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Hotărîrile Congresului al Xll-lea

Program mobilizator pentru 
fiecare colectiv de muncă Se construiește continuu in Valea cărbunelui. 

Foto. I. LEONARD

AUTOBAZA
I.I.A. PETROȘANI

Indicatori de plan 
depășiți

Prin rezultatele obținute 
în perioada care a trecut 
din acest an, colectivul de 
oameni ai muncii de la 
Autobaza I.T.A. Petroșani, 
se înscrie printre colective
le fruntașe ale Văii Jiului. 
Semnificativ, de menționat 
este faptul că oamenii mun
cii de aici au realizat peste 
plan, în cele 11 luni ale 
anului, indicatorul tone 
kilometrice convenționale 
în proporție de 103,6 la 
sută, productivitatea pe loc 
capacitate a fost depășită 
cu 17,4 la sută, iar CUP-ul 
cu 4,1 la sută.

Alături de străduințele 
pentru realizarea sarcinilor 
de plan, oamenii muncii de 
la Autobaza I.T.A. au sus
ținute preocupări și în 
ceea ce privește gospodări-, 
rea chibzuită a combustibi
lului. Cele 132,3 tone moto
rină și 19,7 tone benzină 
economisite, dovedesc cu 
prisosință acest lucru.

O cerință desprinsă lă bilanțul semidecadei I

săi le-au intrat în sînge 
comenzile electrice și elec- 
trohidraulice ale moder
nului utilaj cu atac prin 
rotire, toate operațiunile

lu-
în 

400 
de 

s c 
noî

I Privesc, cu teamă, spre 
maistrul Ciminga. In cău
șul palmei drepte, ca în- 
tr-un cuib pufos, a popo
sit pasărea aceea de 
mină purpurie. Aici

I subteran, la orizontul 
j al minei Urieani, 64 

oameni strune
! una din cele mai 

cuceriri ale științei mon
diale, un complex pentru 
săpat galerii și tunete, ca
re acoperă activitatea si
multană a cinci brigăzi, de 
deschideri. Maistrul ener
getic. Ion Ciminga rîde, , 
îmi explică faptul că ori-: 
ce pericol este exclus aici. 
Pe galerie circulă aer con-: 
diționat. P.aza laserului a 
luat locul teodolitului și . 
firului de plumb, cu1 aju
torul ei se menține direc
ția. Rîde și șeful de bri-

Laserul conștiinței
gadă Andrei Tokeș. Om 
de. 40 de ani, dintre care 
18 în minerit. A venit, la 
Urieani, după frații săi 
Ștefan și Toma. Toma l-a 
învățat meserie. A îndră
git apoi mecanizarea. De 
la lopată la mașina de 
încărcat, la perforator, în 
urmă cu cinci ani a luat 
în primire prima combină 
de înaintare în steril, a- 
cum această bijuterie e- 
lectronică cu*  susținere 
mecanizată, iată bornele 
drumului său spre tehni
ca nouă. Lui și ortacilor 

------------------ _ - . . ju».--------- ----------

a lunii decembrie Intr-o atmosferă de aprobare unanimă a propunerilor tovarășului

sîut comandate de la pu
pitrul acesta cu o m îlți- 
me . de beculețe și butoa
ne,

— Corisultînd literatura 
tehnică existentă — ține 
să precizeze cu o mîndrie 
nedisimulată maistrul Ci
minga — afli că acesta es
te unul din cele mai mo
derne și complexe utilaje 
din lume, care înglobează 
și gîndirea tehnică a spe
cialiștilor de la I.U.M. 
Petroșani și Unio Satu 
Mare. Noi am transportat 
și montat cele 300 de tone 
de utilaj, în numai 40 de 
zile, cu vreo 10 mai puțin 
decît era programat, 
îl stăpînim.

privind creșterea rolului Frontului Unității Socialiste

Taiere, pășire, încărcare 
transportul materialelor 
la front, controlul direc
ției — operațiuni asigura
te automatizat. 64 de mi
neri, electricieni și lăcă
tuși contribuie la funcțio
narea ireproșabilă a 
„monstrului-* de 300 de 
tone. Majoritatea sînt ti
neri. Ion Șerbănescu are 
doar 19 ani, abia a absol
vit liceul industrial. O- 
peratorul Nicolae Dobîr- 
eeanu are 23 de ani, el 
ițăpînește însă mai multe 
meserii. La fel se poate 
vorbi despre lăcătușii En- 
dre Kiss și Gheorghe Pi- 
ciu, despre Grigore Colee- 
riu, secretarul adjunct al 
comitetului U.T.C. pe mi-

Ion VULPE

(Continuare în pag. a 2-a)

N1COLAE CEAUȘESCU

IN ORAȘUL VULCAN

Unități comerciale 
fruntașe

Unitatea nr. 43, autoser
vire, (responsabil Vasile 
Maier), unitate reprezen
tativă a comerțului din o- 
rașul Vulcan, și-a depășit 
sarcinile de plan ale anului 
în curs cu peste : 100 000 lei. 
De remarcat este faptul că 
la aceste rezultate ș. con
dus, pe lingă o bună a- 
provizionare cu produse de 

. sezon, servirea .ireproșabilă 
de care 
lucrătorii 

acest ma-

de plan Oamenii muncii din Valea Jiului

și solicitudinea 
au dat dovadă 
comerciali de la 
gazin.

Unitatea nr. 47 
ra. (responsabil 
Pițiguș) și unitatea nr. 46 
(responsabil Gheorghe Flo- 
roiu) sînt alte magazine 
fruntașe, care depășesc lu
nă de lună, sarcinile 
plan.

Alimenta-
M inerva

această lună de 1 281 tone 
de cărbune, Lupeni, cu 
plus 678 tone de cărbune 
(deși cu o și înainte plusul 

' ' ) Și
Urieani, cu plus 581 tone 
de cărbune — o mențiune 
aparte o facem pentru mi- 

■ ița Bărbăteni, care are o 
revenire deosebită și în- 

, registrează în ultima vre
me depășiri ale sarcinilor 
zilnice de plan, rămînînd 
cu numai 200 tone sub ni
velul prevederilor acestor 
cinci zile. Este firesc ca 
o întreprindere care' are 
doar 200 tone sub sarcina 
planificată să o alăturam 
minelor fruntașe atita timp 
cît celelalte înscriu nereali-

Dorin GllEȚA

La încheierea a cinci zile 
lucrătoare la nivelul Văii 
Jiului sarcinile planificate 
pentru această perioadă au 
fost realizate doar în pro- era de 1291 de tone) 
porție de 91,0 la sută. Si
tuația este cu ațît mai di
ficilă și mai neplăcută da
că ținem seama de două 
aspecte: prima — că șîn- 
tem în ultima lună a anu
lui, cînd realizările trebuie ' 
să se ridice la nivelul pro
ducției anului viitor, (ceea 
ce ar însemna că producția 
anului 1980 a fost pregătită 
cu temeinicie), iar cea 
de-a doua — că doar trei 
întreprinderi miniere pot 
raporta depășirea sarcinilor 
planificate pentru cele cinci 
zile lucrătoare. Pe lingă 
cele trei mine — Pețrila, 
care are un plus, la zi. pe

se înscriu, în număr 
organizațiile proprii

La I. M. Livezeni

Puternică angajare pentru 
participarea tot mai intensă 

la viaja social-politică 
a tării

(Continuare în pag. a 2-a)

O harnică formație de mineri de la I.M. Lupeni, brigada condusă de Ion 
Gîrea. ’ Foto: Gh. OLTEANU

mare, în 
ale F U.S.

