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Inițiativă, emulație creatoare în întîmpinarea 
marelui forum al partidului, al întregului popor

muchie de minerit, toți

CONGRESUL

VULCAN Orașul

SECTORUL V-f ĂL

cu o economie înfloritoare
urcă spre zările împlinirii socialiste

Gheorghe SĂCALUȘ, 
prim-secretar al Comitetului orășenesc 

de partid Vulcan

MINEI LUPENI

Cu planul pe
11 luni îndeplinit
Angajați în marea în

trecere socialistă ce se 
desfășoară în aceste zile 
din preajma Congresu
lui al XII-lea al P.C.R., 
minerii sectorului VI de 
la mina Lupeni și-au de
pășit sarcinile de plan 
la producția în cărbu
ne pe 11 luni ale anului 
cu peste 10 000 tone 
cărbune. Productivitatea 

. muncii planificată ja ni
vel de sector a fost su
perioară celei planificate 
CU 700 kg pe post. Ex- 
ploatînd cu complex me
canizat, brigada condusă 
de Ioan Kacso a reali
zat • productivitate de 
14—15 tone pe post.

De la începutul anului 
minerii sectoru

lui au obținut peste 
1 700 000 lei economii Ia 
cheltuielile materiale.

La mina Aninoasa

„Orașele și comunele țării noastre trebuie să se 
transforme în unități teritoriale puternice, capabile 
să ofere condiții tot mai bune de muncă și de viață 
tuturor cetățenilor, să asigure participarea lor tot 

■ mai intensă la viața publică, la rezolvarea probleme
lor economice și sociale ale localităților în care tră
iesc, la conducerea întregii societăți".

(Proiectul de Directive ale Congresului 
al XII-lea al Partidului Comunist Român)

Pentru cei ce cunosc bi
ne Vulcanul anilor socia
lismului în plină dezvolta
re, destăinuirile fiilor a- 
cestui oraș li s-ar părea 
poate incredibile. Și u- 
neori, chiar celor născuți și 
crescuți în oraș. înaintea;’ 
marilor prefaceri, le vine 
greu să creadă că ceea ce 
există astăzi, blocurile zvel
te care-i dau înfățișare mo
dernă, magazinele mari și 
luminoase, unde se practi
că un comerț civilizat cu 
forme noi de prezentare și 
desfacere a mărfurilor, 
școlile și liceul de specia
litate — dotate cu mobilier 
și aparatură necesară des
fășurării unui proces de 
învățămînt la un nivel tot 
mai ridicat —, dar mai a-

Ies industria în continuă 
dezvoltare și modernizare 
este elementul cel mai 
șocant căci aepastă econo
mie înfloritoare cu cîteva 

- zeci de ani în urmă pur și 
simplu nu exista în oraș. 
Cu 35 de ani în urmă, Vul
canul era un oraș al pen
sionarilor, Dar nu vom pri
vi evoluția economică a 
orașului prin prisma rea
lizărilor față de primul din

cei 35 de ani de democra
ție socialistă, ci ne vom 
referi la o perioadă mult 
mai apropiată, actualtil 
cincinal, pentru că realiză
rile acestui cincinal consti
tuie temelia de pe care 
pornim la îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor des
prinse din proiectul de Di
rective ale Congresului al 
XII-lea al partidului și din 
programul-directivă de dez
voltare economice-socîală 
a României în profil teri
torial, în perioada 1981— 
1985.

In primul an al cincina
lului 1976—1980, la pro
ducția de cărbune extras 
— industria extractivă de
ține ponderea economică a 
orașului —, ne-am realizat 

sarcinile planificate și le-am 
depășit. In acest an, 1979, 
trebuie să obținem, la ce
le două întreprinderi mi
niere — Vulcan și Paro- 
șeni —, o producție su
perioară realizărilor, din a-

Tînărul inginer șef
electromecanic Iosif Kc- în sectorul IV, la Lonea. 
lemen, dc la mina Lonea, 
a crescut profesional la 
Paroșcni, are deci voca
ția mecanizării în sînge. 
Nutrește, împreună cu 
ceilalți specialiști și oa
meni ai muncii din subte
ranul Lonei, ambiția de a 
demonstra foloasele aces
tei acțiuni fundamentale 
pentru mineritul Văii. To
varășii săi de crez sînt 
oameni cu multă experi
ență, dar și mai tineri, 
care nu dezarmează în fa
ța greutăților. Unul, din
tre aceștia, recomandat cu 
căldură, este ctmoscutul 
șef de brigadă Constantin 
Solomon de la sectorul 
III, sector cu o impor
tanță eovîrșitoare, vitală 
am zice, pentru activita
tea minei.

— Sectorul III, mărtu
risea inginerul Kelemen, 

. lucrează numai cu com
plexe mecanizate. în ul
timii ani, oamenii au tre
cut prin multe greutăți, lui. 
s-au experimentat utila- să știi să vorbești, 
jele care uneori n-au dat frumos, dar și aspru cînd 
randamentul scontat. Prin ' e nevoie.
vară, sectorul era practic 
„gîtuit". Și, deși au por
nit ]a montarea unui nou 
complex, care se pretează 
la condițiile, noastre de 
zăcămînt, oamenii păreau 
descurajați, nu mai aveau 
încredere în mecanizare. 
Solomon absolvise școala 
de maiștri, cîn'd fuseseră 
schimbați ’ mai mulți șefi 
de brigadă din abatajul 
63.

Din 36 de ani. Constan
tin Solomon are 16 pe

De nouă ani e șef de bri
gadă, a montat cu ortacii 
lui trei complexe. 1 s-a 
încredințat și această sar
cină dificilă, de a con
duce „brigada problemă". 
Nu s-a plîns de greutăți.

— Și mecanizarea ,-iȘ-a 
prins de mine, dar și 'eu 
de ea. Cu experiența mea 
și ajutorul oamenilor am 
pornit la treabă, la 1 oc
tombrie. Dintr-a treia zi 
de muncă împreună' am 
început să dăm, zilnic, 
peste plan, 50—€0 tone 
de cărbune.

— Aceeași oameni, care 
înainte renunțaseră la 
ieșirea din Impas? Cum 
ați reușit să le 
bați mentalitatea 
răstimp record ?

— întotdeauna am ce
rut, ani luptat să dăm cît 
mai mult cărbune. Apoi, 
mecanizarea înseamnă, în 
primul rînd, cunoașterea 
fiecărui șurub al utilaju- 

Cu oamenii trebuie 
Și

schirti- 
într-un.

Gr igore Biro, șeful 
schimbului I surâde pe 
sub mustață. Apoi îndrăz
nește :

— Ne-am speetalizal- 
Am ajuns să montam o 
secție pe schimb. Am în
vățat să montăm și să de
montăm complexul. Două, 
cred eu că au fost „ca
uzele" redresării brigăaii .

Ion VULPE

Brigăzile lui Francisc Nemeș 
și Nicolae Bokor 

și-au depășit planul pe primii patru 
ani ai cincinalului

In aceste zile premergătoare mărețului eveniment 
politic, Congresul al XII-lea al partidului, tot mai 
multe colective de oameni ai muncii din bazinul car
bonifer al Văii Jiului, raportează depășirea sarcini
lor de plan la producția de cărbune extras.

ȘM5 BRIGADA CONDUSA DE FRANCISC NF- 
!"! MEȘ DIN SECTORUL V AL MINEI ANI

NOASA ȘI-A realizat sarcinile de plan 
LA PRODUCȚIA DE CĂRBUNE EXTRAS PE 
PATRU ANI ȘI CINCI LUNI DIN ACEST 
CINCINAL.

