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In întîmpinarea alegerilor

I, M. Vulcan

Ifl

La zi, în campania
electorală

vAte* „ X oX peste 11 milioane 
Jiliilli 1980 tone de oăxbunel

Hotărît să întîmpine 
alegerile de deputați de 
la 9 martie cu noi și 
importante succese, co
lectivul minei Vulcan 
înregistrează rezultate 
remarcabile. realizînd 
planul la extracția de 
cărbune pe luna februa
rie, la zi, în proporție 
de 100,5 la sută- Plusul 
acumulat de la începutul 
lunii s-a realizat pe sea
ma depășirii productivi
tății muncii, în abataje, 
cu peste 300 kg/post — 

I -a Ce constituie un 
Ș Reviriment semnificativ 

în activitatea întreprin
derii. Cele mai bune re
zultate le-au obținut 
sectoarele II — plus 
530 tone cărbune și V 
— plus 951 tone cărbu
ne. In clasamentul hăr
niciei pe primul loc se 
află sectorul V, care în
registrează Ia producti
vitatea muncii in abataj 
un plus de 670 kg/post. 
S-au remarcat brigăzile 
conduse de Dumitru Să- 
bău și Ioan Bud, care se 
află în fruntea întrecerii.

Din agenda acțiunilor 
desfășurate în întîmpinarea 
alegerilor, am reținut, pen
tru astăzi, preocuparea 
consiliilor Frontului 
mocrației și Unității 
caliste pentru afișarea 
operativitate a listelor 
alegători la secțiile 
votare. Toți cetățenii cu 
drept de vot urmează să 
lectureze listele 
tru eventualele 
să se adreseze 
electorale, sau 
montelor electorale 
funcționează la sediul con
siliilor populare comunale, 
orășenești și municipal.

In întreprinderi și insti
tuții, organizațiile F.D.U.S., 
împreună cu organizațiile 
U.T.C., pregătesc întîlniri 
ale tinerilor care vor vota 
pentru prima dată cu acti
viști de partid și de stat, 
deputați, cadre de condu

De-
So- 
cu 
de 
de

iar, pen- 
omisiuni, 

comisiilor 
comanda- 

care

La I. U. M. P.

fi 
o- 

con- 
Constituția

cere. Tinerilor le vor 
prezentate drepturile și 
bligațiile cetățenești 
sfințite prin 
țării.

In aceste zile 
toare alegerilor 
tați de la 9 martie, în u- 
nitățile economice se des
fășoară o amplă acțiune 
de popularizare a realiză
rilor obținue în anii socia
lismului în toate localită
țile Văii Jiului, în județ, 
ca de altfel în întreaga 
țară Toate acestea sînt 
cuprinse în largul context 
al perspectivelor descinse 
mai ales de istoricele ho- 
tărîri ale celui de-al 
XII-lea Congres al partidu
lui.

Acțiunile ce se desfă
șoară în cadrul bogatului 
calendar electoral sînt în
soțite de numeroase pro
grame cultural-educative. 
(C.I.)

premergă- 
de depu-

ÎN LUNA IANUARIE NU V-AȚI ONORAT ANGAJAMENTUL 
ASUMAT, NU V-ATI REALIZAT SARCINILE DE PLAN

Ce întreprindeți pentru redresarea 
producției ?

Interlocutorul nostru de azi, Benone Costinaș, inginerul șef al 
minei Lonea

Avem linie de front, dar nu 
avem pe cine

...dar cu justificări, oricît ar fi de obiective, 
realizează planul

vem pregătite condi
țiile de bază în vederea 
înfăptuirii, începind cu 
luna ianuarie, a sar
cinilor anului 1989“. 
Deci, nu „condițiile de 
bază“ au determinat 
minusul de 6661 
Pe luna ianuarie, 
tunci ce anume ?

—• Efectivul pe 
nu-1 putem asigura, 
putem 
turile 
taj cu 
meni, 
ducție, 
vem suficientă, dar nu a-

,— Tovarășe inginer 
șef în răspunsul pe 
care l-ați dat la între
barea „Cum veți în
cheia prima lună a a- 
nuluj 1980 ?“ spuneați : 
„Acum, Ia început de 
an, putem afirma că a- tone

A-

nu se

o plasa.. In.vem cu cine
momentul de față dispu
nem de un abataj fron
tal și cel puțin patru a- 
bataje cameră care pot fi 
puse în
oricînd... 
cu cine.

funcțiune oricînd, 
cînd vom avea

(Continuare în pag. a 2-a)

muncii 
abataj 
pe Iun.

Productivitatea 
planificată în 

v-ați realizat-o 
ia ianuarie ?

care
Nu

pos- 
aba- Convorbire consemnată de 

Dorin GHEȚA

să realizăm 
planificate în 
medie 80-90 de oa- 
Capacități de pro- 
linie de front a-

nevalorificate în

Dulgherii din echipa condusă de Ion Mănarăzan în plină activitate la un nou 
bloc aflat în construcție la Lupeni, A 7, cu patru nivele si 76 apartamente.

Foto: Gh. OLTEANU

Strădanii eficiente, dar și resurse

„Drumul complexelor" trece 
miinile tinerilor

prin

Secția sculărie
I.U.M.P. Tinerii — 
la sută dintre ei sînt 
ciști

a
90 

ute- 
alcătuiesc un ta

blou viu ai muncii, un 
tablou care te duce cu 
gîndui la un stup unde 
toată suflarea lucrează. 
Pe toate strungurile, ală
turi de schema după ca
re se execută piesele, 
stau, în așteptarea pauzei 
de masă cînd or să fie 
răsfoite, 
crează la 
înaltă presiune 
umectat stratele de căr
bune, prototip de con

cepție românească, pro
iectat de cercetătorii de 
la I.C.P.M.C. In paralel, 
se execută diferite matri
țe pentru grinzi de susți
nere. Este emoționant să 
vezj utilajele, acești co
loși de metal, stăp.îniți 
de preatinerii muncitori 
de aici.

Leonicg Diaconescu, o 
fată plină de viață, are 
20 de ani și ne mărturi- 

ziarele. Se lu- sește cu mîndrie că este 
pompele de cea mai tînără comunistă 

pentru din secție. Vrea să urme
ze liceul la seral, să-și 
perfecționeze pregătirea

profesională, să execute 
lucrările de calitate. Cole
gul său, Ionel Rus, are 
o vechime de îani în 
aceeași secție, a de părere 
că zicala „meseria-i bră
țară de aur“ se metamor
fozează, în cazul lui, în 
„lăcătușeria este brățară- 
de platină®, fiindcă îți 
cere să fi și rabotor și 
frezor, necesită cunoștin
țe din toate domeniile. 
Secretarul U.T.C. din sec
ție, Constantin Petcu, loc
țiitorul secretarului or
ganizației de tineret din 
uzină, se preocupă și de

pregătirea alegerilor în 
organizațiile U.T.C. și a 
conferinței pe întreprin
dere. Mă conduce în sec
ție prin dreptul tinerilor 
Viorean Vlad, Gheorghe 
Marc, Iancu Toma, Gheor
ghe Rusu, Francise Papp. 
Ne oprim în fața unei 
raboteze, despre care Mir- 

. cea Ardelean, ne spune 
metaforic că „e soră mai 
mare a frezei® „Mîinile 
acestui băiat. Mircea Ar
delean. nu stau deloc", 
șoptește ca pentru sine 
maistrul Iosif Crișan. 
Constantin Petcu stă de 
vorbă, din mers cu tineri, 
fete și băieți, care poartă

