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Rezultatei© primei luni arată că

PB0I1ETARJ DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

Se cere acționat energic pentru
asigurarea tuturor condițiilor de lucru

z in
prima lună 

al actualului 
în care o

S-a încheiat 
a ultimului an 
cincinal, lună 
bună parte dintre colective- :
le miniere și-au realizat i
sarcinile planificate, unele i
depășindu-le chiar, confir
mare vie a temeiniciei a- 
firmațiilor făcute în coloa
nele ziarului cu cîtva timp 
în urmă de conducătorii a- 
eestor întreprinderi. Direc
torii minelor : Lupeni (ing. 
Gheorghe Marchiș), Bărbă- 
teni (ing. Ovidiu Avrames- 
cu), Paroșeni (ing. Emeric 
Kovacs). Uricani (ing. Carol

- Schreter), Petrila (ing. Au
rel Brînduș), prin optimis
mul răspunsurilor date la 
întrebarea „Cum veți în
cheia prima lună' a anului 
1980 ?“ pe care ziarul nos
tru le-a 
parte a 
vedit o 
fundată 
ce a întreprinderilor

pective, a posibilităților de 
care dispun colectivele în 
realizarea sarcinilor plani
ficate pe această lună. Un 
singur exemplu — directo
rul minei Paroșeni, ing.

Emeric Kovacs afirma 
începutul acestei luni i

Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 3-a)

la
Situația realizării sarcinilor 

producția de cărbune extras 
— luna ianuarie —

Brigadierul Cornel Țir împreună cu șeful de schimb Silviu Negru, cu or
tacii Dumitru Gîrneț și Im re Bortho de la sectorul I al minei Lonea au mo
tive do satisfacție. Cărbu nele dat de brigadă in plus a trecut de 400 de tone, 
Pe luna ianuarie. Foto : I. LK IU

-s
La zl, Tn camjanla electorală

Delimitarea circumscripțiilor 
electorale

II

în cadrul acțiunilor ce se organizează în vederea 
alegerilor de depuțați în Marea Adunare Națională 
și în consiliile populare, în toate localitățile Văii 
jiului au fost delimitate, numerotate și denumite 
circumscripțiile electorale. ►

Potrivit normei de reprezentare, numărul de locuri pentru alegerea candi- 
daților în organele puterii de stat, cele 236 de circumscripții electorale din Valea 
Jiului au fost delimitate astfel:

1. I.M. Bărbăteni 119,8 la sulă
o I.M. Lupeni 105,1 la sută
3. I.M. Paroșeni 103,4 la sutfi
4. I.M. Uricani 100,0 la sută
5. I.M. Petrila 100,0 Ia sută
fi. I.M. Lonea 93,2 la sută
7. I.M. Dîlja 88,4 la sută
8. I.M. Vulcan 88,3 la sută
9. I.M. Aninoasa 87,5 la sută

10. I.M. Livezeni 67,5 la sută
C.M.V.J. 95,7 la sută

adresat-o, în prima 
acestei luni, au do- 
cunoaștere apro- 
a situației economi-

ț

î

Localitatea

Numărul circumscripțiilor electorale pentru 
alegerea de deputati

în
M.A.N.

în. cons, 
popular 
județean

în cons, 
popular 

municipal .

în cons, 
populare 
orășenești

în cons, 
populare 
comunale

Uricani 2 ' 3 23 —
Lupeni 6 10 31 —
Vulcan 6 11 31 — ■
Apinoașa - 1 2 — 19
Petrila . -5 10 31 —
Petroșani 9 18 — —
Banița 1 ■ 1 — 15
Total
municipiu >> - 29 55 116 34

Fotoprofil
în cadrul amplei acțiuni de autodotare 

și autoutilare care se desfășoară in între
prinderi și instituții, uij grup de cercetă
tori de la I.C.P.M.C., împreună cu per
sonalul muncitor de înaltă calificare din 
Atelierele institutului, a executat FOTO- 
PROFILUL, aparat cu care se execută 
fotografierea în subteran a profilului lu
crărilor miniere, detcrminîndu-se cu pre
cizie locul unde se manifestă presiunile 
care deformează susținerea, direcțiile în 
care acționează aceste presiuni. Noul 
aparat intrat în dotarea institutului a fost 
confecționat și asamblat în atelierele 
I.C.P.MC, (D G.)

Dispozitiv
Comisia tehnică din cadrul Preparației 

Petrila condusă de ing. Victor Chiaburu 
are multiple preocupări în ceea ce pri
vește auiodotarea cu scule și dispozitive 
necesare bunului mers al procesului de 
Producție. Unul dintre recentele dispo
zitive confecționate de echipa de lăcătuși 
condusă de Dumitru Marcu, sub directa 
îndrumare a maistrului Ion Ilorga, este 
cel destinat descărcării vagoanelor cu 
cărbune de la mina Lonea. Prin folosirea 
noului dispozitiv se reduce substanțial 
numărul de muncitori care lucrează la 
descărcatul vagoanelor și efortul fizic al 
acestora cu 50 la sută, iar timpul de des
cărcare se reduce la jumătate.

Ladislau LUPA, 
sef de schimb

în exercitarea 
autogestiunii ți 
autoconducerii 

muncitorești 
CREȘTEREA EFICI
ENȚEI ECONOMI
CE - PRINCIPALA

DIRECȚIE DE 
ACȚIUNE

De consemnat că cele 
două circumscripții electo
rale pentru M.A.N. a.u lost 
delimitate astfel: una cu
prinde localitățile Uricani, 
Lupeni, Vulcan și Aninoa- 
sa — din partea vestică a 
municipiului, iar cea de a 
doua cuprinde localitățile 
Petrila și Petroșani — din 
pairtea estică a Văii Jiului.

De la COMISIA ELEC
TORALA MUNICIPALA a- 
flăm că în aceste zile, pînă

j 
1 __ j

în data de 17 februarie 
a.c., în toate circumscrip
țiile electorale din Valea 
Jiului se desfășoară depu
nerea candidaturilor de 
deputati.

CETĂȚENI ! Participați 
cu toții la aceste întîlniri 
aducîndu-vă pe această ca
le contribuția Ia soluțio
narea unor probleme ini-i 
portante referitoare la dez
voltarea economico-socială 
a municipiului nostru.

(în pag. a IlI-a)

Muncitoarea Cristina Doboș șt maistrul principal 
Sabin Codarcea la agregatul de șlefuit piese de mo
bilă din secția prelucrări mecanice a noii fpbrici de 
mobilă din Petrila. Foto: I Lit'IU(CoiHmuxirc m pag. a 2-a)
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La Petrila se va produce

Mobilă cu caracteristici
Fabrica de mobila Petrila — obiectiv economic 

materializat în cadrul programului suplimentar de 
dezvoltare social-economică a municipiului, la indi
cația secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — se află în faza de probe teh
nologice Urmează ca la intrarea integrală în pro
ducție, cînd se vor obține rezultate la parametrii pro
iectați, să realizeze garnituri de mobilă în valoare de 
81000 000 lei anual- Despre rezultatele de pînă acum81000 000 lei anual- Despre rezultatele de pînă 
și de perspectivă, am purtat o convorbire cu 
Cornel Marcu, șeful secției.

— Ne aflăm în stadiul 
de reglare a agregatelor, 
operațiune complexă, ca
re impune participarea 
activă a tuturor muncito
rilor, mai precis a munci
toarelor, pentru că, 92 la 
sută din personalul nos
tru muncitor sînt femei, 
soții șl fiice de mineri. 
Contribuind la montarea 
și reglarea utilajelor, oa-

menii învață să le 
nuiaseă, le cunosc 
mănunt, și considerăm că 
acest luțru este destul de 
important în pregătirea 
lor profesională.

