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Vizita de prietenie a tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU 

în Republica Populară Bulgaria
Sosirea în Capitală

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE UNIȚI-VA !

Steagul Brosug==
ANUL XXXVI, NR. 8536 VINERI, 15 FEBRUARIE 1980 | 4 pagini 30 bani

Tovarășul Nicolae 
Ceausescu, Secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Ro
mânia. împreună cu tova
rășa Elena Ceausescu, au 
revenit, joi seara, în Ca
pitală, din Republica Popu
lară Bulgaria, unde au 
efectuat o vizită de pri
etenie la invitația tovară
șului Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

Tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a fost însoțit 
în această vizită de tova
rășii Nicolae Constantin,

Joi după amiază, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România și tova
rășa Elena Ceaușescu, ca.- 
re, la Invitația tovarășului 
Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al Comitetului Central

..............................................................w

Regulatorul dq 

circulație-mișcare 

Toți indicatorii 
economici 
depășiți

Cu o arie largă de 
activitate în cadrul Re
gionalei C.F.R. Timișoa
ra, Regulatorul de cir
culație — mișcare al 
Complexului Petroșani 
își depășește ritmic sar
cinile de plan, fiind me
reu in fruntea întrecerii 
socialiste care se des
fășoară pe ramură.

1979: • Depășirea cu 
3 la sută a indicatoru
lui tone kilometri echi
valate pentru trafic to
tal, reprezintă 26 528 000 

. tone echivalate • Indi
catorul tren kilometri 
marfă a fost realizat în 
proporție de 117,1 la su
tă • Prin formarea de 
garnituri mai lungi, s-a 
obținut o depășire a in
dicatorului osii pe tren 
de marfă de 3,8 la sută
• Prin folosirea mai ju
dicioasă a mijloacelor de 
tracțiune, un alt indica
tor principal, tonajul 
brut pe tren de marfă, 
a fost depășit cu 3,5 la 
sută • Viteza comerci
ală pe tren de marfă a 
fost depășită cu 0,5 la 
sută.

1980, luna ianuarie :
• Sarcina statică a fost 
depășită cu 1,2 la sută 
prin utilizarea rațională 
a capacităților de trans
port puse Ia dispoziția 
întreprinderilor încărcă
toare; februarie (la de
cadă): • Indicatorul to
ne nete kilometri marfă 
(practic, producția de 
bază a traficul de mar
fă) a fost realizat -în 
proporție de 100,4 la su
tă & Viteza comercială 
la trenuri de marfă a 
fost depășită cu 2,1 la

| sută, (M.B.) 

membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului, președintele 
Comitetului de Stat al 
Planificării, Aurel Duma, 
membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul secretar de stat 
la Ministerul Afacerilor 
Externe. Ștefan Bîrlea, 
membru al C.C. al P.C.R., 
directorul Cabinetului se
cretarului general al parti
dului șl președintelui Re
publicii, Constantin Mitea, 
membru al C.C. al P.C.R., 
consilier al secretarului ge
neral al partidului și pre
ședintelui Republicii.

Ea sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au 

Plecarea din Voden
al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele. Con
siliului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgare, au 
făcut o vizită de prietenie 
în țara vecină și prietenă, 
au plecat spre patrie.

De ia reședința guverna
mentală din Voden, tova
rășul Nicolae Ceaușescu

La I, M. Vulcan

Multiple resurse tehnico-organizatorice 
pentru creșterea producției fizice 

de cărbune
Adunări generale ale oamenilor muncii

Adunarea generală a oa
menilor muncii de la I.M. 
Vulcan, întrunită ieri, a 
analizat în spiritul înal
tei exigențe muncitorești, 
a mobilizatoarelor sarcini 
izvorî te din documentele 

I. M. LUPENI

Noi utilaje în dotare
La sectorul III al minei Lupeni au început ope

rațiunile de introducere a unui noii complex me
canizat. Semnificativ este faptul că acesta este al 
doilea complex tip SMA fabricat la I-U.M. Petro
șani cu care sînt dotați minerii din Lupeni. In
troducerea în stratul 15 blocul IV pilier, montarea 
și exploatarea utilajului f-au fost încredințate unei 
formații conduse, de subing. Paul Grasu. Măsuța 
luată de conducerea I.M. Lupeni de a ntlmi un 
cadru tehnic cu pregătire superioară șef de com
plex pentru prima dată în Valea Jiului 0 găsim 
binevenită, avînd în vedere nu numai valoarea ma
re a utilajului, ci și faptul că tehnologia modernă 
necesită o înaltă competență tehnică. Folosind pe 
scară largă susținerea și tăierea mecanizată, minerii 
din sectorul III și-au depășit de la începutul anului 
sarcinile planificate cu peste 5 000 tone cărbune.

fost salutați de membri și 
membri supleanți ai Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. de mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai 
guvernului.

Aeroportul Otopeni, un
de a avut loc ceremonia 
sosirii, era împodobit cu 
drapelele partidului și 
statului.

Cel prezenți au făcut o 
caldă primire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu, ex- 
primîndu-și satisfacția fa
ță de rezultatele rodnice 
ale vizitei de prietenie în
treprinse în Republica 
Populară Bulgaria.

și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost conduși 
la aeroport de tovarășul 
Todor Jivkov și tovarășa 
Ludmila Jivkova.