• Plusul acumulat de la începutul cincinalului 
este de 25 667 tone cărbune.

• Productivitatea muncii planificată in cărbune
a fost depășită, tot în această perioadă, în medie cu 
650 kg/post. > '

• Brigada a economisit 4 300 posturi.
Sg BRIGADA CONDUSA DE NICOLAE BO- 

KOR DIN SECTORUL II AL MINEI SI-A 
REALIZAT SARCINILE DE PLAN TE PRIMII 
PATRU ANI ȘI ȘASE LUNI DIN CINCINALUL 
1976—1980. v

• Producția suplimentară extrasă în această pe
rioadă este de 19 000 tone cărbune.

• Plusul acumulat, la zi, are la bază 
productivității muncii planificate în cărbune, 
die, cu 800 kg/post.

• Rezultatele amintite au fost realizate 
dițiile în care brigada a economisit peste 3250 
turi.

sporirea 
în me-

în 
de

con- 
pos-

In ziarul de azi:

(Pag a 3-a)

• Concursul gazetelor de 
perete și satirice, al 
cabinetelor și punc
telor de documentare

— MECA- 
dublatâ de 

efortului

(Pag; a 2-a)

• O bogată paletă de 
manifestări politice 
și cultural-educative

(Cont. în pag. a 3-a)
(Continuare în pag. a 2-a)

Entuziasmul

temelia activității 
viitoare 
NIZAREA 
afirmarea 
conceptiv al colecti
vului

$

î

A-ți dedica întreaga fi
ință muncii, creației, în
seamnă cu alte cuvinte 
a-ți face datoria. Este o 
trăsătură a omului nou, 
impusă de ritmul rapid 
de dezvoltare, de necesi
tățile noastre mereu cres- 
cînde. Viața a fost și ră- 
mîne un permanent și 
neiertător judecător. Ea 

îl așează pe om la .locul 
pe care-1 merită. Pe cei 
care nu cunosc vitezele 
superioare, mișcarea
dreaptă și sigură, care 
frînează mersul înainte,

viața îi aruncă pe tărâmul 
sterp al platitudinii, fă- 

cîndu-i incapabili și lip
siți de importanță.

Dar, revenind la ideea 
de început, omului aces
tei epoci îj sînt caracte
ristice hărnicia, entuzias
mul, angajarea totală în 
tumultul vieții sociale. 
Viața pe care o trăim 
astăzi este trepidantă, în
cărcată de fapte,: uneori 
de-a dreptul eroice, deși 
le desprindem greu 
sfera lucrurilor 
cu care ne-am 
Este ceva firesc,

de
comune, 
obișnuit, 
normal.

determinat de acei „vrem 
mai miflt“, de acel „vrem 
mai bine", de acel „vrem 
mai frumos11, trăsături 
dominante ale documente
lor, pe care le dezbate 
azi întregul popor. Este 
vorba de un anumit en
tuziasm, de un anumit 
elan, de o anumită stare 
în care inițiativa și cura
jul se conjugă reciproc, 
în care ne simțim cu toții 

răspunzători față de țară, 
față de noi înșine.

Această atmosferă o în- 
tilnim aproape în fiecare

colectiv, în fiecare 
gadă, în fiecare loc 
munca din Valea Jiului, 
o atmosferă caracteristică 
întrecerii, competiției a- 
cum în întîmpinarea celui 

mai important eveniment 
din viața partidului- și a 
poporului — Congresul 
comuniștilor, al întregii 
națiuni. Acest- entuziasm 
sănătos, binefăcător, gene
rator de energii 
toare, determină 
bări profunde în 
munca oamenilor, 
știința lor.

clocoti- 
schim- 

viața și' i 
în con-

Valerin COANDRAȘ
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MARELE FORUM AL COMUNIȘTILOR
CONGRESUL

întîmpinat cu activitate efervescentă,
generatoare de noi împliniri,

in toate sferele vieții

v

i intitulat acțiunea susținu- 
tă de pionierii clasei a

i

ț

I
1
I
î

: tullli

de manifestări
politice și cultural-educative

.Semnarea legăraîn- educative și cultural ar-luat parte 
pionierului" — s-a

I V-a B de ' la Școala gc- 
j nerală nr. 2 din Petri la, 

care au depus legămîn- 
' tul în 
I de la 
r Prilej, 

prof.
I n ieri!
I gram 
i soțiți <
1 Col da 
| nu. .
i sectorul electromecanic al 

întreprinderii. (E.
• La Vulcan

' fășurat duminică 
| nire a activelor
. rești cu secretariatul co- 

mitetului orășenesc de
I partid, acțiune integrată 
| în manifestările politico-

legămîn- 
i mijlocul minerilor 

Lonea. ' Cu acest 
sub îndrumarea 

Maria Bana, pio- 
au susținut un pro- 
artistie. Apoi. în

de subinginerii Ana 
și Silvia Corozia- 

pionierii au vizitat

Demiaii) 
s-a des- 
o întîl- 
pionie-

tistice organizate în școli
le Văii Jiului în cinstea 
apropiatului Congres al 
Xll-lea al partidului In- 
tîlnirea a evidențiat atît 
direcțiile principale de 
dezvoltare a Vulcanului 
în perspectiva viitorului 
cincinal, cit și preocupă
rile pionierilor și^școlari- 
lor, interesul față de do
cumentele Congresului al 
Xll-lea, dezbătute de în
tregul popor, pentru a se 
forma la nivelul exigen
țelor moral-politice și pro
fesionale ale anilor urmă
tori. In continuarea aces
tei acțiuni educative a 
avut loc concursul - gen 
„Cine știe cîștigă" avînd . 
ca temă „România socia
list ă — trecut, prezent și 
viitor", acțiune la care au

reprezentanți 
ăi țuturor școlilor, câști
gători fiind pionierii din 
echipajul Școlii generale 
nr. 6. (AI. Cor.)

In aria de acțiuni or
ganizate în cinstea mare
lui forum al comuniștilor, 
Congresul al Xll-lea al 
partidului, s-a înscris și 
șezătoarea literară ce a 
avut loc în această săpță- 
mină în fața unui nume
ros public la cinemato
graful „Unirea" din Pe
troșani. Avînd ca temă 
„Spre viitor deschidem 
porți". poeții Adrian Po
pa, Mircea Andraș, Ion 
Pascal Vlad și Adrian 
Caucar, au prezentat ver
suri patriotice — creații 
proprii, după care a ur
mat filmul românesc 
„Puterea adevărul".

I 
i

I 
I

Concursul gazetelor de perete și satirice, 
„ al cabinetelor și punctelor 

de documentare 
amplă acțiune politică, ideologică șl educativă

Așa cum am relatat în paginile ziaru
lui nostru, in organizațiile de partid din 
întreprinderile și instituțiile din Valea 
Jiului, s-a desfășurat concursul gazetelor 
de perete și satirice, al

Gazete de perete „MI
NERUL" : ,pe locul I I.M. 
Petrila, I.M. Vulcan și I.M. 
Aninoasa ; locul II : 
Urieani și I.M, Lupeni; lo
cul III : I.M. Paroșeni- Ga
zete „TINERETUL SI PRO
DUCȚIA" : locul I : -
Aninoasa; locul'II: 
Lupeni ; locul III : 
Vulcan. Gazete de perete 
satirice: locul 1: I.M. Aninoa
sa și I.M. Vulcan; locul II: 
I.M. Petrila; locul IU: I.M. 
Dilja și. I.M. Urieani. Ga
zete de perete „SEMAFOR" 
din școli generale.: locul 1 :

I.M.