Mircea BUJORESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

1

f
I

I

t

Reducerea consumurilor 
de energie și combustibil

Recent ani întreprins un raid-anchetă la două uni
tăți economice din raza municipiului nostru, respec
tiv Fabrica de produse lactate și întreprinderea do 
morărit și panificație Petroșani, Iată citeva din consta
tările noastre: •

Un consum rațional, economic
întreprinderea de panifi

cație și morărit a încheiat 
anul 1979 cu o economie 
de 247 900 kWh energie 
electrică și 198 tone moto
rină. Cantitatea economisi
tă merită consemnată pen
tru că a fost obți
nută în condițiile în care 
toți indicatorii de plan au 
fost realizați și depășiți. 
De pildă,' valoarea produc
ției marfă a fost depășită 
cu 1 890 000 lei. In luna 
ianuarie a.c., prin măsurile 
adoptate de către condu
cerea unității, prin stră
daniile întregului colectiv 
s-a realizat o economie de 
5 kg combustibil conven
țional pe tona de produs. 
La I:P.M. se fabrică lunar 
peste 1480 tone pîine și

100 tone de specialități, 
aceasta fără să mai amintim 
și cele 1 200 tone făină ce 
se produc la moara din 
Lupeni.

Dintre măsurile care au 
condus la obținerea acestor 
economii amintim: înlocui
rea înjectoarelor de la 
cuptoarele DANPF, înlo
cuirea motoarelor de la 
sitele plane și de la pom
pa de motorină cu motoa
re de putere mai mică, 
fără a stînjeni buna func
ționare a procesului de 
producție, încălzirea apei 
necesare pentru spălarea 
ambalajelor prin recupera-

Constantin GRAURE

(Continuare in pag. a 2-a)
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acest .timp de eom- 
transfcirmări, siin- 

cuvîn- 
pre-

producția
In liceele 

activitatea 
■ a elevilor 
subiect

în
piuxe
pia pronunțare a 
t'iilui învățămînt, 
supune alte două proce
se necesare : 
și cercetarea.
Văii Jiului.
de producție 
cămine lin : 
mare ; și permanent 
teres. Să '

Luperii.
Din afarăTsc a 

moțul "mașinilor. In 
teller elevii lucrează 
zor, urmăresc funcționa
rea utilajelor. Maistrul 
Ioan Stance. conducăto
rul acestui atelier, îi su
praveghează. îi îndrumă, 
intervine. Tot dînsul ne polizoare, mașini de gău- 
furnizează cîteva infor- rit, la tejghelele de tîm- 
mații : ;.................... '
tat pentru 36 locuri de 
muncă; penttu anul 
1980, planul de produc
ție >e ridică la suma de 
200 000 lei, din care 
40 000 lei destinați pen
tru autodotarea liceului.

Elevi; clasei a IX-a A 
lucrează Ia strunguri,

cîteva infor 
atelierul este do- plăcîe. In aceste săpță- 

iiiîril. de practică pro
ductivă, vor executa mai 
multe comenzi. Ce 
poate realiza în 
aeelier-școală ? Iată, 
tru ce; interesați, 
va repere : suporți

se 
acest 
pen- 
cîte-

. . ca
blu eu 5 și 8 secții, cu
plaje elastice de cau-

ciuc, papuci și T-uri de 
pămîntare, mese și sca
une pentru laboratoare.

Faptele sînt elocven
te prin ele însele. Pro
ducția are un loc impor
tant în activitatea 
plexă a elevilor 
lui industrial nr. 
Lupeni.

com* 
Liceu- 
2 din

Prof. Mihai DRAGOLEA
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Reducerea consumurilor
(Urinare din pagina I)

rea, căldurii de Ia cuploa
rele de copt pline.

Vorbind despre, valori
ficarea superioară a ener
giei și combustibilului,- 
ing. Rodica Tokaes. direc
torul unității, ne spunea: 
„Avem multiple preocu
pări în ceea ce privește 
folosirea judicioasă a aces
tor resurse. Calitatea re
viziilor și reparațiilor, re
ducerea iluminatului arti
ficial eu 20 la sută, intro
ducerea în fluxul tehnolo
gic a unui număr corespun*

zător de cuptoare care să 
asigure realizarea sarcini
lor de plan sînt numai ci
ti.; va măsuri cuprinse* în 
programul nostru specia), 
pe care le aplicăm cu fer
mitate. Aș dori să mențio
nez că am întreprins,. mă
suri corespunzătoare de 
economisire a energiei e- 
lectrice și la secțiile de 
pline din Vulcan și Lu- 
peni. Apoi, printr-o inten
să muncă politico-educati- 
vă, am reușit să angajăm 
întregul colectiv la ampla 
acțiune de raționalizare "a 
consumurilor".

Rezerve există, dar trebuiesc din plin 
valorificate

Fabrica de produse lac
tate Livezeni a ' economisit 
în anul precedent 19 000 
kW.h energie electrică și 8 
tone combustibil conven
țional. J)e fapt, nu poate 
fi vorba' de o economisire 
în adevăratul înțeles al 
euvîntului dacă ne gîndim 
că unitatea respectivă nu 
și-a realizat sarcinile de 
plan. La indicatorul pro
ducție globală, de exemplu, 
s-a înregistrat un minus 
de 7 000 000 lei, iar pro
ducția netă a fost realiza
ta în proporție de'89 la 
sută. Tot legat de consu

muri, merită a fi amintit 
că in anul 1979 fabrica a 
depășit consumul de apă 
cu .220 mc. Nici în luna 
ianuarie nu s-a întreprins 
nici o măsură în acest 
sens, consumul d'e apă 
fiind depășit cu 15 mc. 
Cauza acestor consumuri 
exagerate o aflăm vizitînd 
cîteva din secțiile fabricii, 
împreună cu maistrul 
Sandu Samson și Marin 
Antonescu, șef birou a- 
provizionare-desfacere;: La 
secția de spălare și recep
ție, robinetele erau deschi
se, iar apa curgea pe,..

de energie
apa sîmbetei. In alte sec
ții, pe coloana de abur 
erau destule pierderi. în 

biroul aprovizionare-desfa- 
cere radiatorul își făcea 
din plin „datoria". Acestea, 
— și nu numai acestea — 
sînt pentru colectivul fa
bricii rezerve însemnate 
de • economisire a energiei 
și combustibilului, rezerve 
pe care din păcate nu le 
sesizează nimeni. Referitor 
la acest lucru,' tovarășa 
Elena Popescu, secretar ad
junct a] organizației de 
partid, arăta că sînt ne
cesare măsuri urgente de 
atragere a întregului per
sonal muncitor în acțiu
nea de gospodărire judi
cioasă a energiei, de închi
dere a oricărui robinet de 
risipă. Se impune, in a-, 
celași timp, ;'mai mult spri
jin din partea forurilor 
tutelare, în aplicarea unor 
soluții tehnice care să vi
zeze valorificarea superioa
ră a acestor resurse". In 
această unitate economică, 
conducerea colectivă, toți 
lucrătorii trebuie să între
prindă măsuri energice de 
înfăptuire integrală a pre
vederilor Decretului pri
vind gospodărirea judicioa
să și reducerea corsumuri- 
lor de energie electrică, 
energie termică și com
bust bili.

