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RITMICITATEA REALIZĂRII 
SARCINILOR

Constanți în realizări de-a lungul pri
mului semestru, minerii de la Lonea au 
debutat și în luna iulie, cu rezultate bu
ne, așa cum ne-au obișnuit de la începu
tul anului. Ei și-au realizat ritmic sarci
nile de plan în zilele de debut ale aces
tei luni. Cu rezultate bune în muncă se 
înscriu și în această lună, și pînă acum 
minerii din sectoarele III și IV, care au 
extras împreună de 
peste 38 000 tone de 
găzile fruntașe ale 
le amintim pe cele 
Bucur, Dumitru Bohoi, Grigore 
Gheorghe Lipșa, Grigore Mîndruț și An
ton Florea, care au depășit ritmic pro
ductivitatea muncii în abatajele frontale 
pe care le exploatează. Incepînd din a- 
ceastă lună au pășit pe calea redresării 
și minerii din sectorul II.

la începutul anului 
cărbune. Dintre bri
celor două sectoare 

conduse de Iosif 
Fatol,

REDRESAREA Sl-A SPUS 
CUVINTUL

Miercuri, 3 iulie, minerii de la Vulcan 
s-au mobilizat exemplar reușind să ex
tragă aproape 4 800 tone de cărbune, 
depășindu-și în acest fel sarcinile de plan* 
ale zilei cu 260 de tone. In acest fel au 
recuperat integral minusul acumulat în 
primele două zile și raportează, la zi, o 
producție suplimentară de 20 tone. Cel 
mai mare plus al zilei — 375 tone de căr
bune — l-au realizat minerii sectorului 
VII. Peste 250 tone de cărbune au ex
tras suplimentar sarcinilor de plan și 
minerii sectorului IV, care cu cele 7 040 
tone extrase în plus de la începutul anu
lui se află pe locul I în întrecerea socia
listă pentru a da țării cit mai mult căr
bune. In ziua de 3 iulie au mai extras 
peste sarcinile de plan minerii sectoare
lor VI, III și VIII cite 111 tone, 103, 
respectiv, 45 tone.

Preparația Coroești

Simbolică expresie a devenirii socialiste

COMPLEXE MECANIZATE PENTRU MINERI
Preocupați permanent 

pentru asigurarea între
gului necesar de utilaje 
de mare capacitate pen
tru întreprinderile mi
niere din Valea Jiului, 
constructorii de mașini 
miniere de la I.U.M.P, 
își concretizează efor
turile în noi complexe 
mecanizate ce în cilrînd 
vor dota abatajele mi-

<________ _ _________________

nelor. Tn prezent la sec
ția susțineri miniere din 
cadrul întreprinderii se 
află în stadii avansate 
de execuție 3 noi com
plexe mecanizate de tip 
SMA-2 și SMA-PII, ca
re, în cel mai scurt 
timp, vor fi livrate în
treprinderilor miniere

Noutăți despre concursul
de admitere in
Incepînd de astăzi și pî- 

nă în 11 iulie se desfășoa
ră înscrierea candidaților 
la concursul de admitere în 
învățămîntul superior. In
tr-o convorbire cu tovară
șul prof. 'Univ. dr. ing. Du
mitru Fodor, rectorul Ins
titutului de Mine din Pe
troșani, am aflat detalii 
care îi interesează in aces
te zile pe mulți tineri din 
Valea Jiului.

— Ce particularități 
are în acest an concursul 
de admitere în Institu
tul de mine ?

— Avînd în vedere spe
cificul profesiunii de mi
ner, candidații la concursul 
de admitere în institu
tul nostru vor fi supuși la 
o examinare medicală spe
cială și la probe de rezis
tență fizică. Aceste probe, 
obligatorii pentru candida
ții înscriși la forma de în- 
vățămînt cursuri de zi, au 
rolul de a verifica rezisten
ța fizică și capacitatea de 
efort, avînd caracter elimi
natoriu. Candidații la în
vățămîntul seral nu susțin 
aceste probe fizice.

— In ce constau pro
bele și cînd au loc ?

— Pentru băieți : arun
carea greutății de 2 kg 
(minge umplută) cu două 
miini peste 9,50 metri — 
înainte și peste 11,50 me
tri — înapoi; alergare 1000 
m sub 3 minute și 50 se
cunde. Pentru fete: alerga
re 800 m sub 4 minute și 
aruncarea greutății de 2 
kg (minge umplută) peste

6 m — înainte și peste 
6,90 m — înapoi. Aceste 
probe se susțin în ziua i- 
mediat următoare după ce 
candidatul s-a înscris, des. 
fă.șurîndu-se în sala de 
sport și pe stadionul nos
tru. Experiența anilor tre- 
cuți dovedește că aceste 
probe nu sînt dificile, pre- 
supunînd doar existența u- 
nui antrenament inițial, 
de altfel ca la oricare altă 
probă sportivă. Cei respinși 
la aceste probe nu pot 
participa la examen avînd 
posibilitatea să se înscrie 
la alte facultăți.

— Pentru cursurile se
rale ce condiții trebuie 
îndeplinite de candidați?

— La concursul de admi
tere pentru învățămîntul 
superior tehnic seral vor 
fi înscriși muncitori, opera
tori, laboranți, maiștri și 
tehnicieni, desenatori, pro
gramatori sau proiectanți 
care fac dovada că lucrea
ză nemijlocit în producție, 
în meserii legate (sau în
rudite) de profilul sau spe
cializarea la care concu
rează, inclusiv cei care 
muncesc în unități și sub
unități ale institutelor de 
cercetare și proiectare, în 
instituții de învățămint su
perior, în centre de calcul, 
inclusiv cei care lucrează 
în unități clin sectorul co-

Interviu realizat de 
Tiberiu SPĂTARU

(Continuare In pag. a 2-a)

plexității tehnice a proce
sului de producție cu mo
dernizarea fără precedent 
a instalațiilor de spălare și 
sortare, o transformare ra
dicală a cunoscut și pregă
tirea profesională a oame
nilor care au trebuit să-și 
însușească, intr-un timp 
relativ scurt, cunoștințele 
necesare supravegherii și 
acționării instalațiilor de 
mare complexitate care au 
intrat în dotarea întreprin
derii. Dumitru Burchel, Lu
cian Băltăceanu, Emil Ci- 
dian, Cornel Colda, Ale
xandru Makai, loan Matei, 
Moise Nagy și Ștefan Rus 
sînt doar cîțiva dintre cei 
care au parcurs fiecare eta
pă de dezvoltare, devenind 
astăzi meseriași destoinici. 
'Anul 1970 a- însemnat pen
tru Preparația Coroești un 
an deosebit de bogat. A- 
tunci, la indicația tovară
șului Nicolae Ceaușescu,

de la o etapă la alta, sporind 
atît gradul de eficiență a 
muncii cit și gradul de 
complexitate a producției. 
Munca și viața oamenilor 
au cunoscut an de an noi 
cote valorice, Cei nlai mulți 
dintre preparatorii de azi 
fiind martori și executanți 
ai întregului proces moder
nizator ce a cuprins între
prinderea, odată cu intrarea 
în cea mai fertilă perioadă 
din istoria României de du. 
pă Congresul al IX-lea al 
partidului. Atunci, deși e- 
ra la numai doi ani de ac
tivitate, a început și pen
tru preparația Coroești, 
drumul ascendent al deve
nirii sale de astăzi, bene
ficiind din plin de tot ceea 
ce partidul și statul nostru, 
personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului au între
prins în România socia
listă pentru modernizarea 
și îmbunătățirea procesului 
de producție din unitățile 
economice socialiste. Con
comitent cu creșterea com-

Creată ca una dintre 
principalele instalații de 
prelucrare a cărbunelui din 
Valea Jiului, Preparația 
Coroești a cunoscut de-a 
lungul acestor ani transfor
mări radicale, devenind as
tăzi una dintre cele mai 
moderne și mai eficiente 
instalații de preparare, o 
adevărată mîndrie a lucră
torilor și a orașului Vulcan, 
începută cu un volum de 
producție destul de mic, în 
comparație cu cel de as
tăzi, activitatea dc prepa
rare a cărbunelui la Co
roești fusese impusă de 
creșterile fără precedent a_ 
le producției de cărbune 
din întreprinderile minie
re din zonă — Vulcan, Pa_ 
roșeni și Aninoasa, produc
ții care mai mult ca oricînd 
atinseseră cote superioare.

