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O însemnată contribuție la creșterea capacităților
viitoare ale minelor

Șantierul nr. 1 Petrila al I. C. M. M.
și-a îndeplinit sarcinile anuale

Bilanț bogat la indicatorii economici

• Peste prevederi — 1,5 milioane lei investiții industriale
• Pianul de puneri in funcțiune realizat în avans
• Economii față de cheltuielile de construcții-montaj planificate 

peste 1,8 milioane lei
• Toate echipele lucrează in acord global 

pășirilor : intre 15 și 30 la sută.
> nivelul lunar al de-

W';

La cota finală a blocuju; (59 ,|jn centrul Petroșa- 
niului, unul din veteranii constructori — Ion Ebincă.

SUCCESE ALE MINE
RILOR DIN LONEA în cadrul larg democratic creat prin

Ieri, 26 decembrie, Șan
tierul nr. 1 Petrila al 
I.C.M.M. a îndeplinit sar
cinile anuale la activitatea 
de construcții-montaj. Colectivul raportează cu îndreptățită mîndrie acest succes — contribuție de preț la înfăptuirea hotărârilor Congresului al Xli-lea al partidului, a indicațiilor adresate minerilor de către tovarășul Nicolae Ceaușeșeu personal, corespunzător cărora, pînă în 1983, producția de cărbune a bazinuiui va crește la 15—16. milioane tone,Ca o reflectare a strădaniilor colectivului șantierului, planul punerilor in funcțiune pe anul 1979 a fost îndeplinit în avans față de grafice, fiind predate principalilor beneficiari — întreprinderile miniere Lonea, Petrila, Dîlja și Livezeni— toate Obiectivele de suprafață care condiționează, în perspectivă imediată sau viitoare creșterea capacităților de «producție.

tinse, totodată, stadii avansate de lucru la obiective a căror execuție continuă în 1980. Lucrările finalizate, sau în curs de execuție vizează asigurarea condițiilor tehnico-or- ganizatorice de bază pentru extracția cărbunelui. Pentru noul cîmp minier de exploatare Petrila-Sud, care va produce în cincinalul următor, am atacat lucrările turnului și instalației de extracție pe verticală. La IM. Dîlja, chiar în aceste zile, se fac probe de rodaj în sarcină ale anul funicular, a , cărui in_

trare în funcțiune asigură evacuarea ușoară a sterilului din lucrările de deschidere ale noilor fronturi productive din subteran. La puțul nr. 4 al I.M. Li- vezeni s-a încheiat construcția și a început montajul agregatelor de producere a aerului comprimat necesar viitoarelor a- bataje. Se află în stadii a_ vansate de execuție noi
Ing. Constantin DINCA. 

șeful șantierului 1 Petrila 
al I.C.M.M.

(Continuare in pag. a 2-a)

Sectorul IV, cu 
planul anual 

îndeplinit
In cursul zilei de ieri, 

colectivul sectorului IV 
al minei Lonea a ra" 
portaț realizarea sarci
nilor de plan P® acest 
an. Succesul obținut va 
permite harnicilor mi
neri <le aici ca pînă la 
finele anului să extragă 
o producție suplimenta
ră de peste 3500 tone 
cărbune. Productivitatea 
muncii în cărbune a fost 
depășită cu 9.2 la sută. 
Pe sector indicatorul a- 
mintit a înregistrat o 
creștere de peste 500 
kg/pos. .

S-au remarcat brigăzi
le conduse de Iosif 
( laniba cu un plus de 
8700 tone cărbune. Vio
rel Negru — Plus 1800 
tone, Nicolae Golea — 
plus 1300 tone cărbune. 
Toate aceste depășiri 
au fost realizate exclu
siv pe seama 
productivități,
între 4 si 27.8 1;, 
Dovedind susținute preo.
Constantin GRAURE

sporirii 
muncii 

sută.

(Cont. în pagina a 2-a)

constituirea organizațiilor proprii ale
Frontului Unității Socialiste

și înfăptuirea sarcinilor economico
sociale ale orașuluiIn orașul Vulcan, organizațiile proprii ale Frontului Unității Socialiste au dezbătut, cu prilejul constituirii, probjcmele actuale și de perspectivă; ale localității. Membrii individuali au luat cunoștință cu mult interes de proiectul planului; de dezvoltare economieo-socială în profil teritorial, -și-au exprimat deschis opiniile pe marginea hotărârii cu privire la realizarea acestui plan, au participat e- fectiv la analiza anuală a activității . consiliuluipopular și biroului executiv al consiliului. Cu acest prilej membrii individuali au fost informați realizărilor obți- întreprinderi, pe construcții, edilitar-gos- deeiirsul â-

astipra nute în șantierele de în domeniul podăresc în
Pentru a asigura beneficiarilor

CĂRBUNE MAI MULT Șl MAI BUN
sînt necesare măsuri ferme din partea preparatorilor și a minerilorToate colectivele de oameni ai muncii din întreprinderile Văii Jiului depun. în aceste ultime zile ale anului, strădanii sporite pentru realizarea în e>t mai bune condiții a sarcinilor de plan și pregătirea temeinică a producției a- nului viitor. O atenție deosebită se acordă principalilor indicatori tehnico-e- conomici. Pentru preparatori unul dintre aceștia este recuperarea globală, indicator . care. intr-un sens mai larg, exprimă cantitatea ce se scoate din treaga producție de tanță minerală utilă tă de întreprinderileniere. Este lesne de înțeles că mai mult decît oricare indicator, recuperarea exprimă cej mai Wne activitatea de preparare. De aceea colectivele de muncitori,maiștri și ingineri de la secțiile de preparare ale I.P.C.V.J. depun eforturi susținute ca procentul de extracție a masei cărbimoase să fie cît mai mare, a- dueîndu-și astfel contribu-

în- subs- livra- mî-

ția la creșterea producției de cărbune necesar economiei naționale. La secția de producție Coroești, după 11 luni din acest an, recuperarea globală fizică era nerealizată eu 2,4 puncte.Pentru a desprinde cîte- va dintre căile de creștere a recuperării globale am întreprins o anchetă la pre- parația Coroești în rîndul factorilor de răspundere. Redăm, sintetic opiniile participanților.
Gheorghe Costea. mais

tru la spălare ; „Principala cale de creștere a recuperării rămîne îmbunătățirea calității cărbunelui brut. Dacă aceasta este cu mult depășită, orjcît bine ai iți este imposibil să scoți produse nificați. dera.t se înscrie și conținutul măre de metal, bolțari, lemn și alte materiale care vin de la mină în vagoane, afectînd astfel negativ cantitatea livrată cit și continuitatea în funcționare a instalației. Dacă mai a-

destăpîni tehnologiala parametrii pla- Toț în acest dezi-

Noi apartamente la Petrila

In secția de montaj a 
I.U.M. Petroșani se verifi
că suportul unei noi com
bine CA -2.

