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înfăptuim hotăririle Congresului al XII-lea

Mina Lupeni Acum, ia începutul anului 1980, anul în 
care Valea Jiului trebuie să extragă peste 
11 milioane tone de cărbune, anul în care 
se pregătește producția noului cincinal, am 
adresat conducerilor întreprinderilor mini
ere trei întrebări :

1) CUM VEȚI ÎNCHEIA PRJMA LUNĂ Șl 
ANUL 1980 ?

2) CE PREOCUPĂRI AVEȚI ÎN CEEA CE 
PRIVEȘTE MECANIZAREA LUCRĂRILOR DIN 
SUBTERAN ?

3) CARE ESTE STADIUL ASIGURĂRII 
VIITOARELOR CAPACITĂȚI DE EXTRACȚIE?

Azi, ne răspunde directorul
I. M. Vulcan, ing. loan DUMITRAȘ 

„Vom îndeplini sarcinile 
sporite de cărbune"

8000 tone 
cărbune 

peste sarcini 
Colectivul minei Lu

peni, Întreprindere care 
are în funcțiune 6 com
plexe mecanizate ta sec
toarele IV, IH și Vi a 
extras peste sarcina de 
plan de ta începutul a- 
nului «00® tone de căr
bune cocsifidabil. La 
temelia acestei rezultat 
deosebit de valoros stau 
sporurile de productivi
tate obținute care, nu
mai la productivitatea 
manei! în cărbune a 
fost de peste 556 kg/post 
la nivel de întreprinde
re.

SITUAȚIA REALI
ZĂRILOR la nivelul 
SECTOARELOR BE 
PRODUCȚIE :

< SECTORUL IV — 
cel mai mare și mai 
mecanizat sector din

' Valea Jiului. întreagn 
producție se extrage eu 
complexe mecanizate — 
a «Minut ia nouă zile 
lucrătoare un plus de 
4172 tone, pe seama de
pășirii produetivitătii 
muncii planificate, în 
cărbune cu 1625 
kg/post.

< SECTORUL HI ®- 
cupă locul doi la Pro
ducția de cărbune ex
tras eu un plus de 3092 
tone, dar pe primul loc 
la sporurile de produc
tivitate a muncii obți
nută în răzbune — 
1708 kg/post. La 
sectar a fost pus 
funcțiune cu bune 
zullate un complex 
canizat românesc

front a sectoarelor 
a fost parțial afec-

pltts 
acest 

în 
re- 

: me- 
pro

dus la LU.M. Petroșani 
de tip SMA-2 cu care 
brigada condusă de Las- 
zlo Maiyus a obținut 
medii zilnice la produc
tivitate de 15—16 tone 
Pe post și -o producție 
suplimentară, de la în
ceputul anului, de peste 
1300 de tone.

< SECTOARELE I, 
Vil și V au realizat 
împreună, peste sarcina 
de plan 1473 tone de 
cărbune, producție ex
trasă suplimentar tot pe 
seama sporurilor de 
productivitate a muncii 
în cărbune cunrinse în
tre 756 și 138 kg/post.

1. Față de realizările a- 
nului 1979, producția fizi
că" de cărbune ce șe "va 
extrage la I.M. Vulcan în 
acest an este superioară 
cu 160 ©00 tone. Sînt cre
ate condițiile țehnicp-or- 
ganîzatorice pentru ca 
pianul pe luna ianuarie și 
întregul an să fie îndepli
nit. Demarajul in prime
le zile ale anului a fost 
îngreunat de faptul că li
nia de 
I și V 
tată la sfîrșlt’.il anului tre
cut, de 
mere de autoaprindere 
cărbunelui. La
VII, exploatarea în abata
jele mecanizate a fost în
treruptă de ivirea unor in- 
tercalații sterile pe gro
simi și lungimi mari ale 
fronturilor și, totodată, de 
apariția viiturilor de apă. 
Pentru a contracara e-

apariția unor feno- 
a 

sectorul

I(Continuare în pag. a 2-a)

CHEMAREA LA ÎNTRECERE

adresată de întreprinderea „Electrocentrale"
- Oradea

O brigadă fruntașă, cea condusă de Dumitru Să- 
năuțeanu de Ia sectorul VII al minei Vulcan care 
realizează suplimentar lucrări de pregătire.

Foto : Gh OLTEANU

feetul lor și în vederea
asigurării unor condiții
mai bune de realizare a 
sarcinilor în lunile urmă
toare, biroul executiv al 
c.o.tn. a adoptat soluții de 
echilibrare a sarcinilor pe 
sectoare, iar <’a o măsură 
hotărîtoare pentru crește
rea capacităților de ex
tracție în etapa imediat 
următoare, de la 1 februa
rie, vom înființa un nou 
sector de producție. Este 
pregătit totul pentru ca 
nou) colectiv de muncă să 
înceapă o activitate rodni
că. Pentru asigurarea for
ței de muncă tînără, necesa
ră întăririi brigăzilor noi 
formate 
sprijinul 
C.M.V.J.

ni s-a promis 
din partea 

Creșterile de
HOFFMANA.

Echipa de fierar-beto- 
niști condusă de Aris- 
ticS Boian de la I.C.M.M. 
Iotul Petrila pregătește 
armarea, stil pilor de 
susținere de la cota 12 
a noii preparați! în curs 
de construcție.

Foto : Ion LICIU

In pregătirea Congresului Frontului Unității Socialiste

Largă participare a tuturor locuitorilor
la realizarea sarcinilor economico-sociale

»e la conferința orășenească a organizației Fron
tului Unității .Socialiste din Lupeni au trecut peste 
două săpiămini. Programul de măsuri stabilit eu acest 
prilej a devenit programul de acțiune al tuturor mem
brilor F.U.S., al locuitorilor acestui frumos oraș al 
minerilor. Am discutat pe această temă cu tovarășa 
Ioana Meszaroș, președinta Consiliului orășenesc al 
Frontului Unității Socialiste.

— Cei peste 4 700 mem
bri ai F.U.S. constituiți în 
64 de organizații proprii, 
acționează cu hotărîre 
pentru transpunerea în 
viață a istoricelor hotărâri 

. ale Congresului a' Xll-iea 
al partidului. Pe prim 
plan, organizațiile proprii 
ale F.U.S. situează mobi
lizarea oamenilor muncii 
la realizarea sarcinilor ce 
ne revin pe acest an, ulti
mul al cincinalului. La în
treprinderile miniere Lu
peni, Bărbăteni, în comerț 
și cooperație, ia I.F.A. „Vîs- 
coza“ organizațiile F.U.S.

. au acționat în această pe
rioadă în sprijinul produc- : 
ției, direct la fronturile de 
cărbune, pentru sporirea 
calității cărbunelui prepa
rat și a firelor de mătase ; 
fabricate, lărgirea gamei 
de prestări de servicii și

desfășurarea unei deserviri 
civilizate.

— In acest an în fața 
comuniștilor, a tuturor 

oamenilor muncii din •- 
rașul Lupeni stau sar
cini majore. Cum s-a 
trecut la înfăptuirea 
lor ?

Pe șantierul locuințelor 
din Lupeni constructorii 

lucrează de zor, dar 
le lipsesc unele materiale

pârtii spre punc- 
lucru. Marți, 8 

a.c., pe la ora 
toate cele

Încă din primele zile ale 
anului, pe șantierul unde 
se construiesc obiectivele 
social-culturale prevăzute 
in acest an la Lupeni lu
crul s-a desfășurat cu 
spor. In < iuda zăpezii a- 
bunclente, care a acoperit 
cu un strat gros căile de 
acces și lucrările exteri
oare, constructorii și-au 
făcut datoria. Au curățit 
de zăpadă calea de rulare 
a macaralei de lingă blo
cul A2, zidurile și plan- 
șcele de la nivelul III și 
au creat 
tele de 
ianuarie 
prînzului, pe 
patru scări ale blocului A2 
se lucra de zor. Execi au 
finisări interioare mozai
carii din echipa condusă 
de Ilie Popa, zugravii lui 
Aurel Pălivan și instalato
rii din formațiile condu
se de Ilaralambie Moroșan 
și loan Frîncu. La ultimul 
tronson al blocului 
cat pînă âproape de 
Iul IV, tâmplarii din 
pa lui Cornel Banu 
gătiseră cofrajele Și se 
turnau primele bene cu 
beton.