Convorbire realizată de 
Mircea BUJOREȘCU

Universitatea demnității
Un amplu reportaj des- . sori din Valea Jiului, ca

pre străvechea cetate de 
scaun Tîrgoviște l-a a- 
dus în fața spectatorilor 
pe un fiu de țăran din 
Bezdead, acum doctor 
inginer, director al unui 
gigant grup școlar. Topo
nimul Bezclead, astăzi 
poate neînțeles de mtilți, 
denumea o așezare de 
rumâni dezmoșteniți, Bez
dead înseamnă „fără bă- 
trîni'*, adică țărani de- 
pendenți. Aici, în ultima 
jumătate a secolului tre
cut au avut loc, aproape 
în fiecare an, răscoale 
ale țăranilor pentru pă- 
mint, pentru o viața mai 
bună., Retorismul repor
terului, mirat peste mă
sură de ascensiunea pro
fesională a fiului de ță
ran, mi s-a părut ușor 
desuet, intervievatul a 
răspuns .însă 
lui a fost firesc, aseme
nea celui parcurs de su
te de mii de tineri din 
țara noastră, cărora 
cietatca noastră socialis
tă nu le îngrădește vi
sele de afirmare, dimpo
trivă le Creează condiții 
optime pentru împlinirea 
vocațională.

Gîndul m-a dus astfel 
spre pleiada de intelec
tuali, ingineri și profe-

re au „semnat*1 primul 
autograf al muncii ca 
vagonetari sau meseriași, 
apoi și-au continuat stu
diile, paralel cu activi
tatea productivă. Spre 
exemplu, în copilărie, 
petrecută într-Un sat din 
Ialomița, Grigore Grăj- 
dan împletea tîrsîni din 
păr de capră, un fel de 
șireturi pentru opinci. A 
venit în Valea Cărbune
lui ca vagonetar,' acum 
este șeful sectorului III 
la mina Lonea- Același 
drum, nu o dată dificil, 
l-au parcurs Dimitrie Si- 
mota, recent ieșit în pen
sie ca director al minei 
Bărbăteni, Aurel Nicola, 
moț din Albaeul lui Ho- 

aetun inginer, arti
cle partid. Ion Va- 

sectorului IV 
mina Petrila, fost 

șef de brigadă, 1 profeso
rul de științe sociale Ion 
Crișan. de la Liceul Pe

so- trila, fost-frontalist. asis-
Ion 

tine-

ria, 
vist 
sile, șeful 

ă că drumul ja
firesc,

tentul universitar 
Uifălean, în prima 
rele muncitor la prepa- 
rație, dr. docent ing, prof.

Ion VULPE

(Cont. în pagina a 2-a)
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Din scrisorile oamenilor muncii

O însemnată realizare urbanistică a anului 1979: 
o parte «lin viitorul centru civic al I’etroșaniu’ui. 

Foto: I. LEONARD

Carnet cultural
• In aceste zile la toa

te cluburile și casele de 
cultură din municipiu 
se desfășoară ample ac
țiuni politico-educative 
și cultural-artistice. Spi
cuim din paleta acțiu
nilor culturale integrate 
în Festivalul Național 
„Cîntarea României", e- 
diția a IlI-a.

• Consiliul de educa
ție politică și cultură 
socialistă și comitetul 
orășenesc U.T.C. Vul-

ora 
un 

ciș- 
„2050 

la crea
sta! dac 

indepen-

O inițiativă lăudabilă a organizației din
Uricani a F.D.U.S.

Răspunzând chemării Co
mitetului orășenesc al 
F.D.U.S., peste 500 de elevi 
din Uricani, însoțiți de 
dascălii lor și înarmați cu 
unelte, au desfășurat o am
plă acțiune de curățire a 
gheții de pe trotuarele din 
preajma școlii generale din 
iixialitate. La acțiune, în 
diferite puncte ale orașu
lui. au participat și apro
ximativ 200 de cetățeni, 
care au curățat zăpada și 
gheața de pe căile de cir
culație din preajma blocu
rilor, înlăturînd astfel pe
ricolul unor accidente. 
Printre participanți s-au 
numărat Ștefan Neagu, 
Mihai lonescu, Ladislau 
Monori, Radu Radulescu,

Să nu mai fie aminate

Ileana Marin, Marcela A- 
postol și muîți alții. Cu 
toate că participarea la a- 
ceastă activitate a fost nu
meroasă, au fost și unii 
cetățeni care s-au eschi
vat. îi asigur pe acești con
cetățeni, care locuiesc îm
preună cu noi, în aceleași 
blocuri, și deci sînt obli
gați să participe și ei la 
acțiunile cu caracter gos
podăresc, că urmează să 
scriu și despre ei un arti
col in care îi voi prezenta 
așa cum sînt — comozi și 
profitori de pe urma efor
tului și a rezultatelor mun
cii

can organizează azi, 
17, în sala clubului, 
concurs „Cine știe, 
tigă“ pe terna 
de ani de 
rea primului 
centralizat și 
dent".

• Azi, ora 
sa de cultură din Uri
cani are loc simpozio
nul „România pe meri
dianele lumii", unde va 
fi prezentată ; expunerea

României 
la afirmarea și tradu
cerea în viață a concep
tului noii ordini econo
mice și politice interna
ționale".

• Azi, ora 18, în ca-, 
drul plăcut și reconfor
tant, creat de disc-joe- 
key-ui Gigi Nicolaii, la 
Casa de cultură din 
Petroșani se desfășoară 
un concurs „Cine 
cîștigă" pe teme 
cultură generală, 
cu premii,

• Mîine, 
Casa de 
Petroșani 
ră „Ziua 
organizată 
ja. Consfătuirea pe te
me de producție va fi 
urmată de un program 
artistic susținut de ar
tiștii amatori ai casei 
de cultură.

Bujor MIRCESCU

,,Contribuția

17, la Ca-

știe 
de 

dotat

ora 9, la 
cultură din 
se desfășoa- 

maistrului" 
de I.M. Dîl-

| O GRABA

în interesul unei siguranțe sporite a circulației
pe d ru muri le publice

Să efectuăm din timp revizia tehnică 
anuală a autovehiculelor

în întreaga țară a în
ceput verificarea tehnică 
anuală a autovehiculelor, 
necesarii asigurării unei 
securități sporite a circu
lației Pe drumurile publi
ce. în acest an revizia teh
nică anuală cuprinde une
le operații noi, cum sînt 
verificarea consumului de 
carburanți, a funcționării 
vitezometrului etc. și poa
te fi făcută numai în uni
tățile autorizate, dotate cu 
aparatură adecuată. Pen
tru efectuarea verificărilor 
tehnice anuale în Valea 
Jiului sînt autorizate uni
tatea „Dacia service" Pa
roșeni și atelierul Filialei 
din Petroșani. a Automobil 
Clubului Român.

îi informăm, de 
nea, pe deținătorii 
toturisme, că ia 
service" 
rile tehnice anuale au în
ceput de ieri, 1' 
a.c. Unitatea din 
după cum ne-a

aseme- 
de au- 
„Dacia 

Paroșeni vefifică-

februarie 
Paroșeni, 
informat

tovarășul Naște Octavian, 
oferă servicii ireproșabile, 
îmbunătățite considerabil 
comparativ cu anul trecut 
ca urmare a noilor dotări. 
Printre noile dotări se nu
mără o presă de tras la 
rece a longeroanelor, : ram
pa de reglat, direcția, geo
metria roților și unghiuri
le autoturismelor, un mi- 
nitcsler electronic, insțala- 

. ție de verificare a funcțio
nării corecte a vitezome- 
trelor. In cadrul secției 
tinichigerie a fost pus în 
funcțiune un dispozitiv hi
draulic de centrat caroseri
ile, iar secția vopsitorie a 
fost dotatei cu instalații mo
derne de aplicare a vopse
lelor.