La scara avionului tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu

(Continuare în pag. a 4-a) 

adoptate de Congresul al 
Xll-lea al partidului, mo
dul în care a acționat a- 
cest puternic colectiv mi
nier al Văii Jiului pentru 
înfăptuirea sarcinilor anu
lui încheiat, măsurile în-

Muncitori, tehnicieni, 
ingineri din industrie! J 

| Contribui ți cu întreaga voastră capaci-
= tale de creație la îndeplinirea și depășirea 
. sarcinilor de plan, la realizarea cincinalului 
= înainte de termen, la înfăptuirea exemplară 
i a istoricelor documente ale Congresului al 
: Xll-lea al Partidului Comunist Român I î 
3 ' ' '
: (Din Manifestul Frontului Democrației și Uni- i
; tații Socialiste)

Continuă depunerile de candidaturi
ÎN CIRCUMSCRIPȚIILE 

ELECTORALE 
JUDEȚENE:

Au mai foS| deseftinați 
următorii candidați: — 
tovarășele Contea Ilinca, 
Elena Negru și Ana Ama- 
riei, muncitoare , la între
prinderea de tricotaje Pe
troșani, (nr. 65 Petroșani); 
— tovarășul Stelian Po
pescu. vicepreședinte al 
Consiliului popular jude
țean, (nr, 68 Petroșani) ; — 

treprinse, programul sta
bilit în vederea realizării 
integrale a sarcinilor spo
rite ce-i revin în 1980.

La lucrările adunării re
prezentanților minerilor din 
Vulcan a participat tova
rășul Virgil Trofin, mem
bru al Comitetului. Politic 
Executiv al C-C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul mine
lor, petrolului și geologiei.

Dezbaterile adunării ge
nerale au evidențiat că 
trăsăturile care caracteri
zează acest colectiv nu 
au fost integral 
valorificate în scopul rea
lizării tuturor indicatori
lor tehnico-productivi sta
biliți prin plan în 1979. 
Astfel, stăruința cu care 
s-a acționat pentru gospo
dărirea eficientă a bazei

Anton HOFFMAN 
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tovarășii Alexandru Bu
cea, maistru la I.M. Pa- 
roșeni, și Viorel VJăduț, 
maistru la I.R.E.D. (nr. 84 
Vulcan).

ÎN circumscripțiile 
electorale’

MUNICIPALE :

— tovarășele Maria Kne- 
bel și Etelca Adam, mun-~ 
citoare la I-U.M.P., (nr. 3 
Petroșani); — tovarășele 
Ana Amariei și Ana Cos- 
ma, muncitoare la între
prinderea de tricotaje Pe
troșani, (nr. 10 Petroșani);

— tovarășele Etelca Mun- 
teanu, ajutor de maistru, 
Ana Boyte, confecționeră, 

și Ibolya Deak Staicu, 
maistru, toate de la între
prinderea de tricotaje Pe
troșani (nr. 11 Petroșani)';
— tovarășii Ion Cruceru,
directorul Liceului indus
trial Petroșani, și Vasile 
Bâcoi, inspector școlar ju
dețean, (nr. 12 Petroșani); 
—■ tovarășii Franclsc Ia- 
cob, directorul filialei Pe
troșani a Băncii de Inves
tiții, Gheorghe Ana, direc
torul Liceului economic 
Petroșani, și Dumitru An- 
drițoiu, contabil șef I.M. 
Dîlja. (nr. 31 Lupeni); —
tovarășii Maria Butnaru, 
muncitoare la I.F.A. „V:s- 
coza", și Petru Gropeanu, 
muncitor la I-C.M.M., (nr, 
36 Lupeni); — tovarășul 
Gheorghe Săcăluș, prim-se- 
cretar al Comitetului oră
șenesc de partid Vulcan, 
(nr. 45 Vulcan); — tovară

GÎNDIREA TEHNICĂ 
sprijin de nădejdi 

al producția
Colectivul de oameni ai 

munciț de la mina Lu
peni înfăptuiește cu suc
ces prețioasele indicații 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, cu pri
lejul vizitei de lucru în 
Valea Jiului și anume — 
mecanizarea intensă a lu
crărilor din subteran, 
scurtarea duratei procesu
lui de asimilare a utila
jelor. După cum este cu
noscut, in acest an, la u- 
nitatca noastră vor func
ționa 10 complexe meca
nizate, din care trei de 
construcție românească, 
iar producția extrasă pe 
această . bază va fi de 
peste 45 la sută din tota
lul producție. Intensifica
rea procesului da intro
ducere a nodor tehnolo
gii este completat cu mă
surile întreprinse Și pe 
care le vom întreprinde 
în continuare, de asimi
lare a unor repere și sub- 
ansamble, practic de a- 
daptare -a utilajelor la 
condițiile de zăcămînt ale 

șii George Dîrlea și Ana 
Ciucă, medici, (nr. 45 Vul
can): tovarășii Vasile Reb- 
nic, Panaite Stan și Gheor
ghe Costinaș. mineri la 
I.M. Aninoasa, (nr. 53 A- 
ninoasa).
ÎN CIRCUMSCRIPȚIILE 

ELECTORALE 
COMUNALE :

ANINOASA — Ileana E. 
SichiRu, directoarea școlii 
generale, și Cornelia I. 
Costinaș, profesoară la a- 
ceeași școală, (nr. 1); —
Dumitru P. Morar, secre
tar adjunct al comitetului 
comunal de partid, și Ion 
V. Oprea, lăcătuș Ia I.M. 
Aninoasa, (nr. 2); — Teo- 
fil Blag și Victor Bîrdea, 
maiștri la I.M. Aninoasa, 
(nr. 3); — loan Șt. Pop și 
Constantin C. Anton, pen
sionari, (nr, 4); — Aurel 
N. Cristea și Gheorghe P. 
DunilS, pensionari, (nr. 5);
— Iosif Simo, învățător, 
Emeric Boko și Ludovic 
Bogyo, pensionari, (nr. 6);
— Margareta Kinszki. diri
gintă, și Claudia Aroș, te
lefonistă, ambele de la ofi
ciul P.T.T.R. (nr. 8) ;' — 

Lenuța lovănescu și Nicu- 
lina Erdeli, lucrătoare în 
comerț, (nr. 10); — Ion Șt- 
Marinca, pensionar, și 
Floarea N. Bălăneanu, cas
nică, (nr. 11); — Valenti
na Cerchez, secretar al co
mitetului comunal de par
tid, primarul comunei, 

(Continuare în pag. a 2-a) 

minei. Cuhoscînu bine zău 
cămîntul (stratul de căr
bune) și parametrii teh
nici ai utilajelor, luăm mă
suri din timp de a asigu
ra funcționarea acșs.tbra 
la capacitatea maximă. 
Ceea ce aș dori să speci
fic aici este laptul că nu- 
maj performanțele teh
nice, oricît ar fi ele de ri
dicate, nu sînt suficiente 
pentru obținerea unor pro
ductivități sporite, fără o 
bună cunoaștere și func
ționare a acestora, fără 
o întreținere corespunză
toare.