Ne sporim 
contribuția 

la realizarea 
sarcinilor
economice

înfăptuirea propunerilor tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al partidului, cu privi
re la creșterea rolului Frontului Unității Socialiste, 
constituie un moment cu semnificații deosebite în via
ța politică a societății noastre. Noi forțe se angajează 
mai activ în marele efort general pentru Progres, pen
tru bunăstare. La mina Livezeni, încă din prima zi 
a declanșării acțiunii de înscriere în organizațiile 
proprii ale Frontului Unității Socialiste, numeroși oa
meni ai muncii prin semnarea cererii de primire in
dividuală și-au exprimat hotărîrea unanimă de a par
ticipa, în cadru organizat, la realizarea sarcinilor ce 
le revin din documentele 
partidului.

Congresului al Xll-lea al

Am primit și eu —- 
arăta loan Ulici, lăcătuș 
reparații turbine —, ca fie
care dintre noi toți’, cu un 
deosebit interes propune
rea secretarului general al 
partidului cu privire la 
creșterea rolului F.U.S. în 
viața social politică a țării 
și pot afirma cu tărie că 
m-am bucurat că voi avea 
posibilitatea să particip 
mai bine ca înainte la

dezbaterea, și rezolvarea 
problemelor cu care se 
confruntă colectivul nos
tru. De acum,, va spori mai 
mult contribuția mea 
producție, dar’ și în 
politică, de acum 
cuvîntul nostru va

Anchetă realizată
C. IOVANESCU

în 
viața 

încolo 
avea

de

Au trecut doar cîteva zi
le de la declanșarea acțiu
nii de constituire a orga
nizațiilor proprii ale Fron
tului Unității Socialiste. La 
sectorul VIII al minei Lu
nea solicitările oamenilor 
muncii de a fi primiți ca 
membri individuali ai 
F.U.S. au fost numeroase, 
iar ca urmare, a avut loc 
adunarea de constituire a 
organizației. Pentru cei 46 
de oamc-ni ai muncii din 
cadrul sectorului, care și-au 
exprimat dorința de a intra 
în organizația Frontului, 
Unității Socialiste, momen
tul constituirii organizației 
noastre a însemnat un pri
lej de recunoștință față 
de propunerile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru

Ioan PETZL, 
membru în comitetul 

organizației F.U.S., sector 
VIII, I.M. Lonea

(Continuare în pag. a 2-a) (Continuare în pag. a 2-a)
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Intr-o atmosferă, angajantfe pentru înfăptuirea fermă a hotărîrilor 

Congresului al XH-!ea al partidului

Oamenii muncii din Valea Jiului se înscriu, în
număr mare, în organizațiile proprii ale F.U.S.

ADUNĂRI FESTIVE 
consacrate împJWril a 35 de ani 
de la apariția ziarului Văii Jiului

lina în prezent, Ia S.S.H. Vulcan s-au primiț 120 de cereri pentru înscrierea 
individuală a oamenilor muncii în organizația proprie a F.U.S.

Instantaneul nostru vă prezintă momentul centralizării cererilor.

Foto: Gh. OLTEANU

Puternică angajare pentru participarea tot mai intensă 
la viața social-politică a țării

(Urmare din pagina 1)
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talice de bună calitate. Voi 
căuta în continuare ca 
lucrările executate de mine 
să se situeze la un nivel 
calitativ superior, să du
reze cit mai mult in folo
sul producției.

— Cu ocazia înscrierii 
în organizația proprie a 
F.U.S., — și_a început de
clarația tînăra strungăriță 
lXorica Munteanu — am 
putut constata că mă nu
măr printre muncitorii de 
bază ăi colectivului. Spun 
aceasta deoarece în primele 
zile s-a dat prioritate în
scrierii celor mai buni oa
meni din sector. In acest 
fel îmi revine datoria ca 
pe mai departe să-mi aduc 
din plin contribuția la 
îndeplinirea sarcinilor* * ce 
revin atelierului nostru, 
mai ales acum cînd prin

mai multă greutate, mai 
multă putere.

— Tinăr fiind — ne 
spunea strungarul Dorel 
Mu-nteanu — mă bucur și 
mă simt stimulat de fap
tul că voi avea prilejul 
să-mi spun într-un cadru 
organizat părerea, cu atît 
mai mult cu cit documen
tele Congresului al XII-lea 
al partidului pun sarcini 
deosebite în fața tinerei 
generații. Mă angajez ca 
de acum încolo, să-mi de
dic cu și mai mare dărui
re eforturile și priceperea 
în rezolvarea Problemelor 
de producție, dat fiind că 
minerii întreprinderii noas
tre au nevoie de piese de 
schimb și construcții me

| (Urmare din pagina 1)
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nâ. Specializarea, policali
ficarea oamenilor lui Td- 
keș nu s-au făcut dintr-o 
dată,» acest drum a fost 
presărat cu destule greu
tăți — la început puneau 
doar 2—3 armături, acum 
au ajuns 14—15 m pe zi 
avansare. Forhăierul rezu
mă performanțele ortaci
lor săi în cîteva vorbe.

— Altfel gindeau acum 
vreo cinci luni șefii de 
schimb Ion Apostol, 
Gheorghe Costache sau a- 
ji'itorii de mineri Petre 
Mureșan, Gheorghe Toa- 
der, Iuliu - Mihai, Laszlo 
Isloy și ceilalți. Acomo
darea eu utilajul ne-a în
vățat să-1 cunoaștem în 
amănunțime, sîntem foarte 
mulțumiți de el, dar cău
tăm să-i mărim mereu 
randamentul. In primele 
luni obțineam o înaintare 
nesemnificativă, în noiem
brie am reușit 190 m, ci
fră pe care sîntem liotă- 
rîți s-o depășim cît de cu- 
rînd.

Cei 12 km de galerie, 
care vor contribui la des

chiderea cimpului minier 
Hobiceni — acesta va fi 
orizontul de bază al minei 
— măsoară totodată pa
siunea și consecvența cu 
care oamenii lui Tokeș 
luptă pentru îmbunătăți
rea parametrilor de lucru 
ai complexului. Invățîn- 
du-i secretele, învățînd să 
nu privească tehnica nouă 
ca pe un fetiș. Dimpotrivă, 

Laserul conștiinței
rostul tehnicii trebuie în
țeles ca o profundă im
plicație a conștiinței lor 
muncitorești de a răspun
de angajat grijii partidu
lui, a secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru îmbu
nătățirea și ușurarea mun
cii minerilor din Vale. In
diferent de vîrstă, toți 
gîndesc la fel. Unul din
tre veterani, minerul 
Gheorghe Costache, mai 
are un an pină la pensie, 
ni se destăinuie. 

acest important act politic 
— constituirea organizați
ilor proprii ale F.U.S. — ni 
se dă posibililatea să par
ticipăm direct la rezolva
rea problemelor colective.