Revizia tehnică se acor
dă numai autoturismelor 
care sînt în perfectă stare 
tehnică și. au numere de în
matriculare de tip nou, 
precum și centuri de sigu
ranță. Autoturismelor care 
nu corespund din punct de

pînă la efectuarea 
reparațiilor necesă- 

acest caz, dacă po- 
autoturismului do-

vedere tehnic li se reține 
certificatul de înmatricu
lare 
tuturor
re. In 
sesorul
rește să execute reparațiile 
în altă unitate, pînă la 
executarea reparației res
pective va putea circula 
numai c-u autorizație tem
porară de înmatriculare e- 
libcrată de miliția jude
țeană.

în acest an costul revi
ziei tehnice anuale, avînd 
în vedere numărul sporit 
de verificări, /este de 98,58 
lei. hi.

Pentru a evita aglomeră
rile care se produc, de re
gulă, cu două trei luni 
înainte de 1 iunie, data pî
nă cînd sc execută verifi
cările tehnice în acest an, 
recomandăm posesorilor de 
autoturisme să se prezin
te din timp la unitățile 
autorizate.

V. STRAUȚ

Universitatea
(Urmare din pagina I)

univ. ]a I.M.P., Ștefan 
Covaci, care a deprins 
tainele mineritului în a- 
batajele Petrilei și cîți 
alții. Detașamentul mi
nerilor și preparatorilor, 
care urmează studii uni
versitare la seral, la fără 
frecvență sau la zi, creș
te substanțial cu fiecare 
an, desăvîrșindu-și pre
gătirea, muncitorii de- 

speciaiiști de nadej-

demnității
do, fiindcă își îndeplinesc 
misiunea cu demnitate, 
cu multă răspundere, rod 
al educației muncitorești, 
prima lor universitate, a 
demnității fiind absolvită 
la lopată, la strung, sau la 
freză, în mină, la I.U.M.P’ 
sau la preparație. Iată 
de ce răspunsul încă tî- 
nărului doctor inginer mi 
s-a părut firesc, adevărul 
cuprins în simplele lui 
vorbe avea acoperire în 
caratele faptelor.

Răspundem 
cititorilor

IConducăt 
sile Săcri.c 
. I.T.A., cir 

Deva cu
1 31-1ID-417,
I Petroșani s 
I depășirea r 
i (TIR 35-B- 

de grăbit î 
, îngustimea 

lui, care n 
' depășirea, 
i Autotrenul 
; nat, suferi r 
ceea ce e 
Săcrieru n- 
corde aj 
legii, deși • 
produs din 

tenție la de] 
conducători

IN A’ 
PIETC

FiinîS în 
brietate, ce 
gore Tănăs 
troșani a fc 
de un autc 
că a travt 
printr-un 1< 
pentru trec* 
toni. Deoare 
i „s-a păru 
zul stă pe 
mare a un< 
me suferite, 
nat în spiti 
evita accid 
mințim piet 
buie să țin? 
marcaje, 
carosabil uli 
aventureze 
rea șoselei 
ce s-au cor, 
circulă în 
autovehicul' 
tăm că în c 
nii autoveh 
nevoie de 
distanță pe
CU AUTO 
TELE JLA 1

Din seara 
ianuarie a.c 
neața, în i 
35 de pe st 
pendenței 
șani au stat 
tobasculantc 
tone fiecare 
lor de înmat 
33-B-9473, 3 
re în față 
măr de înm: 
35-B-7178.
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• FLOREA BRADU, L«- 
peni: Deficiențele . semna
late de dumneavoastră în 
activitatea cabinetului de 
stomatologie de ia policli
nica din localitate au fost 
discutate cu conducerea 
spitalului, urmînd să fie 
luate măsurj de remediere 
a lor.

• SALOMIA TOMESCU, 
Petroșani: Aveți perfectă 
dreptate. Era timp sufi
cient de ridicare a molo
zului și celorlalte materi
ale depozitate în curtea 
dv. în timpul reparațiilor 
executate de E.G.C.L., la 
clădirea vecină. Discutând 
această problema, cu tova
rășul Ion Nicolae, șeful 
secției E.G.C.L, Petroșani, 
ne-a asigurat că molozul 
cu pricina va fi transpor
tat.

• DIONISIE SZABO, 
Lupeni: Problema solicita
tă de dumneavoastră o pu
teți elucida operativ, âdre- 
sîndu-vă consiliului popu
lar al orașului, sau. secto
rului E.G.C.L., în eviden
ța căruia s«j află toate spa
țiile locative proprietate do 
stat. '

măsurile promise

Foto : I. BĂLOI

multe

mobi-

vor

din 
mu- 
eo-

Și

Eftimie MARI)ARE, 
Uricani

eons tind 
contra 

și să-mi

trecut- La ora actuală 
toate camerele aparta- 

generalizat

altora.

*

%

a

s

nu

în (regime

Rubrică redactată de 
Val. COANDRAȘ

pe 
(B.

atît pentru 
și pentru

intrarea fabricii în 
Pe producție/ s-a lu- 
în condiții grele, pe 
Totuși, acum se e-

r.r. 44 ali- 
Vulcan a

țării,
le-am primit vor 
ra o

azi, ziarele 
i“ și „Dru- 

pot fi 
de la 

cu mărunți-

Locuiesc de aproape doi 
ani în Petroșani, strada 
Șt. O. Iosif, blocul. Ari, 
scara I, ap. 1. De cînd 
m-ani mutat în apartamen
tul respectiv, pe un perete 
au început să apară bro
boane de apă.. Am sesizat 
șantierul 
inel nou) 
In urma 
tamentul 
de o 
delegați 
ni ei pal de 
munală 
F..G C.L.
măsurile necesare. Timpul

T,C.1-I. (blocul, fl- 
și secția. E.G.C.L. 
sesizărilor, apar- 
mi-a fost vizitat 

comisie formată
ai sectorului

• gospodărie 
și loeativă 

care mi-a promis

a
i'l
montului s-a 
fenomenul de condens, ce
ea ce reduce mult confor
tul apartamentului. întru- 
cît am o familie numeroa
să cu cinci copii, rog 
E.G.C.L. să nu mai amine 
măs uri le promise 
în izolarea chiar 
cost a pereților 
asigure astfel confortul pe 
care noul apartament tre
buie să mi l ofere în mod 
normal.

Marin PREDĂ, 
șofer S.T.R.A. Petroșani

Trccînd pragul maga
zinului mixt din vechiul 
cartier Cocoșvar, oame
nii muncii din Vulcan 
sînt întimpinați aici de 
o servire ireproșabilă, 
de amabilitatea persona
lului. Condusă cu' multă 
competență de gestiona
ra Minerva Pițiguș, a- 
ceastă unitate comercia
lă se situează fruntașă 
în desfacerea mărfurilor.

1
i

*

I

i

— Ați primit toate uti
lajele, sînteți mulțumiți 
«le calitatea tehnică 
acestora ?

— Utilajele, în marea 
lor majoritate de concep
ție și construcție româ
nească, ne saiisfac pe 
deplin, ’au caracteristici, 
tei i n ico-f un cționale rid i-
cate, asigură precizia ce- 
riită pentru a ne putea 
Încadra în indicii de to
leranță. Cu acestea și, 
bineînțeles, cu oamenii 
Pe care îi calificăm Ia 
locul de muncă sau în 
alte centre cu tradiție în 
fabricarea mobilei, sîn- 
tem convinși că o să rea
lizăm, la Petrila, garni
turi de mobilă competiti
vă pe pian republican, 
cu caracteristici funcțio
nale înalte. Avem, din 
punct de vedere al do
tării, cea mâl modernă 
sala <îe mașini din toate 
fabricile de mobilă ale 

Utilajele pe care 
asigu- 

productivitate a 
muncii de 254 000 lei pe 
an pentru fiecare munci-

— Care sînt, probleme
le cu care vă mai con
fruntați ?

