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Apartamente pentru oamenii 
muncii din Lupeni și Uricani
Două noi blocuri de locuințe, însumînd 76 apartamente, au fost recepționate la sfîrșitul lunii septembrie. Cu acestea, numărul de apartamente predate de la începutul anului de către constructorii șantierului din Lupeni al T.C.IL se’ ridică Ia 244, din care 70 au fost

Fruntașli abataje’or mecanizate

construite în noul cartier Bucura al orașului Uricani. Dintre formațiile de lucru care, se evidențiază prin ritmuri de execuție înalte pe care le obțin fac parte cele conduse de loan Mănărăzan, Tudor Sandu Nicolae A- vram, Martin Grito, Gheorghe Ristea, Ilie Popa, Aurel Pălivan și Ion Diaconu.în prezent se află în e-La finele celui de-al treilea trimestru al anului curent, brigada Condusă da loan Kacso. de Ia mina Lupeni, brigadă ce exploa- lâjjțg un Complex mecanizat, raportează depășirea sarcinilor de plan la producția de cărbune cu 31 000 - de tone. Productivitatea muncii planificată a fost depășită pe fiecare lună, în medie, cu 2,5 tone/post.

De asemenea, brigăzile conduse de Francisc Faza- kaș și Titu Teacenco de la I.M. Paroșeni, dintre care numai, prima a extras în perioada care a trecut din acest an, tot dintr-up abataj mecanizat, 23 000 tone de cărbune- Rezultatele obținute de cunoscuții brigadieri, constituie un punct de plecare spre noi succese.

xecuție la Lupeni alte a- proape 400 apartamente,, din care peste 200 vor fi predate pînă la finele a- nului. La peste 200 de viitoare apartamente se lucrează deja la finisări interioare și exterioare. Peste 300 de apartamente a- flate în execuție vor fi e- xeeutatc cu sprijinul unor șantiere ale M.C. Ind.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste Româ
nia a avut, miercurj dimineața, la sediul 
C.C. al P.C.R., o ședință de lucru cu con
siliul de conducere al Ministerului Mine
lor, Petrolului și Geologiei consacrată ana
lizării și stabilirii măsurilor pentru per
fecționarea activității în domeniul indus
triei extractive.

Au luat parte tovarășii Ilie Verdeț, Ion 
Pățan, Virgil Trofin, Nicolae Constantin, 
Vasile Patilineț și Ion Ursu.

In cadrul ședinței, la care au luat 
cuvîntul numeroși participanți’, — cadre 
de conducere din minister, centrale, în
treprinderi, din domeniul cercetării — 
au fost evidențiate rezultatele activității 
desfășurate de oamenii muncii din indus
tria extractivă pentru dezvoltarea bazei 
de materii prime și combustibili, pentru 
descoperirea de noi resurse energetice, 
pentru valorificarea superioară a surselor 
de care dispune țara noastră. In același 
timp, în spirit critic și autocritic, au 
fost relevate o serie de lipsuri și defici
ențe, subliniindu-se necesitatea intensifi
cării eforturilor pentru îndeplinirea in
tegrală si la parametri superiori a sarci
nilor de plan în industria cărbunelui, pe
trolului și a celorlalte substanțe mine
rale utile, a activității de cercetare si 
prospectare geologică în vederea punerii 
în valoare a noi rezerve de țiței, gaze na
turale. cărbune, minereuri feroase 
și neferoase, pentru descoperirea de 
noi surse energetice și de < materii pri

me, necesare satisfacerii nevoilor în con
tinuă creștere ale economiei naționale.'

In încheierea ședinței, a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. Por
nind de Ia importanța deosebită Pe care 
o are acest sector, secretarul general al 
partidului a subliniat sarcinile de mare 
răspundere ce revin ministerului, ca prin
cipal producător de resurse energetice și 
materii prime esențiale necesare desfășu
rării în bune condiții a activității în 
toate ramurile economiei naționale. A- 
preciind rezultatele bune obținute în do
meniul minelor, petrolului și geologiei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat 
totodată existența unor lipsuri și neajun
suri serioase în activitatea conducerii mi
nisterului, a centralelor și întreprinderi
lor. Secretarul general al partidului a cri
ticat neîndeplinirea Planului la petrol și 
cărbune, indicînd să se acționeze cu toa
tă fermitatea și toată răspunderea pentru 
îmbunătățirea organizării muncii și Pro
ducției, lichidarea deficiențelor și asigu
rarea îndeplinirii integrale a planurilor 
stabilite.

Secretarul general al partidului a pus un 
accent deosebit pe necesitatea sporirii 
substanțiale în viitorii ani a extracției de 
cărbune și petrol. Reievînd importanța 
creșterii ponderii cărbunelui în produc
ția de energie electrică a țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut să se acționeze

(Continuare în pag. a 4-a)

Ce trebuie făcut 
la mina Uricani 
pentru ca rezultate
le mecanizării să se 
ridice la nivelul pa
rametrilor proiec
tați ? ■ /

Condițiile tectonice grele, care au apărut in abatajul frontal din panoul I, de la sectorul III al minei Uricani, e adevărat, frî- nează activitatea normală de avansare, dar strangularea fluxului tehnologic din abataj puțea fi evitată dacă, de la început, adică atunci cînd a apărut falia se luau măsuri corespunzătoare. Indiferent ce greutăți apar în abataj, ele pot fi mai ușor trecute dacă se prevăd și dacă se găsesc din timp, soluțiile ..adecvate. în abatajul de car<5”Vorbim, găsirea rapidă a unor soluții și aplicarea lor nu mai pot fi aminate pentru că, trebuie să o spun deschis, dacă în cel mult o săptămînă nu se va face nici o avansare, com- .plexul mecanizat oare a mai stat deja o săptămînă fără a fi dirijat, se va distruge. în acest caz trebuie,

O brigadă car- obține în lire, Jună rez-.m ; banc Ia extracția de cărbu > ț.e.i condusă de Ion
Sălăgean de la seciorul IV al minei - upciii. in fotografie: șeful de schimb Ghe-rghe Bejean împreună 

cu ortacii săi Ion Nisțor și Ion Bordea, Foto : Gh. OLTEANU

IOSIF KELEMEN, inginer șef la I.M, Lonea, care ne-a 
însoțit în subteran în ziua de 2 octombrie 

la abatajul dotat cu complex mecanizat, afirmă:

„Constituirea unei formații 
„service" la nivelul întreprinderii 

este absolut necesară"
Consemnăm în continuare opiniile inginerului losif Ke'emen :și acest lucru îl spun din experiență, ca în panoul 1, în zona unde este falia să se introducă o brigadă specializată. în lucrările de investiții, care să cunoască modul de lucru în piatră și, care, pe baza unui program riguros, să poată să •scoată abatajul din impas.Dacă săritura din apropierea galeriei de caP se menține pe o distanță mare, atunci se poate trece la demontarea secțiilor și, implicit, la micșorarea ca lungime a abatajului. Și, pentru că tot este vorba 
de lungimea abatajului, vreau să amintesc că o întreținere și exploatare a Utilajului se face corespunzător atunci cînd abatajul are o lungime de cel mult 80—-85 m.