La rîndul său o altă 
tînără, Camelia Ceaușu de 
la sculărie, ne-a spus:

— In ultimele luni atelie
rul nostru a obținut cîteva 
realizări frumoase, depă_ 
șindu-și sarcinile de plan. 
Aceasta se datorește faptu
lui că la noi aproape toți 
muncitorii sînt policalifi- 
câți, stăpînesc mai multe

Sînt gînduri sincere cu care oamenii muncii iși 
exprimă adeziunea lor la propunerile tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU privind creșterea rolului 
F.U.S. în viața social-politică a țării.

Pină în ziua cînd ne aflam la mina Livezeni aici 
fuseseră semnate, după cum arăta tovarășul Nicolae 
Novac, secretarul comitetului de partid, peste 350 de 

cereri de înscriere, adică aproximativ 75 la sută din 
efectivul de nemembri de partid din întreprindere.

— Am condus 13 ani o 
brigadă, am vrut însă să 
lucrez cu acest utilaj mo
dern și de aceea am re
nunțat la funcție...

— In aceste zile istorice 
pentru patria noastră — 
Congresul al XII-lea, rea
legerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ca secretar ge
neral al partidului, cons
tituirea organizațiilor pro

prii ale F.U.S.. sublinia 
maistrul Ciminga, colecti
vul nostru este mai anga
jat ca oricînd pentru a-și 
îndeplini exemplar sarci
nile încredințate, știut 
fiind că depășirile noastre 
de metri liniari se vor tra
duce în, mai multe, tone 
de cărbune extrase, mai 
repede, din cîmpul minier 
Hobiceni.

Exemplar înseamnă pen
tru ortacii lui Tokeș, în 
primul rînd, autodepăși- 
re profesională. Argu-

Ne sporim 
contribuția 

la realizarea 
sarcinilor 

economice
(Urmare din pagina I) 

perfecționarea de.-1101. ra
ției socialiste, pentru 
posibilitatea creată tuturor 
oamenilor muncii de a 
participa direct la bunul 
mers al vieții economice 
și social-politice a țării.

In încheiere, organizația 
noastră a adresat o tele
gramă .tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialis
te, prin care ne angajăm 
să ne aducem o contribuție 
substanțială la înfăptuirea 
istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XII-lea al 
partidului.

meserii, puțind să acțione
ze acolo unde e nevoie. 
Constituindu-ne într-o or
ganizație proprie a Fron
tului Unității Socialiste, 
fără îndoială vom , avea 
prilejul să ne spunem și 
mai bine cuvîntul nostru 
muncitoresc, să fim mai 
activi în producție și mai 

.ales în viața politică. A- 
ceasta înseamnă pentru noi 
un puternic îndemn pen
tru a da viață hotărîrilor 
celui de-al XII-lea Con
gres al partidului.

mentul decisiv că nu pri
vesc utilajul ca pe un fe
tiș este faptul că au gîn- 
dit și realizat unele îmbu
nătățiri care îi ridică ran
damentul. Așa a apărut 
un repartizor de steril la 
deversarea benzii 4, care 
face posibilă încărcarea 
vagoneților pe două linii, 
mărește productivitatea și 
implicit, viteza de a

vansare. Armătura 
se scotea din inel și se 
potrivea pînă nu demult 
manual, mulțumită adop
tării unor soluții gîndite 
de acest colectiv, opera
țiunea se execută acum cu 
aparatură pneumatică, u- 
șurîndu-se munca și' Cîș- 
tigîndu-se timp prețios. 
Transportul materialelor 
se face cu ajutorul unui 
troliu mic cu aer și cu 
monoraiul

Din cei 12 km pe care-i 
au de străbătut cei 64 de

In fiecare oraș din Va
lea Jiului, au avut loc în 
aceste zile adunări festive 
prilejuite de aniversarea a 
35 de ani de la apariția 
primului număr al ziaru
lui „Zori noi". devenit, la 
6 august 1949, „Steagul 
roșu", organ de presă al 
Comitetului municipal Pe
troșani al P.C.R. și al Con
siliului popular municipal: 
La aceste adunări au parti
cipat activiști de partid și 
de stat, reprezentanți ai 
organizațiilor de tineret, de 
masă și obștești, colabora
tori, corespondenți și citi
tori ai ziarului, oameni ai 
muncii din întreprinderile 
și Instituțiile municipiului.

Desfășurate în această 
perioadă de angajare cu 
înaltă' responsabilitate pa
triotică pentru ‘îndeplini
rea documentelor elaborate 
de Congresul al XII-lea al 
partidului și, îți atmosfera 
de manifestate activă a 
democrației socialiste, prin 
constituirea organizațiilor 
proprii ale F.U.S., aceste 
adunări au pus în evidență 
aspecte ale istoriei ziaru
lui, ale rolului și funcțiilor 
lui în procesul de înfăptui
re a tuturor obiectivelor 
realizate în Valea Jiului 
în acești 35 de ani. Apărut 
în zorii erei socialiste pe 
pămîntul României, la pu
țin timp după istoricul act

Ritmicitatea
(Urmare din pagină I) 

zări care variază ca valori 
între minus 1 628 — mina 
Vulcan și minus 5 159 tone 
de cărbune — mina DÎIja. 
Reamintim și insistăm că 
referirile le facem numai 
la cinci zile lucrătoare.

In afară de mina Dîlja, 
unde realizările zilnice sînt 
constante (din păcate, con
stanța realizărilor se si
tuează sub nivelul sarcini
lor planificate) și confirmă 
permanență unor cauze ca
re frînează bunul mers al 
producției, la celelalte în
treprinderi miniere incons
tanța, neritmic itatea, sînt 
principalele caracteristici. 
Exemplificăm : la mina Le
nea nerealizările sînt cu
prinse între 327 și 964 
tone, la Livezeni între 54 
și 655 tone, iar la Paroșeni 
între 456 și 1127 tone de 
cărbune. Aceste oscilații și 
căderi înregistrate de la 
o zi la alta devin îngrijo
rătoare cînd . diferențele 
sînt de 400 tone (mina Lo- 

ortaci cu complexul de să- » 
pat galerii și tunele, pînă | 
acum s-au realizat doar J 
600 m.— un început bun, | 
de la această bornă, ală- I 
turi de specialiștii de înal- î 
tă clasă al sectorului IV | 
— frații ingineri Nicolae ' 
Maier Voin și loan Maier, | 
ei pot privi cu încredere « 
viitorul minei și implicit I 
al lor. J

...Primesc în căușul pal- | 
melor, pentru cîteva clipe, « 
raza laserului. Și mă simt ' 
alături de oamenii lui An- | 
drei Tokeș, acest admira- ‘ 
bîl colectiv de muncă, co- | 
lectiv care biruie toate | 
greutățile ivite. Rid îm- ' 
preună cu Ciminga, cu I 
Andrei Tokeș, cu subingi- . 
nerul Florea Comănoiu, | 
fiul minerului Florea Co- J 
mănoiu și nu îmi mai e ■ 
teamă de pasărea purpurie | 
de lumină. Dimpotrivă, ca J 
și ceilalți, o îndrăgesc, | 
dar nu ca pe un fetiș, ci * 
ca pe o adevărată rază de | 
lumină, care străbate mă- J 
runtaiele muntelui, tra- I 
sînd virtual drum spre J 
cărbune pe care înaintea- | 
ză minerii Uricaniului. ’

de Ia 23. August 1944, Zia
rul minerilor, al oamenilor 
muneij de pe aceste melea
guri, Steagul roșu", a fost 
și este un instrument efi
cient în unirea tuturor e- 
forturilor- constructive ca
re au transformat Valea 
Jiului, important bazin 
carbonifer al patriei, într-o 
zonă industrială modernă, 
în care pulsează o muncă 
rodnică, izvorîtă din noul 
profil moral-politic al omu
lui. Prin calitatea lui și 
prin contactul nemijlocit 
cu realitățile Văii Jiului, 
s-a întărit prestigiul pe 
care și l-a format ziarul 
în conștiința cititorilor care 
au contribuit permanent la 
desăvîrșirea lui de conținut. 
Colectivul de redacție, co
respondenții și colaboratorii 
ziarului „Steagul roșu", în
suflețiți de mărețele pers
pective ale țării noastre 
jalonate magistral de Con
gresul al XII-lea al Parti
dului Comunist Român, vor 
contribui în continuare cu 
o și mai mare eficiență, pe 
o treaptă calitativ supe
rioară, la importantele sar
cini politice, informative și 
educative ale presei comu
niste, la opera nobilă de 
construire a societății so
cialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României 
spre comunism.

