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înfăptuim hotărîrile Congresului al Xll-lea
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minerești
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Acum, la începutul anului 1980, anul în 
care Valea Jiului trebuie sâ 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 PRIMA 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 răspund cadre 
din conducerea I. M, Petrila

Vom realiza ritmic 
sarcinile anuale 

și angajamentele 
asumate în întrecere

Amplă mobilizare 
la îndeplinirea exemplară 

a sarcinilor de plan

Hotăriți să-și realizeze 
ritmic sarcinile de plan, 
minerii de la Lupeni ra
portează la începutul ce
lei de-a treia decade a 
lunii ianuarie a,c. depă
șirea sarcinilor, de plan 
Ia producția de cărbune 
eu 11,1 la sută. Cel mai 
mare plus este înregis
trat de sectoarele IV și 
III, care au realizat pes
te prevederi 4 875 si, 
respectiv, 4 057 tone de 
cărbune. Sporul de Pro
ducție are la bază creș
terea productivității 
muncii planificate m 
cărbune cu peste 1000 
kg/post. Merită evidenți
ate și succesele secto
rului VII, care și-a rea
lizat Ia zi planul în pro
porție de 113,9 la sută, 
ale sectorului I — 109,6 
la sută, precum și ale 

sectorului V — 103,4 la 
sută.

ANGAJAMENTUL COLECTIVULUI
0 Depășirea cu 20 000 de tone a planului la pro

ducția fizică de cărbune 0 2 400 000 lei în plus la 
valoarea producției nete 0 Creșterea productivității 
muncii cu 2 la sută peste sarcina planificată 0 Ex
tragerea a peste 65 la sută din totalul Producției din 
abataje cu susținere metalică, iar 25 la sută din aba
taje dotate cu susținere și tăiere mecanizată 0 450 ml 
lucrări de pregătire și 150 ml de deschideri peste 
prevederi 0 Calificarea, policalificarea și perfecțio
narea pregătirii profesionale a unui număr de 600 
oameni ai muncii 0 Reducerea costurilor de pro
ducție cu 700 000 lei față de nivelul planificat.

ANGAJAMENTUL COLECTIVULUI
0 Depășirea producției nete cu 300 000 lei 

C Creșterea productivității muncii cu 2 la sută 
0 Indicele de utilizare a timpului de lucru va spori 
cu 2 Ia sută 0 Calificarea și policalificarea a 150 
muncitori 0 Economisirea a 100 000 kW energie elec
trică, 280 mc lemn de mină și 15 mc cherestea 0 Re
cuperarea a 100 buc. armături metalice.

Adunări generale ale oamenilor muncii

Participare creatoare a minerilor 
muncitoreștila actul autoconducerii

Ing. Aurel BRlNDUȘ, di
rectorul întreprinderii : 
„In luna ianuarie ne înde-' 
plinim sarcinile, realiza
rea lor ritmică lună de lu
nă. fiind țelul pe care sîn- 
tem hoțărîți să-l urmăm cu 
fermitate. Includem în sar
cini și angajamentul pe 
care și l-a asumat colecti
vul nostru odată cu lan-

către toate unitățile din in
dustria minieră. Acordăm 
interes sporit instruirii, ca
lificării și policalificării, 
formării forței calificate 
de muncă pentru a asigura 
în viitor respectarea teh-

Anchetă realizată de 
Anton HOFFMAN

Adunarea 
oamenilor 
sectorul II 
for democratic al autocon
ducerii muncitorești, a

generală a 
muncii de la

I.M. Urîcani,

Șeful de schimb Vlad Titu din brigada lui C. Ion Radu de la sectorul V 
al minei Petrila și ortacii nu ieșit din mină. De Ia începutul anului această bri
gadă a realizat un plus de peste 100 tone cărbune peste sarcinile de plan.
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Deși nou încadrată la 
I.F.A. „Vîscoza" Lupeni, 
tinăra Dorina Geman do
vedește din Pl<n că »■ 
meritat încrederea Pe 
care i-o acordă colecti
vul în care muncește. 
Lunar obține depășiri de 
plan de pînă la 15 la 
sută.
Foto : Gh. OLTEANU

constituit un prilej de bi
lanț al activității între
gului colectiv pe anul pre
cedent, stabilind în același 
timp măsuri concrete 
privind realizarea sarcini
lor la extracția de cărbune 
in 1980. Peste sarcinile afe
rente anului trecut s-a 
realizat un plus de 7220 
tone cărbune, 68 ml lucrări 

de pregătire și 1716 mc lu
crări de deschideri, pro
ductivitatea muncii fiind 
depășită cu 6,4 la sută. Au 
fost, subliniate preocupări
le pentru introducerea a 
două 'complexe mecanizate 

in stratul 15, valorificarea 
superioară a materiei pri
me și materialelor, întări
rea ordinii și disciplinei 

la fiecare loc de muncă. 
Au fost de asemenea făcu
te intervenții privitoare la 
lipsa unei aprovizionări 

ritmice cu materiale și 
piese de schimb, a numă
rului totuși mare de ab
sențe (învoiri; concedii

Am primit cu toții, cu 
nețărmurită satisfacție, re
alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în func
ția de președinte al Fron
tului Democrației și Unită
ții Socialiste. Ne stăruie 
puternic în memorie cu- 
vîntările rostite de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al partidu
lui, cu prilejul deschiderii 
și închiderii celui de-al 
il-lea Congres al Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste au. subliniat încă 
<F dată mărețele obiective 
ce ne stau în față. Cei' 
peste 1400 de membri con- 
stituiți în 14 organizații 
proprii ale F.D.U.S. din 
toate sectoarele de activi
tate ale minei Vulcan au 
fost mobilizați la o parti
cipare activă pe linia în
deplinirii sarcinilor pe a- 
cest an și a obiectivelor 
stabilite de Congresul al 

medicale, nemotivate), la 
care vorbitorii în cuvin- 

tul lor s-au oprit mai pe larg, 
venind cu propuneri con
crete pentru îmbunătăți
rea activității de extrac
ție. Miron Belgun s-a refe
rit la frecvența redusă, 
față de anii precedenți a 
întrec uper i lor acci'den tale, 

apoi a precizat că este 
necesară o mai fructuoasă 
colaborare între comparti
mentele aprovizionare și 
electromecanic în. vederea 
cunoașterii și asigurării 
din timp â necesarului 
de materiale și piese de 
schimb. Antonie Radu, mi
ner șei de schimb la com
plexul mecanizat s-a anga
jat ca împreună cu ortacii 
să extragă peste plan 2000 
ton© cărbune. „Trebuie, 
spunea șeful de schimb — 
să fim mai bine aprovizio
nați cu piese de schimb 
în general și cu cuțite pen 
tru combine în special*4. 
Nicolae Buraga, miner, șef 
de brigadă, se angaja la 
rîndul său ca împreună 

cu brigada sa. să dea peste 
plan 1 000 tone de cărbune; 
Popescu Gheorghe I, șef 
de brigadă vorbind de gos-

C. GRAURE

(Continuare in pag. a 2-a) 

Xll-lea al partidului pri
vind sporirea producției 
de cărbune necesar ene*- 
geticii românești.

In atenția organizațiilor 
noastre am situat încă do 
la început mobilizarea tutu
ror oamenilor pentru a 
contribui cu și mai multă 
eficiență atît la înfăptuirea 
și depășirea sarcinilor de 
producție, cîț și la întrea
ga viață social-politică a 
întreprinderii. Bineînțeles, 
această activitate este con
dusă de organizația de 
partid din unitate.

