la instalații 
termoficare. Știu însă* 
înainte de a fi vecini 

stația auto-service

jung, periodic, într-un hal 
fără de hal. Totodată încă
perea în care se află du
șurile folosite de sportivi 
e separată de vestiare. Din 
baie pînă la vestiar sporti
vii circulă pe casa scării 
dezbrăcați, stîrnind curiozi
tatea copiilor din bloc. A- 
poi, de regulă, victoriile, 
dar și înfrîngerile sînt în
cheiate cu mai multă sau 
mai puțină „veselie" 
rei ecou ajunge pînă 
cuințele noastre.

Despre ceea ce vă 
am sesizat clubul sindicate
lor din Paroșeni și sportivii 
s-au liniștit, dar nu pen
tru mulț timp. Și despre 
celelalte aspecte sînt îh cu
noștință de cauză atît 
E.G.C.L. Vulcan, cît și con
siliul popular. Totuși mă
surile necesare se amînă. 
Pînă cînd ?

Rahela REGUL, 
blocul 1, scara A, ap. 6 

Paroșeni

a ca
la lo-

scriu

Activități la Casa pensionarilor
In strada Anton Pann, 

la nr. 98, un grup statuar 
alcătuit dintr-un vagonet 
cu cărbune, o lampă de 
miner, un ciocan pneuma
tic și o roată dințată, a- 
trag atenția. Aici se află 
Casa pensionarilor din Pe
troșani, unde foști mineri, 
meseriași, tehnicieni sau 
ingineri își trăiesc îp liniște 
anii de pensie. In sălile de 
biliard, rummy, sau șah, 
precum și în bibliotecă, 
pot fi întîlniți zilnic zeci 
de pensionari. Toate acti-

vitățile se desfășoară după 
un program stabilit cu deo
sebită grijă. Casă pensiona
rilor desfășoară, totodată, 
o bogată activitate turisti
că, organizează întruniri 
tovărășești, întîlniri cu scri
itori și oameni de știință. 
Recent casa a fost vizitată 
de un grup de pensionari 
din Franța. Tot aici func
ționează casa de ajutor re
ciproc și asociația pentru 
ajutor de deces.

Wilhelm LOJADI
Petroșani
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sului să ridice aceste res
turi ? (V.S.)

AJUNGE UN SIMPLU 
ANUNȚ ? Chioșcul de zi
are din fața cinematogra
fului „Unirea" din Petro-

sesc locul de muncă în 
timpul programului. Oare 
ajunge Un simplu anunț 
pentru a lipsi cetățenii de 
un serviciu ?

Este cu totul justificată

Semne de întrebare

PETRU STOI, Uricani t 
Conducerea întreprinderii 
este obligată să acorde zile 
libere pentru orele lucrate 
suplimentar. Ceea ce nu 
înțelegeți dv. este că în a- 
cordarea liberelor, condu-* 
cerea secției ține seama nu 
numai de preferințele ce
lui îndreptățit, ci și de no* 
cesitățile bunului mers al 
producției. Or, dv. doriți 
să se țină seama doar de... 
interesul personal. Așa nu 
se poate !

TRAIAN CIOAZA, Lu- 
peni: Sesizările au fost 
confirmate pe._teren. La in
tervenția noastră, bufetul 
„Retezatul" a intrat în re
parații și va fi renovat. Au 
fost stabilite măsur; pentru 
buna aprovizionare și ser-

Răspundem 
cititorilor

virea .corectă la chioșcul 
C.L.F. din cartierul „Ște-, 
fan". Vă mulțumim. Aș
teptăm să ne mai scrieți.

CORNEL FRĂȚIA, Vul
can : Sentința rămîne .defi
nitivă numai dacă nu e a- 
tacată în termenul legal. 
Pentru declarații false mar
torii sînt pasibili de o pe
deapsă aspră, conform le
gii. Aveți dreptul să vă a- 
dresați Tribunalului jude
țean.

PETRU GAINA, Petro
șani : Autobuzele de cursă 
lungă, rapide, opresc . nu
mai în autogară, conform 
orarului de circulație afi
șat.

COSTEL IOVIȚA, Ani- 
noasa : Aveți tot dreptul să 
vă practicați meseria. A- 
dresați-vă serviciului per
sonal al C.M.V.J. Petroșani.

SARA CONSTANTIN, 
Vulcan: Contabilul șef al 
I.R.I.U.M.P„ tovarășul
Constantin Lupulescu, ne-a 
informat că a virat asoci
ațiilor de locatari din ora
șul Vulcan toate sumele 
datorate.

