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Puternică afirmare
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Puternică afirmare 

a democrației orînduiriia democrației orînduirii 
noastre socialiste, 
a întăririi unității

teaaul roșu
și coeziunii 

întregului popor
Cel de-al II-lea Congres al Frontului Democrației 

ți Unității Socialiste se înscrie ca un eveniment de 
mare însemnătate în istoria patriei noastre, consti- 
tuind expresia unității de neclintit, a întregului popor 
în jurul partidului, a secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Ilotărîrile adoptate cu 
acest prilej reprezintă un program luminos, de mare 
perspectivă, călăuzitor în. opera de făurire a socia
lismului în România, în scopul ridicării țării pe noi 
culmi de progres și civilizație.

în acest context, un loc important în viața ce
tățenilor țării îl ocupă alegerile de deputați în Ma
rea Adunare Națională și consiliile populare jude
țene, municipale, orășenești și comunale, de la 9 
martie 1980. „Deoarece sînt mai puțin de două luni 
pînă la alegerile pentru Marea Adunare Națională și 
consiliile populare, sublinia secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în cuvîntarea de 
încheiere a Congresului al II-lea al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, va trebui să trecem ne- 
întîrziat la pregătirea și desfășurarea temeinică a 
campaniei electorale. Să facem în așa fel incit în
treaga campanie electorală, alegerile înseși să con
stituie o puternică manifestare a unității și voinței 
întregii noastre națiuni de a asigura înfăptuirea Pro
gramului partidului, de a asigura un loc demn po
porului nostru, o viață materială și spirituală tot mai 
înfloritoare".

Prin modificările care au fost aduse Constituției, 
Legii electorale și Legii consiliilor populare au fost 
lărgite posibilitățile de reprezentare a maselor de oa
meni ai muncii în organele puterii de stat, precum și 
de exercitare a drepturilor lor constituționale de a 
alege și a fi aleși în aceste organe. De reținut faptul 
că pentru un loc de deputat intr-un număr sporit de 
circumscripții electorale se vor depune mai multe 

..•■candidaturi, la consiliile populare comunale ajutigîn- 
du-se pînă' la 95 la sută din totalul deputaților ce 
vor fi aleși. De asemenea, unul din vicepreședinții 
consiliului popular va fi membru al organizației lo
cale a democrației și unității socialiste.

Respectînd criteriile și normele stabilite, care asi
gură o reprezentare -judicioasă în consiliile populare 
și M.A.N. a tuturor categoriilor de cetățeni, bărbați 
și femei, tineri și vîrst'nici, de diferite naționalități, 

membri și nemembri de partid, candidați! pentru ale
gerile de la 9 martie vor fi propuși de Frontul De
mocrației și Unității Socialiste. Atît pentru forul le
gislativ suprem al țării cît și pentru consiliile popu
lare vor fi propuși un număr mai mare de candidați 
din rândul femeilor care astăzi, așa cum spunea se
cretarul general al partidului, reprezintă o forță uri
așă a societății noastre, o prezență activă în produc
ția materială și creația spirituală. O atenție deosebită 
se va acorda celor care vor fi propuși pe listele de 
candidați pentru alegerile de la 9 martie. Aceștia 
trebuie să fie cei mai buni dintre cei mai buni, mun
citori, țărani și intelectuali din toate domeniile de 
activitate, care dovedesc inițiativă și spirit gospodă
resc, care se bucură de încrederea colectivului, au o 
comportare demnă în familie și societate.

(Continuare în pag. a 2-a)
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I.M. PAROȘENI

Termen record
in montarea

Acum, la începutul anului 1980, anul în care Valea Jiului 
trebuie să extragă peste 11 milioane tone de cărbune, anul în 
care se pregătesc producția noului cincinal și condiții ca dece
niul 1981—1990 să devină cu adevărat deceniul științei, tehno
logiei, calității și eficienței

„Cercetarea va fi puternic ancorată 
în problemele mineritului Văii Jiului"

ne-a declarat ing. Valeriu Stan ci u, directorul tehnic al I.C.P.M.C

In raportul comunist pre
zentat Congresului al XII- 
lea al partidului și în
tregii țări, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretarul general al partidu- ilor perimetre, care să con- 
lui spunea; „In industrie, cer
cetarea trebuie să asigure 
dezvoltarea mai rapidă a 
bazei proprii de materii 
Prime și energie, valorifi
carea complexă a rezervelor 
interne de substanțe mine
rale, utilizarea intensă a 
noilor surse de energie, asi
milarea de noi produse cu 
caracteristici superioare, ge
neralizarea mecanizării, au
tomatizării și cibernetizării 
producției, introducerea de 
noi tehnologii avansate în 
toate ramurile producției, 
care sa permită reducerea 
mai accentuată a consumu
rilor materiale și energeti
ce, recuperarea și refolosi- 
rea materiilor prime și ma
terialelor". Am insistat a- 
supra acestui citat, am do
rit să-1 reamintesc pentru 
că în el șînt sintetizate clar, 
precis, direcțiile în care va 
trebui să acționăm toți cer
cetătorii din domeniul mi
neritului.

O primă problemă pe ca
re o avem în. vedere este 
creșterea gradului de cu
noaștere a cîmpurilor de 
exploatare existente și a no*

ducă la promovarea de noi 
rezerve în bilanț. Totodată, 
se fac studii pentru valori
ficarea cit mai bună, cât 
mai complexă a rezervelor 
existente și prin dimensio
narea corectă a pilierilor 
de protecție a lucrărilor 
de la suprafață și din sub
teran. Prin studiile efec
tuate am redat circuitului 
producției pînă acum 50

care

milioane tone de cărbune, 
care fuseseră imobilizate în 
pilierii de protecție, iar în 
cincinalul 1981—1985 vani 
mai reda producției alte 50 
milioane de tone.

O altă direcție în
vom acționa — moderniza
rea tehnologiilor de săpare 
a lucrărilor miniere de in
vestiții și de pregătire în 
paralel cu modernizarea 
tehnologiilor și găsirea de 
noi procedee de susținere a 
acestor lucrări. Realizarea 
investițiilor este un capitol

(Continuare tn pag. a 2-a)

Oamenii muncii își exprimă voința de acțiune
prin gînduri și fapte angajante
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La mina Paroșeni a in
trat în probe tehnologi
ce un complex de înain- ; 
tare în steril. Montat Ia ; 
orizontul 420, în numai ; 
șase zile, utilajul este i 
destinat deschiderii de ' 
noi capacități de produc- j 
ție în blocul II, unde, de 
asemenea, vor fi introdu- ; 
se pentru extracția căr- . 
bunelui complexe meca- ' 
nizate. Interesant de ■ 
menționat este faptul că 
operația de introducere 
și montare s-a făcut pe 
patru schimburi de către 

. formația „service" con- 
! dusă de Vasile Capriș Și 
i de brigada lui Mihai Ba- 
: coș, brigadă care de fapt 
: va lucra cu acest utilaj. ! 
; Merită, totodată» a fi 
■ consemnat că montarea 
: utilajului cu trei ziletnst*’ 
• devreme de termenul 
î planificat, permite reali- 
; zarea în avans — așa 
î cum spunea de altfel șe- 
î fu] brigăzii —, a peste 
; 30 ml lucrări de deschi- 
: deri.
>
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Din „camera" lui Iosif Clamba a pornit 
o chemare la întrecere