I.M.
I.M.
I.M.

cabinetelor și
Șc. gen. nr. 
nr. 6 Petrila 
gen. nr. 4 Vulcan; locul 111: 

gen. nr. 1 Aninoasa și
nr. 6 Petroșani ; Mențiuni: 
Șc. gen. nr. 6 Vulcan, nr.

. .1 Petroșani, nr. 5 I-’etro- 
șani, nr. 1 Petrila, nr. 1 
Lupeni și Șe. gen, din U.ri- 
cani ; premiul special al j’.i- 
riului a fost acordat profe
soarei Lucia Cornea. Ga
zete de perete din licee : 
locul II ; liceul industrial

. nr. 1 Petroșani; locul 111; 
liceul de informatică Petro
șani ; mențiune

Șc.

4

punctelor de documentare politico-ideolo- 
gieă.Atît la faza de masă, cit și la faza 
municipală care a avut, loc recent, con
cursul a antrenat un număr important de 
oameni al. muncii. La faza municipală, ju
riul a stabilit Următoarea clasificare :
Petroșani si 
locui II : Șe.

Competiția de masă.

9,

• Duminică, municipiul De
va a găzduit întrecerile e- 
tapei județene ,a „Cupei 

Congresului al Xll-lea al 
P.C.R." la cros, handbal, vo- 

* lei, gimnastică, lupte, șah 
și tenis de masă, la care 
au participat peste 500 de 
tineri și. tinere, reprezen
tanți ai tuturor orașelor și 
municipiilor din județul 
nostru. Participînd cu un 
lot numeros, la toate disci

plinele sportive, selecționa
ta municipiului Petroșani a 
reușit să obțină o serie de 
victorii și poziții fruntașe 
la majoritatea probelor. La 
întrecerile de cros, rezer
vate categoriei de 15—19 
ani, atletul clubului spor
tiv Jiul, Ilie Diacon» a re
ușit să obțină locul I. Bine 
s-au comportat și cfeilalți 
componenți — Brigita He- 
geduș, Rodiica Cîmpeanu, 
Nicolae Rădescu și Ioan 
David toți de la I.MiP., Ște
fan Muntean, Liviu Lebă
dă și Maria Popa, elevi ai 
G.S.M. și Liceului econo
mic Petroșani. La lupte, la 
cele 10 categorii de greu
tate, sportivii petrileni, an
trenați de prof. Gheorghe' 
Pop, au obținut 6 locuri I 
și primul loc pe echipe în 
clasamentul general. între
cerile de tenis de masă au 
fost dominate de sportivii 
Văii Jiului, care au cucerit 
ambele titluri prin Ildiko 
Gyongoysi și Nicolae Matei. 
Pe pozițiile următoare s-au 
clasat coechipierii lor La-

liceu 1 e-

Instantaneu de la expoziția deschisă în holul Casei de cultură din 
iroșani cu prilejul fazei municipale a concursului gazelelor dc perete, al punc
telor de documentare. Foto: Ion LlCIU

vorica Sanșudean (Minerul 
Lupeni) și Marius, Rozen- 
feld (C.S. Școlar). O satis
facție deosebită ne-a adus-o 
cea mai tînără participan
tă, Cristina Băduleșeu (12 
ani) care a terminat neîn
vinsă competiția de șah, iar 
Iosif Smida de la Minerul 
Livezeni s-a clasat pe locul 
II. Echipa de handbal Uti
lajul Petroșani și cea de 
volei Minerul Livezeni au 
ocupat locurile secunde în 
clasament.

• Asociația sportivă Mi
nerul Aninoasa a organizat 
un concurs de tir cu arcul,
la care au participat ele-, 
mentale de perspectivă la 
categoriile copii, precum și 
cei încadrați la juniori I 
și II. Iată primii clasați ; 
copii : Gheorghe Birton (60 
puncte), Constantin Beje- 
r.aru (37), Adrian Crișan 
(34) ; juniori II: Vasile But 
(439), Vaier llabian (361), 
Mihai Broască (216) ; juni
oare II- Elena Gheorghe 
(412), Dorina Damian (392), 
Marian,a llabian (256) ; ju
niori I : Gheorghe Pop și 
Virgil Vasiăn (481), N. Cris- 
tatu (237).

• în finala „Cupei Con
gresului al Xll-lea al 
P.C.R." la fotbal, rezervată 
sportivilor nelegitimați, e- 
chipa C.M.V.J. Petroșani, 
a întrecut eu 3—2 pe I.U.M. 
din Petroșani.

t

A. SLABII 
S. BALOI

BREVIAR
• BASCHET, divizia B 

(tineret): Universitatea Ti
mișoara — Jiul-Știința Pe
troșani 112—193.

FOTBAL divizia A (juni
ori) : Jiul — Gloria Buzău 
0—“0, divizia C : Electroni
ca Timișoara — Minerul 
Vulcan 1—0 ; campionatul 
republican de juniori: 
C.S.S. Petroșani — C.S.S. 
Mediaș 4—2, Carpați Mîrșa 
Jiul 1—0 ; campionatul ju
dețean : Aurul Certej — 
Preparatorul Petrila 9—0 (!),

l.G.C.L. Petroșani — Con
structorul Hunedoara 1—0, 
Metalul Simeria — Minerul 
Paroșeni 2—3, Minerul A- 
ninoașa — Parîngul Lonea 
1—0, Auto Hațeg — Mine
rul Urieani 1—0, Avîntul 
Zdrapți — C E R. Petroșani 
0—3, S.G.C.L. Călan — 
I.M.C. Bîrcea 3—0, Meta
lul Hunedoara — I.G.C.L. 
Hunedoara 2—0.

• RUGBI, campionatul 
republican de juniori : 
C.S.S. Petroșani — Grupul 
școlar Simeria 8— 6.

conomie Petroșani ; pre
miul special al juriului: 
Erjgen Georgescu (I.M. Vul
can). Panouri de propagan
dă — întreprinderi mini
ere : locul 1 : I.M. Vulcan ; 
tocul III : I.M. Paroșeni; 
mențiune: I.M. Urieani; ■
orașe : locul 1 : orașul Vul
can. PUNCTE DE DOCU
MENTARE — întreprinderi 
și instituții : locul 1 : I.M. 
Petrila ; locul II : I.M. Lu
peni, I.M. Urieani și I.M. 
Aninoasa ; locul III : I.M. 
Dilja, preparația Lupeni și 
I.M. Paroșeni; licee: Jo
cul I : liceul industrial Pe
troșani ; locul II : liceul in
dustrial nr. I Lupeni; lo
cul 111: liceul ci;- informa
tică Petroșani ; școli ge
nerale : locul 1 : Șe. gen. 
nr. 6 Petrila; locul li : Ș . 
gen. nr. 6 Petroșani, nr. 2 
Petrila, nr. 4 Vulcan și nr. 
3 Lupeni ; lotul III : Șe. 
gen. nr. 4 Petroșani, nr. •> 
Vulcan, nr. 1 -Luiteni și Șe. 
gen. Urieani ; orașe : lopul 
1 ; orașul Vulcant^locul II: 
orașul Lupeni ; locul IU : 
orașul Petrila-;' comune lo
cul I : comuna Aninoasa ; 
locul .11 : comuna Băfiița.

Diplome : Ioan Geană, 
Ilie Coandrăș, Iosif Moritz, 
Grîgore Stînci,. Jean Hără- 
țu, Ladislau Schmidth, Ion 
Barbu, Eugen Eilipoiii, Mi
hai Barbu, Mircea Andras, 
Ion Liciil și. Eugen Herbei.