realizărilor
nea), 600 tone (mina Live
zeni) sau peste 500 de tone 
(mina Paroșeni) și ar trebui 
să dea mai mult de gindit 
conducerilor selective din 
întreprinderile respective, 
ele demonstrînd existența 
unor cauze, a unor neajun
suri în calea desfășurării 
firești a procesului de pro
ducție, cauze, neajunsuri 
care pot fi evitate.

Privind retrospectiv la 
realizările înregistrate în 
aceeașj perioadă de timp 
constatăm că la unele în
treprinderi miniere situația 
economică în loc să meargă 
înspre mai bine s-a în
răutățit chiar. Spre exem
plu, mina Vulcan după 
cinci zile lucrătoare din 
luna noiembrie realizase un 
plus de 185 de tone, iar: 
în decembrie, în aceeași 
perioadă, acumulase un mi- 
nus de 1 628 tone de căr
bune, mina Lonea de la 
minus 719 tone în noiem
brie (5 zile), ajunge la 
minus 2 010 tone în de
cembrie, iar la Paroșeni de 
la minus 2 229 de tone se
ajunge la minus 4 019 tone 
de cărbune.

Am făcut această scurtă 
trecere în revistă pentru a 
menține permanent în 
atenția colectivelor de la 
întreprinderile miniere un 
aspect — realizările aces
tei luni trebuie să fie o 
dovadă a temeinicei pre
gătiri a producției anului 
viitor, cînd sarcinile sînt 
superioare acestui an, pină 
la sfirșttul căruia mai avem 
doar trei săptămini.

Ar fi nedrept să nu a- 
mintim și salturile calita
tive înregistrate la unele 
întreprinderi miniere, de 
fapt la aceleași întreprin
deri care și în această lu
nă își realizează ritmic 
sarcinile planificate, spre 
exemplu mina Petrila care 
în noiembrie, pe cinci zile, 
avea un minus de 251 de 
tone, iar în decembrie, un 
plus de 1 284 tone de căr
bune; Lupeniul a crescut 
de la 393 tone extrase peș
te plan în luna noiembrie 
la plus 678 tone de cărbu
ne In decembrie pe aceeași 
perioadă ; Uricaniul, de la 
minus 118 tone la plus 581, 
iar mina Bărbăteni de la 
un minus de 1 428 la minus 
208 tone.



Oameni ai muncii din Valea Jiului, scriitori, 
poeți, publiciști, despre ziarul lor în cei 35 de 

ani de apariție neîntreruptă 
--------  1944-1979
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al cuvîntului scris al
partidului, al nobilelor idei

devotat

de fiecareUn prieten 
zi al minerilor, al tutu
ror oamenilor muncii 
din Valea Jiului.

«a

Credincios sieși
Casă în adînc, cu înăun

tru și-n afară rădăcini, in
vizibile și neclătinate, aba
tajul... In redacția „Steagu
lui roșu" am avut șansa să 
trăiesc unica, irepetabila ex
periență a solidarității aba
tajului, m-am simțit ortac 
între ortaci.

„Steagul roșu" continuă 
să freamăte, prin tinere- 
țea-i veșnică, la unison 
cu inima adîncurilor și a- 
ccsta este semnul certitu
dinii că rămîne, cu o no
blețo de invidiat, consec
vent cu idealurile și cre
dincios sieși. In mirifica 
lui foșnire, „Steagul roșu" 
va dăinui dincolo de focul 
reverberelor.

Ortacilor, prietenii mei 
dragi, nu uitați și înteți
ți flat ăra cît se poate de 
vie !

Traian MtlLLER, 
redactor la „Gazeta Gor- 

jului" Tg. Jiu.

ale socialismului
O prezență permanentă, 

îndrăgită de cititori
Pentru noi, constructorii 

de utilaje și mașini mi
niere, ziarul „Steagul ro
șu" este un mijloc im
portant de informare des
pre viața social-politică a 
municipiului, despre suc
cesele obținute de colecti
vele de muncă, oglin
dind munca lor, dar 
fără să ocolească vizarea 
critică a aspectelor ne
gative. Oamenii din în
treprinderea noastră citesc 
ziarul fiindcă se văd o- 
glindiți în el și pot afla 
la zi noutățile vieții in
ternaționale. Multe din 
măsurile de perfecționare 
a activității economice, 
inițiativele muncitorești

a
generalizate 

articolelor 
„Steagul

valoroase au fost stabilite, 
cunoscute și 
ca urmare 
apărute în
roșu". Pentru colectivul
nostru, ziarul este un pu
ternic stimulent și prin 
faptul că publică informa
ții, scrisori, articole scri
se de oameni ai muncii. 
Iată de ce ziarul „Steagul 
roșu" este o prezență în
drăgită în rîndurile noas
tre, ale cititorilor, ale tu
turor oamenilor muncii 
din Valea .Jiului.

Leon 
lăcătuș 
I.U.M.

PITIC, 
mecanic 
Petroșani

Privind retrospectiv...
Privind în urmă înspre 

acel an 1949, cînd m-am nu
mărat printre redactorii 
ziarului „Steagul roșu", îmi 
dau seama din ce în ce 
mai bine că pentru repor
ter sau scriitor este un ma
re avantaj să-și înceapă ac
tivitatea într-un mediu 
muncitoresc cu vechi tradi
ții revoluționare — Valea 
Jiului, care, ca și alte cen
tre muncitorești din țara 
noastră, a format scriitori 
și reporteri, așa cum și-a 
format Și padrele necesare 
de tehnicieni ți specialiști, 
în spiritul exigenței sporite, 
insuflînd tuturor dragoste 
pentru meserie și încrede
re în faptele proprii. In Va
lea Jiului, cu o viață me
reu interesantă, trepidantă, 
scriitorul nu se simte ni-

cei
ca

de 
în 

tine- 
pri-

Noroc bun, ziar al minerilor!
Pentru mine, ziarul „Stea

gul roșu" este mai mult 
decit un ziar al minerilor 
ci mai mult decît o extraor
dinară cronică a Văii Jiu
lui, a Văii de care sînt le
gat printr-o veche și defini
tivă pasiune. „Steagul roșu" 
este o anume parte, aspră 
și romantică, din viața mea. 
Este tocmai partea vieții 
mele care m-a fixat pentru 
totdeauna în profesia cu
vîntului scris și tipărit și 
m-a determinat atunci, la 
ieșirea din adolescență, să 
înțeleg lumea într-un anu
me fel, adică în sensul o- 
bligației morale de a te 
pune în slujba înnobilării 
ei.