Trebuie să arăt că actu
alul cadru democratic, cre
at ca urmare a rnaleriali- 
zării propunerilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu., 
secretar general al parti
dului, cu privire la creș
terea rolului Frontului De
mocrației și Unității. So
cialiste în viața social-po
litică a țării, a fost'înțe
les ,și foarte bine primit 
de toți acei membri ăi co
lectivului nostru care nit 
sînt membri de partid. 
Slap mărturie acțiunile îxS 
treprinse de organizații- 
proprii ale F.D.U.S. atît în 
preajma cit și în . timpul 

desfășurării Congresului al. 
II-lea al F.D.U.S.^ eveni
ment întîmpihat cu bune 
rezultate în activitatea de 
producție și spcial-eultura- 
lă, cit și în zilele care au 
urmat. Acțiunile organiza
te ș-ău concentrat îndeo
sebi spre unirea eforturi-

Tudor MUCUȚA, 
președintele comitetului 

F.D.U.S., I.M. Vulcan

(Continuare în pag. a 2-a)

Unitatea 
de acțiune Ș

Este un lucru 
arhicunoscut — unitatea 
este cea care asigură pu
terea. Au spus-o înain
tașii noștri și dacă rie-am 
condus după această 
sintagmă (mărturie stînd 
faptele lor de vitejie) 
înseamnă că r.e-am do
rit întotdeauna liberi, 
drepți șl puternici.

Am simțit cu toții a- 
cest sentiment în zilele 
în care a avut loc Con

gresul F.D.U.S., cînd în
treaga țară a devenit o 
impresionantă unitate de 
acțiune. Participarea 
noastră, a fiecărui ce

i tățean, la realizarea o- j 
Obiectivelor pe care și j 
j le-a propus țara este în | 
î același timp certitudi- | 
: ne și datorie. Indiferent ? 
î că sîntcm români, ma- g 
; ghiari, ori germani, băr- ! 
\ bați sau femei, tineri sau ’ 
5 yîrstnici, eu toții facem 3 
i parte dintr-o mare fami- § 
: lie, o familie comunis- | 
; tă, muncitorească, care 5 
devine tot mai unită. :

; Aducînd ideea într-un 
; plan mai aproape de ac- 5 
îtivitatea noastră, am încă j 
i proaspete în memorie Ș, 
■ vorbele unui miner de 3 
: la Lupeni care explica | 
; cele peste 30 000 tone de î 
1 cărbune realizate peste | 
: prevederi în anul trecut, | 
; pe seama înțelegerii din
: brigadă, pe coeziunea și î1 
; unitatea care caracter!- Ș 
: zează acest colectiv. O ;
; formație. de oameni care ! 
: au reușit să se cunoască Ș 
j foarte bihe, să devină ș 
; prieteni, să se prețuiască 5 
3 și să se ajute la ne- 5 
ț voie. Este acel senii- ș 
: ment tonic de unitate pe î 
; care-1 generează munca, : 
i viața care ne leagă pe = 
; toți astăzi. - . —
j Val. COANDRĂȘ
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Din scrisorile oamenilor muncii sosite la redacție Curier juridic
Magazin 

modernizat

Printre unitățile mo
dernizate, dotate cu mo
bilier nou și cu un bo
gat fond de marfă se 
numără și magazinul cu 
autoservire din cadrul 
complexului alimentar 
hr. 43 din cartierul Co- 
roești din Vulcan. In 
imagine aspect din inte
riorul unității „Alimen
tara" nr. 43 cu auto
servire.

l oto : Șt. NEMECSEK

S-a stricat repede, 
dar se repară încet

I,a“ curățirea de zăpadă 
a străzilor din orașul Uri- 
ea.ni a .acționat cu eficien
ță lin buldozer. Circulația 
rutieră din localitate se 
desfășoară deci fără difi
cultate. într-una din zile, 
spre inserat, din a cui ini
țiativă nu se știe, buldoze
rul respectiv putea fi vă
zut în spatele blocului nr. 
5 de pe strada 1 Mai.
Funcționa cu motorul în 
-plin la curățirea zăpezii 
din fața garajelor ele auto
turisme proprietate perso
nală. Că șoferul de pe bul
dozer a venit în ajutorul 
proprietarilor de autoturis
me nu e rău, altul e neca
zul, Avînd un gabarit ma
re, buldozerul a intrat pe 
aleea îngustă, distrugînd o 
bancă_ cu picioare din be
ton, a deteriorat o gură de 
canal, creînd, în timp de 
noapte, mai' ales, pericol 
de accidentări. în plus, co-

(Urmare din pagina l)

«elogiilor de extracție, ex
ploatarea la parametrii 
superiori a modernelor teh
nici din dotare. In curmd 
vom pune în funcțiune un 
nou complex de mecani
zare în stratul 3. Se vor 
alia astfel în funcțiune, în 
tot cursul anului, patru 
complexe mecanizate. Gra
dul de mecanizare crește 
pentru toate operațiile de 
bază din subteran — susți
nere, tăiere,, transport.

Capacitățile actuale de 
producție, ritmul intens în 
cară se pregătesc cele vi
itoare asigură îndeplinirea 
ritmică a sarcinilor. Dacă 
apar, totuși, unele impe
dimente, ele aparțin apro- 
v izionări i teh nico-mater ia- 
le. Activitatea brigăzilor 
din abatajele de mare ca
pacitate este lrînată de 
lipsa plasei de sîrmă, în 
timp ce acelea din pregă
tiri obțin rezultate reduse 
din cauză că nu dispunem 
de armături pentru susți
nere. Aceste aspecte se cer 
soluționate cît mai grab
nic de către C.M.V.J. pen
tru a nu se crea proble
me de nerezolvat în pers
pectiva lunilor următoare. 
Colectivul nostru dorește 
ea nimic să nu-1 frîneze 
In hotărîrea de a îndepli
ni exemplar sarcinile și 
angajamentele anului".

Ing. Iosif DRUMUȘ, șe
ful sectorului investiții;

„Preocuparea pentru cre
area liniei de front viitoa
re se concentrează, mai 
Intîî, în zona sectorului V, 
care exploatează ștratele 
acoperitoare. La ora aceasta

piiî au început să arunce 
din joacă ramuri de brad 
și alte obiecte ce vor duce 
cu siguranță la înfundarea 
canalului. Tovarășii de la 
E.G.C.L. au venit, au vă
zut, au promis că vor re
media defecțiunea, dar 
n-au făcut nimic.

Eftimie M ARD ARE,
Uricani

Amplă mobilizare
nare a fronturilor de lu-(Urmare din pagina l)

(Urmare din pagina I)

lor pentru îndeplinirea cu 
succes a obiectivelor eco
nomice înscrise în planul 
pe acest an, cit și acțiuni 
în sprijinul producției Ia 
care au participat nume
roși oameni ai muncii. 
Printre aceste acțiuni se 
pot evidenția cele de cu
rățire a incintei minei, de 
zăpada căzută în această 
lună, precum și pregătirea 
unor condiții de aprov.zio-

executăm, corespunzător 
programelor întocmite, 
deschiderea orizontului — 
50 m, cu două brigăzi pu
ternice. In aceste zile chiar, 
am atacat noua transver
sală principală spre stra
tul 13, iar în paralel con
tinuăm ■ săparea planului 
înclinat în vederea con
centrării producției de la 
Orizontul —■ 50 m spre o

Vom realiza ritmic 
sarcinile anuale

fizontul de bază, „0“, păs- 
trînd astfel avantajele cre
ate de transportul pe benzi 
spre puțul cu schip. Cu e- 
chipele de montaj ale sec- ' sînt 
torului, pînă la 15 februa
rie, vom încheia noul flux 
de benzi pe care se con
centrează producția aba
tajelor de mare capacita
te, mecanizate, ale secto
rului IV, care „coboară" 
sub nivelul + 50 m. Sînt 
în execuție, totodată, nu
meroase lucrări miniere 
și instalații care să asi
gure creșterea capacități
lor viitoare de producție".