Foto : I. LICIU

Ieri, la Petrila, a fost recepționat un nou bloc de locuințe cu 43 apartamente. Noul obiectiv social dat în folosința familiilor oamenilor muncii din întreprinderile economice ale orașului a fost cuprins în prevederile de plan ale anului 1980, astfel că predarea sa încă din acest an reprezintă un succes dc

seamă al constructorilor edificii civice, menit contribuie la creșterea ritm susținut a nivelului de confort și bunăstare a locuitorilor municipiului. Zestrea edilitar-gospodă- rească a Petrilei s-a îmbogățit în acest an, printre altele, cu 100 noi apartamente și o școală generală cu 16 săli de clasă.

de să în.

dăugăm la aceasta șj umiditatea mare a cărbunelui de Paroșerii, și uneori de Aninoasa, vom vedea ce rezerve însemnate există în creșterea recuperării globale".
Fetru Marin, șef de echi

pă spălare : „La mină nu se recîntăresc vagoanele î- nainte de' încărcare, con- semnîndu-se doar tara înscrisă pe vagon.' De aici rezultă o diferență de tonaj. De asemenea, pe traseu, u- nii locuitori din zonă sustrag o anumită cantitate, e drept infimă de cărbune, pentru încălzirea locuințe-

lor. Un acela că defecte nu se pot deschide la descărcări și circulă necurățite sau negolite suficient. In plus, avem și în instalație unele necazuri cu pompele, din Cauza lipsei de rotoare (I.U.M.P. nu ne onorează comenzile) și deci nu putem asigura un debit suficient de apă la spălare (N.R. : în privința primei idei nu împărtășim ~ opinia interlocutorului nos-

alt neajuns este multe vagoane sînt

Anchetă realizată de
Constantin IOVANESCU

Continuare in pag. a 2-a)
s

Zile
în nici o perioadă a anului timpul nu trece atît de repede. Zilele sînt parcă tot mai scurte, 3 deși după solstițiul de : iarnă se vor mări, cu cîte un minut, cu cîte două...Mai sînt doar cinci zile din acest an atît de dens în evenimente importante în viața țării, deci a noastră, a tuturor. Și, lă- sînd deoparte febrilele preocupări caracteristice sfîrșitului de an, fiecare dintre noi începem, mărturisind ori nu, omenescul proces analitic al muncii, de rememorare a celor mai semnificative

î

c

I
=

î

fapte și realizări, singurele care dau sens și Consistență materială timpului, Pornind de la acestea, de la cantitatea și valoarea lor, începem încă de pe acum să mulăm scopuri viitorul an.Viața fiecăruia noi se leagă prin fire de viața celorlalți, tot ce se petrece în societatea noastră ne reține a- tenția, ne determină, ne antrenează. O evidentă dovadă a acestor relații complexe este că în a- cest pem zile ale

ne for- pentrudintremii de

bilanț pe care înce- să-1 facem în aceste realizările individu- sc împletesc organic

nului. Este vorba . despre acțiuni la care au participat, alături de comuniști, mii de oameni ai muncii și cetățeni care nu sînt membri de partid, iar da la 1 decembrie au devenit membri individuali ai organizațiilor proprii aie F.U.S.Cunoașterea și mai ales dezbaterea acestor realizări mobilizează organizațiile F.U.S. la noi acțiuni în anul care urmează. Notăm că, în 1979, prin contribuția locuitorilor au fost realizate Iuqrări de mare interes cum sînt repararea străzilor Seeiu- lui -și Zăvoiului, dotarea căminului cultural din Dealul Babii și repararea celui din Paroșem, a- menajarca de. noi locuri de joaca pentru copii. De a- semenea, prin acțiuni patriotice a fost construită cea de a doua tribună a stadionului, zonele verzi ale orașului au fost extinse cu circa 5 ha, iar în cartiere și pe străzi au fost plantați mii de arbori și arbuști. In domeniul gospodăriei comunale și locative s-a asigurat o mai bună întreținere a fondului locativ, unele lucrări de reparații executate în avans, fost îmbunătățită brizarea orașului și treținerea locurilor blice.
fiind și a salu- 

în-pu-
(Continuare în pag. a 2-a)

Individ-
colectivitate

(Pag. a 3-a)

Kcj-

£

■ ! cu cele sociale, cu. toate j marile evenimente politi- " ce din viața națiunii, e- venimente la care am participat cu sentimentul profund că sînt ale noastre, că ne clădim prezentul și viitorul.Interogația cvasi-retori- că „ce mi-a adus anul acesta ?“ nu-și mai are,de 35 de ani, temei ; a- , nul nu ne aduce, prin ; zilele lui, decît valoarea î muncii noastre, valoarea participării la viața so- cietății. Acum, în aceste zile de sfîrșit de an, nu numai contemplăm ce am realizat, ci ne pri- vim cu luciditatea necesară omului de acțiune, conștient și mîiîdru de valoarea iui în lume.
T. SPĂTARE '
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Orizonturi arhitectonice în urbanistica Vulcanului. Foto : Ștefan NEMECSEK

Participare activăI
(Urmare din pag. 1)

vacanță
W'i ♦ La Școala generală nr. 1 din Petroșani a a- vut loc marți simpozionul. cu tema „Forme și metode folosite de consiliile și comandamentele pionierești pentru e- maieriaiist-ști- ș< olarilor", or_ casa pionie- |• * informațiile i ice de ac- ’ 

i

Succese 
ale minerilor 

din Lonea
(Urmare din pagina I)

.ducărea 
ințifieă a ganizat de rilor și șoimilor patriei. Prin ideile, i; și căile practice dețiune propuse, s-au re- .. marcat referatele „Forme și mijloace folosite de detașamente’ pentru formare^ concepției •, ma- ■ tcrialișt-științiftee la pionieri și: școiafi”, „Contribuția grupei de pionieri la antrenarea copiilor in activitatea științifică", „Educația științifică și matcrialist-di- alectică în cadrul activității pionierești", „Diversificarea activității pionierești prin metode și mijloace educative e- i’ieiente in pregătirea acțiunilor materialișt-ști- ințifice". Manifestări de același gen au avut loc și în celelalte case ale pionierilor din Valea -Jiu- lu..