La examenul maturității, noua 
gardă răspunde prin fapte

Cu cîteva zile în urmă, 
prin intermediul ziarului 
nostru, minerii din aba
tajele cameră din Vale 
au luat cunoștință de 
chemarea la întrecere 
lansată de ortacii lui Io
sif Clamba, de la secto
rul IV al minei Lonea.
Chemarea care a trezit și grîit". Cu toate 
interesul reporterului, în- „brigada înaltei procluc- 
trucit structura brigăzii tivități" condusă de Iosif

conduse de acest miner 
de elită s-a schimbat ra
dical în ultima perioadă 
de timp. Au ieșit la pen
sie veterani ca Ciutre sau 
Irimeș, în abatajul lor, 
cum plastic se exprimă un 
ortac „a înflorit tineretul, 
ca macii în răzoarele cu 

acestea,

anul 
de 

căr-

Cadru prielnic 
de afirmare

nemărginită bucu- 
care femeile din 

întreprinderii de

Este 
ria cu 
cadrul 
tricotaje Petroșani au pri
mit realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înal
ta funcție de președinte al 
(Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. Consi
derăm că prin aceasta s-a 
dat curs voinței unanime 
a întregului popor ca în 
fruntea acestei organizații, 
expresie a profundului de
mocratism al orînduirii 
noastre să se afle omul 
care și-a închinat întrea
ga Viață și activitate ridi- 
< Maria IORGA,

președinta organizației 
proprii a F.D.U.S, de la 

întreprinderea de tricotaje 
ț Petroșani

(Continuare în pag. a 2-a)

Ne simțim puternic mobilizați

Clamba a încheiat 
trecut cu un plus 
peste 9 000 tone de 
bune, cîștigînd primul loc
în întrecerea socialistă 
pe mină. In lipsa „nașu
lui", așa este alintat de 
•minerii '.din Lonea forha-
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Colectivul de oameni ai 
muncii de la coloana 82 Vul
can a I.U.G.T.C. Craiova a 
primit cu bucuț-ie și satis
facție realegerea ca pre
ședinte al Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președin
tele Republicii Socialiste 
România. Constituirea orga
nizaților F.D.U.S. precum și 
celelalte măsuri de creștere 
a rolului Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te, de adîncire a democrației 
noastre socialiste, este ope
ra secretarului general al 
partidului, avînd drept țel 
antrenarea largă a cetățe
nilor la realizarea' cu suc
ces a mărețelor sarcini sta
bilite de Congresul al 
XII-lea al P.C.R. Abnega
ția și dăruirea totală, exem
plul de înalt patriotism pe

care cel mai iubit fiu al po
porului nostru o dovedește 
în conducerea națiunii noas
tre socialiste spre cele mai 
înalte culmi de civilizație 
și bunăstare, ne înflăcărea
ză inimile, ne înaripează 
conștiințele, mobilizîndu-ne 
pe noi, oamenii muncii, la 
o activitate rodnică.

Sîntem însuflețiți de pers
pectivele de dezvoltare și 
progres ce se deschid în fa
ța națiunii noastre și ne 
exprimăm dorința și voința 
fierbinte de a munci neo
bosit pentru înfăptuirea 
sarcinilor de producție ca
re ne revin, conștienți de 
faptul că astfel ne vom a- 
cluce contribuția la înflori
rea scumpei noastre patrii 
pe calea socialismului și co
munismului.

Constantin SIRBU, 
tehnician, coloana 82 Vulcan 

a I.U.G.T.C. Craiova

(Cont, in pagina a 2-a)

Brigadierul Iosif flamba, șeful de schimb Nicu Neagu și ortacii Gheorghe 
Șuncă și Mihai Chomeneț, miercuri, ]a ora cind plusul de cărbune atingea 400 tone.ț 
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• La Petroșani, în fa
ța casei de cultură, a a- 
vul lei: ieri o frumoasă 
manifestare, sui) gene
ricul „Un ire-n cuget și 
simțiri", organizată cu 
prilejul zilei de 24 ia
nuarie, zi in care am 
aniversat 121 de ,ani de 
la Unirea Moldovei eu 
Țara Românească, pa
gină de mare și veșnic 
fior patriotic în istoria 
patriei noastre. La spec
tacolul li terar-m tiz ica 1
organizat -eu acest pri
lej și-au dat concursul 
poeți și artiști amatori, 
formația corală și ' fan
fara de la Întreprinde
rea de utilaj minier Pe
troșani. In încheierea 
acestei manifestări, par- 
ticipanții — un mare 
număr de tineri, de oa
meni ai muncii din în
treprinderile și institu
țiile din Petroșani j—.- 
s-au prins, la lumina 
torțelor, într-o „Horă a
Unirii", emoționant șim- 

•bol al patriotismului și 
unității poporului nos
tru;

• La Petrila s-a co
memorat. ieri, marele 
act al Unirii printr-o a- 
dunare festivă a unită
ților d<> pionieri din șco
lile orașului. După ce
remonialul pionieresc 
s-a desfășurat un spec
tacol literar-muzical- 
eorearaf ie.

• Palatul cultural din 
Imperii a găzduit, -ieri 
dimineață. o adunare 
pionierească cu cere
monial. în cadrul că
reia ' a ■ ’fost evocată U- 
nirea Moldovei cu Țara 
Românească, act istoric 
de la care s-au împlinit 
12T de ani. Ansamblul 
orășenesc al pionierilor 
a prezentat un spectacol 
tematic.

• In școlile din Pe
troșani și Vulcan au a- 
vut loc ieri evocări is
torice ale Unirii înfăp
tuite la 24 ianuarie 1859. 
Formații artistice au 
prezentat spectacole de 
muzică, și poezie.

(Urmare din pagina I)

Puternica afirmare a democrației 
orînduirii noastre socialiste

(Urmare din pag. I)

Ca în întreaga țară, în 
Valea Jiului campania e- 
lectorală constituie un 
Prilej de activizare a ma
selor <le oameni ai mun
cii, <le creștere a spiritu
lui de responsabilitate 
pentru îndeplinirea sarci
nilor la producția «le căr
bune, realizarea obiective
lor «le investiții, a planu
lui de dezvoltare economi- 
co-socială in profil teri
torial. în acest sens, 
ganizațiilor proprii 
Frontului Democrației 
Unității Socialiste, sub în- 
drumarea și conducerea 
organizațiilor de partid, le 
revine sarcina pregătirii 
temeinice a adunărilor 
cetățenești în scopul depu
nerii candidaturilor . pre-

or
ale 
; își

cum și a organizării întil- 
nirilor dintre candidați și 
alegători. în cadrul impor
tantei acțiuni politice 
„Tribuna democratici", o 
nouă și valoroasă institu
ție a democrației noastre 

socialiste, inițiată de cel 
mai înflăcărat comunist al 

. țârii. tovarășul . Nicolae 
Ceausescu, se vor dezbate 
principalele aspecte ale 

: vieții economice: ' sociale 
. și politice ale țării.;.

In Valea Jiului, întreaga 
activitate 
alegerilpr 
desfășoare 
mobilizării
nilor. la transpunerea în 
viață a l întăririlor Con
gresului al Xll-lea al 
partidului, a înfăptuirii 
sarcinilor ce ne revin pen
tru acest an și pe întregul

de pregătire a 
trebuie să se 
sub semnul 

tuturor cetățe-

seere- 
a dat 
oame- 
afirine 

atît

Cadru prielnic
(Urinare din pagina l)

cincinal. Este momentul 
prielnic pentru ca, sub 
conducerea organizațiilor 
de partid, organizațiile de
mocrației și unității socia
liste- de sindicat. U.T.C. și 
femei, să acționeze <:u 
perseverență pentru a des
fășura ample activități 
cultural-educative în scopul 
popularizării politicii in
terne și externe :< partidu
lui și statului nostru 
Campania electorală tre 
bute să marcheze o: pu
ternică afirmare a înaltei 

'răspunderi patriotice a 
fiecărui: -cetățean al țării, 
o puternică manifestare a 
coeziunii întregului nostru 
popor în jurul partidului, 

: pentru progresul și înflori
rea României socialiste.

Zile de iarna in 
trosani
Foto : O. GHEORGHE

Cercetarea va fi mai puternic ancorată 
în problemele mineritului Văii Jiului

(Urmare din pagina 1)

va 
de

.deosebit în dezvoltarea ori
cărei industrii, dar mai eu 
seamă în minerit.

