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Lâ temelia creșterilor viitoare 
ale producției de cărbune

PROMOVAREA NOULUI, PERFECTIONAREA
METODELOR DE EXPLOATARE

Pînă ieri dimineață, 
patru întreprinderi miniere 
au extras de la începutul 

anului
MINERII DIN PETRILA RAPORTEAZA :

kg/post, în medie, pe mină și cu 750 
kg/post în cărbune. • Peste 13 milioa
ne'lei economii față de cheltuielile 
teriale planificate.

• Trei sectoare de producție — 
V și III — raportează avansuri în

• 27 000 tone de cărbune extrase pes
te prevederi de la începutul anului
• Realizarea în proporție de 118,5 la 
sută a valorii producției nete pe zece 
luni • Depășirea cu 7059 lei a producti
vității muncii valorice planificate, cal
culată .după producția netă, respectiv
depășirea prevederilor fizice cu 205 lizarea Sarcinilor fizice ale cincinalului.

ina-

IV,
rea-

In perspectiva creșterii 
producției de cărbune din 
Valea Jiului, 
tor sarcinilor stabilite de 
Congresul al Xll-lea prin 
magistralul Raport prezen
tat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — reales prin 
voința 
cretar 
lui — 
cestui 
1980 planul producției zil
nice la l.M. Ue.riia va 
trebui să sporească l'ață de 
acest an cu 400 tone. A- 

. ceasta în condițiile cînd și 
planul de investiții, aflat, 
la temelia prevederilor
cincinalul-ii 1981—1985,
este . sporit cu 20 .1a sută, 
planul fizic de pregătiri 
crește cu 600 ml, iar pro
ductivitatea muncii, a-

corespunză-

întregului popor se- 
general al partidu- 
și a Directivelor a- 
forum, încă din

vînd la bază perfecționări 
tehnologice și organizatori
ce, este superioară cu 25 
la sută față de cea din, 
1979.

Rezultatele obținute în 
acest an ne dau certitu
dinea împlinirilor viitoare. 
Colectivul de oameni 
muncii de la Petrila, 
lectiv puternic, serios, 
vedește prin fapte că 
simte conștient de 
punderile ce-i revin 
realizarea' planului de 
bune, care cunoaște 
cele 15-16 milioane 
de cărbune ce trebuie 
lizate în Valea Jiului
1985 sînt un țel care cere 
multe eforturi, gîndire 
tehnică creatoare, acțiune 
fermă. De fapt, nu numai 
răspunderea constituie o 
trăsătură definitorie a co-

ai 
co- 
do- 
se 

răs- 
în 

câr
că 
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rea- 
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Dulgherii Ion Popescu și Gheorghe Butnaru din 
brigada condusă de cunoscutul Gogu Neagoe, armea- 
ză planșeele de etaj ale unui nou bloc din viitorul 
centru civic al Petroșaniu Iui.

lectivului nostru, ci și ca
pacitatea de mobilizare a 
tuturor oamenilor colecti
vului la rezolvarea pro
blemelor complexe din 
subteran. Se manifestă, în 
acest sens, o largă partici
pare la îmbunătățirea con
dițiilor de lucru prin pro
movarea noului, a progre
sului tehnic, pentru perfec
ționarea tehnologiilor. La 
sectorul I, de pildă, în su
prapunere cu activitatea 
productivă, neîntreruptă, 
s-a reușit schimbarea fluxu
lui de transport pe benzi, 
eliminîndu-se astfel, defini
tiv, transportul cu vago- 
nete. La sectorul II s-a tre
cut în ritm intens de la 
exploatarea cu abataje ca
meră la frontale echipate 
metalic în scopul reduce
rii consumului de material 
lemnos. Tot aici, s-a intro
dus cu bune rezultate un 
complex de susținere me
canizat în stratul 13, în ca
re, concomitent, se experi

mentează metoda de exploa
tare în avans. Am adoptat 
o soluție perfecționată de

Ing, Aurel BRINDUȘ, 
directorul I.M. Petrila

(Continuare in pag. a 3-a)

5000000 TOM CĂRBUNE
Intreprinderile miniere — Lupeni, Vul

can, Petrila și Lonea — au totalizat de la 
începutul anului o producție de 5 000 000 
tone de cărbune extras.

Cele patru întreprinderi au realizat în același 
timp, pe luna noiembrie, o producție suplimentară de 
peste 15 000 tone de cărbune, iar două dintre ele — 
Lupeni și Petrila — au cumulat împreună, de la în
ceputul anului un plus de 85 000 tone de cărbune, 
cea mai mare depășire revenind minei Lupeni — plus 
58 000 tone de cărbune cocsificabil.

Amplu ecou internațional al realegerii 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU in func
ția de secretar general al P.C.R., al hotărîri- 
lor adoptate de Congresul al Xll-lea

(In pagina a 4-a)

Strădaniile celor două 
colective de constructori 
de mașini și utilaje minie
re — I. U. M. P. și 
I.R.I.U.M.P. — de a veni 
în sprijinul minerilor se 
materializează prin reali
zarea și depășirea sarcini
lor planificate la principa
lii indicatori pe prime!" 
două decade ale acestei 
luni.

Astfel, la I.R.I.U.M. 
troșani. Ia indicatorul 
laje miniere planul a 
realizat în proporție 
100,7 la sută, la stîlpi
draulici —-116,78 la sută, 
iar la armături metalice 
în proporție de 102,77 la 
sută. La I.U.M.P., planul 
la grinzi metalice a fost 
realizat în proporție de 100 
la sută, iar la oțelul brut, 
destinat pieselor -ele schimb 
și utilajelor, planul a fost

Pe- 
uti- 
fost 

de 
hi-

O brigadă care obține succese constante la extracția cărbunelui, cea, 
a comunistului loan Sălă gean, de Ia I.M. Lupeni. In foto : schimbul condus | 
de minerul Ene Tălmaciu. Foto : Gh. OLTEANU

Unitate deplină în gîndire și faptă, hotărîre fermă 
pentru îndeplinirea în mod exemplar a sarcinilor

Alături de întregul nostru popor, oamenii muncii 
din Valea Jiului au trăit cu vie satisfacție' momen
tul realegerii tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU în. 
înalta funcție de secretar general al partidului, ex
presie a voinței unanime a tuturor fiilor națiunii 
noastre socialiste. în aceste zile, de profundă anga
jare comunistă pentru a 
Congresului, ne-am aflat 
constructori, consemnînd

traspune în viață hotărârile 
printre mineri, preparatori, 
opiniile lor.

pe care partidul și statul 
nostru, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ne-o 
poartă, noi minerii din 
sectorul VII îi răspundem 
prin cele aproape 4 000 
tone de cărbune extrase 
suplimentar, cu 500 mai 
mult decît ne-am angajat

Ion Calotă, șef de briga
dă, sectorul VII al I. M. 
Vulcan : „Cel de-al Xll-lea 
Congres al partidului, ca
re s-a bucurat de atenția 
întregului popor prin cu
tezătoarele perspective des
chise dezvoltării economi- 
co-sociale a României, a 
reales în fruntea partidu
lui pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, personalitate 
proeminentă în viața poli
tică internațională. Mă 
bucur din toată inima că ’ 
destinele națiunii sînt în
credințate în continuare 
celui mai mare patriot al