0 aA XXXII-a aniversare a proclamării Republicii" a fost tema unui simpozion organizat ieri ia Școala generală nr. 4 din Petroșani în cadrul „Săptămînii culturii și educației pionierilor și tineretului Valea Jiului".La cabana Straja a început marți. „Olimpiada aibă a Văii Jiului", manifestare sportivă tradițională în vacanța de iarnă. Participanții, pio. nieri din școlile generale ale Văii Jiului, se vor întrece i in probe de schi (fond și alpin) și sanie
4- „Carnav lor de nea", ducativă și îndrăgită de pionieri, . - desfășurat ieri la Casa de J cultură din Petroșani. I Manifestări similare sînt ■ organizate în toate loca- | litățile municipiului. .
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Șl VA VENI MOȘ 6EHR.AMai sînt doar cîteva zile pînă la cumpăna din- tre ani. Anul ’79 se pregătește să predea ștafeta tînărului ’80 ultimul din actualul cincinal. Pleacă mulțumit lăsînd „moște- varășul hire" rodul bogat al hăr- președintele niciej minerilor în adîn- curi. al constructorilor, ceferiștilor. filatoarelor forestierilor, al tuturor a- celora care au pus și umărul la înflorirea dezvoltarea României cialiște.Pentru sărbătorirea statulacest __ ... _______ Este o sumă menită să întregească și mai mult copilăria fericită a viitorilor
mulul de iarnă nostru a alocat în an 60 milioane lei.

pun și so-
po-

constructori ai socialismului. Numai pe raza orașului Pețrila suma alocată pentru pomul de iarnă se ridică Ia 101 000 lei. Căutîndu-1 deunăzi pc to- Ioan Zgripcea. sindicatului I.M. Lonea, am aflat că este plecat împreună cu alți tovarăși să cumpere daruri pe care Moș Geri- lă să le împartă copiilor celor ce muncesc Ia a- ceastă importantă unitate economică a Petrilei. Preocupări similare sînt în aceste zile și la I.M. Pețrila, și la preparație, in școli. în cămine, grădinițe, pretutindeni.
Crișan)

distractiva | 
ionieri, s-a ’

In laboratorul clinic al Spitalului din Petroșani, 
medicul principal Elena Ciobanu efectuează o ana
liză microscopică.

Dintre realizările economice la care au participat' cu dăruire oamenii muncii, astăzi membri individuali ai organizațiilor proprii ale F.U.S., amintim depășirea planului valoric în activitatea de construcții sociale cu 170 000 lei și a planului de desfacere în comerț cu 220 000 lei. In cursul anului, au fost predate 125 apartamente în noul centru civic, o' grădiniță cu 225 locuri și 11 spații comerciale însumînd peste 1800 mp, amplasate la parterul noilor blocuri. ~ ganizațiile proprii F.U.S. Orale , și-au propus ca în 1980 să sprijine asemenea realizări îndeosebi prin participarea la construcțiile de locuințe, la dezvoltarea rețelei comerciale și gospodărirea chibzuită a fondului de marfă. Alte prevederi vizează îmbunătățirea activităților cultural-educative și artistice, domeniu în care orașul are deja o bogată tradiție.In aceste zile, corni tete- ■ organizațiilor proprii ale F.U.S., împreună cu organizațiile de masă și obștești, se îngrijesc -de două probleme actuale : pregătirea: revelioanelorpentru minerii de la cele două întreprinderi,, pentru tineret, cadre didactice și alte categorii dc oameni ai muncii, și pre-

găti rea cadourilor pentru , cei aproximativ 8000 de copii ai orașului.De la tovarășul Petre Verdeș, președintele comitetului organizațiilor proprii ale F.U.S. pe oraș aflăm că în cele 65 de organizații continuă înscrierea de noi membri individuali. Pînă în prezent, organizațiile proprii însumează peste 5200 membri, dar mulți oameni, ai muncii și cetățeni își exprimă încă dorința de a deveni meinbri individuali, pentru a participa, în a- cest cadru organizat, la dezbaterea și înfăptuirea sarcinilor cu privire la dezvoltarea economico-so- cială a localității, la intensificarea vieții spirituale din această frumoasă așezare minerească. (I.M.)

cupări în direcția reali
zării ritmice a sarcini
lor de plan cuvinte de 
laudă merită și brigăzi
le conduse de Miclea 
Ion III, Pintilie Zorilă, 
Viorel Corcheș, Ion Ilia 
și mulți alții.

O noua capacitate 
de producție

Ea jumățatea decadei 
a treia a lunii decem
brie, în schimbul I, la 
mina Lonea s-a înre
gistrat un eveniment im
portant : străpungerea 

galeriei magistrale 
Ia orizontul 400 care 
asigura transportul 
benzi al producției 
cărbune, lucrare

marc complexitate teh
nică finalizată cu 15 zi
le mai devreme. 

De asemenea, amintim 
faptul că harnicii 
neri din brigada 
Dumitru Costinaș 
realizat în această
o avansare de 11 ml ga
lerie dublă, depășind în 
aceeași perioadă produc
tivitatea 
mc pe 
marcat 

schimb 
Elecheș
Pînzaru. minerii Gheor- 
ghe Barioș, Francisc 
Felventzi Zoi lan Zorne- 
șel, Ghrorghe Frîncu.

de 
va 
pe 
de 
de

uti
lul 
au 

lună

muncii cu 22,2 
post. S-au re- 

minerii șefi de
Teofil Geancă, 

Martin, Vasile

Șantierul nr. 1 Pețrila al I.C.M.M. 
și-a îndeplinit

(Urmare din pagina I)

!■

sarcinile anuale

Cărbune mai mult și mai bun
(Urmare din pagina I)tru. întiucît după cum ne-a informat ing. Claudia Tveiri, șefa laboratorului C.T.C. de la Coroești, „î- nainte de încărcare se face tara fiecărui vagon în parte", aceasta fiind, obligația contractuală intre preparație și laborator").

Dumitru Agache, șef e- 
chipă spălare : „Mă vbi referi doar la căile pe care putem acționa noi preparatorii. Separarea circuitelor de aer pe linii de spălare ar duce la creșterea selectivității și, deci, a recuperării. La aceasta măi poate contribui și menținerea unui debit constant la alimentarea spălătoriei cu cărbune brut, cu condiția 

’ ea silozurile să fie curățite, cît și montarea unor ex- tractoare de metal, de ma
re putere, pe fluxul de alimentare eu cărbune brut, care nu ar mai permite pătrunderea fierului vechi 
în instalație și oprirea a- eesteia".