—■Problema ce ne „frige 
pe, degete" este finaliza
rea centralei termice pe 
care o execută două echi
pe de la I.M.L. Craiova.

manență preo
cupări de căpătîi la fa
brica noastră. Sintem 
înzestrați eu cele mai 
moderne instalați i de 
stins incendii, șpinklere- 
le, care sînt instalații spe
cifice fabricilor de mobi
lă, dețin caracteristici ri-

Mobilă cu caracteristici 
funcționale ridicate

Din cauza aburilor și pre
siunii, a trebuit să deca
lăm 
plin 
crat 
Mg.
xecută croirea PAL-ului, 
îmbinarea furnirelor, pre
lucrare., mecanică a pa
nourilor. Odată cu intra
rea în folosjnță a centra
lei termice totul o să de
curgă normal, condițiile 
de lucru o să fio dintre 
cele mai bune. . Pentru 
că, grija față de om,: con
dițiile bune de muncă,

dicate. Puține fabrici din 
țară sînt dotate ca -oi, 
cu două sisteme ele stin
gere „apă-apă" și „apă- 
■aer“, avem un stoc tam
pon de apă cu o capaci
tate de 600 mc, așa că 
putem face față oricăror 
evenimente nedorite. Per
sonalul muncitor este 
receptiv, deja stăpinește 
mare parte din utilaje, 
femeile s-au adaptat re
pede condițiilor dg lucru 
specifice unei fabrici de 
mobilă. Din cele care lu
crează, aș putea eviden-

ția pe muncitoarele Geor- 
geta Bere.ș, Maria Popa. 
Elena Golea, Florica Pi- 
roșca, Elena Sîmpălean. 
Elena Anghel si 
altele.

— Ce tipuri de 
lă veți fabrica ?

— De la Petrila
pleca spre apartamentele 
oamenilor muncii din 
toată țara, camere combi
nate .ip „Deva“. biblio
teci „Milcov“, elemente 
separate (canapele, mese, 
fotolii) și în perspectivă,, 
așa cum gîndește .mais
trul principal Sabin Co- 
darcea, vom înființa Q 
secție dg mobilă stil, 
sculptată, cu care ne vom 
îmbunătăți planul valo
ric. ■

— O ultimă întrebare, 
tovarășe inginer : cind
vom consemna prima 
garnitură de mobilă 
bricată în 
Petrila ?

— După 
mări, care 
ultimele, 
de pe 
noastre va 
ra nr. 1" ] 
trila.

ultimele esti- 
sperăm să fie 

în luna martie 
poarta fabricii 
i ieși ..garnb >.- 
pro'dusă la Pe

• Zestrea comercială 
cartierului „Ștefan"

din Lupeni s-a îmbogă
țit, recent, cu o nouă u- 
nitate pentru alimentația 
publică (nr. 172) precum 
și cu o brutărie.

• Informăm pe aceas
tă cale conducerea 
E.G.C.L. că se împlinesc 
două luni de cînd blocul 
97 din Petroșani (tronso
nul C+D) a fost dat în 
folosință, iar liftul 
funcționează, locatarii fi
ind nevoiți să urce — 
jos cele zece etaje. 
Mihai)

• De la Filiala O.J.T. 
din Petroșani se pot ob
ține bilete de odihnă și 
tratament în stațiunea 
Felix pentru lunile fe
bruarie și martie a.c.

• Magazinele nr. 332 
și 340 din orașul Lupeni 
oferă cumpărătorilor (ne 
informa tovarășul Ion 
Pîrvulescu, directorul 
I.C.S. Mixt Lupeni) hai
ne din piele, 
bărbați cît 
femei,

• Unitatea 
mehtara din 
intrat în renovare. Se e- 
fectuează modernizarea 
acesteia în vederea ex
tinderii spațiului comer-

cial și asigurării condi
țiilor necesare servirii 
corespunzătoare.

• Astă seară, la clubul 
studențesc din Petroșani 
are loc o dezbatere pe 
tema: „Valențe patriotic 
ce în poezia dedicată pa
triei și partidului", ur
mată de muzică tânără;

• La Școala generală 
nr. 6 din Vulcan a avut 
loc un reușit simpozion 
avînd ca temă opera scri
itorului I.L. Caragiale. 
Cu acest prilej elevii au 
evocat viața marelui dra
maturg român și au citit 
fragmente din creația a- 
cestuia. (prof. V. Avram)

• Două întrebări pe 
adresa Fabricii de pîine: 
1). Cînd se va. găsi la 
magazinul de prezentare 
și desfacere și pîine, nu 
numai brînzoaice, ștru- 
dele și citric? 2). De ce 
s-a renunțat la ideea 
servirii laptelui bătut, în 
lipsa căruia mesele din 
magazin devin inutile? 
(M.B.)

• Oficiul municipal 
P.T.T.R. anunță că înce- 
pînd de 
„Steagul roșu' 
mul socialismului' 
cumpărate Și 
chioșcurile 
șuri ale I.C.S.M.I.

I
I......
.țv^utobascula; 
1 tă pe trotu 

I dreptul trei 
toni peste c 
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Mîine, 3 
a.c., este pe 
lația ai 
proprietate I 
re au nume 
triculare făr 
ducătorilor ; 
pleacă la dr 
comandă să 
sările pe di 
și îndeosebi 
vînd în vede 
părut ceața ; 
le dezghi 
noaptea, apa 
Ieri diminea 
variat din ci 
lui cinci i 
Pe drumurilt 
Jiului. Dimii 
persistă ceaț 
cată folosirei 
de întîlnire i 
vitezei de de 
nă la linîita 
vitării oricăi

Rubrîcă re 
Viorel S 

cu sprijini 
Petro
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!n exercitarea autogestiunii și autoconducerii muncitorești

auto Va- 
de la 
d spre 
camionul 
■și re a din 
ngajat în 
autotren 
Era atît 

a ignorat 
rosabilu- 
permitea 
sulfatul ? 
1 năstur
arii. Dar 
lai grav, 
rit să a- 
conform 
entul s-a 
lui. A- 

, stimați 
o ’
IA 

OR
de 7, e- 

nul Gri
din Pe- 
cidentat 

pentru 
strada 

emarcat 
de pie- 
a ceață, 
autobu- 
Ca ur- 
lumatis- 
st inter- 
ntru a 
ile rea- 
• că tre
na de 
mdițiile 
ă nu se 
■aversa- 

după 
că nu 
moment 
nu ui- 
iile ier- 
» au 
ii mare 
a frîna.
GtAN- 
CILIU?

Creșterea eficienței economice 
principala direcție de acțiune

I.F.A. „Vîscoza“ Autobaza I.T.A

Măsuri ferme pentru 
îmbunătățirea calității firelor

Realizări remarcabile și obiective
mobilizatoare în acest an

de 30 
dimi- 

ilocuiui 
Inde- 

Petro- 
trei au- 
îte 16 
imerele 
re sînt: 
)32 (ca- 
■ea nu- 
are!) și 
dintre 

a opri- 
iar în 
le pie- 
; de- 
imeroși 
lineața 
■ală nr.

Recenta adunare gene
rală a reprezentanților 
oamenilor muncii de la 
Vis. --t Lupeni, a anali
zat eu exigență și res
ponsabilitate modul în 
care s-a acționat pentru 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan în anul precedent. 
Atît darea de seamă cît 
și discuțiile purtate au e- 
vidențiat rezultatele po
zitive obținute de. colecti
vul întreprinderii. Produc
ția netă a fost depășită cu 
1,2 la sută, productivitatea 
muncii calculată pe baza 
producției nete cil 1,5 la 
sută, iar cheltuielile mate
riale la 1000 lei producție 
marfă au fost reduse cu 
3,7 lei. Nu au fost trecute 
însă cu vederea nici ne
real,izările înregistrate, spre 
exemplu neîncadrarea hi 
indicele de calitate, fapt 
ce a condus la imobili
zări financiare ale mij
loacelor circulante.