Odată cu anul 1965 activi
tatea prepa rației Coroești a 
cunoscut, asemenea tuturor 
întreprinderilor din țara 
noastră o perioadă deosebit 
de fructuoasă în ceea ce pri
vește îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și dc via" 
ță, modernizările fluxurilor 
de producție succedînclu-se

I

• asigură 
mașini 

două 
se află

și Pa-

Brigada condusa de minerul Francisk Bolog a con
tribuit prin rezultatele obținute la succesele dobin- 
dite în primul semestru de colectivul sectorului VI 
al minei Lonea. In imagine, schimbul condus- ele 
Levente Vereș, înaintea unui nou șut.

Uricani, Lupcni 
roșeni.

După cum ne 
constructorii de 
de la I.U.M.P., 
dintre acestea : 
în curs rfe finalizare, în 
prezent eforturile tutu
ror fiind îndreptate 
spre urgentarea lucră
rilor la cel de-al treilea 
complex.

INSCRIPȚII

Un cunoscut, învățător 
dintr-o localitate a unui 
județ din cîmpie, mi-a 
povestit un fapt emoțio
nant. Sau, cel puțin, acest 
sens îl acorda el, cu în
dreptățire, întâmplării. 
Le-a cerut elevilor clasei a 
treia, să povestească ce 
au văzut la Petroșani, 
unde tocmai îi însoțise 
într-o excursie, acum la 
sfirșit de an. Un fel de 
extemporal în afara obli
gațiunilor didactice (dar 
cită profundă pedagogie 
în el !), pentru că toate 
notele fuseseră puse, toa- 
tiT'mediile încheiate. Și, 
îmi relata interlocutorul, 
copiilor acelora dintr-un 
sat de cîmpie, ce le-a ră
mas în minte și în cuge
te nu neapărat munții, nu 
neapărat stîncile aspre, 
acum ascunse de verdeața 
arborilor, ci o imagine cu

Gh. CHIRVARSÂ

(Continuare în pag. a 2-a)

Hori si cărbune
două dominante. Elevii au 
scris, în extemporalele 
lor, că au văzut, la Pe
troșani, într-o excursie 
de sfirșit de an școlar : 
flori și cărbune.

Cine a spus că, uneori, 
copiii văd mai bine și mai 
exact decît oamenii ma
turi, acela nu s-a înșelat. 
Mai semnificativ, adică 
mai în esență. Pentru că, 
intr-adevăr, acolo jos, în 
fronturile de lucru se a- 
flă cărbunele și el este 
scos la lumină. Și sus, în 
abatajele frumosului, se 
află florile. Flori pe lin
gă care trec minerii spre 
șut. Flori pe care le culeg 
miini de copii, împreunîn- 
du-le în buchete sărbăto
rești, pentru a le înmîna 
schimbului de ortacw care 
încheie un fructuos bilanț 
de muncă.

C. T. DIACONU
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Produsele întreprinderii 
de ’ Tricotaje Petroșani, 
care fac obiectul rînduri- 
lor ce urmează, sînt cu
noscute atît pe piața in
ternă cit și pe cea exter
nă. Despre aceste produse, 
dar mai ales despre mun
citoarele care le făuresc, 
cu migală și pasiune, se 
poate vorbi în cuvinte fru
moase. Poate că ele — 
cuvintele — sînt uneori 
insuficiente pentru a da 
adevărata măsură a mun
cii și priceperii ce sînt în
globate în aceste produse 
care — iată — poartă azi 
„cartea de vizită" a fa
bricii și peste hotare.

Elogiu hărniciei și pasiunii
otul începe cu mo
mentul 0... firesc 
așadar să pornim 

cu periplul nostru repor
tericesc de la ce a fost la 
început.

— Ca orice început, a 
avut și al nostru însemne
le noului, ale curiozității, 
dar și ale elanului tine
resc — ni se destăinuie 
Rodica Bodescu, inginerul 
șef al întreprinderii, cea 
care ne-a fost „ghid" în 
documentarea noastră pri
vind ce a fost acum... 7 
ani la întreprinderea de 
Tricotaje Petroșani.

— Atunci, la 3 mai 
1978, continuă interlocu-

-> -
toarea noastră, am por
nit la drum cu experien
ță puțină și multă, foar
te multă dorință de a 
realiza noul. Era primul 
curs de confecționere din 
Valea Jiului și de la noi 
se așteptau confirmări șl 
certitudini. Am început cu 
circa 100 de tinere, 
părțite în două serii 
una de confecționere 
alta de tricotoare.

Aceste tinere s-au 
fecționaț, s-au modelat și 
ș-au format aici în fabri
că nu numai ca munci
toare, dar și ca oameni de 
nădejde ai societății. Ele 
au dobindit cel mai im-

îin-

Șt

per-

portant atu al generației 
lor, atu care constituie azi 
emblema muncii lor: PA
SIUNEA pentru muncă și 
frumos.

Desigur multe din ti
nerele de atunci lucrează 
și acum în aceleași locuri 
de muncă unde au deslu
șit primele taine ale me
seriei. Confecționere cum 
sînt Viorica Buță, Varia 
Menghea, Niculina 
dean, Olga Tomuș, 
Raffai, Maria Mostan, E- 
leonora Popa, Florica Pri- 
cop. Ana Szatmari, trico
toare ca Ioana Diaconu, 
Cornelia Mihuț, Ana Stoi
ca, Maria Mihai, Florica

Alexandru TĂTAR

Ră- 
Ana

(Continuare în pag. a 2-a)
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Elevii, în acțiunea de recuperare 
a materialelor refolosibile

In bilanțul activităților 
școlare, desfășurate în a- 
nul de învățămînt recent 
încheiat, se află și rezulta
tele obținute în domeniul 
recuperării, recondiționă- 
rii și refolosirii resurselor 
materiale. Ca și în alte 
compartimente ale pro
cesului de instruire și e- 
ducație a tinerei generații 
din Valea Jiului, situația 
înfăptuirii angajamentului 
de colectare a materiale
lor refolosibile oglindește 
nu numai continuitatea 
preocupărilor, ci însăși e- 
ficiența educației elevilor 
în spiritul economisirii și 
recuperării materialelor. 
Pînă la 1 iulie, deci după 
desfășurarea unei zile 
consacrate, în cadrul 
„Săptămînii pionieriei din 
Valea Jiului", hărniciei 
pionierești, s-au strîns și 
predat peste 420 000 kg 
deșeuri fieroase, 58 000 kg

textile,hîrtie, 6 800 kg 
peste 180 000 sticle și pes
te 280 000 borcane, a că
ror valoare totală este de 
950 000 lei.

In această acțiune de 
recuperare a resurselor 
materiale refolosibile s-au 
remarcat sute de copii din 
școlile generale 1 și 6 Pe
trila — care și-au reali
zat integral prevederile 
propriului angajament — 
și Școala generală din Bă
ii ița care a realizat 80 la 
sută din angajament. Re
zultate bune s-au obținut 
și în școlile orașelor Lu
peni și Petroșani (școlile 
generale 2 și 5£

In perioada acestei va
canțe de vară, orientată 
de îndemnurile tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al parti
dului, rostite la Plenara 
comună a Consiliului Na
țional al Oamenilor Mun-

cii și Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice 
și Sociale, acțiunile desti
nate strîngerii materiale
lor refolosibile, culegerii 
fructelor de pădure vor 
continua prin modalități 
atractive, stimulative, ast
fel că pînă la 23 August 
să se realizeze 85 la sută 
din angajamentul de mun
că patriotică al școlilor' 
din municipiu. Mulți în
vățători și profesori diri- 
ginți din Petrila, Lupeni 
și Petroșani ne spuneau 
că rezultatele bune rea
lizate în domeniul recu
perării materialelor refo
losibile se sprijină pe o 
continuă muncă de educa
ție patriotică, de forma
re a comportamentului și 
atitudinii care să caracte
rizeze viața elevilor în o- 
rice împrejurare.