Valeriu COANDRAȘ

lizâtă, trebuie să amintim 
salturile cantitative, dar și 
calitative înregistrate 
unul dintre colectivele 
nere ale orașului care con
tribuie nemijlocit la redre
sarea sarcinilor din indus
tria extractivă, colectivul 
fabrici{ de stîlpi hidraulici. 
Pe nouă luni din acest an 
muncitorii fabricii au .rea

din înțelegerea âdeVărate- 
lor valori cuprinse în do

nul 1976 cu aproape 300 000 cumente, dar și dintr-un 
' ’ ' ’ studiu profund al tuturor

posibilităților de care dis
punem. Iată și cîtcva ar
gumente faptice care ne 

, dau chezășia realizărilor 
viitoare. Spre exemplu, u- 
na din căite.pe care se va 
acționa pentru creșterea 
producției de cărbune ex-
V,WA,ASV.V/AV.,.W.VA,AW>,iW.WAV7.'>'>W.'

(Urinare din pag. 1)

tone de cărbune, in anul 
1980, ultimul an al . cinci- 
năluluf eu 470 000 tone, iar 
în 1985 cu peste 720 000 to
ne de cărbune mai mult 
decît în primul an al ac
tualului cincinal.

Prin urmare, sarcinile ce 
le avem de realizat numai 
la acest capitol economic 
— extracția de cărbune — 
nu sînt deloc ușoare, dar 
realizabile și ni le vom 
realiza in mod exemplar. 
Aceasta este hotărîrea 
nanimă a comuniștilor 
organizației orășenești 
partid, a colectivelor 
oameni ai muncii de la 
le două întreprinderi 
niere, hotărîre unanim ex
primată cu ocazia adună
rilor generale de dări de 
seamă și alegeri, eu ocazia 
dezbaterii cifrelor de plan 
pentru anul 1980, cînd fie
care om al muncii și-a spus 
cuvîntul, și-a exprimat o- 
pinia participînd astfel la 
rezolvarea problemelor e- 
conomiee ale întreprinderi
lor, contribuind la condu
cerea lor.

Această hotărîre consti
tuie, în același timp, ade
ziunea deplină față de do
cumentele ce vor fi supu
se dezbaterii . Congresului 
al Xll-lea al partidului, a- 
deziune deplină, izvorîtă

u-
Și 

de 
de 

ce- 
mi-

.de 
ti voi

au

pi
ca - 
eu

Orașul cu o economie 
înfloritoare

V.V.V,W,W.,i'.W.V7/.W.V.,,,.W.WAV.‘.VA,A,< 

tras va fi mecamzărea Iu- lizat o producție globală
urărilor din subteran, unde superioară celei planificate

țs-au obținut în această pe
rioadă importante realizări.
In anul 1979, pe zece luni, 
s-au obținut prin tăiere me
canică, eu aproape 100 000 
tone de cărbune mai mult 
decît era planificat în în
tregul an 1976. Numai la 
mina Paroșeni, unde me
canizarea a cucerit oame
nii și oamenii și-au însușit 
pe deplin tainele mecani- 

, zării, realizările pe zece 
luni din acest an sînt du
ble față de ceea ce . era 
planificat pentru anul 
1976. Vorbind de succesele 
obținute în perioada ana-

ps anul 1976 eu 56 514 000 
lei, iar dacă ne referim 
doar la piesele de schimb 
pentru utilajele miniere, în 
1979, pe nouă luni, s-au 
realizat mai multe piese de 
schimb decît în întregul an 
1976, în valoare de 1 226 000 
lei. Realizări notabile au 
avut și preparatorii din 
Coroești care au preluat și 
prelucrat întreaga produc
ție a întreprinderilor mi
niere. La cocs realizările 
pe nouă luni sînt cu 64 900 
tone mai mari decît în în-

tregul an 1976, iar la .'bri
chete cu 106,727 tone. Pen
tru anul 1980 la acest in
dicator sarcinile se 
dubla față de primul 
al cincinalului.

Realizările prezentate 
nă acum la activitățile 
re au legătură directă
cea mai importantă ramu
ră industrială de pe raza 
orașului, — extracția de 
cărbune — demonstrează 
puterea de mobilizare a co
muniștilor, a tuturor oame
nilor muncii din orașul 
nostru, capacitatea orga
nizatorică, destoinicia și 
dîrzenja lor în J realizarea 
exemplară a sarcinilor ce 

le revin. Aceste realizări 
elocvente în privința po
sibilităților de care dispun' 
colectivele de muncă, cons
tituie, așa cum relevam, 
trăinicia hotărîrii oameni
lor muncii din Vulcan de a 
traduce in viață mărețele 
prevederi ale , istoricelor 
documente ce vor fi supuse 
aprobării Congresului -al 
Xll-lea al partidului, față 
de care și-au exprimat de
plina adeziune, conștienți 
fiind că, de realizarea e- 
xemplară a sarcinilor ce le 
revin din aceste docu
mente, " depinde viitorul lor 
și al copiilor lor, viitorul 
de aur al României socia
liste.
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în întîmpinarea Congresului al Xll-lea al partidului

• • u •

W

Animați de doj’înța de a 
găsf noi posibilități care să 
conducă la dezvoltarea în
treprinderii și depășirea 
indicatorilor de plan, re
prezentanții oamenilor
muncii de la mina Vulcan 
au analizat, cu cîteva zile 
în urmă, sarcinile ce le 
revin pe anul 1980 și au 
adoptat un minuțios pro
gram de măsuri în spriji
nul activității viitoare. In 
generai, adunarea a excelat 
prin operativitate, trăsătu
ră proprie unui colectiv 
care, așa cum se spune, s-a 
prezentat în sala de dez
bateri cu lecția bine învă
țată. Minerii cunoașteau'ci
frele do plan pe 1980 nu 
numai la nivelul întreprin
derii ci chiar pe sectoare 
și formații de lucru. Cunoș
teau, de asemenea, orienta
rea generală cu privire la 
pîrghiile ce vor 
nate — îndeosebi 
vința mecanizării 
tru ca, în anul 
din abataje să rezulte can
tități sporite de cărbune, 
extrase în condiții de efi
ciență creseîndă.

In mod firesc, 
inginerii, maiștrii 
luat cuvîntul —

Mureș, Uie Varga,. Matin Mareș, Uie Varga, Ma
rin Baltag, loan Grigoraș, 
Szabo Balazs, Andrei Fo- 
dor, Uie- Chiron, Oviditi 
Avramescu, Mihai Dudescu, 
loan Ciungan, Eugen Kar-

feliilor, creșterea producti
vității muncii și a randa
mentelor, concentrarea co
lectării producției pe ori
zonturi, grăbirea lucrărilor' 
de cercetare pentru intro-

La temelia activității viitoare

MECANIZAREA
dublată de afirmarea efortului 

conceptiv al colectivului

fi acțio- 
în pri-

—
următor,

minerii, 
care au 
Constări-

pali, Gheorghe Bardocz și 
Teodor. Arvinte, secretarul 
comitetului de partid pe 
întreprindere, președintele 
c.o.m. — au completat 
proiectul de program ela
borat de organul colectiv 
de conducere, cu noi pro
puneri. In forma sa finală, 
programul conține măsuri 
care conduc la asigurarea 
ritmului de creștere a li
niei de front active pe sec
toare, sporirea vitezelor de 
avansare la exploatarea

stratele 
Un interes

Accentul se va pune pe
DIVERSIFICAREA SI CALITATEA 

PRESTAȚIILOR 
cooperatorilor 

cooperativei să devină ren
tabile'. Silvia Daseciuc : 
„Secția de confecții pentru 
femei din Aninoasa, în ca
re lucrez, 
regularitate sarcinile

în activitatea
Desfășurată într-o notă 

<ie'' responsabilitate profe
sională, adunarea generală 
a meșteșugarilor din cadrul 
< ooperativei „Straja" din 
Lupeni a dezbătut și a- 
ooptat sarcinile de plan, 
substanțial sporite, pentru 
anul 1980, ultimul an al 
actualului cincinal. Progra
mul unitar de măsuri a- 
doptat de adunare are me
nirea să' contribuie la 
depiinirea sarcinilor 
plan, a angajamentelor 
intreiere, puriîndu-se 
centul pe dezvoltarea 
diversificarea producției 
proprii, a articolelor de uz 
casnic și gospodăresc desti
nate fondului pieții și co
menzilor de la populație, 
pe crearea a 15 produse noj 
de marochinărie, 3. de tri
cotaje, 5 modele noi . de 
confecții, extinderea acti
vității cu munca la domi
ciliu și-altele.