Ioan David, maistru flo- 
iație : „Și flotația poate pontribui. chiar foarte bi
ne la creșterea recuperării. Pentru aceasta este necesar ca pierderile în sterile să fie cît mai mici. Cum se poate realiza ? Prin reglarea cît mai bună a bateriilor, urmărirea atentă 
a fluxului, alimentarea

constantă și dozarea corespunzătoare a reactivilor".
Ing. Vasile Caramele, șe

ful atelierului de prepara
re : „încep cu o precizare: este falsă impresia că ar fi proastă calitatea cărbunelui.. Nu. Aceasta e corespunzătoare, multe rezultate Dai- se vede de departe minerii, mai dau dovadă de neatenție. Numai așa explică prezența masivă sterilului vizibil, foarte vizibil. Uneori, sintem în situația să folosim motocompresorul pentru a sparge bulgării de piatră veniți în vagoane. Aceasta afectează și felosi- rea forței de muncă, mai ales alimentarea tantă a spălătoriei, cunoscut faptul că. pentru o calitate bună a sorturilor’ e nevoie de o funcționare continuă a instalației, ob- ținînd în acest fel și. sterile cît mai „curate", calea sigură de creștere a recuperării globale".In încheierea anchetei am solicitat și opinia inginerului Francisc Appel, șe
ful secției Coroești care a revenit și asupra unor i- dei avansate de ceilalți terloeutori i „Pentru a

verificată de anterioare, că Și se 
a chiar în cărbune.

dar eohs- Este

in-a-

lut necesar să se respecte calitatea cărbunelui brut. Or. aceasta nu se prea în- tîmplă îndeosebi la I.M. Vulcan. Cît privește celelalte cauze externe invocate, ele influențează într-o măsură mai mică recuperarea globală fizică. Noi am acționat prin mijloacele pe câre le avem la îndemînă și, de ee să n-o spunem, am obținut rezultate chiar foarte bune — recalculată este 1,1 puncte. Ce în continuare ? ficăm acțiunea
recuperarea depășită cu putem face Să intensi- de reducere a pierderilor în apele reziduale, la haldă fiind deja rezolvată situația. Separarea circuitelor de aer e în curs de finalizare. Facem demersuri, dar nu

prea găsim înțelegere, pentru aprovizionarea cu detectoare de metal în vederea montării lor pe fluxul de alimentare cu cărbune brut. Acestea ar rezolva definitiv problema alegerii fierului vechi din cărbune și, implicit a pătrunderii acestuia în instalație. Acestea ar fi principalele căi prin care putem acționa, a- tît noi cît și minerii, pentru creșterea recuperării globale".Considerăm că opiniile interlocutorilor noștri merită toată atenția, însă soluționarea depinde în mare măsură și de întreprinderile miniere, cît și de C.M.V.J. Răniîne ca acestea să fie grabnic înscrise pe agenda lor de lucru.

stații de ventilație în cîm- purile miniere Jieț-Lonea și Petrila-Sud a căror intrare în funcțiune este programată pentru semestrul I 1980.Cel mai important obiectiv asupra căruia ne-am concentrat eforturile în a- cest an — preparația Pe- triia — este cuprins între principalele obiective noi industriale care vor intra în funcțiune pînă la finele actualului cincinal. Ne-am organizat munca, împreună cu beneficiarul, astfel îneît finalizarea primelor instalații de înnobilare a cărbunelui să aibă loc Încă la începutul semestrului II 1980. Stadiile fizice de construcție permit începerea montajului utilajelor. La secția de bază, spălare-flotare, montajul a început deja la cotele 0 și +4,20 m. în urmă cu cîteva zile s-a creat front de montaj în stația de pompare a apei limpezite prin acoperirea clădirii și închiderea spațiilor. în stația de filtre se află în montaj 50 la sută din repere. împreună cu beneficiarul, depunem eforturi susținute pentru a începe montajul, încă din trimestrul I 1980. a tuturor utilajelor tehnologice, pentru 
a asigura finalizarea la termen a tuturor sarcinilor de plan.Pînă la sfîrșitul anului vom realiza peste prevederi

un volum* de investiții de peste 1,5 milioane lei. Prin contribuția principalelor formații de constructori și montori — conduse de Viorel Iritnie, Mihai Racz, loan Soeacî, Petre Albu, Vasile Boboc, loan Dobre, loan Oșan, Francisc Nis- tor și Aristică Brian —, al maiștrilor și tehnicienilor Erwin Wiesenmayer, Iosif Tomșa, Anton Dotzuuer, Mihai Murgescu. Paul Bar- can și Nicolap. Dubaru, a șefului de lot Gheorghe Chelaru — nivelul productivității muncii în acest an este superior, față de cel precedent cu 20 la su- tă. Lucrînd în acord gl+'i bal, echipele au depășit propriile sarcini lunare în proporție de 15—30 la sută. Prin valorificarea judicioasă a fondurilor de investiții pe care le mate- a-ializăm în lucrări industriale, am reușit să economisim peste 1.8 milioane lei, reducînd substanțial cheltuielile materiale și celelalte cheltuieli din devizul activității de con- strucții-montaj. Prin ritmurile susținute de execu
ție a investițiilor, prin e- ficiența activității pe care o desfășurăm ne exprimăm hotărîrea fermă de a participa cu elan la materializarea sarcinilor de dezvoltare a producției de cărbune în Valea Jiului așa cum ne cer hotărîrile Congresului al XII-lea al partidului.tor din localitate. Cor.) (Al.

tinge nivelul planificat al I calității sorturilor, măi a- ' Ies al mixtelor, este abso- J,

In sala Casei de cultură a sindicatelor din Uri- cani a avut loc un fructuos dialog-dezbatere pe tenta : „Scena și publicul, gazde ale spectacolului cu mesaj patriotic11. Au participat, pe de o parte, componenții formațiilor artistice de amatori care activează pe lingă casa de cultură iar de cealaltă parte, publicul specta-

★Luni la Casa pionierilor din Lupeni s-a desfășurat „Cupa 30 Decembrie" la șah cuprinzînd un mare număr de participant. In urma disputării tuturor partidelor ordinea cîști- gătorilor este următoarea: locul I — Eugen (Petroșani), Ion Ciortea șeni) locul III — Nicblae, Caragea (preparația Lupeni). (C.I.)
Sine locul II — (I.M. Paro-

Se află într-o fază a- vansată de pregătire reve- lioanele tineretului din Valea Jiului. In a^est an tinerii își vor putea petrece revelionul la clubul tineretului din Uricani, motelul Valea de P.ești, restaurantele „Cina" Lupeni și „Perla" Vulcan, cabana Lunca Florii din Pețrila precum și la Casa de cultură din Petroșani. (C. Val.)
★Așa cum oamenii muncii încheie anul cu o

serie de înfăptuiri în viața social-economică, și în cadrul intim al au trăit bucurii te. Astfel, numai troșani, în acest 1463 nou născuți tot atîtea bucurii tisfaeții.418 perechi de tineri au I hotărît să-și închege o | familie. Le dorim tuturor | multă sănătate, fericire ■ și la mulți ani.

familiei deosebi- îri Pean, cei au adus și sa- De asemenea.
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Foto : Gh. OLTEANU

dintr-un executau
An- vor- com- 

l la

n-am rezistat

ceea ce înseamnă

cu lăcătu- Grumwald a

Minuirea utilajelor din subteran implică cunoștin țe, pricepere Și dăruire. 
Sînt calități cultivate cu perseverență în rîndul co lectivelor de muncă din în
treprinderile miniere. Foto : I. LÎCIU