T. SPĂTARU

Simbolică expresie a devenirii socialiste
(Urmare din pag. 1)

secretarul general al parti
dului s-a finalizat una din 
secțiile de cea mai mare 
modernitate, secția de bri
cheta j cu un volum de pro- 

/ducție deosebit de ridicat 
și, totodată, trecerea la in
stalația de zețaj care asi
gură creșteri substanțiale 
de producție. Acest lucru a 
însemnat, de fapt, nu nu
mai o materializare a do
rinței mai vechi a prepa
ratorilor ci crearea 
noi 
nei 
bile 
rea
țiilor moderne de briche- 
taj și zețaj. Edificator în

unor 
locuri de muncă, a u- 
întregi structuri capa- 
să asigure funcțîona- 

ireproșabilă a instala-

direcția modului responsa
bil în care oamenii mun
cii din Preparația Coroe.ști 
au reușit să-și însușească 
tainele exploatării noilor 
instalații moderne este fap
tul că acest colectiv și-a 
onorat în fiecare an sarci
nile planului, aducîndu-și o 
contribuție hotărîtoare la 
asigurarea cărbunelui ener
getic de înaltă calitate. 
De altfel, volumul actual de 
producție al Preparației 
Coroești permite prelucra
rea și preluarea întregii 
cantități de cărbune livra
te de întreprinderile mi
niere Paroșeni, Vulcan și 
Aninoasa, în condițiile în 
care minele respective au 
înregistrat în cei douăzeci de 
ani pe care îi numim sim-

bolic „Epoca Ceaușescu" 
creșteri spectaculoase.

Abnegația, dăruirea și 
priceperea cu care prepa
ratorii de la Coroești ac
ționează pentru realizarea 
sarcinilor de plan, pentru 
folosirea la întreaga capa
citate a mașinilor, utilaje
lor și instalațiilor din do
tare ne spunea Ioan David, 
secretarul comitetului de 
partid, le permit preparato
rilor să raporteze zilnic că 
și-au făcut datoria, aceas
ta constituind de fapt, cel 
mai edificator răspuns pe 
care noi îl dăm minunate
lor condiții de muncă și de 
viață ce ne-au fost create 
în acești douăzeci de ani 
de lumină și prosperitate".

Noutăți despre concursul de admitere
(Urinare din pag. li

tură Ion Neagu — operator programator al R.C.M. Petroșani — în- 
Petroșani — Lupeni.

Șeful de
tocmește situația parcului de vagoane de pe secția i

operatist. îndeplinirea aces
tei condiții va fi apreciată 
în funcție de profilul activi
tății candidatului, nu al în
treprinderii. Vor fi înscriși 
numai candidații care au 
loc de muncă și condiții de 
locuit la o distanță care să 
le permită frecventarea 
cursurilor. Cei al căror loc 
de muncă este mai depăr
tat, vor fi înscriși numai 
dacă prezintă adeverință, 
eliberată de ministerul tu
telar al unității, prin care 
să se precizeze că in caz de 
reușită la concurs, li se va 
asigura detașarea sau tran
sferarea pe timpul studiilor. 
Absolvenții de liceu din 
promoția acestui an pot fi 
înscriși la învățămîntul se
ral pe baza actului de re
partizare in producție.

— Cînd are loc con
cursul de admitere și la 
ce discipline ?

— Pentru cei ce se în-

scriu la 
neri, la 
în 15, 16 și 17 iulie, probe
le de concurs, numai scri
se, fiind la trei discipline; 
Algebră și Elemente de a- 
naliză matematică; Geome
trie plană și în spațiu și 
Trigonometrie; Fizică (me
canică moleculară, căldură, 
electricitate). La cursurile 
de subingineri 
de c o n c u 
scrise, vor fi 
bră, Geometrie plană și Tri
gonometrie; Fizică (mecani
că, electricitate), 
rîndu-se în zilele 
19 iulie.

— Ce forme 
pot să-și aleagă candi
dații ?

— La FACULTATEA DE 
MINE: i
cursuri de 
320 locuri; 
țări la zi, 
60 locuri; 
cursuri serale 
ingineri Exploatări la

cursuri de ingi- 
ambele facultăți.

probele 
r s tot 
la Alge-

desfășu- 
de 18 și

de studiu
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£ log/u hărniciei

*(Urmare din pag. I)

Vlăduță, Bonta Benonea, 
Anica Duceag, 
Dărăban sau 
Crișan — un șir 
scurtat doar de 
ența spațiului 
— ar putea să 
concret, nu atît prin nu
me sau cifra lor, cît mai 
ales prin „cartea de vizi
tă" a muncii lor, elanul 
creator care face din a- 
cest colectiv de muncă un 
nume industriei ușoa
re românești aici la izvoa
rele căldurii și luminii.

Sub 
cadre 
Maria 
Maria 
Maria 
gur, Dezideriu Lindner, azi 
șeful secției tricotat, in
struirea practică și teore
tică s-a desfășurat cu o 
precizie de cronometru, 
prima coordonată a pre
zenței tinerelor muncitoa
re în fabrică fiind o dis
ciplină riguroasă.

Cîteva repere cifrice ar 
■ fi — credem — bineve
nite pentru a crea un a- 
devărat portret al tinere.

Eugenia
Elisabeta 
de nume 
insufici- 

tipografic 
ilustreze

îndrumarea unor 
tehnice cum sînt 
Ilie, Ibolya Staicu, 
Acs, Maria Peter și 
Muscalu, și, desi-

ții acestui colectiv. Dacă 
la început producția fa
bricii a fost de 49 000 bu
căți produse, în prezent 
ea depășește 1 100 000 a- 
nual. Dacă la debut se t 
lucra cu 5—6 modele „im- / 
prumutate", acum mode. 1 
lele proprii depășesc nu- ( 
mărul de... 200 (două su- i 
te !), procentul de înnoi- J 
re a producției fiind de \ 
91,3 la sută pe an. /

Dacă în 1978 termeni ' 
ca „schimb de marfă va- ț 
luțar" sau „export" erau . 
doar simple proiecte (e ' 
drept, îndrăznețe I) acum 
— așa cum subliniază 1 
tovarășa Elena Antal, se- ’ 
cretara organizației de ) 
bază P.C.R. — valoarea i 
producției destinată ex- J 
portului este de 35 000 000 » 
lei valută! De remarcat ‘ 
că din totalul capacității 
de producție, peste 80 la 
sută este afectat exportu
lui. Aceste cifre, aceste 
detalii ne îndreptățesc să 
făurim un portret bine
meritat acestui colectiv 
unde tinerețea și expe
riența, avînd ca suport pa. 
siunea, se completează fe- ) 
ricit.

***

E
care

D I L
Concetățenii noștri, 

vară, în calitate de turiști 
alte localități ale țării, ne asigu i că gheața nu este 
doar o noțiune, dimpotrivă apa î ighețată provine 
din fabrici speciale sau din depo ițele subterane a- 
menajate special în tinfpul iernii. Ehei, dacă astă 
iarnă segîndca cineva și la berea rec,' din toiul ve
rii și să fi pus cineva gheață deoparte, ce bine era !

M A •
s-au" abătut, în această 
sau simpli drumeți, în

ingineri Mine, 
zi, la care sînt 

; ingineri Exploa- 
cursuri de zi — 
ingineri Mine, 

230 locuri;
ii 

cursuri ser.de — 30 locuri; 
subingineri Mine seral — 
50 locuri, subingineri To
pografie, seral — 25 locuri; 
subingineri Exploatări la 
zi, seral — 25 locuri. La 
I-'ACULTATEA DE MAȘINI 
Șl INSTALAȚII MINIERE: 
ingineri, cursuri de zi — 
120 locuri; ingineri, cursuri

serale 
gineri, 
locuri, 
locuri 
ța economică a mineritului, 
absolvenții noștri urmînd 
să-și pună în valoare gîn- 
direa tehnică pentru a con
tribui cu elan tineresc la 
procesul .de dezvoltare a 
bazei de substanțe minera
le utile. Trebuie să fac o 
precizare: la specializarea 
Mine (ingineri — zi, ingi
neri — seral și subingineri 
— seral) numărul de locuri' 

' care pot fi ocupate de fete 
este de maxim 10 Ia sută. 
La celelalte specializări nu 
este limitat numărul de 
locuri pentru fete.