„Avem linie de front, dar
cine plasa../*nu avem pe

(Urmare din pagina I)

— Am depășit chiar pro
ductivitatea muncii pla
nificată in abataje cu 130 
kg/post in condițiile m 
care planul-, la acest in
dicator, in Juna ianuarie, 
a < reseut față de sar. mi
le’ anului trecut cu 200 
kg post. Prin urmare, am 
realizat în ianuarie <u 
330 kg/po*t mai mult 
devii ani avut planificat 
anul trecut. Productivi
tatea muncii planificată 
pe întreprindere nu a fost 
realizată doar cu 77 kg pe 
post. Aș vrea să mai a- 
daug că ne lipsesc oa
meni și la activitățile’au
xiliare. Spre exemplu, nu 
realizăm posturile plani
ficate pentru întreținere 
cu 40-50 de oameni și nu 
o dată am fost nevoiți să 
oprim brigăzi de la alte 
activități pentru a asigu
ra întreținerea lucrărilor 
miniere. Cu cel puțin 100 
nu realizăm posturile nici 
la deservire. Dirijăm, noi, 
oamenii spre abataje, dar 
și aceste activități, așa 
zise auxiliare, sînt foar
te importanțe, sînt vitale 
pentru mină.

— Lipsa de efectiv 
nu o puteți suplini 
prin mecanizare ?

— Avem trei complexe 
în dotare și trei în funcți
une. Tn ele ne-am pus 
toată speranța. Contăm 
pe un plus de 200(1 tone 
de cărbune de la două 
complexe, pentru că al 
treilea este la limita pa
noului și începem deze- 
chîparea abatajului.

— Aveți, presupun, 
un alt abataj care să 
preia din ’ mers pro
ducția acestuia ?

— Avem un altul can? 
este în fază de montare.

— Dacă îl aveați 
montat și putea intra 
inai repede in funcțiu
ne pierderea de pro
ducție nu era mai mi
că ?

— Nu este o problemă; 
avem linie de front un

de să plasăm oamenii pî- 
nă se termină montarea 
și se pune în funcțiune a- 
bataj ui.

— Lipsa efectivelor 
necesare este singura 
cauză a nerealizărilor?

— O a doua problemă

ar fi indisciplina care 
încă se mai manifestă, dar 
care, este în "curs de rezol
vare, in mare parte, prin 
măturile pe ■•"-<. are le-am 
stabilit și, le - aplicăm. ,/.

— Ce perspective în
trevedeți peniru realizarea 
sarcinilor de pian pc lu
na februarie ?

— Dacă avem eie.live 
facem planul, p - tot a- ■ 
nul, nu numai pe luna fe
bruarie. Dar,' pentru a 
stabiliza oamenii avem 
nevoie de apartamente, t) 
repet, și am să o spun 
ori de cile ori voi avea 
ocazia — fără un număr 
suficient de apartamente 
nu putem stabiliza oa
menii. Din această cau
ză nu numai că nu am 
putut să-i stabilizăm pe 
cei nou sosiți, dar ne-au 
plecat și din cei cu ve
chime, ajutori mineri și 
vagonetari care puteau 
fi calificați mineri. Ne-a 
plecat chiar și un inginer 
din același motiv.

— Poale că ingine
rul nici nu a vrut să 
rămînă la mină...

— Cum să nu vrea ! 
Era localnic și dorea să 
vină acasă.

— Dar dumneavoas
tră, mina ce măsuri ați 
întreprins pentru asi
gurarea efectivelor ?

— Grăbim deschiderea 
și punerea în funcțiune a 
trei noi abataje frontale 
pe- care vrem șă le do
tăm cu complexe mecani
zate, și unde nil avem ne
voie de un efectiv așa 
mare. Prin realizarea li
nei magistrale, pe care 
acum o betonăm și . unde 
va funcționa un flux de 
benzi ce va prelua o bună 
parte din producția mi
nei, vom avea disponibil 

.și vom dirija spre abata
je 20 de lăcătuși,

Că ne putem realiza sar
cinile de plan pe luna fe
bruarie argumentăm cu 
productivitățile obținute 
de la începutul lunii în 
abataje, productivități /su
perioare sarcinilor de plan 
cu 200 kg/post, iar lâ 
nivelul întreprinderii sîn- 
tem la mai puțin de 70 
kg post de productivitatea 
planificată, eu toate >’ă 
în aceste zile, nu ne-am 
realizat sarcinile de plan 
la producția de cărbune 
extras. Problema de ba
ză care rămîne de rezol
vat este asigurarea efec
tivelor.

I® Ieri, la Casa de cui- ■ 
tură din Uricani a avut | 
loc o dezbatere pe tema |

I „Universitatea cultural- I 
științifică, mijloc impor- ' ■ 

t taht de educare multila- I 
ferată ă oamenilor mun- I 

i“
i
i
i
i
i 
i
i

cil", care a sțîrriît un 
viu interes în rînclul-, 
parii ipanliioi Tot în a- 
ceastă săptămînă va a- 
vea Ioc o masă rotundă 
Pe tema ..Cum aplicăm 
inițiativele muncitorești 
și care este, rolul lor în 
procesul de producție". 
'Organizată împreună cu 
comitetul sindicatului de 
la mina I'ric.ani, la ma
sa rotundă vor partici
pa mineri, șefi de bri
gadă. maiștri și șef’ de 
sectoare. .,.

• La Vulcan cons
tructorii șantierului
T.C.EI. au atins cota fi
nală a blocului 21, ridi
cat în noul centru civic 
al orașului. Este cel din
ții obiectiv din-salba de 
blocuri care va împo
dobi nou! bulevard al 
Vulcanului.

• Pentru anul 1980 în 
Valea Jiului sînt prevă
zute fonduri de investi
ții pentru dezvoltarea 
rețelei comerciale în va
loare de 2 377 000 lei. 
Acestea reflectă crește
rea continuă a nivelului 
de trai al oamenilor 
muncii din municipiul 
Petroșani.

• Gustoasă și bogată 
în vitamine, iată cali
tățile cu. care se reco
mandă pîinea interme
diară de 3 kg, format 
rotund, sortiment 
al brutarilor de la 
brica de pîine din 
troșani.

nou
Fa-
Pe-

epi-
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TEMATICA ORIENTATIVĂ
specifică invățămintului politico-ideologic de partid pentru organi

zațiile din industrie, construcții, transporturi, comerț și cooperație

1. .Documentele Congresului al XII-Iea 
al partidului'(despre continuarea politicii 
de industrializare socialistă a țării. Lăr
girea Și gospodărirea judicioasă a bazei 
proprii de materii prime și materiale — 
condiție, fundamentală a dezvoltării - iii 

■ritm’înalt a întregii economii, a asigură
rii .progresului general al societății. Șăr- 
cinile organelor și organizațiilor de partid 
privind acoperirea necesarului, de materii 
prime și materiale, gospodărirea raționa
lă a acestora, valorificarea tuturor resur
selor în condiții de eficiență sporită.

2. Documentele Congresului al XII-Iea 
al P.C.R. privind creșterea in cincinalul 
1981—1985 a bazei energetice în țâra 
noastră. 'Sarcinile ce revin organelor ?$i 
organizațiilor de partid privind creșterea' 
resurselor de energie, reducerea consu
mului de energie și combustibil, folosirea 
pficicntă a acestora.