Dintre cele mai semni
ficative îmbunătățiri a- 
duse utilajelor de către 
muncitorii, tehnicienii și 
inginerii de la Lupeni 
sînt: sistemul de. pornire 
secvențională a transpor
toarelor de tip greu ac-

Ing. Titus COSTACHE, 
director tehnic —

I.M. Lupeni

(Continuare in pag. a 3-a»
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Un cvartal
Strada Aviatorilor do

mină prin impunătoarele 
ei blocuri și unități de 
servire a populației, carti
erul Aeroport, din Petro
șani. Aici sînt două mo
derne complexe alimenta
re, < mem ilograflil 
rea, un dispensar 
«al, o grădiniță, un 
taurant, piața nouă 
limente, două cofetării, 

de librărie, 
frizerie, bijuterii, pfi- 

poștă și țeleeom u- 
și altele, toate 

reflectând preocu- 
finalizărj ale gri-

Uni- 
medi- 

res- 
de a- 

u- 
croito-nitățj 

irie, 
cm de 
ni rații 
acestea 
pâri și 
jii permanente a parti-" 
dului și statului nostru 
pentru ridicarea neconte
nită a nivelului, de 
a| oamenilor mujicii, 
condițiilor de viață.

In preajma unuia 
cele mai tinere 
de locuințe, blocul 50, de 
la capătul dinspre Live- 
zeni a acestui impunător 
ansamblu social, l-am a- 
vut ca interlocutor pe 
Vasil-e Ivanof, muncitor 
in sectorul transport al 
I.M. Livezcni, unu] din
tre harnicii gospodari -ai 
Petroșaniului : ..Blocul

trai
a

din 
blocuri

cinci aniir
nostru, 50, ca și cele din 
jurul lui, numărînd cîte- 
va sute de, apartamente, 
au fost construite și date 
in folosință în perioada a- 
ctualei legislaturi, adică 
in ultimij cinci ani. Zona 
din apropierea lor era 
acum trei ani și jumăta
te un șantier. Odată mu
tat aici, era deci firesc 
ca prima mea dorință să

au fost sădiți trandafiri 
flori, s-au construit sli
de metri de gărdulețe 

ornamentale, s-au pus 
bănci în. fața blocurilor, 
iar în locuri adecvate au 
fost, fixate bătătoare de 
covoare și stative pentru 
uscat rufe. Numai în 
nul trecut 
peste 300 
namentali

a-
au fost plantați 
de arbori or- 

spațiile

fie 
cel 
lllj 
la 
lor 
știlui. Am primit în ac.est 
scop tot sprijinul din 
partea consiliului popular 
municipal11.

în frunte cu-'Vasile lva- 
nof zeci de cetățeni, lo
catari ai blocurilor 
50, 52, 54 și 48 au prestat 
sute de ore de muncă pen
tru înfrumusețarea carti
erului lor. S-au amenajat 
zone verzi, ronduri pe ca-

aceea ca și acest colț, 
mâi tînăr al eartieru- 
Aeroport,. să ajungă 
nivelul cartierelor co
ma] frumoase ale pra-

hr.

verzi și, mai ales, la blo
cul 54 de la șosea. Dorin
ța locatarilor, prin ei și 
pentru ei, a fost astfel 
împlinită, cadrul lor de 
viață a devenit mai plă
cut, demn, intim. La în
demnul organizației
F.D.U.S., reînnodînd fi
rul acțiunilor gospodă
rești din anij tercuți, ce
tățenii din blocul 52 au 
spălat aleea de acces în 
bloc și au strîns resturi
le menajere de pe zo
na verde. Sînt printre pri
mii din cartier care au

trecut la acțiuni gospodă
rești în acest an. 
organizația F.D.U.S., 
fruntea căreia a 
leasă tovarășa Ana 
eoni, o neobosită activis
tă, desfășurarea campa
niei de pregătire a alege
rilor de la 9 martie, cons
tituie un prilej pentru 
definitivarea posibilități
lor de realizare a unor 
noi dotații gospodărești 
în această parte a cartie
rului, dc mobilizare a ce
tățenilor la noi acțiuni 
pentru îmbogățirea per
manentă a condițiilor de 
viață al celor 320 de fa
milii eîțe cuprinde asoci
ația noastră11, spunea Va
sil e Ivanof.

Pe agenda de urgențe a 
harnicilor cetățeni din a- 

■ ceasță parte a Aeroportu
lui se află amenajarea și 
dotarca corespunzătoare a 
unui spațiu de joacă pen
tru copii. Vasile Ivanof 
vede în același viitor mi- 
niparc locul de amplasare 
a mai multor bănci în 
preajma cărora părinții 
copiilor, cetățenii cartie
rului să-și , petreacă cli
pe plăcute de răgaz.

Toma ȚAȚARCA

,Pentru 
îrr 

fost a- 
Ia-

File de istorie
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și redresarea producției
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guvernan- 
căutau să 
economică 
sacrificiu11 
de salarii 

muncii) și

Anul 1979 a fost pentru 
colectivul minei Dîlja un 
an al încercărilor, al con
fruntării cu diverse difi
cultăți care au avut o in
fluență negativă asupra 
realizărilor obținute. Pla
nul la producția de căr
bune extras a fost reali
zat 
la sută, 
toane 
vinile planificate, 
stare

- extras
in proporție de 74,9 

niciunul din sec- 
nerealiZîhdu-și s-ar- 

Aeeastă 
lucruri ni'cores- 

se explică, pe 
prin tectonica 

a 
defecțiunile și 
metro mecanice, 
■ i deficiențele

1 organizarea producției 
si a muncii, slaba activi-. 
Ale de transport din sub
teran, iar pe de altă parte, 

avaria care a afectat 
n întregime . sectorul 

ș; parțial sectorul I si 
bvarea unor locuri 

miră la .sectoarele 1 și 
< are au imobilizat.
50 la sută din capacitățile 
de producție ale minei. Pe 
lingă acestea s-d maj fă
cut simțită lipșa de exi
gență in luarea unor mă
suri 
rea 
fost 
«are 
timpului pe cicluri la a- 
batajele frontale, nu s-au 
luat operativ măsuri îm
potriva celor care nu și-au 
realizat sarcinile proprii, 
pentru prevenirea ava
riilor și defecțiunilor la 
utilaje și instalații, împo
triva celor care au absen
tat nemotivat sau a celor 
care au motivat cu ușu
rință absențele unora care 
au dezorganizat producția.

