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In ziua de 27 noiembrie 1979 a avut loc 
ședința Comitetului Politic Executiv al 
G.C. al P.C.R., prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

In cadrul ședinței s-a trecut la constitu
irea Biroului Permanent al Comitetului Po
litic Executiv — organism care asigură 
coordonarea operativă a activității de 
partid și de stat.

Biroul Permanent este condus de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
-Nicolae Ceaușescu, avînd în componența 
sa pe următorii tovarăși : Iosif Banc, Emil 
Bobu. Cornel Burtică, Elena Ceaușescu, 
Virgil Cazacu, Nicolae Constantin, Cons
tantin Dăscălescu, Paul Niculescu, Gheor- 
-ghe Oprea, Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț, Ștefan 
Andrei.

Comitetul Politic Executiv a desemnat 
ca prim-vicepreședinte al Colegiului Cen
tral de Partid pe tovarășul Mihai Dalea, 
•iar ca vicepreședinte pe tovarășul Andrei 
-Cervencovicî.

Comitetul Politic Executiv a stabilit o 
'serie de măsuri privind buna funcționare 
a Comitetului Politic Executiv, a Secreta
riatului C.C. al P.C.R., a Biroului Perma
nent al Comitetului Politic Executiv, a Co
misiei Centrale de Revizie, a comisiilor 
C.C. al P.C.R., a secțiilor si întregului apa
rat al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
ăn-eciere modului în care s-a desfășurat 
Congresul al XII-Iea al P.C.R., subliniind 
că el s-n situat la un ridicat nivel politic 
și ideologic, demonstrînd creșterea compe
tenței și pregătirii comuniștilor, forța parti
dului, autoritatea de care se bucură el in 
rindul maselor largi de oameni ai muncii, 
prețuirea și dragostea cu care secretarul 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, este

înconjurat de întregul partid și întregul 
popor. Făcînd un bogat și strălucit bilanț 
de realizări și înfăptuiri în toate domeniile 
de activitate, Congresul a adoptat, totodată, 
documente și hotărîri de importanță is
torică, deschizînd o perspectivă largă și 
luminoasă progresului multilateral al țării, 
înfăptuirii Programului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate în 
România.

Comitetul Politic Executiv a scos în e- 
vidență sarcinile ce revin organelor centra
le de partid în asigurarea la un nivel tot 
mai înalt a îndeplinirii hotărîrilor și do
cumentelor adoptate de Congresul al 
XII-Iea al P.C.R., a cerințelor dezvoltării 
societății noastre în etapa actuală și în 
viitor. Comitetul Politic Executiv a cerut 
tuturor membrilor organelor centrale de 
partid să acționeze cu fermitate pentru în
făptuirea prevederilor legilor, a hotărî
rilor de partid și de stat, să manifeste în 
permanență o poziție activă, hotărîtă, ener
gică în promovarea. în toate domeniile de 
activitate, a politicii partidului și statului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
necesitatea ca toți membrii și membrii su- 
pleanți ai C.C. al P.C.R., precum și mem
brii Comisiei Centrale de Revizie să ac
ționeze neabătut pentru perfecționarea în
tregii activități, pentru ridicarea nivelului 
conducerii științifice a societății noastre, 
corespunzător sarcinilor trasate de partid, 
de Congres, cerințelor noii etape a făuririi 
societății socialiste multilateral dezvoltate, 
pentru ridicarea continuă a gradului de 
civilizație, de bunăstare materială și_spi- 
rituală a întregului nostru- popor. Secreta
rul general al partidului a relevat rolul tot 
mai important ce revine organelor și orga-

(Continuare în pag. a 4-a)
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înfăptuim hotărîrile
Congresului al XII-Iea

La I.M. Lonea

O săptămînă 
a producțiilor record
• 3100 tone de cărbune extras suplimentar pe 

mină în săptămînă desfășurării lucrărilor Congresu
lui al XII-Iea al partidului.

• Colectivul sectorului III al minei, sector în 
care se află în funcțiune trei abataje dotate cu com
plexe mecanizate, a extras în aceeași perioadă peste 
Plan 1800 tone -

• Recordul la depășiri a fost înregistrat de cel 
mai puternic colectiv al minei,- sectorul IV : 3002 tone 
de cărbune.

Săptămînă în care s-au frunte ale entuziastei în- 
desfășurat lucrările înal- treceri minerești pentru 
tului forum al comuniști- mai mult cărbune s-au si- 
lor — Congresul al XII-Iea that colectivele din sectoa- 
al partidului — a consti- rele cu cel mai înalt grad 
tuit pentru minerii de la de mecanizare pe mină ■— 
Lonea prilejul unei ample III și IV — care au în- 
mobilizări pentru depăși- cheiat săptămînă recordu- 
rea sarcinilor la extracția rilor în producție cu plu- 
de cărbune. Prevederile de suri de 1821 și. respectiv, 
plan ale săptămînif care 3002 tone de cărbune.
s-a încheiat au fost 
pășite cu 3 100 tone

de
ci e Petru VASIU,

cărbune. Pe locurile de corespondent

E.T. PETROȘANI

Indicatori depășiți, 
economii 

de carburanți
Oamenii muncii de la E.T. 

Petroșani au obținut în pe
rioada care a trecut din 
acest an însemnate succese 
în muncă. Indicatorul pro
ducție globală a fost reali
zat în proporție de 102,6 
la sută, obținîndu-se în a- 
celași timp beneficii peste 
prevederi în valoare de 
.107 000 lei.

Semnificative sînt, de ase
menea, preocupările colec
tivului de aici în materiali
zarea hotărîrilor Congresului 
al XII-Iea al partidului în 
ceea ce privește gospodări
rea rațională a combustibi
lului. Prin măsurile organi
zatorice și prin soluțiile 
tehnice aplicate în produc
ție, oamenii muncii de la 
E.T.P. au economisit peste 
152 tone motorină și 40 tone 
de benzină.

Țara demnității j
Am auzit cuvîntul dem- ■ 

nitatei ,rostit de la cea I 
mai înaltă tribună a țării. *

L-am găsit așternut în I 
paginile gazetelor, cu ma- • 
juscule, păstrînd încă mi
rosul cernelii tipografice. 
Cu fruntea sus, comuniș
tii, oamenii muncii, au
înălțat această țară pe
culmile, celor mai îndrăz
nețe gînduri. Imaginea ei 
nouă, îmbogățită la cea
sul marelui forum, a
trecut peste mări și o-
ceane. Astăzi, în lume 
se știe că România este o 
țară a demnității, a vred
niciei.