3- Creșterea accentuată a eficienței e- 
conomice — obiectiv de bază al tuturor 
ramurilor economiei naționale. Sarcinile 
organelor și organizațiilor de partid pri
vind îmbunătățirea activității economi- 
co-financiare și sporirea eficienței econo
mice îh toate domeniile de activitate.

4. Ridicarea continuă a calității și asi
gurarea competitivității produselor în 
(toate ramurile economiei naționale — o- 
biectiv principal al activității fiecărei în- 
întreprinderi. Sarcinile organelor și or
ganizațiilor de partid privind înnoirea 
continuă a produselor, ridicarea perfor
manțelor lor tehnice și tehnologice, pro
movarea largă a progresului tehnic.

5. Creșterea productivității muncii — 
iaetor hotărîlor al sporirii producției ma

teriale și a venitului național. Sarcinile 
organelor și organizațiilor de partid pri
vind înfăptuirea hotărîrilor Congresului 
al XH-lea al P.C.R. cu privire la pro
movarea tehnologiilor moderne, mecani
zarea, automatizarea, cibernetizarea și 
perfecționarea organizării producției și a 
muncii, creșterea productivității muncii 
sociale.

6. Hotărîrile Congresului al XII-Iea al 
partidului privind asigurarea și pregăti
rea forței de muncă. Sarcinile organelor 
și organizațiilor de partid cu privire la... 
acoperirea necesarului de personal, / ri
dicarea calificării și perfecționarea -pre- , 
gătirii profesionale a personalului mun
citor, întărirea spiritului de disciplină 
si responasibilitate comunistă a acesteia.

7. Locul și rolul transporturilor și te
lecomunicațiilor în vadul economiei na
ționale. Sarcinile trasate de Congresul 
al XII-Iea privind dezvoltare^ și îmbună
tățirea activității în domeniul transpor
turilor in concordanță cu cerințele dez
voltării economico-soeiale a țării.

8. Politica P.C.R. în reahzarea progra
mului de investiții. Sarcinile stabilite' de 
Congresul al XII-Iea al partidului pri
vind folosirea cu eficiență sporită a fon
durilor destinate; dezvoltării economico- 
sbcîale a tării, reahzarea la timp a obiec

tivelor de investiții și atingerea în ter
men a parametrilor proiectați.

9. Direcții de bază ale dezvoltării ac
tivității în domeniul construcțiilor stabi
lite de Congresul al XII-Iea. Sarcinile ce 
revin organelor și organizațiilor de 
partid în' realizarea la termen a obiec
tivelor de construcții.

10. Sarcinile stabilite de Congresul al 
XII-Iea privind creșterea producției bu
nurilor de consum, perfecționarea ’’activi
tății ■ comerciale, de prestări de servicii și 
turism. Sarcinile organizațiilor de partid 
privind dezvoltarea în ritm susținut a 
producției bunurilor de consum, perfec
ționarea activității oamenilor muncii din 
domeniul comerțului și prestărilor de ser
vicii în vederea creșterii permanente a 
nivelului de trai/al populației.

11. Calitățile politice, morale și profe-.
sionale ale comuniștilor. Sarcinile orga
nelor și organizațiilor de partid privind 
întărirea/rîndurilor partidului și educa
rea revoluționară a membrilor de partid, 
însușirea și respectarea normelor vieții și 
muticii comuniștilor, ale eticii și echită
ții socialiste.; ; /

12; Congresul al XII-Iea al P.C.R. cu 
privire la dezvoltarea democrației socia
liste, întărirea autoconducerii muncîto*

I
I
I
I

• Laboratorul de 
demiologie din Petroșani 
a declanșat o largă ac
țiune de urmărire ă pre
gătirilor îh vederea se
zonului turistic de vară, 
în acest sens, pînă' lă 
sfîrșitul lunii martie, vor 
fi verificate condițiile de 
igienă din unitățile tu
ristice și comerciale ale 
Văii.

I 
I 
I I
I

I
I A 

tna i.M. nar- « 
sînt suficien- I 

c'zxl tn î t-o i * •■VȘ-*. iIM ianzi w K/'-.xx v* vi .
cele 20 de meșe la care I 
servesc minerii hrana • , 
caldă dinaintea șuiului. |

• Informăm I.A.C.C.V.J, 
că la cantina IM. Bar
bă ten i nu i
te numai 8 solnițe pentru

•••••••••»•••••♦•••••••
i«ști și autogestiunii economice în toate 
sectoarele. Sarcinile organelor și orga
nizațiilor de partid în perfecționarea ac
tivității organelor colective de conducere 
din unitățile socialiste.

13. Hotărîrile Congresului al XII-Iea aî 
partidului cu privire la creșterea rolului 
F.D.U.S. ■— expresie a asigurării unui 
cadru larg de participare nemijlocită a 
maselor populare Ja conducerea întregii 
societăți.

14. Ridicarea continuă a bunăstării în
tregului popor — scopul suprem al po
liticii partidului nostru, Programul creș
terii nivelului de trai material și spiri
tual al oamenilor muncii adoptat de Con
gresul al XII-Iea. /- /.'i

15. Critica și autocritica — mijloc efi
cient de înlăturare a lipsurilor,, de per
fecționare a întregii activități de partid, 
de stat, economice și sociale. Sarcinile or-, 
ganelor și organizațiilor de partid pri
vind stimularea criticii și autocriticii, cul
tivarea combativității revoluționare față 
de lipsuri. •.

16. Documentele Congresului al XII-Iea 
al partidului privind cercetarea științifi
că dezvoltarea tehnologică și progresul 
tehnic in noua etapă de dezvoltare a so
cietății. Sarcinile organelor și organizați
ilor de partid in intensificarea cercetării 
științifice, elaborarea și aplicarea de teh
nologii avansate, stimularea progresului 
tehnic, a creativității tehnice a maselor.’

NOT A : Din tematica prezentată, se 
aleg patru teme specifice domeniului 
de activitate al cursanților.
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nu mai e
...un secret

— Chiar așa! Acest se
cret, de fapt, îl știe toa
tă lumea. Și drumul de 
la a ști și a face ceea ce 
ști, e atît de scurt îneît 
dacă ai ambiție, dacă ești 

■h-. rit și dacă vrei... e 
doar de un pas.

Deși nu e vorbăreț, cel 
puțin așa ni s-a părut 
cînd am făcut cunoștință, 
tînărul brigadier Ilie 
Chițoiu care ne-a fost 
recomandat cu căldură 
de șeful sectorului I al 
minei Lonea, prin cuvin
tele de mai sus, ne-a îm
părtășit eîteva gînduri 
din care nu nc-a fost 
greu să-1 cunoaștem...