Pe un front cu o deschidere de 120 m și cu înclinare, așa cum are cel de la sectorul III, îți trebuie în primul rînd oameni temeinic pregătiți, care să stăpînească bine tehnica nouă și atunci, greutățile legate de. condițiile de ză-, cămînt puteau fi mai ușor trecute, mai ales dacă la nivel de întreprindere e- xista și o formație „service". Cea existentă în prezent la nivelul sectorului nu se poate numi echipă „service". Sectorul este a- devărat, face revizia curentă a utilajului, dar a- ceasta nu es.țe suficient pentru a mări durata de „viață" a complexului. x O formație „service" la nivel de mină, condusă de un in

giner electromecanic, în care să fie încadrați 25—30 de muncitori, de diferite meserii, bine instruiți, poate veghea și stăpîni mai bine întreținerea complexului. Mai mult chiar, oamenii din formația „service" sînt cei care trebuie să anticipeze unele probleme, ce urmează să apară în modul de comportare a utilajului și să ia măsuri corespunzătoare pentru înlăturarea lor. Asta fără să mai amintesc că introducerea și montarea complexului în abataj, reviziile și reparațiile generale trebuie
Consemnare realizată de 

Constantin GRAURE

(Continuare în pag. a 2-a)

Secvență din noul centru civic al orașului Petroșani.

Gesturi firești, 
încărcate de o înaltă 

responsabilitate.Uzina electrică Paroșeni, camera de comandă. Este locul unde mai deunăzi ne-am aflat pentru o bună bucată de timp cu scopul declarat de a „măsura" tensiunea la care lucrează un'colectiv despre care se scrie relativ puțin, dar care, prin complexitatea activităților desfășurate aici, se autodefinește. Prin simpla titulatură a unității, Se înțelege, ’ aici se produce curent electric. Simplu, nu ! Ne-am gîndit vreodată însă, cînd am a- prins lampa electrică în apartament, sau cînd am pus în mișcare un motor, o mașină, la acești oameni care ■“■ .■ghează zi și noapte penti ca noi să avem lumină? Poate da, poate nu, .Indiferent dacă ne-am gîndit sau nu acești oameni — numiți într-un cu- vînt energeticiehi — își fac datoria cu dăruire și pasiune. .Acolo, în camera de'comandă, printre comenzi, convorbiri telefonice, ordine concrete și lapidare, încropim o discuție cu cei trei afiați la timona uzinei în acea zi: inginerul Ion Bîrhoată, dispecer șef de 

tură centrală, maistrul Nicolae Bendea, șeful de tură la secția electrică și Nicolae Aribășoiu, operator la tabloul de comandă. Fiecare dintre cei trei a- vea misiunea lui, o treabă foarte importantă și concretă în angrenajul uzinei.Ne aflam acolo pentru a surprinde firescul, cotidianul în viața unui ,co lectiv. Din frîturi de discuții, printre manevre și convorbiri telefonice reușim să aflăm cite ' ceva, nu totul dar suficient, a- niimite fapte de muncă, a- parent „ normale, de altfel așa le "consideră și autorii lor, aparent ieșite din. comun, dacă ne gîndim la rapiditatea și conștiinciozitatea cu care au fost înfăptuite. Din multitudinea acestora redăm unul care ni s-a părut cu totul și cu totul deosebit.Era într-o zi de sărbă-' toare. In multe întreprinderi nu se lucra decît la reparații. Oamenii, în marea lor majoritate își petreceau timpul liber care t
C. IOVANESCU 

(Continuare în pag. a 3-a)
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Angajare fermă pentru prepararea 
unor cantități sporite de cărbune

• Economii la cheltuielile de preparare — 2 milioane lei• Planu] dc cărbune net pe cele 9 luni ale anului a fost depășit eu 22 3.38 de tone .® Recuperarea globală cu plus 0.8 puncte• S-au economisit 1,4 milioane kWh energie e- lectrică și 30 tone dc motorină
La conferința pentru dare de seamă și alegeri, preparatorii din Lupeni au a- nalizat cu înaltă responsabilitate comunistă principalele sarcini care le stau în față, determinate de creș- . terea cantității de cărbune extras de unitățile miniere, neajunsurile din activitatea proprie ce au dus la nerea- lizărea unor indicatori și care au avut drept efect pierderea unei, importante cantități de cărbune coc- sificabil în mixtele energetice. în darea de seamă au fost evidențiate măsurile luate de comitetul de partid împreună cu conducerea prepârației. care au avut drept rezultat creșterea siguranței în funcționarea mașinilor, a capacităților de însilozare pentru cărbunele spălat, economisirea e- nergiei și* a combustibilului, asimilarea confecționării în atelierul propriu a unor piese de schimb pentru mașinile din import. Toate acestea au stimulat realizarea unei bune conlucrări. între toate compartimentele. secției, reușind u se să se obțină pînă în prezent la nivel de întreprindere (I.P.C.V.J.) 5 milioane lei beneficii. De a- semenca, promovarea consecventă și plină de încredere a femeilor în diferite munci a contribuit la stimularea potențialului creator al acestora, la angajarea lor,. alături de bărbați, în procesul de producție pentru soluționarea diferitelor probleme.Kind pe rînd, participan- ții la discuții, abordînd probleme economice, sociale și politice, s-au angajat- să depună toate eforturile, pentru a face față sarcinilor, răspunzînd cu promptitudine Chemărilor lansate de organizația de partid pentru continua îmbunătățire a activității secției. Ca adevărați comuniști, au recunoscut și u

nele carențe care mai persistă și s-au declarat nemulțumiți chiar de rezultatele obținute.-„Conșider că este insuficient ce s-a făcut pe linia economisirii de energie și combustibil, spunea șeful secției, ing. Tudor Geamă- nu, avem resurse încă nefolosite și trebuie să trecem grabnic la valorificarea lor". Criticând lipsa u-
ALEGERI 