Din cuvîntul participan- 
ților la discuții a reieșit că 
există posibilități de înde
plinire ritmică și la toți 
indicatorii a sarcinilor de 
plan -— mai rriari cu 12 la 
sută în comparație eu'19794 
— precum și a angajamen
telor ^sumate in întrecerea 
socialistă. loan. Cucu : ,,Ți
nând seama 'de dezvoltarea 
urbanistică a Vulcanului și 
cerințele populației, e ne
cesar ca în această locali
tate să se înființeze uni
tăți de reparații la instala
ții sanitare, zugrăveli, ti- 
nichigerie și zidărie. Deoa
rece în 'multe profesii : se 
face simțită lipsa de cadre 
calificate să fie organizate 
cursuri de calificare". Pe
tre Căidărar; „La secția 
mecanică unde lucrez tre
buie' să lărgim gama ser
viciilor către populație, să 

• dezvoltăm acele ramuri ca
re în prezent nu sînt în 
măsură să facă față solici
tărilor". Roza Istrate: 
„Contează mult ceea ce 
producem, dar și.ce rezul- . 
tute și economii obținem 
la nivelul cooperativei șî 
pe fiecare secție în parte. 
Este necesar să depunem 
strădanii ca toate secțiile

ducerea în exploatare a 
straielor groase în . corelare 
eu lucrările din 
acoperitoare.
sporit au stîrnit măsurile
cu privire la extinderea 
mecanizării și perfecționa
rea tehnologiilor de l'Ucru, 
temă pe marginea căreia 
au fost făcute, dealtfel, cele 
mai m uite propuneri, 
încă de la p r i m u 1 
vorbitor — și eu insistență 
din partea șefilor de sec
toare și a șefilor de briga
dă — s-a cerut trecerea 
mai fermă la introducerea 
utilajelor moderne de tă
iere și susținere și a în- ■ 
stalațiilor de transport cu 
capacitate, orară sporită.,

Numeroase inițiative în 
domeniul dezvoltății teh
nice pe baza micii mecani
zări sînt. cuprinse ? în pro
gramul adoptat de aduna
rea reprezentanților. Este 
suficient să amintim.„în a7 
cest sens, trecerea la exe
cuția în atelierele proprii

a unor piese de schimb și 
subansamble, înlocuirea u- 
nor generatoare de curent 
continuu cu punți redre- 
soare, . a veftUlatoarelor 
pneumatice cu ventilatoare 
electropneumatice, monta
rea demarourilor de iner
ție Ia locomotivele Diesel, 
confecționarea unui ’ recu
perator de căldură pentru 
cuptorul de forje. Acestor 
preocupări li se adaugă, 
desigur, și altele în direcția 
folosirii cu chibzuință a 
investițiilor, reducerii cos
turilor de producție și îm
bunătățirii calității cărbu
nelui extras. Alte măsuri 
vor conduce la îmbunătă
țirea activității în domeniul 
protecției muncii. Din toa
te acestea deducem intere
sul major acordat soluțio
nării unor probleme 
efort conceptiv

Dezbaterile au 
nate de o idee 
pe care am 
dealtfel în majoritatea 
lectivelor minerești, 
modul cum vom 
acest an, au precizat aproa
pe toți vorbitorii, va de
pinde nivelul realizărilor 
din ultimul an al cincina
lului actual", In acest spi
rit de exigență muncito
rească, participanții la dez
baterea cifrelor de plan 
s-au angajat ca din restan
ța acumulată în a doua 
jumătate a anului 1979 să. 
recupereze cit mai mult, 
unele . sectoare avînd posi
bilitatea Să b recupereze 
în întregime, pentru a în
cheia acest an eu realizări 
pe măsura adevăratului 
tentiăî al colectivului.

Ion MUSTAȚA

prin 
propriu, 
fost domi- 
directoare 

constatat-o 
co- 

,.De 
indicia

înfăptuirea programului
de mecanizare impune

Perfecționarea cercetării 
și proiectării miniere

iPeritru înfăptuirea cu 
succes a programului de 
mecanizare a lucrărilor mi
niere și creșterea pe a- 
ceastă bază a producției 
de cărbune, în lumina in
dicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
cu prilejul vizitei în Valea 
Jiului, un rol deosebit re
vine cercetării științifice, 

colectivului
I.C.P.M.C. Pe
troșani. In lu
mina acestei 
sarcini r‘ deo
sebite, în cli
matul de 
efervescență 

creatoare, ca
racteristic zi
lelor premer
gătoare Con
gresului al
XII-lea al

partidului, a avut loc aduna
rea generală a cercetătorilor 
și proiectanților
I. C. P. M. C. 
c h e ra a t ă 
bată 
și proiectări

î.n- 
cle 
de 

ac-.
și

Ui V-V.
și-a depășit c

d 
plan. In prezent aici Iu 
crează și două ucenice. 
Peste puțin timp și eie vor 
lucra din plin. Este nece
sar ca secția noastră să 
fie dotată cu o mașină de 
cusut pentru tighelat". Pe
tru Abraham : „Ca secre
tar al organizației de 
}>artid, nu pot să nu mă 
refer la exemplul mobili
zator pc care trebuie să-l 
aibă comuniștii în rîndul 
cooperatorilor. Ei trebuie 
să fie exemple în muncă, 
disciplină, servire civilizată 
a oamenilor muncii, corec
titudine, fruntași în execu
tarea unor lucrări de cali
tate". Propuneri demne de 
consemnat au făcut în ca
drul discuțiilor și Tiberiu 
Ciuleanu, Georgeta Metlu, 
Gheorghe Ciobanu și cei
lalți vorbitori.

D. CRIȘAN
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Echipa de dulgheri condusă de Ion I'urdui mon
tează planșee la noul bloc A G din Lupeni, bloc ce va 
însuma * în final 5 nivele și 35 de apartaniente.

(Urmare din pagina I)

noastre. Autoritatea șefu
lui de brigadă, ea adevă
rat, om politic și bun or
ganizator al muncii, ne-a 
impus stilul lui de mun
că. Cînd oamenii au vă
zut că mecanizarea nu le 
dijmuiește cîștigul, dimpo
trivă, au început să tragă 
mai tare.

— Cît câștigați, în vară, 
ca șef de schimb ?

— La nerealizările de 
atunci, între 2900—3200.

— Dar în octombrie ?
— 9 200 de lei. Așa s-a 

întîmplat și cu ceilalți or
taci : loan Vegh, Vasile 
Șorecan, C'hirilă Bageae 
și alții.