— Ce ne puteți spune 
despre concursul de ad
mitere propriu-zis

— In zilele de 
candidații trebuie 
prezenți in institut 
oră înaintea probei, 
re nu vor fi în sală 
montul comunicării 
telor, pierd dreptul 
susțină proba respectivă. 
Toți trebuie să aibă legiti
mația de concurs (emisă de 
secretariatele facultăților 

-odată cu înscrierea) și bu
letinul d<i identitate. Timpul 
destinat pentru elaborarea 
lucrării scrise este de 3 
ore.

— 90 locuri; subin- 
cursuri serale — 25 
Numărul mare de 
dovedește importan-

examen 
să fie 

. cu o
Cei ca_ 
în mo- 
subiec- 
să mai

SPECTACOL. Astăzi, la 
vremea amiezii (ora 13,30), 
formațiile Casei de cultu
ră a sindicatelor din Pe
troșani susțin un spectacol 
festiv în fața muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor 
de la I.U.M.P., dedicat a- 
propiaței Zile a constructo
rilor de mașini (G.B.)

MODERNIZĂRI. Magazi- 
I nele alimentare din ve-

I 
l

chea colonie a Petroșaniu- 
lui beneficiază de un bi
nemeritat tratament de... 
geriatrie. Astfel, meseriașii 
de la I.C.S.A. și A.P. au 
igienizat și modernizat u- 
nitățile alimentare nr. 6 și 
13, în prezent lucrări simi
lare se desfășoară la ma
gazinul alimentar nr. 2.

POD-BASCULA. Forestie
rii Centrului de preindus- 
trializare a lemnului Is- 
croni montează, în regie 
proprie, un pod-basculâ de 
50 tone, de fabricație ro
mânească. Prin darea în

Pe Nicolae Șufan l-au 
încercat multe în viață, 
însă niciodată nu s-a dat 
bătut. A scrișnit din dinți 

și a mers mai departe con" 
vins că pînă la urmă va 
reuși. Cînd a plecat din 
comuna sa natală, Nuc
șoara. situată pe Valea 
Argeșului, nu și-a făcut 
prea multe probleme, deși 
Valea Argeșului se deo
sebea mult de cea a Jiu
lui. Insă în oricare „Vale" 
ar fi trăit știa precis că 
pentru un om nu există 
decît o singură alternativă 
pentru a-și face viața mai 
frumoasă: munca. Munca 
de calitate, cinstită, făcută 
cu tragere de inimă. A- 
cum 32 de ani în urmă, 
tînăr fiind, pășea cu în
doială în suflet în Valea 
Jiului, atras și el, ca 
mulți alții, de mirajul 
cărbunelui. Nu știa prea 
multe despre cărbune dar 
„am să învăț" și-a spus,

strivind în suflet 
de sfială și 

Mineritul 
iureșul său

orice 
neîn-

1-a 
de 

de- 
ți-a

stagiului militar, se va 
întoarce din nou in Vale. 
Viei este locul lor și aici 

vor continua tradiția 
muncii cinstite, oneste, la 
școala căreia s-a format

urmă 
credere, 
prins în

întîmplări caplurîndu-1
finitiv, căci odată ce
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzz/zzzzzzz

Tăria de a ieși senin 
din orice încercare

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzc

pătruns în singe cu greu 
te mai dezbari. Și i-a pă
truns lui Nicolae Șufan 
cu încrengătura lui de 
fapte, de realități și sur
prize. Nu s-a mai putut 
lăsa, și-a întemeiat fa
milia aici în Valea Jiului. 
Aicî s-a împlinit ca me
seriaș și ca om, atît el 
cît și familia lui. Fata 
este profesoară la Liceul 
industrial din Vulcan, iar 
băiatul, după ■ satisfacerea

folosință a podului-baseu- 
lă se asigură, in primul 
rînd, încărcarea la capaci
tate a autovehiculelor de 
marc tonaj cu material lem
nos din exploatările fores, 
tiere, se cîștigă timp prețios 
și se obțin însemnate eco
nomii de valori materiale.

DRUM. O formație de 
muncitori din cadrul Lotu
lui Petroșani al întreprin
derii de drumuri și poduri 
Timișoara, condusă de in
ginerul Bogdan Popescu, 
asigură îmbrăcăminte de

beton variantei vechi a 
drumului Paroșeni — I.u- 
peni (T.S.)

'APA. In această lună, 
constructorii de la A.C.M. 
Petroșani vor ataca un nou 
obiectiv, al cărui benefi
ciar este I.G.C.L. Petro
șani. Este vorba de stația 
de tratare a apei din Chei
le .Tiețului, care va asigu
ra, începînd din anul vi
itor, sporirea debitului de 
apă potabilă în Petrila și 
Petroșani cu 100 1/secundă.

DESCOPUEȘIRI. In aces
te zile, in plantațiile de

tatăl lor. „Ei au astăzi al
te condiții" — zîmbește 
enigmatic Nicolae Șufan. 
punind, fără să vrea, în 
balanță înfățișarea de azi 
a Văii Jiului și pe cea 
care a cunoscut-o el cînd 
pășea pentru prima dată 
in mina Vulcan de unde 
n-a mai plecat pînă acum. 
N-a existat lucrare mai 
importantă la care să nu 
fi participat el și ortacii 
lui. Cutezanța, ambiția și,

mai ales, competența pro
fesională l-au ajutat să 
parcurgă un drum plin 
de succese și răspunderi, 
pînă la șef de sector. „Au 
fost greutăți multe, au 
fost și necazuri și împli
niri", dar le-a făcut fața 
mereu, agățîndu-se de 
fiecare fir și a reușit. La
crimile nu l-au încercat 
niciodată. Dar, iată acum, 
cu brațul plin de flori, 
în clipa pensionării, în
conjurat cu dragoste de 
oamenii care l-au cunos
cut și apreciat pe Ni
colae' Șufan, îl încearcă' 
primele lacrimi, bobi mari 
de rouă ce se preling pe 
pămîntul sub care ani de 
zile, el împreună cu or
tacii a împărțit bUQprii 
și necazuri, pentru a,scoa
te la lumină cărbunele ță
rii. Sînt lacrimile despăr
țirii de ortacii săi.

Pavel KOVACS 
coresp.

molid, brad și paltin ale 
Ocolului silvic Petroșani se 
desfășoară ample lucrări 
de deseopleșire (plivire) a 
puieților. Cele patru brigăzi 
silvice ale ocolului au în 
grijă 600 ha plantații.

PREMIERA. Teatrul de 
■stat „Valea Jiului" Petro
șani va pune în scenă o 
nouă lucrare din dramatur
gia românească. Este vor
ba de piesa „Omul cu mîr- 
țoaga" de Gheorghe Ci- 
prian. (Al. H.)

MULȚUMIRI. Consiliul 
Municipal Petroșani al Or

ganizației Pionierilor ne a 
rugat să mulțumim, in pa
ginile ziarului, A.U.T.L.- 
ului pentru sprijinul deo
sebit pe care îl acordă, de 
fiecare dată, micilor purtă
tori ai cravatei roșii cu 
tricolor. Adăugăm, cu bu
curie, aprecierile noastre. 
(Al. H.)

I
I
I
I
I

Rubrică realizată de
Ion VULPE ■

ser.de
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Controlul oamenilor muncii 
important mijloc de perfecționare a vieții economico-sociale 

zolvarea operativă a nercFactor important al vie
ții noastre economico-so
ciale, controlul oamenilor 
muncii reprezintă o preocu
pare continuă a consiliului 
F.D.U.S. Sub îndrumarea 
organelor de partid, în 
strînsă conlucrare cu con
siliile de control mun
citoresc al activității eco
nomico-sociale consiliile 
F. D. U. S,, s-au preo
cupat cu stăruință de per
fecționarea organizării și 
conducerii activității de 
control, a metodelor aces
tuia, de sporire a eficienței 
sale.