IN ORGANIZAȚIILE 
DE PARTIDnor reprezentanți din partea I.P.C.V.J.-ului, a C.M.V.J. și a întreprinderilor miniere, Constantin Stahciu afirma : „Era bine să participe, deoarece problemele pe care no; le ridicăm sînt de interes comun". Preparatorul specialist Vasile Răcășan, lăcătușul specialist Emil Alexe, ing. Victor Corpadea. ing. Adrian Pangalos, Tiberiu Halasz. Ileana Guliaș, Ana Vasile, Oliviu Florea, Ion Moldovan, Nistor Moldovan, Gheorghe Enciu, Lucian Chișu, au făcut propuneri concrete, menite să ducă la îmbunătățirea muncii organizațiilor de partid, sindicat și U.T.C., în așa fel îneît și în perioada următoare colectivul preparației din Lupeni să se situeze mereu în fruntea întrecerii socialiste.Sarcinile economice pentru anul 1980 sînt mobilizatoare, pentru colectivul secției de preparare Lupeni, și se reflectă în reccp- ționarea numai de la mina Lupeni a 1 000 de tone cărbune zilnic mai mult. De aceea pregătirea realizării planului pe anul viitor este o îndatorire principală a comuniștilor de la secția Lupeni. Iată de 

ce măsurile care au fost stabilite . cu multă . responsabilitate de comuniști, materializate în practică, vor conduce la îmbună- vtățirea activității de-preparare. Prin repararea utilajelor în atelierul propriu, întărirea echipelor de la întreținere, reducerea consumului specific de materiale și combustibil, mărirea parcului de vagoane, dotarea cu încă o locomotivă Diesel, funcționarea a două linii de spălare, rezultatele ce vor fi obținute înglobează puterea de mobilizare a comuniștilor, a colectivului de Oameni, ai muncii, ferm hotărîți să transpună în practică sarcinile încredințate de conducerea partidului.
Gheorghe POPESCU

Laborantele Elena O- 
riciuc Și Elena Bogatu, 
de la I.F.A. Vîscoza — 
Lupeni, efectuează a- 
nalize chimice necesare 
operațiilor curente.

Foto : O GEORGE

Șoimii patriei la... lucru. I'oto: Gh. OLTEANU

Constituirea unei formații 
„service" la nivelul întreprinderii

(Urmare din pag I!făcute tot de această formație.Cunpscînd perfect principiul de funcționare a complexului mecanizat și condițiile de zăcămînt, membrii formației „service" pot, în funcție de nevoile din abataj, să aducă și unele îmbunătățiri utilajului. Dacă mina Uricani

avea o asemenea.formație, cred că puteau fi mai ușor depășite greutățile ivite la un moment dat în abataj. Actualul mod de organizare a formației „service" la nivelul sectorului, nu numai că nu poate să rezolve problemele de care am a- mintit, dar sînt cazuri <4nd unele „lucrări mici", de întreținere, sînt neglijate în dorința de a da cărbune. Alcătuirea unei formații „service" la nivel de mină apare cu atît mai necesară, cu cit mecanizarea lucrărilor din subteran la Uri
Cursuri serale în 

învățămîntul supei.urPentru a veni în sprijinul oamenilor muncii care lucrează nemijlocit în producție, cu începere din actualul an de studii, în instituții de învățămînt superior din mari centre universitare ale țării funcționează secții serale de ingineri și arhitecți. înființate în București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Brașov, Galați, Craiova și Petroșani, unitățile de învățămînt menționate pregătesc specialiști în domeniul minelor, metalurgiei, construcțiilor de mașini, electrotehnicii și electronicii, construcțiilor și arhitecturii.Durata acestor cursuri este mai mare cu un an decît a celor existente în învățămîntul de zi, noua categorie de învățămînt fiind frecventată', în baza coii- cursului de admitere, de oameni ai muncii care lucrează în unități productive, în meserii legate de profilurile specializării respective.Noile secții ale învățământului superior seral contribuie la formarea profesională, a forței' de muncă ce se va realiza în strînsă legătură cu cerințele economice și vieții sociale.
(Agerpres)

cani este un proces continuu, de amploare “j,.,?*★In subteran, ing. Ibsct Kelemen, inginer cu o bogată experiență în domeniul mecanizării, a propus unele soluții pe care la suprafață, în discuția avută cu cadrele din conducerea minei, le-a reluat ur- mînd ca ele să fie analizate și să se întreprindă măsuri corespunzătoare.★Următorul nostru invitat este ing. Ionel Botoroagă, șeful serviciului producție de la I.U.M. Petroșani.

Se impun măsuri ferme pentru 
îmbun i țățirea activității comercialeDesfășurînd o activitate perseverentă, echipele de control al oamenilor muncii ce activează pe ,raza orașului Vulcan, contribuie la îmbunătățirea activității în diferite domenii. Mai multe echipe de la IM. Vulcan, deplasîndu-se într-una din zile în unitățile comerciale, au constatat că pe lingă aspectul general bun al aprovizionării și deservirii. mai persistă unele practici, unele neajunsuri, care trebuie rezolvate de organele competente.La unitatea C.L.F, nr. 11, spațiile nu sînt corespunză- . tor folosite, unele camere fiind ocupate cu materiale de construcții, în timp ce în rafturi lipsesc rădăci- noasele. Ordinea, și curățenia nu se ridică la nivelul cerințelor, a posibilităților existente, pentru a practica o servire civilizată, dovadă că acolo unde există preocupare lucrurile stau altfel, ne-a oferit-o u- nitatea nr. 43, unde, imediat cum intri se vede mina de gospodar. Aceeași

imagine o oferă și magazinele nr. 53 și unitatea de legume și fructe nr. 15 unde acum în prag de iarnă am consemnat lipsa zarzavaturilor : ardei gras, ka- pia, gogoșari. roșii, a fructelor, precum și... tergiversări în ridicarea ambala-

de lapte fără capace, conserve degradate, depozitate la un loc cu alte mărfuri. Tot în acest cartier locuitorii au reclamat lipsa produselor „gospodina" și slaba preocupare pentru aprovizionarea unității de legume și l'ructe nr. 11..
Echipele de control al oamenilor muncii, 

în acțiune

jelor, fapt ce duce la degradarea și sustragerea lor, neexislînd un spațiu împrejmuit pentru depozitare.A fost vizitat și microra- ionui 3 B din noul cartier al orașului, unde s-a constatat o slabă preocupare pentru servirea populației, pentru aprovizionare, ceea O ce determină deplasarea cumpărătorilor la alte u- nități, din oraș, care devin aglomerate și, în final, toate aceste neajunsuri duc la pierdere de timp. La unitatea nr. 50 am găsit sticle.