Marcu ANDRONE, secre
tarul comitetului de partid, 
președintele c.o.m. : „Ana
liza posibilităților con
crete de realizare a sarci
nilor pe 1980 a pus în evi
dență că la I.M. Petrila -e- 
xistă create candiții teh-

Tergiversări păgubitoare
Locuiesc în blocul 12/19

de pe strada Aviatorilor 
din Petroșani. Din cauza 
acoperișului stricat mi s-a 
inundat în repetate rînduri 
apartamentul, deteriorîn- 
du-1. Am sesizai situația 
de nenumărate ori la sec
torul E.G.C.L. Petroșani, 
atit în scris cit și verbal. 
A venit, e drept, o tovară
șă și a constatat care este 
starea apartamentelor, a- 
poi a plecat. Atît eu, cît și 
ceilalți locatari de la ul
timul etaj am sperat că a- 
coperișul va fi reparat.

cr.u, de gospodărire a ma
terialelor, de întreținere: și 
reparare a utilajelor.

Sîht doar câteva dintre: 
acțiunile semnificative ale 
organizațiilor proprii, ale 
membrilor acestora între
prinse în această perioadă. 
Prin ele ne exprimăm to
tala adeziune la documen
tele Congresului al II-lea 
al F.D.U.S. și acționăm 
ferm pentru transpunerea 
l<>r în viață. ' 

nieo-orga.nizatorice și po
litice optime în acest sens. 
Organizațiile de partid, 
la nivelul fiecărui comi
tet de sector, au stabilit, 
planuri de măsuri te
meinice pentru ca sarcini
le să fie îndeplinite rit
mic, corespunzător anga
jamentului în întrecere lan
sat de colectivul nostru 

către toți minerii țării. Di
recțiile de acțiune pe care 
le preconizăm în vederea 
înfăptuirii lor exemplare 

limpede conturate.
In primul rînd, avem cre
ată și ne vom crea în con
tinuare linie de : front ac
tivă la nivelul prelimina
rului. Se extinde susținerea 
metalică a abatajelor fron
tale pentru creșterea Pro
ductivității muncii. Meca
nizarea complexă se ex
tinde, de asemenea, în 
ritm susținut. Asigurăm, 
totodată plasarea optimă a 
posturilor planificate în 
fronturile direct produc
tive. Programul de învă- 
țămînt asigură forța de 
muncă înalt calificată care 
să participe la introduce
rea tehnologiilor avansate. 
S-au îmbunătățit substan- 

Speranțe zadarnice. Au 
trecut aproape cinci luni 
de atunci, dar reparațiile 
n-au fost executate. Acum 
așteptăm cu îngrijorare zi
lele călduroase cînd zăpa
da se va topi, inundin- 
du-ne din nou apartamen
tele, deteriorînd pereții, 
parchetul, covoarele, mo
bila. Ce ar face dacă ar fi 
tovarășii de la. E.G.C.L. în 
situația noastră ?

Rozalia ACS, 
Petroșani

Participare creatoare a minerilor

podărirea judicioasă a ma
terialelor, materiilor prime, 

ș s-a angajat să recupereze 
cit mai multe armături TU 
și scocuri, de transportoare. 
Ilie. Ștefan și Petru Chin

gă s-au referit în cuvîntul 
lor la utilizarea mai ju
dicioasă a fondului de timp 
prin reducerea substanția
lă a absențelor pentru a 
se facilita creșterea pro
ductivității muncii.

țial fluxurile de trans
port, iar în paralel cu toa
te aceste acțiuni, a sporit 
competența, rășpun derea, 
asistența tehnică în ur
mărirea procesului pro
ductiv; Chiar și calitatea 
cărbunelui s-a îmbunătă
țit simțitor datorită măsu
rilor întreprinse în acest 
scop. Am dat un nou im
puls activității comisiei de 
ordine și disciplină pen
tru a asigura mai buna 
respectare a tehnologiilor, 
pentru utilizarea judicioa
să a timpului de lucru.

Un rol deosebit în mobi
lizarea oamenilor muncii 
pentru îndeplinirea cu răs
pundere a sarcinilor pro
prii a revenit discuțiilor in
dividuale- cu comuniștii, 
acțiunilor organizațiilor 
proprii ale Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste. Adunările gene
rale ale oamenilor muncii 
desfășurate recent la sec
toare, ca și adunarea ge
nerală pe mină desăvâr
șesc acest program amplu 
de măsuri, a cărui aplicare 
fermă în viață ne va asi
gura îndeplinirea ritmică a 
planului pe întregul an, 
pregătirea temeinică a ca
pacităților productive în 
vederea realizării sarcini
lor viitoare ce ne revin în 
creșterea producției de căr
bune".

■ GUȘE CONSTANTIN, 
Petroșani: Referitor la 
-scrisoarea Pe care o adre
sați redacției, vă comuni
căm următoarele : potrivit 
Legii nr. 28 din 1978, 
cursurile de calificare se 
organizează în întreprin
deri și alte unități socia
liste. Organizarea cursuri
lor sc face fără scoatere 
din producție și se aprobă 
de conducerile ministere
lor. centralelor, cărora le 
sint subordonate aceste 
unități potrivit planului 
de școlarizare și in limita 
fondurilor alocate. Per
soanele care urmează 
cursurile de calificare — 
in căzui dv. soția — be
neficiază pe durata cursu
rilor, potrivit Decretului 
2105 din 1969 art. 10 Iii. 
c, de o indemnizație de 
400 lei lunar, dacă la data 
admiterii la cursuri nu 
a avut calitatea de persoa
nă încadrată în muncă cu 
minim trei luni stagiu în 
producție. In concluzie, da
că soția dv nu a lucrat cel 
puțin trei luni înaintea 
cursurilor de calificare, be
neficiază, potrivit decretu
lui amintit, de o indemni
zație de 400 lei lunar.

SPUMA MARIA, Vulcan: 
Legea nr. 3 din 1977 în art.
40 prevede : „Copiii au
dreptul la pensie de ur
mași pînă la vîrsta de 16 
ani sau, PmA continuă 
studiile, pînă la termina
rea acestora, dar fără a 
depăși vîrsta de 25 de a'ni“. 
întrucât eopiii dv. sînt e- 
levi șl beneficiază de pen
sie de urmaș, vă comuni

Adunarea generală a fost 
cel mai potrivit cadru pen
tru exercitarea autocondu- 
cerii muncitorești practic, 
s-au dezbătut in profun
zime ' nea j unsuri le mani f es
tate, s-au formulat o se
rie de propuneri menite 
să conducă' la îmbunătăți
rea întregii . activități. 
Multi dintre cei care au 
luat cuvîntul, printre ca
re amintim pe Cristian 
Dinescu și Ion Stoi, s-au re
ferit la măsurile ce ur
mează să se aplice privind 
mecanizarea intensivă a 
lucrărilor d'n subteran, 
îmbunătățirea . condițiilor

• In blocul A2 din Lu- 
peni (situat in viitorul 
centru civic al orașului) 
încă 38 de apartamente au 

If ost finisate de construc
tori și sînt pregătite pen- 

I tru recepție.
• In această lună,, pînă 

Iazi, 154 noi vlăstare au 
văzut lumina zilei în ma- 

Iternitățile Văii Jiului. Le 
dorim să crească mari și 
frumoși, constructori 
demni ai socialismului și 
comunismului.
• Calitatea servirii, bu

na aprovizionare a făcut 
ea unitatea nr. 105 „Pline 
și lapte" Vulcan, (res- 

Iponsabil Ioana Oneasa) 
să realizeze, în medic, pe 

. zi, vînzări de peste 50 000 
I lei. Zilnic trec pragul a- 

cestei unități 4 500—5 000 
I de cumpărători.
| • Audiențe pentru ce-
J tățenii care doresc să se 
I edifice asupra unor pro- 
« bleme de natură juridică 
Iau loc la judecătoria Pe

troșani, camera 17, în zi- 
Ilele de miercuri și vi

neri, între orele 10-12 și 
115-17.