O contribuție însemna
tă și-au adus-o colectivele 
de control la realizarea mă
surilor de îmbunătățire a 
aprovizionării populației, 
creșterea calității bunurilor 
de consum, respectarea re
gulilor de păstrare și ma
nipulare a produselor, a 
normelor igienico-sanitare, 

desfășurarea în bune con
diții a activității unităților 
comerciale și de alimentație 
publică. In sfera activității 
de control al oamenilor 
muncii a intrat buna gos
podărire și aprovizionare a 
cantinelor miniere, dezvol
tarea gospodăriilor anexă, 
desfășurarea transportului 
în comun, administrarea și 
gospodărirea fondului loca
tiv, activitatea unităților 
sanitare și a celor cultural- 
educative.

Pe marginea unor scrisori și sesizări Răspundem cititorilor
...și nu uitați
I. PRIMIM O SCRI

SOARE, ticluită ordonat 
din care reproducem : 
„Lucrez la o unitate so
cialistă din orașul nostru, 
am un salariu de...“ Din 
nefericire, din cuprinsul 
întregii epistole nu ne pu
tem da seama la ce în
treprindere lucrează pe- 
tentul, la ce secție și, cel 
mai important luciu, cum 
se numește. Este o proble
mă de retribuire, de înca
drare, asta am reușit să 
înțelegem. Dar, pentru a 
o soluționa trebuie să 
știm cu cine avem dc-a 
face, ce meserie are, ce 
categorie, ce încadrare. 
Or, cum clin toată scri
soarea nu se poate înțele- 
crpt»’-...

II. V N ALT EXEMPLU. 
Mai primim o scrisoare, 
tendențioasă, la adresa u- 
nui interviu publicat în 
ziarul nostru, referitor la 
depozitul pentru materia
le de construcții. Printre 
altele, reproducem nd-li- 
teram : „S-a omis din ar

Membrii comisiei munici
pale de coordonare și ai 
comisiilor orășenești au fost 
repartizați pe unități și e- 
cbipe de control pentru în
drumarea efectivă a activi
tății, îmbunătățirea siste
mului de evidență, prin re
ținerea propuneriloi și ur
mărirea termenului modu
lui de rezolvare a acestora.

In perioada trecută de la 

Din activitatea F. D. U. S.
începutul anului au fost e- 
fectuate 620 de controale, 
iar la niyelul orașelor Pe
troșani și Vulcan, s-au or
ganizat acțiuni comune prin 
controale dirijate și încru
cișate.

In activitatea de control 
al oamenilor muncii s-au e- 
vidențiat echipele conduse 
de Dumitru Iancu, Stelian 
Popescu, Ion Ciur, Vasile 
Pop, Gheorghe Moga, Mi
hai Enculescu din orașul 
Petroșani și Victor Radu 
din Uricani. Merită să fie 
subliniată și activitatea 
membrilor comisiilor de 
coordonare Ion Oprișa și 
Valentin Doroftei din Lu- 
peni. Tudor Mocuța. Nico- 
lae Bojincă și Dumitru Mi- 
lea din Vulcan, Ion Acostă- 
chioaie. Ileana Hamz, Pe
tru Cazan, Maria Morar și 
Constantin Uoiu din orașul 

ticol că un vagon cu var 
bulgăr acoperit cu prela
te stă și așteaptă în gara 
Petroșani de circa 2 săp- 
tămîni și se roagă să fie 
descărcate". Nici această 
scrisoare nu este semna
tă, cel care ne-a trimi
s-o preferind să rămînă in 
întunericul anonimatului. 
Ii răspundem totuși că 
am fost la fața locului și 
am văzut vagonul cu pri
cina. Este adevărat că 
vagonul stă în gară dar, 
în lipsa unui depozit a- 
decvat, varul trebuie păs
trat acoperit, altfel, la 
prima ploaie, ar trebui 
vîndut... gata stins.

Ce concluzie desprin
dem ? Sîntem receptivi la 
sesizările cetățenilor, în
cercăm să le rezolvăm, e 
datoria noastră. Pentru a- 
ceasta însă trebuie să 
primim cit mai multe da
te. Scrieți-nc adresa e- 
xactă, telefonul la care 
puteți li găsiți. Și nu ui
tați să vă iscăliți !

Bujor MIRCESCU 

Petroșani. Bunele rezulta
te ale majorității echipelor 
se datoresc sprijinului sub
stanțial primit de echipele 
de control al oamenilor 
muncii din partea sindica
telor, al consiliilor orășe
nești ale sindicatelor din 
Vulcan și Lupeni In peri
oada la care ne referim, nu 
toate echipele au fost însă 
la înălțimea sarcinilor. O 

serie de echipe de control 
al oamenilor muncii nu 
și-au îndeplinit mandatul 
încredințat de către colec
tivele care le reprezintă. Au 
fost făcute controale spo
radice la magazinele 29, 214, 
372 și 378 din orașul Lu
peni, C.L.F. 23 și 279 din 
Uricani, la unele unități 
comerciale din Petroșani și 
Petrila și la cabanele fo
restiere. S-au constatat tot
odată că unele echipe s-au 
axat aproape exclusiv pe 
activități de control în u- 
nități comerciale, neglijînd 
creșele, grădinițele, dispen
sarele, unitățile hoteliere și 
de cazare, casele de cultu
ră, sectoarele de gospodă
rie comunală și locativă.

Pe viitor consiliile 
F.D.U.S. trebuie să stăruie 
mai mult pentru creșterea 
exigenței controalelor, re-

EFTENOIU GRIGORE — 
— Lupeni: Ne sesizați cri
tic o stare de încălcări gra
ve ale regulilor de comerț 
(servire preferențială, ati
tudine necuviincioasă — 
bruscare — a vinzătoarei 
față de clienți, refuz din 
partea acesteia de a pre
zenta condica de reclama- 
ții pentru consemnarea ce
lor întâmplate) la o unita
te de desfacere a legume
lor și fructelor, după cîte 
am înțeles, din Paroșeni. 
Daca ac esja este adevărul, 
e grav ce se petrece acolo 
și sint necesare măsuri. 
Dar pc cine anume (ce per
soană) să avem in vedere, 
împotriva cui să cerem fac
torilor în drept să ia mă
suri disciplinare? Dumnea
voastră nu specificați în se
sizare nici numărul unită
ții comerciale, nici numele 
vinzătoarei pe care o acu
zați.

PRODAN PETRU — Pe
troșani. Serviciul de a scă
pa de șobolanii >i insecte
le neavenite din blocul 54 
de pe strada Aviatorilor, 
vi-1 poate face unitatea de 
deratizare a cooperativei 
„Unirea" Petroșani, specia. 

gulilor constatate, folosind 
in acest scop în mai mare 
măsură sprijinul organelor 
de stat și al inspecțiilor de 
specialitate. Se va insista 
pe organizarea periodică a 
unor schimburi de expe
riență între echipele de 
control al oamenilor mun
cii în vederea generalizării 
experienței pozitive și acti
vizării tuturor membrilor 
acestora. Trebuie reținut 
însă și faptul că există încă 
un număr mare de propu
neri făcute de echipe, care 
nu sînt soluționate. Pentru 
soluționarea lor, la nivel 
de municipiu se va urmări 
sporirea răspunderii șefi
lor de unități comerciale 
față de sarcinile ce le re
vin în soluționarea pro
punerilor făcute de echipe
le de control.

Perfecționarea activită
ții de control, pe măsura 
sarcinilor actuale necesită 
activizarea tuturor echipe
lor, a membrilor acestora 
—- mai ales în orașul Pe
trila. Va trebui ca în acest 
scop toate organizațiile de 
masă și' obștești, compo
nente ale F.D.U.S., să-și 
sporească preocuparea fa
ță de conducerea și orga
nizarea activității de con
trol al oamenilor muncii.