La unele unități vizitate, la diferite sortimente de mărfuri nu erau afișate prețurile, iar lucrătorii nu poartă ecusoane, (de e- xemplu — magazinul 44 și 58). La unitatea nr. 10, deși în factură scria negru pe alb „struguri extra" 5,70 lei și tea I" cu prețul era anume de nărui afirmînd că nu primit struguri calitatea I.Echipele de control al oamenilor muncii au constatat și lipsa Unor mărfuri

nr.

cu „struguri calita- 5 lei, la vînzare unul singur și 5,70 lei, gestio- a

mult solicitate de cumpărători : boia de ardei dulce, foi de dafin, mălai, sare de lămîie, brînză de oi. Magazinul nr. 46 este foarte aprovizionat, dar în ziua controlului, din cinci vîn- zători, doar doi vindeau, iar în magazin s-au găsit compoturi de pere și sirop de brad cu termenele de garanție depășite și ■ fără prelungire ;Din cele constatate se poate trage ușor concluzia despre modul cum se desfășoară activitatea comercială din orașul Vulcan. Timpul friguros se apropie și credem că este necesar ca factorii responsabili, îndrituiți să rezolve aceste probleme, să întreprindă măsuri operative, concrete pentru ca activitatea comercială din orașul nostru să se desfășoare la nivelul cerințelor pe care le implică comerțul civilizat.
Tudor MOCUȚA, 

Dumitru MILEA și 
Nicolae BOJINCÂ, 

membri ai comisiilor de 
control al oamenilor muncii

în cele 4 case ale pionierilor și șoimilor patriei din Valea Jiului — Lupeni,. Vulcan, Petroșani și Petrila — s-a deschis duminică noul an de învățămînt 1979— 1980. Am reținut faptul că în acest an vor funcționa aproape 40 de cercuri tehnico-aplicati- ve și cultural artistice în cadrul.. cărora copiii își pot dezvolta disponibilitățile qreatoare, talentul și aptitudinile. 
(T. Si) ț ..Spre satisfacția locuitorilor cartierului Constructorul din Petroșani, de cîteva zile au început lucrările de reparație pe

străzile Dr. Petru Groza și Constructorul T.V.)
■irîn cadrul manifestărilor prilejute de ediția a X-a a „SarmiȘului" hu- nedorean, la Jieț a avut loc o expunere pe tema „Ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, țelul suprem al politicii partidului". Expunerea a fost urmată de un program artistic. (C. I.)

* cîn cadrul clubului sindicatelor din Lupeni și-a reluat activitatea Universitatea cultural-ști- ințifică. Universitatea cuprinde, între altele, cercurile de radio-TV., dăctilografie, muzică, precum și cineclubul. 
(Gabriela Andraș, co- 
resp.)
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f în atelierul mecanic al minei Vulcan, acolo unde oamenii replamădesc oțelul și îi dau valoare, strunguri, freze, ciocane de forjat, o mișcare de oameni și mîini creează ritmuri în care cîntecul aspru al muncii menține în subpămînturi miracolul luminii. Piesele de sghimb confecționate, reparațiile și reviziile la toate utilajele din dotare, mașinile care au luptat cu rocile dure se des- ■ prind în fiecare zi de pe bancurile atelierului, pentru a lua drumul subteranului.— fn ultimii doi ani, ne spunea șeful atelierului, sing. Franeisc Streit- ferdt, nici un utilaj n-a mai ieșit pe poarta minei pentru reparații. Ne-am am pro- care exe- ăici. Vie-,
gospodărit singuri, confecționat cu forțe" prii unele instalații, ne erau necesare și cutăm reparațiile Echipele conduse tor Rapoltean, Krenko, Toader au 1 confecționatI pentru forjat grinzi, val- țul pentru îndoit tablă și aceasta fără a neglija sar-i cinile zilnice, care cu-

deEugen Cismaș, presele
Marea majoritate a locuitorilor din Uricani își văd cinstit de treburile lor. Printre aceștia însă se mai strecoară și unii, așij- derea unor mere putrede care dacă nu 'sînt îndepărtate la timp le contaminează și pe celelalte. Bunii gospodari însă, se îngrijesc întotdeauna ca putreziciunea să nu se extindă, iar la puținul a- tins renunță fără părere de rău.Vilmoș S. și Sirnion L. erau încadrați la mina Uricani, unde munceau așa cum munceau, din moment ce după șut erau în permanență cu. capul plin de băutură.în ziua de 13 septembrie ac., aflîndu-se la restaurantul „Păltiniș" din localitate, unde au fost ser

prind executarea capuri- lor de întindere și reducții, pentru TR-3, prelungind astfel timpul de funcționare a transportoarelor.încet, încet, pentru noi forfota atelierului se descompune, începem să

autodepăși

Echipa Iui
înțelegem tot mecanismul care prin căldură umană topește și retopește culorile vii ale muncii în retorte ce dau simbolul hărniciei.Gheorghe Manele de la atelierul forjă confecționează lunar 15110—1800 de grinzi pentru vatră, cea condusă de Iulian Căpuci, repară peste 300 de stîlpi hidraulici de toate dimensiunile și capsează a- proapc 10W m furtune de înaltă presiune.
„Merele putrede..."viți din belșug (cine se punea cu ei !) cu licoarea lui Bachus, limbile le-au devenit mai ascuțite, ochii tot mai împăienjeniți de aburii; alcoolului și, nea- vînd pe cine provoca la scandal, l-au stîrnit între ei. în sprijinul lui S:L. a venit... fratele său mai mic, minor. „Ostilitățile" ar fi luat proporții dacă n-ar fi intervenit .cîțiva cetățeni, «Intrușii" n-au putut rezolva prea mult, părțile ostile se luptau cu straiele aruncate la pămînt, pentru a acționa în voie, A intervenit însă organul de miliție, care î-a pus fa- ță-n față cu Decretul 153, potrivit căruia, „belige-