• La solicitarea colec
tivelor de oameni ai mun
cii, Filiala Petroșani a 
O.J.T. organizează petre
cerea sfirșitului de săp- 
tămînă în stațiunile Geoa- 
giu-băi și Vața. Se a-

căm că, potrivit Decretu
lui 292 din 1979, la stabili
rea bursei se ia în calcul 
atît pensia cit și veniturile 
realizate de susținătorii le
gali ai copilului. In situa
ția în care cumulul retri
buției, și al pensiei nu de
pășesc plafonul stabilit de 
actul normativ amintit și, 
bineînțeles, dacă elevul în
deplinește și celelalte con

diții cerute de legislația în 
vigoare,, acesta poate primi 
bursă.

HALACIUGA UOSTI- 
CA, Petroșani : Din * scri
soarea dv. rezultă că în 
anul 1979 ați fost pensio
nat gradul II, aPoi eu avi
zul comisiei de ' pensii 
ați ’ fost încadrat la 
un loc de muncă cordS'ț 
punzător pregătirii și ca
pacității dv. In conformi
tate cu dispozițiile art. 29 
din Legea nr. 3 din 1977, 
muncitorii care au suferii' 
accidente de muncă și care 
sînt cuprinși în grupele I 
și II de muncă, avînd o 
vechime de minim 10 ani 
în aceste grupe, vor fi în
cadrați la locuri de muncă 
unde să li se asigure o re
tribuție de cel puțin 75 la 
sută pentru grupa I si 70 
la sută pentru grupa a' Il-a 
din retribuția corespunză
toare funcției avute ante
rior. Solicitați întreprinde
rii la care lucrați să veri
fice dacă s-au respectat 
prevederile legale'sus men
ționate.

Constantin GRAURE, 
jurist

de muncă și de viață. Toți 
participănții la dezbaterile 
adunării au exprimat ho
tărîrea unanimă a întregu
lui colectiv al sectorului 
de a încheia anul 1980, 
ultimul an al cincinalului, 
cu însemnate succese în 
muncă. Intr-.o atmosferă 
de.responsabilitate mun
citorească. adunarea gene
rală a adoptat angajamen
tul minerilor de aici de a 
da țării cărbune mai mult 
și mai bun, contribuind 
astfel la asigurarea bazei 
energetice a țării.

sigură transportul cu au- I 
tocarul, cazare și masă f 
pentru o zi și jumătate. .; 
Numărul minim, de par- i 
ticipanți pentru ca ex- i 
cursia să se poată orga- I 
niza — 36, maxim 40.

• In perspectiva ame- I
najării noilor magazine 
de radio-tv. și de jucă- I 
rii la parterul tronson u- I 
lui E—F al blocului nr. I 
69 din Petroșani, maga- | 
zine ce vor .însuma o su- . 
prefață de fl3 mp, . la I 
I.C.S.M.I. au sosit mobi- *
lierul și utilajele con- I
tractate la diferiți fur- I
nizori din țară. Valoarea I 
modernelor dotații este |
de aproape 300 000 lei.

• Informăm pe cei ce | 
doresc să urmeze cure i 
de tratament și odihnă în 
stațiunile Felix, 1 Mai — 
Oradea, Geoagiu, Vatra 
Dornei, Buziaș. Călimă- 
nești, Eforie Nord, Man
galia ete. în lunile ianua
rie — martie, că pot să-și 
procure bilete de la Filiala 
Petroșani a O.J.T.
• Unitatea de alimen

tație publică, restaurantul 
„Transilvania" din Pe- I 
trila se află în plină * 
renovare. Lucrările vor fi | 
terminate la sfîrșitul a- • 
eestei săptămîni. I

Rubrică realizată de
C. BUZESCU
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Competițiile „Daciadei“ Schiul școlar, spre treptele afirmării
întreceri dedicate aniversării

Unirii
în cinstea istoricei ani

versări, dc la 24 ianuarie, 
în cadrul Liceului indus
trial minier din Petroșani 
■au fosț organizate- compe
tiții sportive dotate cu 
„Cupa Unirii". La între
ceri au participat peste 100 
de elevi ai liceului. Iată 
primii trei clasați pe dis
cipline sportive și catego
rii de vîrstă.

SANIE (14—16 a»i. fete) 
I. Liliana Burz, II. Iuliana 
Nițescu, III. Aida Anghe- 
lache ; băieți : I. Aron Cîn- 
dea, II. Traian HomorO-

Schi alpin
REPREZENTANTELE C.S.S. PETROȘANI,

CIȘTIGATOARE LA „CUPA A.S.A. BRAȘOV"

Pe pîrtia Lupului au 
continuat duminică probele 
de slalom special și cobo- 
fîre, din cadrul competi
ției dotate cu „Cupa A.S.A. 
Brașov". Reprezentantele 
Clubului -sportiv școlar 
Petroșani au fost, și de 
această dată, printre pro
tagonistele probelor de

• ALEXANDRU II. — 
Petroșani. Punctul d'v. de 
vedere, în consens cu al 
suporterilor de fotbal și al 
cronicarului, a fost luat în 
scamă la realizarea arti
colelor referitoare la evo
luția divizionarei A Jiul 
Petroșani.

Schi fond și biatlon
ETAPA MUNICIPALA

35 de schiori de fond 
din liceele Văii Jiului au 
participat la etapa munici
pală a „Cupei U.T.C.“ la 
schi fond și biatlon. lată 
câștigătorii : Băieți : locul

dean, III. Dorin Spînu ; 
~ (categoria 17—19 ani) bă

ieți : I. Emil Turcu, II. 
Marcel Țîrc, III. loan Mol- 
doveanu. TENIS DE MASA 
fete : I. Elena Cazan, II. 
Viorica Dădălic, III. Maria 
Gherghel, băieți: I. Nenu 
Herman. II. Aurel Dumi
trescu, III. Gheorghe-Ma
rin. ȘAH, fete: I. Ani- 
șoara Șorecău, II. Mirela 
Roșea, III. Mariana Posto- 
lache ; băieți: I. loan Chî- 
riță, II. Marin Dudilă, III. 
Constantin Rusu.

slalom special la junioare. 
„Astfel Dorina Pop s-a cla
sat pe locul III, fiind ur
mată de coechipierele sale 
Judith Kacso și Ileana Vla
dislav. în proba de coborî- 
re, temerara Judith Kacso 
și-a dominat toate parte
nerele de întrecere, Ileana 
Vladislav fiind înregistrată 
cu același timp. (I.V.)