Anchetă de opinie
țării noastre, omului de o- în cinstea Congresului, de- 
menie care în permanență 
e preocupat să asigure fe
ricirea poporului pe care-1 
conduce. Pentru noi, mine
rii, acest eveniment ă ge
nerat o satisfacție în plus: 
aceea că secretarul general, 
cel care s-a îngrijit, ca în 
subteran să fie create con
diții de muncă dintre cele 
mai bune, se va preocupa 
și de-acum încolo să avem 
tot ce ne trebuie. Grijii

rul de Onoare al Văii Jiu
lui, comunistul care ne 
conduce țara cu multă pri
cepere și pasiune revolu
ționară. Din abatajul nos
tru frontal, situat în stra- • 
tul 17—18, panoul III Sud, 
am realizat în această lu
nă, în cinstea mărețului : 
eveniment din viața parti
dului, a țării, 600 tone de 
cărbune peste plan. Aces
ta- este răspunsul nostru 
la chemarea pe care ne-a 
adresat-o tovarășul Nicolae ■' 
Ceaușescu, cu prilejul vi
zitelor de lucru efectuate 
în Valea Jiului, chemarea , 
de a da țării cît mai mult 
cărbune". i

Dumitru Leonte, șef de 
brigadă Ia sectorul II, I.M. , 
Petrila: „Cu deosebită sa-

monstrînd superioritatea 
mecanizării lucrărilor mi
niere promovată la indi
cațiile Minerului nostru de 
Onoare".

Laurențiu Kelcmen, șef 
de brigadă, sectorul I, 
I.M. Uricani: „Alături de 
întregul popor, brigada 
noastră își exprimă înalta 
prețuire pe care o are fa
ță de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Mine- ■ (Continuare în pag. a 3’-a)

Anchetă realizată de ; 
C. IOVANESCU f 

Valeriu COANDRA.Ș ,
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lictorie 

a voinței
Știința Petroșani, cam

pioana de ieri a rugbiului 
provincial, a primit din 
nou vizita celui mai bun 
cincisprezece, de moment, 
ce nu-și are sediul în ca
pitală, Știința CEMIN 
Baia Mare. Victoria a re
venit ; și de această 'dată 
studenților din Vale (con
duși remarcabil de pe mar
gine de conf. dr. ing. Ioan 
Dijmărescu și cu mult simț 
tactic. în teren, de experi
mentatul Budică), cu sco
rul de 13—0 (6—0). Prezen
ța la lotul național a lui 
Ortelecan și Bucan, plus 
binevenita exigență mani
festată de antrenorul „ad- 
interim", soldată cu „for
tuite" absențe de marcă, 
au determinat alinierea u- 
nei formații mult rema
niate, in care elementele 
tinere (Gheorghe Garofil, 
Sandu, Sușinschi, Ionescu) 
au conlucrat bine cu ex- 
perimentații Bunduc, Paia- 
marîu. Ion Florentin, Nu
cleicii și Milcă, îngenun
chind un adversar deose
bit de tenace și nu mai 
puțin valoros. Deși, minu
te în șir, băimărenii s-au 
instalat in terenul echipei 
din Petroșani, remarcabila 
prestație a pachetului dc 
înaintași al gazdelor, neta 
superioritate a „prinzăto- 
rului“ Ștefan Constantin, 
plus precizia, în transfor
marea unor lovituri de 
picior, a lui Palamariu au 
condus la obținerea unui 
succes categoric. Scorul 
este deschis de Palamariu 
din lovitură de pedeapsă, 
iar Nedelcu stabilește re
zultatul reprizei la 6—0, 
înscriind prin lovitură de 
picior căzută. După pauză, 
Palamariu repetă „isprava" 
din prima repriză, iar Bă
lei semnează unicul esseu 
al întîlnirii, finalizînd o 
acțiune impetuoasă (cursă 
solitară, slalom printre ad
versari) a lui Ion Floren
tin. Bun arbitrajul bucu- 
reșteanului Dumitru Bucur.

N. LOBONȚ

Fotbal, divizia A (XVH): F. C. Bala Mare—Jiul 1-0 (Q-Q)

consistentă, dar și griji pentru retur
La debutul întîlnirii de 

duminică, băimărenii s-au 
trezit cu o surpriză tacti
că neplăcută, stoperii lor, 
Condruc și Sabău, au fost 
siliți să renunțe la inten
țiile ofensive, fiindcă • în 
preajma lor au fost „plan
tați" Bucurescu și Sălă- 
gean. Soluția aleasă de 
tehnicienii Jiului era inspi
rată, din această zonă por
nea, de obicei, caruselul 
paselor în viteză. Oaspeții 
s-au grupat bine în apăra
re, au rezistat o repriză 
presiunii înaintării adverse, 
baloanele înalte n-au con
stituit probleme pentru 
Bădin sau Cavai. Ba chiar, 
Sălăgean, Stoichiță sau Pe
tre Grigore s-au avîntat pe 
contraatac, din păcate, in
hibați la circa 30 m, n-au 
mai continuat acțiunile. O 
dată, însă, Ciupitu l-a sur
prins pe Ariciu în margi
nea careului mare, șutul 
său a fost deviat de ulti
mul apărător, in extremis, 
pe lîngă butul drept. înlo
cuirea lui Rozsnay, pînă 
atunci cel mai periculos a- 
tacant al gazdelor, pe mo
tive... afective (fost echi

pier al Jiului), a ușurat 
oarecum sarcina fotbaliș
tilor din Vale și totuși, 
cel trimis în teren, Buz- 
gău, a fost autorul singu
rului gol al partidei, în 
min. 53. Un șut a lui Radu 
Pamfil a lovit un coechi
pier, Cavai a avut timp 
să plonjeze pe noua direc
ție a balonului, respingîn- 
du-1 pînă la Buzgău ; după 
un stop pe piept, de la 8 
m, nemarcat, masivul îna
intaș băimărean a făcut i- 
nutilă împotrivirea ultimu
lui nostru apărător. Auto
rul golului a mai avut o 
ocazie clară, la o gafă a lui 
Stoichiță,' dar obiectiva și 
numeroasa galerie din 
„Dealul Florilor** n-a mai 

avut satisfacții, întrucît 
Cavai a făcut o partidă 
zile mari, salvîndu-și, și 
această dată, echipa.

Modificările efectuate 
tandemul Tălmaciu

întrucît gazdele

de 
de

terenului,
și-au limpezit jocul în re
priza secundă, au pasat în 
viteză, apoi presingul lor 
i-a silit pe adversari să 
greșească adeseori. In a- 
celași timp, poate și dato
rită nereplierii înaintașilor^- 
apărătorii Jiului au fost o- 
bligați să rupă ritmul ac
țiunilor ofensive ale țe
vilor lui Mateianu, care au 
învățat bine lecția, prin 
aruncarea balonului în aut, 
anihilînd elementul sur
priză al contraatacului.