șica

Discutăm cu Ioan Bo- | tar, care ne întregește i- j magiriea dimensiunilor ac- ’ tivității acestui atelier, pe I care-1 putem numi „apa vie a activității subterane" : r— Numai în luna septembrie am revizuit reparat trei combine. A- vem strungari buni Nicol ac Pop, Vasile Ur- san, Tiberiu Kovacs, Arpad Sipoș, care execută oricare din piesele de care avem nevoie. Nu . e- xistă utilaj care se folosește în mînățși pe care să nu-1 putem repara.Transportoare de toate tipurile, mașini de încărcat MIP, pompe, duplex, trolii pneumatice și electrice, unelte pneumatice sînt scoase din subteran și reparate în acest atelier. Echipele conduse de Victor Purdescu, . Ioan Surdu, Ioan Stark, Dăni- lă Fiiștoș, Alexandru Vlă- doiu refac capacitatea, de lucru a acestor mașini și le dau cale liberă spre fronturile de cărbune. Ei trăiesc zilnic puternica senzație a ruperii din ființa fiecăruia a unei miei părți ce va lupta cu întunericul și mileniile fră- mîntate ale subpămîntu- lui, plantînd în veșnicia veacurilor curajul pe care . îl presupune autodepăși- rea.
Gheorghe POPESCU

I

I
I
I 
I

ranții" au părăsit «teatrul de operațiuni» pentru trei luni.Tot pentru aceeași perioadă-și, evident, în aceeași direcție a lost orientat și loan D. din Valea de Brazi. Sătenii săi, se pare, nu-i vor simți lipsa. Dimpotrivă, vor avea și ei mai multă liniște. Chiar și soția sa, care în repetate rînduri a fost realmente molestată din pricini care țin de... o altă candidată la fericire, alături de l.D. Omul avba însă 'și alte metehne. Băutor de travaliu, posesor recunoscut al așâ-zisei „sămînț.e de scandal", căuta cu luminarea. aprinsă pricină oricui. Și nu șe poate spune că ocazii a avut puține. Intr-un timp relativ scurt și-a golit buzunarele de vreo 20 000 lei, eheltuiți
Uneori, în ciuda insistențelor educative ale obș- tei, cel care S-a înfruptat de măi multe ori din „fructele" traiului parazitar, uită destul de repede perioada de „carantină", : impusă de legile societății noastre și, mizjnd pe iuțeala sa de mină la adăpostul întunericului sau al altor împrejurări favorabile, trece din nou la „acțiune". Un asemenea individ, necon- vins încă de necesitatea de a munci, de a-și desfășura viața între coordonatele einstei și echității nu „iartă" slăbiciunile firii omenești, dimpotrvă le exploatează tocmai în scopul de a comite abateri antisociale. Cînd oamenii din jurul lui „închid" ochii, dau dovadă de neglijență, imediat apar germenii climatului favorabil infracțiunii și recidivis

tul „de profesie" atît așteaptă....De pe panoul gazetei de perete din centrul Pe- troșaniului, panou unde sînt înfierate gravele manifestări antisociale, atrage a- tenția o privire furișă, ga
ta de pîndă ; e privirea lui Aurel Oprea, un individ 
cu impresionante antecedente penale. Ultima oară fusese condamnat pentru o suită de șapte furturi la

Gesturi de o înaltă responsabilitate
(Urmare dm pae I)cum credea de cuviință. Uzina însă trebuia să funcționeze! Nici nu se putea altfel. Dar și aici se afla doar personalul de exploatare. Cînd totul părea să- fie normal, se i- vește o defecțiune la cop* ducta de ocolire a vanei principale de abur a turbinei nr. 3. Cei prezenți și-au dat pe loc seama că această defecțiune pune în pericol, funcționarea uzinei. Zgomot puternic în sala de mașini, condensul de aburi producea umezeală și împiedica orice fel de manevră sau intervenție în zonă. Era nevoie de remediere urgentă. Dar cum, fără oprirea turbinei de aburi ? Imposibil. Insă, nici oprirea nu se poate efectua oricum. Se cere aprobarea dispecerului național, și cum cu „naționalul" (prescurtare uzuală în serviciu) nu e de glumit, trebuia localizată foarte bine avaria, apreciat corect timpul necesar remedierii și multe altele. Avaria însă e avarie, mică sau mare, nu se poate merge la risc. Se obține aprobarea pentru oprirea turbinei ; nu mai mult însă de patru ore.In timp ce personalul de exploatare executa mane-pe amenzi sau daune pentru părțile vătămate în diferite încleștări. La începutul lui septembrie, a- flîndu-se în au uzul de Petroșani — Urit ii, face scandal, conturbă, ordinea publică, încheind prin tt-i cere șoferului să-și prelungească cursa, nici mai mult nici mai puțin decît pină la domiciliul său- din Valea de Brazi. Intervin cei cîțiva călători, printre care și un milițian. Daț turbulentul „ține piept" tuturor opiniilor menite să-i schimbe decizia. Urmarea? Pentru trei luni va lipsi dintre cei pe care se o- bișnuise să-i deranjeze cu proastele-i apucături.Ceea ce înseamnă că dacă n-au vrut să accepte ajutorul dat de colectivitate pentru îndreptarea .lor, au fost trimiși acolo unde metodele sînt ceva mai diferite.

C.A. VOINESCU

10 ani închisoare. în nădejdea că-și va regăsi 'matca traiului cinstit, nu demult fusese eliberat condiționat — în societatea noastră pedeapsa are un caracter educativ. în mod normal. A.O. trebuia să-și uite îndeletnicirile care-i 
RefleGții la întrebarea

„Ghici cine-ți bate la ușă?“
produseseră atîtea necazuri, 'să-și găsească un doc de muncă, demonstrînd astfel că a înțeles actul de clemență de care a beneficiat. A preferat însă traiul de promiscuitate. „Locuia" într-o mică amenajare pentru instalații termice din- 
tr-un bloc de pe strada Constructorului. Un om care n-are casă, n-are masă atrage atenția. Iată de ce comportamentul lui A.O. a provocat îngrijorarea unor cetățeni, care s-au adresat lucrătorilor de miliție.Alarma nu s-a dovedit falsă, dimpotrivă, gestul ce- 

vrele, trebuia căutat omul care să intervină urgent. Dintre cei prezenți la serviciu, nimeni nu avea a- ceastă cădere. Se trimite după specialistul „numărul unul" în materie. Se numește Traian Albu și eqte muncitor specialist în reparații de turbine. Omul se afla acasă, dar er asemenea treabă nu se poate face doar de unul singur. Pe cine să mai caute atunci, multi erau plecați din localitate ? A venit în cel mai scurt timp împreună cu soția, Cornelia Albu, care e și... colega sa de echipă. „S-a intervenit rapid și totul a intrat în normal" — așa își încheia relatarea maistrul Nicolae Bendea, care despre împrejurările prealabile ne povestise cu lux, de amănunte, iar adevărata faptă 
a Iui Albu a rezumat-o doar la cîteva cuvinte.Este vorba de „o nimica toată", o presetupă „zburată" de Ia ventil, însă pentru acest mărunțiș era nevoie de oprirea turbinei, să se efectueze o descărcare de 50 MW pe centrală, răcirea , suficientă a instalației și oprirea emanației, de aburi care mai împiedică intrarea oamenilor. Pri

Strungarul Mtweș Șipoș, de la Preparația cărbu
nelui Coroești, unul din meseriașii care execută lu
crări de cea mai bună calitate.