Mecanizarea abatajelor 
cameră, care au o pondere 
în producția totală a Văii 
Jiului de 37 la sută, 
Constitui o preocupare
bază a cercetătorilor noștri.

Pe lingă cele amintite — 
am încercat să respectăm o 
ord ine logică a activității și 
nu a urgențelor — trebuie 
să subliniem o direcție de o 
mare importanță — mecani
zarea complexă a lucrărilor 
din subteran, sarcină tra
sată de secretarul genera) 
al partidului. Cît este de 
importantă această sarcină 
o demonstrează cîteva cifre: 
in 1985 ponderea producției 

extrase mecanizat va ajun
ge la 52,8 la sută din tota
lul producției obținute, iar 
pentru aceasta numărul 
combinelor de abataj va 
crește la 113 bucăți, iar al 
complexelor la 139. Ne vom 
orienta cercetările atît în 
'stabilirea condițiilor optime 
de zăcăniînt pentru meca
nizarea complexă, cit și în 
direcția perfecționării teh
nologiilor din abatajele 
complex mecanizate in ve
derea creșterii vitezelor de 
avansare pe abataj și a uti-

lizării intense a dotării teh
nice în direcția îmbunătă
țirii din punct de vedere 
constructiv și funcțional a 
acestor utilaje, a adaptării 
lor la condițiile caracteris
tice de zăsș,mînt, a reduce
rii diversității acestora . și 
Ia crearea condițiilor pentru 
tipizarea lor,.

Dar. cercetarea va mai 
cuprinde și teme care vor 
mai viza îmbunătățirea ac
tivității în instalațiile de 
preparare, ce vor trebui să 
asigure posibilități de pre
parare a întregii cantități 
de cărbune extras .și mă 
gîndesc la cantitatea de .
cărbune ce va .trebui extra
să suplimentar, la care s-au 
angajat minerii Văii Jiului.

Uri loc aparte vor ocupa ■ 
în activitatea noastră cer
cetările bio-psiho-s«wiale 
privind implicațiile extinde
rii procesului de mecanizare 
în subteran, stabilirea eri- 
terilor de corelare pe baze 
științifice a nivelului apti
tudinilor cu cerințele prin
cipalelor posturi, în scopul . 
folosjrii raționale a forței 
'de: niuncă. Acestea ar fi?.' 

, foarte* "ț>e scurt «cîteva din- '■« 
tre problemele, dintre obiec
tivele careme frământă. Din- .
tre temele pe care ni le-am 

•propus să le rezolvăm, uric- ■ 
le sînt în curs de finaliza

re, iar altele chiar finaliza
te.

Dorim și vom realiza a- 
eeastă dorință a noastră — 
cercetătorii să fie perma
nent prezenți în mijlocul 
colectivelor «Ie oameni ai 
muncii; Ia fronturile de lu
cru, prezenți cu noi soluții, 
propuneri pentru îmbună
tățirea activității producti
ve, pentru obținerea unei 
cantități cit mai mari «le 
cărbune. Numai în acest an 
Valea Jiului va trebui să

realizeze peste 1.1 milioane 
tone, iar cercetătorii sînt 
hotărîți să-și aducă și el 
contribuția la realizarea sar
cinilor de plan pe acest an, 
să contribuie la realizarea 
celor 15—16 milioane tone 
de cărbune la sfîrșitul cin
cinalului, ea să nu mai a- 
riiintim că în acest an, noi, 
cercetătorii, , trebuie să 
creăm condiții ca deceniul 
1981 — 1990 să devină de
ceniul științei. tehnologiei 
calității: și eficienței. .

< urii bunăstării și prospe
rității poporului, al cărui 
vrednic fiu este. Politica 
înțeleaptă promovată de 
partidul nostru, de 
tarul său general, 
posibilitate tuturor 
nilor muncii să-și 
personalitatea. Cu 
mai mult nouă, soțiilor și 
fiicelor de mineri, care 
grație grijii purtate de to
varășul Nicolae Ceausescu, 
avem in prezent un loe 
sigur de muncă.

Prin, noul cadru demo
cratic creat . ca urmare a : 
propunerilor valoroase ale 
secretarului general al parti- ■ 
dului, se dă un nou sens 
lărgirii democrației. In fe
lul acesta toți oamenii’ 
muncii au posibilitatea să ■ 
participe la 
problemelor

, construcției 
..socialiste în
Pentru noi, femeile aceas
ta constituie garanția că ’ 
astfel vom fi. tot mai pu
ternic implicate în proble- ■ 
mele economice, politice 
și sociale ale țării, ceea ce 
ne determină să ne expri
măm totala adeziune la 
hotărârile celui de-al II-lea 
Congres al Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste, în vederea înde
plinirii neabătute a istori
celor hotărîri ale Congre
sului a.l Xll-lea al parti
dului. Răspundem acestor 
sarcini prin îmbunătățirea 
calității producției de tri-... 
cotajc, obținerea de suc
cese tot mai mari pe linia 
realizării sarcinilor ce re
vin colectivului nostru.

soluționărea 
majore ale ■ 

noii societăți 
țara noastră.

II

r Lupeni în fața preparato
rilor din localitate.

• Uri nou spectacol cu 
comedia „Logodnica" pre
zintă actorii Teatrului de 

mi ine, 
cui

stat Valea Jiului, 
ora 17, la Casa de 
tură din Petroșani.

• La sfîrșitul acestei 
luni, pentru oamenii mun
cii de la mina Dîlja în
cepe un nou curs de ca
lificare pentru meseria de 
miner.

• „Noroc bun, fruntași 
ai muncii !" se intitulea
ză spectacolul prezentat 
<le artiștii amatori de la 
cooperativa „Straja

a
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ierul, fiindcă multi au 
primit botezui meseriei 
sub îndrumarea lui, ne-a 
vorbit despre ambițiile 
brigăzii ing. Viorel Boan- 
tă, șeful sectorului. Anul 
acesta a debutat favora
bil, se estimează un plus 
de 500 tone la sfîrșitul 
lunii. Au revenit în dis
cuții buna organizare a 
locului de muncă, disci
plina exemplară, întraju
torarea schimburilor. Dar, 
cum se știe, în acest an, 
sarcinile colectivului spo
resc,- se pune problema 
dacă „infuzia" de tine
rețe nu va afecta activi
tatea brigăzii, dacă orta
cii lui Clamba, își vor o- 
nbra responsabilitatea de 
a lansa chemarea. Au 
cumpănit oare bine ? La 
această întrebare răspun
sul ni-I oferă șeful sec
torului UT, ing.
.Grăjdan. a cărui 
bate încă în: ritm, 
ortacilor cu care a 
pînă nu demult,

— Clamba și-a pierdut 
„locotenenții" veterani. 
Au ieșit în pensie. A pro
movat însă cu mult curaj 
tineretul în rîndul șefilor 
de schimb, alături de Vic
tor Răbulea, au această 
responsabilitate Țrâiari 
Manea, Nicolae Mîndruț, 
calificați ca și alți ortaci

Grigore 
inimă 

, cu ale 
lucrat

de-ai lor într-îi amplă ac
țiune la nivel 
Imbog.ățindțiiși 
țele, aportul unor 
Ca Gheorghe Șuncă.
Neagu, Ariton 
Constantin Ghiță,
tru lordache. Vasile Bp- 
da II (fiindcă Boda 1 lu
crează la Ion Mu lea III), 
a sporit substanțial la de-

de spetor. 
cunoști li

ni irieî'i 
■ Nic.ij 

Gindea.
Dumi-

Manea își amintește cîrid 
au trecut de la abatajul 
41 la 38, un abataj eu zo
nă de' Ioc, lăsăt de sec
torul I cu o poditurăm - 
corespunzătoare și .con
diții dc microclimat ina
decvat. in plus, aprovizi
onarea <u materialo era 
o întreprindere dificilă. 
Atunci, în prima decadă 
a lunii septembrie, au ră-

spectacol tematic susți- \ 
nut de formațiile de a- I 
matori. ’ ■■'‘.-•;o • I

• Micii „meșteri mari" I 
, de la Școala generală nr. I

fi din Petrila au .' 
cu spor anul 1980. Pînă 
în prezent au realizat în 
atelierul școală lucrări 
în valoare de peste 39 000 .