Bărbați care onorează titiul de miner

Drumul spre
împlinireadevărata

or-Ro-
Este frumos, nespus de frumos să străbați drumurile croite sub pămînt de o brigadă cum este cea condusă de Aurel Șoșoi, de la sectorul II al minei Urjcani un om sta. tornicit în meseria care a deschis și continuă să deschidă mereu, noi orizonturi în vatra de cărbune a Bărbătenilor, a Ho- bicenilor sau Dodoconilor.Comunistul Aurel Șoșoi

— Această brigadă, care pregătește noi fronturi de cărbune, se află mereu în fruntea întrecerii desfășurate la nivelul întreprinderii noastre. Deși au întâmpinat unele greutăți, printr-o mobilizare e- xemplară, datorită inițiativei pe care o manifestă șeful de brigadă Aurel Șoșoi, a reușit să treacă peste acestea cu bine, în- deplinindu-și sarcinile încredințate.N-a făcut nimeni socoteala galeriilor sfredelite de comunistul Aurel Șoșoi în cei peste 12 ani de zile de cînd lucrează la mina Uricani. Adunate la un loc. poate că ar întrece ■

s-a apropiat dc minorit mereu, plecînd dintre zidari, trccînd pe la sondori, ajungînd astăzi miner șei di? brigadă.Ceea ce face el astăzi, acolo în stratul 15. blocul IV, panoul A-3 este o luptă continuă cu natura, în care oamenii înving mereu, prin curajul și abnegația de care dau dovadă. împreună cu tacii săi mai vârstnici Petru Cherciu, Iosifca și Ludovic Szabo, dar și cu ortacii mai tineri — Ion Șampalia, Grigore Jalbă, Gheorghe Pîrvu I și alții, înaintează în stâncă, metru cu metru, în scopul asigurării unui ae- raj corespunzător pentru distanța dintre două ora- panoul 9. Dovadă — J-----~*-xsînt rezultatele obținute, pe care le aflăm de la conducerea sectorului : 867 mc excavați peste plan de la începutul anului, din care 81 mc numai în această lună. Argument convingător ră- mîn spusele inginerului Iacob Stoica, șeful sectorului :

-JEa■ < Ț;-,

■ . . .w

' 1

Asemenea

In zilele noastre, cînd majoritatea covârșitoare a tinerilor își făuresc destinul prin eforturi asidue, prin muncă, este de-a dreptul revoltător să mai întîlnești cîte un specimen cu o atitudine înapoiată față de o activitate utilă societății, ba mai mult, pe unii care chiar sfidează principiul potrivit căruia munca stă la baza tuturor împlinirilor.„exemple" încă își mai fac loc printre noi poate pentru simplul motiv că, fără să vrem, nu manifestăm suficientă exigență în combaterea lor. Spunem aceasta, întrucît, cum vom vedea, nu există în să Și te care în familia sa a beneficiat mai mult sau mai puțin, de o educație, pe al cărui fond, mai tîrziu, școala, organizația de neret, colectivul primește, cu toții pot, dar mai ales trebuie, modeleze caracterul,■ desăvârșească după principiile eticii echității socialiste.Ce ne facem însă cînd acest rol nu-1 luăm în serios, sau ,dacă-l luăm, nu întotdeauna reușim să

și
individ societatea noastră care nu poată fi îndrumat orientat spre o activita- utilă. mai ales că fie-

ti-care-1să-i să-i educația și

șe ale Văii, un drum străbătut prin muncă tenace, prin perseverență șj pasiune comunistă. Este drumul spre adevărata împlinire pe care ți-o dă munca, lupta pentru a a- tinge un ideal, pentru a lăsa în urma ta; în conștiința colectivului, ceva trainic.
C. VALERIU

I 
I

Rîndurile comuniștilor se lărgesc continuu cu noi membri primiți din rîndul oamenilor muncii care își îndeplinesc exemplar sarcinile de producție, avînd o comportare demnă în familie și societate. Printre aceștia s'e numără și tînăra confecționeră Angelica Rîpa de'la întreprinderea de confecții Vulcan. Făcînd parte din rîndul comuniștilor ea răspunde încrederii ce i s-a acordat prin depășirea zilnică a sarcinilor de plan, realizînd produse de bună calitate.

Atelierul mecanic al minei Lupeni este un spațiu al gîndirii și acțiunii, locul unde se nasc zeci de idei, din frământările și osteneala unor oameni despre care s-a scris și se va mai scrie. Antoniu Duban, „creierul" acestui colectiv, muncitorul care a dobîn- dit toate gradele pînă la cel de specialist, este un purtător neobosit al noului, aflîndu-se îțitr-o permanentă căutare pentru a găsi soluții care să ușureze munca minerilor și să sporească randamentul utilajelor din subteran. „Un comunist adevărat^— regăsesc Spusele lui notate în carnețel — nu se . rezumă la ceea ce este obișnuit, firesc. El trebuie să treacă dincolo de granița firescului, să gîn- dească mai mult, să pire la ceva înalt...".Meditez la această frază transcrisă mai demult, în timp ce la conducerea întreprinderii, ajutat de loan Mondoca, secretarul comitetului de partid al minei trecem în revistă realizările obținute de acest colectiv, un grup de creație in adevăratul sens al cuvîntului, care s-a format la învățătura celei mai înalte facultăți, a cărei denumire se poate scrie într-un singur cuvînt — munca.Atelierul, lărgit din i- nițiativa acestor oameni,

s-a transformat loc în care se doar piese, într-un spațiu al calculelor, al schițelor și proiectelor, unde ideile îndrăznețe se materializează în fapte concrete, palpabile. Dănilă Matei, I- rimie Grumwald, Ludovic Kovacs, Ion Gaiță și ceilalți „băieți capabili și ambițioși", cum le spune
Să muncim 

și să trăim în 
chip comunistmuncitorul-specialist An- toniu Duban, se află în- tr-o necontenită căutare...Cum se nasc aceste i- dei ? Cum se materializează ? — sînt întrebări la care am auzit nenumărate răspunsuri, motivații năs-’ cute în abataje, acolo unde minerii doresc să lucreze mai ușor, mai eficient. De exemplu, o vreme minerii s-au întrebat cum să reducă timpii pentru montarea. și demontarea complexelor mecanizate. Au venit în atelier brigadierii Gîrea, Lupu- lescu, Kacso și alți mineri fruntași ai întreprinderii, oameni care cunosc și iubesc mecanizarea. S-au sfătuit, au căutat soluții și așa s-a născut un dispozitiv nou, de mare valoare, care reduce a-

obținem ceea ne-ampropus? Pentru a argumenta cele spuse, .vom ar duce în discuție zuri din orașul Gh. V., 19 ani, a evidențele deloc toare ale miliției tul unei biciclete, jul i-a fost dat de ra consumată peste sură. Plimbarea cu