Planul lucrărilor de pre
gătiri a fost realizat anul 
trecut doar în proporție 
de 63,2 la sută, iar planul 
lucrărilor de deschideri în 
proporție de 65,6 la sută. 
Productivitatea fizică a 
muncii planificată nu s-a 
realizat decît în proporție 
de 75,1 la sută. Datorită

de I
punzătoare 
de-o parte, 
accentuată a zăcăniîhtului, 

avariile e- 
șurpările 

manifestate

acestor cauze multiple cos
turile de producție au fost 
depășite cu 83,40 lei/tonă, 
ceea ce a eon'dus Ja cheltu
ieli suplimentare în valoa
re de peste 31 milioane 
lei.

Toate aceste neajunsuri 
au fost abordate în cm- 
vîntul participanților la 
dezbateri care și-au spus 
deschis părerea, luînd o 
poziție critică față de ne
ajunsurile manifestate și 
o atitudine autocritică fa
ță de activitatea proprie, 
dovezi certe ale maturi
tății colectivului care s-a 
.călit, așa cum mai spu-

eu .
de
la

Adungri generale aid 
oamenilor muncii

Pe-
1 ,M.

V. 
la

H
re
de

III, 
peste

a-

angaja în numele mineri
lor pe care-i reprezenta 
la o depășire a sarcinilor, 
de plan pe acest an 
200 nil la lucrările 
descliiderj și 100 ml 
lucrările de pregătiri.

Angajamentele asuma
te în urma analizelor te
meinice ale posibilităților 
existente care s-au făcut 
la nivelul formațiilor de 
lucru și sectoarelor sînt 
garanții ale. preocupărilor 
care există la această în
treprindere, ale dîrzeniei~ 
și hotărîrii fierbinți a fie
cărui oni de a contribui 
la redresarea situației e-. 
conomice a minei, dc 
a-și realiza .și depăși sar
cinile planificate pentru 
acest ultim an al cincina
lului 1976—1980, pentru 
a pregăti temeinic pro-’ 
ducția cincinalului vi
itor.

(nr. 12); — Gheorghe 
trileanu, muncitor J.a 
Aninoasa, și Nicolae 
Scorei, muncitor 
I.R.I.U.m.p., (nr. 13);
Eufrosina Banyai și Maria 
Zoița Drăgănescu, învăță
toare. (nr. 14) — Elena
Burlec și Eva Burlee, ță
rani, (nr. 15); — Petru D. 
Ionașc, muncitor. Ana 

de

ferme pentru întări- 
asistenței tehnice ; au 

tolerate deficiențe 
au dus la prelungirea

~ neam în confruntarea 
vută anul trecut.

Cu toate greutățile 
neajunsurile manifestate, 
minerilor ele la Dîlja nu 
le-a scăzut optimismul, 
încrederea în puterea de 
mobilizare a colectivului, 
dovedind prin angajamen
tele pe care și' le-au a- 
siiriiat 'hotărîrea lor de 
a ridica •— sub conduce
rea .organizației de partid 
— întreaga activitate a 
minei la cota înalță a 
exigențelor pe care ei în
șiși și le-âu impus. Mais
trul ’Radu Lupașc’u, ad
junct al șefului sectoru
lui 1, se angaja în numele 
polecthyilui să obțină o 
producție suplimentară de 
1 000 tone in anul 
șeful de brigadă 
Zahariâ — 500 de

Și
Dorin GIIETA

. , muncitor, 
Georgescu, crescătoare 
animale, (nr. 18).

banița — tovarășul 
loan Dragotă, secretarul 
comitetului comunal de
partid, primarul comunei, 
(nr. 8); — Vasilică Vladis- 

-lav și I-azăr Nistor, munci
tori, (nr. 6); — Gheorghe 
Miclăuș și loan P. Jitea, 
țărani, (nr. 7) ; — Ioan To- 
roancă și Gheorghe Rusu, 
țărani, (nr. 11) ; — Maria 
Solari și Maria Unchi, ță
rani, (nr. 12); Stela Lun- 
geanu și Lucreția Leliuga, 
țărani (nr. 13); — loan 
Sălășan și Alexandru Gu
lie, țărani, (nr. 14); —
Zamfira Cornea și Valeria 
Pantilie, țărani, (nr. 15).

In cadrul istoriei mișcă
rii muncitorești din Roma
nia, luptele ceferiștilor și 
petroliștilor din ianuarie ’—»• 
februarie 1933 au înscris o 
pagină eroică, prin amploa
rea acțiunilor desfășurate, 
prin învățămintele bogate 
și efectele lor în vțața so
cială. Aceste lupte au avut 
un deosebit răsunet inter
național. Referind u-se la 
ele, organul Partidului Co
munist Englez, ziarul „Dai
ly Worker11, din 18 fe
bruarie 1933, scria: „Orice 
muncitor va vedea în acest 
eroism al muncitorilor 
români o reflectare a ho
tărîrii de a lupta, cu orice 
risc, împotriva forțelor 
reacțiunii capitaliste din 
toate țările11. Intr-un mo
ment în care, 
ții din România 
escaladeze criza 
prin „curbe de 
(reduceri masive 
ale oamenilor
prin votarea legilor anti- 
muncitorești, care interzi
ceau dreptul la grevă, cînd 
pe plan internațional fas
cismul era în plină ascen
siune, clasa muncitoare din 
România avînd în frunte 
partidul comunist și-a de- 
monstrat, din nou, forța 
revoluționară în timpul 
marilor lupte din ianuarie 
— februarie 1933.