Post restant

• Ing. MIRCEA NIS- 
TOR. Versurile dv. despre 
„vertiginoasa" ascensiune a 
Jiului sînt nepublicabile, 
chiar dacă echipa favorită 
ar fi fost lideră de toam
nă. De vină nu sînt fotba
liștii de la Jiul, ci ritmul 
și rima producțiilor dv. 
literare.

I Popescu Iancu, II Gheor
ghe Coșoveanu, III Prefi- 

rel Todilă. Fete : I Elena 
Căpîndeanu, II Violeta Mi- 
hăiasa, III Lucia Rusu.

Rezultatele etapei 
municipale la 
patinaj viteză

Pe cochetul și frumosul 
patinoar al Asociației spor
tive ,,Minerul" Lupeni a 
avut loc duminică etapa 
municipală la patinaj vi- . 
teză, categoria 14-19 ani. 
Au participat 30 de con- 
curenți, reprezentînd cele 
7 licee din Valea Jiului. 
Pe primele locuri pe cate
gorii de vîrstă s-au clasat: 
Fețe : cat eg. 15—16 ani
I. Iris Vițan (Liceul chi
mic Lupeni), II Cornelia 
Zăgrean (Liceul economic 
Petroșani), III Camelia
Carpen (Liceul de mate- 
matică-fizieă Petroșani). 
Băieți : I Adrian Lazăr, 
II Dragoș Voinica (ambii 
de la Liceul chimic Lu
peni), III Francisc Sipoș 
(Liceul Vulcan). Categ. 
17—19 ani, băieți: I, Vic
tor Szilagyi II, Ioan Ari, 

III. Costel Ilie (toți de la 
Grupul școlar Lupeni). La 
buna desfășurare a con
cursului și-au adus apor
tul arbitrii Nicolae Corniu, 
Dorel Vladislav și Eugen 
Nicoară. (A. SLABÎI)

Sportul . școlar al Văii 
Jiului cunoaște an de an, 
progrese tot mai însemna
te, aceasta, datorită spori
rii bazei materiale cit și a 
preocupării constante a 
factorilor cu răspunderi în 
domeniul educației fizice 

și sportului.
Stindardul sportului de 

performanță școlar conti
nuă să-l poarte Clubul 
sportiv școlar din Petro
șani cu cele 9 secții care 
numără peste 800 de elevi, 
pregătiți de 22 cadre di
dactice. Rezultate meritorii 
de-a lungul anilor au ob
ținut secțiile de handbal, 
lupte, tenis de masă, gim
nastică. Dar pentru zona 

montană în care ne aflăm, 
atenția rămîne îndreptată 
mereu spre sporturile spe
cifice sezonului alb. Secția 
de sclii și-a format primul 
nucleu în anul 1956 și nu
măra 2 grupe cu aproxi
mativ 40 elevi. Astăzi pe 
lîngă prof. Virginia Peter- 
fy și Nicolae Barabaș, cei 
ce au pus temelia secției, 
lucrează prof. Gunther Ge
deon, Alfred Imling, Vic
tor Mihuț, unii foști elevi 
ai școlii, care pregătesc, în 
cadrul a 17 grupe, 184 de 

elevi cuprinși în secțiile de 
schi alpin, schi fond și sa
nie, secție nou înființată.

Paralel cu creșterea nu
mărului de grupe Și elevi 
a crescut an de an și pre
ocuparea pentru îmbunătă
țirea muncii instructiv-e- 
ducative, pentru sporirea 
zestrei de medalii șl re
zultate meritorii în între
cerile republicane. Din ,re
zultatele obținute de schi
orii alpini de-a lungul a- 
nilor sînt, de. remarcat cele 
ale foștilor elevi Victor 
Mihuț, Zoltan Toth, Nico
lae Cristea, Iosif Krachtus, 
Viorica Ilupca, Gabriela 
Leib, Vergilia Coman, Ne- 
lida Velcsov, care au ocu
pat locurile I—III în con
cursuri cu caracter repu
blican, precum și ale ac
tualilor elevi care duc mai 
departe tradiția și presti
giul școlii: Ileana Vladis
lav (Liceul industrial Pe
troșani), Dorina Pop și 
Judith Kacso (Liceul de 
matematică-fizică Petro
șani), Horațiu Țipțer, Iu- 
dith Karda. Simona Costi- 
naș, Alina Dorobanțu, Cla- 
udiu Popa, Dan Negruț, Mi- 
haela Hiciu (Șc. gen. nr. 

1 Petroșani), Florian Filip 
(Șc. gen. nr. 6 Petroșani) 
Nicoleia Arrnaș (Șc. gen. 
nr. 5 Petroșani), precum și 
alții, care s-au clasat pe 
primele locuri la concursu
rile republicane. De menți
onat, de asemenea, clasa
rea echipei de copii, la 
concursul republican al co
piilor, pe locurile I în anii 
1970, 1971. 19,74, locul II 
în 1977—1979 și locul III 
în 1978, înaintea unor ju
dețe montane cu tradiție 
în schiul alpin, cum ar fi 
Brașovul, Harghita și Pra
hova.

Schiul fond se află în 
școală la primii ani de ac
tivitate. Și la această dis
ciplină sportivă .se caută 
prin muncă la antrena
mente, găsirea unor mij
loace adecvate de pregă
tire în perioadele fără ză
padă, făgașul care să-i 
lanseze pe practicanții schi- 
ului-fond, spre succesul pe 
care îl cunoaște schiul 
alpin.

Eforturile nu sînt zadar
nice, profesori, și elevi se 

bucură încă de acum dd 
locul II ocupat de eleva 

Melania Czimbalmoș, lo
cul III ocupat de Lucia 
Scurtu la campionatele re
publicane ale copiilor, A- 
melia Ristea și Violeta Mi- 
hăiasă, locul III la con
cursul școlari probe indi
viduale și locul IV în în
trecerile între reprezenta
tivele județene.

De doi ani a fost înfiin
țată și secția de sanie. Sub 
competenta conducere a 
profesorului Grigore Peter, 
printr-o selecție mai bună 
și o muncă efectuată cu. 
pasiune și dăruire și sec
ția sanie a obținut rezulta
te bune pe plan național. 
Amintim pe eleva Gheor- 
ghița Rita, componentă a 
lotului olimpic. ■;

Demn de subliniat este 
experimentul realizat ci* 
prima clasă ce și-a desfă
șurat activitatea de pre
gătire școlară și sportivă, 
în Paring, la Baza di dads 
tică I.E.F.S., care a de* 
monstrat concludent posi-i 
bilitatea de împletire ar-i 
monioasă a sportului ua, 
învățătura, evidențiindu-s< 
pentru specialiști atît saM 
tul valoric la schi, învăță* 
tură cît și la starea d«t 
sănătate. j

Trebuie înțeles că afir
marea schiului școlar nu 
este o problemă ce priveș-, 
te doar unitățile școlare 
specializate. Aceasta impu
ne și colaborarea strînsă a 
celorlalte cadre didactice 
din unitățile de bază, care 
să sprijine concret activi
tatea sportivă. Nu putem 
omite în acest context fap
tul că,, pentru lărgirea 
ariei de practicare a schi
ului școlar în Vale, la 
Lupeni s-a înființat secția 
de schi fond alpin la Casa 
pionierului, ia,r de pregăti
rea elevilor se ocupă cu 
competență și pasiune 
prof. Angela Manole. E- 
xistența celor două unități 
școlare, care îmbină pre
gătirea generală cu schiul 
va spori competitivitatea 
Pe plan local și sperăm că 
va conduce și la îmbunătă
țirea rezultatelor pe plan 
republican.