Sarcina noastră prioritară, a minerilor din Valea Jiului

Amplitudinea eforturi
lor depuse de oamenii ei 
se măsoară astăzi în tone ■ 
de cărbune. în metal și I 
blocuri îndrăzneț înălța- J 
te, în tinerii zvelți și fru
moși, crescuți la școala 
muncii. Căci adevărata 
demnitate se dobîndește 
prin muncă, învingînd 
greutăți, însămînțînd cu
raj și bărbăție în inimi
le fiecăruia. Ne este 
străină lenea și trîndăvia, 
disprețuim de moarte lin
gușirea și fățărnicia, iner
ția și conservatorismul — 
tot ceea ce ne poate ține 
în Ioc. Sîntem Un popor 
cu fire cutezătoare, ne •
place cuvîntul simplu, 
care exprimă hotărîre și 
îndemn. Ne plac visele 
care ne năpădesc în 
nopțile de nesomn, cînd 
aplecați asupra cărților 
și hîrtiei imaculate; găsim 
soluții marilor probleme I 
care frămîntă colectivita- ■ 
tea în care trăim și mur- I 
cim. I

Sîntem demni pentru ■ 
că avem un conducător I 
demn. Comunist de ome
nie, patriot înflăcărat, 
părinte drag, ocrotitor, to
varășul NICOLAE
CEAUȘESCU, cel care 
ne conduce cu pricepere 
destinul, transformînd vi
sul în realitate, gîndul în . 
faptă, într-o țară care I 
poate fi descrisă în doar • 
două cuvinte : Ț AB A I 
DEMNITĂȚII. ’

Valeriu COANDRAȘ I

„Dispunem de tot ceeo ce este necesar 

pentru a asigura îndeplinirea în bune con

diții a sarcinilor de plan pe acest an, pre

cum și pe anul 1980 — și îmi exprim con- 

vingerea că eroica noastră clasă muncitoa

re, țărănimea și intelectualitatea, întregul 

nostru popor.xvor face totul pentru înfăp

tuirea integrală a actualului cincinal, asi- 
gurînd astfel consolidarea și moi puternică 
a economiei naționale, creșterea continuă 
a forței patriei noastre, întărirea indepen
denței și suveranității naționale a Româ- 
niei socialiste".

NICOLAE CEAUȘESCU

/ v.< ■

Ing. DAN OTTO SURULESCU, 
director general al C.M.V.J.

Puternica impresie lăsată 
de lucrările înaltului forum 
comunist al țării, Congresul 
al XII-Iea — Congresul po
porului, cum pe bună drep
tate a fost denumit acest e- 

jvepiment de importanță co- 
"vîrșitoare pentru viitorul 
țării, va dăinui multă vre
me în inimile și sufletul 
participanților, în memoria 
întregului nostru popor. Ma
gistralul Raport prezentat 
țării de cel mai iubit fiu 
al poporului român, secre
tarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sintetizează cu o clarviziu
ne conferită de temeinicia 
analizei științifice a feno
menelor economice, sociale

și politice, marile aspirații
ale întregii noastre națiuni, 
căile, liniile directoare pen
tru ridicarea ei pe cele mai’ 
înalte culmi de progres și 
civilizație, pentru demnita
tea și independența patriei 
socialiste.

Marile schimbări petrecu
te în structura socială a ță
rii, perfecționarea întregii 
activități, promovarea largă 
a formelor colective'de con
ducere, a democrației so
cialiste în toate sferele de 
activitate, întărirea auto- 
conducerii muncitorești, o- 
biecti-vul fundamental și li
niile directoare ale dezvol
tării eeonomico-sociale a

României în perioada cinci
nalului 1981—1985 sînt nu
mai o parte din marile o- 
biective supuse dezbaterii 
participanților la Congres, 
lor adăpgîndu-li-se activi
tatea ideologică și politico- 
educativă pentru formarea 
omului nou, cu o înaltă 
conștiință socialistă, crește
rea rolului partidului in 
conducerea vastei opere de 
transformare revoluționară 
a societății românești. Ceea 
ce a caracterizat, însă, în 
mod deosebit, lucrările Con
gresului al XII-Iea a fost 
înalta competență, nivelul 
ridicat politic și ideologic 
al dezbaterilor, în care au 
fost abordate problemele a- 
mintite, probleme esenția
le ale societății românești.

Cu deplină unanimitate, 
în entuziasmul general al 
participanților, Congresul

(Continuare în joag. a Z-a)

Avînd 
în fruntea 
partidului 
pe cel mai 
iubit fiu al 
poporului, 
tovarășul 
NICOLAE 

CEAUȘESCU 
vom înfăptui nea
bătut obiectivele 
programatice de în
florire a României 
socialiste.

(In pagina a Il-a)

C. M. V. J. Ponderea producției obținute numai cu complexe 
mecanizate din totalul producției realizate în abataje
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Avînd în fruntea partidului pe cel mai iubit fiu al poporului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 

vom înfăptui, neabătut, obiectivele programatice 
de înflorire a României socialiste

Participăm activ 
la creșterea bunăstării, 

la realizarea noii calități 
a vieții in Valea Jiului

Localități puternic dezvoltate, 
cu arhitectură proprie

în timp ce la București 
își desfășura lucrările Con
gresul al Xll-lea al parti
dului, constructorii punc
tului de lucru de la blo
cul 50 din centrul Petro- 
șaniului și-au intensificat 
eforturile pentru a obține 
adevărate ritmuri record 

în execuție și a cinsti ast
fel marele forum al co
muniștilor. Echipa de zi
dari condusă de Marin 
Ignat, de la finisajul inte
rior al apartamentelor, își 
depășește zilnic sarcinile 
proprii cu peste 40 la su
tă. Echipele de zugravi 
conduse de Nicolae Tudor, 
Catița Mitelea și Zoltan 

Cristof realizează, de ase
menea, cantități de lucrări 
cu 20—25 la sută mai ri
dicate dec-ît prevederile de 
plan. La primele patru 
scări ale blocului cu 57 
apartamente, finisajele sînt 
pe terminate, ca și lucră
rile la acoperiș, unde e- 
chipa condusă de Ioan To
ma a înregistrat în ulti

mele zile ritmuri de vîrf.
Puternic stimulați de rea
legerea tovarășului Nicolae 

' Ceaușescu în înalta func
ție de secretar general al 
partidului, constructorii își 
sporesc strădaniile în mun
că hotărîți de a preda a- 
partamentele respective, 
cuprinse în planul pe a- 
cest an, în avans cu o de
cadă și să asigure stadii 
avansate de execuție la 

următoarele cinci scări ale 
blocului, ce totalizează pes
te 60 apartamente, asigu
rînd darea lor în folosin

ță încă din primul tri
mestru al anului viitor.