ȘTEFAN CATRINA, Vul
can : După ce obțineți
datele necesare, adresați-v«f 
pentru elucidarea situațipi 
în care vă aflați instituții 
ilor menționate în scri-soa-* 
rea trimisă redacției. Nu 
are sens să se facă două 
anchete paralele pentru a- 
celași caz.

V. STRAUȚ

O abundentă aprovizi
onare, completată de o 
prezentare atractivă a 
produselor și de solici
tudine a personalului fa
ță de cumpărători — 
iată ce recomandă mo
dernul magazin alimen
tar cu autoservire din 
cartierul nou Vîscoza al 
orașului- Lupeni.
Foto : Gh. OLTEANU

autocamionul 21-HD-2073 
rațiile de cărbune pentru 
cetățenii din Petrila. 
Marți, 11 septembrie a.c., 
în timp ce unora le-a 
descărcat cărbunele, pe 
strada Victoriei, altora nu 
le-a distribuit. Motivul ? 
El dispune după bunul 
plac cui să dea și cui nu 
rația care i se cuvine 
conform bonurile». Iar 
„bunăvoința" sa se' 
nifestă numai față de cei 
ce... dau ciubuc. Astfel a 
„livrat" cărbunele, pe 
strada Victoriei, în ziua 
sus amintită, cetățenilor , 
Nicolae Mirza, loan Ispas, 
Matei Bonța și altora.

în numele cetățenilor 
de pe această stradă, so
licităm celor în drept să , 
intervină pentru elimina
rea acestei practici înjo- j 
sitoare.

pretenția cetățenilor de a 
avea la timp presa și re
vistele, fără să se depla
seze pînă în centrul ora
șului. Oficiul P.T.T.R. 
cînd va interveni pentru 
a face ordine în activita
tea rețelei de vînzare a 
presei ? (V.S.)

FARA „CIUBUC", NU 
SE POATE ? Condu
cătorul auto loan 
Popescu transportă cu

șani are stabilit un orar 
precis. Dar, după cum am 
fost informați de mai 
multe ori (și se confirmă 
pe teren de tovarășii Pe
tru Găină ~
Bora), 
se prea respectă.
zătoarele

chioșc afișează 
geam anunțul „Sînt ple
cată la poștă" și își pară-
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și Brutus 
acest orar nu 

Vin
de' 
la

de presă
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Întâlnirea de la Sofia
■ SOFIA 27 (Agerpres). To- 

dor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, s-a 
îritilnit cu.Fattah Ismail,- 
secretar general al C.C, al 
Partidului Socialist Yeme-
hit, președintele Prezidiului . lor două popoare, al păcii-; 
Consiliului Suprem al Po- și securității în lume. ,

porului.’ Tn cursul convor
birii a fost exprimată sa
tisfacția față de evoluția 
relațiilor de colaborare din
tre cele două partide și 
țări și s-a stabilit ca 

, cestea să fie dezvoltate 
pe viitor,, în . interesul ,

a-
: Și
ce-

S-au inchejat lucrările colocviului-internați
onal — „Drepturile naționale ale poporului 
palestinian și pacea în Orientul Mijlociu"

ROMA 27 (Agerpres). La 
Roma s-au încheiat lucră
rile colocviului internațio
nal pe tema „Drepturile 
naționale ale poporului pa
lestinian și pacea în Ori
entul Mijlociu". Partlciuan- 
ții la reuniune — ’depu
tat i și alte personalități apo
litice din diferite țări ale 
Europei occidentale — s-au 
pronunțat pentru recunoaș
terea drepturilor poporului 
palestinian de a avea un 
stat propriu, independent,

cerînd, totodată, recunoaș- 
. terea de către guvernele 

țărilor lor a Organizației 
pentru Eliberarea Palesti
nei.

Agenția ANSA relevă, cu 
privire la acest colocviu, 

.semnificația deosebită a 
faptului că pentru prima, 
dată s-au aflat zîmpreună 
într-o dezbatere -publică, a- 
laturi' de ăîți participant], 
.personalități politice isra- 
eliene și din partea O.-E.P.

Steagul roșu

<
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Declarație a secretarului
general al P.C.