Foto: Ștefan NEMECSEK

tățenilor amintiți a împiedicat continuarea unor alte infracțiuni, fiindcă, s-a dovedit, într-un răstimp de numai trei săptămîni comisese cincj spargeri de locuințe, în Petroșani și Pe-.- trila. Cum -avea să recunoască, cu cinism, în să- 

vîrșirea unora avea să beneficieze și de neglijența celor care Iasă în izbeliște propriile bunuri materiale, agonisite cu destulă trudă.— Sunam, nu răspundea nimeni și apoi cum să nu intru dacă găseam ușa deschisă...Iată cum Aurel Oprea a ajuns, la numai 32 de ani, pentru a cîta oară, în fața completului de judecată. La prinderea sa a contribuit și vigilența unui grup de cetățeni, care, ca buni reprezentanți ai opiniei publice, au procedat corect, atunci cînd și-au dat sea

ceperea lui Albu într-ale mesOriei, ajutorul primit de la coechipiera lui, a făcut ca timpul necesar acestor operații să se reducă la o singură oră. De fapt, munca lui n-a durat mai mult de 40 de minute, celelalte 20 de minute fiind necesare pentru repunerea în funcție a instalației. In felul acesta n-a mai fost nevoie de patru ore, cîț aprobase pînă la urmă „naționalul" și nici să se. piardă de patru ori mai multă energie electrică. Pierderea s-a limitat doar la un sfert, după care dispecerul din ziua respectivă, Dinu Șopterea- nu, a putut raporta dispecerului național încheierea misiunii.Totul a depins de un om care și-a făcut pe deplin datoria. Gestul său firesc, plin de responsabilitate a fost primit cu recunoștința de colectiv, Traian Albu fiind omul despre careloan Saltelichi, secretarul organizației de partid de la reparații turbine, spune lapidar : „E foarte bun. In tot ce face, colegii au o mare încredere". încredere cîștigată, evident prin dăruirea, cu care s-a achitat de fiecare sarcină primită.

ma Că au în față rin individ care, refuză să muncească și să trăiască cinstit, să fie respectat de semenii șăi. Era de fapt simplu să-ți dai seama cine este A.O, In condițiile sociale de azi,, cine muncește are dreptul și posibilitatea materială, de a locui într-un adăpost ca lumea, de a se bucura de condiții de via* ță civilizate, oricît de modestă i-ar fi capacitatea lui fizică sau intelectuală. Statul nostru socialist a- sigura condiții de afirmare deplină a personalității fiecărui om al muncii cel care însă Ie ignoră, preferind calea furtului, va fi îndepărtat o vreme, pentru, a nu polua climatul sănătos al societății. Daca recidivează, singur și-a semnat propria condamnare.Așadar, în acest sens, merită subliniată atitudinea cetățenilor care 1-ăti demascat pe A.O. Dacă ar fi manifestat nepăsare ' sau neglijență de felul „bietul om, săracul" etc. etc.,, la adăpostul falsei umanități, infractorul și-ar fi continuat cursa furturilor.Anchetă realizată deIon VULPE cu sprijinul lt. maj. Ion ȘER3AN
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cu toată hotărirea pentru lichidarea întîr- 
z.eri.or în această direcție și sporirea pro
ducției de cărbune. S-a indicat mai buna 
organizare a muncii in toate unitățile e- 
xislente, deschiderea de noi mine și va
lorificarea mai bună a surselor de com
bustibili inferiori, extinderea mecaniză
rii lucrărilor în subteran și în cariere, 
creșterea gradului de folosire a utilaje
lor existente, perfecționarea utilajelor și 
tehnologiilor de lucru.

In domeniul industriei petroliere, to
varășul Nicolae Ceaușescu a arătat că se 
impune intensificarea lucrărilor de foraj 
și, în special, de foraj la mare adîncime, 
pentru descoperirea de noi rezerve, creș
terea considerabilă a gradului de recu
perare a țițeiului din zăcăminte, sporirea 
extracției în terenurile petroliere cunos
cute și, în special, în cele nou descoperi
te. S-a indicat, totodată, conducerii minis
terului. centralelor, trusturilor și schele
lor să ia neîntîrziat măsuri organizatori
ce pentru întărirea ordinii și disciplinei 
în activitatea productivă, pentru asigura
rea stabilității cadrelor, pentru mobiliza
rea întregului potențial tehnic și uman 
în școpul realizării în cele mai bune con
diții a planului și programelor stabilite.

Arătînd că" țara noastră dispune de im
portante rezerve de minereuri feroase, ne
feroase, rare, nemetalifere, secretarul ge
neral al partidului a cerut ca aceste re
surse, inclusiv minereurile mai puțin bo
gate, să fie exploatate în mod rațional, 
în concordanță cu necesitățile economiei 
naționale. S-a indicat să se acționeze în 
direcția reducerii, iar acolo unde există 
posibilități, a eliminării importiilui la 
unele minereuri, asigurîndu-se o valorifi
care mai complexă și cît mai deplină a 
resurselor de materii prime de care dis
punem.

în domeniul cercetării geologice, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a cerut ca acti
vitatea să fie îmbunătățită în continuare, 
în vederea descoperirii de noi surse de 
combustibili și materii prime, pentru scur
tarea perioadei între cercetare și intrarea 
în producție a zăcămintelor descoperite.

în vederea îndeplinirii tuturor acestor 
sarcini de o importanță deosebită pentru 
economia națională, secretarul general al 
partidului a cerut să se realizeze o unire 
a eforturilor tuturor forțelor, conlucrarea 
mai strînsă între cei care lucrează în geo
logie, în întreprinderile miniere Și petro
liere, o mai bună cooperare în folosirea 
mijloacelor tehnologice. S-a indicat să se 
asigure desfășurarea unei activități de

cercetare complexe și o mai bună organi
zare teritorială a activității geologilor, in
clusiv participarea lor directă la exploa
tarea unor zăcăminte miniere.