Spre acest punct de lu
cru este concentrată, de 
fapt, forța de bază a șan
tierului nr. 1 Petroșani, în 
intenția de a finaliza cît 
mai grabnic construcția de 
locuințe în centrul Petro- 
șaniului,7 element concret 
din Valea Jiului, prin care 
se materializează în via
ță una din căile majore 
exprimate de către secre
tarul general al partidului 
în Raportul prâzentat Con
gresului, în vederea creș
terii continue a bunăstării 

întregului popor și creării 
unei noi calități a vieții 
— scopul fundamental al 
politicii partidului nostru. 
Toți constructorii punctu

lui de lucru care au as
cultat și citit cu deosebită 

atenție Raportul secretaru
lui general își exprimă de
plina lor adeziune față de 
prevederile acestuia, anga- 
jîndu-se plenar să partici
pe din toate puterile la 
realizarea planului de lo
cuințe, la traducerea în 
viață a uneia din ideile 
noi cuprinse în Raport, a- 
ceea de a construi eu elan 
sporit în viitorii ani, astfel 
încît suprafața medie lo
cuibilă pe un locuitor să 
ajungă, în 1985, la 10,6 
mp, suprafață situată în 
rîndul normelor prevăzute 
în țara noastră, precum și 
în alte țări cu nivel înalt 
de civilizație.

Hie CATILINA, 
maistru constructor, 

șantierul Petroșani

în conformitate cu direc
tivele Congresului al 
Xll-lea al Partidului Co
munist Român planul cin
cinal 1981—1985 va marca 
o nouă și importantă eta
pă în realizarea prevede
rilor programului partidu
lui de dezvoltare economi- 
co-socială echilibrată a 
tuturor județelor- țării și 
de sistematizare a locali
tăților. Orașele și comu
nele țării noastre trebuie 
să se transforme în unități 
teritoriale puternice, capa
bile să ofere condiții tot 
mai bune de muncă și 
viață tuturor cetățenilor, 
în acest context în toate 
orașele Văii Jiului se ya 
continua acțiunea de mate
rializare a centrelor civi
ce. Paralel cu conturarea 
unor dotări cu caractei- 
municipal din cadrul cen
trului civic ca, magazinul 

Brigada condusă de Gheorghe Sava de Ja sectorul I al minei Vulcan a extras de la începutul anu
lui, suplimentar, peste 1 200 tone cărbune. In foto : schimbul minerului Andrei Popa.

Foto : Gh. OI.TF.ANU

universal, sala polivalentă, 
hotelul cu 200 locuri, ame
najarea teatrului- de stat 

Petroșani și altele, se vor 
realiza, în medie, în jur 
de 1400. apartamente anu
al în blocuri moderne și 
confortabile.

în continuare, sectorul 
de arhitectură și sistema
tizare din cadrul Consiliu
lui popular municipal își 
propune să urmărească con
servarea în' forme funcți- ‘ 
onale moderne a tradițiilor 
valoroase locale, realizarea 
unei arhitecturi corespun
zătoare, fără finisaje exa
gerate, folosind materiale 
locale, asigurînd în același 
timp condiții de manifes
tare a personalității locali
tăților noastre.

Clara PONYlCZKI, 
șef sector arhitectură și 

. sistematizare al Consiliului 
popular municipal

Certitudinea 
împlinîriior socialiste

Lucrările celui de-al 
Xll-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, au 
marcat împlinirea dorinței 
și voinței tuturor oame
nilor muncii și. a întregu
lui popor: realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
patriot înflăcărat și neos
tenit- luptător pentru pro
gres și civilizație, în înal
ta -funcție de secretar ge
neral al partidului la înal
tul forum al comuniștilor. 
Acest act politic de impor
tanță crucială pentru viito
rul patriei noastre socialis
te reprezintă garanția de 
granit a înaintării victo
rioase a României pe ca
lea progresului și civiliza
ției socialiste,; certitudinea 
împlinirii celor mai nobile 
idealuri ale poporului nos
tru.
Noi, studenții mineri, viito

rii specialiști de mîine ai 
industriei miniere vom pu
ne umărul, ca toți oame
nii muncii din această ța
ră, la ./transpunerea în" via
ță a ‘mărețelor sarcini ce 
ne vor i-eveni privind mă
rirea producției de cărbu
ne, îmbunătățirea condi
țiilor de muncă în subte
ran, proiectarea unor ma
șini și instalații cu o înal
tă productivitate, de a pro
mova noul în tehnica și 
tehnologiile din minerit. 
Vom lupta cu toate for
țele pentru progresul și 
prosperitatea poporului ro
mân, pentru sporirea con
tinuă a prestigiului scum
pei noastre patrii, Republi
ca Socialistă România.

George BALAN, 
student, anul V, 

Institutul de mine Petroșani

• ••«•••••«••••••••••••••••>•••••••••••••«*•••• • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«•
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a adoptat .Raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, document istoric 
de o covîrșitoare însemnă
tate pentru activitatea noas
tră viitoare, a adoptat o- 
rientările de perspectivă, 
Directivele cu privire la 
dezvoltarea economico-so- 
eială în perfoada 1981 — 
1985 și programele-direc- 
tivă, care au fost, dealtfel 
supuse dezbaterilor largi ce 
au avut loc cu luni de zile 
înaintea Congresului.

Pentru noi, minerii, sar
cina prioritară a fost su
bliniată cu deosebită fer- 
mi.ate în Raportul prezen
tat și anume „lărgirea ba
zei proprii de materii pri
me, sporirea gradului de 
asigurare din resurse inter
ne a necesităților economiei 
naționale și reducerea subs
tanțială a importurilor". 
Această sarcină ne-a fost 
concretizată nouă, minerilor 
din Valea Jiului chiar de 
către secretarul general al 
partidului, la marea adu
nare populară de la Lu- 
peni, din vara acestui an, 
cînd ne-a indicat Că „tre
buie să facem totul pentru 
a asigura realizarea, in 
1985, a cel puțin 15—16 mi
lioane tone de cărbune ! Pî-

nă în 1990 trebuie să asi
gurăm din Valea Jiului cel 
puțin 80 Ia sută din cărbu
nele cocsificabil pentru me
talurgia din România!" 
Aceste sarcini nu sînt deloc 
ușoare. Pentru anul 1980, 
ultimul an al actualului te <
cincinal, spre exemplu, creș- astfel încît numărul aces-1 
teroa. sarcinilor de plan de- toi- utilaje moderne, de ma-