Dumitru CRIȘAN

Palmaresul sportiv al a- 
nului 1979 mai stîrnește 
comentarii, specialiștii, 
chiar și simpli iubitori ai 
unor discipline sportive il 
reconsideră în funcție de 
veleitățile arborate dc vi
itorul sezon. Cît privește 
Valea Jiului, cei mai 
mul ți lauri in Întrecerile 
republicane i-a cules „flo
tila" secției de navomode- 

lism a clubului Jiul Pe
troșani. O mînă de sportivi 
pasionați, antrenorul con
curent Leontin Ciortan, 
Friederic Csaszar și mai ti
nerii Ștefan Pop, Ernest 
Romanciuc, Petru Abra
ham, Ilie Caspar, Ion Dru- 
lă, Ionică Mocanu, Remus 
Butuza și alții au depășit 
lipsa dotării tehnice și sla
bul aport material și mo
ral acordat de conducerea 
clubului, au cîștigat 11 ti
tluri și locuri I în cam
pionatele republicane (Cas- 
szar — 5, Ciortan — 4, 
Drulă — 1, Csaszar + Pop 

—• 1), șapte locuri secunde 
și cinci medalii de bronz, 
strălucind la teleghidate și 
glisoare — „meseria casei" 
de atîția ani, la propulsate 
fiind ocupate .cîteva locuri 
fruntașe prin „noua gar
dă": Gaspar, Mocanu și 
Drulă. In ediția a Il-a a 
concursului republican 
„Trofeul Mircea cel Bă- 
trîn", pe lîngă medaliile 
obținute (7 de aur, 5 de 

argint și 3 de bronz) de 
cornponen ții secției, Frie
deric Csaszar s-a depășit pe 
sine, doborînd trei recor
duri la teleghidate (F,E 1 
kg, F,E + 1 kg, FIV 15), 

Același sportiv de excep
ție mai are în palmaresul 
anului trecut alte trei re
corduri realizate la Kato
wice (Polonia) și Bacău. La 
veliere libere și teleghi-

Navomodelismul Văii, spre performantă, 
cu „toate pînzele sus“!

pe lo- partea

date, Ciortan și-a adăugat 
un titlu de campion și o 
medalie de bronz. Pe e- 
chipe, Jiul Petroșani a ob
ținut titlul de campioană 
Ia glisoare, teleghidate (se
niori și tineret), cite o me
dalie de argint revenind 
(juniorilor) la teleghidate și 
la FSR, la velierele tele
ghidate fiind clasată 
cui III. De altfel, în clasa
mentul Federației Române 
de Modelism (și în cel al 
municipiului nostru), Frie
deric Csaszar a fost desem
nat lider al anului 1979, 
Leontin Ciortan a fost în
registrat pe locul III (al 
doilea în primii 10 sportivi 
ai Văii), Ștefan Pop pe po
ziția a șaptea, iar Ion Dru
lă al zecelea. Cum apreci

ază acest bilanț antreno
rul concurent Leontin 
Ciortan, în viața de toate 
zilele proiectant principal 
la I.C.P.M.C. ?

— Față de anii prece
dent!, raportîndu-ne la nu
mărul de titluri și recor
duri — înregistrăm un 
ușor regres. Deși am obți
nut primul loc în multe 
probe individuale și pe e

chipe, mărturisim că nu 
sîntem mulțumiți, fiindcă 
rezultatele nu reflectă ca
pacitatea noastră tehnică, 
ci doar nivelul dotării ma
teriale. In ultimul timp in
să, optica asupra sporturi
lor aplicative s-a schim
bat, sperăm că vom primi 
un sprijin mai mare din 

federației și a altor 
foruri competente. Tine
retul va fi îndrumat spre 
aceste discipline sportive, 
care îi sînt de un real 
folos în viață, îi dezvoltă 
pasiunea creatoare, orizon
tul tehnic, pregătește ge
nerația școlară de azi pen
tru meseria de mîine.

— In urmă, nu cu mulți 
ani, reclamam necesitatea 

reînnodării unei tradiții, 
reînvierea secțiilor de na- 
vomoilelism de Pe lin
gă casele pionierilor și 
șoimilor patriei din mu
nicipiul nostru. Or, așeză- 

mîntul cultural-sportiv 
din Petroșani se află în 
vecinătatea bazei de an
trenament a Jiului, ex
celentă ca amenajare, du
pă cum remarcați dv.,

printre cele mai bune din 
țară, ba chiar din Euro
pa, dar ajunsă în stare de... 
paragină.
— Noi avem in secție și 

juniori și tineret. Am re
partizat Casei pionierilor 
și șoimilor din Petroșani 
trei buni specialiști de-ai 
noștri, dar acolo nu există 
interes pentru navomode- 
lism, nu există dotare ma
terială. Ideea mi se pare 
totuși bună. Să pregătim în 
casele pionierilor și șoi
milor patriei copii pîriă la 
15 ani, apoi pe cei mai 
buni să-i încadrăm în sec
ția noastră Cel mai mare 
cîștig l-ar avea elevii, dar 
și noi, iată de ce am 
fi gata oricînd să le ve
nim în ajutor.

— In cadrul acțiunilor 
de propagandă în favoa
rea navomodelișmului, pe 
vremuri, se organiza o 
competiție tradițională
„Cupa Jiul", cu invitați 
din celelalte centre din 
București, Constanța,
Giurgiu etc.
— Nu ne bucurăm de 

prea mult sprijin la nivel 
de club și județ. Competi

ția s-a desfășurat cu in
termitențe. Acum calenda
rul federației e deja- defi
nitivat, chiar daca am pro
grama-o rezultatele ei n-ar 
conta în „topul" federației.

— Care sînt competi
țiile la care veți lua 
startul în acest an ?
— Campionatele națio

nale de teleghidate și ’gli
soare ce se vor desfășura 
pe lacul Amara, la Cons
tanța, unde vom alinia 

velierele. Vom participa la 
cea de-a treia ediție a 
„Trofeului Mircea cel Bă- 
trîn“, dacă vom cîștiga din 
nou, trofeul va intra defi
nitiv în posesia noastră. 
Sîntem invitați la între
cerile internaționale de ve- 
liere de la Constanța, în 

sensul că cel puțin un re
prezentat al Jiului va face 
parte, sper, din lotul națio
nal.

—- Se aude că veți fi 
antrenorul lotului na
țional...

— Deocamdată numirea 
se află încă în stadiul de 
propunere. Să nu antici
păm hotărîrea federației.