De ce mi-e atît de drag a- 
cest ziar la care eu n-am 
lucrat nici o zi (deși am 
muncit ca ziarist în Valea 
Jiului ?). Atunci, în anii 

1952—1953, am lucrat în

Valea Jiului la un alt ziar, 
al tineretului, care se nu
mea „Tinărul miner" și ca
re, ea și „Steagul roșu" se 
tipărea în aceeași veche ti
pografie, în aceleași nopți 
mirosind atît de puternic a 
cerneală tipografică. „Tînă- 
rul miner" a dispărut, dar 
în sufletul meu, pe oriunde 
am umblat de atunci, el s-a 
contopit cu ziarul „Steagul 
roșu", rămas acolo să iasă 
zilnic de sub tipar și să le ■ 
ofere minerilor veștile, i- 
maginile, ideile de care ei —3 cînd oare? 
au nevoie ca de lumina 
soarelui.

De cîte ori se întîmplă să 
vin în Valea Jiului (și caut 
insistent asemenea întâm
plări) îmi fac datoria de su
flet de a cumpăra de la 
primul chioșc ziarul ..^Stea
gul roșu", de a-i citi arti
colele, informațiile, "repor
tajele care nu odată m-au

călăuzit spre faptele și rea
litățile pe care le căutam 
pentru propriile-mi repor
taje. Pretind cu mîndrie, că 
sînt prietenul acestui ziar 
și prietenul personal al zia
riștilor lui inimoși, compe- 
tenți, cu suflete în ___ _
verberjează însăși sufletul 
mare și generos al 
lor. Nu odată am și scris 
pentru paginile „Steagului 
roșu" și am făcut-o 
bucurie și emoție.

Și iată, timpul a trecut 
----- ------- — ziarul a 

împlinit o respectabilă virs- 
tă, o vîrstă a maturității, a 
datoriei împlinite mereu și 
mereu, cu o rară perseve
rență. Cu dragoste îl salut, 
ca pe un prieten vechi, ca 
pe propria-mi tinerețe : No
roc bun !

ciodată singur. îmi amin
tesc: zilele, fără excepție, 
debutau cu o avalanșă de 
vești, aveai despre ce scrie, 
nu-țî rămînea decît să alegi. 
Iar după numai o zi — te 
aflai față în față cu 
despre care scriseseși,
la un examen sever, pe ca- 
re-ți doreai să-1 treci cu 
ta maximă. Nu izbuteai azi 

■— încercai mîine, cu și mai 
mari ambiții, cu un fel de 
înverșunare — din mereu 
aceeași dorință de a fi pre
zent la datorie, așa cum 
sînt și .cei care te inspiră. 
De cîte ori am fost întrebat 
unde mi-am început mese
ria, n-am ezitat să răspund: 
în Valea Jiului. Pe biroul 
meu de lucru se află o mi
că lampă de' miner, primi
tă în 
să-mi 
opere 
menii 
apară 
adevărați constructori ai a- 
cestei epoci.

no-

dar. Aș vrea ca ea 
lumineze calea spie 
trainice, în care oa 
îndrăgiți de mine să 
impunători și demni,

Dacă mi s-ar pune între
barea : „Care sînt momente
le definitorii trăite în 
Valea Jiului ?“ — aș răs
punde fără ezitare : primi
rea în primul detașament 
de pionieri din Vulcan; 
apoi primirea, alături 
alți colegi de școală, 
rîndul organizației de 
ret, și la puțin timp,
rairea în rîndurile membri
lor de partid, în organiza
ția sectorului V de la mi
na Vulcan.

Dacă mi s-ar pune între
barea: „Care a fost perioa
da cea mai frumoasă trăi
tă în Valea Jiului?" — aș 
răspunde cu emoție și cu 
mîndrie nedisimulată : 
legată de anii cînd 
pășit pentru prima 
apoi zilnic, în 
ziarului „Steagul 
Perioada primelor
tințe și apoi ale statorni
celor prietenii cu cei care 
m-au ajutat să deprind ros
turile scrisului, Constantin 
Magdalin și Ioan Mirza — 
cei care mi-au

cea 
am 

dată, și 
redacția 

roșu", 
cunoș-

care re-

mineri-

cu

Nicolae TIC, 
scriitor

numai pașii de început, ei 
și de mai tîrziu îndemnîn- 
du-mă să mă aflu zi de 
zi, ceas de ceas undeva, 
în Valea Jiului, într-o mi
nă, la o întreprindere, în
totdeauna între oamenii pe 
care i-am iubit și îi iubesc 
cu ardoare, între mineri.

Chiar dacă acum nu lu
crez la „Steagul roșu". mă 
simt puternic legat de a- 
ceastă redacție, de toți ci
titorii acestui ziar. Nicioda
tă, cred, nu voi putea ram
bursa ceea ce redacția mi-a 
dăruit învățîndu-mă eu. ge
nerozitate să cunosc oame
nii, după cum întotdeauna 
voi rămîne dator oameni
lor Văii Jiului pentru 
oricînd șj oriunde mă 
prin ei port eu . mine 
manent, un etalon al 
negației, al cinstei și
darității umane, al profun
dei omenii. '

că 
aflu, 
per- 
ab- 

soli-

îndrumat nu

Constantin MORARU 
redactor al ziarului 

„Scînteia"

Un deceniu înflăcărat
scriau viitorii scriitori ca 
Ion Băieșu, Petre Dragu 
și Mihai Caramfil, colegi 
de cenaclu cu mine, cît 
și alți prieteni ai muze
lor ca Dorel Dorian, 
dramaturgul de mai tîrziu, 
Constantin Beiu, deja 
consacrat autor de teatru 
și alții. La îndemnul ulti
mului, colaborator și el al 
„Steagului roșu" am optat 
pentru ziarul minerilor.
Această opțiune mi-a mar- '■ Și elevi, 
cat destinul de publicist 
și scriitor, muncind în 
redacție și conducînd ce
naclul ziarului „Steagul

roșu" nu mai puțin de 10 
ani. Un deceniu înflăcărat 
de emoția faptului coti
dian, cheltuind multă cer
neală pentru sute de re
portaje, schițe, poezii, cro
nici, note etc.

Aveam și colaboratori 
entuziaști, recrutați dintre 
cadrele didactice, actori, 
juriști, ingineri, studenți 

pe care-i pu
neam de multe ori să-mi 
scrie oriunde îi întîlneam, 
pe loc, pisîndu-i să ter
mine articolul, chiar dic-

Fapte diverse

Mihai CARAMFIL, 
redactor al ziarului 

„Scînleia"

tîndu-i-1, știind că ziarul 
nu așteaptă. Așa am avut 
bucuria să recrutez pen
tru ziar (și pentru litera
tură) oameni de talent. 
In plus, nu lipseau la- 
boratorii, foști profesori 
sau colegi, prieteni sau 
scriitori. Anii petrecuți la 
ziarul din Petroșani au 
fost ani de dăruire pen
tru alții, mai mult decît 
pentru mine, pentru citi
torii Văii Jiului pentru un 
țel și un vis purpuriu.