Cînd a apărut de la 
baie cu ortacii Vasile 
Agachi, șef de schimb și 
Ion Boltea miner, părea 
Un tinerel cu ordinul 
chemare la datorie
buzunar, încadrat dc doi 
„puștani11 cu „aerul" de... 
învățăcei. Nici nu puteai 
să crezi că Ilie e tată a 
trei copii, Vasile 
copii și loan a 
care... urmează. ( 
cuvinte, bărbați în toată 
firea, mineri cu rosturi 
bine definite. Si faptul 
că brigada se apropie de 
un plus de 400 tone de 
cărbune de la începutul 
anului li se pare ca ceva

de
în

! a doi 
unuia 

Cu alte

Colectivitate
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SĂ MUNCIM SI SĂ TRĂIM IN CHIP COMUNIST

Brigadierul Ilie Chițoiu (mijloc), șeful de schimb 
Vasile Agache și minerul Ion Boltea, la sfat.

firesc. In abatajul ca
meră la care lucrează ău 
create toate condițiile. 
Si asta pentru că fiecare . 
membru al brigăzii știe 
ce are de făcut. In briga
dă s-au „șters" nemotiva
tele, disciplina e pe 
prim plan și seriozitatea 
se prefigurează în fru
moasele rezultate pe ca
re le obține. Comunistul 

.crescut11 
său,

un
sec-

a
și

Ilie Chițoiu a 
la școala vărului 
Constantin Chițoiu, 
bun brigadier de la 
tirul V, de la care 
„moștenit" cutezanța 
arta lucrului. în abataj, 
iar, la veteranul briga
dier Marin Ciubăr a îm
binat arta cu meseria și 
înțelegerea față de omul 
cu care muncește.

spu- 
Chi- 

ce 
din co

lectivul pe care-1 conduc 
știu. Fiecare are un țel 

■și fiecare își materiali
zează cîte o năzuință. 
Azi una, mîine alta... Ve
deți, eu sînt din Gorj, 
ortacul meu Agache de 
prin Neamț, iar. Boltea e 
d-aici din Petroșani. Sin- 
iem de prin toate colțu
rile țării, dar aici avem 
o năzuință comună. Să 
ne realizăm prin muncă. 
Și, dacă m-ați întrebat 
care e secretul succesului, 
apoi acesta nu-i nici un 
secret. Fiecare îi știe. Și 
e la îndemîna oricui. 
Doar să-1 apuce eu mîna...

Satisfacții»

pe care 
ti le dau 

strădaniile
colective

„Drumul complexelor"
(Urmare din pagina I)

ștrengărește șepcile cu ins
cripția „I.U.M.P." Trag cu 
urechea și aflu că îi con
voacă la repetiția corului, 
p. mipant la festivalul 

■ m.'nneii și creației „Cînta- 
rea României". „Vine pro
fesorul?:1 -- întreabă toți, 
„profesorul11 fiind- neobo
situl animator al mișcării 
corale din Valea Jiului, 
Vladimir Ureche.. Pentru o 
impresie de ansamblu des
pre munca .și viața tinerilor 

1 i.U.M.l x iz.ittuh mai 
i îl t ecț Peste tot > -
ieții din echipa lui Marcel 
Dumachin, echipa „de șoc11 
care execută toate inter
vențiile la macarale, sinț 
)a post. Fără ei, fără mun
ca lor plină de responsa
bilitate nici una din sec
țiile uzinei nu și-ar des
fășura activitatea în con
diții optime.

In. secția construcții me
talice, ing. Gheorghe Do- 
garu ne vorbește cu căl
dură despre entuziasmul 
cu care tinerii participă 
la realizarea sarcinilor eco
nomice ale secției. „Toată 
partea de confecții meta
lice, sudură electrică și 
autogenă, „scheletul meta
lic11 al viitoarelor complexe 
S.M.A.—1, S.M.A.—2 și
S.M.S. pleacă din mîinile 
acestor minunați tineri11 
ne spune șeful .secției. La 
grinda principală a unui 
complex S.M.A.—2 lucrea
ză brigada condusă de 
Constantin Rovența, șase 
tineri plini de energie care 
execută operațiuni cu o 
repeziciune și o precizie 
demne de toată lauda. Co
munistul Aurel Tudor, cu 
.care intrăm în vorbă, gră- ' 
bește cuvintele pentru că 
brigada nu poate lucra fără 
cel mai bun lăcătuș al ei.

Alături schimbăm eîteva 
cuvinte cu sudorița Adria
na lorga, care lucrează la 
scuturi — subansamble de 
bază ale . complexului 
Ș.M.A.—2. ■

Continuăm „drumul com- 
- plexelor" și prin celelalte 

secții ale uzinei. Peste tot 
întîlnim tineri; multi, mulți 

■ tineri aplecați asupra ma
șinilor cu atenția încordai 
tă, eu sîrguința caracteris
tică vîrstei, generației pe 
care o reprezintă. Ei sînt 
viitorul întreprinderii . ca
re, la indicațiile seeretaru- 

. lui general al . partidului, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, date cu ocazia 
vizitei de lucru efectuată 
aici, nu mai repară ci con
struiesc 
vîrstnici 
eu înalte 
nice. Ei, 
nădejde, 
colectiv i

-T- alături de
— utilaj minier 

: caracteristici teh- 
acești tineri de 
eu carp întregul 

de la I.U.M.P. se 
mîndrește, în care stau 
multe din speranțele de vi
itor, muncesc cu dăruire, 
cu certitudinea împliniri
lor în muncă și viață.

—• Așa că, vedeți, 
ne brigadierul Ilie 
țoiu, totul e să știi 
vrei. Și oamenii

harnicele
lectivc „surori" ak; corn, 
plexului C.F.R. Petroșani 
m-am oprit asupra u- 
nuia cu un număr res- 
trîns de oameni, care 
își fac simțită prezența 
tot mai mult în viața a- 
cestui important nod fe
roviar. Este vorba des
pre colectivul districtu
lui C.E.D., un colectiv 
omogen, animat de o nă
zuință comună a 
viarilor: 
gularității 
circulației 
sută la
mulți oameni din cadrul 
acestui district s-ar pu
tea vorbi elogios.

Cornel 
șeful a- 
din anul 
aici în

fero- 
realizarea re- 
și siguranței 
trenurilor de 

sută. Despre

încadrat 
electromecanic, 

mulțumit nu- 
atît, și-a. ridicat 
profesional, ur-

Ion LICIU

S-a aciuit pe-aici . pe 
la noi și a prins rădă
cini. EL, omul de care 
vreau să vă spun nu are 
ceva al lui, altceva decît 
retribuția. și semnătura 
pe care o așterne în drep
tul ei, în rest seamănă cu 
o gară. Totul vine de la 
cineva și este destinat alt
cuiva- EL nu are nici mă
car o părere a lui, ci doar 
părerile șefului. Este atît 
de atent la ordinele șefu
lui îneît nu respectă nici 
legalitatea- Spre exemplu, 
a organizat un 
"pentru ocuparea unui 
„X" obține o medie 
re, ced ma.i mare, 
postul îl ocupă „Y“ 
medie mediocră. II 
trebi cum de este posibil

’ și îți răspunde 
din umeri : „ce 
drăguță, așa am 
ordin11. Ai dat un 
curs și insiști 
a dat ordinul, 
fără ezitare :...

Un cole, tiv 
cere de la o instituție din

concurs 
post.

CU O 
în-

ridicînd , 
să-ți fac 

primit 
con - 

să afli cine
Iți spune 
„ȘEFEI/1, 
de condu-

Electromecanicul Ion Hîndea și montatorul Teodor 
Bogdan în timpul măsurării tensiunii.

con-

Subinginerul 
Vițonescu este 
cestui district 
1977.
1967 ca 
nu s-d 
mai cu 
nivelul
mind cursurile unei fa
cultăți. După absolvire, 
a revenit la primul lui 
loc de muncă. Sub pri
virile acestui om cresc 
azi în district multe

vlăstare, el fiind acela 
care, pentru mulți tineri 
înseamnă primul 
tact cu răspunederea
muncii feroviare. Cor
nel Vițonescu e convins 
că în societatea noas
tră nu e loc pentru lene
vie, de aceea dă dovadă 
d(> ambiție și hărnicie.