- BONN 27 (Agerpres). In
tr-un interviu acordat zi
arului vest-german „Unsere 
.Zeit", secretarul- general al 

' Partidului Comunist Portu
ghez, Alvaro CunhaI, a re
levat că în prezent în Por
tugalia. există o situație fa
vorabilă creării unui gu-

din Portugalia

. verh democratic, capabil să 
apere cuceririle revoluțio- 
nare de la 25 aprilie 1974, 
precum și condițiile începe
rii unui dialog între 
verri, cercurile politice 
gate de el și forțele 
stingă. ■

gu-
12-
de

Noi atentate teroriste în Spania
MADRID 27 (Agerpres). 

In Spania au avut loc noi 
atentate teroriste, transmit 
agențiile de presă. Astfel, 
la Madrid, a fost lansată o 
bombă la sediul Ministeru
lui Sănătății, a informat 
poliția din capitala spani
olă, precizînd că pagubele 
materiale sînt .mari.

în localitatea bască Ren
teria, în apropiere de San 
Sebastian, un șofer de taxi 
a fost găsit mort, împușcat 
în cap. Cu o seară în ur
mă, tot într-o localitate 
bască, la Baracaldo, un po-

lițist a fost rănit în cursul 
unui atentat cu arme ele 
foc împotriva unei cazărmi 
a poliției naționale.

9

PA;'VALLETTA 27 1 (A-' 
•gerpres)' în capitala Maltei, 
orașul La Valletta, au în- 

' ceput lucrările conferinței 
miniștrilor de finanțe din 
țările membre ale Com- 
monwealth-ului, organizată 
în perspectiva reuniunii a- 
nuale a Fondului Monetar 
Internațional ce urmează 
să se. desfășoare la Bel
grad. Problemele înscrise 
pe agenda dezbaterilor, la 
care participă reprezentanți , 
din toate st'atele membre 
ale organizației, se referă

la aspectele actuale și di
recțiile de evoluție ale si
tuației economice mondiale, 
cu referiri speciale la cri
za guvernamentală^ inten- , 
sificarea procesului inflați
onist și a recesiunii în 
numeroase țări ale lumii.

FILME

PREȘEDINTELE MIȘCĂ
RII Socialiste Pănelene 
(P.A.S.O.K.), Andreas Pa- 
pandeu, l-a invitat pe pre
ședintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.j, Yasspr Arafat, să 
facă o vizită în Grecia, a 
anunțat un purtător de cu
vin t al P.A.S.O.K.

LUlND CUVÎNTUL 'la 
un miting organizat la Bo
gota cu prilejul desemnării 
candidaților la alegerile în 
organele locale ale puterii 
din 1980, Gilberto Vieira, 
secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist din 
Columbia, a chemat comu
niștii și întreaga populație 
să-și intensifice lupta pen
tru consolidarea democra
ției și independenței na
ționale.

- PREȚURILE la consum 
au crescut în, iulie-august 
cu 0,7 la sută pe ansamblul 
țărilor membre ale Pieței 
comune, a precizat la 
Bruxelles purtătorul de cu- 
vînt al Oficiului de statis
tici al C.E.E. Cea mai pu
ternică creștere a fost în
registrată în Danemarca — 
1,7 la sută.

RITMUL CREȘTERII 
costului vieții în Statele 
Unite a atins. 1,1 la sută în 
luna august a.c., a anunțat 
Departamentul Muncii. Rit-

LA 26 SEPTEMBRIE, 
ora 6 și â0’ ora Moscovei, 
din partea europeană a 

; Uniunii Sovietice.; a fost 
lansată racheta geofizică 
„Vertikal-8‘‘, ia o altitudi
ne de 505 kilometri, Infor
mează agenția TASS. Ea 
este destinată • continuării 
cercetărilor complexe asu
pra radiațiilor solare pe 
unde scurte.

CAMERA REPREZEN
TANȚILOR a Congresului 
american a aprobat cu ma
joritate de voturi legislația 
de aplicare a tratatelor re

feritoare la transferarea 
suveranității asupra Canalu
lui Panama, tratate ce ur
mează să.,intre în vigoare 
începând de luni.

APROXIMATIV 400 de 
experți din difprite țări 
ale lumii vor participa, în 
următoarele 19 luni, la un 
vast program de cercetări 
asupra Soarelui.

. Revista americană „Nați-
sub controlul onal Science Foundation1' 

informează, în acest con
text, că. pînă la 28 febru
arie 1981, activitatea sola
ră se va afla la apogeul 
său pentru a doua oară în
cepînd din secolul al 
XVII-Iea, cînd Galileo Ga
lilei a observat pentru pri
ma dată erupțiile solare.

mul anual al inflației de
pășește nivelul de 13 la 
sută, ceea ce reprezintă un 
record- în materie.