Fotbaliștii Jiului au pă
răsit astfel terenul, învinși 
în ultima etapă a turului, 
deși tactic au abordat con
fruntarea foarte bine, apă
rarea a dus tot greul, .i se 
cuvin mențiuni elogioase, 
apoi întreaga echipă s-a 
mobilizat în realizarea u- 
nui rezultat mai strîns, 
deci se remarcă un evidentde

. salt volitional fată de pre-
Tonca, trecerea lui Ciupi
tă ca vîrf, în locul lui 
Bucurescu și trimiterea lui 
Vînătoru în linie mediană, 
cu scopul de a întări ata
cul, n-au contribuit la de
plasarea luptei spre centrul

cedentele etape susținute 
în deplasare. Cu 18 puncte 
la activ, abordarea imedia
tă a returului conferă spe
ranțe într-o comportare bu-

nă, optimismul generat 
activul zestrei este însă 
fectat de carențele 
tării, nu încă la înălțimea 
celorlalte compartimente de 
joc, De asemenea, trezesc 
îngrijorare unele aspecte 
disciplinare. Miculescu a a- 
juns, duminică, la cel de-al 
șaselea cartonaș galben, 
deci va sta pe tușă două 
etape, alți colegi de echipă 
îl secondează nedorit cu 
trei și patru cartonașe 
galbene, mai mult sau mai 
puțin meritate. Faulturile, 
adesea gratuite, în condi
țiile unui lot restrîns, ală
turi de fortuitele indispo
nibilități, provoacă greutăți 
în menținerea omogenită
ții unsprezecelui din Vale, 
repercursiune care anihi
lează uneori buna compor
tare din alte partide.

. lată de ce, înaintea par
tidei de duminica, de la 
Sportul studențesc, fotbaliș
tii Jiului nu au dreptul să 
gîndească la o prematură 
vacanță. Dimpotrivă...

de 
a- 

:nain-

Ion VULPE

Fotbal, divizia C
C.F.R. CRAIOVA — MI

NERUL LUPENI 0—2 (0—1). 
Minerii continuă șirul vic
toriilor; făcînd „abstracție** 
de gazonul adversarilor, 
revenirea la cîrma echipei 
a lui Teodor Mihalache a 
reanimat ambiții de pro
movare în divizia secunda.
Astfel, duminică, pe un 
teren desfundat (a plouat 
tot timpul), s-a disputat o 
partidă în care prima șan
să surîdea, conform calcu
lului hîrtiei, ceferiștilor, 
adversarii lor au depășit 
însă „complexul galeriei**, 
etalîndu-și superioritatea 

'tehnică, fizică și tactică.
Superioritate concretizată 
din min. 25, cînd, Leca, in- 
sistînd la un balon, reușește

!■■■■■•■ ■■wan

victoriilor
continuă

DIVIZIA A
Ultima etapă din turul campionatului insucceselor

REZULTATE TEHNICE: F.C. Baia Mare — Jiul 
1—0, Dinamo — Gloria 2—1, F.C.M. Galați — „U“ 
Cluj-Napoca 2—2, Steaua— ,,U*'Craiova 4—0, Chimia 
— F.C. Argeș 1—2, Olimpia — „Poli** Iași 2—0, S.C. 
Bacău — Sp. studențesc 1—0, F.C. Scornicești —- 
A.S.A. 1—0, „Poli" Timișoara — C.S. Tîrgoviște 2—0.

dispută duminici 2

CLASAMENTUL

1. Steaua v 17 11 3 >;3? 41—17 25
2. „U" Craiova 17 10 3 37—19 23
3. Dinamo 17 8 5 4 29—17 21
4. F.C. Baia Mare 17 10 1 6 30—22 21
5. F.C. Argeș 17 9 2 6 25—19 20
6. A.S.A. 17 9 1 7 21—23 19
7. S.C. Bacău 17 5 8 4 . 21—25 18
8. Jiul 17 8 2 7 12—19 18
9. F.C.M. Galați 17 6 5 6 25—30 17

10 Sp. studențesc 17 7 2 8 17—17 16
11. Chimia 17 7' 2 8 21—23 16
12. ,,U“ Cluj-Napoca 17 5 -5- 7 21—25 15
13. „Poli** Timișoara 17 6 2 9 23—24 14
14. „Poli** Iași 17 6 2. 9 23—26 14
15. C.S. Tîrgoviște •' 17 7 0 19 18—22 14
16. F.C. Scornicești 17 6 2 9 22—30 14
17. Olimpia 17 4 4 9 15—27 13
18. Gloria 17 4 1 12 12—28 9

turului se
— Dinamo, S.C. Bacău — „U“ 
Iași — A.S.A., „U“ Craiova — 

studențesc —Jiul, „Poli* Timi-
- F.C. Scornicești,

Prima etapă a 
decembrie : Chimia 
Cluj-Napoca, „Poli** 
C.S. Tîrgoviște, Sp. 
șoara — F.C.M. Galați, Olimpia 
F C. Baia Mare — F.C. Argeș, Gloria — Steaua.

E cazul să spunem 
„stop!“

METALUL OȚELU RO
ȘU — MINERUL VULCAN 
2—0. în penultima etapă a 
turului campionatului divi
ziei C, seria a VIII-a, e- 
chipa minerilor din -Vul
can s-a deplasat la Oțelu 
Roșu pentru intîlnirea cu 
Metalul din localitate. Ju
decat prin prisma locuri- 
lor în clasament, anterioa- 

. re jocului de duminică (lo
cul 7 Minerul, locul 14 Me
talul) și deci a diferenței 
de valoare dintre cele do
uă echipe, jucătorii din 
Vulcan ar fi putut emite 
pretenții pentru obținerea 
a cel puțin un punct, dacă 
nu pe ambele. Dar minerii 
au părăsit terenul învinși 
la o diferență de două 
goluri, deoarece ei continuă 
să facă deplasările, por
nind de la premisa că vor 
fi învinși. Aceasta demon
strează că pe lingi unele 
carențe care' se manifestă 
în pregătirea tehnică și 
tactică a echipei, se obser
vă o slabă pregătire mo
rală a jucătorilor. De ace
ea este necesar ca antre
norii să încerce mai mult 
decît au făcut-o pină a- 
cum să sădească în sinul 
echipei acea încredere în 
forțele proprii, pentru că 
încă nu se pot plînge de 
lipsa unor elemente valo
roase, suportul acestei în
crederi putînd fi materiali-

zat în obținerea de puncte 
și din afară. Spunem a- 
ceasta întrucît, prin eșecul 
suferit duminică la Oțelu 
Roșu și prin jocul rezul
tatelor din serie, Minerul 
Vulcan se înscrie pe o 
curbă descendenta, apro- 
piindu-se de locurile in
comode din subsolul cla
samentului. Să nu uităm, 
de asemenea, că nici punc
tele de pe teren propriu 
n-au fost cîștigate întot
deauna, zestrea de puncte 
fiind serios dijmuită de e- 
chipe fără o valoarea prea 
ridicată. Din nou, deci, es
te demonstrată lipsa serio
zității cu care e privită 
fiecare partidă susținută, 
acasă, sau în deplasare.