Din darea de seamă, 
precum și din cuvîntul 
subinginerei Ileana Rad, 
șefa serviciului C.T.C. am 
reținut că principala cau
ză se află localizată 
neasigurarea agentului ter
mic prin nepunerea 
funcțiune la termen 
reprogfamat, 30 septem
brie 1979. — a celor două 
cazane de aburi. Agentul. 
termic, ■ problema nr. 1 
care a generat creșterea 
procentului de produse 
de calitate inferioară, a 
fost subliniată de majori
tatea participanților 
dezbateri, dintre care

în

în

mințim: Dora Staicu, se
cretara comitetului U.T.C., 
Florea Mircea, operator 
chimist, Lucreția Hure- 
zan și alții. O altă pro
blemă acută cu care s-a 
confruntat colectivul, este 
aceea a pieselor de schimb 
ce trebuiau asigurate de 
întreprinderea „Nicova
la" Sighișoara. „An de an, 
spunea Cornel Marin, șeful 
biroului aprovizionare, 
lipsa pieselor de schimb 
a condus la slaba calitate 
a reviziilor și reparațiilor 
curente, la neîncadrarea în 
graficele de reparații ca
pitale și, implicit, la 
ba calitate a firelor, 
licităm în acest 
sprijinul imediat al 
nisterului de resort".

- sele de schimb au J 
obiectul discuțiilor 
tate și de inginerul Gheor- 
ghe Țevi și Gheorghe Nic- 
nea, care s-au referit 
larg la starea tehnică 
mașinilor de filat și 
instalațiilor.

Alți participanți la dez
bateri (Tiberiu Farcaș și 
Cosma Alexandru) au scos 
în evidență o serie de ne
ajunsuri organizatorice, 
dintre care am reținut 
fluctuația de personal, ne- 
respectarea disciplinei teh
nologice, numărul mare 
al concediilor medicale, 
neîncadrarea ' în consumu
rile specifice. Cît priveș
te investițiile, vorbitorii 
Matei Silvan ș; Iosif Go- 
șa au arătat 
cesar să se 
lucrările la

i sla- 
So- 

sens 
mi- 
Pie- 

făcut 
pur-

pe 
a 
a

ve, unde s-au înregistrat 
pînă în prezent mari res
tanțe. T.C. Ind. Craiova, 
prin Șantierul nr. 7 Lu
peni, să ia măsuri cores
punzătoare de predare la 
timp a obiectivelor, dotă
rilor cu utilajele necesa
re și punerea lor în func
țiune, . potrivit graficelor.

De asemenea s-au făcut 
numeroase propuneri pri
vind îmbunătățirea acti
vității productive. Mulți 
dintre cei care au luat cu- 
vîntul, între care Frain- 
cisc Martonoși, Stan Boană, 
Virgil Oprișoreanu, Ale
xandru Cosma, au ținut 
să sublinieze necesitatea 
unuț sprijin imediat din 
partea centralei în rezol
varea agentului termic și 
a pieselor de .schimb, sin
gurele probleme majore, 
eu care, din păcate, se 
mai confruntă și în. acest 
an colectivul de la I.F.A. 
Vîscoza și care, bineîn
țeles, au implicații nefa
vorabile asupra desfășu
rării activității producti
ve, cît și a calității pro
ducției.

Adunarea generală a re
prezentanților a scos în 
relief rezervele însemnate 
de care dispune colectivul 
în ceea ce privește creș
terea eficienței întregii 
activități economice în a- 
nul 1980.

Constantin GRAURE

In adunarea generală a 
oamenilor muncii de la 
Autobaza Petroșani a I.T.A. 
Deva, darea de seamă și 
participanții la dezbateri 
au evidențiat realizările 
substanțiale la marea ma
joritate a indicatorilor de 
plan pe anul 1979. Sar
cinile la venituri brute au 
fost realizate în proporție 
de 103,7 la sută, la tone 
kilometrice și tone conven
ționale în proporție . de 
i03,8, respectiv, 103,9 
sută, la călători transpor
tați — 109,3 la 
producția netă — 113,5 la 
sută față de cifrele plani
ficate.

De-a lungul ■ întregii pe
rioade analizate, colecti
vul autobazei s-a preocu
pat de depășirea sarcini
lor fizice în condițiile re
ducerii consumului de car
buranți, lubrifianți și. ma
teriale specifice. In acest 
context depășirea sarcini
lor și a angajamentelor și 
obținerea unor economii 
constînd în 21,7 tone ben
zină, 155 tone motorină, 
12 tone ulei pentru motor, 
6 mc cherestea, 1,1 tone 
lacuri ș- vopsele, 14 tone 
cărbuni și 850 kWh ener
gie electrică, evidențiază 
măsura prin care colecti
vul a reușit să-și valorifi
ce potențialul și rezervele 
Pe tot parcursul anului. 
Așa cum s-a remarcat in 
adunare, aceste rezultate

au avui, drept efect final 
depășirea cîștigufui mediu 
planificat, retribuția me
dic pe autobază ajungînd 
la 2539 lei, dar ele au a- 
vut totodată multiple e- 
fecte pozitive asupra acti
vității unor beneficiari de

fapt

la

sută, la

ANGAJAMENTUL CO
LECTIVULUI AUTOBA
ZEI PETROȘANI:

• Depășirea sarcinilor 
planificate la venituri bru
te și la producția netă • 
Economisirea a 5 tone 
motorină și 7 tone 
benzină • Economii 
prețul de cost în valoare 
de 45 000 lei

de 
de 
la

transporturi cum sînt com
binatul minier, I.R.I.U.M.P., 
C.P.V.I.L.F., l.C.R.A. și 
I.C.S. Mixtă Vulcan ale. 
căror solicitări peste capa
citățile contractate au fost 
pe deplin satisfăcute. Con
tribuții deosebite la bi
lanțul rodnic al autobazei 
au adus coloana nr. 1 că
lători — declarată frunta
șă în întrecere pe autoba
ză — (șef de coloană E- 
inanoil Golumbeanu), pre
cum și A. Pop, I. Timișer, 
I. Scorei, D. Stan, I. But
narii, I, Voloșincu, St. Va- 
sile, M. Coșciug, D. Ciopo, 
V. Chiruța, C. Tacea, C. 
Răducanu, I. Tiric, C. Boș-

tină, N. Blondea, de 
întregul colectiv.

In cadrul adunării 
stabilit domeniile în 
întregul colectiv. al 
bazei trebuie să acționeze 
în viitor. Acestea sînt: o 
mai bună valorificare a 
întregii capacități de trans
port (autocamioane, auto
basculante și remorci), rea
lizarea indicatorului „tone 
transportate", reducerea 
cheltuielilor și a timpului 
de imobilizare a autovehi
culelor la reparații, reduce
rea orelor de regie, ridicarea 
gradului de pregătire pro
fesională a șoferilor și me
canicilor auto tineri, întă
rirea disciplinei în muncă,' 
promovarea grijii față de 
avutul obștesc și a spiritu
lui de autogospodărire 
pentru economisirea car
buranților, lubrifia.nților, 
anvelopelor și a altor ma
teriale.

Cunosc.îndu-și bine ca
pacitatea de muncă, unit 
sub conducerea comitetu
lui de partid, colectivul 
autobazei și-a asumat. în 
cadrul adunării angaja
mentul îndeplinirii sarci
nilor de plan pe acest an, 
înainte de termen, asigur 
rînd în totalitate și la 
timp cererile benefi
ciarilor .de transporturi din. 
Valea Jiului.
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La Fabrica de produse lactate
Mai multă preocupare pentru 

îndeplinirea exemplară a sarcinilor de producție

de 
r 
(iei

I 
I

muncitoare harnice din secția răsucit a 
Vîșcoza" Lupeni — Gica Apostol, Zaneta Se- 

racoveanu și Maria Petrule — in plină activitate.