O DELEGAȚIE a Parti
dului ■ (Jdmunîst Italian 
condusă de Enrico Berlm- 
guer, secretar general al 
P.C.I„ avea convorbiri 
la Lisabona, în prima săp- 
tămînă a lunii octombrie, 
cu o delegație a Partidului 
Comunist Portlighez con
dusă de Alvaro Cunhaâ, se
cretar general al P.C.P., — 
inforînează un comunicat 
al P.C.I.

POTRIVIT UNII CO
MUNICAT al Ministerului 
angolez al Construcțiilor și 
Locuințelor, statul angolez 
a naționalizat 642 clădiri,, 
care se adaugă altor 28 000 
unități de locuit aflate, de 
asemenea, 
statului. .■■■. '‘ <

CO-ȚlâlANUL de limbă 
engleză „Montreal Star" — 
unul dintre cele mai re
putate organe de presă din 
Canada — și-a încetat apa
riția, după 111 ani de la 
publicarea primului său 
număr.

organizează, în data de 12 octombrie 1979, 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi: ’ ,

• — 1 post bibliotecar cu studii superioare*
— 2 posturi de tehnicieni (principali).
De asemenea încadrează.direct sau prin 

transfer
- 1
- 2
- 1
- 2
Condițiile de încadrare și 

conform Legii nr. 12/1971 
188/1977.

Cererile de înscriere la concurs și de" în
cadrare se pot depune zilnic la Biroul plan- 
retribuire-personal unde se pot obține infor
mații suplimentare.

strungar , 
lăcătuși mecanici 
electrician 
fochiști.

Z

s

retribuire sînt 
și Decretului

Duminică, 30 septembrie
8,40 Gimnastica la domi

ciliu.
Tot înainte !
Șoimii patriei.
Film serial pentru 
copii: „Săgeata nea
gră". Ultirhul 'epi
sod.
Viața satului. 
Avanpremieră.
Al VllI-lea 
internațional 
ge Enescu" în 
troșpectivă. 
Telex.
Album duminical : 
Umor și muzică.
Woody, ciocăni loa
rei! buclucașă.
Spectacolul lumii.
Caleidoscop muzical. 
Film serial „Calva
rul". Episodul 15. 
Cutezători spre vi
itor.

17,10 Cînteee și dansuri 
din R.P. Chineză.

17,30 Telesport.
19,00 Telejurnal.
19,15 P.G.R. — Arhitectul 

vieții noi.
19,40 Festivalul internațio

nal „George Enescu".

9,00
9,25
9,35

13,00
13,05

14,00

14,25
14,50
15,10

16,00

festival
„Geor- 

re-

19,55 Film artistic „Profe
tul, aurul și ardele
nii". Premieră TV.

21.40 Telejurnal.
» Sport.

Luni, 1 octombrie
16,00 Emisiune în limba 

' maghiară.
18.20 Șhanghai
18.40 Cînteee și dansuri din

... r..r.
18,50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal.
19.20

17.20 Din țările socialiste.
17.50 Itinerare turisțice.
18,10 Album coral.
18.20 Revista social-politi- 

că TV.
18.50 1001 de seri.
19.00 Telejurnal.
19.20 îndeplinim progra

mul partidului.

R.P. Chineză.

Revista economică 
TV.

19.40 Cadran mondial.
20,00 Mai aveți o întreba

re ?
20.40 Roman-foileton: „Cei 

din Mogador". Episo
dul 3.

21,35 Telejurnal.
Marți, 2 octombrie

9,00
10,00

Teleșcoală.
Film serial: Dallas — 

pețrolie- 
Reluarea 

5.

Compania 
ră Ewing, 
episodului 
Telex.10>0

16,00 Telex.
16,05
16,35

17,00

Teleșcoală.
Curs de limbă en 
gleză.
Almanah pionieresc.

/

Mica publicitate
VlND motocicletă Jawa, 

strada Independenței, bloc 
27, ap. 32, sc. II — Petro
șani. (1810)
, VÎND Dacia 1100, telefon 

42827. (1818)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Alexa 
Constantin, eliberată de 
I.M. Pafoșeni. Se declară 
nulă. (1811)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Drăgoescu 
Nicolae, eliberat de Insți-

tutui de' mine Petroșani. 
Se declară nul. (1819)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Botică Tra
ian, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. Se de
clară nul. (1812)

PIERDUT cline șoricâr, 
galben-roșcat, (marți între 
orele 13,00—14,00). Adresați 
ștr. Radu Negru nr. 2 — 
Petroșani. Găsitorului re
compensă. (1814)

16,50
17,15

17,30

și Craiova. ’
Pe cărările toamnei. 
Corespondenții jude
țeni transmit...
Oaspeți ai scenelor 
noastre.
Atenție la... neatenție. 
Tragerea pronoex- 
pres.

rul“.
sodului

10,50 Telex.
16,00
16,05

PROGRAMUL W
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19,45 Melodii populare.
20,00 Seară de teatru : „Că

ruțașul flenschel" de 
Gerliart Hauptmann.