Acum cînd a mai rămas 
de disputat doar o singură 
partidă — la Vulcan cu 
Metalul Bocșa — pînă la 
încheierea turului, este ca
zul să tragem un semnal 
de alarmă pe adresa clu
bului, a antrenorilor și 
jucătorilor să ia toate mă
surile, să se mobilizeze mai 
mult, iar în perioada din
tre cele două sezoane fot
balistice să pună un ac
cent deosebit pe pregăti
re, astfel îneît la sfîrșitul 
campionatului să se situ
eze pe un loc „mai călduț** 
în ierarhia seriei.

o centrare înapoi spre Voi- 
cu, al cărui șut atinge 
colțul drept al plasei- lui 
Boncioc. Craiovenii forțea
ză nota, se „exprimă" dur, 
în duelurile individuale, 
din acest motiv, în min. 
30, Moraru este silit să pă
răsească terenul. Înlocuito
rul său, Iacob, se va do- ' 
vedi un adevărat campion 
al ratărilor, la numai două 
minute de ța intrarea în 
teren, va șuta, din apro
piere, în afara porții pă
răsite de Boncioc.
, Și după pauză, apărarea 
oaspeților, în care Homan, 
Truică și Burdangiu au 
excelat, rezistă atacurilor 
ceferiste, la mijlocul tere
nului M. Marian 
ceptat multe pase 
versarilor, astfel 
de mai multe ori 
traatac, au reușit
mărească handicapul, deși, 
în min. 65, Iacob n-a reu
șit să fructifice centrarea 
din lovitură liberă expe
diată de Leca. Cu 
minute înainte de 
ghinionistul Iacob își răs
cumpără parțial lipsa de 
inspirație, printr-o pasă 
ideală pentru VoicU, șutul 
violent executat de cel mai 
bun om din teren pece
tluiește scorul final. O 
victorie la cel puțin două 
goluri, în ultima partidă 
a turului (pe teren propriu, 
în compania Chimistului 
Rîmnicu Vîlcea) ar aduce 
suporterilor din 
bucuria de

. voriții în 
rîvnită de 
a Vll-a.

a inter- 
ale ad- 
minerii, 
pe con
ciliar să

două 
final,

Lupeni 
a-și vedea fa- 
postura mult 
lideri ai seriei

C.A. VOINESCU Sever NOIAN
»„•

Sezon lamentabil pentru studenți
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Grație și măiestrie. Instantaneu din sala de gimnastică artistică a Ca
sei de cultură din Petroșani. Foto: I. LICIU

EXPLORĂRI DEVA — 
ȘTIINȚA PETROȘANI: 
4—2 (3—2). Nici nu se des- 
meticiseră bine în teren 
studenții și, în min. 10, 
după două grave greșeli 
comise de Chișbbra și apă
rarea imediată, tabela 
marcaj indica 2—0 
voarea gazdelor, 
fostul coechipier al 
ților, nu s-a lăsat 
sionat de amintiri 
punctat, decisiv 
soarta partidei, în 
rînduri. Cursa, de 
re a handicapului, 
tată în lupta cu o formație 
care, anul trecut/, evolua 
în campionatul județean a 
dat oarecum roade, 
a înscris un gol 
apoi șutul său a 
bara. In vreme 
cașii și înaintașii Științei

de 
în fa- 
Faur, 

oaspe- 
impre- 
și a 
pentru 

două 
reduce 
dispu-

Colceag 
frumos, 
întîlniț 

ce mijlo-

încercau restabilirea echi
librului, apărarea a gafat 
din nou, oferindu-i posibi
litatea lui Goia de a în
scrie. Ultima modificare a 
tabelei de marcaj pînă la 
pauză a constituit o fază 
de un frumos spectacol — 
centrarea lui Dumitreasa 
a fost realizată, cu capul,' 
de Ghițan, în bară, Se- 
ceanschi a șutat puternic, 
balonul a fost deviat de 
ultimul apărător spre Tls- 
mănaru, care s-a arătat 
mai precis decît coechi
pierii săi: 3—2.

La reluare, studenții au 
stăpînit bine mijlocul tere
nului, spre final au încer
cat să înscrie golul egali
zator, în min. 80, Colgeac 
ratează o situație < ’ 
apoi după o lovitură 
colț, Faur reușește, 
ce englezii numesc

trick-ul. Deci, scor final: 
4—2 (3—2) în favoarea e- 

o 
învinșii

clară, 
i de 

ceea 
hat-

chipej .din Deva, după 
partidă în care- 
n-au ce reproșa brigăzii 
de arbitraj condusă de hu- 
nedoreanul 
potrivă, i 
„contribuit 
scorului și, implicit, la 
menținerea „lanternei roșii*1, 
de această dată la o dife
rență apreciabilă (cinci 
puncte) de penultima cla
sată. Credem că niciodată 
situația divizionarei C Ști
ința Petroșani nu a fost 
mai critică decît acum și 
totuși lucrurile sînt privite 
ca un implacabil destin. 
Nu-și ridică nimeni - privi
rile asupra culorilor echi
pei, umbrite- de insuccese 
consecutive, lamentabile?

Raulea. Dim- 
apărarea lor a 

la stabilirea

Andi si APOSTOL



în fruntea partidului, 
creatorul destinului 
luminos al patriei

(Urmare din pagina 1) și întreținerea în bună sta
re de funcționare a instala-

însuflețiți de valoarea is
torică a zilelor din aceeas- 
tă săptămînă, studenții In
stitutului de mine din Pe
troșani își exprimă din toa
tă inima, fericirea că s-a 
împlinit dorința noastră 
fierbinte și voința poporu
lui, aceea că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, creato
rul destinului luminos al 
patriei noastre, a fost re
invests în funcția supre
mă de secretar general al 
Partidului Comunist Ro
mân. Din epocalul Raport 
prezentat de tovarășul 
Nicolae ~ 
crările 
XII-lea 
reținut 
cini care ne revin 
studenților, specialiștii de 
mîine chemați să înfăptu
iască directivele de cerce
tare științifică, dezvoltare 
tehnologică și introducere 
a progresului tehnic în mi
neritul românesc. Procesul 
complex de integrare a în- 
vățămîntului superior mi
nier cu cercetarea și pro
ducția, inițiat și condus de 
partid, ne-a modelat per-

de
Ceaușescu, din lu- 

Congresului 
al partidului 
importantele

al 
am 

sar- 
nouă,

sonalitatea și ne îndeamnă 
la o activitate calitativ su
perioară, strîns legată de 
viața economică a Văii Jiu
lui. In orientarea și con
ținutul temelor de cerce
tare științifică (susținute la 
diferite simpozioane și se
siuni) și proiectele noas
tre de diplomă se află con
topite probleme actuale și 
de perspectivă ale mine
ritului, la a căror rezolva
re vom participa cu soluții 
practice. Numai în acest 
fel considerăm că vom pu
tea răspunde necesității de 
a ne forma ca specialiști 
temeinic pregătiți, partici
pant! plini de. dinamism la 
vastul proces de moderni
zare, de introducere a pro
gresului tehnic în minerit.

Vom contribui la înfăp
tuirea istoricelor hotărîri 
ale Congresului al XII-lea 
al P.C.R., cu întreaga res
ponsabilitate comunistă și 
o superioară pregătire pro
fesională.

Dorin Constantin ADAM, 
student, anul V, 

Institutul de mine

„rotire* a complexul ui. _ la 
limita de panou, astfel în- 
cît vom elimina necesitatea 
dezechipării și echipării sa
le pentru panoul următor.

Colectivul sectorului . III 
este concentrat spre lichi
darea denivelărilor existen
te între abatajele din blo
cul II în vederea extinderii 
cîmpurilor de exploatare. 
Aceasta asigură, ritmicita
tea producției, creșterea ca
pacității de extracție a aba
tajelor și reducerea volu
mului de pregătiri. In a- 
ceeași zonă, am trecut la 
pregătirea feliilor inferioa
re, introducînd elemente de 
susținere tubate de mare 
diametru. Toate aceste per
fecționări tehnologice voț- 
conduce la creșterea sus
ținută a productivității 
muncii, sporirea eficienței 
economice prin reducerea 
cheltuielilor materiale, crea
rea unui microclimat îm
bunătățit, siguranță deplină 
în desfășurarea procesului 
de muncă.