; le*- " ' I
• Dicționarul etilic se 

. află printre' ultimele no
utăți sosite în librăriile 
din’Valea Jiului.

Rubrică realizată «le 
Valeriu CO ANDRĂȘ

• O dezbatere avînd 
ea temă „Demnitate, co
rectitudine în muncă, 
familie, societate" a aviit 
loc în cadrul serii cul
turale organizată de ti
nerii din întreprinderile 
și instituțiile orașului Lu
peni.

• La magazinul de ar
ticole sportive din Petro
șani au sosit epstume pen
tru schi, căciulițe, fulare, 
mănuși, bocanci ’ etc. Pe 
cînd însă și schiuri le ? ■

• Astăzi, la ora 16. la 
clubul sindicatelor 
Vulcan va avea Ioc

început | .
.0. Pînă K

I
i
I
I

lor de conștiință. Clamba 
’ le-a dat un exemplu e- 

locventi După 40 de ani 
a continuat să învețe pen
tru a-și completa studi
ile. Apoi în toamna anu
lui trecut. a devenit 
membru de partid, îm
preună cl) Nicu Neagu și • 
Nicolae loniță. Acum se 
pregătește să intre în rin- 

.durile partidului Petru

buri. Dan Teșer, Atila 
Pușcaș, ca și deilalți mi
neri au avut ce învăța 
despre muncă și viață ele 
la șeful de brigadă, de 
la Traian Manea, 
tantin Ghiță și ceilalți.

La examenul maturității, noua 
gardă răspunde prin fapte

pășirea planului. „Școa
la" Clamba a început să... 
exporte mineri. Mîndruț 
are in primire o brigadă, 
."Gindea e șef de schimb 

Golea, 
lor au

Ron-
Aron

la „tineretul" lui 
ș.a.m.d. In locul 
venit alții : Marin 
cea, Atila Pușcaș, 
Tebedean, Al. Szeghi, Al. 
Pintea sau Mihai. Burt, 
care s-au arătat vred
nici de înaintașii lor. E 
deajuns să fi două luni 
cu ei în „cameră" și să 
îndrăgești meseria de 
miner.

Nu, n-a fost o „defi
lare" drumul spre vîrful 
piramidei. Dimpotrivă, 

șeful de schimb Traian.

mas sub pian. Forhaie- 
rul voia să-și întrerupă 
concediul lui de odihnă, . 
dar ortacii Iui s-au am
biționat. N-au vrut, de 
ce să-și strice omul con
cediul. Și la sfîrșitul lu
nii, după ce au „aranjat" 
abatajul, au raportat un 
plus de 1 800 tone, 
ședințele sindicatului 
Zgripcea consideră 
maturizarea tineretului 
este o adevărată perfor- 

. manță.
— Așa i-a educat 

șu". Să ia muntele 
piept, să nu se dea 
tuți. Tinerii lui sînt 
maturi decît rnulți

Mîndruț. Organizația lor 
de partid este puternică, 
îi cuprinde pe Dumitru 
lordache, pe Răbulea, Bo
da II, ■ Gh, Loghin și al
ții, este sprijinită,de ute- 
ciștii brigăzii. Aceasta 
este, cum am spus, cea 
mai deosebită perfor- 

Pre- . manță a brigăzii — matu- 
lon
că

„Na- 
în 

bă- 
mai 
ma

turi, mă refer la nivelul

vizarea politică. In acest 
colectiv au fost stabilizați 
șase nou încadrați, între 
care Mihai Bud, Vasile 
Boda II, Marin Roncea. 
Sînt printre cei mai buni. 
Marin Roncea — oltean 
din Băilești, • împlinește 
22 de ani în iulie — ne 
mărturisește:
— Am întîlriiț un co

lectiv de muncă foarte

zultînd înseninate econo
mii de materiale, ușu
rează munca, desfășurată 
într-o securitate depli
nă. De altfel, în materie 

Cons- de tehnica securității, tî- 
. nărui inginer Loy ne re- . 

Constantin Ghiță, vete-,: lata despre eliminarea 
rânul brigăzii, a început prafului de eărbunAfși a ' 
mineritul cu 16 ani în ur
mă. avîndu-1 ca șef de 
schimb pe Iosif Clamba. 
își aduce aminte, cu mul
tă plăcere, de anii pe- 
trecuți împreuriă, de fap
tul că datorită lui și-a 
legat viața, a sa și a fa
miliei sale, de minerit. 
Doi dintre cei patru copii, 
Ion și . Eugen, au lucrat ' 
lăcătuși la mină; acum 
sînt studenți la I.M.P. 
Remarcă faptul că ge
nerația nouă e receptivă 
la tehnica avansată și, 
alături de tineri, vete
ranii sînt obligați să fie 
la zi cu tainele meseriei. 
Astfel, deși „camera" es
te „strimtă" pentru me
canizare, totuși ortacii fo
losesc transportorul TR-3 
în loc de TR-2 în pre- 
abataje, în viitorul apro
piat vor monta un mo- 
norai pentru transportul 
materialelor. Coloana de 
aeraj este ușor de mane
vrat, din tub flexibil 
de cauciuc, asigură un 
climat corespunzător. Po- 
direa abatajului se face

-u
A
VI
t
Aînceput prafului de cărbune și a i 

pericolului . de autoaprin- ,1 
dere, despre folosirea bi- ț 
carbonatului de sodiu la 
fiecare prăbușire. In do
rința de a cîștiga timp, 
de a face economii, pre- 
abațajele se armează în 
fier (TH-5), armăturile 
fiind recuperate și refo-

, losite de trei ori...
„Nașul" nu era de șut 

în schimbul acela, n-am 
putut deci să-1 întreb ce 
i-a determinat pe minerii 
din brigada sa să lanseze 
chemarea la întrecere. 
Ortacii săi mi-au demon
strat însă că temelia am
biției lor de a fi printre 
fruntași se află în suc
cesele de anul trecut, că 
acestea constituie totuși 
cadrul unei etape, care se 
vrea depășită, odată cu 
maturizarea politică a tâ
nărului colectiv de mun
că. Iată de ce Iosif Clam
ba se arată încrezător în 
ortacii săi, fiindcă le cu
noaște puterea de mun
că, dorința, de afirmare și 
hotărîrea de. a scoate la

____ _________ . _ lumină tot mai mult car
eu plasă și jumătăți, re- bune pentru patrie.
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Din scrisorile oamenilor muncii

Dialog cetățenesc • Dialog cetățenesc

Multașteptatele patinoare, promise de la un an 
la altul, lipsesc și acum, în miez de iarnă 

Cine urnește din loc problema ?
In fiecare zi, pe străzile 

orașelor din municipiu pot 
fi văzu ți copii, patinând pe 
trotuare, printre pietoni. 
Fiindcă patinoarele, sim
ple amenajări care pot fi 
făcute cu puține eforturi, ' micjunui. 
' ’ ... - ... șco_ • . 

spa- 
scop, 

au fost prevăzute doar pe 
hârtie. Ca în atâția alți 
ani și în iarna aceasta au 
fost planificate să fie ame
najate (cu „responsabilități 
precise"), dar fără terme
ne, nu mai puțin de 15 pa
tinoare. In Petrila. eu spri
jinul întreprinderilor 
niere. s~.au prevăzut să 
amenajate -patinoare 
curtea școlilor generale 
nr. 1 și nr, 2 (organizator 
fiind planificat prof. Dan 