Aflăm de la tovarășul 
Otto Coreeani, șeful șan
tierului, că blocul A2 es-

ridi- 
nive- 
echi-
pre-

—■ încă din primele zile 
ale anului colectivele de 
oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile' 
orașului nostru au raportat ■ 
rezultate bune. Putem e-

- videnția colectivele de la , 
mina Lupeni care pînă 
ieri au depășit planul cu 
peste 8 000 tone de căr
bune precum și pe cei de 
la mina Bărbăteni care au 
realizat o producție de 
peste 2 200 tone cărbune

Interviu realizat de 
Valerin COANORAȘ

(Continuare in pag. a 2-a) 

te unul din obiectivele ; 
restanță prevăzute să fie ' 
date în folosință în anul 
1979. Au. fost concentrate 
aici, cu scopul de a fi dat 
în folosință cît mai curând, 
mai multe echipe de mese
riași. Pînă în 12 ianuarie 
trebuiau predate 30 de d- 
partamente, iar după încă 
o săptămână și cele de pe

■ scara a IV-a. .■ c
In legătură cu frontu

rile de lucru pentru 1980, 
ritmul de lucru și stadi
ile de execuție de pe șan
tier, am aflat că la blocul 
A 7 a început montarea co- 
frajelor și se prevede în 
scurt timp turnarea be
toanelor. La blocul. 17, 
care ya avea 170 deapar- 

se lucrează la 
cele 7 tronsoane.

tamente, 
trei din 
La două se sapă fundația, 
iar la unul a început tur
narea betoanelor. Este a- 
tacată, de asemenea, iu- , 
crare® la viitoarea școală • 
cu 24 săli de clasă din ! 
Bărbăteni, dar se simte. ' 
lipsa unui excavator și a 
forței de muncă necalifi
cată.

Viorel STRAUȚ

(Continuare in pag. a 2-a) r
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poeziei românești
 de ani de la nașterea LuceafâruIui

Ma bate gindul 
hărțile geografice 
sînt întotdeauna un 
loc tocmai perfect 
tru a cunoaște o țară și 

■un popor. Ce poate în
semna Ipotești i pentru 
un străin neavizat care 
nu ne cunoaște istoria 
și cultura și care își 
plimbă degetul pe harta 
țării noastre ? Un sat oa
recare, pierdut printre 
altele multe din nordul 
Moldovei. Pentru noi, în
să, atunci cînd îi auzim 
pronunțat numele, el 
primește rezonanțe u- 
nice. O înaltă cutremu
rare ne inundă sufletul 
și pe ecranul minții 
noastre apare un tărîm 
mirific de poveste, îm
bălsămat de miresmele 
teiului sfînt, freamătă 
codrii vechi de brad și 
codrii de aramă, albește 
pădurea de argint și iar
ba de omăt în care tre
mură ude florile albastre, 
izvoare singuratece tre
mură pe prund, lacul 
scîhteie' tresărind în "lu
mina lunii ce răsare pe ' 
deal, ca o vatră de jă
ratec, și peste toate dom
nește un tânăr voievod 
cu păr de apr — Lucea
fărul, simbol al eternită
ții.

Cu o vară în urmă, 
cînd am fost ultima dată 
la Ipotești, casa, în care 
a trăit, a visat Eminescu, 
se reconstruia. Casa cea 

s adevărată, așa cum a 
fost ea în timpul vieții 
poetului, a fost dărîmă- 
tă, în anul 1924, de un 
proprietar inconștient. 
In urma valului de pro
teste ale tuturor oame
nilor conștienți din țară, 
ea a fost refăcută, îna
intea celui de al doilea 
război mondial, dar în- 
tr-o formă mult prea 
departe de ceă reală. Și 
iată că, pentru a cinsti 
împlinirea a 90 <le ani de 
l-a moartea poetului, doi 
arhitecți inimoși (Cornel 
Dumitrescu și Virgil 
Polizu de Ia Institutul 
„Ion Mincu" din Bucu
rești) au reconstituit eu 
fidelitate, pe baza unei 
fotografii de epocă recent 
descoperită, arhitectura 
vechii case a căminaru
lui Eminovici.

mij- 
pen-

In acel sfîrșit de au
gust, cînd am fost Ja 
Ipotești, casa era deja 
înălțată, urmînd să fie 
tencuită, să i se pună uși 
și ferestre, să fie mobi
lată așa cum fusese cînd- 
va, să i se confere calita
tea de muzeu prin do
cumente, manuscrise și 
fotografii. Era o amiază 
înaltă și calmă, zidarii 
tocmai se așezaseră pe 
iarbă să mănînce de 
prînz. Ceva mai sus, 
colină, în cimitirul

pe 
........... de
lingă vechiul paraclis al 
familiei Eminovici, sin
gura clădire rămasă in
tactă, bătrînii satului, îm
preună cu ultimii descen
dența ai poetului într-un 
mic și impresionant cor
tegiu tăcut, asistau la 
deshumarea și reînhu- 
marea în morminte noi 

, a,osemintelor celor care 
au fost Gheorghe și Ra- 
luea, părinții lui Emi
nescu. și ale fraților lor.

Să nu poetizăm inutil, 
satul Ipotești e un sat 
frumos, dar un sat ca 

‘ oricare altul din această 
țară. Frumusețea lui sub
limă i-o conferă cel care 
a trăit și a visat aici, 
marele geniu al spiritua
lității românești. Fru
musețea lui trece dinco
lo de detaliul geografic, 
este mai • ales o frumuse
țe de suflet și gînd. Iar 
faptul că aici s*a ridi
cat, pe vechea vatră și 
ou o arhitectură identică, 
p nouă casă a lui Emi
nescu est» o dovadă a 
felului în care poporul 
român îl cinstește pe cel 
mai mare Poet al său, ca 
și pe toți marii noștri 
premergători. Căci spu
nea Eminescu: „Zadar
nic șterge vremea a gîn
durilor urme I / In min
te-mi ești săpată ca-n 
marmura cea rece, / Ui- 

. târea mfnă-n noapte a 
visurilor turme / Și toa
te trec că vîntul — dar 
chipul tău nu trece".; Da, 
chipul și cîntecul mare
lui poet, adînc precum 
sufletul acestui popor, au 
învins 
timpul.
vremea 
me !

I

— Pe lingă îrtvățămîntul 
politico-ideologic căruia 
i-am acordat o atenție de
osebită în această perioa
dă, am antrenat membrii 
organizațiilor proprii ale 
F.U.S. la o serie de dez
bateri, întîlniri, mese ro
tunde în scopul cunoașterii

peste prevederi de la înce
putul anului. Acționăm 
pentru demararea cores
punzătoare a obiectivelor, 
pe care le avem de înfăp
tuit în acest an — 549 
apartamente, o școală 
24 de săli de clasă, 
cinematograf, o bază
producție pentru E.G.C.L. 
La toate acestea o contri
buție esențială 0 aduc 
membrii organizațiilor pro
prii ale Frontului Unității
Socialiste, care sub îndru
marea organizațiilor . de 
partid acționează perma
nent pentru înfăptuirea cu 
succes a obiectivelor eco- 
nomico-sociale ce ne revin 
Pe anul 1980. ......