La sectorul IV — care a 
îndeplinit în prima zi 
lucrărilor Congresului 
XII-lea sarcinile anuale 
se introduce un al doilea

complex mecanizat. Și aici 
se lichidează unele denive
lări între abataje pentru a țiilor și utilajelor de care 
putea extinde cîmpul de ex- depinde ritmicitatea 
ploatare și a valorifica re
zervele de cărbune situate 
la limita de bloc.

La sectorul V, sarcinile 
viitoare ne obligă la creș
terea volumului de pregă
tiri, la mecanizarea aces
tui gen de lucrări. Sectorul 
de investiții își realizează 
ritmic prevederile în lu
crările de deschideri folo
sind cu randament ridicat o 
combină de săpare de ma
re putere. Colectivele sec
toarelor electromecanic și 
transport au o contribuție 
de seamă la perfecționarea

pro-
ducției.

In luna noiembrie 
Petrila obține plusuri 
producția fizică de cărbu
ne—■ peste 5 000 tone pînă 
ieri. Hotărîrea colectivului 
este ca sarcinile anuale să 
fie depășite la.toți indicato
rii, iar apgajamentele ono
rate integral. Aceste fapte 
sînt chezășia îndeplinirii 
sarcinilor viitoare privind 
creșterea produției de căr
bune la nivelul prevederilor 
stabilite de Directivele Con
gresului al XII-lea al parti
dului.

mina
la

Trăim momente de vibrantă mîndrie
Oamenii muncii de la 

I.R.I.U.M. Petroșani trăiesc 
a 1 ă t 
popor, 
brantă 
zile 
gerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de se
cretar general al partidului. 
Muncitorii, tehnicienii și in
ginerii de la întreprinderea 
noastră îșj manifestă de
plina adeziune față de a- 
cest eveniment istoric din 
viața partidului, a poporu
lui, muncind mai bine, or- 
ganizîndu-și mai bine acti
vitatea de producție. In 
întreaga noastră activitate 
ne vom călăuzi cu fermita
te de inestimabilele idei 
novatoare, de mare valoare 
teoretică și practică. „Obiec
tivul fundamental al viito
rului pian cincinal il cons
tituie continuarea, pe o 
treaptă superioară, a înde
plinirii Programului parti
dului, creșterea intr-un ritm

uri de întregul 
zile de o vi- 

mîndrie patriotică, 
marcate de reale-

susținut a economiei națio
nale, afirmarea cu putere 
a revoluției tehnico-științi- 
fice în toate domeniile, tre
cerea la o nouă calitate a 
întregii activități economi- 
co-sociale“.

Acest măreț obiectiv pre
văzut în magistralul Ra
port prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu celui de 
al XII-lea Congres al parti
dului constituie pentru oa
menii muncii din unitatea 
noastră un nou imbold în 
realizarea sarcinilor de 
plan. Cu toate că activita
tea de bază a întreprinderii 
este întreținerea și repara
rea utilajului minier, colec
tivul de la I.R.I.U.M.P. se 
preocupă intens de îmbu
nătățirea și adaptarea com
plexelor mecanizate la con
dițiile de. zăcămînt ale Văii 
Jiului. De' exemplu, în 
ultima zi a Congresului a 
trecut cu bine probele teh
nologice uzinale un corn-

plex care poate să funcțio
neze în condiții de înclina
re a stratului de pînă la 
30 de grade. Avem multi
ple preocupări și în ceea 
ce privește gospodărirea ju
dicioasă a metalului, ener
giei și combustibilului. De
pășirea, în perioada care a 
trecut din acest an, a tutu
ror indicatorilor de plan, a 
indicatorului de bază — 
producția netă — cu 6,5 la 
sută dovedește hotărîrea oa
menilor muncii dg aici de 
a traduce în viață grandio
sul program al partidului. 
Rezultatele obținute pînă 
în prezent în producție con
firmă acest lucru, iar oa
menii muncii de la 
I.R.I.U.M.P. au create toate 
condițiile în acest sens și

■ sînt hotărîți să materialize- 
•ze obiectivele stabilite de 
cel de-al XII-lea Congres.
Sing. Emeric. GERGELY, 

șeful secției stîlpi hidraulici 
Vulcan (I.R.I.U.M.P.)

(Urmare din pagina 1)

tisfacție și mîndrie patrio
tică am primit vestea reale
gerii în înalta funcție de 
secretar general al partidu
lui a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, personalitate 

proeminentă a timpului nos
tru, conducător încercat al 
destinelor poporului român. 
In cinstea acestui măreț e- 
veniment, în luna noiembrie 
brigada noastră de mineri 
a realizat 800 tone de căr
bune peste prevederile de 
plan, care se adaugă la ce
le 5 000 de tone realizate 
suplimentar de la începu
tul acestui an. Vedem in 
realegerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, în do
cumentele programatice ce 
au fost adoptate la Con
gres, garanția viitorului 
nostru luminos, a ridicării 
României pe noi trepte de 
progres și civilizație*.

Constantin Burciu, secre
tarul organizației de partid 
de ia secția de mobilă Pe
troșani : „Sîntem pe depiin 
convinși că avîndu-1 pe to
varășul Nicolae Ceaușescu 
în fruntea partidului, a în
tregului nostru popor, ne 
vom putea realiza gîndurile 
și năzuințele pe care le 
nutrim. Colectivul secției 
din care fac parte a primit 
cu deosebită: bucurie vestea

realegerii secretarului ge
neral al partidului și ne-am 
angajat să nu precupețim 
nici un efort pentru a ne 
îndeplini în mod exemplar 
sarcinile ce ne revin din 
documentele aprobate la 
Congres. Sîntem preocupați 
de asigurarea unei game va-

Bucurie 
și mîndrie în 
inimile noastre

Satisfacția colectivului 
întreprinderii de trico
taje din Petroșani la a- 
flarea veștii realegerii 
tovarășului N i c o a 1 a e 
Ceaușescu 
conducerii 
Comunist Român este cu 
atît mai mare cti cît e- 
xistența întreprinderii 
noastre este rezultatul 
înfăptuirii unei indica
ții exprese a secreta
rului general al partidu
lui nostru avînd drept 
scop crearea de locuri 
de muncă corespunză
toare pentru soțiile și 
fiicele minerilor din Va
lea Jiului. Ca muncitoa
re confecționeră îmi ex
prim marea bucurie, sa
tisfacția și mîndria pen
tru că în fruhtea Parti
dului Comunist Român 
se află în continuare 
cîrmaciul nostru încer
cat, omul care și-a con
sacrat întreaga viață, 
capacitatea și puterea 
de muncă fericirii popo
rului român. Datoria 
mea este de a urma e- 
xemplul conducătorului 
nostru iubit, de a-mi 
perfecționa necontenit 
măiestria profesională 
pentru a putea contri
bui cît mai eficient la 
înfăptuirea documente
lor adoptate de Congre
sul, al XII-lea al parti
dului, documente care 
înscriu o nouă etapă pe 
calea de progres și ci
vilizație a patriei noas
tre socialiste.

in fruntea 
Partidului

Maria BOYTE, 
confecționeră — între

prinderea de tricotaje 
Petroșani

Minerii din brigada 
condusă de Constantin 
Niță, formație fruntașă 
a sectorului VIII investi
ții a minei Vulcan, con
tribuie efectiv la deschi
derea noilor capacități 
de producție din adîncu- 
rile Vulcanului.