Apreciind că industria extractivă dis
pune de o importantă dotare tehnică, de o 
puternică bază materială, secretarul gene
ral al partidului a cerut să se acționeze 
neîntîrziat, prin măsuri ferme, pentru ca 
aceste mijloace să fie bine folosite, cu 
rezultate optime, asigurîndu-se îh acest 
fel o creștere substanțială a eficienței eco
nomice a întregii activități. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut Ministerului 
Minelor, Petrolului 'și Geologiei, conduce
rilor centralelor și întreprinderilor în 
subordine să ia măsuri hotărîte pentru îm
bunătățirea lucrărilor de reparații și în
treținere a utilajelor, pentru asigurarea 
cu mijloace proprii a majorității pieselor 
de schimb, inclusiv producerea unor uti
laje de mică serie.

Totodată, secretarul general al partidu
lui a cerut să se acorde o atenție deose
bită perfecționării utilajului minier și pe
trolier, subliniind necesitatea ca întreprin

derile și institutele de specialitate să con
tribuie direct la proiectarea, utilajelor, să 

conlucreze măi strîns cu Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini, urmărin- 
du-se în special mărirea vitezei de lucru

atît la utilajul minier, cît și la cel pe
trolier. '.8: "

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat, de asemenea, că ministerul și unită
țile aflate în subordine trebuie să acorde 
o atenție principală lichidării lipsurilor 
existente în domeniul asigurării forței de 
muncă necesare acestui important sector 
al economiei naționale, pregătirii și sta
bilității cadrelor. în mod deosebit, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a cerut conducerii 
ministerului să acționeze pentru întărirea 
ordinii și disciplinei la fiecare loc de 
muncă, pentru creșterea responsabilității 
tuturor cadrelor față de realizarea la timp 
și în cele mai bune condițiuni a sarcinilor 
stabilite.

în încheiere, secretarul general al parti
dului a cerut conducerii ministerului, cen
tralelor, întreprinderilor să treacă neîntîr
ziat la măsuri de lichidare a lipsurilor, la 
găsirea celor mai bune căi pentru realiza
rea planurilor și programelor de produc
ție și cercetare, exprimîndu-și convingerea 
că toți cei ce lucrează în acest sector — 
ingineri, specialiști, cercetători, muncitori 
cu o înaltă calificare, cu o bogată expe
riență — vor acționa cu energie pentru 
îmbunătățirea activității, astfel ca indus
tria extractivă să asigure mai bine _»e- 
voile economiei naționale, să aducă ijT 4 
contribuție sporită la progresul neîntreA 
rupt al României Socialiste.

FILME

și
a

" NAȚIUNILE UNITE 3. Trimisul. Agerpres, N. Chilie transmite : Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste Romania, aflat la New York în calitatea de șef al delegației române la cea de a XXXIV-a sesiune a Adunării Generale : a O.N.U., acu secretarul S.U.A. Cyrus în timpul care a avut prilej, a fost efectuat un schimb de păreri asupra
avut o întîlnire de stat al Vance.convorbirii, 

loc cu acest
a-
în- 
eu-

din 1980, de la Madrid, reglementarea globală situației din Orientul Mijlociu. Au fost abordate, de asemenea, alte aspecte de interes comun ale vieții in- ■ ternaționale, inclusiv unele probleme aflate pe agenda actualei sesiuni a Adunării. Generale a O.N.U.
★ -Ministrul român al facerilor externe s-a tîlriit, de asemenea cunoscutul om politic american Averell Harriman, cu ____ ___ _____ ___ ______ ___ Clement Zablocki, pre- ■ evoluției relațiilor româno- , ședințele Comitetului pen- americane, subliniindu-se importanța transpunerii în viață a înțelegerilor privind colaborarea economică, științifică, tehnică, culturală și în alte domenii, în spiritul documentelor convenite la cel mai înalt nivel. De asemenea, a a- vut loc un schimb de păreri cu privire la întărirea securității, și Cooperării în Europa, la pregătirea co- cil omologul său respunzătoare a reuniunii,

tru relații externe al Camerei Reprezentanților a Congresului S.U.A-, și cu Charles Vănik, președintele subcomitetului comerțului internațional din ca- . drill Camerei Reprezentanților.
★Ministrul român al facerilor externe a ... . la New York o întîlnire italian, Franco Maria Malfatti,.

a- avut
LA TOKIO a avut’ loc ședința comună a Comitetului permanent al Prezidiului C.C. al P.C. din Japonia și a . Statului major al partidului pentru participarea la campania electorală. în cadrul ședinței a - luat cuvîntul Kenji Miyamoto, președintele Prezidiului C.C, al P.C.J., care a adresat membrilor partidului și tuturor alegătorilor chemarea ca în zilele care au mai rămas pînă la alegeri să-și; activizeze e- forturile pentru asigurarea' succesului partidului comunist în alegerile parlamentare.

obiecte, printre care și . o secure de piatră șlefuită, unica de acest fel desco- coastaunica de acest fel periță pînă acum pe dalmațiană.
MIKE READ, un britanic în probleme

Mesaj de . salut adresat 
secretarului general al Partidului 

Cooperatist din Marea Britanie
LONDRA 3 (Agerpres). r/ David Wise; secretar gene- ? ral al Partidului Coopera- - tist din Marea Britanie, l-a primit pe tovarășul Ion. Ioniță, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- ministru al guvernului, care participă, ca invitat, la Conferința anuală a Partidului Laburist, de la Brighton.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre-, cese poporului român.

‘ tar general al Partidului Comunist Român, a fost transmis un mesaj de salut secretarului general al Partidului Cooperatist, conducerii partidului.La rîndul său, David Wise a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald mesaj prietenesc și cele mai bune urări de sănătate și fe-. ricire, precum și noi suc-
Tîrgul internațional de la Bagdad

BAGDAD 3 (Agerpres). In prezența oficialităților irakiene, și-a deschis porțile Tîrgul internațional de la Bagdad, manifestare comercială aflată în. acest' an la cea de a 16-a ediție. în standurile tîrguluipeste 2 000 de firme din 66 de țări.Țara noastră este prezentă cu o gamă variată de
expun

tărît ca în sectorul comun al Dunării să se construiască pîpă în anul 1990 un complex hidroenergetic — anunță agenția M.T.1. Centrala hidroelectrică va ■ produce anual 3,6 miliarde kWh de energie electrică. Complexul hidroenergetic va permite, de asemenea, ■ îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre, precum și protecția zonei i împotriva inundațiilor.
DUPĂ CUM INFORMEA

ZĂ agențiile/ Reuter și. France Presse, "ziarul „Mardom", organul de presă al Partidului Popular Z

produse, printre care autoturisme de teren ARO, autoturisme Dacia — 1300, tractoare, excavatoare, țesături, tricotaje, confecții, produse ale industriei* alimentare.
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PETROȘANI — 7 No
iembrie : Tînărul din Istambul ; Unirea : Ulti- ' mul vals ; Republica : Cînd alături e bat.