Vasile COCHECI, 
secretar al Consiliului 
Municipal al F.D.U.S.

lizată în prestarea către 
populație a unor atari o- 
perații. Faceți comandă prin 
asociația de locatari, de 
care aparține blocul dv., 
iar cooperativa va da curs 
efectuării serviciului solici
tat.

o unitate reprezentativă. Raionul parfumerie.Magazinul „Jiul1

O zi frumoasă ce anunța 
debutul verii. Oamenii 
muncii de pe platforma 11 
Livezeni întreprind o largă 
acțiune gospodărească pen
tru întronarea 'urâțeniei, 
ordinii, în zona industrială 
unde își desfășoară activi
tatea productivă de zi cu 
zi. In acțiune s-au impli
cat zeci de lucrători din 
unitățile economice de pe 
platformă: de la Fabrica 
de produse lactate (Lelica 
Cocolan, Ileana Kovacs, 
Profira Avram, Dumitru 
Terteci și al
ții); secția de 
mobilă (Elena

Dără bancă, 
Verginia Căl- 
dărar, Cristina 
Frătuțiu. Doi
na Căldărar, 
Elena Trifu. 
Eleonora Te- 
ianu, Petre Grigore); secția 
de producție industrială a 
C.P.V.I.L.F, (Emilia Teodo. 
rovici, Ana Flețan, Dreghi- 
na Vlad, Gheorghe Stăncu- 
lete și alții); secția nr. 3 
Livezeni a întreprinderii de 
produse de panificație Pe
troșani (Ioana Enciu, Irina 
Popa, Daniela Țucă, Petre 
Țucă, Iosif Polko, Francisc 
Ferenczi); stația de distri
buție a gazului metan (Ște
fan Bîra și Ștefan Tudor); 
secția confecții metalice a 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani 
(Eugen Borotea, Emil Bo- 
co.ș, Florian Ciucă, Viorel 
Petra, Magdalena Pavel); 
baza de producție Livezeni 
a A.C.M. (Ileana Rad, Io- 
landa Szobo și alții); uni
tățile comerciale din zonă 
(Maria Băran, Virginia 
Flețan, Violeta Kuron). Prin 
participarea lor numeroasă 
la munca prestată — peste 
tot în fața unităților eco
nomice în care își desfășoa
ră activitatea (de-a lungul 
șoselei naționale, pe tro
tuare, parcări auto, spații 
verzi etc) curățenia, ordi
nea și esteticul acestui loc 

Spiritul 
gospodâresc 
în acțiune

de interes public fac o bu
nă impresie. Această notă 
distinctă i-a fost conferită 
și, stației PECO. Lucrătorii 
de aici au participat cu tra
gere de inimă la acțiunea 
de curățenie și bună gos
podărire pe spațiile aparți
nătoare din dreptul șoselei 
naționale, dar și de prime
nirea gospodărească a sta
ției. O echipă a E.G.C.L. 
Petroșani (în formație Ma
ria Stanca, Cornelia Tele- 
gan și Maria Orban) a zu
grăvit interiorul și exterio

rul — în pre
alabil a fost 
refăcută hi- 
droizolația a- 
coperișului — 
imobilului, 

vopsit părțile 
metalice ale 
ușii și geamu
rilor, precum 

și aparatele de stingere a in
cendiilor, bordurile la ac
cesul în stație.

Pentru împlinirea i- 
maginii de gospo
dărire atentă, îngrijită a 
spațiilor verzi ce mărginesc 
unitățile economice, de-a- 
lungul șoselei naționale, ar 
mai trebui făcut cîte ceva. 
Și anume, la Secția nr.'_3 
de panificație Livezeni, zo
na verde -ce se interpune, 
pe- un larg spațiu, între 
clădirile secției și șoseaua 
națională, este pe o bună 
porțiune amenajată, însă
mânțată cu iarbă, dar a- 
menajarea acestei suprafe
țe trebuie continuată, fina
lizată zona verde .din fața 
clădirilor industriale în ca
re se fabrică pîinea. Tot la 
fel la Secția de mobilă a- 
flată în dreptul Fabricii de 
produse lactate.

Vara - abia a început, 
iar inițiativa gospodăreas
că, deși în afirmare, pre
cum s-a văzut, are încă 
disponibilități largi de ac
țiune la Livezeni întru mai 
bine și mai frumos.

I. BĂLAN

Duminică, 7 iulie

11.30 Telex.
11,35 Lumea copiilor.

— Telefilmotci a de
ghiozdan i
Ultima cursă.
Premieră TV.
Producție a studiouri
lor iugoslave
(color).
Film distins cu mare- 
rele premiu UNICEF.

12,40 Din cununa cîntecu- 
lui românesc — mu
zică populară 
(color).

13,00 Album duminical
(PC).
Din sumar :

— Zîmbete printre melo- 
r dii.

— Imn păcii. Muzică și 
[ poezie.

— Ritm și melodie.
, — Pagini cinematogra- 
1 fice vesele.
I — Telesport.
, •— Din istoria filmului
L_ mut

— Un virtuoz al instru
mentelor populare.

— La zi în 600 de secun
de.

— Secvența telespecta
torului.

14,45 Însemne ale unui 
timp eroic 
(color).

19,00 Telejurnal.
19.20 Țara mea azi — A- 

notimpul maturitățiii 
Lugoj
(color).

19,35 Cîntarea României 
(color).

20,15 Film artistic. 
Poveste de dragoste „ 
(color).

Premieră pe țară.
21,50 Telejurnal.

Luni, 8 iulie

20,00 Telejurnal.
20.20 Orizont tehnico-ști" 

ințific.
20,40 Tezaur folcloric 

(color).
21,00 Pentru dezarmare și 

pace !
21,10 Roman foileton.

Johann Sebastian 
Bach
(color).

21,50 Telejurnal.

Marți, 9 iulie

20.00 Telejurnal.
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20,20 Actualitatea în eco
nomie.

20,35 In numele dreptului 
la pace 1 — Cîntece 
și versuri.

20,45 Universul familiei.
21,05 Seară de balet 

(color).
21,40 Efigii ale muncii — 

anul XX — De la 50 
la 100.

21,50 Telejurnal.

Miercuri, 10 iulie

20,00 Telejurnal. .

20,20 Actualitatea în eco
nomie.

20,35 Pentru dezarmare și 
pace !

20,45 Tribuna TV. Congre
sul al lX-lea — Con
gresul marilor În
noiri.

21,00 Film serial.
In căutarea fericirii.

21,50 Telejurnal.

Joi, 11 iulie

20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Invitație în studioul 

de concerte al Radio- 
televiziun.il..
(color).

21,05 Memoria documen
telor.

21.20 Serial științific.

Planeta vie
(color). 
Episodul 4.

21,50 Telejurnal.

Vineri, 12 iulie

20.00 Telejurnal.
20.30 Actualitatea în eco

nomie
20,40 Un crez de pace din 

Carpați — Spectacol 
literar-muzical-core- 

g rafie.
21,15 Lumeâ contempora

nă și confruntările de 
idei.

21.30 Efigii ale muncii.
21,45 Telejurnal.

Simbătă, 13 iulie

13,00 Telex.
13,05 La sl'irșit de săptă

mână 
(parțial color). 
Din sumar :

— Mîndfu eîntdc' româ
nesc — Melodii popu
lare,

■— Gala desenului ani
mat.

— Traviata — Verdi —
Franco Zefirelli — Te
reza Stratas — Placi
do Domingo (VI).

— Cîntecele patriei. Mo
ment poetic.

— 'Atlas muzical.
— Univers românesc i 

1965—1985.
— Telesport.
— Melodia lunii... Ia a- 

legerea dumneavoas
tră.

14,45 Săptămîna politică. 
19.00 Telejurnal.
19.20 Pentru dezarmare și 

pace 1
19,30 Teleenciclopedia.
19,55 Studioul varietăților 

(color).
Emisiune niuzical- 
distractivă.

20,4(1 Film artistic,
Ruj Bias.
Ecranizare după Vic
tor HUgo.

22,10 Mondovisiori
(color).