Foto : Gh. OLTEANU

Perspective de progres 
economico-soc ia!

sebită însemnătate pentru 
mineritul Văii Jiului, al că
rui rol e preponderent în 
asigurarea economiei națio
nale cu cărbune cocsifica- 
bil. Ne-a impresionat cla
ritatea cu care conducătorul 
nostru a jalonat sarcinile ce 
ne revin nouă celor din

Unitate deplină 
în gîndire și faptă

riate de mobilă pentru fon
dul pieții. Prin mobilizarea 
tuturor oamenilor muncii 
din secție, reușim ca în fie
care lună să depășim cu 
5—10 la sută sarcinile de 
plan. De asemenea, lunar 
livrăm pentru export can
tități mari de produse ale 
secției noastre, care se bu
cură de apreciere din par
tea partenerilor externi*.

Gheorghe Pană, secretarul 
comitetului de partid al 
preparației Lupeni: „Sînt 
încă vii in amintirea noas
tră momentele vizitelor de 
lucru în Valea Jiului și în 
Lupeni, ale . tovarășului 

Nicolae Ceaușescu. Ne-a tra
sat atunci sarcini de o deo-

minerit, viziunea clară în 
prevederea a tot ceea ce 
trebuie întreprins pentru ri
dicarea României pe o 
treaptă mai înaltă de pro
gres și civilizație. Este în
temeiată, deci, bucuria și 
satisfacția care ne-au cu
prins cînd Congresul al 
XII-lea a reinvestit în înal
ta funcție de secretar ge
neral al partidului pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Adeziunea noastră depli
nă la toate hotărîrile de 
excepțională însemnătate 
luate la înaltul forum al 
comuniștilor ne-o exprimăm 
prin calitatea superioară a 
cărbunelui pe care-I prepa
răm, în așa fel incit roade-

le muncii minerilor să fie 
apreciate de colectivele din 
marile combinate siderur
gice ale țării*.

Victor Covrig, maistru 
constructor, șantierul nr. 2 
Livezeni al I.C.M.M.: „Fo
losesc acest prilej pentru a 
exprima întreaga noastră 
bucurie față de realegerea 
tovarășului Ni c o 1 a e 
Ceaușescu în înalta funcție 
de secretar general al parti
dului. Este împlinirea gîn- 
dului nostru, a dorinței în
tregului popor de a-1 avea 
în fruntea țării pe omul de 
omenie, cel mai înțelept 
ctitor ai istoriei noastre.

In zilele îh care s-a des
fășurat înaltul forum al 

-comuniștilor, colectivul de 
constructori de la șantierul 
nr. 2 Livezeni a depășit 
sarcinile de plan cu 10—15 
Ia sută, grăbind execuția 
noii preparații, a obiective
lor de la I.M. Livezeni și 
I.M. Aninoasa, ceea ce ne 
va permite să încheiem a- 
ceastă lună cu sarcinile 
substanțial depășite. Am 
înțeles din documentele ca
re au fost aprobate la Con
gres că trebuie să depu
nem mai multe eforturi pen
tru îmbunătățirea calității 
muncii, construind obiecti
ve trainice, fapt care va 
menține colectivul nostru 
mereu în fruntea întrecerii*

pentru
Am reținut din cuprin

zătorul Raport prezentat 
Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu atenția deosebită 
ce se va acordă dezvoltă
rii agriculturii în . următo
rii ani. Investițiile fără 
precedent ce se vor reali
za în acest sector deose
bit de important al eco
nomiei naționale, cu im
plicații directe asupra creș
terii nivelului de trai, vor 
asigura sporirea producției 
de cereale, aprovizionarea 
— la nivelul unor cerințe 
crescînde — a industriei 
ușoare și alimentare cu 
materii prime, dezvoltarea 
puternică a zootehniei, o- 
biective care vor apropia 
tot mai mult condițiile de 
muncă și viață ale țărăni
mii de cele ale oamenilor 
muncii din orașe. Comu
nelor din zonele de munte, 
necooperativizate, cum es
te și Bănița, le revin în 
această perspectivă sarcini 
sporite în ceea ce priveș
te participarea la fondul 
de produse agricole desti
nat consumului populației.

Vom încheia acest an cu 
rezultate bune. Se va în
registra depășirea cantită
ților contractate și preda- 

• te statului la carne de bo
vine, lapte de vacă, brîn- 
ză de oaie și lînă, se vor 
realiza sarcinile planifica
te la carne de porcine și 
ovine. Pentru 
cincinalului 1981 
ne-am prevăzut 
fața de numărul actual la munal de partid, primarul 
bovine cu 11 la sută, por- comunei Bănița

comună

perioada
— 1985 
sporuri

bovine cu''11 la sută, por-

cine — 16,5 la sută, ovine 
— 20 la sută. Aceasta va 
însemna ajungerea in 1985, 
la nivelul comunei, la un 
număr de 810 taurine, 760 
porcine, 6 387 ovine. Pen
tru asigurarea bazei fura
jere necesare realizării spo
rurilor prevăzute, comuniș
tii, deputății, gospodarii 
fruntași ai comunei vor 
mobiliza locuitorii la acți
uni de întreținere a pășu
nilor, prin defrișări, dese
cări, fertilizări naturale și 
artificiale, la procurarea și 
adaptarea de bovine și o- 
vine de productivitate mai 
mare, la redarea în cir
cuitul agricol a unei su
prafețe de 180 hectare te
renuri. In paralel cu mă
surile pe care le vom în
făptui în lumina prevede
rilor documentelor Congre
sului al XII-lea al parti
dului pentru sporirea și 
îpibunătățirea șeptelului, 
vor fi întreprinse și acți
uni avînd drept scop, în
tre altele, realizarea ali
mentării cu apă a centrului 
comunei, construirea unui 
bloc cu 10 apartamente, 
extinderea plantațiilor de 
pomi fructiferi, ceea ce va 
asigura înscrierea <■.imu
nei noastre în rîndul lo
calităților care vor cunoaș
te în viitorii ani ritmuri 
accelerate de dezvoltare, o 
participare activă la viața 
economico-soeială tot mai

ro-
economico-soeială tot 
înfloritoare a satului 
mânesc. z . .

Ion DRAGOTA, 
secretarul comitetului co-
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Dezbateri în Comitetul pentru probleme 

sociale, umanitare și culturale al 
Adunării Generale a O.N.U.

FILME

PETROȘANI —

Eveniment de o covîrșitoare însemnătate în isto
ria țării, în conștiința națiunii române. Congresul al - 
XII-lea al Partidului Comunist Român continuă să 
fie reflectat în informațiile agențiilor de presă inter
naționale, în editoriale ale unor publicații, în emisiu
nile posturilor de radio 
țări.

și televiziune din numeroase

în istoria c'ontempo- 
a României", subli- ’ 
în mod deosebit, că 
dintre aspectele do-

„Pravda**, organ 
al P.C.U.S., subli- 

.Congresul al 
al Partidului ' Co- 
Român este eveni -

Ziarul 
al C.C. 
mază : 
XII-lea 
mu n ist
mentul important în viața 
țărilor socialiste, al săptă- 
mînii care a trecut".

„Oamenii sovietici 
bucură de succesele clasei . 
muncitoare, țărănimii și in
telectualității României, ob
ținute sub conducerea 
Partidului Comunist Ro
mân. Aceste realizări de
monstrează convingător că 
socialismul deschide în fa
ța fiecărui popor largi po
sibilități de dezvoltare so
cială, economică și spiri
tuală. Totodată, ele sînt 
o mărturie a efectului bi
nefăcător al colaborării 
strinse, multilaterale a sta
telor socialiste suverane".