cinci ca- Vulcan. ajuns în măguli- prin fuf- Cura- băutu- mă- un a-

își găsise „clientul", însă tocmai atunci a apărut organul de miliție...Cele două cazuri, după cum am văzut, au ceva comun. Băutura și furtul obișnuiesc să se asocieze. Dacă în situația de mai sus se află doi indivizi care nu mai pot fi considerați copii, iată că nici a- ceștia din urmă nu sînt

lor. Ceea ce, în cazurile de față se pare că întârzie în defavoarea lor pentru că A.P., de exemplu, cum a venit a și furat o.motoretă. A „evoluat", specialitatea sa fiind bicicletele (intr-o singură zi a zece). Dacă față de ma sa are curaj,prea mult din moment ce o bate frecvent, cu orga-

proape la jumătate timpul de montare și demontare a complexului eanizat SMA-2.— Altădată, spune toniu Duban, a fost ba despre adaptarea binei pentru a lucra înclinări -de 30-35 de grade. A venit la noi inginerul Titus Costache — un cunoscut animator al noului — și mi-a spus : „Trebuie să te gîndești bine... Dumneata și cu echipa puteți face asta...".S-au gîndit cu toții și au trecut la acțiune. Dă- nilă Matei, hidraulicianul numărul unu al echipei, a avut cel mai mult de furcă pentru a „îndoi" brațele combinei la poziția dorită, în funcție de înclinarea stratului, pentru a urma stratul de cărbune.— Cu timp în urmă, în consiliul oamenilor muncii, își amintește Antoniu Duban, mi s-a trasat ca sarcină să fac ceva pentru a reduce numărul oamenilor de la suprafață... Sarcina mi se părea generală, incit să întreb : ce pot face eu? împreună șui Irimie trecut Ia confecționarea u- nui dispozitiv pentru manevrarea vagon ete! or lasuprafață. A pus mina și Dubah-juniorul, student 
la I.M.P.. atras de pasiunea tatălui. In scurt timp,• •• ,. j tre_puțului acestui înlocuia fiind

furat ma- chiar

semenea mijloc de deplasare pe care și-a dorit-o a' fost întreruptă de- proprietarul bicicletei și, înțeles, de miliție, plăcerea a plătit-o cu 500 de lei. Atît a fost amenda. Ceea ce este mai grav, însă, este acel „număr de ordine" după care, la o altă faptă asemănătoare ți se poate spune recidivist. Deci atenție! L.V., 23 de ani, a vecin furat cruri dut pe băutură (cam vea acest obicei). Nenorocul i s-a tras de la un călcător. cu mai puțină căutare. II dăduse unui „puști" să-1 vîndă, acesta

bine- iar

spart locuința de imaipe careunde multe ! le-a
unuiaiu- vîn- 

a-

scutiți de pericole cînd scăpă de control.T.V., 15 ani, și A.P. 17 de- la mi- in- se unde re- învă- pla- esca-Nu- . este „oaie neagră" cauză cei

ani, ambii din familii zorganizate, au ajuns centre de reeducare a norilor pentru furturi că din copilărie. Dar pare că nici acolo, au fost duși pentru educare și pentru a ța o meserie, nu le 
ce. Așa se explică padele lor pe acasă, mai că aici fiecare privit ca o din careau ajuns să locuiască unde apucă, ce găsesc.a-i readuce de au fugit

doipe din de un-să trăiască Obligația înapoi de revine părinți-

nele de miliție nu prea dă ochii.Am văzut deci și asemenea „exemple". Mai are rost să ne întrebăm cine-i contaminează pe acești copii, și indirect, cine le netezește drumul spre infracțiune ? Iată că avem la îndemînă un exemplu concludent. A.S., lăcătuș la 
I.M. Paroșeni, a fost surprins jucînd cărți pe bani cu un minor venit din alt județ, pe la fratele din Vulcan. Cum i-o stat lăcătușului nostru, de aproape 25 de ani, postura de partenerjoc al unui copil ? De ce 
n-a preferat un... șotron ? Era mai instructiv și,

său fi om în. de

oricum, ar fi scăpat de o amendă de 3 000 de lei !Dincolo de care ni l-am marginea faptelor de mai sus, cele cinci cazuri a- duse în discuție merită reflecții mai adinei din partea celor ce se simt vi- novați de lipsurile din e- ducația acestor tineri, eei care erau datori să-i educe la timp sau să-i îndrepte ceva mai degrabă de mite infracțiunile.îmi vine în minte fiecția unui vârstnic părăsea un loc de judecată al cărui obiect îl cuse tot un tînăr ca de mai sus. Citez cu proximație din memorie : „Ce-ar fi ca în sala de judecată să fie invitați și eîțiva dintre membrii colectivului din care provine inculpatul ?“ Chiar, ce-ar fi ? Dar să nu fie uitați părinții, prietenii, și alți factori care au datoria să contribuie la educația u- nui om, mai ales a unui tînăr.
C.A. VOINESCU 

cu ajutorul locotenentului 
Pavel BORC’UȚA

de la miliția Vulcan

umorul, pe permis pe

a core-carefă- cei a-

privirile celor care ceau prin rampa întîrziau asupra dispozitiv, care cinci oameni, fiind comandat însă de unul singur, de la distanță, prin- tr-o simplă apăsare pe buton.
Valeriu COANDRAȘ

Patru decenii 
la volanZilele trecute, cadru festiv, colectivul Ia S.T.R.A. Petroșani despărțit de șoferul Die, cu ocazia ieșirii pensie. Fiind un bun con- ducătoi’ conștiincios toți cei 38 de ani a sutelor de mii tri parcurși pe țării, nu a avut te de circulație, însemnate economii buranți, fapt ce i-a stima colectivului, nînd pentru șoferii tineri un exemplu de urmat.Predînd mașina și meseriei unui șofer tînăr i-a dorit drum bun și să obțină mereu depășiri de plan și economii de carburanți. La rîndul lor. colegii de muncă i-au urat viață lungă și sănătate.

Vasiie BELDIE. 
S.T.R.A. Petroșani

intr-uri de s-a Ion laauto, îngrijind mașina, în munciți^ de kilome* drumurile evenimen- realizînd de car- adus rămî- mai demnștafeta njai
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BELGRAD 26 (Agerpres).Intr-un interviu acordat televiziunii iugoslave, Veselia Giuranovici, președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, s-a referit la problemele economice majore pe care le înfruntă în prezent Iugoslavia, și la măsurile menite să ducă la rezolvarea acestora. Ară- tind că în prezent se manifestă un mare decalaj între producție și consum, • iar procesul inflaționist continuă, vorbitorul a spus că principalele sarcini pentru depășirea dificultăților economice sint îmbunătăți- ' rea balanței de plăți a țării, un echilibru între consum și venituri și stoparea inflației. în legătură cu proiectata, creștere de 6 la sută a exporturilor. în anul viitor. Veselin Giuranovici a spus că acest obiectiv poate fi înfăptuit prin creș- , tocea competitivității produselor iugoslave pe piața mondială, prin sporirea calității lor și a gamei de sortimente și prin realizarea unei producții de serie iflare.