pășește 2 milioane tone de 
cărbune, fiind cea mai ma
re creștere înregistrată de 
Combinatul minier Valea 
Jiului pe perioada unui an. 
Pentru a extrage în între
gime această producție pla
nificată trebuie să asigurăm 
o creștere rapidă a produc
ției obținute cu complexe 
mecanizate prin îmbunătăți
rea necontenită a dotării 
tehnice a întreprinderilor 
miniere. Salturi calitative 
deosebite s-au înregistrat 
la acest indicator — pro
ducție obținută cu comple
xe mecanizate — în ultimii 
ani cînd, de la o ponderi 
de 10 la sută din totalul 
producției obținute din a- 
bataje cît era în anul 1977, 
s-a ajuns la o pondere de 
23,7 la sută, realizată pe 
zece luni trecute din acest

an. Pentru anul 1980, însă, 
acest indicator trebuie să 
ajungă la 30 la sută șj va 
ajunge, pentru că vom do
ta în continuare abatajele 
minelor cu complexe meca
nizate, cu cele mai potrivi- 

complexe mecanizate, care-și desfășoară activita
tea nemijlocit în producție, 
la fronturile de lucru direct

cărbune tot mai mult
că 
de

re capacitate și productivi
tate să ajungă în 1980 la 60 
de bucăți. De reținut 
din numărul acesta 
complexe, peste 50 la sută 
sînt de fabricație româ
nească. Dar, numai îm
bogățirea zestrei tehnice a 
întreprinderilor miniere nu 
este suficientă pentru obți
nerea unor producții su
perioare, ci o orientare 
principală a viitorului cin
cinal este spre creșterea 
productivității, prin organi
zarea științifică a produc
ției și a muncii, iar pentru 
ă’ceasta este necesar după 
cum se sublinia în Raport : 
„Calificarea muncitorilor 
trebuie ridicată în toate 
unitățile la nivelul de com
plexitate al producției mo
derne, asigurîndu-se tot
odată normarea științifică a 
muncii".

Trebuie să acționăm cu 
mai multă fermitate, mai 
perseverent, pentru legarea 
cercetării cu producția, pen
tru întărirea conlucrării 
oamenilor de știință, a cer
cetătorilor și proiectanților 
cu oamenii muncii, cu. cei 

ca
productive. De aceea consi
derăm că este necesar 
institutele noastre de cerce
tări și proiectări — 
I.C.P.M.C. și C.C.S.M. —, 
și dorim de la cadrele di
dactice din învățămînțul 
superior, oameni cu o boga
tă experiență științifică, dar 
și practică — să găsească 

. noi soluții de folosire cît 
mai eficientă a utilajelor 
complexe din dotarea mine
lor, care să ușureze efortul 
oamenilor muncii și să 
crească productivitatea.

Re£erindu-ne la sarcinile 
care le avenl în față, amin
tim că secretarul general al 
partidului sublinia cu tărie 
o sarcină de o deosebita 
importanță: „Trebuie asi
gurată aplicarea fermă ă 
noului mecanism economi- 
co-financiar în toate sectoa
rele, a principiilor auto- 
conducerii muncitorești, au- 

togestiunii -și participării 
oamenildf muncii la benefi
cii, sporirea rolului bugete
lor de venituri și cheltuieli 
în activitatea întreprinderi
lor, punîndu-se accentul pe 
realizarea producției nete și 
a producției fizice — indi
catori fundamentali ai pia
nului economic". i_ 
este atît de clar exprimată 
încît nici nu mai

contribuția la mărețele pre
faceri ce au loc astăzi în 
vastul șantier al desăvîrși- 
rii socialismului și construc
ției comuniste ce a cuprins 
întreaga țară. La Congresul 
al Xll-lea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu preciza: „Este 
necesar ca toți oamenii 

Sarcina muncii, toate organizațiile 
de partid să facă totul pen- 

trebuie tru ca întreaga noastră ac
tivitate economică să se 
desfășoare cu cea mai înal
tă eficiență, asigurînd creș
terea continuă a bogăției na
ționale, baza sigură — și 
singura bază — pentru dez
voltarea continuă a patriei, 
ridicarea bunăstării poporu
lui".

Minerii Văii Jiului, pu
ternic detașament al clasei 
noastre muncitoare, vor ac
ționa cu abnegație pentru a 
înfăptui hotărîrile Congre
sului al Xll-lea, sarcinile 
trasate de secretarul gene
ral, tovarășul - Nicolae 
Ceaușescu, Minerul de o- 
noare al Văii Jiului, 
a cărui realegere 
în înalta funcție de secretar 
general al partidului a fost 
primită cu deosebită satis
facție și bucurie de întregul 
nostru popor. Drept mul
țumire și recunoștință pen
tru grija permanentă pe 
care partidul le-o .poartă, - 
pentru grija părintească cu 
care cel mai iubit fiu al 
națiunii îi ocrotește, mine
rii se angajează să dea ță
rii cărbune — tot mai 
mult, mai bun-și mai ieftin

vreun comentariu lămuritor, 
ca de altfel nici asupra 
căilor de realizare, de în
deplinire a sa, pentru că 
este atît de logic încît pare 
de la sine înțeles că, odată 
cu dezvoltarea democrației 
socialiste se deschide un 
cîmp tot mai larg de mani
festare a inițiativei oame
nilor muncii, iar consiliile 
oamenilor muncii, adunări
le generale pot și trebue să 
soluționeze just și operativ 
toate problemele.
.Vom situa în centrul preo

cupărilor noastre omul, 
vom cultiva răspunderea 
personală în dialectică u- 
nitate cu munca și conduce
rea colectivă,

Acționînd în felul acesta, 
sub conducerea și strîns u- 
niți în jurul partidului, al 
secretarului său general, 
călăuză dîrză spre un vi
itor luminos, ne vom aduce
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Producția_vnțoare_de cărbune^-pregățiță temeinic 
și sub aspectul exigențelor privind protecția muncii 
“securitatea abatajelor 

la cotele anului 1980
Mecanizarea, 

perfecționarea tehnologică 
conferă siguranță deplină muncii minerilor

Minerii din Valea Jiului, prin grija 
Partidului, beneficiază an de an de con
diții de muncă și de viață din ce in ce 
mai bune, ca o reflectare a pașilor u- 
riași pe. care-i face întreaga țară spre 
țelurile de dezvoltare economico-socială 
prefigurate prin documentele Congresu
lui al XII-lea al partidului. In cadrul 
Pregătirii producției anului 1980v care a- 
sigură temelie trainică realizărilor din

viitorul cincinal, procesul general de 
perfecționare tehnologică, de promovare 
a progresului tehnic în vederea crește
rii producției de cărbune determină ne
mijlocit și îmbunătățirea condițiilor de 
lucru, de siguranță ale activității produc
tive. Cîteva opinii, care exprimă preg
nant preocupările de îmbunătățire ă pro
tecției muncii la toate minele, consem
năm în cele ce urmează.