„Rezultate rodnice. S-a 
încheiat cel de-al XII-lea 
Congres al Partidului Co
munist Român. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, reales 
în funcția de secretar ge
neral*’ — este titlul artico
lului pe care ziarul „Rabo- 
tnicesko Delo“. organ 
Comitetului Central 
Partidului Comunist 
gar. îl consacră încheierii 
la București, a lucrărilor 
înaltului' forum al comu
niștilor români.

„Prin entuziasta manifes
tație populară la care au 
participat numeroși oa- 

, meni ai muncii din capita
la României, desfășurată 

. în .fața. Palatului Republi
cii, s-a încheiat Congresul 
al XII-lea al Partidului 
Comunist Român. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pe 
care Congresul l-a reales^

• 9 99999 9 99999 ■9 99999 9 99999' 9 99999 9 ^999 t

se

al 
al 

Bul-

ca secretar general al 
partidului, a rostit o scurtă 
cuvjntare la această mani
festație", scrie zidrul.

„Neues Deutschland" 
organ central al C.C. 
P.S.U.G. — informează 
lucrările Congresului 
dovedit că unitatea dintre 

, partid și popor este indes
tructibilă și că ceea ce în
treprinde partidul servește 
numai bunăstării, libertății 
și fericirii oamenilor"... 
„Nicolae Ceaușescu a ară
tat că România va face to
tul pentru a-și aduce con
tribuția la dezarmare, des
tindere și edificarea unei 
noi ordini economice in
ternaționale".

Ziarele „Arab Times", 
„ALRai Al-Amm", „Seyas- 
sah“ și „Al qabas“ mențio
nează pe prima pagină, la 
rubrica „Noutățile zilei", 
faptul că „președintele 
Nicolae Ceaușescu a fost 
reales în unanimitate con
ducător al Partidului Co- 

o 
cinci 
de-al 

în- 
pozi- 

relevă presa kuwei-

al 
că 
au

muhist Român pentru 
nouă perioadă de 
ani". Lucrările celui 
XII-lea Congres s-au 
cheiat cu un rezultat 
tiv", 
tiană.

Presa, radioul și televi
ziunea etioapiană continuă 
să difuzeze informații am
ple despre lucrările celui 
de-al XII-lea Congres al 
P.C.R.

Intr-un articol intitulat 
„Al XII-lea Congres al 
P.C.R. — eveniment inetrtb- 
rabil", ziarul „Ethiopian 
Herald" menționează că 
„înaltul forum al comuniști
lor români va rămîne îns-

9 9 9 999999 9 9)999 9

Institutul de mine Petroșani• ' ■- — *.
ÎNCADREAZĂ DE URGENTĂ, direct sau 

PRIN TRANSFER :

— un subinginer constructor pentru in- 
investiții și urmărirea lucrărilor pe șantier

Condițiile de încadrare și retribuire 
sînt conform Legii nr. 12/1971 și Decretu
lui 188/1977.

Cererile de încadrare se pot depune la 
Biroul plan retribuire, personal, unde se pot 
obține și relații suplimentare. Telefon 42973

de cercetări și proiectări 
miniere pentru cărbune Petroșani 
ANUNȚĂ CONCURS PENTRU 

POSTULUI DE
OCUPAREA

t ■ ’

— traducător cu studii superioare pen
tru limba germană.

Concursul va avea loc în ziua de 3 de
cembrie 1979.

Condițiile de participare sînt cele pre
văzute de Legea nr. 12/1971.

/ Relații suplimentare se obțin la com
partimentul personal-învățămînt, de la sediul 
I.C.P.M.C. Petroșani, strada Mihai Viteazu 
nr. 3.

cris ca un moment de refe
rință 
rană 
niind, 
„unul
minante ale dezbaterilor l-a 
constituit adeziunea depli-, 
nă a participanților lă a- 
precierfa că succesele po
porului român sînt ne
mijlocit legate de rolul și 
personalitatea președinte
lui Nicolae Ceaușescu, sus- 
ținînd fierbinte propunerea 
privind realegerea sa în 
înalta funcție de secretar 
general al partidului".

„Suddeutsche Zeitung" a 
publicat, la rîndul său, un 
amplu articol în care se 
relevă, între altele, că to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
propus organizarea, pînă în 
1984, a unei noi conferințe 
pentru securitate europeană 
la nivelul șefilor de stat și 
guvern, precum și organiza
rea unei conferințe specia
le de dezarmare în Euro
pa și încheierea unui 
general de renunțare 
forță. Ziarul apreciază
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a accentuat, în Raportul la 
Congres, „punctul de ve
dere independent al politi
cii externe românești", pre
cum și „hotărîrea României 
de a-și îndeplini angaja
mentele sale în cadrul Tra
tatului de la Varșovia*.

pact
la 
că

' NAȚIUNILE UNITE 26
— Trimisul Agerpres, Ni
colae Chilie transmite In 
Comitetul pentru proble
me sociale, umanitare și 
culturale al Adunării Ge
nerale a O.N.U. s-a pro
cedat la o amplă examina
re a problematicii tinerei 
generații, adusă, după cum 
se știe, în atenția Organi
zației Națiunilor Unite de 
România prin noua și va
loroasa inițiativă întreprin
să la actuala sesiune cu ' 
privire la proclamarea A- 
nului internațional al ti
neretului. La baza dezba
terilor se află un impor- 

și cuprinzător proiect 
rezoluție intitulat „A- 
internațional al tine-

tant 
de 
nul

paretului : dezvoltare și 
ce", elaborat și prezentat 
oficial de țara noastră, la 
care s-au alăturat, în cali
tate de coautoare, un nu
măr de alte 57 de state, 
reprezentînd toate zonele 
geografice ale lumii.

In intervențiile lor, 
prezentanții unui mare 
măr de slate au ținut 
reliefeze valoarea și actua
litatea propunerii româ
nești, precum și faptul că 
inițiativa țării noastre vi
ne să potențeze și să dea 
o orientare clară eforturi
lor depuse pe planul ex
tinderii cooperării interna
ționale în domeniul tinere
tului.

re- 
nu~ 

sa

I
Iiembrie : Copil de 

nică ; Republica :

I
I
I
I

7 No-
dumi- 
Moar- 

I tea unui greier ; Unirea : 
Școala curajului.

PETRILA : Aventurile 
lui Mark Twain, seriile 
I-II ;

LONEA : Inspectorul 
și braconierii ;

ANINOASA : Prefec
tul de fier ;

VULCAN: Rodeo;
LUPENI — Cultural :

Ultimul cartuș ; Munci
toresc : Cadoul vrăjito
rului negru.

I
I TV

I 
I 
I
I 
I
I 
I
1

9,00
10,00

LA PAZ 26 (Agerpres). — 
După cura anunță agenția 
E-F.E. și I.P.S., Guvernul 
Constituțional desemnat de 
președintele interimar al 
Boliviei, Lidia Gueiler, și 
noul coman-dant-șef al for
țelor armate bolivîenc au 
inițiat o serie de consultări 
pentru soluționarea crizei 
declanșate în urma ultime
lor numiri în ierarhia mi
litară, făcute de puterea e- 
xecutiva. Agențiile citate 
menționează că un grup de 
ofițeri, grupați în jurul ge
neralului Luis Garcia Me
za, s-a opus îndeosebi de
semnării generalului Rene 
Villaroel în funcția de co-

te-
po- 

noi tă

Evoluția situației din Bolivia
mandant-șef al armatei 
restre. Această luare de 
ziție a determinat o
deteriorare a situației poli
tice interne în Boiivia. după 
recenta normalizare reali
zată prin numirea de către 
parlament a Lidiei Gueiler 
ca șef interimar al statului. 