— Ne aflăm. în peri
oada de iarnă, cînd Ia 
cluburile muncitorești, 
casele de cultură, în 
întreprinderi și institu
ții se organizează nu
meroase acțiuni politi
co-educative, în scopul 
creșterii conștiinței oa
menilor muncii. în a- 
eest sens, ce ne puteți 
spune despre participa
rea membrilor F.U.S. ?

de la mina Lupeni, I.F.A. pr,.Jucția să nu sufere nici 
o rămînere in urmă, 'cir
culația și aprovizionarea 
cetățenilor să se desfășoa
re în condiții normale. De 
asemenea, cu sprijinul co
misiilor ele femei din car
tiere, a fost confecționată 
lenjerie pentru căminul de 
copii recent dat în folo
sință, s-a fecondiționaț . 
lenjeria de la creșe, cămi
ne șr grădinițe, au fost 
întreprinse acțiuni pentru 
colectarea hîrtiei și sticle
lor, întreținerea spațiului 
locativ din. fiecare cartier.. ■

— Ultima întrebare : 
ce aveți prevăzut pe a- 
genda de lucru în zilele 
următoare ?

— Sîntem preocupați de 
transpunerea în viață a 
Hotărîrii conferinței’ jude- 

- țene a F.U.S. Soluționăm 
o serie de- propuneri, su
gestii pe care le-au făcut 
oamenii muncii cu privire 
la aprovizionarea cores- . 
punzătoare a populației pe 
timpul iernii, moderniza
rea spațiilor comerciale, â“ 
sigurarea unor condiții so
ciale optime, de muncă și 
de. viață, pentru toți lo
cuitorii Lupeniului.

Vîscoza și cooperativa 
„Straja" care se preocupă 
cu multă stăruință de pro
movarea atitudinii înain
tate și afirmarea opiniei 
față de cei care nu se în
cadrează în normele eticii 
și echității socialiste.

participare
documentelor Congresului 
al XII-lca al partidului. 
Aș evidenția întâlnirile or
ganizate la mina Lupeni 
cu delegații la Congresul 
partidului, cu diferite ca
dre tehnico-inginerești, dez
baterile de la T.F.A. Vîs
coza pe tema îmbunătăți
rii calității produselor 
precum și cefe de la mina 
Bărbăteni axate pe întări
rea ordinii și disciplinei 
în producție. S-a intensifi
cat activitatea formațiilor 
de amatori care prezintă 
programe artistice în fața 
oamenilor muncii. Putem 
remarca brigăzile artistice

ini sarcinile
(Urmare din pagina 1)

— In programul de 
măsuri sînt prevăzute o 
serie de acțiuni la ca
re- să participe cetățenii 
din cartiere. Cum s-a 
acționat pînă în pre
zent ?

- — Aș evidenția in pri
mul rind contribuția deo
sebită pc care și-au adus-o 
cetățenii orașului din car
tierele nr. 3, 3 A, 2 A, 6 și 
7 la acțiunea de deszăpezi
re. Peste 8 000 de cetățeni 
ai orașului, mobilizați de 
organizațiile Frontului U- 
nității Socialiste au acțio
nat pentru înlăturarea ză
pezii, fapt ce a făcut ca

și vor învinge 
Zadarnic șterge 

gîndurilor ur-

producție ale anului vor 
fi astfel integral acoperi
te. ....

2. La ora actuală avem 
în funcțiune un abataj 
dotat cu complex mecani
zat. Ca un fapt semnifi
cativ al extinderii meca
nizării, al pătrunderii pro
gresului tehnologic în sub
teran, la I.M. Vulcan func
ționează la ora actuală mai 
multe combine în strate 

din soluțiile 
tehnologică 

aplicată la noi 
mecanizată 

și 9. Colecti-

subțiri, una 
de inginerie 
concepută și 
fiind tăierea 
în straiele 8 
vul de muncitori, maiștri 
și ingineri care au contri
buit la introducerea aces
tor combine, în condiții de 
înclinare a straielor su- ; 
perioare celor în care s-a

aplicat pînă acum- , tăierea • 
mecanizată, a fost distins 
cu unul din premiile anu
lui 1979 , acorțlate* noutăți
lor tehnologice în cadrul 
creației teh.nico-științifiee 
din Valea Jiului. Vom in
troduce și în - continuare 
noi combine. In trimestrul 
II vom introduce un -nou 
complex mecanizat de 
susținere în stratul 15, iar 
în semestrul II al anului, 
odată cu extinderea exploa
tării intr-un nou bloc, ypfn 
mecaniza -susținerea . in 
stratele 7-8. De ridicarea 
gradului de mecanizare a 
operațiilor din abataj este 
legată nemijlocit creșterea 
productivității fizice a 
muncii pe care o vom ob
ține, depășind în acest 
an nivelul do 2 tone)post, 
în medie, pe mină. Este o 
sarcină mobilizatoare,; a-

vînd în ' vedere ■ că ponde
rea ștratelor subțiri în to- 
țaliȚl producției crește, în 
1980, la 30 la sută, față 
d<? numai 6 la sută în anul 
precedent. -

3. Fiecare îmbunătățire 
tehnologică la care m-am 
referit va avea loc în a- 
bâtaje care constituie ca
pacități de producție noi. 
Sporirea capacităților de 
extracție este continuă, 
volumul lucrărilor minie
re de deschideri și pregă
tiri înregistrînd,• - de ase
menea, ereștvri însemna
te. De subliniat că' secto
rul VIII — investiții al 
hiinei ' înregistrează un 
substanțial. avans pe cin- . 
cinai privind realizarea 
sarcinilor proprii. Pen
tru creșterea producției 
în perspeet'.va cincinalu
lui următor se află în sta-;

diu de finalizare' unele 
lucrări de bază. încă în 
cursul acestei luni se vâ 
străpunge viitoarea ma
gistrală de cărbune de la 
orizontul 360, lucrare ce 
vă fi amenajată cu insta
lații de benzi , pentru 
transportul centralizat, al 
cărbunelui din toate blocu
rile. In cursul trimestru- 

. lui I a.c. vor începe lucră- , 
rile din puțul orb nr. 3 

în vederea deschiderii de
noi capacități de produc
ție în stratele 3, 5, 7 și 8, 
care 
terile 
lului 
gram
pentru creșterea 
taților productive se rea
lizează în termen, ’ asigu- 
rîndu-se astfel condițiile 
de bază ate îndeplinirii 

! sarcinilor viitoare ig pro- 
. ducția fizică de cărbune.

condiționează creș- 
de plan ale cincina- 
viitor. întregul pro- 

" ce ni l-am propus 
, capaci-

Elevii Școlii generale 
nr. 6 Vulcan au prezen
tat un montaj literar de
dicat marelui poet Mi
hai Eminescu.

Băloi ION
RADULESCU

a

Corneliu

c . ...■ W Masase.

K.

<• z

Constructorii lucrează de zor
(Urmare din pagina I)
încă de :pe acum, chiar 

_și predarea la noile ter- 
. mene a apartamentelor 
restante din anul trecut, 

. este pusă, sub. semnul în
trebării, Din lipsa unui 
buldozer care să curețe o* 
perat iv. căile de acces spre 
punctele de lucru, a fost 
utilizată în acest scop for
ța clc muma calificată din 
șantier. Plănșeele, prefa
bricatele pe mai multe ti- 
podimensiuni. (l-*9, P9’. P10), 
sînt; turnate la Vulcan și 
nu se livrează la timp, 
neputîndu-se acoperi sub
solul la blopul A7. Acest 
lucru întârzie deschiderea 
unor noi fronturi de lu
cru. Pent'ru lucrările in
terioare se simte lipsa a- 
racetului necesar lipirii 
parchetului și măștilor pen
tru coloanele sanitare. 
Dacă nu sosesc cît mai 
curînd aceste materiale 
pe șantier, nu poate fi 
respectat termenul de pre
dare a apartamentelor 
restante.