Intervenția operativă 
și eficientă de prim ajutor

măsuri tehnico-organizatori- 
ce care să confere siguran
ță zăeămîntului. Să luăm, 
de exemplu, faptul că func
ționarea complexului în- 
tr-un cîmp minier cere ni
velarea abatajelor, nefiind 
posibilă exploatarea decît 
în felii adiacente. Dirijarea 
presiunii se face rațional, 
fiind practic eliminate sur
pările — cauza unor nu
meroase accidentări în ca
zul metodelor clasice de ex
ploatare".

NicoIaeVIRZARU, șef de 
brigadă la sectorul II al 
I.M. Lupeni: „Vom conti
nua Să extragem cărbune în 
tot cursul anului 1980 cu a- 
julorul unei combine de 
tăiere și susținerii metalice. 
Exploatăm cu bune rezulta
te productive acest utilaj 
în stratul 8, în condiții de 
siguranță deplină. Adevărul 
este că de combine pentru 
stratele subțiri, nici la Lu
peni și nici la celelalte mi
ne din bazin, nu se dispune 
după necesități. Folosim o 
asemenea combină pe un 
front de 180 metri, unde u- 
tilizarea a două combine 
s-ar solda cu avantaje 
mult mai mari, atît pentru 
producție cît și pentru pro
tecția muncii minerilor* III * 11.

Ing. Dumitru DANCIU- 
I.ESC'U, șeful sectorului 
IV Lupeni: „In 1980, în
treaga producție a sectoru
lui — sector cu cea mai 
mare producție zilnică din 
Valea Jiului — se va ex
trage în abataje dotate cu 
complexe mecanizate. Zes-

• trea de utilaje pentru meca
nizarea sectorului, acum, 
cînd este . asigurată deja 
producția anului viitor, es
te de trei ori mai mare de- 
cît în primul âji al cincina
lului actual. Pentru îmbună
tățirea Condițiilor de secu
ritate â muticii aceasta în
seamnă un pas uriaș, sol
dat efectiv cu excluderea 
aproape totală a posibilită
ților de accidentare a mine
rilor. Aproape cjj-itu suferă 
comparație cu trecutul con
dițiile noi în care se munceș
te: aeraj foarte bun, spațiu 
de lucru și poziția minerilor 
în timpul activității este a- 
propiată unui atelier, tăierea 
se realizează cu combine 
care utilizează dispozitive 
de „stingere" a prafului, 
efortul fizic este minim, 
constînd doar din manevra 
utilajelor11.

Sing. Gheorghe DANILA, 
responsabil cu aerajul și 
protecția muncii la sectorul
III al I.M. Lonea : „Vom- 
dispune, în sector, în cursul 
anului viitor de trei com
plexe mecanizate de susți
nere și tăiere. Prin exploa
tarea lor, pentru creșterea 
securității muncii și a zăcă- 
mîntului, rezultă avantaje 
evidente. De exemplu, nu
mărul accidentărilor în bri
găzile din sector ca cele 
conduse de Constantin So
lomon, Dragoș Teleagă și 
loan Cojocariu, care utili
zează complexe, s-a redus 
cu 30 la sută, scăzînd tot-

- odată și gravitatea lor. Pe 
de altă parte, noile tehnolo
gii obligă Ia luarea unor

au fost eliminate total. Tă
ierea mecanizată la sectorul
II va fi generalizată in 
1980 la toate abatajele și 
lucrările de pregătiri".

Ing. Eugen ROTZIG, șe
ful compartimentului de 
protecție a muncii de la 
I.M. Petrila : „Și la Petri- 
la se alocă fonduri mereu 
sporite pentru extinderea 
tehnologiilor moderne de 
exploatare. Folosirea în a 
cest an a unui complex in 
stratul 13, cu acoperiș foar
te friabil a „răsturna,." sta
tisticile vechi, care consem
nau în acest strat cele mai 
numeroase accidentări. Au 
dispărut pur și simplu ac
cidentele în front, puținele 
înregistrate avind loc din 
neglijență în activități au
xiliare de transport și de 
servire. Aceeași situație se 
constată și la complexul din 
stratul 3. Aș dori să re
marc, îmbunătățirea condi
țiilor de siguranță prin tre
cerea dc la tăiere cu explo
ziv la' tăiere cu combina. 
Prin mecanizare se îmbună
tățesc condițiile de microcli
mat și sînt excluse intoxi
cările cu gazele rezultate 
din explozie, care „percu
tau11 uneori cu întîrziere a- 
supra sănătății oamenilor. 
In plus, sistemele perfecțio
nate de stropire în timpul 
tăierii exclud apariția pra
fului ele cărbune. Se elimi
nă astfel perforarea, ope
rație generatoare de praf. 
Să amintim, de asemenea, 
că riscurile în manevrarea 
explozivului, soldate nu o- 
dată cu accidente, au dispă
rut. Noile utilaje de care 
dispunem, gradul înalt de 
mecanizare a operațiilor a- 
sigură un ridicat nivel de 
siguranță a activității oa
menilor11.

Anchetă realizată de 
Anton HOFFMAN

ION BUDULICEANU, șef 
de brigadă, I.M. Lupeni: 
„In felia a doua din aba
tajul din stratul 5, sub ta
van artificial și cu o încli
nare de circa 30 de grade, 
lucrăm cu combina 2K-52 în 
condiții de securitate depli
nă. Instalația de stropire a 
combinei îndepărtează to
tal praful de cărbune sau si- 
licogen și asigură curățirea 
integrală a cărbunelui. Com
parativ cu tehnologiile cla
sice, condițiile în care lu
crăm sînt înzecit mai bune, 
riscurile de accidentare 
scad foarte mult, cauzele 
îmbolnăvirilor profesionale

Pentru siguranța oameni
lor care lucrează în subte
ran, prin grija partidului și 
Statului nostru, se iau per
manent măsuri judicioase 
de preîntîmpinare a posibi
lităților de accidentare. Se 
alocă anual în Valea Jiului, 
în acest scop, fonduri în
semnate. Se produc, totuși, 
accidente. Cel mai adesea 
ele au drept cauză neglijen
ța, abaterile de la norme 
sau de la disciplină. Un 
rol nefavorabil îl joacă, de 
asemenea, alimentația ne
rațională și consumul de 
alcool. împotriva unor ase
menea cauze care favori
zează accidentările trebuie 
să creăm o opinie colectivă, 
să luptăm permanent împo
triva lor.