LONEA : Dinniște.
ANINOASA : pentru un prieten, seriile I—II.
VULCANhire,: '
LUPENI — Cultural: Ultima frontieră a moriii.
URIC ANI : Cele 12munci ale lui Asterix.

9,00' Țeleșcoâ’.ă.10,00 Film serial : „Cal
varul". Reluarea episodului 15.10,50 Telex,16,00 Telex.16,05 Fotbal : AEK
lena

geș. Meci retur în 
„Cupa Campioni
lor Europeni".Viața culturală.Seara televiziunii din R.D. Germană. Erfurt— oraș nu numai florilor.Parada muzicii soare.1001 d:18,5019,00 Telejurnal.19,15 „In. întîmpinarea Congresului al XII-lca al Partidului",19,30 Ora tineretului.20,20 Seara televiziunii din R.D. Germană.Film artistic : 
„Croaziere"10 Telejurn

Rezultatele tragerii
Pronoexpres din 3 
tombrie 1979 :Extragerea 1: 145 1 12 15Extragerea a Il-a :34 21 32 10 23 Fond : 826 556Report : 267 008

TELEX TELEX « TELEX 
' CRAIOVA 3' (Agerpres). — Peste 15 000 despectatori au urmărit pe stadionul Central din Craiova meciul, retur dintre echipa locală Universitatea și formația austriacă > Wiener Sport Club, - din : cadrul „Cupei . UEFA’" la i fotbal, meci încheiat cu ; de fotbal (echipele scorul de 3—1 <1—i); ■ în favoarea fotbaliștilor ro-. mâni. Astfel, echipa Universitatea Craiova se ca- !■ lifică pentru turtii II al : competiției. .- . ★Pe stadionul din Capitală, la pătul . unui joc care s-au dovedit superiori pe plan tehnic și, al ! pregătirii fizice, fotbaliștii de la Steaua air obținut o 1 victorie clară, cu scorul de 6—0 (2—0), în întrecerea cu . echipa Young Boys Berna. *

Breviar sportiv 
icolarIn primele 15 zile ale a- cestui an școlar s-a desfășurat etapa de masă la crosul claselor. •lată cîteva rezultate obținute pe localitatea Petroșani ; fotbal : Școala generală nr. , 2 Petroșani j-». Școala generală Aninoasa 3—0 (8—10 ani), 3—1 (11— 12 ani) și 1-—1 (13—14 ani); Școala generală nr. 4 — Școala generală nr. 7 : 2—1 (8—10 ani) ; 0—2 (13—14 ani); Școala' generală nr. 5 ■— Școala generală nr. 61 3—0 (8—10 ani) ; 7—4 (11— 12 ani) ;

Handbal.nr. 2 — Aninoasa (băieți) ; rir. 4 - nr. 6 ; (băieți) nr. 5. - nr. 6 : (băieți).

Atena în fața valoroasei e- chipe AEK cu scorul de 2—0, calificîndu-se în turul al doilea prin victoria obținută la Pitești.
★Rezultate înregistrate în manșa a. doua, ’â primului tur al Cupelor europene . ' . subliniate se califică în turul următor) : .. \

„Cupa Campionilor Eu
ropeni" (Turcia) 

0—1 ; Dinamo Tbilisi — F.C. Liverpool 3—0 ;.Steaua" „Cupa Cupelor": Beroe ca- ; Stara Zagora — Arka în Gdynia 2—0 ; Vasas Gyor
— Juventus Torino 2—1; 
F.C. Magdeburg — Wrexham (Țara Galilor) 5—2 ;

„Cupa UEFA" : Diosgyor— Rapid Viena 3—2 ; Stal Mielâc — Aarhus (Danemarca) 0—1 ; Banik Ostra
va — Ordusport (Turcia) 6—0 ; Anderlecht — Dun-In „Cupa Campionilor dee (Scoția) 1—1; Bohe- Europeni" formația F.C.' mians (Irlanda) — Sporting Argeș Pitești a pierdut la Lisabona 0—0. : . j-J

expert de nutriție, a stabilit la 2 octombrie un original record, traversînd înot, pentru a cincea oară în acest an, Canalul Mînecii. Aceas- ■ tă traversare, care a durat cuVa 15 ore, a fbst, ? dTn IraF- Irudeh\comu- totodata,- a 16-a in cariera • ■■ - ... ....sportivă a lui Read, care are 38 de ani. EI a 'declarat însă că nu se oprește la totalul atins și intenționează ca într-un viitor a- propiat să efectueze cea de-a 17-a traversare, per
nist), a reapărut marți, după ce a fost interzis, la 20 august a.c„ împreună cu alte 60 de. ziare și reviste iraniene, >Autorizația de . reapari- țîe a fost acordată de Co- . misia mixtă a justiției re- formanță ce va reprezenta un nou record mondial.

GUVERNELE UNGARmînt ars și numeroase alte ȘI CEHOSLOVAC au ho-

ARHEOLOGII IUGO
SLAVI au descoperit în localitatea Pokrovnik, din apropierea orașului Drnis, 
o așezare datînd din oada neolitică tîrzie. așezării, asuprafață are metri pătrați,

Trabzonsport
— Hajduk Split

0—3 (13—14 ani).Școală generală Școala generală 3—3 (fete); 6—4 generală generală 
: 11—4

peri-■ Incă-500 au o-
incinta rei de fost scoase la iveală _ biecte de ceramică, figuri de idoli executate din pă- voluționare și guvernului iranian, organism însărci- 

• nat cu examinarea cazurilor tuturor ziarelor interzise în august.
ȘcoalaȘcoala0—6 (fete), .lx—x ; Școala generală — Școala1—5 (fete);generală

3—3

A. SLABÎI
RLDAUțlA Șl ADM1NTS1 RAȚIA ; Petroșani, sU. Republicii, ax. 9(1, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL ; Tipografia Petroșani, ștr. Republicii, or. 67,