Nimeni nu spune că a 
fost un drum ușor pentru

ii'>»■-fix'•<

brigada lui Solomon, dim
potrivă. Dar au realizat 
două lucrări de importan
ță primordială, despre 
care inginerul Kelețnen a- 
preeiază

abatajul 63 trebuiau să 
fie scoase la lumină 7 500 
tone' de cărbune. Ortacii 
iui Solomon au întrecut 
toate așteptările, au reali
zat 10 736 tone, cu o

calității cercetărilor și 
proiectelor, printr-o mai 
strînsă legătură cu bene
ficiarii. Pe bună dreptate 
sublinia în cuvîntul său și 
tovarășul Vaier Stanciu i- 
deca că, în activitatea- de 
cercetare și proiectare se 
cere, pentru îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor, o 
creștere a calității lucrări
lor, a eficienței acestora.

„Pentru reali
zarea Cu suc-

• ces a unor
■ noi obiective 

ale cercetării,: 
cum sînt me-

■ canizarea lu-
■ crărilor în a- 

batajele-ca-
meră, moder
nizarea și 

. mecanizarea 
tehnologiilor 

și procede
elor de susținere a lucrărilor 
miniere de deschidere și pre
gătire, exploatarea rezerve
lor din pilieri și altele -- 
sublinia în cuvîntul său ing. 
Alexandru Miclea, directorul 
I.C.P.M.C. — se impune re
înființarea, compartimentu
lui cercetare-proiectare pen
tru echipament minier în 
cadrul institutului".

Toți part&ipanții la dez
bateri și-au exprimat con
vingerea că stă în puterea 
colectivului să îndeplineas
că noile obiective prevăzu
te în planul de cercetări, 
precum și hotărîrea lor de 
a ridica nivelul calitativ 
al cercetării și proiectării 
în cadrul institutului. Prin
tre propuneri se numără, 
ca objective pri- 
oritâre, predarea la 
termenele stabilite a tutu
ror studiilor și proiectelor, 
ridicarea nivelului calitativ 
al lucrărilor elaborate prin 
introducerea cu curaj a u- 
nor soluții tehnice moder
ne, care să asigure valorifi
carea în practica minieră a 
lucrărilor de cercetare și 
proiectare.

Ridicarea nivelului cali
tativ ăl cercetării și pro
iectării impune o perma
nentă preocupare pentru 
perfecționarea cunoștințelor 
profesionale, o mai bună 
documentare, răspundere și 
autoexigență în finalizarea 
lucrărilor care le revin.

ANGAJAMENTELE CO
LECTIVULUI : • Realiza
rea de 1 205 000 lei benefi
cii în plus la proiectare și 
1 042 000 lei în plus la cer
cetare • Depășirea pro
ductivității muncii cu 200 
lei pe lucrător • Reduce
rea cu 2 la sută a costuri
lor de producție pe institut.

de , la 
Petroșani, 
să dez- 

planul de cercetări 
‘.,i miniere pen

tru anul 1980, In total, la 
cercetare sînt prevăzute 
pentru anul 1980 un număr 
de 27 teme eu o valoare de 
12,84 milioane lei, 
cu 3,81 milioane lei 
mult decît în anul 
Multe din aceste teme au 
un caracter de țercetare- 
proiectare pentru echipa
ment minier. Planul de 
proiectări cuprinde în dife
rite faze de execuție 41 de 
proiecte complexe, cu 
valoare a producției

adică 
mai 

1979.

o 
de 

proiectare care se ridică la 
milioane' lei. „Pen- 
reaiizarea cu sue- 

a obiectivelor propuse 
subliniat în cuvîntul 

său tovarășul Grigore Po
pescu — trebuie să se pu
nă un accent mai mare pe 
colaborarea dintre cerceta
re și proiectare, dintre pro
iectant și beneficiar". Ing. 
Mihai Varga a subliniat 
necesitatea scurtării terme
nelor lucrărilor de proiec
tări prin cuprinderea unor 
soluții constructive. Alți 
vorbitori, printre care Iosif 
Tomuș, Mihai Buzdugan, 
David Maniu, Elena Zapo- 
rojan, Traiân Mustață, s-au 
referit Ia posibilitățile rea
le, nevalorifica'e încă pe 
deplin, de îmbunătățire . a

început, bun, tot plus se 
cheamă. Ridicarea la ni
velul propus de Solomon, 
i-a determinat și pe cei- 
din brigăzile lui Ion Co- 
joeariu și Dragoș Tclea-

Investiția cea mai de preț
— în primul rînd au

întronat o disciplină de pe post față de 7,5 progra- 
fier. Nimeni nu iese din “
abataj fără să-i raporteze 
lui Solomon sau șefilor 
de schimb ce a. făcut. 
Schimburile se suprapun, 
își aduc reciproc mate
riale. In al doilea rînd, 
au înțeles rostul diseipli-' 
hei tehnice, pe care o res
pectă întocmai.

în prima lună de ex
ploatare a complexului din

V. STRAUȚ

productivitate de 9,9 tone

mată. In această lună, 
productivitatea realizată 
atinge 14,04 tone pe post ! 
Evenimentul specta
cular al brigăzii a . tre
zit însă mutații în con
știința tuturor oamenilor 
din sector. Dacă în vară 
sectorul avea nerealizări 
mari, în octombrie și-a 
depășit planul. Cu numai 
zece tone, dar tot e un

gă să se autodepășească, 
deși rezultatele erau con
siderate 
cuvinte, 
credere 
tacij lui 
nit un spirit nou 
mulație între brigăzi.

— Nu, nu este o întîm- 
plare — a ținut să preci
zeze Solomon — faptul 
că montarea complexului 
s-a terminat în jurul da
tei de 23 august, că în

bune.
investiția 
dobîndită
Solomon

Cu alte 
de în
de or- 
a stîr- 
de e-

luna octombrie avem o 
depășire record. Gh. Ru- 
su, Grigore Biro, Vasile 
Olteanu, Alios Csiki, mai 
tinerii Ma.rcu, Suraru, Pin- 
tilie, Coșa și ceilalți își 
doresc să întîmpine cel 
deal XU-lea Congres al 
partidului eu cel puțin 

.. 1000 tone de cărbune pes
te planul lunii noiembrie. 
La zi, avem deja peste 
880 tone.

Iată, concret, scurta is
torie a unei brigăzi, 
oamenilor ei, cărora 
munistul
stantin le-a învestit în 
suflet încredere în for
țele lor, dragoste 
pentru . mecanizare, spirit 
de autodepășire perma
nentă. E cea, mai de preț 
investiție, cu care ortacii 
lui Solomon întîmpină 

Congresul partidului.

a
co-

Solomon Con-
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ACTUALITATEA ÎN LU/ME
Reuniunea Comisiei Economice 

a O.N.U. pentru Europa
GENEVA 13 (Agerpres). 

— La Geneva s-a deschis, 
marți, reuniunea Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru 
Europa (C.E.E./O.N.U.), 
privind protecția mediului 
înconjurător, la care par
ticipă reprezentanții a 32 
de state europene, precum 
și din Statele Unite și Ca
nada. Țara noastră este re
prezentată de o delegație 
condusă de Virgil Ianovici, 
președintele Consiliului Na
țional pentru protecția me
diului înconjurător.

In cursul dezbaterilor,

care vor dura patru zile, 
vor fi discutate aspecte pri
vind poluarea atmosferică, 
ameliorarea schimbului de 
informații privind mediul, 
organizarea de cercetări și 
de acțiuni dp supraveghere, 
în scopul identificării celor 
mai eficiente mijloace de 
combatere a răspândirii în 
atmosferă a substanțelor 
poluante ș a.