■ Volumul.mare de. lucrări 
-dg construcții de- Pe a-

< est șantier — circa 10 mi
lioane lei în 1980 — impu
ne cu prioritate conduce-, 
rli- Grupului de șantiere al 
T.C.H. Să înființeze stația

- de. betoane și. bâza de pro*
■ ducție proprie a șantieru

lui din Lupeni. Prin aceaș-
. ta s-ar facilita considera
bil realizarea stadiilor 
zice ale, lucrărilor, o 
bună utilizare a forței
muncă, ar spori ritmul de

.. execuțiea noilor aparța- 
obiec-

pre- 
inves-

fi-
mai 

de

mente, a celorlalte 
live șocial-eulțurale 
văzute în planul de

• tiții. ;
In orașul Lupeni, 

prevăzute a fi construite 
în acest an 549 de aparta
mente.. Pe lingă acestea, 
un număr important de a- 
partamente este restant 
din anul trecut. Tot in 
Lupeni vor fi construite 
numeroase alte obiective 
noi, dintre care amintim : 
un cinematograf, o bază 
de producție a E.G.C.L.,

sînt

un grup gospodăresc la 
spital, noi spații pentru 
extinderea serviciilor o- 
ferite prin cooperația meș- 

. ‘ teșugărească, instalația
Telescaup etc.

Desigur că acest volum 
sporit de lucrări de • in-- 

< vestiții presupune o mai 
bună organizare a mun
cii pe șantier, acordarea 
unui sprijin permanent 
șantierului, constructori
lor, din partea consiliu
lui popular orășenesc, <1 
Grupului de șantiere și a 
Trustului de construcții, 
concentrarea și dirijarea 
forței de muncă și a utilaje
lor’ pe diferitele faze de 
execuție, astfel îneît să se 
asigure o mai mare efici
ență a muncii. Șantierului 
din Lupeni, avînd în ve
dere volumul mare de lu
crări de investiții, trebuie 
să-l fie acordată atenția 
cuvenită în ceea ce 
vește aprovizionarea 
mică a punctelor de 
cru cu materialele și 
fabricatele necesare 
tru lucru în flux
nuu
tate sporită.

pri- 
rit- 
lu-

pre- 
pen- 

conti- 
și cu o productivi-

• O nouă modalitate 
de popularizare a celor 
care obțin rezultate bune 
în producție la I.M. A- 
ninoasa: „PANOUL DE 
ONOARE AL FRUNTA
ȘILOR", Săptămînal, la 
panoul » respectiv, 
fi văzute fotografia 
succesele înregistrate de 
un fruntaș al minei. Pe 
adresa familiei acestuia, 
comitetul sindicatului ex
pediază o telegramă de

pot 
și

dat m folosință un baby- 
schi. Instalația este re
zultatul contribuției unor 
iubitori ai schiului de 
la I.M. Lupeni. (S.V.)
• O veste plăcută pen

tru colecționarii de insig
ne și nu numai pentru 
ei — la magazinul de ar
tizanat, bijuterii, ceasuri 
și parfumerie din cadrul 
complexului comercial 
„Hermes" din Petroșani 
au apărut insigne, repre
zentând stema municipiu- - 

___     Mi nostru. Pe cînd și 
lumină". (V. Alexandru, brelocuri ? (I.V.) 
coresp.) • Organizația U.T.C.

• în zona de agrement din cadrul companiei de
Brăița — Lupeni, a fost pompieri din Petroșani a

felicitare și urări de noi 
succese. (C. Val.)
• Astăzi, își reia acti

vitatea, după vacanța de 
iarnă, cursul de perfec
ționare a lucrătorilor din 
alimentația publică, or
ganizat în cadrul I.C.S.A. 
și A.P. Petroșani. Cursul 
cuprinde 99 de bucătari, 
cofetari și patiseri.

• Ieri, 1« clubul sindi
catelor din orașul Vul
can, a avut loc un recital 
de versuri sub genericul 
„Din adîneuri scoatem

organizat .un concurs 
„Cine știe, răspunde" cu 
tema „România — 1980 
în cifre și fapte". Pe locul 
I s-a situat echipajul for
mat din tinerii: Nicolae 
Curiei, Dumitru Mărgu- 
lescu, Dan Cercel, Cons
tantin Saizu, Ionel Mano- 
lescu, Virgil Chibitea ȘÎ 
Virgil Vîrlan.

• Parcul de mijloace 
de transport pe care 
S.T.R.A. Petroșani țț Py
ne zi de zi la dispoziția 
întreprinderilor miniere 
și cu care se asigură a- 
provizionarea centralelor 
termice și a populației

Cu cărbuni a fost împros
pătat în ultimele zile cu 
15 autocamioane „SRD" 
noi, de 5 tone fiecare.

• Invingînd nămeții și 
gerul, un grup de 
tori din Uricani a 
pe vîrfurile Tulișei, 
a organizat prima 
toare din acest an. 
turile vînătorilor au fost 
încununate de succes. In 
bătaia puștii paznicului 
de vînătoare Ionel Ma- 
nolescu au căzut doi mis
treți în greutate de peste 
140 kg. (Ilie Coandrăș.
coresp.)

• Membri ai Cenaclu-

vînă- 
ajuns 
unde 
vînă- 
Efor-

I

lui literar „Panait Istratj“ 
al Văii Jiului au avut o 
întâlnire de lucru dumi
nică, 14 ianuarie a.c., la 
casa de cultură din Pe
troșani. (T.S.)

• Cu prilejul unei de
plasări . '
țiile de dansuri populare, 
de muzică ușoară și ta
raful clubului sindicate
lor din Aninoasa au pre
zentat în fața construc
torilor de pe șantierul 
hidrocentralei Rîul Mare 
— Retezat un reușit pro
gram artistic. (T.R.)

Rubrică realizată de
T. ȚAȚARCA

recente, forma-

I
I
I
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„Competițiile Daciadei“ Buletinul
Etapa orășeneasca a „Cupei Pionierului" la 

sanie
Duminică dimineața, pe 1. Daniela Ciortan (Școala 

pîrtiile din apropierea In 
știtutului de mine Petro- san (Școala gen. nr. (îj;

JIUL PETROȘANI

gen. nr. 4); .2. Camelia Jo- 
; 3. 

Elena Cioară (Șeoa]a gen. 
nr. 4); Băieți: 1, Ionel O- 
laru ; 2. Mircea tAdămuț

șani, Brăița — Lupeni și 
„La Brazi" — - Vulcan, 
s-au desfășurat etapele o- 
rășehești care aveau . ca . (ambii de la Școala gene- 
scop șă stabilească campi- - rală Aninoașa); 3. Cornel 
onil orășeriești și primii 10 Grecu (Școală gen. nr. 6 

Petroșani).
Oraș Petrila, băieți: . 1, 

Sergiu Kalman (Școala 
gen. rir. 1); 2. Adrian Ve- 
lenciuc (Școala gen. nr, 6); 
3, Mariuș Konicska (Școa
la gen. nr. 1). La fete, îri- 
trucît concurentele au fost 
descalificate în concursul 

’comun,. ■ urmează ca 
. ^C.O.E.F.S, Petrila să re- 

-programeze o nouă- etapă 
orășenească pentru a pu
tea stabili pe cele 10 spor
tive care vor particip i, la . 
etapa municipalii.

de săniuțe
. rilor : ’ • Fete . Mihaela 

Florea. (Șc, gen. nr. ;5J, i 
. Simona .EJnache .. și Mari- 
. apă Lungu (ambele de la 

Șe. gen. nr. 1). Băieți: Ște
fan Trană (Șc. gen. nr. 3). ; 

. loan Djurj (Șc; gen. nr.
5), Ion Stupinean (Șe. 
gen. nr. 3);.(C.Ir) .