Colectivul pe care-1 
conduce a înscris în 
cartea de succese colec
tive un volum de lucrări 
însemnate. Iată eîteva: 
s-au montat 7 maicaze în 

Pe- 
cir- 
vi-

totodată, 
de 

circulației ;

Complexul C.F.R. 
troșani, care permit 
culația trenurilor cu 
teză sporită și,
în depline condiții 
siguranță a 
s-au montat instalații de

S4

Vale ia o anumită 
rîre. Toate, bune și

hotă- 
. . fru

moase, doar că lâ materi
alizarea hotărîrii luate, 

mai alt- 
grade. In- 
afli unde 
„cotitura11. 

Și afli că tot EL. Se uită 
la tine nevinovat, îți spu
ne chiar cu, o umbră de 
duioșie în glas : „Așa a 
dat ordin ȘEFUL". Bine, 
dar o hotărîre a unui co
lectiv nu o schimbă un 
om, chiar dacă el este 
ȘEF, șeful colectivului 
respectiv. I te adresezi 
din nou intrigat și, in
dignat, dar răspunsul iți 
vine pe același ton de in
diferență implacabilă : 
„Nu mă întreba pe mine, 
drăguță, 
FUL 
mit11.

EL
rere,

lucrurile sînt 
fel,., eu 180 de 
trigat, cauți să 
și cine a făcut

vorbește eu ȘE_ 
dacă ești nemulțu-

nu are nici o 
părerile lui sînt 

ȘEFUL.
Te trezești cu el în 

rou, iți aduce 
prin care

pă-
la...

bi- 
o hîrtie 
înștiințat

control automat a vite
zei trenurilor și auto
stop, atît în Complexul 
C.F.R. Petroșani, cît și 
în stațiile aferente. In 
viitor, in vederea spori
rii capacității de prelu
crare a trenurilor, se va 
mări stația Livezeni cu 
încă 5 linii și se va du
bla linia între Petro
șani — Livezeni.

Alături de Cornel Vi-i 
țonescu se află și elec
tromecanicii Nicolae
Popa, Ion Hindea, Iia<- 
disiau Wațeg, Florian 
Dîrnea și mulți alții. 
Un mănunchi de oa
meni uniți în munca și

_ viața care pentru 
care dă satisfacții.

că. datorită, abaterii „cu
tare11 ai fost sancționat. 
Ți-o arată, te pune să 
semnezi de luare la cu
noștință și iți șoptește 
compătimitor: deși erai
vinovat; „Dragul meu, 
eu nu aș li t 
sancționez, d< 
Iaci, te rog și 
legi. Așa mi-a 
din ȘEFUL”.

Oamenii s-au 
eu el, cu zîmbetul lui de 
lună plină, cu vocea-i. 
mieroasă și totala-i lipsă 
de 
el 
ile

t ineri meseriași din secția mecano-e nergetică de la I.U.M.P., Ia datorie.
Foto: I. UICIU

fie

Ion Victor ȘTEFAN, 
montator S.C.B., 
C.F.R. Petroșani

dat oi

obișnuit

păreri și idei. In fond, 
e foarte mulțumit, ide- 
lui fiind la... „ȘEFUL11.

Tudor MUNTEANU

Reversul
Mai deunăzi, într-un au

tobuz de Lonea, nici prea 
aglomerat, dar nici prea 
gol, printre alții se urcă 
și un ins care radia în 
jur damfurile unOi verita
bile tejghele de circiumă..
n
e postase în spate,

cea mai deplină tăcere 
fără 

da nici cea mai mică 
atenție taxatoarei, care îl 
păsuiește două stații, apoi 
îl somează să catadicseas
că și să-și ia bilet. Nici 
acest apel direct nu a reu
șit să-1 scoată . pe individ 
din muțenia lui. Cît se 
poale de firesc, taxatoarea 
îl invită ea în .cazul cînd 
nu-și cumpără' bilet să 
poftească jos, deși în îm
prejurări din acestea se 

• plătește amendă. Trec ci te
m

ei
așa 

bea, 
bilet. 

Deodată, în favoarea indi
vidului sare un apărătoi- 
de ocazie:

— Hai, tovarășe, dăi dru
mul la autobuz, că mai 
sîntem și unii grăbiți. Ce

va clipe de așteptare 
tr-o liniște apăsătoare, 
bătrînică mormăie că 
cum a avut bani să 
să aibă și pentru

ț
4
4
*

t

A
V
I

*
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!
zece pentru... unul

Pompierul loan Măr- 
glilescu de la l.M. Lo- 
nca ne relatează, indig
nat, cum o femeie din 
satul Moșiei, din nea
tenție, era gata-gata 
să-și incendieze gospo
dăria. O intervenție o- 
perativă stopează gafa, 
însă fiul acesteia. Ion 
Magheru, se „decide" 
să continue opera, in
cendiind șapte clăi de 
fin și un grajd. Pentru 
fapta sa necugetată au 
muncit două formații 
de pompieri. 
Surprinzător insă este 
faptul că incendiatorul 
fusese cîndva și el 
pompier voluntar Ches
tie de... colegialitate!

medaliei
dacă n-a luat bilet? Asta 
nu-i motiv să opriți auto
buzul!

Taxatoarea renunță vă
dit dezavantajată de „aju
torul" pe care j l-a da» 
„opinia publică".

Gel ce intervenise în chip 
a.șa de „drastic" s-a așe
zat mai bine în scaun șl 
privea victorios înainte 
Ce-i păsa lui dacă un pa
sager nu a luat bilet...

Nu peste mul timp, am 
avut prilejul să nimeresc 
în situația în care, de data 
aceasta, 
în joc. 
reproșa vînzătoarei 
i-a dat corect restul. 
vorba de cîțiva bani. Stă
team în spatele lui și îmi 

■ așteptam rîndul. Ei, bine, 
nu m-am putut. abține și 
i-ant zis: .

— Hai, tovarășa, mai 
lasă femeia în pace. Ce. 
atîta scandal pentru cîțiva 
bani! Asta nu-i motiv s-o 
reții pe dînsa de la vin- 
zare. Mai sîntem și noi 
unii grăbiți...

interesul lui era 
Intr-un magazin 

că nu 
Era

Ion BARDAC
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INAUGURAREA PORTULUI NADOR

Expresie a cooperării româno-marocane
RABAT 6 (Agerpres) — 

Cu ocazia încheierii lu
crărilor do construcții' a 
portului Nador și a predă
rii acestuia, la fața locu
lui, s-a deplasat o dele
gație ministerială maroca
nă, formată din miniștrii 
comerțului, industriei, ma
rinei comerciale și pescui
tului, energiei și minelor 
și afacerilor administrati
ve. Delegația a tost înso
țită de guvernatorul pro
vinciei Nador și de amba
sadorul țării noastre în 
Maroc.

Responsabilii marocani 
au felicitat pe constructorii

români pentru 
lucrărilor 
mîndu-și 
cooperării 
ne, prin
lucrări portuare.

calita tea 
realizate, expri- 
dorința lărgirii 
român o-inarwa- 

realizarea altor

0 declarație a directorului general al B.I.M
GENEVA 6 (Agerpres). 