Efervescența revoluționa
ră din țară a antrenat în 
luptă și puternicul detașa
ment al muncitorilor mi
neri din Valea Jiului. In 
ianuarie — februarie 1933, 
la Lupeni, Aninoasa, Lo- 
nea, Vulcan, muncitorii șo
meri., ur'mînd exemplul ce
feriștilor și petroliștilor, 
au organizat demonstrații 
de stradă, întruniri și alte 
numeroase acțiuni, în ca
drul cărora au cerut să 
fie reprimiți la lucru, să 
se renunțe la concedierile 
proiectate (dc pildă, în lu
na februarie 1933, pe lin
gă cele. 2 500 de concedieri, 
direcția minelor urmărea 
concedierea a încă 2000 de 
oameni), să .fie eliberați 
toți cei care fuseseră ares
tați din cauza participării

la mișcarea revoluționară.
O asemenea acțiune de 

protest a avut loc, după 
cum arată un document al 
vremii, „în toate localită
țile din regiune" (Valea 
Jiului), J; ea, numai ■ „la 
Lupeni au asistat peste 
2000 de muncitori11.

Situația mizeră a mine
rilor era reflectată de nu
meroase rapoarte ale Mi
nisterului Mdncii. Teama 
manifestată de autorii a- 
cestor rapoarte, cu privire 
la posibilitatea izbucnirii 
de noi greve lâ Petroșani, 
Aninoasa, Lupeni nu face
decît să demonstreze pu- ’ 
terea de luptă a muncitori
lor mineri din Valea Jiu
lui.

Luptele revoluționare au ’ 
continuat în întreg cursul 
anului 1933, muncitorii din 
Valea Jiului militau nu 
numai pentru revendicări 
economice, ci și împotriva 
pericolului războiului și a 
fascismului, împotriva re
gimului burghezo-moșie- 
resc, care, sprijinind ac
țiunea extremei drepte, 
căuta să împiedice dezvol
tarea mișcării muncitorești. 
Aceste obiective politice au 
fost înscrise, de altfel, pe 
ordinea de zi, la o întru
nire a sindicatelor munci
torești ce s-a ținut la Lu
peni, în octombrie 1933.

Eroicele lupte muncito
rești din ianuarie — fe
bruarie 1933 au contribuit 
la dezvoltarea legăturilor 
partidului în rîndurile di
feritelor categorii sociale, 
.au îmbogățit tezaurul co
mun de experiență revolu
ționară a clasei muncitoa
re, după cum a remarcat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
au reliefat „capacitatea 
Partidului Comunist Român 
de a organiza și conduce 
lupta oamenilor muncii11.
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Creșterea producției fizice de cărbune
(Urmare din pag. 1)

Prof. Viorel VÂNĂTORII, 
arhivist la Filiala 
Arhivelor statului 

județul Hunedoara ■— Deva

r

1980;
Vasile 

tone 
peste plan; Gheorghe Ghi- 
eioiti, miner șef de bri
gadă la sectorul III — 
plus, 600 tone de cărbune; 
Alexandru Levay, miner 
șef de brigadă la investi
ții — plus 50 ml, iar Va
sile Măreu, secretarul or
ganizației de partid a 
sectorului de investiții, se

• Astăzi (ora 10,30), la 
depoul 

I cenaclul
Istrati11 
cinstea

I C.F.R. Petroșani, 
literar „Panait 
organizează în 
Zilei ceferiștilor 

! sus
ținută de membrii cena
clului. ii

• în aceste zile, în în- 
tiinpinarea Congresului al 
Xl-lea al Uniunii Tinere-

o dimineață de poezie 
țirtnHî rlo mpnihrli / 

1 '

tului Comunist și a celei 
de-a Xll-a Conferințe a 
U.A.S.C.R., organizațiile 
U.T.C, din Valea Jiului 
inițiază numeroase acțiuni 
politico-educative și întîl- 
niri ale elevilor cu parti
cipării la primul Congres 
al educației și învățămîn- 
tului.
• La Casa de cultură a 

sindicatelor din Petroșani 
se primesc înscrieri la ur
mătoarele formații artisti
ce : teatru, teatru pentru

materiale; reducerea chel
tuielilor planificate, stăru
ință soldată cu sporirea 
valorii producției nete 

fața de 
prevederi, nu s-a. -manifes
tat cu aceca.și consecvență 
și pentru realizarea sarci
nilor fizice care reveneau 
întreprinderii la produc
ția de cărbune, unde s-au 
înregistrat restanțe. Dar, 
ca un fapt care a pus 
pregnant în evidență că și 
colectivul minier din Vul
can și-a regăsit cadența, 
parlicipanții la discuții au 
ținut să sublinieze că mi
na a demarat în acest an 
cu realizarea sarcinilor la 
producția fizică. Mi
nerii, inginerii și tehnicie
nii care au luat cuvintul 
—- : Constantin Mareș, Ilîe 
Chiron, Balaș Szabo, Vio

ință soldată cu

peste 9 la sută
cu

rel Radulescu, Andrei Fo- 
dor, Mircea Bălțătescu, 
Geza Antal, Teodor Mu- 
cuță, Nicolae Radu, Gheor
ghe Dinuță, Gheorghe Doi
na și Mihai Neștean — aLl 
situat în prim-plan crearea 
undr temeinice condiții 
tehnicd-prganizatorice pen
tru ca toate brigăzile și 
sectoarele minei să ridice 
realizările la nivelul ce
lor fruntașe. S-a cerut con
ducerii colective a minei, 
conducătorilor sectoarelor, 
să asigure o asemenea a- 
provjzionare a locurilor de 
muncă din subteran care 
să creeze condiții optime 
de , lucru la fiecare front, 
întărirea ordinii și disci
plinei constituie unul din 
domeniile esențialp în ca
re trebuie să se acționeze 
— fiind determinant ro
lul maiștrilor, șefilor de 
brigadă șj de schimb pen-

tru ca munca brigăzilor 
să se încheie cu realizarea 
planului. O mare răspun
dere în acest 
lucrătorilor de 
ță, sectoarelor 
electromecanic 
de contribuția 
pi nd 
muncii 
ganizatorii 
repartizeze 
ța de muncă, 
găzile 
tărite

sens revine 
la suprafa- 
transport și 
ale minei, 
cărora de- 
rezultateledirect rezultatele 

în subteran. Or- 
producției, 

astfel
i, incit I 

slabe să fie 
cu mineri din I

, să 
for- 
bri- 
în- 

bri- 
găzi puternice, care dispun 
de o bogată experiență, în 

■ așa fel îneît toate brigă
zile să-și 
propriu.