Cocor). In Petroșani ar fi 
trebuit să fie de mult des
chise patinoare în zona 
de agrement „Brădet", pe 

terenul de sport din in
cinta stadionului, lîngă 
școlile generale nr. 1, 2,
5 și la Grupul școlar mi
nier, precum și pe locul vi
ran lăsat după secarea 
fostului lac din preajma 
spitalului. Din toate a- 
cestea, de care ar fi trebuit 
să se ocupe tovarășii Aurel 
■Slăbii, vicepreședinte al 
C M.E.F.S. Petroșani, Ste- 
rian Popa, Petru Libardi, 
precum și Comitetul mu
nicipal Petroșani al U.T.C. 
și Consiliul municipal al 
organizației pionierilor și 
șoimilor patriei, cu chiu 
eu vai a început amena
jarea patinoarului din in
cinta 1 stadionului Jiul. La

Vulcan, de asemenea, din 
trei: patinoare prevăzute și 

de a căror amenajare răs
pund tovarășii Slaicu Bă- 
loi și Iacob Imling n-a fost 
amenajat pînă în prezent

îndeosebi în curțile 
Iilor, dar și în alte 
ții potrivite acestui

mi- 
fi<î 
în

’ Doar iu Lupeni n fost , 
deschis, conform , celor pre
văzute în program, pati
noarul de pe terenul de 
tenis, amenajat an de an 
cu sprijinul I.M. Lupeni. 
Altele două, unul în carti
erul Braia, pe terenul de 
tenis al Preparației și ce
lălalt lingă Școala gene
rală nr. 6 n-au fost încă 

amenajate. Singurul pati
noar deschis la Lupeni es
te asaltat zilnic și aglo
merat de copii, printre 
care apar iei, colo și adul.ti. 
Unii vin cu autobuzul 
la Uricani. Paroșeni 
Vulcan, alții chiar de 
Petroșani din dorința 
a practica în condiții bu 
ne acest sport atît de 
cesar și reconfortant, 
știe doar cît de necesare ■> 
le sînt celor miei mișca
rea și sportul în aer liber. 

Problema patinoarelor ca
pătă noi dimensiuni, dacă 
ținem seama de faptul 
există o sarcină 
trasată - de ședința 
telului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.Pt. din noiem
brie 1976, consiliilor. de c- 
dueație fizică și sport și 
altor organizații de masă 
și obștești. In acea șe
dință s-a stabilit un indi
cator precis de dezvoltare 
a activităților, de inițiere, a 
tinerilor la schi, înot și. pa-

tinaj. In lumina acestor 
sarcini, fiecărei unități șco
lare îi revine îndatorirea 
să inițieze cel puțin . 10—20 
la sută din, elevi în prac
ticarea sporturilor de iar
nă și să organizeze pati
noare unde elevii să poată 
să fie inițiați.

Este cu totul ; nejustifi-, 
cată și de-a dreptul inca- 
lificabilă atitudinea celor 
cărora li s-au dat sarcini 
precise de a organiza pa
tinoarele în localitățile 
municipiului Petroșani și 
n-au făcut încă nimic. Oa
re cine Ie dă dreptul de a 

răpi copiilor bucuria de 
patina, de a nu duce 
îndeplinire o sarcină 
de importantă curo

Notâ

In ioc de solicitudine
In multe magazine 

spatele tejghelelor 
nim vînzătorî, i 
vînzătoare, care 
părăsit .băncile 
Cum e și firesc, cei

de 
Și 
la 
de

ne-
Se

ea 
clară, 

Comi-

a 
la 

atît 
este 

cea a promovării sportu
lui de masă ?

Ne aflăm în plină iarnă. 
Patinoarele mai pot fi în
că amenajate. Considerăm 
că ar fi oportună inter
venția, operativă și exi
gentă a , organelor locale 
de partid și de stat pen
tru ea amenajarea pati
noarelor să fie urnită din 

vi nova ți
amînarea de la un an 
altul a multpromise- 

și îndelung așteptate- 
patihoarc să fie che- 

pențru

Ioc. Cei ce se fac
de
la

lei
lor
mâți să .răspundă
că nu și-au .onorat sarci

nile și să fie puși la treabă 
pentru rezolvarea ur
gentă a problemei pati
noarelor. Miile de copii, toți 
cei ce îndrăgesc acest 

sport, așteaptă !

23 ianuarie a.c., ora 16 
și 10 minute; In stația de. 
autobuze, din fața atelieru
lui mecanic al I.R.I.U.M.P., 
din Livezeni, așteptau mai 
bine de 30 de călători. 
Nici autobuzul de pe ruta 
Uricani-Petroșani și nici 
cel de Aninoasa.—Petroșani 
nu apăreau pe șosea. In
tr-un tîrziu apare și auto
buzul.Era ticsit îneît n-au 
reușit să urce nici măeăr 
un sfert din călătorii ca- 
re-1 așteptau.. Ceilalți am 
rămas în. stație, în aștep
tarea autobuzului urmă
tor. In această zonă este

Așteptăm remedierea 
deficiențelor

al
Live- 

și

Un claxon de avertizare către E.T.P.
o adevărată platformă in
dustrială. Secția tîmplărie; 
atelierul mecanic 
I.R.I.U.M.P., S.U.T.
zeni, stația de betoane 
prefabricate, fabrica de 
produse lactate și alte 
nități economice. Am 
ea tovarășii din conducerea 
E.T. Petroșani să studie
ze posibilitatea asigurării 

transportului Ia timp a 
muncitorilor spre locuri
le de mtirică și acasă. Aș
teptăm cu încredere rezol
varea operativă a trans
portului.

Un grup de navetiști

Cînd vom primi sprijinul promis ?
Buna servire a cetățeni

lor care fac pîine acasă și 
o coc la cuptorul din car
tierul Carpați — Petroșani, 
constituie una din preo
cupările permanente ale or
ganizației de partid din 
cartier. O acțiune recentă 
prin care am venit în spri
jinul bunei funcționări a 
cuptorului a fost înlocu
irea, prin contribuții bă
nești personale. a unei 
părți din coșurile în care 
se păstrează coca pînă la 
introducerea în cuptor, co
șuri care din cauza 
sirii îndelungate erau 
truse. Trebuie însă i

folo- 
dis- 

înlo- 
cuite și o parte din șerve
țelele cu care se acoperă 
coca. In acest sens ne-a fă
cut o promisiune tovarășul 
Popescu, contabilul șef al 
E.G.C.L. Petroșani, între
prindere de care aparține 
cuptorul. Șervețelele însă 

întîrzie să sosească,

li
deri

brutarul și noi, 
care vedem
acută nevoia 
ts'ptăin.

bine
de

cetățenii 
că este 

ele le aș-

DANE,Ignat
pensionar, Petroșani

în 
l, întîl- 
îndeosebi 
abia au 
școlilor, 
i mai 

mulți dintre aceștia de
monstrează încă de la în
ceput că posedă cunoștin
țele necesare practicării ți
nui comerț civilizat. Din 
păcate însă nu în toate ca
zurile se întîmplă așa.

Un astfel de exemplu 
ni. l-a oferit tînăra Iuliana 
Bereș de la noua unitate 
de încălțăminte din Vul
can. Totul a pornit de la 
o diferență de preț, adică 
unul era prețul stanțat 
pantofi, altul pe bonul 
casă, identic după cum 
veam să aflăm, cu cel 
pe avizul de primire.

pe 
de
a- 
de 
In 

plus, șireturile de ia toți 
pantofii erau tăiate pe 
jumătate. Orice cumpără
tor, în asemenea situație, 
s-ar fi sesizat. Dar vînză
toarea, în loc de explicați
ile de rigoare, a preferat 
un noian de cuvinte 
toare, injurii, fiind 
nută aprig de colega 
raion. Spiritele n-au 
fi potolite nici la interven
ția casierei, Maria Karac- 
soni, înlocuitoarea șefei de 
unitate (aceasta din urmă 
era liberă?!) și nici chiar 
a celorlalți cumpărători. 
Ba mai mult, involuntar 
s-au văzut și ei jigniți. 
Printre aceștia se afla și 
o femeie, de peste 20 de 
ani lucrătoare în comerț, și 
față de care vînzătoarea 
cu pricina a dat dovadă de 
totală lipsă de bun simț.