— Intr-un studiu consacrat 
perspectivelor folosirii for
ței de muncă pe plan mon
dial în următorul deceniu, 
directorul general al Bi
roului Internațional al 
Muncii (B.I.M.), Francis

Atentat la locuința lui Robert .Mugabe
SALISBURY 6 (Ager

pres). — Locuința lui Ro
bert Mugabe, copreședinte
le Frontului Patriotic Zim
babwe (ZANU), a fost a- 
tacată, astăzi dimineață, cu 
grenade și rachete — in
formează agenția France 
Presse, care citează un pur-

tător de cuvînt al poliției 
din Salisbury.

După cum relevă agen
ția Reuter, Robert Muga
be este' nevătămat, dar u- 
nul din liderii ZANU, 
Kumbirai Kangai, a fost 
grav rănit.

PREȘEDINTELE PAKIS
TANULUI, generalul Mo
hammad Zia-ul-Haq, l-a 
primit pe R.D. Sathe, se
cretar de stat la Ministe
rul de Externe al Indiei, 
dare a remis președintelui 
pakistanez o scrisoare din 
partea premierului indian, 
Indira Gandhi, — relatea
ză agenția France Presse.

PREȘEDINTELE IS- 
LANDEI, Kristjan Eld- 
jarn, l-a însărcinat oficial 
pe Gunnar Thoroddsen, 
deputat al Partidului Con
servator aflat în dezacord 
cu conducerea acestei gru
pări politice. cu misiunea 
de a încerca să formeze 
noul guvern islandez. Tho- 
roddisen a primit această 
însărcinare după c.e anga
jase recent convorbiri vi- 
zînd soluționarea crizei de 
guvern cu lideri ai altor 
formațiuni politice, inclu
siv cu cei ai partidului 
Alianța Populară.

ZBIGNIEW BRZEZIN
SKI, consilierul președin
telui S.U-A. pentru 
blemele securității 
nale, și-a încheiat 
în Arabia Saudită. 
vorbirile avute de
zinski cu conducătorii A- 
rabiei Saudite — anunță 
agenția de presă saudită 
— s-au axat pe examina
rea evoluției situației din 
Orientul Mijlociu, a situ
ației internaționale și a
relațiiloi’ bilaterale. Ante
rior, Brzezinski a avut
convorbiri la Islamabad 
cu oficialitățile pakista- ■ 
neze.

SPECIALIȘTII DE LA 
COMPANIILE JAPONE
ZE producătoare de auto-

mobile întreprind cercetări 
pentru ameliorarea perfor
manțelor motoarelor în 
așa fel în cit pînă în anul 
1985 să s;e obțină o redu
cere a consumului de ben
zină în medie cu. 12 pînă 
la 13 la sută. Totodată, se 
are în vedere și realizarea 
de aliaje mai ușoare care 
să ducă la reducerea gre
utății autoturismelor, ca-

mioanelor sau autobuzelor.
LA SEDIUL DIN NEW 

YORK al Organizației Na
țiunilor Unite s-au des
chis lucrările sesiunii Con
siliului Economie si So- 
eialal O.N.U. (E.C.O.S’.O.C.). 
Sesiunea are ca sarcină 
principală examinarea pro
gramului de activități al 
E.C.O.S.O.C, pentru anii 
1980—1981. program care 
include 156 de punere, cu- 
prinzînd cele mai impor
tante direcții de acțiune 
ale Națiunilor Unite în 
domeniile economic și so
cial.

Blanchard, preconizează re
ducerea cu zece la sută a 
actualelor cheltuieli pen
tru înarmare și alocarea 
sumelor astfel economisite 
pentru ameliorarea situa
ției în domeniul utilizării 
forței de muncă. Sublini
ind că în 1979 cheltuielile 
pentru înarmare au fost 
la scară mondială de a- 
proape un milion de dolari 
pe minut, autorul studiu
lui relevă că reducerea cu 
10 procente a acestor chel
tuieli ar elibera pînă la 
finele anului 1987 fonduri 
însumînd circa 400 miliar
de dolari, care ar putea fi 
folosite în cadrul unui 
fond m'ondial de promova
re a ocupării forței de 
muncă.

Declarație comună 
braziliano-guineeză
BRASILIA 6 (Agerpres). 

— La încheierea vizitei 
întreprinse la Brasilia de 
președintele Republicii 
Populare Revoluționare 
Guineea, Ahme Sekou To- 
ure, în capitala Braziliei 
a fost dată publicității o 
declarație comună. Docu
mentul consemnează ho- 
tărîrea ambelor părți sem
natare de a depune efor
turi susținute „pentru ins
taurarea unei noi o-rdini 
internaționale, echitabile 
și juste”, și subliniază ne
cesitatea ca țările industri
alizate să adopte măsuri 
politice, economice și co
merciale care să corespun
dă mai bine necesităților 
și aspirațiilor țărilor 
curs de dezvoltare”.

în
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La New York crește rata criminalității
Ca rezultat, în principal, 

al degradării mediului de 
viață — din cauza dificul
tăților financiare, a șoma
jului și altor factori — în 
New York continuă să 
crească rata criminalității. 
Potrivit datelor Departa
mentului newyorkez al po
liției, numai în luna ianu
arie ac., în marea metro
polă'americană s-au înre
gistrat 162 de asasinate, 
cu 25 la sută mai mult

a-decît în prima lună a 
nului 1979. Tot în luna 
ianuarie, la New York au 
avut loc 86 de atacuri a- 
supra băncilor — de două 
ori mai mult decît în pe
rioada corespunzătoare a 
anului trecut.

Experții americani amin
tesc că anul 1979 a fost 
pentru New York un an 
record în privința ratei 

, criminalității.

„Acolo unde energia vine direct de la sursă
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In mica localitate fran
ceză Chaudes-Aigues, si
tuată într-o vale din Ma
sivul Central, apa fîntîriii 
din piața centrală curge 
de secole la o temperatu
ră constantă de 82 grade 
Celsius. Este un privile
giu prețios pentru locui
torii acestei comune cu 
un climat aspru în timpul 
iernii, aflată la 750 me
tri altitudine, și pînă la 
care accesul este desul 
de dificil. Este adevărat 
că nu toți localnicii 
neficiază în aceeași 
șură de binefacerile
care le aduce surs,a natu
rală din cars apa. iese a- 
proape fiartă. Dealtfel,, 
apa de aici deține recor
dul în ce privește tem
peratura ridicată a apelor 
naturale din Europa. To-

be
rna- 

pe

un sfert din popu- 
își încălzește locu- 

intermediul

tuși, 
lație 
inlele prin 
unei rețele de canalizare 
subterană, conductele fi
ind în unele cazuri chiar 
trunchiuri de brazi faso
nate la interior. Alți lo
calnici iau apa . din f întî- 
nă cu gălețile și o folosesc 
în scopuri menajere 
culinare ; din cele 
veclii timpuri, cei 
Chaudes-Aigues 
supa cu apă fierbinte din 
fintînă-

Debitul sursei — .5 000 
litri pe oră — permite în
călzirea îndeosebi a cons
trucțiilor mai mări, des
tinate unor colectivități. 
Astfel, clasele colegiului 
sînt cele mai încălzite din 
Franța, cu a.tît mai mult 
cu cît un decret oficial

și 
mai 
din 

făceau

avînd ca scop economisi
rea de energie prevede ca 
în toate localurile 
Franța temperatura '■ 
depășească anumite 
te.

Și astfel, datorită 
tului gospodăresc al 
calnicilor, comuna 
misește anual mii și mii 
de litri de combustibil.. 
Bugetul destinat întreți
nerii sistemului de cana
lizare este de 150 ori mai 
redus decît cel care ar fi 
fost necesar dacă se re
curgea la alte forme de 
energie.