de schi la Lupeni
„Pionierul"; Lupenj, Mi
nerul Lupeni, Minerul 
Uricani și Casa de copii 

3 din Uricani, (C.I.)

scop să stabilească campi-

clasați la fete și băieți, 
calificați pentru etapa mu
nicipală ce va avea loc 
duminică, 20 ianuarie, a.c., 
a Petroșani. • :

■ Petroșani: Cei peste 180 
de concurențl din școlile 
generale'din Petroșani și 
-’efrila s-au întrecut pe uri 
imp excelent, pentru acest 
jeri de întreceri,’ reușind 
in final ca după două 
nanșe, să se cunoască cei 
nai buni 10 băieți și fete 
lin cele două orașe.' Iată 
primii trei3 clasați: fete:

întreceri
Duminică, la Lupeni, , 

■ pe pîrtia din strada Po‘- 
- milor, • a avut loc etapa - 

orășenească a „Daci.adei", 
. iâ săniuțe — școli ge

nerale, categoria 10—14. 
ani. Concursul s-a înehe- - 
iat cu următoarele re
zultate, în ordinea llocu- ■,

Inaugurarea sezonului
. Actualul sezon de schi 

la Lupeni a fost inaugu
rat, duminică la baza de 
agrement„Brăița“ cu un 
atractiv concurs de schi. 
Au participat aproape 80 
de elevi din școlile ge
nerale ale orașului, lată 
eîștigătorii probelor. SCHI 
ALPIN : Fete, categoria 
l>—10 ani — Cerasela Be- 
ke ; Băieți: 11—14 ani — 
Simion Drăgan ; Băieți, 
15—19 ani — Dănuț Ru
su (toți trei de la C.S. 
..Pionierul" Lupeni) ; pes
te 20 de ani — Iosif 
Schist (Minerul Lupeni).

SCHI FOND : Fete, ca
tegoria 6—10 ani — Me- 
'inta Nivelt ; Băieți, 6— 
10 ani — Sorin Gher
man ; categoria 11—14 
ani — Gavril Fercncz 
(toți trei de la C.S. „Pio
nierul" Lupeni) și peste 
20 de ani — loan Fodor 
(Minerul Urioani).

Au participat sportivi 
de la asociațiile C.S.

Cronica muntelui
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Timp 
tiile do 
â avut

de 3 zile, pe pîr- 
la Poiană Brașov, 
loc tradiționala 

competiție la schi dotată
cu „Cupa Brașovia". Au 
participat și reprezentanții 
C.S.S. Petroșani cu. care 
prilej elevii profesorilor 
Virginia Pețerfy șj Gunt
her Gedeon au avut o 
comportare excelentă, pro
mițătoare pentru actualul 
sezon. Astfel la „Cupa Bra
șovia" eleva Liceului de 
matematică și informatică, 
Iudith Kăcso a cucerit pri
mul loc atât la slalom u- 
riaș cit și la slalom spe
cia], iar . colega sa, Ileana 
Vladislav s-a clasat pe lo
cul III la slalom uriaș.

La „Cupa speranțelor11 
desfășurată în zilele de 11 
și 12 ianuarie a.c, tot la 
Brașov, competiție rezer
vată .copiilor, speranțele. 
C.S.S. Petroșani, Dan Ne- 
gruț, Simona Costinaș și 
Corina Vladislav au ocu
pat locurile II, 111 și res
pectiv IV

pregătirilor de fotbal
lescență, Boloș n-a primit 
încă avizul medicului pen
tru antrenamente. In can
tonament au fost invitați 
și juniorii Lucian Burchel 
și Zaharia Rus. -Nu se a- 
nunță . transferări. Din 31.1, 
elevii lui Teodor Mihala- 
che și Coștică Cotroază în
dop seria celor 11 partide 
de verificare in compa
nia unor divizionare A, B 
și C- ' ’

lor de primăvară, de fapt 
a treia etapă a returului, 
se va da la 2 martie, pe 
terenul din Petroșani, e- 
ehipa minerilor va evolua 
în compania liderului de 
toamnă, Steaua București. 
Reținut de unele probleme 
familiale,1 antrenorul, Vid
rei Tălmaciu va mai fi o

După sărbătorile de 
iarnă, fotbaliștii Jiului -Pe
troșani s-au reîntâlnit, în 
dimineața zilei de; 
marți, 8 iănuarie
în vederea vizitei medica
le. Primele trei după-ami- 
eze le-au consumat sub 
conducerea-- antrenorului scurtă perioadă iridisponi- 

“ “ ' bil urmînd ăă fie operat,
de menise, la Petroșani. 
Cu lotul seniorilor vor 
mai face pregătirea și jri- 
niorii Lăsconi și Popă, sus- 
ceptibili, alături de Poc-- 
șan, de a fi promovați în 
prima garnitură. în aces
te zile se duc’ tratative 
pentru angajarea unor a- 
micale eu divizionarele B 
din Arad, Brad și Hune
doara. îr formația de la 
poalele Parîngului vor. fi 
încercați și alți jucători 
tineri, care bat la porțile 
afirmării. Secția de fotbal 
are la dispoziție tot echi
pamentul necesar pregăti
rii și competițiilor oficiale, 

ționează și instalația de 
saună, mult rîvnită pen
tru recuperarea forțelor. ) 

Intre 4 și 14 februarie, 
ea invitați ai clubului din 
Petroșani, în Valea Jiului ȘTIINȚA PETROȘANI 
se vor pregăti, în vederea - ---------------- ---------------
returului ^aliștii> divL „Lanterna . roșie" a di- 
zmnarei A, S.K. Debreczin vizionareior C din yale

(antrenor-prof. Gh. Iriițiie) 
și-a- propus, îri vinerea tre
cută, ședința de analiză a- 
supra turului și în vederea 
reluării campionatului. Stu
denții se mai află încă în 
sesiune, juniorii au în- : 
ceput' deja școala, așa că 
e dificil de stabilit un 
program comun de antre
nament.. Șpre sfîr.șitul - lu- 3’ 
nii, probabil la cabana ”3; 
I.E.F.S., se va desfășura 
pregătirea centralizată, ur
mînd ca apoi să. fie „le
gate" mai multe partide de . 
verificare.

Ion FIASTRU

Gogu Tonca, în cadrul an
trenamentelor pentru rea
dapta^ organismului la 
efort. A’ răspuns prompt 
tot efectivul (...cu mai mul
te kilograme în- plus), dar 
Mușat va urma un pro
gram special de recupe
rare la Băile Felix. An
trenamentele vor continua, 
în ritm de două Pe ki, 
pînă la 15 ianuarie, după 
care vor urma două săp- 
tămîni de „ozonizare" la 
cabana Rusii. Pînă acum 
sînt perfectate șapte par
tide de verificare, progra
mul precompețiționa] ara
tă astfel: 31 ianuarie cu 
Minerul Lupeni (d), I 
cu Poli Timișoara
13.11. ctl S.K. Debreczin
15.11. cu Minerul Deva
17.11. Pandurii Tg. Jiu
20.11. cu Poli
(a). La 24.11. p.
Unirii Alba Iulia 
disputa confruntarea din 
cadrul Cupei - României, 
.dintre U. Cluj-Năpoca și 
Jiul, urmîrid ca formația 
noastră să mai susțină o 
•întâlnire. amicală, în 27.11., 
cu Pandurii (a). După cum 
se știe, startul întreceri-

MINERUL VULCAN
< ’ ■, ■ -Z-f îi--'

- In aceeași zi au debutat 
pregătirile divizionarei C 

-Minerul Vulcan, sub con
ducerea antrenorului ing. 
-Nicolae Bulbucăn, secon
dat de fostul portar Gh. 
Șarpe. Din lot a fost ex
clus pentru grave abateri 
disciplinare în afara tere
nului de sport Iustin Sto- 
enescu, iar Constantin Că- 
tuți a fost sancționat pe 
cale administrativă. Sînt 
semnalate două noutăți -4-