21,35 Telejurnal.

18,30 Consilierul telespec
tatorului.
1001 de seri.
Telejurnal.

18.50 
19,00 ____

' 19,20 Noi, femeile!
19.50 Telecinemateca : 

ciul: „Dosarele 
cranului". Vînătorul

, de conștiințe. Premi
eră pe țară. Produc- ț 

i < ție a studiourilor 
mericane.

21,35 Telejurnal. '
Joi, 4 octombrie

9,00 Teleșcoală.

Ci-
e-Miercuri, 3 octombrie

15,00 Fotbal: Steaua — 
Young Boys Berna în 
„Cupa Cupelor" și 
Universitatea Craio
va — Wiener Sport 

' Klub în „Cupa 
UEFA". Transmisi
uni directe alternați- , 
ve.de la. București 10,00 Film serial „Calva-

a-

I
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blica : Detectiv particu
lar ; Unirea : Ultima 
frontieră a rhorții ;

PETRILA: Hercule
cucerește Atlantida ;

Fortăreața

în spatele frontului, se
riile I—II ;
' VULCAN: Falanste
rul, seriile I—II.

EUPENI — Cultural: 
"Hercule cucerește Atlan
tida ; Muncitoresc : Cum 

• se trezește o prințesă ; 
I U.ilCANI: Acțiunea 

arsenal.

ILONEA: 
invizibilă ;

IANINOASA: 
în soațele fron

I

TV

18,25
18.35
18,50
19,00
19,15
19.35 artistic : 

Vlaicu".

16,00 Telex.
l 16,05 Școala contempora

nă.
Emisiune în limba 
germană. 
Tragerea loto. 
La volan. 
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Reflector.
Film 
„Aurel
Premieră TV. Film 
realizat în studio
urile Centrului de 
Producție Cinema
tografică București. 
Scenariul: Eugenia 
Busuioceanu. Regia 
Mircea Drăgan.

21,15 Revista literar-ar- 
tistică TV.

21,35 Telejurnal.

■ 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Reluarea epi- 19,00 Telejurnal.
15. 19,20 Reflector.

19,40 Estrada duminicală. 
20,00 Dialog despre viitor.

AEK A te- 20,15 Conexiuni — **Episo-
F.C. Argeș, dul 4. :

21,05 Atelier de creație 
■. literar-artistică.

21,35 Telejurnal.
Sîmbătă, 6 octombrie

Teleșcoală. 
Roman-foileton 
dih Mogador". 
lilarea episodului 
Publicitate. 
Telecinemateca 
luare).
De la A la... infinit 1 
Clubul tineretului. 
Șăptămîna politică 
internă și internați»- • 
nală.

Telex.
Fotbal
na — 
mfeci retur în „Cupa 
Campionilor Euro
peni". Rezumat 
mit de la Atena.

17,00 Viața culturală..
Seară televiziunii
R.D. Germană.

18,00 Erfurt — Un

pri-

din

oraș 
nu numai al florilor.

18.20 Parada muzicii ușoa-
: re. ’
18,50 1001 de seri. ’
19,00 Telejurna|.
19,30 Ora tineretului.
20.20 Seara televiziunii din

R.D. Germană.
Film artistic „Croa
ziera". Premieră pe 
țară. ■ ■

21.10 Telejurnal.
Vineri, 5 octombrie

16,00 Telex. ' L ’ ' -
16,05 Istorie.
16-30 Emisiune în limba 

germană.
1Ș,25 Tragerea loto.
18,35 La volan.
18,50 1001 de seri.

8.30
10,15

11,10
11,15

„Cei
Re-

3-Z

(re-

13,00
17.50
18.35

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 îndeplinim progra

mul partidului. -
19,40 Teleenciclopedia.
20,10 Film serial: Dallas — 

,. Compania petrolieră 
’ Ewing. Episodul 7.

21,00 Varietăți de sîmbătă 
seara.

21.35 Telejurnal^
■------ ---------------------- \ ------------ -
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