Iată o lapidară trecere 
în revistă a activității sec
ției de navomodelism din 
Petroșani, asupra pers
pectivelor- competiționale 
n-am stăruit, întrucît a- 
ceasta a fost, din modestie 
și luciditate, dorința inter
locutorului nostru, dar și 
pentru motivul că la nivel 
de club și județ acești en
tuziaști ai navomodelismu- 
lui pot fi ajutați mai mult 
să-și onoreze ambițiile
sportive. Dacă acest spri
jin va fi dat la timp,
„flotila" Jiului Petroșani
va ridica toate pînzele sus
pentru realizarea unor per
formanțe superioare. Or, 
pentru a „vira" cît mai re
pede ancora și a da „mola* 
de la pontonul suficienței, 
cei în drept au datoria mo
rală de a da, la vreme; „or
dinul de marș" și a asigui- 
ra „convoiului" o naviga»» 
ție fără peripeții, pe ruta... 
succesului.

f Ion VULPE



- 4 Steag ui roșu
1 ■•■

S3
r MHSRCURI. 23 IAN CARIE 1980

Vizita tovarășului Ilie Verdeț în Egipt
CAIRO 22 — Trimisul 

Agerpres, Mircea S. lor.es- 
cu, transmite: în conti
nuarea vizitei oficiale, pe- 
care o efectuează în Egipt,- 
la invitația primului mi
nistru egiptean, dr. Mus

tafa Khalil, primul minis
tru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, to
varășul Ilie Verdeț, s-a 
întîlnit, în cursul zilei de 
marți, eu Tawfik Hamed 
Karara, ministrul îmbună
tățirilor funciare '-și recu
perării terenurilor. Au fost 
examinate cu acest prilej 
aspecte ale cooperării din
tre cele două țăț’i în do
meniul producției agricole 
și zootehnice. ' . -

De . asemenea, tovarășul 
Iile Verdeț a avut o întâl
nire cu Hassab Allah El 
Kafrawi, ministrul recon
strucțiilor și dezvoltării, 
cu acest prilej fiind abor
date probleme ale conlu
crării romârio-egiptene pe 
planul producției industri
ale.

La întîlniri au luaț par-

te loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de 

mașini, alte persoane ofi
ciale care îl însoțesc pe 
primul ministru al guver
nului român 
Egipt- - .

Au avut loc, totodată, 
întîlniri, în cadrul unor 
grupe de lucru, între per
soanele oficiale române și 
egiptene pentru examina
ră unor probleme concrete

ale dezvoltării în continu
are a raporturilor ecoijo- 
niicc dintre cele două țări, 

în cursul aceleiași zile, 
tovarășul Ilie Verdeț, înso- 

în vizita în țit de
mâne 
unele 
turale

Vizita oficială în 
a primului ministru 
Guvernului Republicii So
cialiste România continuă.

persoane oficiali? ro
și egiptene, a vizitat 
obiective social-cul- 
și istorice din Egipt.

Egipt 
al

Prim-vîcepreședintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, primit la Viena

MEN A 22 (Agerpres). — 
Prof. Ion Ursu, prim-viee- 
președinte al Consiliului 
Național pentru Știință și 
Tehnologie, a fost primit, 
la- Viena do dr. HerthasFirn- 
berg, ministrul federal'pen
tru știință : și cercetare al 
Republicii Austria. Cu a- 

. cest prilej, din partea tova
rășei acad, drying.

Ceau.șescu, președinte ’ al 
Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, au 
fost transmise ministrului 
austriac Herta Firnberg sa
lutări .prietenești și cele mai 
bune urări .de sănătate și 
succese în șctivițate. Minis
trul austriac a mulțumit cor
dial pentru urările primite 
și a transmis, ,1a rîndul său,

Manifestări consacrate
aniversării

te

FILME
PETROȘANI — 

embrie:' New. Yorh

Primul ministru britanic s-a întîlnit cu 
reprezentanții greviștilor din siderurgie

LONDRA 22 (Agerpres).
Primul ministru britanic,

Elena tovarășei jElena Ceaușescu 
salutări prietenești, urări de 
sănătate și succese în acti- 
vitatea personală, în mun
ca tuturor oamenilor de ști
ință români.

COLOMBO 22 (Agerpres). 
— In cadrul manifestări
lor consacrate 'aniversării î 
Unirii Principatelor st ce
lei de-a 2059-a aniversări 
a constituirii primului stat , 
dac centralizat și indepen- 
dțjnt.. Ambasada țării noas
tre în Sri Lanka a. donat 
Bibliotecii municipale a ora
șului Colombo un. set. de 
.cărți românești privind is
toria, .literatura și geogra
fia României, precum și 
viața economică, socială și 
politică a poporului român.

Mulțumind, Sirisena Co- 
oray, primarul; capitalei, a 
arătat că această donație 
este un simbol al bunelor 
relații de prietenie și co
operare dintre România și 
Sri Lanka. Totodată, apre

ciind valoarea cărților do
nate, a evidențiat impor
tanța deosebită a îmbogăți
rii operelor existente irt

cuBiblioteca . municipală 
lucrările tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, președintele Re
publicii Socialistei România.:

★

VIENA 22 (Ag'-rpres). — 
La' sediul cultural din Vie
na al societății „Unirea — 
prietenii României în Aus
tria", a avut loc o seară 
festivă dedicată aniversă
rii Unirii Principatelor 
Române.' Cu acest prilej, 
dr. Gheorghe Radulescu, 
docent român la . Institu
tul de romanistică al Uni
versității din Viena, a 
prezentat conferința „Uni
rea reflectată în literatura 
română".

La festivitate au parti
cipat numeroși membri ai 
societății „Unirea". A fost 
de față ambasadorul Ro
mâniei la Viena, Octavian 
Groza.
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7 No
iembrie: New York, New 
York,-' seriile ,1-11 ; Repu
blica : Leii saloanelor; 
Unirea : Piedone A In
tim.tl seriile I-IȚ.

PETRILA : 39 de. trep
te ■" ■ ; : ,

LONEA : De ce să-l 
împușcăm pe profesor ?

ANINOASA : Frate 
si soră.
’ VULCAN : Sub 
răsturnată. , ,

luna

I.UPENI — Cultural :
Moartea unui ghid ;
Muncitoresc: Furtuni de 
vară. te tete:';..''-.lite'te

UKICANI : Uraganul 
! vine do la Navarone, se
tei ile I-Il.

TV

Tele-

16,30

17,00

17,20

17,35

viață; prepurh și 'împotri
va intenției administrației

Margaret Thatcher. însoțit firmei de a proceda ld mă
suri vizînd desființarea a 
aproape unei treimi din 
totalul locurilor <te mun
că. greva continuă fără să 
existe perspectiva unei .so
luții. Negocierile între re
prezentanții sindicatului 
greviștilor și administrați.pi 
se află, de -peste -o săptă- 
mîhă, în impas. Totodată, 

. muncitori din sectoarele le
gate de industria siderur
gică. afectate de măsurile 

. pe care . „British Steel 
Corp." intenționează .să le 
ia,”, examinează posibilita
tea încetării lttcrului.

de miniștrii muncii și in
dustriei, ’ s-a întîlnit, sepa
rat, cu reprezentanții sin
dicali ai celor peste 100 000 
de greviști de la compa
nia națională „British 
Steel Corp." și cu cei ai 
admi n istrației companiei. 
Aceasta este prima inter
venție a guvernului în ve
derea soluționării conflic
tului de muncă din indus
tria siderurgică britanică.

Declanșată la 2 ianuarie, 
în sprijinul. revendicărilor 
privind îmbunătățirea
condițiilor dc muncă și de

De la Centrul de fizică a pămintului și 
seismologie

Centrul de fizică a Pă* 
mintului și seismologie co
munică :

în ziua de 22 ianuarie 
1980, la ora 8,26 minute, 
33 secunde, s-a produs în 
regiunea Vrancca. la adîn- 
cimea de 135 km, un cu
tremur cu magnitudinea

4,4 (scara Richter).
Intensitatea cutremuru

lui în zona epicentrală a 
fost de IV grade (scara 
Mercalij.

Cutremurul nu a fost 
simțit la București.

Nu s-au produs nici țin 
fel de pagube materiale.