(Urmare din pagina I)

Foto: Gh. OLTEANU

Darea do seamă și dis
cuțiile purtate în adunarea 
generală a oamenilor mun
cii de la Fabrica de pro
duse lactate din Livezeni 

. au s: os în mod pregnant 
în evidență neajunsurile 
în activitatea din anul tre
cut. Aceste neajunsuri au 
făcut ca unitatea să în
cheie pentru prima oară 
anul cu unii indicatori 
de plan neîndepliniți. Va
loarea producției nete a 
fost realizată doar în pro
porție de 89 la sută. Au 
existat, firește, și unele 
cauze obiective cum ar fi 
nelivrarca de către, furni
zori la timp și în cantită
ți suficiente a materiei 
prime, lipsa de vale pen
tru înghețată, a borcanelor 
de 200 și 400 grame ne-

ceșare îmftutelierii iaur
tului, chiar și lipsa ca
pacelor pentru sticlele de 
lapte. Dar au fost neajun
suri și de ordin discipli
nar (absențe nemo.ivate, 
întârzieri de la programul 
de lucru și alte ăbateri), 
care au condus la nerea- 
lizarea planului.

AnaUzînd în spirit cri
tic și autocritic toate a- 
ceste neajunsuri, darea de 
seamă și discuțiile aU pus 
accentul pe ceea ce trebu
ie făcut pentru îndeplini
rea și depășirea sarcinilor 
de plan, substanțial spo
rite. ce revin colectivului 
fabricii în anul 1980, se 
vor realiza sortimente din 
lapte, brînzeturi, unt. În
ghețată și alte sortimen
te de ordinul a sutelor de

tone, din fiecare produs.
In vederea îndeplinirii și 
depășirii acestor obiecti
ve de plan și a angaja
mentelor luate în întrece
re au fost stabilite mă
suri concrete, cu termene 
și responsabilități preci
se. Punerea în funcțiune a 
noii secții de fabricat te
lemea și a noului depozit 
cu o capacitate de 60 to
ne (termen 1 mai), înfiin
țarea celei de a doua guri 
de recepție, răcire șt tem
perarea 
15 mai), 
ternului 
laptelui 
fabricat
30 martie), sînt doâr câte
va din măsurile preconi- . 
za te. In vederea îmbună
tățirii calității produselor

laptelui (termen 
introducerea sis- ; 
de preîncălzire a 
pentru secțiile de 
telemea (.termen

s-a prevăzut dotarea punc
telor de colectare cu a- 
paratura și reactivii ne
cesari analizelor, efectua
rea zilnică a controlului a- 
supra respectării normelor 
tehnologice și a procesului 
tehnologic.

In discuțiile purtate, Li- 
via Chelaru, Marcela Kru- 
jelak, Dumitru 
Marin Antonescu, 
Calistru, Ludovica 
georgean și ceilalți 
biton și-au exprimat ho- 
tărtred de a nu-și precu
peți eforturile pentru a 
contribui la îndeplinirea 
și depășirea tuturor indi
catorilor de plan, astfel- 
îneît din fabrică să. ajun
gă la consumatori numai 
produse de calitate.

I). CRIȘAN

Cerehez,
Anica

Sîn-
vor-

I 
I 
I
I 
I

„Măsurile pe care colecli- 
vui minei noastre Ie aplică 
în procesul de producție a- 
sigură "n mod cert depăși
rea sarcinilor de plan in 
această lună cu peste 2000 
tone de cărbune". La înche
ierea lunii ianuarie, 
mina Paroșeni își depășise 
sarcinile planificate pentru 
ianuarie cu 2133 tone de 
cărbune.

O mențiune deosebită tre
buie făcută pentru activi
tatea colectivului 
Bărbăteni care în 
lună a înregistrat, 
altfel și colectivul

minei 
această 

Ca de
minei

Asigurarea condițiilor
Paroșeni, o constantă a rea
lizărilor și o ritmicitate a 
depășirilor impresionantă.

Cu toate rezultatele bune 
obținute de colectivele în
treprinderilor amintite, .si
tuația pe ansamblul com
binatului nu este satisfăcă
toare datorită minelor care 
nu și-au onorat sarcinile 
planificate pentru luna ia
nuarie, deși conducătorii a- 
cestor întreprinderi nu se 
îndoîau că . au asigurate 
toate condițiile pentru rea
lizarea prevederilor. Exem-

plificăm și în acest caz. 
Pentru mina Lonea, ingine
rul șef Benonc Costinaș de
clara : „Acum, la început 
de an, putem afirma că a- 
vem pregătite condițiile de 
bază în vederea înfăptuirii, 
începînd cu luna ianuarie, 
a sarcinilor productive Pe 
anul 1980“. Cum au fost 
create și, mai ales, cum au 
fost fructificate aceste con
diții, dacă întreprinderea 
nu și-a realizat planul de- 
cît în proporție de 93,2 la 
sută ? Același optimism îl 
manifesta, la începutul lunii 
și președintele consi-

de lucru
de 
ia- 

an".

țiului oamenilor muncii de. 
la mina Dîlja, Emcric 
Nagy : „Avem create toate 
condițiile pentru realizarea 
sarcinilor Ia extracția 
cărbune aferente lunii 
nuarie și întregului
Deci nu condițiile au fost 
vinovate pentru realizarea a 
88,4 Ia sută din plan. 
Atunci cine ?

Inginerul Mircea Popescu, 
inginerul șef al minei Ani- 
noasa afirma la rindul său: 
„Deși planul la zi nu este 
realizat (era în 10 ianuarie 
1980 — n.n.), putem înche
ia luna ianuarie Ia nivelul 
sarcinilor recuperînd minu-

sul acumulat". Din 10 ia
nuarie 1981) mina nu numai 
că nu a recuperat minusul, 
dar i-a mai adăugat 
8605 tone cărbune.

Situația este asemănătoa
re și la mina Vulcan. Cit 
despre mina Livezeni, pro
centul de 67,5 la sută de 
realizare a sarcinilor de 
plan a lunii ianuarie vor
bește de la sine despre 
condițiile create pentru în
deplinirea integrală a pre
vederilor Pe această lună 
a. anului.

Prin urmare, 
nii ianuarie, a 
desfășurate de 
miniere din Valea Jiului nu 
este în măsură să confirme 
optimismul manifestat în

încă

situația In
activității 

colectivele

prima parte a acestei luni 
de către unii conducători ai 
înreprinderilor miniere. 
Sperăm însă că va consti
tui un serios semnal de a- 
larmă mai ales pentru în
treprinderile miniere Live- 

. zeni, Vulcan și Aninoasa 
unde, în această lună, mi
nusurile au depășit cite 
10 000 tone de cărbune pen
tru fiecare în parte.

Vom informa operativ ci
titorii ziarului nostru cu e- 
voluția realizării sarcinilor 
de plan atît la întreprinde
rile fruntașe, dar și la cele 
care au înregistrat rămîneri 
în urmă, cauzele care ie-au 
determinat, precum și mă
surile întreprinse, schimbă
rile survenite în activitatea 
acestor colective.
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Președintele Uniunii Democratice de Stînga 
dm Grecia a primit delegația P.C.R.

ATENA 1 (Agerpres). Ilias 
Iliou, președintele Uniunii 
Democratice de Stingă din 
Grecia (EDA), a primit de
legația P.C.R., condusă .de 
tovarășul Gheorghe Radu
lescu, membru al Comite
tului Politie Executiv al 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân.

Conferința statelor 
membre ale A.C.P.
MONROVIA 1 (Agerpres). 

In capitala Liberiei au în
ceput lucrările conferinței 
grupului țărilor în curs 
de dezvoltare din Africa, 
Garaibe și zona Oceanului 
Pacific (ĂCP), care au sem
nat Convenția de la Lome 
cu Comunitatea Economică 
Europeană (CEE). Partici- 
panții — reprezentanții a 
58 de state membre ale 
ACP — vor examina pro
bleme legate de reînnoirea 
acordului de la Lome pri
vind colaborarea cu țările 
vest-europene membre ale 
Pieței comune pentru încă 
cinci ani.