22.20 Telejurnal.

televiziun.il
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Acțiuni în favoarea păcii
TOKIO 4 (Agerpres). Im

portantul centru urban ni
pon din insula Honshu — 
Yamaguchi — a fost decla
rat zonă liberă de arme 
nucleare. Rezoluția în acest 
sens a fost adoptată în u- 
nanimitate de adunarea 
municipală a orașului.

In Japonia se înregistrea
ză o amplificare a mișcării 
de proclamare a localități
lor și prefecturilor drept 
zone fără arme nucleare, 
expresie a voinței din ce 
în ce mai puternice de a 
se intensifica' eforturile 

pentru eliminarea perico
lului unui război cu con
secințe incalculabile pen
tru întreaga omenire.

Pînă în prezent, cinci 
prefecturi și circa 500 de 
localități din Japonia s-au 
declarat zone libere de 
arme nucleare.

MADRID 4 (Agerpres). 
Armele nucleare nu sînt 
necesare pentru apărarea 
Spaniei, arată un proiect 
de document al Partidului 
Socialist Muncitoresc Spa
niol. Documentul — rele
vă agenția A'.D.N. — expri
mă, de asemenea, îngrijo
rarea P.S.M.S. față de mi
litarizarea spațiului extra
terestru și subliniază nece
sitatea tratativelor pentru 
dezarmare.

BONN 4 (Agerpres). Co
mitetul de solidaritate cu

> BRUXELLES Potri
vit rezultatelor unui stu
diu trimestrial privind e- 
conomiile țărilor membre 
ale Pieței comune, dat pu
blicității de „UNICEF" (U- 
niunea confederațiilor in
dustriilor vest-europene), 
nivelul productivității mun
cii „provoacă îngrijorare" 
în țările C.E.E. Totodată — 
se relevă în studiu —• si
tuația pieței muncii nu per
mite să se aprecieze că ra
ta șomajului se va stabili
za.

< WASHINGTON. La 
Atlanta (statul Georgia), 
s-au încheiat lucrările ce
lei de-a VII-a conferințe a 
organizației obștești — A- 
dunarea politică națională 
a femeilor — care reuneș
te, în rîndurile sale, peste 
77 000 de membri. In ulti
ma zi a lucrărilor a luat 
cuvîntul președinta organi
zației, Irin Natividad, care 
a chemat femeile americane 
să-și intensifice lupta pen
tru creșterea rolului femeii 
în viața politică a țării și 
pentru înfăptuirea egalită
ții în drepturi a femeilor cu 
bărbații.
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Cupele europene de fotbal
GENEVA 4 (Agerpres). 

Joi s-a efectuat la Geneva 
tragerea la sorți a meciu
rilor din primul tur al cu
pelor europene de fotbal, 
ediția 1985—1986. In „Cu
pa Campionilor europeni", 
echipa Steaua București, 
campioana României, va 
întîlni (primul meci în de
plasare), formația daneză 
B. K. Vejle.

In „Cupa Cupelor", U- 
niversitatea Craiova va a- 
vea ca adversară echipa 
A.S. Monaco, primul meci 
urmînd să se dispute la 
Craiova. Cele două re
prezentante ale țării noastre 

popoarele Africii, Asiei și 
Americii Latine din R.F. 
Germania a calificat pro
gramul de înarmare spația
lă al S.U.A. drept „una din 
cele mai periculoase coti
turi ale spiralei înarmărilor 
de la inventarea bombei a- 
tomice".

El- a avertizat împotriva 
pericolelor pe care le pre
zintă pentru situația țări
lor în curs de dezvoltare 
uriașul program de înar
mare al S.U.A., pentru că 
acesta va determina scurge
rea unor fonduri ce, altfel, 
puteau servi la soluționa
rea unor probleme ca sub
dezvoltarea, bolile și foa
metea.

BONN 4 (Agerpres). Willy 
Brandt, președintele Inter
naționalei Socialiste, pre
cum și al Partidului Social- 
Democrat din R.F.G., a de
clarat — într-un interviu 
acordat unei reviste vest- 
germane de tineret — că 
este imperativ necesar să 
se prevină extinderea 
cursei înarmărilor în spa
țiul cosmic. El a reafirmat 
atitudinea negativă a par
tidului său față de progra
mul american, cunoscut sub 
numele de Inițiativa de 
Apărare Strategică.

Șomajul în lumea capitalului
STOCKHOLM 4 (TAger- 

pres). In Danemarca, Nor
vegia, Finlanda și Suedia 
peste 650 000 de oameni se 
află în căutarea unui loc 
de muncă — relevă decla
rația Centrului de coordo
nare a sindicatelor din sta
tele nordice. O* îngrijora
re deosebită este provocată 
de prelungirea duratei șo
majului, arată documentul, 
menționînd că aproximativ 
200 000 de oameni ai mun
cii sînt șomeri de șase luni 
sau chiar mai de mult.

BRUXELLES 4 (Ager
pres). Rata șomajului a 
fost, în Belgia, în luna iu
nie a acestui an, de 12 la 
sută din forța de muncă a 
țării, potrivit datelor pU-

VARȘOVIA 4 (Agerpres). 
In contextul eforturilor de 
economisire a energiei, spe
cialiștii polonezi examinea
ză posibilitatea utilizării U- 
nei emulsii de apă și pă
cură pentru alimentarea 
motoarelor de navă. Ei au 
reușit să creeze o aseme
nea emulsie, cu „picături" 
de apă de 10 microni și 
chiar mai mici. Injectată 
în cilindrii motoarelor, a- 
ceasta permite economisi
rea cîtorva procente de 
combustibil, fapt confir

în „Cupa U.E.F.A.", Dinamo 
București și Sportul stu
dențesc, vor avea ca parte
nere de întrecere formația 
iugoslavă Vardar Skoplie 
și, respectiv, Neuchatel 
Xamax, din Elveția. Dina- 
moviștii vor disputa primul 
meci la București, iar Spor
tul studențesc va evolua în 
deplasare.

Iată și alte meciuri mai 
importante din cele trei 
competiții europene •.
„C.C.E.": Dynamo Berlin — 
Austria Viena; Bordeaux — 
Fenerbahce; Goteborg — 
Trakia Plovdiv; Gornik Za- 
brze — Bayern Munchen ;

Cu privire la întîlnirea dintre 
președintele S. U. A. 
si secretarul general 
al C.C. al P.C.U.S.

MOSCOVA 4 (Agerpres). 
După cum transmite agen
ția TASS, referindu-se la 
viitoarea întîlnire de la Ge
neva dintre Mihail Gorba- 
ciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., și pre
ședintele S.U.A., Ronald 
Reagan, un purtător de 
cuvînt din Ministerul A- 
faceî'ilor Externe al U.R.S.S. 
a declarat, în cursul unei 
conferințe de presă, că ce
le două părți ar putea a- 
junge la o înțelegere cu 
privire la încetarea genera
lă și totală a experiențelor 
nucleare și la instituirea u_ 
nui moratoriu asupra tutu
ror experiențelor cu arma 
nucleară. U.R.S.S. — a spus 
el — este gata să instituie 
moratoriu, Ia o dată stabi
lită de comun acord. Un 
pas important în direcția 
limitării și reducerii arma
mentelor nucleare și cos
mice l-ar constitui un mo- 

blicate de Agenția naționa
lă de statistică, citate de 
Associated Press. Numărul 
persoanelor lipsite de un 
loc de muncă a fost, astfel, 
în Belgia luna trecută, de 
505 944. Din totalul șome
rilor, 134 000 sînt tineri sub 
25 de ani.

BERLINUL OCCIDEN
TAL 4 (Agerpres). Peste 
78 000 de șomeri au fost în
registrați oficial în Berli
nul Occidental, la sfîr.șitul 
lunii iunie. După cum se a- 
rată într-un anunț al Ofi
ciului pentru muncă al o- 
ra.șului, rata de creștere a 
numărului celor rămași fă
ră un loc de muncă este 
de 9,5 la sută.

Agendă energetică
mat de testele efectuate cu 
nava „Rolnik", de 15 000 to
ne.