Cum intervenim însă pen
tru ca situația unui acci
dentat care, totuși, a avut 

..loc,'să nu se agraveze? A- 
plicarea corectă a regulilor 
de-prim ajutor, care trebuie 
cunoscute de către toți cei 
ce lucrează în subteran, arc 
un rol deosebit în acest 
sens. Prezentăm cîteva ac
țiuni simple ce trebuie în
treprinse în cazul celor mai 

O nouă ilustrare a grijii față de miheri

Instantaneu de la punctul ambulatoriu de fiziote
rapie al minei Dîlja. Foto : I. LICIU

Pagină realizată la cererea C.M.V.J.

frecvente urmări ale acci
dentărilor : fracturi, contu
zii, hemoragii și intoxicări 
cu gâze nocive.

In cazul unei fractiJH tre
buie ca, imediat, fără a i 
se permite accidentatului 
vreo mișcare, ortacii șăi să 
improvizeze ațele, ușor de 
confecționat dlin materialul 
lemnos aflat la fiecare 
front. Membrul accidentat 
va fi imobilizat în jurul lo
cului fracturat cu ajutorul 
atelelor și al pansamentului 
sau al unor bucăți de mate
rial' rupte din„ cehipamr..':, 
la nevoie chiar cu sîrmă, 
legată astfel îneît să nu je
neze accidentatul. Trans
portul persoanei se va face 
fără ca aceasta să folo
sească membrul fracturat.

Hemoragiile, indiferent 
de cauze, fie venoase. fie 
arteriale^ se opresc întot
deauna prin plasarea cît - 
mai grabnică a unui garou 
aflat la postul de prim aju
tor, dacă acesta este destul 
de apropiat sau improvi
zat. Garoul improvizat se 
confecționează fie dintr-o 
fîșie de material ruptă din 
echipamentul de protecție, 

fie dintr-o bucată de cau
ciuc aflată în frontul res
pectiv. Se știe că aplicarea 
garoului se face întotdeauna 
în apropierea plăgii — spre 
inimă dacă e o hemoragie 
arterială și invers la cea 
venoasă.

Cel mai important, în 
cazul unei gazări, este ca 
accidentatul să fie evacuat 
în cea mai mare urgență 
într-o zonă cu. aer curat, 
intens aerisită. Se caută ca 
gazatului să i se adminis
treze oxigen, provenit de 
la un tub păstrat la stația 
de salvare sau în alte locuri 
stabilite.

Și în cazul contuziilor, 
înainte ca accidentatul să 
fie transportat la spital, el 
trebuie scos repede din lo
cul cu pericole și să i se 
administreze antialgice, ca
re-i reduc durerea, aceste 
produse farmaceutice găsin- 
du-se întotdeauna la punc
tele de prim ajutor, iar u- 
neori și în buzunarul mine
rilor.

Dr. Silvestru CUPȘAN, 
medic la dispensarul I.M, 

Aninoasa

De curînd, pe lîngă dis
pensarele medicale de la 
întreprinderile miniere din 
Valea Jiului au luat ființă 
puncte ambulatorii de fizio
terapie — înfăptuindu-se 
astfel o nouă și binevenită 
măsură profilactică pentru 
ocrotirea sănătății oameni
lor muncii ce-și desfășoară 
activitatea în subteran. Do
tate cu aparatură modernă 
și servite de personal bi
ne calificat, aceste puncte 
oferă minerilor posibilita
tea de a beneficia, la gura 
minei cum s-ar spune, de 
o binemeritată terapie îm
potriva unor afecțiuni reu
matismale. Se anunță de 
un real folos aparatele de 
terapie , cu impulsuri ultra
scurte (TUR-R.S.-10), cele 
ultrasonore (TUR-U.S.-6), 
precum și aparatele de te
rapie cu curenți diadina- 
mici (D.D.-6) — toate des
tinate pentru tratamente a- 
le aparatului locomotor, 
pentru a contribui la ame
liorarea capacității de mun
că și refacerea sănătății ce-' 
lor ce beneficiază de aceas
tă generoasă dotare. (I.B.)

MiNGRî l&csjtcctciți ele cv icccc&tîî c(c cccct^cvtvc^ cc^ / j

Modul corect de purtare a măștii (POZIȚIA NR. 1); scoaterea cutiei portmască din sacul de purtat (POZIȚIA NR. 2); -desfacerea benzii de etanșare a 
cutiei portmască (POZIȚIA NR. 3); desfacerea cutiei portmască prin lovire de genunchi (POZIȚIA NR. 4); fixarea cordonului măștii după gît (POZIȚIA NR. 5); 

fixarea muștiucului în gură cu partea de cauciuc între gingie și buze (POZIȚIA NR. 6); fixarea clemei pe nas (POZIȚIA NR. 7).



MIERCURI, 28 NOIEMBRIE 1979

FILME

mai

7 No- 
dumi- 
Moar-

al 0. C. al P. C. R
(Urmare din pagina 1)

Executiv a hotărît ca în pe- 
viitorului Congres al Frontului 
va avea loc la începutul anului

nizațiilor de partid în conducerea unitară a întregii 
vieți economico-sociale, în soluționarea problemelor 
noi ale dezvoltării țării, în desfășurarea unei largi 
și intense munci ideologice și politico-educative.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a exprimat convin
gerea că organele centrale ale partidului, toate orga
nizațiile de partid, toți comuniștii se vor dovedi la 
înălțimea înaltelor răspunderi ce le revin, vor face 
totul pentru mobilizarea tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, a întregului popor în 
înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al 
XII-Iea, pentru realizarea politicii interne și externe 
a țării, a Programului Partidului Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a stabilit convocarea 
pentru ziua de 13 decembrie a.c. a sesiunii Marii 
Adunări Naționale.

Comitetul Politic 
rioada premergătoare 
Unității Socialiste, ce
1980, să se acționeze pentru constituirea organizați
ilor proprii ale Frontului, pentru creșterea roiului 
F.U.S. în unirea și mobilizarea, sub conducerea parti
dului, a întregului popor la opera de făurire a socia
lismului și comunismului in România.