Cu gustul amar lăsat de 
acest mic incident, care nu 
caracterizează lucrătorii din 
comerțul Vulcanului ne-am 
«îndit la maxima: omul po
trivit la locul potrivit. Poate

jigni- 
susți- 
sa de 
putut

încă în priniăvara anu
lui trecut au început lucră- . 
rile de reparații exterioa
re la blocurile mai vechi 
din orașul Uricani. In ma
joritatea cazurilor s-au e- 
fectuat lucrări de calita
te. Deoarece schelele de la 
blocul nr. 9 de pe strada 
23 August erau insuficient 
de înalte, brigada de zi
dari care a efectuat repa- , 
rațiile nici n-a mai efec-'j 
luat tencuielile și văruitul ; 
în partea superioară a clă
dirii. Apoi zidarii au pic- ■ 
cat lăsînd lucrările neter- ' 
minate. Am avut promi
siuni că se vor întoarce, să , 
le finalizeze, dar anul a 

trecut fără s-o facă. Spe- , 
răm că nu vor uita nici șe
fii lor să remedieze defi
ciențele.

Petru BARVAȘ,
Uricani

Răspundem cititorilor
• OVIDILT — Petroșani. 

Vă înțelegem durerea.: Sîn- 
teți, totuși, bărbat, deci 
se cuvine să depășiți greul 
moment din viața dv.

Petroșanii In funcție de po- 
sibilitățile existente, cu 
timpul vor fi rezolvate toa
te cererile. Trebuie să a- 
veți răbdare.

• GRUP
(ATARI

în atenție realizarea tei luni au fost șoferi de 
material eu un su- pe autobuze care nu s-au 
legat de scrisoarea prezentat la serviciu. Așa 

se explică nerespectarea 
graficelor, supraaglomera
rea autobuzelor și nemul
țumirile justificate ale ce
tățenilor. Pentru această 
atitudine de' indisciplină 

aspru 
de

avea 
unui 
Meet 
dv.

DE 
Vulcan.

LO-
Vom

Alexa TECȘI, Petro-

• Iacob B1SCAN, Petro
șani : In prima zi a aces-

•
șani : Faptul că nu vi s-a 
instalat încă telefonul so
licitat se datorește numă
rului mare de cereri care
există la Oficiul P.T.T.R. cei vinovați au fost 

trași la răspundere 
conducerea E.T.P.

Viorel STRAIȚ

ce-
dv.
re-

eon- 
nu

se gândește și conducerea 
I.C.S. Mixtă Vulcan. Și la 
încă ceva: de ce . lipsea 
șefa unității, de ce ecuso
nul nu se poartă pretutin
deni. de ce înlocuitorii șe
filor dc unități n-au auto
ritate asupra subalternilor 
(n-am putut afla numele 
celeilalte vînzătoare tocmai 
din aceste ultime două mo
tive) și, în sfîrșit, de ce 
nu există mai multă orien
tare la încadrarea persona
lului care are contact di
rect cu publicul? O între
bare multiplă care așteaptă 
măsuri ferme și un răspuns 
urgent. Explicația primită 
— „sînt venite din școală 
și nu se țin de treabă" 
nu ne mulțumește.

CA. VOINESl U

I DE CE SÎNT FRUSTRAȚI
CUMPĂRĂTORII ?

Lîngă chioșcul de pîine 
din Piața Victoriei se a- 
dunase în acea seară lu
me multă. Ce a făcut, ce 
n-a făcut fabrica de pli
ne, nu am aflat încă, dar 
în acea seară (16 ianuarie), 
în jurul orei 18, la nici 
un magazin din centrul cu 5 lei, în loc de 
municipiului, nu exista 
decît pîine integrală și 
aceea veche. Chioșcul 
menționat fiind singura 
unitate la care se des
cărca pîine. Cînd a înce
put desfacerea s-a creat 
îmbulzeală. Oamenii se 
grăbeau, ceea ce pentru 
Emilia Berinde a însem
nat o situație prielnică 
pentru a vinde pîinea cu 
suprapreț. „Servirea" mer
gea repede. Vînzătoarea 
nu-și mai făcea de lucru

cn restul de la 5 
pentru plinea di 
lei. Un eumpărăto 
țrebat clar: „Cit 
plinea ?“.

costă 
pîinea ?“. „Cinci lei" a 
răspuns fără echivoc fe
meia din chioșc. Și vîn- 
zarea a continuat. Făeînd 
un mie calcul, bazat pe 
vînzarea din acea seară,

4,80 
lei, a cel puțin 200 de 
plini, vedem că vînzătoa
rea a frustrat cumpără
torii cu 40 de lei, bani 
dobîndiți necuvenit și ne
cinstit. Cine o întreabă 
de ce a procedat așa ?

OBSTACOLE
PENTRU PIETONI ?
In cîteva locuri, strada 

principală a municipiu
lui nostru este afectată 
de unele lucrări de cons
trucție, Cînd au fost au

torizați șa spargă 
tuarul, ori să traverseze 
strada cu șanțuri, cons
tructorii care extind re
țeaua telefonică s-au an
gajat să refacă trotuarul 
imediat după îngroparea 
conductorilor, Gropile a- 
dînci și'diversele materi
ale care blochează de 
luni de zile strada și tro
tuarul constituie tot a- 
titea capcane pentru pie
toni. Constructorii nu-și 
respectă obligațiile. Ase

menea obstacole întîlnesc. 
cetățenii în 
noii cantine a 
în fața Casei 
ră, în dreptul 
lui
adaugă o puzderie 

dîmburi de zăpadă 
gheață, a căror îndepăr
tare se tot amînă, și care 
constituie, de asemenea,

apropierea
C.M.V.J.. 

de cultu- 
stadionu- 

,Jiul". Acestora li se 
de
Și

• Dumitru APOSTOL, 
Petroșani: Am trimis 
lor în drept scrisoarea 
Ni s-a răspuns că s-a 
zolvat. Vă rugăm să ne 
firmați dacă, eventual, 
s'nteți mulțumit.

De ce „valsează" au
tobuzele în stații și pie
tonii sînt nevoiți să es
caladeze ditamai morma
nele de zăpadă ? Pentru 
că cei în drept nu au, a- 
cordat atenția cuvenită 
acestui lucru. Imaginea 
surprinsă în cartierul 
Vîscoza din Lupeni este 
edificatoare. . ■ . ■ ;
Foto : O. GHEORGHE

pericole de accidentare. 
Așteaptă oare șantierul 
teleconstrucțiilor (șei de 
șantier Ionel Băran), al
te șantiere, precum și sec
torul de gospodărie 
munală
E.G.C.L, o 
eială să-și onoreze

co- 
din cadrul 

invitație spe- 
obli- 

gațiile, să astupe grabnic 
gropile și să îndepărte
ze gheața din punctele 
frecventate intens de 
populație ?
CÎND ESTE CĂRBUNE, 
NU E SPAȚIU PENTRU 

depozitare
De la cîteva centrale 

termice. din Petroșani, 
ne-au sosit la redacție 

vești îmbucurătoare. In 
urma intensificării acti
vității de transport de că
tre S.T.R.A. există con
diții din partea furni
zorului pentru a se asi-

gura cantități sporite de 
' cărbune, de calitate ceva 
mai bună, dar... Dar a- 
ceste cantități nu se pot 
asigura pentru’ că spațiile 
centralelor termice sînt 
ocupate de mari canti
tăți de zgură netrans
portată. Așa stau lucruri
le la centralele termice 
nr. 1, nr. 2, nr. 5, nr. 7 
și 8 din cartierul Aero
port, 1 nr. 4 din strada 
Vasile Boaită și altele.