ROMA 4 (Agerpres). Dez
voltarea geotermiei va 
permite Italiei să-și reducă 
factura energetică cu 1 000 
miliarde lire pe an. In 
prezent, în țară se reali
zează, anual, prin utilizarea 
acestei resurse, circa 2,5 
miliarde kWh, reprezentînd 
ceva mai puțin de 2 la 
sută din totalul producției 
electrice. In cinci ani, fo

Porto — Ajax Amsterdam; 
Sparta Praga -— Barcelona; 
„Cupa Cupelor": Atletico 
Madrid — Celtic Glasgow; 
Utrecht — Dinamo Kiev; 
Larissa — Sampdoria Ge
nova; Tatabanya — Rapid 
Viena; „Cupa U.E.F.A." : 
Sporting Lisabona — Feye- 
noord Rotterdam; Glasgow 
Rangers — Atletico OsasU- 
na; F.C. Koln — Real Spor
ting Gijon; Videoton — 
Malmoe; Auxerre — A.C. 
Milan; Cernomoreț Odesa” 
— Werder Bremen; Sparta 
Rotterdam — S.V. Ham
burg; A.E.K. Atena — 
Real Madrid; Torino —■ 

ratoriu asupra armelor nu
cleare și cosmice.

&
WASHINGTON 4 (Ager

pres). Statele Unite consi
deră că întîlnirea care va 
avea loc la Geneva între 
președintele S.U.A., Ronald 
Reagan, si secretarul ge
neral al ’ C.C. al P.C.U.S., 
Mihail Gorbaciov, este 
foarte importantă, „oferind 
posibilitatea de a adînci 
dialogul și de a pune ba
zele unor măsuri concrete 
pentru îmbunătățirea rela
țiilor americano-sovietice" 
— a declarat secretarul de 
stat George Shultz, în ca
drul unei conferințe de 
presă. El a . precizat că, 
pînă în toamnă, se va în- 
tîlni de două ori cu minis
trul de externe al U.R.S.S. 
pentru pregătirea acestei 
întîlniri.

Atacuri 
teroriste 

în R. F. G.
BONN 4 (Agerpres). Po

trivit statisticilor oficiale a- 
nunțate la Bonn de purtă
torul de cuvînt al guvernu
lui vest-german Friedhelm 
Ost, în prima parte a aces
tui an, în R.F. Germania 
s-au comis 160 de atacuri 
teroriste, în principal prin 
amplasarea de bombe și 
declanșarea de incen
dii, îndreptate împo
triva unor sedii guverna
mentale și a unor obiective 
industriale — relatează a- 
genția United Press Inter
national. Aceasta reprezintă 
o creștere importantă a a- 
tacurilor teroriste în R.F.G., 
ținînd seama de faptul că 
în aceeași perioadă a anu
lui trecut în această țară 
s-au înregistrat 138 de ase
menea acțiuni teroriste.

losirea energiei geotermice 
va crește de patru ori.

TEL AVIV 4 (Agerpres). 
In Israel, folosirea energiei 
solare are o tradiție nota
bilă, avînd în vedere, în 
primul rînd caracteristicile 
climatice ale țării — rele
vă revista „Le Moniteur du 
Comerce International". 
Perspectivele construirii 
unor instalații de încălzire, 
de conservare prin frig și 
chiar de producere a ener
giei electrice prin așa-nu- 
mite „bazine solare" sînt 
apreciate ca promițătoare.

Panathinaikos Atena; Haj- 
duk Split — F.C. Metz.

Meciurile tur se vor dis
puta la 18 septembrie, iar 
returul — la 2 octombrie.

* •

La actuala ediție a com
petițiilor participă și o se
rie de debutante: Uerdingen 
(R.F.G.), Cercle Bruges 
(Belgia), Aarau (Elveția), 
Galway United (Irlanda), 
Flamurtari (Albania) în 
„Cupa cupelor", Portimo- 
nensc (Portugalia) și Pirin 
(Bulgaria) — în „Cupa 
U.E.F.A.".

MEMENTO
I
I FILME
I PETROȘANI — 7 No-
| 'embrie: Cu cărțile pe 
I' față; Unirea: Polițist sau 

delincvent; Parîngul: A- 
ventură în Marea Nordu- 

t lui.
I LONEA: Raliul. 

ANINOASA : Mitică Po-
I pescu.
| VULCAN — Luceafă-
' rul : Horea.
1 LUPENI — Cultural :
I Kramer contra Kramer.
■ URICANI: Jandarmul șî
■ extratereștrii.

IN.R. Eventualele modifi
cări intervenite în progra-

I marca filmelor aparțin 
întreprinderii Cinemato-

I grafice Județene Hune
doara.

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Cadran mondial, 

(color)

COMBINATUL MINIER VALEA JIULUI 

STAȚIA DE UTILAJE CONSTRUCȚII 

TRANSPORT PETROȘANI 

încadrează direct 
sau prin transfer 
următoarele categorii de personal :

— conducători auto pentru secțiile auto 
Lupeni și Cîmpu lui Neag

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 și Legea 
nr. 57/1974.

Relații suplimentare la sediul unității, 
din strada Mihail Eminescu nr. 22 și telefon 
44594—41781.

Mica publicitate
V1ND casă, 4 camere, 

baie. Petroșani, Karl Marx 
nr. 1. (3962)

VIND Dacia 1300, 42 000 
km. Informații, Coroești — 
Vulcan nr. 32, zilnic 8—21. 
(3964)

VIND urgent Moskvici 
412, preț convenabil. In
formații Vasile Roaită bloc 
5/40 Petroșani, între orele 
13—15 sau după ora 20. 
(3965)

VIND blănuri de nutrii 
și nutrii. Strada Mîndra nr. 
1 Petroșani (lîngă mina 
Dîlja). (3971)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 
2426, eliberată de Institu
tul de Mine Petroșani. O 
declar nulă. (3963)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 
1548, eliberată de Institu
tul de Mine Petroșani. O 
declar nulă. (3966)

PIERDUT legitimație - de 
bibliotecă și periodice pe 
numele Mihai Florentin, e-

ANUNȚ DE FAMILIE

PIOS omagiu de aducere aminte la împlinirea a 
10 ani de la decesul scumpei noăstre mame 

CEAUȘU CONSTANȚA
Amintire veșnică ! (3974)

20.50 Amfiteatrul artelor. 
Revista TV a „Cîn- 
tării României".

21,35 Efigii ale muncii — 
Epoca Geaușescu.

— Noul în viața de 
fiecare zi.

21.50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

RADIO
13,00 De la 1 la 3. 

Recuperare, Recondiționa- 
re, Refolosire. O preocu
pare cetățenească de im
portanță națională. 15,00 
Student club. 16,00 Bule
tin de știri. 16,05 Tribuna 
radio. 16,25 Contempora
nii Epocii Ceaușescu, cîn- 
tece patriotice și revolu
ționare. 16,40 Coordonate 
economice. 17,00 Buletin 
de știri. 17,05 Pentru pa
trie, 17,45 Muzică popu
lară. 18,00 Orele serii. 
22,00 O zi.într-o oră. 23,00 
Rezultatele tragerii Loto. 
23,05 Bijuterii muzicale. 
23,25 Armonii nocturne. 
23,55—24,00 Buletin de 
știri.

MEMENȚO

liberate de Institutul d 
Mine Petroșani. Le decla 
răm nule. (3967)

PIERDL’T legitimație bi 
bliotecă (periodice) nr 
1253, eliberată de Institu
tul de Mine Petroșani. ( 
declar nulă. (3968)

PIERDUT legitimații spe 
ciale de transport, numere 
le 545, 464, 547, 175, 242
239, 240, 225, 229, eliberat 
de E.G.C.L. Vulcan. Le dc 
clarăm nule. (3969)

PIERDUT legitimație bi 
bliotecă pe numele Cliirte 
Fidel, eliberată de Institu 
tul de Mine Petroșani. ( 
declar nulă. (3973)

PIERDUT legitimație bi 
bliotecă (periodice) nr 
5614, eliberată de Institu 
tul de Mine Petroșani. ( 
declar nulă. (3970)

PIERDUT legitimație bi 
bliotecă (periodice) nr 
2919, eliberată de Institu
tul de Mine Petroșani. ( 
declar nulă. (3972)
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