Deschizînd lucrările, pre
ședintele țării-gazdă, Wil
liam Tolbert, președintele 
In exercițiu al Organiza
ției Unității Africane, a a- 
rătat că Jn etapa actuală e- 
conomia Africii este greva
tă de datorii și inflație. 
Vorbitorul a subliniat că 
țările în curs de dezvoltare 
trebuie să-și elaboreze pro
pria strategie a dezvoltării 
economice pentru următo
rul deceniu, să-și extindă 
colaborarea dintre ele pen
tru rezolvarea problemelor 
economice cu care sînt con
fruntate.

Cu acest prilej, din par
tea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost transmise 
Uniunii Democratice de 
Stînga și președintelui său 
un salut prietenesc și cele 
mai bune urări.

Mulțumind, Ilias Iliou 
a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceatișescu 
sentimentele sale de adîn- 
că stimă și prietenie, subli
niind că activitatea neobo
sită a conducătorului parti
dului și statului român, pu
să în slujba progresului și 
prosperității României so
cialiste, a păcii și cooperă
rii internaționale, se bucură 
de prețuirea deosebită a 
EDA, a tuturor forțelor de 
stînga și democratice, a în
tregului popor elen.

INTRE 24 ȘI 27 FEBRUA
RIE, în Kuweit va avea loc 
un seminar al Organizației 
Mondiale a Sănătății (OMS), 
la care vor participa re
prezentanți din țările situa
te în zona Golfului, infor
mează agenția France Pres- 
se. Participanții vor exami
na, cu prioritate, o serie de 
probleme privind ameliora
rea sistemului de ocrotire 
a sănătății în statele res
pective, dezbaterile urmînd 
să se desfășoare sub devi
za „pînă în anul 2000 — a- 
sigurarea sănătății pen
tru toți".

LA BEIJING S-A ANUN
ȚAT că guvernele R. P. 
Chineze și Japoniei au 
convenit, prin schimburi

Proiectatul dialog 
nord-sud coreean, 
salutat la O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 1 
(Agerpres). — Secretarul 
general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, într-un comuni
cat dat publicității la se
diul O.N.U., salută recentul 
schimb de scrisori dintre 
Nordul și Sudul Coreii

Avînd în vedere că cele 
două părți și-au manifes
tat interesul pentru o în- 
tîlnire directă și au con
venit^ să aibă o întrunire 
pregătitoare Ia Panmun- 
jon în luna februarie a.c.' 
— se arată în comunicat 
—, secretarul general al 
O.N.U. „își exprimă spe
ranța că acești pași vor 
conduce la o grabnică re
luare a dialogului dintre 
cele două părți". Aceasta 
va avea ca urmare „scă
derea încordării și a difi
cultăților care rezultă din 
divizarea Coreii" 

reciproce de note, să în
ființeze consulate generale 
în orașul Gouangzhou din 
China și, respectiv, în ora
șul nipon Sapporo.

REGINA IULIANA a 
OLANDEI a anunțat, intr-o 
declarație radiotelevizată, 
că va abdica la 30 aprilie 
1980 — ziua cînd va împli
ni 71 de ani — în favoarea 
fiicei sale, prințesa Beatri
ce.
UN CONGRES INTERNA

ȚIONAL , al populației 
de origine amerindiană va 
avea loc în orașul peruan 
Cuzco, din Anzii Centrali, 
Ia sfîrșitul lunii februarie 
și începutul lunii martie. 
La reuniunea triburilor in- 
dios din America Latină și 
Statele Unite va participa, 
între alții, actorul american 
Marlon Brando, cunoscut 
militant pentru drepturile 
indienilor din S.U.A.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie ; Să prinzi o stea 
căzătoare ; Republica ; 
Ultima frontieră a mor- 
ții ; Unirea : Adio, dar
rămîn cu tine.

PETRIL A : O dramă
Ia vînătoare.

LONEA : O dramă la-
vînătoare.

ANINOASA : Uraga-
nul vine de ]a Navaro-
ne, seriile T-II.

VULCAN: Capcană
pentru rață.

LUPENI — Cultural: 
Speranța. Muncitoresc : 
Prietenii copilăriei mele.

URICANI : Teatrul cel 
Mare.

TV

10,00 Teleșcoală,
10.20 Curs de limbă ger

mană.
10.50 Curs de limbă spa

niolă.
11.20 Roman foileton : 

Gusțav cel de fier.
12,10 Concert educativ.
13,00 De la A la... infi

nit.
18,00 Cronica evenimen

telor politice in
terne și internațio
nale — ianuarie 
1980.

18.20 Clubul tineretului.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 In actualitate: pre

gătirea alegerilor 
de Ia 9 martie !

19,35 Manifest electoral.
19.45 Teleenciclopedia.
20,15 Film serial : Dal

las — Compania 
petrolieră Ewing, 
(episodul 23).

21,05 Varietăți de sîmbă- 
tă seara.

21,40 Telejurnal.

Institutul de mine Petroșani
ÎNCADREAZĂ direct sau prin transfer

— un tîmplar

; ț — un portar

— un pompier.

Institutul organizează, de asemenea, 
concurs pentru ocuparea postului 

de LABORANT GEOLOGIE.

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
conform Legii 12/1971 și Decretului 
188/1977.

Concursul va avea loc în ziua de 4 
februarie 1980,

Cererile de încadrare se pot depune 
zilnic la biroul plan-retribuire-persona! ■"'V 
de se pot obține și relații suplimentare, te
lefon 42973.

I.C.S. Alimentara și alimentație 
publică Petroșani

ÎNCADREAZĂ PRIN TRANSFER SAU DIRECT

• fochiști pentru încălziri centrale.
Condiții de încadrare și retribuire, con

form Legii nr. 12/1971 și Decretului 
188/1977.

Mica publicitate
CAUT femeie pentru în

grijire oopil, strada Repu
blicii, 89/23 Petroșani, te
lefon 41459, după ora 18. 
(94)

PIERDUT legitimație da 
serviciu pe numele Con
stantin Stan, eliberată de

I.M. Petrila- Se declară 
nulă. (93)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Căldă- 
rar Florica, eliberată de 
E.G.C.L. Petroșani. Se de
clară nulă. (95)

Fotbal start în meciurile amicale
cu caracter de verificare

MINERUL LUPENI — 
JIUL PETROȘANI 2—0 
(0—0). Reîntoarse de Ia 
Vata (echipa „Jiul”) și Va
lea de Pești (echipa „Mi
nerul") s-au întilnit, 
miercuri, pe terenul din 
Lupeni, în primul lor joc 
de verificare înainte de re
luarea campionatului.

Suprinzător numai pen
tru cei ce nu au urmărit 
meciul, echipa lui Costică 
Cotroază a reușit să-și ad
judece victoria, la capătul 
unui meci frumos, în ciu
da timpului rece și a te
renului înghețat și foarte 
alunecos. Desigur, nu sco
rul a fost scopul celor 
două echipe, ci jocul în 
ansamblu.

Jocul începe fără obiș
nuita tatonare și cei care 
domină sînt gazdele, care 
în minutele 18, 22, 26, 39 
își creează situații favora
bile de a deschide scorul. 
Dar Leca, Dumitru, Sătrnă- 
reanu și Iacob, întîrzie să 
șuteze la poartă, fiind de
posedați, iar atunci cînd 
au făcut-o, au dat prilejul 

! x-lupeneanului Moise, să se 
afirme prin intervenții sa
lutare. în acest interval de 
45 de minute Jiul a încer
cat un joc combinație, dar 
compartimentul ofensiv nu 
s-a achitat de sarcini. .To
tuși, au avut și ocazii de 
finalizare, ratate cu prea 
mare ușurință, așa cura s-a
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Avancronică

întîmplat în minutele 18, 
25 și 42.