In acest context. Centrala
Muncitorească Boliviana 
(C.O.B.), intr-un document 
difuzat la La Paz, adresează 
tuturor oamenilor 
un apel 
mîndu-i 
stare de 
pararea 
tuțional

muncii 
la vigilență, che- 
să se mențină în 
alertă pentru „a- 
sistemului consti- 
democratic®.

IN BELGIA continuă să 
crească prețurile Ia mărfu
rile de strictă necesitate. 
Potrivit ziarului „Le Soir", 
rata inflației, in perioada 
octombrie 1978 — octom
brie 1979, a fost de 5.2 la 

. sută.
DUPĂ CUM RELATEA

ZĂ agenția United Press 
Internațional, poliția din 
Vineland, statul New Jer
sey, a arestat 21 de membri

9 999919;

ai Ku Klux Klân-ului și 
ai unei organizații neonazis
te americane. La locuința 
unuia dintre cei arestați a 
fost descoperită o ascunză
toare în care erau depozit 
te arme de foc și arme al-
9 99999 9~ 9t^^ 9 999K9 • 0^9) • r .■■.III

Școala de șoferi amatori
Petroșani

RECRUTEAZĂ
.?• • . . ■ , . J/ 'S' ’• • ; • ••

— șoferi pentru obținerea autorizației 
de maistru instructor.

be, pe care aceștia la pregă
tiseră pentru organizarea 
de provocări.

ARABIA SAUDITA și 
Statele Unite au semnat, 
duminică, un document cu 
privire la prelungirea, .pen
tru o perioadă de încă cinci 
ani, a acordului de coopera
re tehnică dintre cele două 
țăi — transmite din Riad 
Agenția MF.NA.

DIRECTORUL GENERAL 
AL AVIAȚIEI CIVILE 

. pakistaneze a declarat că 
un avion aparțiuind com
paniei „Pakistan Airlines" 
s-a prăbușit luni, în Arabia 
Saudită, la nord-est de 
Djeddah. Resturile apara
tului — la bordul căruia se 
aflau 140 de pasageri și 
11 membri ai echipa i ului 
— sînt împrăștiate pe o zo
nă.cu o suprafață de cinci 
kilometri pătrați, greu ac
cesibilă. Pentru moment, a 
precizat, el, nu se știe dacă 
există supraviețuitori.
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I

de A'eatru : ! 
'11 de-» sila" ’

Nu- I 
TV. I

I
ș

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II

Teleșcoală.
Film serial: 
las —

Dal-
Compania 

petrolieră Ewing. 
Reluarea episodu
lui 12,
Telex.
Telex.

Curs de limbă en
gleză.
Din țările socialis-

Itinerare turistice.
Handbal masculin : 
România — Polo
nia. Transmisiune 
directă de la A- 
rad.
Muzică populară. 
1001 de seri.
Telejurnal. |
Hotărîrile Congre- ' 
sului — program i 
de acțiune al în- I 
tregului popor. i

19.45 Cîntece patriotice. ,
20,05 Seară <

„Tată cu de-a sila' ■ 
de Branislav 

s.șici. Premieră
Divertisment mu- 
zical-coregrafic. 
Telejurnal.

16,40

17,10
17,30

18,40
18,50
19,00
19,20

21,15

21,35
i

RADIO

I
I
I
I

13,00 
Clubul 
Radiojurnal. 16,20 Coor
donate economice. 17,00 
Buletin de știri. 17,05 Te 
apăr și te cîht patria 
mea. 17,30 Poemele e- 
terne ale muzicii. 17,50 
Prelucrări corale. 18,00 
Orele serii. 20,00 Muzică 
populară. 20,15 România, 
peisaj industrial con
temporan. 20,30 Memoria 
pămîntului 
21,00 
21,05 
22,00 
2.3,00 
23,30—3,00 Non stop mu
zical nocturn.

De la 1 la 3. 15,00 
curioșilor, 16,00

românesc, 
de știri.Buletin

Cadențe sonore, 
O zi într-o 
Bijuterii muzicale.

ora.

Mica publicitate ♦ Mica publicitate
trila. Se declară nulă. (968) 

PIERDUT legitimare ; de 
serviciu pe numele Kovâcs 
Francise, eliberată 
I.U.M. Petroșani. Se 
clară nulă. (965)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Grecu 
Erosiin, eliberată de E.T. 
Petroșani. Sc declară nulă
(969)
. PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Marine.ț 
Aurel, eliberată de I.M. 
Dîlja Se. declară nulă
(970) '

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mi- 
elăuș Vasile, eliberată de

VIND radiocasetofon 
„Automatic" maximal 4 
lungimi, nou. Aleea Mun
cii, bloc 4, sc. II, ap. 21 
Vulcan. (987)

DAU meditații la anato
mie admitere medicină. 
Informații : familia dr. 
Mireștean, strada Republi
cii Bl. S 63, sc IV, ap. 60 
Vulcan. (982)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Manea 
Elisabeta, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. Se decla
ră nulă. (964) '

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vîieea- 
nu Gheorghe, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. Se de- -Petroșani. Se

de 
de-

clară nulă (966)
PIERDUT carnet de stu 

dent'pe numele Fodor 
Candin, eliberat de I.M P. 
Se declară nul. (967)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gâinan 
Stan, eliberată de I.M. Pe-

clară nulă. (973)
PIERDUT legitimație 

serviciu pe numele Tonișa 
Dominica, eliberată 
I.R.I.U.M. Petroșani, 
declară nulă. (974)

PIERDUT legitimație de

de

de 
Se

serviciu pe numele Daron 
Elisabeta, eliberată de Spi
talul municipal Petroșani, 
Se declară nulă. (975)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ioana 
Georgeta, eliberată de Pre- 
parația Petrila. Se decla
ră nulă. (970)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe nuineie Iosif 
loan, eliberată de între
prinderea de tricotaje Pe
troșani.
(977)

PIERDUT legitimație de 
■serviciu pe numele Rez- 
muves Alexandru, elibera
tă de l.G.C.L. Petroșani. 
Se declară nulă. (978)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Barna 
Vasile, eliberată de I U.M. 
Petroșani. Se declară nulă 
(979) '

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Codrea 
Gheorghe, eliberată âe

Se declară nulă.

I.M- Lupeni. Se declară 
nulă. (980)

PIERDUT legitimație de 
serviciu
Ștefan,
Lonea. 
(981)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele llajnal 

• Sandor,
I.R.I.U.M.
declară nulă. (983)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Dobre 
Ion, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă 
(984) ’

PIERDUT legitimație de 
student pe .numele Pepena- 
î’U Mariys, eliberată de 
Institutul de mine Petro
șani. Se declară nulă. (986)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pralea 
Vasile, eliberată de I.M. 
Lupeni. Se declară nulă. 
(988)

pe numele, Petruț 
eliberată de . I.M. 
Se declară nulă.

eliberată 
Petroșani,

de
Se

de
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