3.II. 
(d), 
(a), 
(a), 
(d),

Timișoara 
e stadionul 

se va

din luna decembrie funC- înaintașul dreapta Dorin 
Chirițoiu, provenit de la 
Preparația Petrila. și mij
locașul dreapta Gh. Go
lea (Minerul Paroșeni).

din R.P. Ungară. Oaspeții 
vor susține și trei ‘ întîlniri 
amicale': la Minerul Deva 
(6.H.), Pandurii Tg. Jiu 
(10.IL), ultima confruntare 
fiind programată în com
pania Jiului (13.11.). . 3. ; «3S. AUREL

Rugbi

junioara
a

SE

U zi reconfortantă
Pentru amatorii; de 

schi și drumeții monta
ne, ’ 
fost o zi 
colo de 
care au 
si unea 
crestele 
munților a fost zi senină, 
soarele a strălucit și în
călzit atmosfera ca de ringul 'Mic' 
cleștar, luminînd „marea 
de nori" dincolo de care 
se vedeau limpede, de pe 
Paring, culmile Straja, 
Șiglău, Oslea, Retezatul 
și Șureanul. Dînd dovadă 
de o solicitudine pe care 
am dori-o permanentiza
tă, dispeceratul E.T.P. 
a pus la dispoziție auto
buzele solicitate spre te- 
lescaun. Pînă la ora 10 
dimineața, au urcat trei 
autobuze arhipline. Insta
lația telescaun, schilif- 
tul și două baby-schiuri 
au funcționat iteproȘa- 
bil. Pîrtiile de schi Tro
ița, cele de lîngă cabana 
„Căsuța din povești" și 
de la cabana I.E.F.S. au

duminica trecută a 
de excepție. Din- 
ceața și fumul 

stăruit în depre- 
Văii Jiului, pe 

înzăpezite .ale

cunoscut o vie animație 
Copiii cu schiuri și sâni 
uțe, cetățeni de toate 
yîrstele, au lost prezenți 
în decorul tonifiant ai zo
nei coniferelor. Mulți s-au 
încumetat să urce, ad.mi- 
rînd un peisaj rar îritîl- 
nit și croind o adevărată 
potecă, pînă pe vîrful Pa-

Iarna, cu bucuriile ei, se face simțită din ce în ce 
mai mult și in competițiile manifestării sportive na
ționale „Daciada". Iată un aspect de sezon, unul din 
foarte multele întilr.ite în aceste zile.

Ion LIC1U

MINERUL LUPENI

Joi a fost declanșată 
„campania promovare” 
pentru minerii din Lupeni. 
După antrenamentele des
fășurate pe propriul sta
dion; din 20.1, „cartierul 
general” se va muta la 
motelul. Valea de Pești. 
După perioada de conva-

Arcașii din Anlnoasa au țintit, din nou, bine
In perioada 9 — 12 ia

nuarie, a.c. la Tg. Mureș, 
:a avut 
R.S.R, 
IN DOR (Sală) seniori 
juniori. Secția de tir cu

ori 25 x 18), reușind să 
obțină și cîteva recorduri 
naționale de sală.

Un loc
Vașile But, la juniori li, 
2 locuri trei au obținut 
Gheorghe Pop, juniori I 
și Elena Gheorghe, la ju
nioare II. Antrenorul Va- 
sile Tamaș, care a concu
rat și de aceasiă dată, a

loc Campionatul 
de tir cu arcul

Și
. ... 1

arcul a Asociației sporti
ve „Minerul Aninoașa" a 
participat -cu 11 coricu- 
renți, reușind să obțină- 
rezultate bune, mai ales că 
ei aii făcut pregătirile în ocupat locul IV la seniori, 
condiții destul de impro- Aceste rezultate s-au ob- 
prii, în popicăria din lo- ținut datorită muncii de
calitate. ' _ ... " "
.Ca și în anul precedent trendrului și ’ a- condițiilor 

junioara Dorina Damian, 
(elevă a Liceului indus
trial minier Lupeni), a ob
ținut și de data aceasta 
titlul de campioană a R.S.R.

dublu F1TA, sală (4

doi a ocupat și

zi cu zi a sportivilor, a an-
,i a condițiilor.

. create de . asociația sporti-
- vă. comitetul sindicatului . 

și de conducerea 1. M. A- 
ninoasa.

S. BALOI

Cabanele Straja și 'VîL 
can au cunoscut 'de ase
menea, un mare aflux de 
iubitori ai sportului alb. 
In Paring atmosfera ve
selă de pe pîrtiile de 
schi a fost tulburată de 
cîțiva inși care nu înțe
leg că la munte trebuie 
delimitate pîrtiile pentru 
schi de cele pentru să
niuțe, în interesul secu
rității tuturor celor aflați 
pe ele. Este notabil, to
tuși că nu s-a semnalat j 
nici uri accident. Dimpo- l 
trivă, toți cei prezenți au ’• 
avut de cîștigat o zi de i 
odihnă reconfortantă. |

V. STRAUȚ !
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Recent a avut loc o șe
dință lărgită a secției di
vizionarei A de rugbi, Ști
ința-Petroșani, la care au 
participat, în afara birou
lui secției, factori respon
sabili de la T.M.P. La în
ceputul campionatului bi
roul secției și-a propus 
ca obiectiv în anul com- 
petițional 1979/1980 cla
sarea echipei, la finele 
campionatului, pe unul din 
locurile LIII. Pregătirea 
pentru loturi naționale 
(seniori, tineret și univer
sitar) a șapte sportivi, cla
sificarea ă 14 sportivi în 
categoria I și altele,

Din informarea de ana
liză, prezentată de antre
norul Titi Ionescu, a reie
șit că majoritatea indica
torilor calitativi (sportivi

în loturi, clasificări) au 
fost realizați, echipa s-a 
situat pe locul VI (13—7— 
5—138—133=28) în clasa
mentul final al turului 
campionatului și pe locul 
II (3—2—0—1—39—13—7) 
în „Cupa F.R.R.". Rezulta
tele sînt însă sub nivelul

■ posibilităților reale ale lo
tului existent, nu se ridi
că la nivelul condițiilor 
create de conducerea con
siliului asociației sporti- 
ve și a conducerii Institu
tului.

Ca rezultat al muncii de 
pregătire a sportivilor, an
trenorului și celorlalți fac
tori de răspundere din 
I.M.P. s-a reușit să se fur
nizeze loturilor naționale 

9 sportivi, din care, re
prezentativei naționale, trei

sub valoarea lotului Stiintei PetroșaniJ >
eri sînt încă în formare, 
fapt care afectează nega
tiv omogenitatea și pute
rea de luptă a echipei.

Pe compartimente, echi
pa este încă insuficient de 
echilibrată valoric (liniă 
a doua constituie încă ’ 
improvizație, iar legătura 
dintre compartimente este 

. slabă).
Participanții la discu

ții au combătut toate . a- 
ceste aspecte negative. Au 
fost stabilite măsuri de 
întărire a disciplinei, ' de 
îmbunătățire a condițiilor 
de pregătire pentru ca e- 
chipa de rugbi. Știința să 
facă un salt calitativ, care 
să ducă la realizarea 0- 
biectivelor acesteia pen
tru anul 1980.

AureJ SLABII

(Bucan, Ortelecan, Tudo- 
se), lotului de tineret, doi 
(Ion Florentin, Constan
tin Ștefan) și patru lotu
lui universitar (Bucan, 
Constantin Ștefan, Ghi- 
ță Nicolae, Tudose).