Pornind 
dotarea 
dispune a

realizeze planul

de la faptul că 
tehnică de care 
fost utilizată la 

indici reduși în cursul a- 
nului trecut — doar un 
complex mecanizat din 
trei, doar patru combine

din zece etc. — consiliu
lui oamenilor muncii, con- 
«luierii tehnice, specialiști
lor compartimentului elec
tromecanic Ii s-a cerut să 
aplice operativ și neabătut 
măsurile din programul de 
creștere a gradului de me
canizare,. pentru a asi8ura 
folosirea,; la parametrii 
înalți a utilajelor din do
tare.

în concluziile dezbateri
lor; s-a: 'apreciat că există 
în acest an Ia I.M. Vulcan 
preocupări pentru o mai 
bună organizare a muncii, 
că se exercită un control 

și îndrumare eficiente din 
partea conducerii colective 
în desfășurarea procesului 
productiv. în acest cadru 
s-a exprimat hotărîrea co
lectivului de a-și îndeplini 
exemplar sarcinile și an
gajamentele anuale, de a 
asigura condiții optime în 
vederea realizării prevede
rilor viitorului cincinal la 
producția fizică de cărbune.

populare, da Republicii și în cartie
rul Aeroport nu sînt lu- 

____1 ușoară, crări agricole de primăva-
brigadă artistică, montaj ră, chiar dacă generează 
literar, dans temătic.
• Piuă în ziua de

copii, dansuri
dans modern, taraf, or

chestră de muzică ușoară,

16 
februarie, magazinul de 
chimicale „Curcubeul11, din 
Petroșani, se află închis 
pentru inventar,

• încercăm să ștergem

generează 
. noroi, ci sînt destinate po

zărilor de... caiduri. Cîrid 
vor ti acoperite și reasfal- 
taie ? Asta o știu probabil 
doar cei ee le sapă și — 
poate nici ei. Dovadă fiind 
șanțul săpat în toamna a-

fructelor, (șef de unitate ț 
Costei Călugărița) înregis- I 
trează de la începutul anu- I 
lui o depășire a planului'la 1 
desfacere de 150 000 lei. 
Unde există preocupare, e- 
xiștă și o aprovizionare rit
mică, variată și abundentă

nedumerirea de pe chipul nului trecut și neacoperit școală. (T.Ț.) 
pînă acum deeit de... zapa- e i mlf-itea 
dă, atît cit a fost Și ea. țpetrija>

• Mîirie, catjr, *' '

unpr cititori ai ziarului 
nostru, infortnîndu-i că 
lucrările ce Se fac pe stra-

și elevi de la Școala ge
nerală nr. 7 din Petroșani 
se vor întîlni cu tovarășul 
Pamfil Vlaicu, miner la 
I.M. Livezeni, participant 
1Q Congresul educației și 
jLpvățăniîijtului, membru al 
Consiliului Superior al E- ____ ; _____________
dueației și Invățămîntului, șj mai ales o bună servire- 
președintele 
cetățenesc de
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Hjuzical i 
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24,00; 2,00

ilr. 25 din
______ , specializată

'e didactice desfacerea legumelor

comitetului 
părinți pe Rubrică realizată de 

Dorin CHETA
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. Realizare a actualului cin
cinal, Centrul de calcul e- 
lectronic Petroșani a fost 
creat și dotat în anul. 1976 
cu echipament modern de 
calcul, amplificîndu-și în 
anii următori activitatea 
prin înființarea stațiilor de 
calcul la marea majoritate 
a unităților C.M V.J. In a- 
fară de Centrul de calcul 
al C.M.V.J., în Valea Jiu
lui funcționează 13 stații 

de calcul. la 9 întreprin
deri miniere, la I.P.C.V.J, 
I.C.M.M., I.R.I.U.M.P și 
B.A.P. Principalele direc
ții ale activității centrului, 
respectiv, ale sistemului 
informatic al combinatului 
și unităților sale privesc 
conducerea activităților de 
producție, 
mică și 
culelor 
crearea 
colectiv 
depus 
pentru 
montarea și exploatarea pe 
calculator a sistemelor in
formatice. Pînă în prezent, 
s-au finalizat și sînt în 
curs de exploatare curentă 
principalele 
gestiune economică, 
gestiunea 
materiale 
schimb, a mijloacelor fi 
calculul și evidența retri
buției, gestiunea livrărilor 
de cărbuni, evidența în
casărilor pentru cărbunele 
livrat etc. Este în. curs de 
proiectare, de asemenea, 
sistemul de planificare, ur
mărire și analiză a costu
rilor la unitățile miniere 
din Valea Jiului, care per
mite asamblarea unitară a 
tuturor lucrărilor de ges
tiune economică în contex
tul aplicării noului meca
nism economico-financiăf. 
De remarcat că tratarea pe 
calculator a problemelor de 
gestiune economică ale 
Combinatului și unităților 
sale, permite o măi bună 
gospodărire' a resurselor 
materiale disponibile, evi
tarea cheltuielilor neeco- 
nomicoase și adoptarea u- 
nor masuri profilactice de 
conducere a activității e- 
conomice. De o importanță 
majoră sînt și proiectele 
informatice care se ocupă 
de conducerea activității de 
producție în unitățile mi
niere în cadrul cărora se 
rezolvă problemele legate 
de programarea, lansarea și 
urmărirea producției la 
minele de cărbuni, precum 
și conducerea activității de 
întreținere, revizie și re
parare a utilajelor miniere 
de bază. Proiectele sînt