FILME

mi în lu/mf
Programul noului guvern

iordanian
AMMAN 26 (Agerpres). Prezentînd în cadrul Consiliului Consultativ Național (Parlamentul) programul noului guvern, format săptămîna trecută, premierul iordanian Abdul Hamid Sharaf, a arătat că, printre prioritățile cabinetului se află dezvoltarea echilibrată a economiei și creșterea productivității.Pe plan social, a spus premierul. guvernul are în

vedere, între altele, o reorganizare a sistemului -e- ducațional în concordanță cu necesitățile dezvoltării țării. In context, el a opinat că este necesară atragerea în mai mare măsură Ta rezolvarea problemelor actuale c.u care este confruntată Iordania a diferitelor pături și categorii ale populației — în primul rînd tineretul și femeile.
Poporul mozambican sprijină lupta 

de eliberare din Zimbabwe

Peru Eforturi pentru întărirea 
alianței forțelor de stînga

LIMA 26 (Agerpres). — „Constituirea unui amplu front popular antiimperi- alist este singura garanție privind câștigarea alegerilor generale din mai 1980 din țară de către forțele democratice populare** — a declarat, potrivit agenției Prensa Latina, Genaro Ledesma Izquieta, candidatul forțelor de stînga peruane la' funcția supremă. El a arătat că în prezent, se depun eforturi susținute către forțele de stingă peruane pentru lărgirea șide

consolidarea alianței lor e- lectorale, în așa fel incit să poată fi înfrîntc în alegeri l'orțcle de dreapta. Ledesma a precizat că au loc negocieri cu Uniunea Democratică și Popular;! (U.D.P.) și eu alte grupări politice revoluționare peruane în vederea lărgirii alianțe; forțelor de stingă, Frontul Unit Electoral, din care fac parte Partidul Comunist. Partidul Socialist Revoluționar și Frontul Muncitoresc Țărănesc Studențesc și Popular.

i 
i

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Elefantul alb; 
Republica: Ciocolată cu alune; Unirea: Hoțul din Bagdad;

PETRILA : Lumea A- tlantidei;
LONEA : Mihail, cline de circ;
ANINOASA : Incredibila Sarah;
VULCAN: liber;
LUPENI —Mihail cline
URICANI: galbene.

Tînăr și
Cultural : de circ;Jachetele

MAPUTO 26 (Agerpres). Poporul Mozambicului a considerat întotdeauna lupta de eliberare a poporului Zimbabwe drept propria sa luptă de eliberare, a declarat, la un miting desfășurat la Maputo, președintele Republicii Populare Mozambic Samora Macliel. El a arătat că din 1972 poporul mozambican i-a sprijinit activ pe luptătorii pentru libertate din Zimbabwe.

Regimul de la Salisbury — a adăugat Samora Mattel — a dislocat războiul pe teritoriul Mozambicului. în lupta împotriva regimului represiv al lui Smith, care supunea populația a- fricană din Rhodesia exploatării și privațiunilor, a fost vărsat și sîngele poporului mozambican.

O DECLARAȚIE A P.C. DIN SALVADOR
SAN SALVADOR 26 (A- gerpres). —• Partidul Comunist din Salvador, în actuala etapă de dezvoltare a țării, își concentrează eforturile în vederea realizării și consolidări; unei ample unități a forțelor antifasciste din țară — se arată în- tr-o declarație difuzată de conducerea P.C. din Salva-

dor, reluată de agenția Pr.ensa Latina. Documentul precizează că unitatea forțelor de stingă salvadori- ene va fi constituită pe baza acțiunilor comune desfășurate de sectoarele democratice, civile și militare, progresiste ale eșichierului politic național șl că ea va fi pusă sub o conducere revoluționară comună.

TV10,00 Film serial : Paul Rclua- epi-Gauguin.rea primului sod;10,55 Telex;16,05 Școala românească 1979-1980;16,30 Matineu de vacanță: „Scufița ro
șie" episodul 2;Reportaj pe glob: Viață culturală; 1001 de seri; Telejurnal;

Convorbiri între delegațiile
P. C. Libanez și Partidului 

Baas Arab Socialist din IrakgeneralBAGDAD. 26 (Agerpres). în capitala Irakului au a- vut loc convorbiri între o deiegație a Partidului Comunist Libanez, condusă de Georges Chaoui, secretar general al C.C. al partidului și o delegație 
a Partidului Baas A- rab Socialist din Irak, condusă de președintele Republicii Irak, Saddam Hu-

ssein, secretar al partidului. în cursul convorbirilor — relatează a- genția irakiană I.N.A. — s-a constatat o identitate de opinii privind găsirea celor mai eficiente mijloace care să ducă la încetarea actelor de agresiune împotriva Libanului și la dezvoltarea democratică a acestei țări.
Cărbunele ia locui petroluluiviitor construirea de trale electrice utilizînd ca materie primă petrolul și . va dispune închiderea centralelor din această categorie aflate în funcțiune în prezent.Paralel cu aceste măsuri, guvernul vest-german va- a- corda o atenție sporită ga- zeificării cărbunelui, în vederea utilizării în mai mare măsură a resurselor a- bundente de cărbune ale țării, a menționat Helmut Schmidt.

LA CIUDAD DE PA
NAMA au fost date publicității Tezele Partidului Poporului din Panama elaborate în întîmpinarea celui de-al VI-lea <\ongres al partidului, programat să-și desfășoare lucrările 8 si 10 februarie.

LA SFIRSITUL 
NOIEMBRIE în erau, potrivit datelor oficiale, 1,372 milioane șomeri, celor ce și-au locurile de muncă, și femei, fiind cu mai mare față de moment al anului ,,L’ Hu- cuvinte, creștere număru- căutare

între

LUNIIFranța
a f î- eco- sau

17,0017.2018,5019,00 .19.20 Conferințele organizațiilor F.U.S.19.35 Străzile mari;19,55 Muzică ușoară.20,05 Ora tineretului;20,45 Datini și obiceiuri de iarnă (emisiunea 1) — Sucea.va;21.35 Telejurnal.