Actuala reuniune a C.E.E. 
/O.N.U. a fost precedată 
de maj multe întâlniri la 
nivel de experți, pentru 
pregătirea documentelor de 
lucru.

Spania ''

Luări de poliție ale partidelor politice 

in legătură cu recenta răpire a unui 
deputat parlamentar

I

încheierea lucrărilor Congresului 
Partidului Comunist din Marea Britanie

LONDRA 13 (Agerpres).
— La Londra au luat sfîr- 
șit, marți, lucrările celui 
de-al. XXXVI-lea Congres 
al Partidului Comunist din 
Marea Britanie. Reprezen
tanții comuniștilor britanici 
au examinat situația eco
nomică și politică a' țării, 
precum și o serie de pro
bleme internaționale. La 
Congres a fost analizat 
programul de acțiune al 
forțelor de, stînga în con
dițiile ofensivei naționale 
împotriva nivelului de trai 
ai oamenilor muncii. De a-

LONDRA

Conferința .tripartită 
în problema 
rhodesiană

LONDRA 13 (Agerpres).
— In legătura cu evoluția 
dezbaterilor din cadrul 
conferinței tripartite de la 
londra în problema rhode
siană, președintele acestei 
reuniuni, ministrul de ex
terne britanic, lordul Car
rington, a declarat că aș
teaptă un răspuns tran
șant „într-o zi sau două" 
la planul britanic — fapt 
care este interpretat de a- 
genția Reuter ca „o poziție 
dură față de liderii Fron
tului Patriotic Joshua Nko- 
mo și Robert Mugabe".

Purtătorii de cuvânt ai 
copreședinților Frontului 
Patriotic au respins carac
terul ultimativ al cererii 
britanice, declarând că ar 
fi bine ca o decizie să poa
tă fi adoptată într-un timp 
atît de scurt, dar că există 
„probleme . sensibile care, 
trebuie analizate cu aten
ție". „De aceea, sîntem gata 
să continuăm convorbirile" 

•— preciza purtătorul de 
cuvînt.

semenea, au fost stabilite 
sarcinile și s-a elaborat 
programul de activitate a 
partidului pentru perioada 
următoare.

MADRID 13 (Agerpres). 
— Sub președinția premi
erului spaniol Adolfo Su
arez, conducerea Uniunii 
Centrului . Democratic . (de 
guvernământ) a luat în 
dezbatere, în cadrul unei, 
ședințe extraordinare, ca
zul răpirii recente, de că
tre Organizația separatis
tă bască E.T.A., aripa po- 
litico-militară, a deputatu
lui Javier Rtiperez, mem
bru al Comitetului Execu
tiv al U.C.D., secretar în
sărcinat cu relațiile inter
naționale. într-un comuni
cat dat publicității la Ma-

COREEA DE SUD

Noile autorități, confruntate 
cu o puternică opoziție

misia imediată ,a „președin-SEUL 13 (Agerpres). — 
După cum transmit din 
Seui agențiile internaționa
le de presă, numeroase for
țe ale opoziției sud-coreene 
resping opțiunile politice o- 
ficiale. Astfel, într-o con
ferință de presă, Yun Po 
Sun, fost șef al regimului 
sud-coreean, a propus un 
plan care precede, -între 
altele, elaborarea unei noi 
Constituții în interval de 
trei luni și alegerea noului 
șef al regimului potrivit 
constituției modificate, de-

telui interimar" Choi Kyu 
Hah și formarea unui gu
vern de tranziție cu parti
ciparea forțelor de opozi
ție, eliberarea imediată și 
necondiționată a numero
șilor prizonieri politici, a- 
sigurarea libertății presei 
și a activităților politice.

Totodată, el s-a opus pro
punerii lui Choi Kyu Hah 
ca viitorul „președinte" să 
fie ales de un colegiu elec
toral.

drid, conducerea U.C.D., a 
cerut „eliberarea imediată 
și necondiționată a depu
tatului spaniol" și a refu
zat categoric să accepte 
orice fel de șantaj de a 
negocia CU E.T.A.

Actul terorist comis a 
fost condamnat cu fermita
te de toate partidele poli
tice spaniole. Santiago 
Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din 
Spania, și Felipe Gonzalez, 
secretarul general al Parti
dului Socialist Muncitoresc 
Spaniol; care se aflau în
tr-o reuniune comună, la 
Madrid, au cerut elibera
rea necondiționată a depu
tatului U.C.D.

Răpirea a fost condam
nată și de grupările poli
tice din Țara Bascilor. Ast
fel, Consiliul General (gu
vernul regional ba-..) a ce
rut, printr-o declarație a 
președintelui său, 1 Carlos 
Garaicochea, punerea ime
diată în libertate a depu
tatului,' iar Juan Maria 
Bandres, membru al Consi
liului-general basc și depu
tat al Euskadio Eskerra, a 
lansat un apel în acest sens 
organizației E.T.A.
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7 No-
cerșe- 
Pîinea

PETROȘANI — 
iembrie : Prinț și 
tor; Republica: 
copilăriei mele; Unirea:
Iphigenia seriile I-H i

PETRILA : Frumoasa; 
și bestia ; .

LONEA : Nick Carter, 
superdetectiv ;

ANINOASA : Legea e 
lege ;

VULCAN: Vom mai 
vorbi la vară ;

LUPENI — Cultural : 
Prefectul de fier j Mun
citoresc : Moartea unui 
greier.

- URICANI: Aventurile 
lui Mark Twain, seriile 
I-H; .

14,00 Fotbal : Dinamo 
București — F.C. Baia 
Mare. (Divizia A). 16,00 
Telex, 16,03 Teleșcoală. 
16,40 Curs de limbă ru
să. (nivel mediu). 17,00 
In slujba sănătății oame
nilor 
17,25

. 17,55
preș.
rea

— documentar. 
Flori de lumină. 
Tragerea pronoex- 
18,05 In întîmpina- 

. Congresului al
Xll-lea al Partidului. 
18,25 Handbal feminin : 
România — Bulgaria 
(repriza a Il-a). Trans
misiune directă de la 
Brașov, 18.50 1001 de 
seri. 19.00 Telejurnal. 
19,30 Noi, femeile 1 20,00 
Film artistic : „Ultimele 
zile ale verii". O pro
ducție a Casei de filme 
Trei. 21,40 Telejurnal.
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Combinatul minier Valea Jiului 
Baza de aprovizionare Petroșani 

ÎNCADREAZĂ URGENT :

— muncitori necalificați pentru școlari
zare în meseria de mecanic utilaj greu (bul- 
dozeriști-excavatorîști).

Condiții de încadrare și retribuire con
form Legii 57/1974.

IN CADRUL celui de-al 
IlI-lea Festival de drama
turgie din unele țări socia
liste, care a avut loc la Ka- 
tovice, în perioada 4—12 
noiembrie, teatrul „J- Oster- 
wa“ din Lublin, a prezen
tat piesa „Steaua fără nu
me", de Mihail Sebastian, 
în regia lui Călin Florian.

Spectacolul s-a bucurat 
de un deosebit succes.

LA BEIJING A AVUT 
LOC, marți, prima rundă 
de convorbiri între Deng 
Xiaoping v icepremier al 
Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, și primul minis
tru al Greciei, Constantin 
Caramanlis, aflat în vizi
tă oficială iii China. Cu a- 
cest prilej — după cum 
transmite agenția China 
Nouă — s-a procedat Ia 
un. schimb de vederi în le
gătură cu dezvoltarea re

lațiilor dintre cele două 
țări precum și cu proble
me privind menținerea pă
cii în lume.