jbm* i ataar aaatat- t » ta— a laaagg g

gestiune econo- 
automatizareă cal- 

inginerești. După 
sa, ti nărui nostru 
de specialiști a 
eforturi susținute 

Proiectarea, imple-

proiecte . do
adică

• de 
de

stocurilor 
și piese

într-o fază avansată de 
realizare fiind parcursă fa
za de implementare la li
nele unități ale C.M.V.J., 
respectiv minele Paroșeni, 
Dîija și Vulcan. urmînd 
ca, începînd din aeesț an, 
să fie utilizate în configu
rație finală, după care se 
vor . extinde și generaliza 
la toate întreprinderile mi
niere. Aceste lucrări capă
tă o semnificație deosebită 
datorită mai ales extinde
rii în ritm .susținut a mc- ' 
canizării în minele noastre.

A treia direcție de ac
țiune a Centrului este rea
lizare,-] industrială, a unui 
mare, număr de aplicații 
pentru automatizarea cal
culelor inginerești, ocazio
nate de proiectarea noilor 
obiective de investiții și 
activitatea tehnică curentă, 
lucrări ce elimină un în
semnat volum de calcule 
manuale, permit luarea în 
considerare și compararea 
mai multor variante și de
termină scurtarea terme
nelor de efectuare a aces
tor lucrări.

Sistemul informatic de 
gestiune a personalului, 
realizat la C.C.E.P. aduce : 
o contribuție de preț la 
rezolvarea problemelor le
gate de evidența și selec
ționarea cadrelor muncito
rești și telinieo-economice, 
permițând analize de de
taliu în legătură cu folosi
rea forței de muncă, ceea 
ce, avînd în vedere numă
rul mare de personal și 
fluctuația acestuia, consti
tuie un sprijin valoros în 
activitatea unităților minie
re.

La palmaresul, bogat al 
activității centrului se cuvi
ne adăugat și faptul că, 
pentru îmbunătățirea pro
cesului de conducere la ni
velul combinatului, se ur
mărește pe calculator mo
dul în care se aplică deci
ziile adoptate de conduce
rea ministerului și condu
cerea C.M.V.J. Sînt reali
zări care reflectă străda
niile susținute ale colec
tivelor de specialiști 
centrului și stațiilor 
calcul pentru a-și îndeplini 
sarcinile de mare comple
xitate. De menționat că, 
în. cei 3 ani de la înființa
re, colectivul C.C.E.P. si-a 
realizat integral toți 
calorii de plan.

Viitorul centrului de cal- 
. cui se configurează pe măsu
ra dezvoltării industriei ex-

tractive. Se prevede ampli
ficarea activității sale, lăr- 
girea ariei de cuprindere 
a sistemului informațional 
prin dezvoltarea comparti
mentelor care vizează di
rect perfecționarea proce
sului de conducere a pro
ducției. Viitorul activității 
de informatică din cadrul 
C.M.V.J. este legat de in
troducerea în anii urmă
tori a teletransmisiei 
teleprelucrării datelor, 
la stațiile unităților

înaintări
in subteran

record LA MINA LONEA

Metode noi de 
extracte 

a cărbunelui

(Urinare din pagina I)

ționate cu două motoare 
de 132 kWh, unde al doi
lea motor se deconectează 
după un timp și o sarcină 
prereglată (metoda , în 

sine are- multe avantaje, 
inclusiv cel al folosirii 
chibzuite a energiei elec- 

sistemiil hîdrău- 
a 

ri- 
fo- 
am 
în- 

elimi-

«
t
♦

trice);
lie de autoîntindere 
transportoarelor și de 
pare a stațiilor (prin 
losirea acestui sistem 
reușit să menținem 
tinderea constantă, 
narea cumulărilor de 
lanț sub tamburul de ac
ționare precum Și repar
tizarea corespunzătoare a 
sarcinii de antrenare pe 
tambur, lucru foarte im
portant în buna funcțio
nare, în mărirea duratei 
de viață a utilajului, evi- 
tîndu-se în același timp 
întreruperile accidentale, 
iar în plus crește gradul 
de securitate ă muncii).:

și 
de 
la 

C.C.E.P. și invers, sporind 
în acest fel simțitor ope
rativitatea prelucrării in
formațiilor. dînd posibili
tate organelor de conduce
re să adopte decizii de o 
calitate mai bună și în 
timp util.

Certitudinea înfăptuirii 
acesor ‘deziderate de pers
pectivă constă în existența 
unui fond valoros, de cadre 
de specialitate cu o te
meinică pregătire profesio
nală și politică. capabile 
să asigure folosirea judi
cioasă a dotării tehnice 
moderne și. care se îmbo
gățește permanent. Prin 
amplificarea activității sa
le, va crește și mai mult 
aportul centrului Ia îm
bunătățirea procesului de 
conducere la toate nivele
le, al întregii -activități 
miniere din Valea Jiului.

Ing. Cornel BURLEC, 
directorul Centrului de 

calcul electronic 
Petroșani

. Lj pună. Paroșeni, o combină de înaintare 
șteril, de , mare productivitate,: prima de acest gen în 
întreprindere, a fost introdusă în subteran, la locul 
de muncă într-un timp record — cinci zile față de 12 
cît se preconiza în mod obișnuit. Performanța a fost 
realizată datorită bunei organizări a întregii activi
tăți, priceperii și experienței membrilor formației 
„service", condusă de maistrul electromecanic Ștefan 
Tudoran și platformelor speciale concepute și con
fecționate în atelierul întreprinderii. Platformele sînt 
adaptate pentru subanșamblele utilajului, avînd a- 
proximativ forma acestora și oferă o stabilitate deo
sebită în transport și o mare ușurință în manevrare.