Nerealizarea obiectivului 
de a ocupa unul din cele 
trei locuri de frunte în 
clasament are drept cau
ze inconstanța din finalul 
turului, capacitatea de e- 
fort scăzută a unor spor
tivi, datorită comodității 
la antrenamente, a lipsuri
lor de la programul de 
pregătire, precum și a 
vieții nesportive a aces
tora, cum este cazul lui 
I. Aurel, M. Meszaros, I. 
Bonea și N. Nedelcu. Su
dura morală, coeziunea, 
prietenia între coechipi-

5
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Chemarea la întrecere ZlCTUZlLIT^lTCZl ÎN LU^£

A

adresată de întreprinderea „Electrocentrale“ Oradea, către toate 
întreprinderile din industria energiei electrice și termice

Colectivul de oameni di 
muncii din întreprinderea 
..Elect: «centrale" —■ Ora
dea, în -frunte cu comu
niștii, angajați ferm în în
făptuirea exemplară a 
sarcinilor de plan din ae- 

: tualul cincinal, însuflețit 
de mărețele hotărîri pri
vind dezvoltarea economi
că și socială a țării, adop- 

. taie de Congresul al 
• XH-lea al Partidului Co
munist Român, a obținut 
în primii patru ani ai cin
cinalului, peste prevederile 
planului, o producție globa
lă industrială de peste. .70 
milioane lei, livrînd supli* 
men tar în sistemul energe
tic 178 milioane kWh ener
gie electrică. Totodată, s-a 
pus la dispoziția dispece
rului energetic național, 
peste prevederile de plan, 
o putere medie de 8,5 MW’ 
și s-au economisit peste 
14 000 tone combustibil 
convențional.

Exprimînd voința și ho
tărîrea comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii ro
mâni, maghiari, germani și 
de alte naționalități din 
întreprinderea „Electro
centrale" 
îndeplini cu înaltă respon
sabilitate 
sarcinile de

Oradea de a

muncitorească 
plan pe acest 

an, adresăm chemarea ia 
întrecere socialistă pe a- 
anu] 1980 către toate co
lectivele de muncă din ra
mura industriei energiei 
electrice și termice, anga- 

■ jîndu-ne să realizăm ur
mătoarele obiective:

1. Creșterea disponibilită
ții și a gradului de sigu
ranță ia funcționarea agre
gatelor.

Se va urmări creșterea 
puterii efectiv disponibile 
puse la dispoziția dispece
rului energetic 
19 MW, prin ;

— reducerea 
de imobilizare 
planificate a 
de bază eu 40

— diminuare.

național cu

— îmbunătățirea conti
nuă a stării tehnice a in
stalaților prin depistarea 
și eliminarea punctelor 
slabe.

2. Creșterea ponderii pro
ducției de energie electri
că și energie termică pe 
bază de lignit, economisin- 
du-se 5 la sută din canti
tatea de păcură prevăzută 
pe anul 1980, prin :

— mărirea disponibilită
ții instalațiilor de trans
port, coneasare și prepara
re a prafului de cărbune ;

— completarea instalați
ilor de reținere a metale
lor din cărbune prin in
stalarea a 4 bucăți sepa
ratori electromagnetici noi 
și mărirea eficienței sepa
ratoarelor existente ;

— optimizarea arderii 
păturii prin adaptarea de 
injeetoare îmbunătățite ;

— menținerea permanen
tă în stare de funcționare 
a instalațiilor de preparare 
a apei calde pentru ter
moficare, cu abur de la 
prizele turbinelor.

3. Depășirea planului 
producției globale indus
triale cu 7 milioane lei, 
prin •

—- realizarea peste pre
vederile de plan a unei 
producții de energie elec
trică de 30 milioane kWh, 
Pe lignit;

— creșterea cu 6 milioa
ne lei a producției de pie
se de schimb confecționate 
și recondiționate în atelie
rele proprii, față de anul 
1979.

4. Creșterea eficienței itr 
utilizarea combustibililor 
și energiei, realizîndu-se o 
economie de 2 000 tone 
combustibil convențional, 
prin s

— exploatarea tuturor 
instalațiilor la parametrii 
optimi.;

— modernizarea arzătoa
relor de cărbune la 
nele de aburi pentru 
tarea randamentului 
tor-a ;

— controlul. și îndruma
rea consumatorilor termici, 
în vederea încadrării în 
repartiții ;

— generalizarea la toate 
locurile de muncă a ini
țiativei „Fiecare kWh —, 
calorie —- gram, folosite 
cu maximum de eficiență".

consumului 
un milion

ridicat pen- 
gradului de 
lucrărilor de

0 declarație a P. C. din Salvador
SAN SALVADOR 14 

(Agerpres), — Intr-o de
clarație dată publicității în 
capitala Salvadorului,’ 
Partidul Comunist din a- 
ceastă țară se pronunță 
pentru lărgire^ și consoli
darea unității de acțiune a 
forțelor democratice, revo
luționare / salvadoriene. 
Menționînd recentele acor
duri realizate la nivelul 
forțelor de stingă din țară, 
prin care s-a creat un or

ganism de coordonare re
voluționară a conducerilor 
Partidului Comunist, For
țelor Populare de elibera
re „Farabundo Marti" și 
forțelor de rezistență na
țională, documentul — re
latează agenția Prensa La
tina — exprimă hotărîrea 
comuniștilor , salvadorieni 
de a lupta, alături de a* 
ceste forțe, pentru liber
tate, eliberare socială, 
dreptate și pace.

exploatare a
Depunerea jurămîntului noului guvern 

indian
5. Reducerea 

tehnologic cu 
kWh, prin :

•— reducerea 
funcționare la 
țiale a instalațiilor ;

— reducerea numărului 
de opriri neplanificate ;

— funcționarea cu debi
te și presiuni minime la 
rețelele de termoficare.

6. Creșterea eficienței 
generale a activității, prin:

— realizarea de econo
mii în valoare de un mi
lion lei la Cheltuielile de 
producție planificate ;

— introducerea de teh
nologii noi, mobilizarea 
colectivului în realizarea 
de invenții și inovații pen
tru perfecționarea exploa
tării agregatelor energeti
ce, obținîndu-se o eficien
ță economică de 3,5 mili
oane lei.

J7, întărirea ordinii și 
disciplinei, creșterea sigu
ranței în funcționare a, in
stalațiilor energetice, prin:

— ridicarea gradului de 
cunoaștere. și de respecta
re a instrucțiunilor tehni
ce interne și a tehnologi
ilor de reparații a agrega
telor ;

— asigurarea asistenței 
tehnice de înaltă calificare 
la manevre și lucrări pe 
toate schimburile ;

— asigurarea perfecțio
nării pregătirii profesiona
le a unui număr de 280 
lucrători;

—- creșterea indicelui de 
utilizare a fondului de 
timp al personalului mun
citor cu 0,5 la sută față 
de realizările anului 1979.

8. îmbunătățirea condiți
ilor de muncă și sociale

timpului de 
sarcini par-

ale personalului muncitor, 
prin :

— dotarea cu dispozitive 
și aparate de 
tru creșterea 
mecanizare a 
reparații ;

— darea în
tunelului de dezghețare a 
vagoanelor cu cărbune ;

— creșterea gradului de 
dotare cu vagoane 
descăreătoare pentru 
portul cărbunelui ;

—executarea cu 
proprii și darea în 
sință a unui bloc eu 
parțamente în municipiul 
Oradea ;

— darea în funcțiune a 
unui puț de adîncime me
die pentru îmbunătățirea 
alimentării cu apă potabilă 
a centralei electrice Ora
dea ;

— reanienajarea bazei 
sportive a centralei Oradea 
și utilizarea ei în mod co- 
repunzător ;

— efectuarea, unui- număr 
de 25 000 ore muncă patrio
tică pentru gospodărirea 
unității și realizarea lucră
rilor de construcții în re
gie proprie, terenuri de 
sport etc.