POLIȚIA DIN ROMA a 
anunțat că a descoperit ar
ma utilizată de teroriști în 
asasinarea fostului prim- 
ministru al Italiei, lider al 
democrației-creștine, Aldo 

Moro. Expertiza balistică 
a dovedit fără nici o în
doială că ‘ este vorba de 
arma crimei. Se precizează 
că arma este un pistol-mi - 
tralieră de tip „Scorpion", 
găsită cu prilejul unei 
percheziții la domiciliul a 
doi membri ai unei grupări 
extremiste.

Observatorii remarcă fap
tul că este primul element 
concret al anchetei între
prinse de autoritățile ita
liene privind împrejurările 
în care a fost răpit și asa
sinat Aldo Moro și care va 
permite o accelerare a an
chetei.

UN AVION de tip „Star-' 
fighter" aparținând Bundes. 
wehrului s-a prăbușit, 
marți, pe un cîmp din a- 
propiere de Wilhelmshaven, 
în Saxonia inferioară. Cei 
doi membri ai . echipajului 
au fost răniți.

Este cel de-a] 2f2-lea a- 
vion „Starfighter" pe care 
îl pierde într-un accident 
BundesWehrul. In aceste 
accidente au murit 94 de 
piloți.

FOTBAL ® FOTBAL i® FOTBAL FOTBAL

Etapa a XV-a
cu... prof. Ion Dulămiță

— Cu trei etape înainte 
de sfârșitul primei jumă
tăți a campionatului, Jiul 
are 16 puncte și Ocupă lo
cul șase in clasament. Pe 
dv., ca înflăcărat supor
ter al echipei noastre vă 
mulțumește această situa
ție ?

— Dacă admitem numai 
poziția în clasament, atunci 
da, mă pot declara mul
țumit. Ca joc însă nu mă 
satisface. Să sperăm că la 
Iași...

— Etapa de duminică a 
fost destul de agitată. 
Oaspeții au obținut trei 
Victorii și o remiză. Astăzi 
mai vedeți reeditîndu-se a- 
Cest aspect ?

<• Remize, cred, se vor 
mai înregistra și în etapa 
de azi i în confruntarea de 
la Scornicești, fapt ce le 
va • p e r mite craio-

venilor să nu iasă din 
trio-ul fruntaș, apoi ambi
ția argeșenilor de a urca 
în clasament se va mate
rializa cu smulgerea unui 
punct clujenilor. Iar pen
tru a deveni, într-adevăr, 
specialiști în meciuri ega
le, băcăuanii vor consem
na o nouă remiză consecu
tivă în întâlnirea ce și-o 
dispută cu A.S.A. la Tg. 
Mureș.

— Cu ce ginduri credeți 
că merg tîrgoviștenii la 
Steaua ?

— Să facă un meci fru
mos, dar fără pretenții la 
vreun punct. Steaua va 
cîștiga fără drept de apel. 
Și Chimia la fel, va ieși 
victorioasă din întâlnirea 
cu Politehnica Timișoara. 
Ambele puncte puse în 
joc le vor cîștiga și fotba

liștii din Galați în partida 
eu Sportul studențesc.

— Etapa de astăzi . ne 
rezervă, am putea spune, 
două derbiuri. Unul al 
codașelor, iar celălalt al 
ocupantelor locurilor trei 
și patru. Cum le vedeți 
deznodământul ?

— După nesperata vic
torie obținută la Tîrgoviște, 
Olimpia are șansa de a 
părăsi zona periculoasă a 
clasamentului. In disputa 
cu fotbaliștii buzoieni, cred 
că sătmărenii vor cîștiga 
mai ușor decât am făcut-o 
noi. Cît privește adevăratul 
derby al etapei cele două 
combatante, Dinamo și 
F.C. Baia Mare, vor furni
za un spectacol fotbalistic 
de zile mari, la capătul 
căruia orice rezultat poafe 
fi posibil.

Alese CORVIN

Joc deschis, dar 
presărat cu durități

I.G.C.L. petroșani — 
CONSTRUCTORUL HU
NEDOARA 1—0. Meciul 
începe cu o serie de a- 
tâcuri ale gazdelor purtate 
pe aripi, unde Craibic, I- 
lyes și Chirițoiu își pun' 
în valoare sprintul pene
trant. La. un asemenea- a- 
tac, după o pasă în diago
nală care îl depășește pe 
Boir, Craibic saltă mingea 
peste portarul ieșit în în- 
tîmpinare și... 1—0.

S-a jucat deschis, uneori 
prea dur, ceea ce a dus la 
acordarea a cinci cartona
șe galbene și la eliminarea 
din teren a atacantului 
central Burlă de la „Cons
tructorul". Ocazii au fost 
mai multe, dar nefinaliza
ta. Ghergheli — min. 37, 
Darie — min. 43 și Boir — 
min. 70 nu reușesc să în
scrie.

Ioan Dan BALAN

Combinatul minier Valea Jiului
ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ, pe bază de

concurs :

- stenodactilografă principală

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

Mica publicitate
VIND Dacia 1100 stare 

bună. In strada Indepen
denței bloc 3 ap. 19 Petro
șani, după ora 16. (932)

VJND nutrii gestante și 
pui diferite culori. Alba 
Iulia, strada Republicii 25,. 
telefon 12844, după ora 18. 
(937) .'

VIND Fiaț 125. Lupeni, 
strada Calea Vulcanului 19, 
telefon 153...(935)

ANUNȚURI
DE FAMILIE

PIOS omagiu din par
tea Tamarei, soție și 
Eugenia, fiică, aceleași 
nesfârșite lacrimi ca în 
clipa despărțirii, dor 
nestins, duioasă și ne- 
ștearsă amintire pentru 
ființă blinda și înțeleap
tă a celui ce a fost

CALISTRU MIHAI,
exemplu de bunătate, 
muncă,. devotata*"și no
blețe. sufletească de la 
a cărui dispariție se îm
plinește acum, la 15 no
iembrie, un an. Tată și 
soț dăruit pînă la sa
crificiu a trecut cu mo
destie prin viață și a 
plecat eu durerea ne- 
îriipliniriior. Chipul său
frumos și luminos va 
dăinui totdeauna în i- 
ni mile noastre. (940)

SCHIMB apartament 
două camere, strada Cons
tructorul cu două sau trei 
camere la Hermes sau Car- 
pați, telefon 43677, după o- 
ra 16. (936)

PIERDUT certificat rl<- 
naștere pe numele Chisavu 
Georgeta, eliberat de Con
siliul popular Horezu. Se 
declară nul. (941)

PIERDUT brățară, amin
tire familie.. Găsitorului 
mare recompensă. Adresați 
telefon 43999. (939)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Secuiu 
Gheorghe, eliberată de I.M. 
Aninoâsa. Se declară nulă. 
(934)

Familia .. îndoliată , , a- 
nunță cu durere înceta
rea din viață a celui ca
re a fost
BERCE.ANU GAVRILA, 
fost ilegalist, în vîrstă de 
84 de ani. ,

înmormântarea va a- 
vea loc joi, 15 noiembrie 
1979, ora 15,00 din orașul 
Petrila, strada T. Vladi- 
mirescu, nr. 15,

FAMILIA mulțumește tuturor celor care au fost 
alături de ea, la marea durere pricinuită de pierderea 
scumpului lor tată, frate, bunic și unchi

WILK ERNEST
Amintirea lui va rămîne veșnic în inimile noas

tre. (939)
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