1

Irimie STRAUȚ, 
redactor principal, șeful 

secției reportaje la 
revista „Luminița"

r
I
(

I 
i

După ce a coborît pentru prima oară 
în mină, acum vreo treizeci și ceva de 
ani, la Petrila mi se pare, ca să scrie 
primul său reportaj în „Steagul roșu", 
despre primele abataje dotate cu cratere, 
colegul meu de redacție relata că a fost 
mai cu seamă frapat, și oarecum sur
prins, de faptul că pe galerii stăruia, a- 
colo în adîncuri, un bucolic miros de 
grajd : pe vremea aceea, cînd mecaniza
rea în subteran era la începuturile sa
le, transportul de la buncăre pînă la 
coliviile puțului, se făcea eu ajutorul 
cailor, care își aveau sălașele în sub
teran.

După doi-trei ani, cînd amîndoi ter
minam ucenicia de gazetari în redac
ția „Steagul roșu", același coleg a avut 
prilejul să scrie un reportaj despre ul
timii cai de mină care, fiind definitiv 
înloeulți cu locomotivele electrice, au 
fost scoși „la pensie". Era vorba, desi
gur, de un fapt divers care, însă, anun
ța sfîrșitul unei epoci, sau, dacă vreți, 
începutul unei ere noi în istoria mine
ritului și a întregului bazin carbonifer.

îmi amintesc de aceste împrejurări 
fiindcă, într-un fel, ele arată cum anu
me „Steagul roșu" s-a străduit .să fie 
un cronicar al faptelor diverse, impli- 
cîndu-se adînc în toate prefacerile re
voluționare care. în anii socialismului, 
au schimbat radical fizionomia Văii 
Jiului.

Fără îndoială „Steagul roșu" și-a a- 
firmat permanenta sa angajare în toa
te momentele și în toate etapele hotă- 
rîtoare ale bătăliei pentru cărbune. 
Ne mîndrim că în paginile lui. cei ca
re l-am slujit, cu mulți ani în urmă, 
ne regăsim propria noastră tinerețe.

pagină!

Mihai MURGU,
publicist Comentator la Televiziunea 

română — scriitor

A • . '

Invățămintului
un loc pe prl
Fericit prilejul ca „Steagul roșu" 

să-și serbeze împlinirea a trei decenii 
și jumătate de activitate în aceste zile 
de puternic entuziasm declanșat de is
toricele lucrări ale Congresului al XII- 
lea al partidului! Pe toți ne animă același 
nobil gînd : ziarul nostru, al minerilor 
Văii Jiului să urce mereu spre împli
nirea menirii sale.

Ce-aș putea să transmit astăzi ziarului 
la care am trudit pînă nu demult ?

Înainte de toate, dorința fierbinte să 
se angajeze cu toată autoritatea sa pu
blicistică, cu întreaga capacitate și a- 
lesul talent al celor .ce-1 sfrijesc 
făptuirea exemplară a sarcinilor 
vin Văii Jiului din documentele 
greșului al XII-lea.

In al doilea rînd — pentru că 
tul de ieri este astăzi un om al școlii — 
dorința ca „Steagul roșu" să facă loc în 
pagina întîi și invățămintului. Exprim 
această dorință îndemnat de sarcina cu
prinsă în Raportul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la Congresul al 
XII-lea al partidului, potrivit căreia 
vedem pentru perioada 1981 
sarcina calitativă, trasată 
general al partidului, de 
neri-tehnicieni.

Cu deplina Certitudine că următorii 
pași ai ziarului în istoria noastră nouă, 
vor fi marcați de multiple împliniri, u- 
rez colectivului de ziariști, tuturor ce
lor ce contribuie la editarea, imprimarea 
și difuzarea organului de presă al Co- 

' mitetului municipal de partid Petroșani 
„La mulți ani" !

Dr. ing. Nicolae ANDRONACHE, 
inspector general 

al Inspectoratului școlar al județului 
Hunedoara

în în- 
ee re-

Con-

ziaris-

-1985 și 
de secretarul 
a pregăti rni-
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Pentru a se asigura

Planurile NATO de amplasare în Europa occidentală a noi tipuri de
armament racheto-nuclear, întîmpină o largă și puternică opoziție

ATENȚIE LA 
DEPĂȘIRI !

în dezbaterea Adunării 
Generale 'a O.N.U.

Situația din Orientul Mijlociu
L NAȚIUNILE UNITE 7 
(Agerpres). Dezbaterile din 
Adunarea Generală a 
O.N.U. asupra punctului a- 
gendei sale vizîiid situația 
din Orientul: Mijlociu; la 
care au luat cuyîhtul un 
mare număr de delegați, au 
relevat existența unui larg 
conșens asupra principiilor 
de bază ale unei reglemen
tări politice , globale.
’ Delegațiile a,, numeroa-e 
țări, între' care și delega
ția română; au evidențiat 
rolul activ pe care O.N.U. 
trebuie să-l exercite _ în 
scopul soluționării crizei 
clin Orientul Mijlociu și 
s-au pronunțat în favoarea 
convocării unei conferințe 
internaționale sub auspici
ile O.N.U., la care să par
ticipe toate părțile impli
cate, inclusiv OEP.

In încheierea dezbate
rilor; Adunarea Generală a 
adoptat, cu o mare majo
ritate de voturi, un proiect 
de rezoluție supus de un 
grup de state nealiniate, 
document care reafirmă că 
o reglementare justă și
durabilă a problemei O- 
rientului Mijlociu trebuie 
.să se bazeze pe o soluție 
de ansamblu, elaborată 
sub auspiciile O.N.U., ți-

■nînd seama de toate 
pectele conflictului arabo- 
israelian, in special de rea
lizarea drepturilor naționa
le inalienabile ale poporu
lui palestinian și evacuarea 
de către Israel a teritori
ilor arabe ocupate.

A fost reamintită poziția 
de principiu a României, 
care, chiar de la declanșa
rea conflictului s-a pro
nunțat -constant pentru so
luționarea lui politică, 
pentru instaurarea unei 
păci globale care să ducă 
la retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967, 
la realizarea dreptului po
porului palestinian, la au
todeterminare, inclusiv la 
constituirea unui stat 
prin independent, la 
g urarea independenței 
suveranității statelor 
regiune.

pfo- 
asi- 

și 
din.

ACORD
CHINO-JAPONEZ

BEIJING 7 (Agerpres). 
La Beijing a fost 
semnat joi un acord în
tre China și Japonia pri
vind explorarea și exploa
tarea zăcămintelor de pe
trol și gaze naturale în 
zona golfului Bohai. pe o 
suprafață de 25 500 km pă
țeați, informează agenția 
China Nouă.

Majorări de prețuri
TEL, AVIV 7 (Agerpres).
La Tei Aviv a fost ă- 

nunțată o i majorare cu 50 
la sută a taxelor la trans
porturile civile — infor
mează agențiile de presă 
A fost hotărîtă, de aseme
nea, sporirea cu 52 la sută 
a taxelor pentru serviciile 
poștale șl telecomunicații.

STOCKHOLM 7 (Ager
pres). La Stockholm s-a a- 
nunta! că pînă la sfîrșitiil 
acestui an în Suedia ur

să se opereze o se-; 
majorări de prețuri, 

scumpite 
produsele 

chiriile, 
încălzirea. . Ulterior, vor 
fi. majorate tarifele pentru 
convorbirile telefonice.

mează- 
rie de 
Astfel, 
carnea 
lactate

vor fi 
de vită, 
și laptele.