întregul colectiv al în
treprinderii „Electrocen
trale" — Oradea este ferm 
holărit să-și consacre . în
treaga capacitate și putere 
de muncă pentru înfăptui
rea exemplară a sarcinilor 
ce-i revin din planul Cin
cinal 1976—1980 și a istori
celor documente ale 
greșului al NlI-lea 
Partidului Comunist 
mân, exprimîndu-și 
fapte, totala adeziune 
politica internă și externă '■ 
a partidului și statului, 
■stima și dragostea nețăr
murită față de conducerea 
partidului, de 
său general. 
Nicolae Ceaușescu.

auto- 
trans-

forțe 
folo-

15 a-

Can
al

Ro- 
prin 

la

timpului 
în reparații 
agregatelor 
de zile ;

■a incidente
lor și avariilor față de 
nivelul anului 1979, pre
cum și eliminarea totală a 
evenimentelor din vina 
personalului;
• ••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• ••»»•■•••••••••••••••••

ConsHiul

caza- 
creș- 
aces-

secretai-ul
tovarășul ■

oamenilor muncii 
Comitetul sindicatului

Comitetul de partid 
Comitetul U.T.C.

FILME
19,55

’l

I
I

PETROȘANI —“ 7 No
iembrie: Adevărata glo- 20,55 
rie ; seriile I-II; Republi
ca : In ochii tăi e întrea- ; 
ga lume ; Unirea : Ura
ganul vine de la Navaro- 
ne.

PETRILA : Mihail, cli
ne de circ.

LONE A: Praf
ANINOASA : 

masca de fier.
VULCAN : 39
LUPENI 

O dramă 
Muncitoresc : Leii 
nelor.

Steaua — Dinamo 
(derbiul campiona
tului național).

19,00 Telejurnal.
19,30 In întîmpinarea Con

gresului Frontului 
Unității Socialiste.
Eminescu, pururi 
tînăr...
Orizont tehnico-ști- 
ințific.
Telejurnal.21,35

RADIO

10,00
11,00

Institutul de nune Petroșani
ÎNCADREAZĂ PRIN TRANSFER SAU DIRECT

— Subinginer constructor pentru inves
tiții și urmărire lucrări pe șantier

DELIII 14 (Agerpres). — 
în cadrul unei ceremonii 
oficiale desfășurate la 
Delhi, guvernul alcătuit 
de Indira Gandhi, liderul 
grupului parlamentar al 
Congresului Național In
dian (I), — (Partidul învin
gător în alegerile parla
mentare de la 3 și 6 ianu
arie) — a depus; jurămîn- 
tul în fața președintelui 
țării, Neelam Sanjiva Red
dy. No-ul guvern își începe 
activitated după șase luni 
de criză politică, ce a de
terminat convocarea ale- 
geriloi- legislative antici
pate.

Noul cabinet indian este 
format din 13 miniștri și 
8 miniștri secretari de 
stat. în funcția de minis

tru al afacerilor externe a 
fost numit Narasimlia 
Rao, portofoliul afacerilo» 
interne a fost preluat de 
Giani Zail Singh, iar, cel 
al finanțelor — de R. 
Venkataraman. Rao Biren- 
dra Singh a fost desemnat 
la conducerea Ministerul, ‘ 
Agriculturii, sector de 
deosebită importanță în In
dia, unde 80 ia sută din 
populație trăiește în me
diul rural. Conducerea Mi
nisterului Energiei a fost 
încredințată lui A. B. A. 
Khan ChadhUry.

Programul de guvernare 
al actualului cabinet pre
vede, cu prioritate depăși
rea dificultăților economi
ce care confruntă țara.

întreprinderea de prospecțiuni 
și explorări geologice 

Hunedoara-fleea
ÎNCADREAZĂ :

- pentru Secția de foraj Valea Jiului 
(Bărbăteni) următorul personal _

— sondori șefi la sondeze
- sondori
- mecanici foraj
— tractoriști și buidozeriști
— muncitori necalificați - gu posibili- 
de calificare în meseria de sudor detați ..,. . . _______

către Secția Valea Jiului.
Se asigură cazare gratuită în cămine 

pentru nefaTrvîliști, spor de șantier conform 
legii.

Prezentarea pentru încadrare la Secția 
de prospecțiuni și explorări geologice Va
lea Jiului din Bărbăteni (lupeni), județul 
Hunedoara. ;

Informații suplimentare la telefon — 
Lupeni 208.

♦

I
I
I
I
I

— Timplar

Electrician

— Sudor
și spirt

ÎNCADREAZĂ DE URGENTĂ:

- tîmpiar, electrician, instalator sani
tar, lăcătuș, șofer

Informații la O.J.T. Petroșani, telefon 
41733.

încadrarea conform Legii 12/1971 și 
retribuirea conform Legii 57'1974.

. ... ... . 15,00
curioșilor. 16,00

Coor-
16,40

13,00 De la*T la 3.
Clubul
Radiojurnal. 16,20 
donate economice.
Recital Dorina Drăghici, 
17,00 Buletin de știri. 
17,05 Te apăr și te cînt 

saloa- patria mea. 17,30 Poemele 
eterne alo muzicii. 17,50 
Cîntece de Ion Radulescu. 
18,00 Orele serii. 20,00 
Tnterpreți îndrăgiți ai eîn- 
tecului popular: Irina Lo- 
ghin. 20.15 România — 

petrolie- peisaj industrial contem- 
Reluarea

19.

sub soare. 
Omul cu

de trepte. 
—. Cultural : 
la vînătoare ;

TV
Teleșcoală.
Film serial: Dallas-—
Compania 
ră Ewing, 
episodului 
Telex.
Telex..
Album literar 
Mihai Eminescu.
Curs de limbă 
gleză.
Din țările socialiste. 
Almanah pionie
resc.

17,40 Handbal masculin :

11.50
16,00
16,05

16,30

16,55
17,20

en-

poran. 20,30 Memoria pă- 
mîntului românesc. 21,00 
Buletin de știri. 21,05 Ca
dențe sonore. 22.00 O zi 
într-o oră, 23,00 Bijuterii 
muzicale. 23,30—5,00 Non 
stop muzical nocturn,

I
I
I

I

Condițiile de încadrare și retribuire 
sînt conform Legii nr. 12/1971 și Decretu
lui 188'1977,

Cererile de încadrare se pot depune 
zilnic la biroul plan-retribuire-personal, un
de se pot obține și relații suplimentare, te
lefon 42973.

Mioa publicitate ® Mica publicitate S Mica publicitate
VlND acvarii cu pești, 

suporturi acvarii, instala
ții de filtre aer și pompe. 
Adresați strada Păcii bloc 
5/2 Petroșani — Aeroport. 
(36)

CAUT femeie pentru în
grijit copil 2 ani. Strada 
Republicii bloc 89/23, te
lefon 41459, după orele 18. 
(34)

PIERDUT certificat de 
absolvire a 12 clase, elibe
rat de Liceul economic Pe-

troșani, pe numele Alecu . 
Maria. Se declară nul.

PIERDUT certificat 7 
clase pe numele Popă loan, 
eliberat de Școala generală 
Băcia, jud. Hunedoara, în 
anul școlar 1953—1954. Se 
declară nul. (32)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Lingu
rar Traian, eliberată de 
I.M. Paroșeni. Se declară 
nulă. (33)

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚUL, fiica, ginere
le și nepoatele mulțu
mesc tuturor celor care 
au fost alături de noi la 
încercarea' grea prici
nuită de pierderea celei 
care ă fost o bună soție, 
mamă și bunică
TEIIANIUC MARIA

■I

EMILIA, nepoată, a- 
nunță cu aceeași adîncă 
durere împlinirea a șase 
luni de la dispariția ce
lei cate a fost iubită 
mârnă, bunică și străbu
nică

RADAR RACHEL 
Amintirea ei va rămîne 
veșnic în inimile noas
tre.
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