După lucrările efectu
ate în 1974, apa captată 
la alte surse, în urma no
ilor foraje are un debit 

AJe 90 litri pe minut, iar 
temperatura el în băile

din 
să nu 

Urni

spiri-
lo-

econo-

comunale 
ca începînd 
semestru al 
furnizeze e-
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SCHI ALPIN BASCHET, DIVIZIA B (TINERET)

(Agenția France Presse)
termale este de 50-70 gra
de. 32 de surse emanind 
dintr-un izvor comun au 
fosț recenzate la Chaudes- 
Aigues. Debitul zilnic de 
apă este uriaș și el poa
te fi exploatat pe scară 
și mai largă în localitate. 
Căldura rezidualii ar pu
tea fi folosită, de exem
plu, pentru cultivarea în 
sere a legumelor și flo
rilor.

Autoritățile 
au hotărît 
din al doilea 
acestui an să
nergie de la aceeași sursă 
și locuințelor aflate la 
distanță mai mare de iz
vor, utilizîndu-se în acest 
scop o microcentrală ex
perimentală care să ex
ploateze energia geoter- 
mică. Construcția, ce va 
găzdui acest prototip va 
fi situată în apropierea 
rîului Remontalou, cu apă 
deosebit de rece, pentru 
a se profita în măsură și 
mai mare de vecinătatea 
sursă de apă caldă — 
sursă de apă rece.

Rezultate meritorii și în „Cupa Dinamo"

In ianuarie și scurta 
perioadă trecută din luna 
februarie, tinerii schiori 
ai Clubului sportiv școlar 
din Petroșani au partici- 

la mai multe compe- 
cu caracter republic 
Una dintre cele maican.

recente și mai importante 
dintre aceste competiții 
este fără îndoială „Cupa 
Dinamo“ organizată . de 
clubul Dinamo Brașov la 
schi alpin, ediția a VH-a 
internațională Concurînd 
în compania unor schiori 
de valoare, tinerii din Va
lea Jiului s-au situat și 
de această dată pe locuri 
fruntașe, fapt ce confirmă 
seriozitatea și competență 
profesorilor c« s« ocupă 
de creșterea tinerilor schi
ori din municipiul nostru, 
precum și faptul că în 
.Valea Jiului există talen
te, care, șlefuite eu miga^ 
lă. pot deveni schiori de 
prim rang în loturile re
publicane. Locurile ocupa-

te îri clasament, pe cate
gorii de virstă, sînt eloc
vente în acest sens. Sla
lom uriaș, II manșe, ju
niori: 5 — Horațiu Țipțer, 
6 — Gabriel Silvian; Se
nioare I manșă: 6 — Iudith 
Kacso; Slalom special, II 

9 — Ho-
I — Florian 

uriaș II

manșe juniori: 
rațiu Țipțer. 13 
Filip; Slalom 
manșe senioare: 7 — Iudith 
Karda, 8 — Iudith Kacso; 
Coborîre juniori: 9 — Ho- 
rațiu Țipțer; Coborîre se
nioare: 7 — Iudith Kacso, 
10 — ..Ileana Vladislav; 
Combinată senioare: 5 — 
Iudith Kacso.

După cum se poate re
marca din clasamentul 
probelor la care au parti
cipat schiorii noștri, se 
constată că toți concurenții 
din Valea Jiului s-au cla
sat printre primii zece. Le 
adresăm felicitări și le do
rim noi succese Pe trepte
le afirmării. (C.D.)

Echipa din Petroșani, învingătoare pe Ciulești

RAPID II BUCUREȘTI 
— JIUL-STIINȚA PETRO
ȘANI 50—68 (25—36)
In sala de sport a clubului 
Rapid București a avut 
loc duminică, meciul de 
baschet contînd pentru e- 
tapa a XII l-a a campiona
tului diviziei B (tineret), 
dintre echipele Rapid 11 
București Jiul-Știința
Petroșani. toată do
rința lor de a-și vedea e- 
ehipa învingătoare, specta
torii bucure.șteni, au tre
buit să recunoască pînă la 
urmă superioritatea echi
pei noastre. Si cine nu-i 
cunoaște pe spectatorii din 
Ciulești? Victoria echipei 
din Petroșani, prima la 
București, a adus un plus 
de încredere tn sinul 
chipei noastre. A fost 
meci frumos, un meci 
care jucătorii noștri 
muncit mult pentru victorie. 
A fost un joc colectiv, o 
deplină înțelegere în te
ren și o stare generală de

e- 
un
în
au

bună dispoziție de joc. 
După meciurile mai slabe, 
din ultimele ețape, această 
partidă vine ca o primă
vară mult dorită de iubi
torii baschetului din Pe
troșani. S-a evidențiat în
treaga echipă: Gheorghe.
Ghiță (23 puncte), Francisc 
Deak (16). Doru Brăgaru 
(15), Nieolae Mihuți (10), 
Constantin Duna (4). Mir
cea Sirbu. Alexe Nunu 
Ghiță și Lică Crișan. Pe 
fața antrenorului
Szilagyi s-a văzut mulțu
mirea. Am simțit-o 
Avem încredere în 
băieți conduși de inimosul
antrenor. Le dorim succes 
în cele două partide ce le 
vor susține în compania 
jucătorilor din Satu Mare 
și Dej (pe care i-am învins 
și-n deplasare). I-e dorim 
victorii frumoase.

Teodor

și noi. 
acești

Jdzsef PILDNER, 
student

Teleșeoală.
Anunțuri și 
că.
Film serial:
Gauguin. Reluarea 
ultimului episod. 
Telex.
Telex.
Școala la... școa
la noii calități.. 
Curs de 
franceză.
Curs de 
spaniolă.
Reportaj pe glob 
— Liverpool. 
Viața culturală. 
La ordinea 
în economie. 
1001 de seri. 
Telejurnal.
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Rezultatele tragerii din
6 februarie 1980

37
Extragerea I:

17 39 42 44'28

Extragerea a II-a :
30 2 11 34 19 10

FOND : 1 270 913 lei
REPORT: 265 696 lei

Mica publicitate

PIERDUT certificat de, 
naștere pe numele Stancu 
Cornelica, eliberat de Con
siliul popular al comunei 
Melinești, județul Dolj. 
Găsitorul este rugat să7l 
predea ia miliție sau la 
adresa: strada Aviatorilor 
bloc 20/3, sc. 1. Stancu 
Dumitru. (108)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Marin 
Fiorea, eliberată de. l.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(109) ’

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ladis- 
lau Karpinecz, eliberată 
de l.U.M. Petroșani. Se 
declară nulă. (110)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Brici 
Maria, eliberată de l.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(112)

PIERDUT legitimație dc 
serviciu pe numele Boer 
Elvira, eliberată de l.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(113) |.
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Neacșu 
de Insti- 
Petrosani 
(114)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele 
Andrei, eliberat 
tutui de mine 
Se declară nul.

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Romulus 
Bănică, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani. 
Se declară nul. (115)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Mihăilescu 
Gabriel, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani. 
Se declară nul. (116)

ANUNȚ DE FAMILIE

FAMILIA mulțumește 
tuturor celor care au 
fost alături în nemăr
ginita durere la dispa
riția fulgerătoare a mult 
iubitului și stimatului 

VIOREL MOȚOC i 
Amintirea lui va fa

mine veșnic vie în ini
mile noastre. (111)
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