Rezolvarea drgentă a 
problemei implică o pre
ocupare mai stăruitoare 
din partea asociațiilor de . 
locatari, iar din partea 
E.T.P, repartizarea 
transportul zgurei a unui 
număr mai mare de mij
loace. De ce nu s-a pre
întâmpinat o atare situa
ție? (TA.).

la

I
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I
I
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încheierea convorbirilor dintre 
primul ministru al guvernului român 
și primul ministru al R. A. Egipt

CAIRO 24 — Trimisul A- 
gerpers, Mircea S. Ionescu, 
transmite : joi, s-au încheiat 
la Cairo convorbirile ofi
ciale dintre primul minis
tru al guvernului Republi
cii Socialiste România, to
varășul Ilie Verdeț, și pri
mul ministru al Republicii- 
Arabe Egipt, dr. Mustafa 
Khalil.

Cei doi prim-miniștri au 
exprimat satisfacția pentru 
rezultatele înregistrate în 
cadrul vizitei, pentru at
mosfera cordială, de stimă 
și respect reciproc în care 
au decurs convorbirile, pen
tru caracterul rodnic al a- 
cestei întîlniri de lucru. S-a 
apreciat că vizita în Re- 
publica Arabă Egipt a pri
mului ministru al guvernu
lui român, convorbirile a- 
vute și înțelegerile la . care 
s-a ajuns constituie o eta
pă importantă în îndeplini
rea hotărîrilor și orientări
lor stabilite de președinte-

le Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și de președintele 
Republicii Arabe Egipt, 
Anwar El Sadat, cu ocazia 
multiplelor întîlniri româ- 
no-egiptene la cel mai înalt 
nivel.

In aceeași zi, cei doi șefi 
de guvern au semnat docu
mentele convenite în timpul 
vizitei, prin care se stabi
lesc măsuri de natură să 
conducă la adîncîrea și di
versificarea în continuare a 
raporturilor reciproc-avan- 
tajoase dintre România și 
Egipt, pe planul colaboră
rii economice și cooperării 
tehnico-științifice.

In încheierea vizitei a fost 
adoptat un comunicat co
mun care se dă publicității.

★
In cursul dimineții de 

joi, tovarășul Ilie Verdeț 
a avut o întrevedere-cu Ha
mad Shuman, președintele 
Asociației Generale a 
operativelor din Egipt,

Co-

Incidente în Salvador
produs schimburi de focuri. 
Au fost înregistrați nume
roși răniți.

Agenția France Presse re
latează că, în noaptea de 
miercuri spre joi, capitala 
Salvadorului a revenit la 
un calm relativ, după cioc
nirile de la începutul aces
tei săptămîni.

In urma ciocnirilor de la 
începutul acestei săptămîni. 
potrivit unui bilanț oficial, 
au fost ucise 21 de persoa
ne.

SAN SALVADOR 24 (A- 
gerpres). — Armata salva- 
d-oriană, echipată cu arme 
automate, a încercuit, 
miercuri, campusul Univer
sității din San Salvador, 
unde se aflau circa 20 000 
de persoane — țărani, mun
citori și studenți —, care, 
marți, au participat la ma
rea demonstrație convocată 
de alianța forțelor populare. 
In apropierea universității 
și în cartierele populare ale 
capitalei salvadoriene s-au 
rr“... ~ nr?»' L.

LA DAMASC S-AU ÎN
CHEIAT convorbirile din
tre primul ministru al ță- 
rii-gazdă, Abdel Rauf Al- 
Kassem și primul ministru 
al Grenadei, Maurice Bi
shop, aflat într-o vizită o- 
ficială în Siria.

Cu prilejul vizitei
miorului Grenadei, la Da
masc a fost semnat acordul 
privind stabilirea relațiilor 
diplomatice între cele două 
tari la rang de ambasadă.

„NOI CREDEM în mod 
ferm că ordinea interna
țională poate fi restabilită 
și că pacea este posibilă. 
Cu această speranță, Spa-

Pe <®M.

pre-

Program vizînd strîngerea de ajutoare 

pentru reconstrucția Republicii Nicaragua

CARACAS 24 (Agerpres), 
— Sistemul Economic La- 
tino-American (S.E.L.A.), 
în colaborare cu O.N.U., a 
inițiat un amplu program 
de activități destinat strîn- 
gerii de ajutoare pentru 
reconstrucția economică a 
Republicii Nicaragua. Se
cretarul executiv al Comi
tetului de acțiune al 
S.E.L.A, pentru reconstruc
ția economică a Republi
cii Nicaragua, Francisco 
Cordero, și reprezentantul 
nicaraguan la Programul 
Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (P.N.U.D.), Ja-

ime Balcazar, au inițiat 
un turneu . de lucru în 
Panama. Brazilia, Argenti
na, Bolivia, Peru, Chile, 
Ecuador și Venezuela, în 
vederea evaluării posibili
tăților traducerii în viață 
a hotărîrilor luate în ca
drul reuniunii de la înce
putul anului a ambasado
rilor statelor Argentina, 
Brazilia, Chile, Columbia, 
Costa Rica, Cuba, Peru, 
Republica Dominicană și 
Venezuela, privind sporirea 
ajutoarelor destinate Re
publicii Nicaragua.

Piața comună, confruntată 
cu probleme spinoase

LONDRA 24 (Agerpres). 
— Piața comună ■ se în
dreaptă spre „o criză fără 
precedent", în cazul în ca
re Franța persistă în re
fuzul său de a renunța la 
taxele asupra importurilor 
de carne de miel din Ma
rea Britanie — a declarat, 
la Londra, ministrul bri
tanic al agriculturii, Peter 
Walker, la înapoierea sa 
de la Bruxelles, unde a 
participat la o reuniune a 
miniștrilor agriculturii ai 
țărilor din C.E.E.

★
WASHINGTON 24 

gerpreș). — în cursul
vorbirilor pe care le-a a- 
vut la Washington, cu mi
nistrul comerțului al 
S.U.A., Philip Klutznik, și 
cu alte oficialități america-

(A- 
cort-

ne, președintele Comisiei 
C.E.E., Roy Jenkins, a a- 
vertizat asupra urmărilor 
pe care le-ar avea orice 
măsură proteeționistă a 
S.U.A. în defavoarea ex
porturilor din țările mem
bre ale Pieței comune —■ 
a relevat un purtător de 
cuvînt al C.E.E, Arătînd 
că protecționismul ameri
can ar provoca o ripostă 
a „celor nouă“, Jenkins 
s-a referit, între altele, la 
o eventuală limitare a im
porturilor americane de 
oțel din țările Piețe; co
mune, c.erînd menținerea 
actualelor reglementări pri
vitoare la aceste importuri.

★ ..
BRUXELLES 24 (Ager- 

pres). — Dezvoltarea eco
nomică a țărilor membre 
ale Pieței comune a cres

cut în
0,5 la sută în cel de-al 
treilea trimestru al anului 
trecut, față de 1,3 la sută 
în perioada corespunză
toare a anului 1978, s-a a- 
nunțat oficial la Bruxelles. 
In ce privește ultimul tri
mestru, se estimează 
către Comisia C.E.E. 
rata de dezvoltare nu 
depăși 0,8 la sută.

Rata anuală a inflației - 
pe ansamblul C.E.E. a în
registrat în primul semes
tru al anului trecut un ni
vel record de 15 la sută, 
precizează un raport al 
comisiei „celor nouă".
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FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Speranța ; Re
publica: Cuibul iluziilor, 
seriile I-II; Unirea: Pie- 
done Africanul, seriile 
I-II.

PETRILA : 39 de trep
te

LONEA : Moartea ți
nui ghid.

ANINOASA: Hoțul din 
Bagdad.

VULCAN : Frate și so
ră.

LUPENI — Cultural : 
Teatrul cel mare ; Mun-

citoresc : Adio piccola 
mia.

URICANI : In viitoa
re, seriile I-II.