Un apel adresat organizațiilor sindicale, 
mișcării muncitorești și guvernelor din țările nordice

Europa pccidentală a noi 
tipuri de armament rache- 
to-nuelear american. înfăp
tuirea acestor planuri — 
se spune în apel — ar pe
riclita grav pacea, securi
tatea în Europa și în în
treaga lume, ar atrage in-

C'OPENHAGA 7 (Ager- 
preș). Partidele comuniste 
din Danemarca, Finlanda, 
Norvegia și Partidul de 
Stingă—Comuniștii din 
Suedia, au dat publicității 
un apel adresat organiza
țiilor sindicale, mișcării 
muncitorești și guvernelor tensil'icarea cursei înarmă- 
din țările nordice, i 
du-le să se manifeste 
potriva 
privind

cerin- 
i îm- 

planurtlor NATO 
amplasarea în

rilor și ar face mai dificilă 
în viitor o înțelegere în 
problemele limitării arma
mentelor și în cele privind

9 Declarația Comisiei Politice a C.C
LISABONA 7 (Agerpres). 

O declarație a Comisiei 
Politice a C.C. al P.C. Por
tughez arată că P.C.P. a- 
preciază că un climat de 
pace, securitate și coopera
re în Europa și în întreaga 
Iunie poate fi realizat nu 
prin producerea și ampla^ 
sarea de noi tipuri de ar-

me de distrugere în masă, 
ci prin reducerea acestor 
armamente, nu prin întări
rea blocurilor militare, ci 
prin crearea de condiții 
pentru desființarea lor 
t r e p t a t a. Declara
ția, dată publicității în le
gătură cu planurile S,U.A. 
și NATO de a amplasa în

cădezarmarea. Arătînd 
planurile NATO urmăresc: 
modificarea echilibrului de 
forțe și obținerea unei su
periorități militare a 
NATO asupra statelor par- 
ticipante la Tratatul de lă 
Varșovia, apelul evidenția, 
ză imperativul ca, în locul 
amplasării de noi sisteme 
de rachete, să se înceapă 
convorbiri în problemele 
dezarmării.

al P.C. Portughez
Europa occidentală noi' ti
puri de rachete cu încăr
cătură nucleară, apreciază 
că ..înfăptuirea unor aseme
nea planuri ar duce la 
perturbarea ; ' echilibrului 
militar în Europa, la o in
tensificare a cursei înar
mărilor.
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Campionatele mondiale degimnastică

O prestigioasă și strălucită victorie 
a selecționatei României

FILME

NEW YORK 7 (Agerpres). 
Concursul feminin pe echi
pe din cadrul campionate
lor mondiale de gimnasti
că de la Fort Worth (S.U.A.) 
s-a încheiat cu o presti
gioasă și strălucită victorie 
a selecționatei României, 
alcătuită din Nadiâ Coma
neci, Emilia Eberle, Melita 
Ruhn, Dumitrița Turner, . 
Rodica Dunca și Marilena 
Vlădărău, care cucerește 
pentru prima oară îh isto
ria gimnasticii noastre ti
tlul de campioană ;a lumii, 
după ce fusese vicecampioa- 
nă olimpică și mondială.

Acest mare: succes a fost 
obținut în pofida faptului 
că Nadia Comăneci, sufe
rind de o infecție la mîna 
stingă cu inflamarea deger 
tulul mare, a concurat la 
un singur aparat — bîrna, 
unde a obținut cea mai 
mare notă din concurs 
(9,95), rămînînd în conti- 

. nuare în cursa pentru cîș- 
tigarea medaliei de aur la 
acest aparat. Indisponibili
tatea Nadiei Comăneci: a 
fost compensată de mobili
zarea exemplară și voința 
de a învinge în această 
dificilă întrecere a celor
lalte componente ale echi
pei române, care; practic, 
în cinci concurente, a reu-

șit să se claseze înaintea 
redutabilei formații a 
U.R.S.S., favorită și inva
riabil*  campioană mondială 
în ultimii ani, aflată în 
avantaj după desfășurarea 
exerciți, ilor impuse.

Concursul de exerciții 
libere s-a disputat intr-o 
mare tensiune sportivă. 
Majoritatea concurentelor, 
căutînd să realizeze punc
taje maxime, au ratat mul
te exerciții, în timp ce ti
nerele noastre gimnaste, 
deși au prezentat exerciții 
de maximă dificultate, au 
evoluat constant, . cu mult 
calm și la un înalt nivel 
tehnic,- reușind în f inal a- 
ceastă frumoasa performan
ță, îndelung aplaudată de. 
cei peste 10 000 de specta- 

, lori prezenți îh tribunele 
de la Center .Arena.

Speranțele noastre olim
pice, tinerele și talentatele 
coechipiere ale Nadiei, s-au 
întrecut pe ele însele în a- 
eeastă pasionantă întrece
re, la capătul căreia au 
reușit să se impună în fa
ța unor gimnaste de mare 
reputație ca Nelli Kim, 
Natalia Sapoșnikova, Ma
ria Filatova (U.R.S.S.), 
Maxy Gnauk (R.D. Germa
nă), Vera Cerna (Cehoslo
vacia), Marcia Frederick

(S.U.A.). Toate componen
tele formației române me
rită sincere și călduroase 
felicitări pentru excelenta 
lor evoluție, dar în primul 
rîhd se cuvine a fi subli
niată comportarea Melitei 
Ruhn, deosebit de constan
tă, notată cu 9,90 la sol 
și sărituri: și cu 9,80 la pa
ralele și ..bîrna.

lată și notele obținute de 
celelalte gimnaste românce 
(în ordinea: paralele, bîrnă, 
sol și sărituri): Emilia 
Eberle:' 9,85 ; 8,95 ; 9,85;
9,75; Dumitrița o Turner : 
9,70; 9,70; 9,70; 9,90; Ro
dica Dunca : 9,60; 9.75; 9,80; 
9,75 ; Mărilena Vlădărău : 
9,50; 9,55; 9,85; 9,70.

Strălucitul succes obținut 
de echipa noastră la aceas
ta a 20.-a ediție a campio
natelor mondiale demon
strează bogatul rezervor de 
talente al școlii românești 
de gimnastică atestînd încă 
o dată supremația cucerită 
în ultimii ani.

Clasamentul final al con
cursului feminin pe echipe: 
1. ROMÂNIA — 389,550
puncte — campioană a lu
mii; 2. U.R.S.S. — 388.92.5 
puncte; 3. R.D. Germană — 
388,075 puncte; 4. R.B. Chi
neză — 384,600 puncte; 5. 
Cehoslovacia — 382,300

puncte; 6. S.U A —: ,381.325, 
puncte; 7. Ungaria — 
379.050 puncte; 8. Bulga- . 
ritr — 376,950 puncte; 9. 
Japonia — 375,650 puncte; 
io. Canada — 375,100 punc
te ; 15. Franța — 366,800 
puncte; 12-. Coreea de Sud 
— 371,050 puncte 13. R.F. 
Germania — 369,350 puncte; 
14. Elveția — 368,200 punc
te; 15.00 Franța — 366,800 
puncte; 16. Anglia — 366,600 
puncte etc. Lă concurs au 
participat echipe din 26 de 
țar}.