• BONN 26 (Agerpres). — R,F. Germania va elimina complet pînă la jumătatea deceniului viitor, utilizarea petrolului ca sursă pentru producerea energiei electrice, a declarat cancelarul Helmut Schmidt într-un interviu acordat săptămânalului economic „Wirtschaftswoche". In prezent, petrolul furnizează 6^—8 la sută din totalul energie; elec- •-rice produse în R.F.G.Cancelarul vest-german a precizat că guvernul de la Bonn nu va mai aproba în•••••••••?••••••••••••••••••••••••••••••»•••••••••••••••••• blemă la sesiunea OPEC de la Caracas este cea a prețurilor saudite cie a- nul viitor. Pe lingăceasta, Arabia : saudită poate sâ preia coipplet controlul ARAMCO oricând dorește. Deocamdată, ea a lăsat celor patru companii americane. 46 la sută din acțiuni pentru că — se presupune — mai are încă nevo±e de experiența lor tehnică șî minis irativ-comercială. încă vreo eîteva ordine clamînd date interneARAMCO, Ministerul Justiției poate reuși să determine naționalizarea completă a corporației. Dar acestea sînt considerente tactice și secundare. Ceea ce-i greșit, este principiul. Ministerul Justiției pare să susțină că, atunci cînd guverne străine au de-a face cu companii din S.U.A., ele devin parte a sistemului economic al Statelor Unite și, . în consecință, intră sub suveranitatea legilor comerciale americane.

cen-

1,372 milioane n umărul pierdut bărbați 143 000 același1978, relevă ziarul manite**. Cu alte se cu lui de
înregistrează o 10,7 la sută a celor afilați în locuri de muncă.

POTRIVIT DAȚKLOR
OFICIALE publicate la Moscova, la 17 ianuarie 1979, populația U.R.S.S. era de 262 43G 000 locuitori. Față de anul 1970, populația Uniunii Sovietice a crescut cu 20 700 000 de locuitori, sau cu 9 la sută.

ADUNAREA POPU
LARA NAȚIONALĂ AL
GERIANĂ (Parlamentul) a aprobat bugetul țării pe anul 1980 care prevede cheltuieli de 51,185 miliarde dinari. Totodată, a fost aprobată o suplimentare,

23,1 miliarde dinari, fondurilor destinate nanțării unor proiecte nomice de investiții în curs de realizare.
SOCIETATEA DE STAT 

NIPONA pentru combustibili nucleari a anunțat, miercuri, că a reușit pentru prima dată Să producă in țară uraniu îmbogățit destinat reactorilor nucleari generatori de electricitate.
POTRIVIT DATELOR 

OFICIALE publicate la Bruxelles, în primele . 11 Iun; ale anului curent în Belgia și-au încetat existența peste 2 600 de întreprinderi. In urma reducerii activități; industriale, mii de muncitori și funcționari au devenit șomeri. Numărul celor fără lucru a ajuns in prezent în Belgia la peste 311 000.
MIERCURI s-au deschis la Bujumbura lucrările primului Congres național al Partidului. pentru Progres Uniunea Național, UPRONA, din Burundi. Participă . circa 800 delegați, precum și reprezentanți ai

.Ministerul Justiției al Statelor Unite vrea să in- • vesligheze acuzațiile pri- . vmd fixarea prețului im- plicind pctrolui din Arabia Saud.tă. Patru companii petroliere americane sint partenere în ARAMCO, societate ce produce cea mai mare parte a petrolului saudit. Dar proprietarul majorității acțiunilor cor- pocal.ei e-tc guvernul s i- udit. Saudiții resping» cu hoiurtre cererea Ministe- rihui Justiției de a* i se "uriiiza cale linaneiare interim al ARAMCO și a- meiuelâ eâ'vor 1
-. ii a.;. .ite cereri 
? iepariamemul 
S.U.A. insistă 
i'i-m Justiției

<i,e.j.a este 
ties cadrul acțiunii 
nistfi ului Justjț 
lea 
ce

care le provoacă intereselor americane aceste încercări de arogare a unor jurisdicții extrateritoriale.Un caz anterior de ă- cest gen a fost cel care? s-a declanșat cînd Canada a început să stabilească prețuri minime la minere-

mici com- . ml- ' șiPentru alte țări mai care au de-a face cu panlile petroliere și neraliere americane, ceasta campanie ilegalăîmpotriva politicii lor de prețuri are o rezonanță sinistră. Ea are aerul unei •încercări oficiale de a for-
DIN PRESA STRĂINĂ

„Imperialism economic"
(„THE WASHINGTON POST“)

ud-Curealere ta Hâ, da- 
l persistă»de că sa un renunțe, alt pas Mi- n pe ca- tratârii. ailor guverneparcă ar fi companii din S.U.A., supuse legilor S.U.A. Ministerul este împins pe această cale de cî- teva comitete ale Con- , greșului. Dar Departamentul de Stat are, din nefericire, dreptate cînd avertizează a -upra daunelor pe

ul său de uraniu, dintre care o parte era extras de o companie din S.U.A. A- ceasta, de asemenea, părut Ministerului ției al S.U.A. a fi o re a legilor S.U.A, nu există în politica dială multe subiecte sensibile la oradecît. apetitul . nemăsurat al S.U.A. pentru resursele naturale ale altor țări și presiunile exercitate 
S.U.A. ca acestea să extragă în cantități mari, la prețuri mai

i s-a Justi- viola- Dar mon- maiactuală
de se mai mici.

JAPONEZĂ 
naturale 
anunțat 

detaliate

PRONOEXPRES

un oi’ partide de peste hotare. Partidul Comunist Român, este reprezentat de tovarășul Maxim Berghia- nu, membru al C.C. al P.C.R., ministru secretar de slut.
AGENȚIApentru resursele și energie a miercuri măsuri care să lie aplicate de unitățile industriale din întreaga țară în scopul economisirii energiei. Printre aceste măsuri figurează u tilizarea unor materiale 1- zolante, recuperarea căldurii din reziduuri, creșterea puterii și îmbunătățirea e- 1 ic lentei motoarelor.

I Rezultatele tragerii 
(PRONOEXPRES din 

26 decembrie 1979

1 Extragerea 1 :23 — 41 —-5 — 26 — 1 - n;
I Extragerea a Il-a: ’ 43 — 14 — 30 — 10 -
I 44 — 27.
• Fond general de ciști- 
Iguri : 719 867 lei

din care report la cal. I: 
I 120 249 lei.
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întreprinderea de utilaj
minier Petroșani

ÎNCADREAZĂ

prin transfer, în interesul serviciului sau 
direct

- FOCHIST PENTRU CAZANE DE ME
DIE PRESIUNE.

încadrarea se face în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 12/1971 si Legii nr. 
57/1974.

ța, prin intermediul companiilor multinaționale de origine americană, cobo- rîrea prețurilor la petrolul și minereurile pe le doresc S.U.A. Este de conceput o țintă prostească pentru Ministerului Justițieicît Arabia Saudită ARAMCO. Mai îtitîi saudiții își vînd în prezent, petrolul cu 8 dolari mai puțin la baril decît, de pildă, 'producătorii britanici din Marea Nordului. O foarte importantă pro-

care greu mai zelul deși că
(Agerpres)

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
!

Informații suplimentare se pot obține la 
biroul personal din întreprindere, strada Re
publicii nr. 1, telefon 42820 - 42821.
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Se declarăHunedoara,Petroșani de-
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