; tv
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală. ,-?Ș
16,30- Emisiune în limba 

germană.
18,25 Tragerea loto.
18,35 La volan.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 In actualitate : pre

gătirea alegerilor 
de la 9 martie. 
Călătorie prin țara 
mea — Dobrogca.
Film artistic: „Al 
treilea jurâmînt". 
Premieră TV. Pro
ducție a studiouri
lor indiene. 
Telejurnal.

19,30

19,55

21,45

Combinatul minier Valea Jiului 
Baza de aprovizionare Petroșani

ÎNCADREAZĂ URGENT :
• excavatoriști
• conducători auto
• buldozeriști.
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

și a Legii nr.conform Legii nr. 54/1974 
12/1971.

Institutul de mine Petroșani
organizează, în data de 4 

concurs pentru ocuparea postului de

• LABORANT GEOLOGIE

februarie 1980

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

nr.

I
I
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jare din Liban, ca
re expira la 26 ianuarie. 
Decizia fost luată la cere
rea președintelui libanez, E- 
lias Sarkis, în cadrul unei 
reuniuni extraordinare a 
reprezentanților permanenți 
ai țărilor membre, care s-a 
desfășurat la Tunis.

LA JAKARTA S-A A- 
NUNȚAT că la sud-est de 
Insula Sumatra a fost des
coperit un nou zăcămînt 
submarin de țiței. Denumit 
„Krisna“, noul zăcămînt in
donezian Va putea asigura,

nia continuă pregătirea 
reuniunii reprezentanților 
țărilor participante la Con
ferința pentru securitate și 
cooperare în Europa*, a de
clarat ministrul afacerilor 
externe al Spaniei, Marceli
no Oreja, informează agen
ția France Presse.

CONSILIUL LIGII ARA
BE a hotărît să prelungeas- potrivit opiniei experților, 
că cu șase luni mandatul o producție zilnică de ăpro- 
Forțelor Arabe de Descura- ximativ 21 000 . de barili.

medie cu numai

de 
că 
va

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^

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Mano- 
lache Dumitru, eliberată 
de I.M. Vulcan. Se decla
ră nulă. (68)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Peter

Anton, eliberatei de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nu
lă. (69)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Olaru Ma
rin, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. Se de-V. 
clară hui. (70)

Duminică, 27 ianuarie

9,00
9,25
9,35

10,00
11,45

12,30
13,00

13,05
14,00

14.20

16,15

18,00

18,40

19,00
19,20

19,55

21,15

Tot înainte !
Șoimii patriei.
Film serial pentru co
pii : Dick Turpin — 
episodul 12.
Viața satului.
Bucuriile muzicii. Ci
clul „Mari opere mo- 
zartiene* : Don Gio
vanni (1).
De strajă patriei.
Telex.
Album duminical:
Umor și muzică.
Woody, ciocănitoarea 
buclucașă.
Spectacolul lumii : 
Curtea miracolelor.
Anul sportiv 1979 
(partea a V-a).
Film serial. Paul 
Gauguin. Episodul 6. 
Micul ecran pentru 
cei mici. O lume mi
nunată.
Telejurnal.
In actualitate: pre
gătirea alegerilor de 
la 9 martie 1
Călătorie prin țara 
mea.
Film artistic. Can
didatul din East Mil
ton. Premieră pe ța
ră — producție a stu
diourilor engleze.
Varietăți muzical- 
coregrafice.

21,50 Telejurnal. 
Sport.

Luni, 28 ianuarie

16,00

18,50
19,00
19,20

Emisiune în limba 
maghiară.
1001 de seri. 
Telejurnal.
In actualitate : 
gătirea alegerilor 
la 9 martie l 
Cîntare anilor de 
Cadran mondial.

19,35

pre-

pre- 
de

19,35
19,50 . .....
20,10 Orizont țehnico-ști- 

ințific.
Roman foileton : Gus
tav cel de fier. 
Episodul 5. 
Telejurnal.

20,50

21,40
tU..

Marți, 29 ianuarie

11,50
16,00
16,05

16,25

16,55
17,20
17,40
18,00

aur.
20,15

18,30 Revista social-politică 
TV.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 în actualitate :

gătirea alegerilor de 
la 9 martie !
Cîntecul oțelarilor gă- 
lățeni
Călătorie prin țara 

mea.
Seară de teatru i

18,50' 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 In actualitate: pre

gătirea alegerilor de 
la 9 martie ! 
Noi, femeile ! 
Muzică și 

taie.
Teleeinemateca. 
ciul: Mari
Confidentul, 
ră TV.

19,35
20,05 publici-

19.30
19,40
20.30

In actualitate : 
gătirea alegerilor 
la 9 martie!
Dosarul energiei.
Ora tineretului.
Cîntece de viață 
uă.
Teatru TV. Limanul 
speranței — de 
zare Rengifo. - 
Telejurnal.

pre-
de

10,20

10,50

11,20
no-

ger-

spa-

fier

Ci- 
actori.

Premie- 
Coproducție

20,45

21,45

Vineri, 1 februarie

Ce-

PROGRAMUL ȚV
16,00
16,05 In direct de la poli-

16,30

Telex.

Teleșcoală.
Film serial : Dallas 

— Compania petro
lieră Ewing. Reluarea 
episodului 21.
Telex.
Telex.
Invățămînt — 
cație.
Curs de 

gleză.
Din țările
Almanah
Desene animate.
îndrumări pentru 

lucrătorii din agri
cultură.

limbă

edu-

socialiste, 
pionieresc.

Sufletul fiecărui 
de Corneliu Leu.

21,15 Melodii, melodii...
21,40 Telejurnal.

loc
21,40

franco-italiană.
Telejurnal.

Joi, 31 ianuarie

18,25
18,35
18,50
19,00
19,20

Miercuri, 30 ianuarie 10,00
11,00

16,00
16,05

en-

17,20

17,35
17,55
18,20

18,30

Telex.
Școala — la școala 
noii calități.
Curs de limbă rusă.
Atenție la... neaten

ție.
Corespondenții ju

dețeni transmit... 
Educația sanitară. 
Interferențe lirice.
Tragerea pronoex- 

pres.
Consultații juridice.

Teleșcoală.
Film serial. Paul 
Gauguin. Reluarea e- 
pisodului 6.
Telex.
Telex.

11,40
16,00 _____
16,05 Teleșcoală.
16,30 Curs de limbă fran

ceză.
Reportaj pe glob.
Tragerea de 

tizare ADAS. 
Viața culturală.

18,50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal.

17,00
17,15

17,20

19,35

19,55

20,20

amor- 21,40

tehnică.
Emisiune 
germană. 
Tragerea loto.
La volan. 
1001 de seri. 
Telejurnal. 
In actualitate : 
gătirea alegerilor 
la 9 martie !
Creatorii, conștiințe 
în marea conștiință a 
țării.
Călătorie prin țara 

mea.
Film artistic : Cîntînd 
libertatea.
pe țară. Producție 
studiourilor R.F.G. 
Telejurnal.

Sîmbătă, 2 februarie

10,00 Teleșcoală.

în limba

Pre- 
de

Premieră
a

Curs de limbă 
mană.
Curs de limbă 
niolă. 
Roman foileton : 
Gustav cel de
— reluarea episodu
lui 5.
Concert educativ.
De la A la... infinit. 

Handbal feminin.
Confecția București 
— Tranbjerg (Dane
marca).
Cronica evenimen

telor politice interne 
și internaționale — 
ianuarie 1980.

18,20 Clubul tineretului.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 în actualitate: pre- 

gătirea alegerilor d<* 
la 9 martie !

19,35 Manifest electoral 
Relația industrializa» 
re bunăstare Izt 
politica de dezvoltări' 
re economico-socialM 
a României.
Teleenciclopedia. 
Film serial i 
« Compania 
lieră Ewing, 
dul 23.
Varietăți de sîmbătl 
seara, ’
Telejurnal.

18,00

19,45
20,15

21,05

21,40

Dallas 
petrol 

EpiscH
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