In legătură cu alegerile de deputați în Marea 
Adunare Națională și consiliile populare, ce vor avea 
loc în luna martie 1980, Comitetul Politic Executiv a 
stabilit să se adopte măsuri pentru mai buna repre
zentare a cetățenilor țării de către deputați în Marea 
Adunare Națională, și în consiliile populare. In acest 
sens, se vor aduce unele modificări Legii electorale. 
Se vor adopta, de asemenea, măsuri de îmbunătățire 
a organizării și activității consiliilor populare jude
țene și birourilor permanente ale acestora. Comitetul 
Politic Executiv a stabilit măsuri care să asigure o 

campaniei electorale 
Marea Adunare Na-

ecou internațional 
al Congresului al Xll-lea al P.C.R 
înscris cu litere de aur* în analele României mo

derne, Congresul al XII-Iea al Partidului Comunist 
Român reține, în continuare, atenția mijloacelor de 
informare de pe diverse meridiane ale globului, care 
subliniază semnificațiile de forum național reprezen
tativ și de eveniment de 
ternaționale.

Cel de-al Xll-lea Con
gres al, Partidului Comu
nist Român și-a încheiat 
lucrările prin realegerea 
lui \Nicplae Ceaușescu în 
funcția de secretar general 
al P.C.R., adoptarea hotă- 
rîrrlor și alegerea organelor 
centrale de conducere ale 
partidului —' a transmis a- 
genția Taniug.

Intr-o amplă corespon
dență din București, des
pre încheierea lucrărilor 
Congresului al XII-Iea al 
P.C.R. și realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
în cea mai înaltă funcție de 
conducere în cadrul parti
dului. cea de secretar ge
neral. a informat și agenția 
de presă ADN.

Presa și posturile de ra
dio coreene au informat 
despre încheierea lucră
rilor Congresului al

rezonanță al actualității in-

XII-Iea al Partidului Co
munist Român, subliniind 
că a fost aprobat Raportul 
C.C. cu privire la activi
tatea Partidului Comunist 
Român în perioada dintre 
Congresul al XI-lea și Con
gresul al XII-Iea și sarci
nile de viitor ale partidu
lui, că s-au adoptat im
portante documente și că 
au fost alese noile organe 
de conducere.

Ziarul nîozambican „No- 
ticias" a publicat un am
plu material în care se 
referă pe larg la Raportul 
prezentat Congresului de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, evidențiind re
zultatele obținute în primii 
patru ani ai actualului-cin
cinal. Relatînd despre pri
mirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a lui 
Sam Nujoma, președinte-

le SWAPO, care a dat 
înaltă apreciere sprijinului 
pe care P.C.R. și poporul 
român îl acordă luptei de 
eliberare a poporului na- 
mibian, „Notieias" preci
zează < ” 
ral al P.C.R. a 
solidaritatea militantă

, „Notieias1 
că secretarul gene- 

- ... _ reafirmat 
____ a 

României cu lupta justă a
poporului namibian.

Ziarul peruan „La Cro
nica" scrie că „în timpul 
lucrărilor Congresului,
conducătorul P.C.R, a ex
pus o concepție istorico- 
fîlozofică modernă de fun
damentare a liniei inde
pendente a României și a 
adresat un apel statelor, 
invitîndu-le să depășească 
conflictele dintre ele".

Cotidianul „Avghi" — 
organ central al Partidu- 

. lui Comunist din Grecia 
(interior) —■ publică pe pri
ma pagină o corespondență 
din București intitulată 
„Nicolae Ceaușescu pro-’ 
pune o conferință europea
nă pentru dezarmare, pen
tru reducerea cheltuielilor 

-militare".

PETROȘANI — 
iembrie : Copil de 
nică ; Republica : 
tea unui greier ; Unirea : 
Școala curajului.

PETRILA: Vom
vorbi la vară;

LONEA : Rodeo ;
ANINOASA: Prefec

tul de fier ;
VULCAN : In viitoare, 

seriile I-Il ;
LUPENI — Cultural: 

i Ultimul cartuș ; Munci
toresc : Cadoul vrăjito- 
rului negru.

I URICANI: Inspectorul 
I și braconierii.

TV

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,40 ru-

Comunicat COREEA DE SUD

polono-austriac

I 
I

bună pregătire și desfășurare a 
pentru alegerile de deputați în 
țională și consiliile populare.

Comitetul Politic Executiv a
nea, o serie de probleme curente ale activității 
partid și de stat.

soluționat, de aseme- 
de

VARȘOVIA 27 (Ager
pres). — In comunicatul 
privind convorbirile de la 
Varșovia dintre Piotr Jaros- 
zewicz, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. 
Polone, și cancelarul fe
deral al Austriei, Bruno 
Kreisky,, se subliniază 1 că 
părțile au acordat o mare 
atenție problemelor privind 
dezvoltarea relațiilor bila
terale în diferite domenii, 
îndeosebi în domeniile eco
nomic și comercial. Au fost 
discutate, de asemenea, 
probleme ale cooperării in
dustriale bilaterale.

Cereri pentru abrogarea actualei 
„Constituții" antidemocratice

SEUL 27 (Agerpres). — 
Largi cercuri ale opiniei pu
blice din Coreea de Sud se 
pronunță ferm pentru abro
garea imediată a actualei 
„constituții" antidemocrati
ce promulgate de fostul dic
tator Pak Cijan Hi, care 
împiedică poporul să-și ex
prime opțiunile prin alegeri 
directe, libere. In
mai multe orașe sud- 
coreene au loc mitin- 
'guri și manifestații împo
triva proiectatelor „alegeri 
prezidențiale" ce ar urma 
să se desfășoare. în baza 
vechilor legi, prin interme-

diul „electorilor", în cursul 
lunii decembrie. Astfel, du
pă cum relatează agențiile 
A.C.T.C. și China Nouă, la . 
Seul a avut loc un mare 
miting, la care au partici
pat studenți, profesori, li
deri religioși și alți repre
zentanți ai opiniei publice 
— care au adoptat o decla
rație cerînd formarea unui 
guvern care să reprezinte 
toate forțele democratice și 
să fie sprijinit de întreaga 
populație.