După pauză, cele două 
garnituri din teren își mo
difică componența, noii in
troduși ptinînd mult suflet, 
jucînd mai constructiv, 
mai bine decît cei trimiși 
la cabine.

în primul sfert de oră 
de la reluare, Jiul încear
că poarta ceva mai mult 
decît în prima repriză, dar 

■ ratează copilărește în 
preajma careului advers. 
Dacă s-ar fj jucat prin 
deschiderea aripilor, poate 
că alta era șansa de fina
lizare, însă mijlocașii de 
la Jiul au îngrămădit jo
cul pe partea centrală. Spre 
sfîrșitul partidei echipa 
din Lupeni forțează victo
ria și o va obține prin go
lurile marcate de. Leca. în 
min. 86 și Tudor — min. 
87, care au speculat gre
șelile fundașilor centrali 
adverși,

îmbucurător este faptul 
că ambele echipe 'au 
lăsat impresia unei bune 
pregătiri fizice, toți jucă
torii manifestînd poftă de 
joc. Au evoluat formațiile: 
JIUL — Moise — P. Gri
gore, Bădiți, Rtisu, Micu- 
lescu — Varga, Ciupitu, 
Stoica — Bticurcscu, Sălă- 
jean, Stpiehiță. Au mai ju
cat după pauză: Bedo, 
Colceag, Enescu, Lixandrti. 
Vînătorll, Lasconi. MINE
RUL:, Human — Dumitru, 

Burdangiu, Truieă, Leot— 
dean — Moraru, Iacob, Do
sar — Covaci, Leca, Voicu. 
Au mai evoluat din min. 
46: Grigore, Bălosti, Săt- 
măreanu, Tudor, M. Ma
rian, Petre Popa, Popa Ion. 
Noutăți la Jiul — Colceag 
Ștefan — de la Știința.

★
Antrenorul Viorel Tăl

măciți, care a suferit o in
tervenție chirurgicală va 
ieși zilele acestea din spi
tal șt probabil se va putea, 
conta, foarte curînd, pe 
serviciile sale în pregătirea 
echipei Jiul.

Viorel ALEXANDRU, 
corespondent

BASCHET. DIVIZIA B (TINERET)

Jiul-Știința Petroșani — Comerțul Tîrgu-Mureș 61—56 (29—25) 
tră, am fost dezamăgiți.
Pentru clasament contează 
rezultatul, dar dorim mai 
mult. Apreciem jocul în 
ansamblu și nu putem fi 
de acord cu faptul că uni
tatea echipei nu s-a văzut 
în acest meci. Sîntem de 
acord în privința faptului 
că Gheorghe Ghiță este un 
jucător bun. dar, în num - 
le iubitorilor acestui sport, 
îi cerem să joace mai mult 
cu echipa. Și aceasta pen
tru că un jucător este bun 
în cea mai mare măsură 
datorită echipei; jocului 
colectiv. Numai așa vom

In sala de sport a Li
ceului industrial minier 
din Petroșani a avut loc 
meciul de baschet dintre 
divizionarele B (tineret) 
Jiul — Știința -Petroșani 
și Comerțul din Tirgu Mu
reș.

Meciul a fost foarte e- 
chilibrat, dar pînă, la ur
mă jucătorii noștri au reu
șit să puncteze mai mult 
decît mureșenii, ocupanți 
ai locului secund în clasa- 
țnent. Scor final 61—56. 
Rezultatul ar trebui să ne 
mulțumească. Dar noi, cei 
care ținem la . echipa noas-

• După cum ani mai 
anunțat, shnbătă, ora 17, 
Marele maestru internațio
nal de șah Florin Gheor
ghiu va susține un simul
tan de șah la Casa de cul
tură din Petroșani. Dumi
nică, de la ora 10, la Ins
titutul de mine din Pe
troșani va avea loc ulti
mul simultan ai apreciatu
lui maestru al șahului.

• Pe pîrtîile de la lo
cul de agrement „La Brazi", 
orașul Vulcan, au loc du
minică, ora 9, Întrecerile 
etapei județene a „Cupei 
U.T.C." la schi alpin. Pro
tagoniști, tineri din cate
goriile de vîrstă .14—19 ani 
și peste 19 ani.

. •.Duminică, ora 10, se 
dă startul în campionatul 
municipal de tenis de ma
să. Au loc următoarele 
întilniri: Preparatorul Co
rcești — Minerul Paro- 

șeni, Preparatorul Lupeni 
— I.C.P.M.C. Petroșani, 
Preparatorul Petrila — 
Minerul Lupeni și Sănăta
tea Vulcan — E.G.C.L. Lu
peni.

• Tot duminică, la a- 
ceeași oră, începe și cam
pionatul municipal de șah 
în cadrul căruia Se întîl- 
nesc formațiile Preparato
rul Lupeni — Construc
torul Minier Petroșani, Mi
nerul Dîlja — Minerul 
Paroșeni, Preparatorul Pe
trila — C.F.R. Petroșani, 
Utilajul Petroșani — Con
cepția Petroșani.
• In campionatul jude

țean, de volei feminin 
întîlnesc, duminică la 
10, Parîngul Știința 
C.S.Ș. II Deva (sala 
spori. I.M.P ) și 
Vulcan
ra (sala de sport a liceu
lui din Vulcan). (D.C.) 

se
ora

de
Sănătatea

C.S.Și Hunedoa-

putea obține rezultate fru
moase. Dorim jucătorilor 
Mihai Buzdugan, Gheorghe 
Ghiță, FranclSc Deak, Ale- 
xe Ghiță, Octavian Cără
buș, Nicolae Mihuți, Liaă 
Crișan, Doru Brăgaru, 
Constantin Duma și Mihai 
Tăngăreanu să fie cu ade
vărat o echipă. Deși am 
învins, antrenorul Teodor 
Șzilagy a declarat că a fost 
cel mai slab meci al echi
pe; in acest campionat- ȘW 
clăm perfectă dreptate. A- 
vem pretenții mai mari.

Jozsef PILDNER, 
student

TELEX
• Competiția internați

onală de schi pentru „Cu
pa Dinamo Brașov" a con
tinuat vineri la Poiana
Brașov cu desfășurarea
probei de coborîre, care 
pentru seniori a avut loc 
pe pîrtia Lupului (3 04.0 m 
diferență de nivel 800 
Victoria a revenit schiori»- j 
lui român Ion Cavași (Di
namo) cu timpul de 1’46’’ 
18 100 (nou record al Pâr
tiei). Proba feminină, des
fășurată pe un alt traseu, 
s-a încheiat eu victoria 
sportivei Lizica Stroie (A- 
sociatia sportivă Teleferic) 
cu 44’60/100.

• La Palatul sporturilor 
și culturii din Capitală se va 
desfășura astăzi, cu înce
pere de lă ora 16,30, me
ciul retur dintre echipa 
Confecția București și for-

• mafia daneză Tranbjerg, 
ciontind pentru sferturile 
de finală ale „Cupei Cu
pelor" la handbal feminin.

Reamintim că în primul 
joc, disputat cu o săptă- 
mînă în urmă la Aarhus, 
handbalistele românce au 
cîștigat cu scorul de 15—13.

• AMSTERDAM 1 (A- 
gerpres). — Turneul inter
național de șah de la Wij- 
kaan Zee (Olanda) s-a în
cheiat cit victoria marilor 
maeștri americani Yassir 
Scirawan și Walter Brow
ne, clasați pe primul loc, 
la egalitate, cu 10 puncte 
din 13 posibile, Pe locu
rile următoare s-au situat 
Korcinoi — 8,5 puncte, Al- 
burt Biyiasis și Tijnman — 
cu cîte 7,5 puncte.

In ultima rundă, Brow
ne l-a învins pe Korcinoi, 
Biyiasis pe Ligterink. Tim
man a cîștigat la Sigur- 
njoson, iar partidele Sunie 
— Seirawan și Alburt — 
Ree s-au terminat remiză.

(Agerpres)
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