Institutul de cercetări 
și proiectări miniere 

pentru cărbune Petroșani 
ÎNCADREAZĂ

O ingineri în specialitățile : electro
mecanică, exploatări miniere și 
prepararea cărbunelui.

Oferă gratuități conform H. C. M. 
1683/1957.

Informații ia telefon 41460, interior 495.

Institutul de mine Petroșani 
organizează, în data de 4 februarie 1980, 

concurs pentru ocuparea postului de 
• LABORANT GEOLOGIE

Condițiile de încadrare și retribuire con
form Legii nr. 12/1971 si Decretului 
188/1977.

Cererile de înscriere la concurs se pot 
depune zilnic la biroul plan-retribuire-per- 
sonal, unde se pot obține și relații supli
mentare. Telefon 42973.

S-A 
apri- 
1980, 
rați; 

se a-

ÎN R.P. UNGARA
DOTA RIT ca între 6 
lie și 28 septembrie 
in interesul folosirii 
onale a energiei, să
plice ora de vară, ceasorni
cele urmînd a î' date îna
inte cu o oră fată de actualul 
sistem. Potrțyit calculelor 
preliminare, această hotă- 
rîre va permite economi- 
siiva, în domeniul ilumi
natului, a 80 milioane 
kWh de energie electrică, 
precizează agenția M.T.I.

FENOMEN UI. INFLAȚI
EI a atins în Uruguay 
proporții alarmante, rata 
anuală a creșterii prețuri
lor în 1979 fiind, potrivit 
datelor oficiale de 83.14 
la sută. Acest procent de
pășește cu mult previziu
nile, la începutul anului 
trecut considerînd-se că ra
ta inflației va fi de 35 
sută.

LUÎND CUVINTUL 
cadrul unei reuniuni
Consiliului de miniștri, în
trunit luni pentru prima 
dată de la formarea noului 
guvern zairez,' președintele

a

la

în
a

18,30
18.50
19.00
19.20

Colocviile 
școală. 
Curs de limba ru
să.
Antologia folcloru
lui contemporan.

'Corespondenții, j u- 
dețeni transmit... 
Arii și scene din o-' 
pere roniân<‘ști, - 
Intinerare turistice. 
Tragerea prortoex-i 
prțș. I
Căsuța poșțălă. 
1001 de ‘sori. 
Telejurnal. ‘ j 
In actualitate : pre
gătirea alegerilor 
de la 9 martie, 

femeile-!

Mobutu a cerut miniștri
lor săi să pună capăt co
rupției și tribalismului.

..Competența și militantis
mul" a spus el, și nu „tri- 
balismiil și regionalismul" 

linia de 
fiecare 

departa-

vă trebui să lie 
conduită pentru 
responsabil de 
ment.

EA ROMA S-AU
IAT lucrările cel
XVIII-lca Congres al Parti
dului Socialist Democratic 
Italian, care a dezbătut și 
adoptat poziția P.S.D.I. fa
ță de principalele proble
me de politică internă și 
.externă ale Italiei.

în funcția de președin
te al P.S.D.I. congresul l-a 
reales pe Giuseppe Sâragat 
și a ales noul Comitet 
Central al partidului, din 
care fac parte 141 membri.

PARLAMENTUL BOLI
VIAN a ratificat propu-

întreprinderea de prospecțiuni 
și explorări geologice 

Hunedoara-Deva

nerile puterii executivii 
privind convocarea alege
rilor generale la 29-iunie 
și fixai’ea: la patru arii a 
următorului mandat prezi
dențial. Prin aceasta,
lost deschisă, oficial, calea 
spre transferul puterii, în 
acest an, în mîinile unui 
guvern și ale unei admi
nistrații civile alese prin 
vot direct și universal.

GUVERNUL SOCIAL
DEMOCRAT al Danemar
cei a prezentat unui nu
măr de patru, partide de 
opoziție o propunere vi
zînd înghețarea cheltuieli
lor militare pe perioada 
1981—1985, ceea 
trage după sine o reduce
re generală a forțelor ar
mate daneze.

în propunerea prezenta
tă de ministrul apărării, 
Poul Soegaard, se preve
de _fixarea, pentru această 
perioadă, a cheltuielilor 
militare anuale la 7 mili
arde de coroane (adică la 
nivelul

ale). Ca 
măsuri,

i se vor reduce de la 8 500 
Ia 6 700 de persoane, navele 
de război de la 50 la 38, 
iar avioanele de luptă de 
la U6 la 80.

ce ar a-

cheltuielilor actu- 
urmare a acestei 
efectivele fixate

ÎNCADREAZĂ

pentru Secția de foraj Valea Jiului
(Bârbăteni) următorul personal :

— sondori șefi la sondeze
— sondori

te',..'-K mecanici foraj
■ț tractoriști și buldozeriști
— muncitori necalificațî - cu posibilități.' 

de calificare în meseria de sondor 
de către Secția Valea Jiului.

Se asigură cazare gratuită în cămine 
pentru nefamiliști, spor de șantier conform, 
legii.

Prezentarea pentru încadrare la Sec
ția de prospecțiuni și explorări geologice. 
Valea Jiului din Bârbăteni (Lupeni), județul 
Hunedoara.

Informații suplimentare la telefon — 
Lupeni 208. - j -. i

I
I
| 1.9.35 Noi

20,05 Telecinemateca. Ci
clul „Dosarele ecra
nului". „Dueliștii". 
Premieră TV, Pro- 

I ducție a studiouri
lor engleze. 
Tele j urn al.21,45

RADIO
13,00 De la 1 la 3. 

115.00 Clubul if> vitaților, 
16,1'5 ('întrec de George 
Vaneu. 16,25 Coordonate 
economice. 16,40 Șlagărul 
românesc prin decenii. 
17,00. Buletin de știri. 
17.05 Odă limbii române. 
17,25 Voci tinere ale mu
zicii DOpulare. 17.45 Co
rul ..Gaudeamus". 18.00 
Orele serii. 20.00 Inter- 

Inret.i ai muzicii populare.
20.30 România — socie- 

i tatea muncii libere, a u- 
manismului 

1 20,45 
I 21,00 
I 21.30
O zi

i 
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I 
I
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I
I
I 
I
Ii 
I
I 
I 
I
I 
I 
I 
I
I 
I
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I
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socialist, 
sonore, 

de știri.
22.00

Cadențe
Buletin 

Consemnări, 
într-o oră. 23,00 Bi

juterii muzicalo din ope
re 23.30—5,00 Non stop 
muzical nocturn.

I.H.R. Eforie. Nord
pune la dispoziția tuturor celor interesați 
pentru odihnă, cură și tratament reumatis
mal în sezonul rece, peste 2 500 locuri pe 
serie în stațiunea Eforie Nord.

Confortabilele hoteluri cu bază proprie 
de tratament și restaurante încălzite, vă aș
teaptă pentru perioade de 12 si 18 zile în 
intervalul ianuarie — martie 1980, la pre
țuri avantajoase de 65 lei/zi turist (masă, 
casă și tratament).

Tratamentul efectuat după metode mo
derne cuprinde 3 proceduri și este execu
tat de personal medical cu înaltă calificare.

La recomandarea medicului se mai 
efectuează tratamente cu Gerovital, Boicil 
și acupunctura.

Multiple posibilități de agrement, dis
tracție și excursii, te

Stațiunea vă așteaptă I

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Petroșani, str. Republicii, nr. 90. telefoane 4 1662 (secretariat). 4 21 64 (șec(ii). TIPARUL; Tipografia Petroșani, str. Repu blicii, nr, 67.

I
I
I