I 
I
I
I
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18,50
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TELEX
SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT ♦ SPORT

Astăzi, în optimile de finală ale „Cupei UEFA** la fotbal

Borussia Moenchenglatlbadi - Universitatea Craiova 
tern ; Grasshoppers Zurich 
—- VFB Stuttgart; Ein

tracht Frankfurt pe Main
— Feyenoord Rotterdam ; 
Bayern Munchen — Steaua 
Roșie Belgrad ; St. Etienne 
— Aris Salonic ; Standard 

Liege — Zbrojovka Brno.
Meciurile retur se vor 

desfășura la 12 decembrie.

programate 
din optimile 
ale „Cupei 

UEFA" la fotbal, etapă în 
care este calificată și e- 
chipa Universitatea Craio
va, ce va întîlni în de
plasare cunoscuta formație 
vest-germană Borussia 
Moenchengladbach, deți
nătoarea trofeului.

Astăzi sînt 
meciurile tur 
de finală

Partida se va disputa pe 
stadionul din Moenchen
gladbach și va fi transmi
să în întregime la radio. 
Transmisia se va efectua 
pe programul I,- din jurul 
orei 20,30.

Iată programul celorlal
te jocuri ; Lokomotiv So
fia — Dinamo Kiev ; Dios- 
gyor — F. C. Kaiserslau-

PARIS 27 (Agerpres). La 
6 decembrie se va desfă
șura la Foix meciul inter
național amical de rugby 
dintre selecționatele uni
versitare ale României și 
Franței. In vederea aces
tei tradiționale întîlniri, 
federația franceză de spe
cialitate a selecționat 
lot de 21 de jucători
care fac parte printre alții 
CosteS, Haget, Dintrans 
(selecționați și în prima 
reprezentativă pentru me
ciul cu echipa României), 
Cadenat, Uthurriscq, A. 
Martinez, Făget, Perrier și 
Lasserre.

un 
din.

Breviar • Breviar • Breviar
• FOTBAL, campiona

tul republican de juniori: 
Jiul Petroșani — Dacia O- 
răștie 3—0 ; Progresul Si
biu — C.S. .Școlar Petro
șani 0—3; campionatul ju
dețean : Minerul Aninoa- 
sa — Minerul Paroșeni 0— 
0 ; Parîngul Lonea — Mi
nerul Uricani 1—0; 
S.G.C.L. Călan — Prepara
torul Petrila 5—2 ; I.G.C.L. 
Petroșani — C.F.R. Petro
șani 3—0 ; Metalul Hune
doara — Aurul’Certej 1—1; 
Metalul Simeria >— I.M.C. 
Bîrcea 2—2 ; Avîntul 
Hațeg — Constructorul 
Hunedoara 6—0.

Școlar Petroșani — Cons
tructorul Hunedoara 9—0 
(neprezentare) la mascu
lin și 3—0 (neprezentare) 
la feminin ; Utilajul Pe
troșani ' — Victoria Călan 
9—5 ; campionatul munici
pal : Minerul Paroșeni — 
Preparatorul Corcești 9—0; 
I.G.C.L. Lupeni — Sănăta
tea Vulcan 0—9.

• RUGBI, campionatul 
republican de juniori : 
C.S.S. Petroșani — C.F.R. 
Arad 0—18.

• TENIS DE MASA, 
campionatul județean: C.S.

• ȘAH, campionatul ju
dețean : Dacia Orăștie — 
Preparatorul Lupeni 5—5.

s. bAloi

Pugiliștii din Lupeni 
au nevoie de sprijin material

Am primit o scrisoare, 
copleșită de amărăciune, 
din partea instructorului 
sportiv Nicolae Barbu, 
prin care ni se aduce la 
cunoștință totala lipsă, de 
interes a conducerii Aso
ciației sportive Minerul 

‘Lupeni față de secția^ de 
box, în care ^activează ti
neri îndrăgostiți de spor
tul cu mănuși, unii chiar 
talentați, precum Dănuț 
Gîtman, vizat de selecțione
rii lotului național de ju
niori. Astfel, la una din 
puținele gale organizate de 
Minerul Lupeni (se pare 
că secțiile Jiul Petrila și 
Minerul Vulcan au „sucom
bat", tot datorită lipsei de 
echipament), în compania 
pugiliștilor de la Aurul

Brad, unii reprezentanți ăi 
minerilor au fost obligați 
să intre în ring în... cio- 
răpi. : 1 f :

înțelegem marea dragos
te a conducerii asociați i 
pentru fotbal, echipa aduce 
în prezent și satisfacții su
porterilor. Nu putem fi în
să de acord cu neglijarea 
unei secții de tradiție, ca
re ar putea contribui la 
prestigiul sportului din Va
lea Jiului. In - acest fel, 
factorii vizați și-au decli
nat răspunderea susținerii 
materiale a tinerilor pugi- 
liștî. Măsură, după păre
rea noastră,-nesporți vă, ca
re trebuie revăzută cît timp 
secția mai poate fi salvată. 
Iată de ce dorim ca forul 
sportiv municipal să pro
cedeze... fără mănuși. '(LV.)

Cuts de limbă
să.
Blocnotes — infor
mații utilitare.
Selecțiuni din o- 
pereta „Lăsați-mă 
să cînt".
Tragerea 
expres.
Corespondenții ju
dețeni transmit... 
Forum cetățenesc. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Succesele
— temelii 
ce pentru

prono-

II
I
I
I

de azi 
traini- 

viîtorul 
comunist al patriei.
Ediție a emisiunii 
„Noi, femeile"! 
Muzică populară.19,50

20,10 Telecinemateca : 
x Ciclul „Mari ac

tori*1 Jean Gabin.
21,35 Telejurnal.
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OCUPAREA

Institutul de cercetări și pruiectări 
miniere pentru cărbune Petroșani 
ANUNJĂ CONCURS PENTRU 

POSTULUI DE
— traducător cu studii superioare pen

tru limba germana.
Concursul ya avea Ioc în ziua de 3 de

cembrie 1979. -
Condițiile de participare sînt cele pre

văzute de Legea nr. 12/1971. '-
Relații suplimentare se obțin la com

partimentul personal-învățâmînt, de la sediul 
I.C.P.M.C. Petroșani, strada Mihai Viteazu 
nr. 3.

Școala de șoferi amatori
Petroșani

RECRUTEAZĂ

— șoferi pentru obținerea autorizației 
de maistru instructor

Mica publicitate
STUDENTA meditez copii 

la limba franceză. Informa
ții telefon 41527, zilnic în
tre orele 14—17. (989)

CAUT femeie îngrijire co
pil, strada Aviatorilor bloc

12 sc. II ap. 7, Aeroport — 
Petroșani. (990)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bolon- 
duț Teodor, eliberată de 
I.M. Petrila. Se declară 
nulă. (991)
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