. In clasamentul general 
individual conduce Nelli 
Kim (U.R.S.S.), cu 78,500 
puncte, urmată de Maxy 
Gnăuck (R.D. Germană) — 
78 350 puncte, Maria Fila
tova (U.R.S.S.) — .78,300 
puncte, Melita Ruhn (Roma

nia) — 78,250 puncte, Steffi 
. Kraker (R.D. Germană) — 

77.700 puncte. Regina Gra- 
bolle (R.D. Germană) — 
77,450: puncte. Natalia Sa- 
poșnikovă . (U.R.Ș.S.
77,400 puncte. Emilia E- 
berle .și Rodica Dunca (am
bele România) —- 77,350 
puncte. Dumitrița Turner 
(România), Zhen Zhu (R.P. 
Chineză) și Vera 
(Cehoslovacia) 
77,300 puncte . etc.

Astăzi se «desfășoară în
trecerile concursului gene
ral pentru clasamentul la 
individual compus. Din pă
cate, Nadia Comăneci,. care 
conducea detașat și se 
anunța ca virtuală cam
pioană mondială absolută, 
fiind suferindă, nu va mai 
participa la acest ,, concurs.

Cerna 
cite

TV
Teleșcoală.
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o 
circulație in deplină si
guranță, toți participan- 
ții la' traficul rutier tre
buie să acorde atenție 
fiecărei manevre de 
schimbare a direcției de 
mers. Din constatările 
făcute, în aceste zile de 
către echipajele miliției 
în orele de circulație 
de vîrf, se deduce că 
mai sînt conducători au
tocare nu execută corect 
manevrele de depășire. 
Unii nu semnalizează 
din timp intenția de a 
executa 1 unviraj sau o 
depășire, puhînd astfel 
în pericol pe 
participant! la trafic. 
Astfel, conducătorul au
to amator Petru Laurîan, 
din Vulcan, deși a in
trat în posesia permisu
lui doar de cinci săp- 
tămînl, s-a înscris în-

ceilalți

PETROȘANI — 7 No
iembrie : In numele pa
pei rege; Republica : A 
fost regăsită compania a 
7-a; Unirea : Jachetele 
galbene;

LONEA:
her,

ANINOASA : Lumea 
Atlantide!;

Tinâr și li-

VULCAN : Școala cu
rajului;

LUPENI — Cultural : 
Ora zero; Muncitoresc : 
Viață merge înainte;

URICANI: Poveste de 
dragoste și ■ onoare.

9,40 
Curs de limbă germană. 
10,00 Curs de limbă spa
niolă. 10,20 Șoimii patriei. 
10,30 Roman foileton. Cei 
din Mogador (reluarea e- 
pisodului 11) 11,30 Țe- 
1< •cinemateca. 13,00 De la 
A la... infinit. 16,00 Cam
pionatele mondiale de 
gimnastică. 17,05 Handbal 
feminin : Confecția Bucu
rești — Admira Viena 
(repriza a Il-a) în „Cupa 
Cupelor". Transmisiune 
directă de la Ploiești.
17.50 Clubul tineretului. 
18,35 Săptămâna politică.
18.50 1001 de seri. 19,00 
Telejurnal. 19,20 Inițiati
ve. 19,40 Teleenciclope- 
dia. 20,10 Film serial :

Dallas — Compania pe
trolieră Ewing. 21,00 Se- 
ieețiuni dc la Festivalul 
de romanțe „Crizantema 

aur" — Tîrgdviște 
21,35 Telejurnal. .

de
1979.

LOTO
Rezultatele din 7 

cenibrie 1979 :
dc-

Extragerea I — 1 63 23

31 88 25 4 47 38
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Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Mihai 
Gheorghe Viorel, 
de I.M. Livezeni. Se 

i 'clară nulă. (1005)

eliberată
de-

jic Minerva, eliberată de
1.1J.M. Petroșani. Se de
clară nulă.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA ; Petroșani, str. Republicii,

8
Fond : 973.381 lei.

Extragerea a Il-a — 87

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Chi- 
riac Nicu, eliberată de 
I.M. Petrila. Se declară 
nulă. (1006).

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe. numele . Ma
rian Gheorghe. elibera
tă de 1.R.I.U.M, Petro
șani. ' Se declară nulă. 

1(1007) ; ■■■.■- c- <3 . -

PIERDUT legitimație de: 
servici u pe numele A Idea 
Gheorghe, ; eliberată de 
I.M. Paroșenî. Se declară 
nulă. (1008;

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele £>o-

(1010)

legitimație de 
numele Crișail 
eliberată de

PIEl i OUT 
serviciu pe 
Gheorghe, 
I.M. Aninoasă. Se declară 
hulă. (1011)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Giod 
loan, eliberată de . I.M, 
Petrila. Se declară nulă. 

(1012)

PIERDUT carnet de cali
ficare fochist, pe numele 
Adoc Franeisc, eliberat de 
E.G.C.I.. .Petroșani Se de
clară nul. (1014)

FTERDUt carnet : student 
pe numele Banciu Nicu, e- 
liberat de Institutul de 
mine Petroșani. Se declară 
nul. (1016) '

I
I
I
I
I

I

țr-o depășire periculoa- i 
să, fără'să se asigure în « 
prealabil. Pentru fapta , 
sa iresponsabilă, care 
din fericire nu s-a sol
dat cu accident, i-ă fost 
suspendat permisul pen- I 
tru două luni. i

DIN NOU ALCOOLUL

Desigur, viața își are 
tentațiile ei, între care 
la loc de „cinste" este 
și un pahar-dotîă de... 
molan. Dar conducătorii 
auto trebuie să reziste 
tentației ! Căci altfel se 
poate ajunge la acciden
te grave. Din păcate ca
zurile de conducători 
auto aflăți la volan, sub 
influența băuturilor 
coolice au Sporit în 
timul timp. Printre 
găsiți în plin trafic 
volan sub influența 
coolului în ultimele 
se numără I. B. 
Uricani, M. G. din
■roșani, I. K. din Lonea.

Este firesc să fie 
sancționați fără cruțare 
acești așaziși conducă
tori auto, conform pre
vederilor legale, în in- 

Jeresul tuturor partici
pantelor la traficul ru
tier. .

'• 
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al- , 
ul- 
cei 1 
la I 

al- I 
zile I 
din 
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ATENȚIE LE MlZGA 
I ' ȘI POLEI! .

I Avînd în vedere re- 
. petarea unor evenimente 

. de circulație produse 
din cauza ceței, umeze-

| lij și poleiului de pe 
I șosele, biroul circulație 
| al miliției Petroșani re- 
i comandă tuturor condu- 
. cătorilor auto să adopte 
permanent viteza de de
plasare a antovehicule-

I lor la condițiile meteo- | 
I rologice. Pe timp de | 
ceață și polei, să' circu- I 

| ie cu farurile aprinse pe I 
faza de întîlnire, să re- I 

! ducă viteza de circulație I 
I pînă la limita necesară I 
' evitării oricărui pericol. I 
Este recomandabilă, de I 
asemenea, viteza redusă j 
înaintea intrării în 
curbe și în apropierea 
trecerilor pîetonale.

★ '
Reamintim conducă

torilor auto că, inline, 9 
decembrie, este permisă 
doar circulația 
rismelor 
personală 
mere de 
fără soț.

Rubrică
V.

cu sprijinul miliției
Petroșani

autotu- 
proprietate 

care au nu- 
înmatriculare

realizată de 
STRAUȚ
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