Reducînd termenul dc introducere și punere în 
funcțiune a combinei, .s-du obținut suplimentar a- 
proape 100 ml avansare. (1). G.).

Tehnologii moderne
de săpare

Combinele. de mare pro
ductivitate, de săpare a 
galeriilor în steril, cu sec
țiune plină, introduse de 
curînd în subteran, veri
tabilele complexe meca
nizate, au ridicat în ex
ploatarea lor probleme 
deosebite privind stabili
rea tehnologiilor de lucru, 
o nouă organizare a tran
sportului de steril și ma
teriale de la front și spre 
front, perfecționarea teh
nologiei de susținere cu 
armături metalice circula
re și reducerea timpului 
de execuție al acestei

perațiuni. Soluționarea a- 
cestor probleme a consti
tuit tema unuj amplu stu
diu efectuat de un colec
tiv de cercetători de la 
I.C.P.M.C., studiu care a 
condus iâ stabilirea prin
cipalelor direcții de acțiu
ne. Rezultatele obținute 
în urma experimentărilor 
făcute demonstrează te
meinicia studiului efectuat 
și eficiența aplicării în 
practică a tehnologiilor 
stabilite. Intr-unui din 
numerele viitoare al zia
rului nostru, vom reveni 
cu amănunte. (D. G.).

Tavanul de rezistență
La mina Lonea, s-a 

trecut cu succes la exploa
tarea stratului 3 cu o nouă 
metodă, nouă pentru a- 
ceastă întreprindere, ea 
fiind folosită anterior, 
(dar nu cu prea multă 
vreme înainte ca să-și 
piardă caracterul de nou
tate), și la întreprinderile 
miniere Petrila, Dîija, 
Vulcan și Aninoasa. ...

Metoda, constă în crea- , 
rea unui tavan de rezis
tență cu grinzi îngropate 
în vatră, iar tăierea se face 
mecanizat, cu combina. 
A fost introdusă într-un 
abataj frontal de pe stra
tul 3, blocul VII, sectorul 
II (felia superioară fusese 
extrasă cu abataje came
ră). In' curînd, adică în 
mai puțin de o șăptămînă, 
se voi
ri ie de

Prin 
metode 
capătă

Foto : Ion LICIU

la calculator 
materialelor.

Intr-uria din sălile 
Centrului de calcul ope
ratorul Longin Dumitriu 
o perind 
gestiunea

Desigur, preocupările 
colectivului nostru nu se 
opresc âici. Acționăm 
ferm pentru moderniza
rea transportului de ma
teriale la locurile de mun
că. Prin confecționarea ți
nui sistem de monorai a- 
daptat condițiilor atît de 
gabarit cît și de greutate, 
reușim să aprovizionăm 
în mod ritmic multe for
mații de lucru. In prezent, 
transportul în abataj 
susținerii mecanizate 
facem tot cu monorai. 
gîndim, de asemenea, 
rezolvăm în viitorul 
propiat, Pe baza aceluiași 
sistem și transportul - de 
personal. Acesta în vede
rea ajungerii minerilor cît 
mai repede Și cît mai o- 
dihniți la locurile de mun
că. In acest sens însă 
solicităm sprijinul foru
rilor tutelare în asigura
rea unor piese și suban- 
samble.

O altă direcție în care 
acționăm este adaptarea

utilajelor la condițiile de 
zacăniînt Și reintroducerea, 
lor în circuitul produc
tiv <jupă o prealabilă re
vizie sau reparație. Pe... ..

atît la complexele 
la

vizie
lingă îmbunătățirile 
cute
Lupeni —■ I, II, III, 
S.M-A.-2 cit și la combine

zile durata de reparare și 
punere în funcțiune a 
complexelor. Pe lîngă ac
tivitatea de asimilare, co
lectivul nostru se ocupă 
de executarea în atelie
rul propriu a unei game 
variate de piese de schimb 
necesare utilajelor din

și transportoare , munci
torii, tehnicienii și ingi
nerii de aici, au gîndit și 
confecționat dispozitive 
necesare bunei desfășurări 
a activității de producție. 
Prin amenajarea unui a- 
telier de reparat în sub
teran, dotat prin autou- 
tilare, precum și prin 
confecționarea unei plat- 
forme-dispozîtiv necesare 
montării secțiilor în ca
mera de montaj, am reu
șit să scurtăm cu 45 de

tehnică

și destoi- 
mineri-țeh- 
sînt Impu
și Tbfană, 
și adaptă- 
se fac de 

care,

dotare. Experiența acu
mulată în domeniul me
canizării ne permite să 
executăm reparațiile ca
pitale la toate tipurile de 
combine pe care le folo
sim la lucrările de pre
gătiri și deschideri. Asta 
fără să mai amintim și 
celelalte reparații care 
se fae în cadrul atelieru
lui cum ar fi; repararea 
susținerii hidraulice de 
la complexe, stîlpi hidra
ulici, ventile, distribuitoa-

re, pompe de înaltă presi
une ele. Dacă la început, 
mecanizare^ era cea care 
ne clădea probleme, „oaia 
neagră", acum schimba
rea e radicală. Comple
xele sînt mînuite de oa
meni pricepuți 
nici, adevărați 
nicieni cum 
lescu, Boncalo . 
iar reparațiile 
rile de rigoare
oamenii atelierului 
de asemenea, au îndrăgit 
tehnica nouă. Antoniu 
Duban, Dănilă Matei, Ion 
Borzan, Gheorghe Gaiță, 
muncitori specialiști, Ion 
Dreptate, Remus Gluptez, 
Gheorghe Toader. V asile 
Racolța, maiștri sînt doar 
cîțiva dintre autorii suc
ceselor amintite.

Pe agenda de lucru a 
comitetului de partid, a 
conducerii colective a u- 
nității stă un program, 
special de măsuri care de
finește pentru fiecare eta
pă și fază sarcini, terme-

introduce și tubu- 
aeraj, îngropate.
folosirea acestei 

de exploatare, care 
tot mai mult teren 

în Valea Jiului, crește gra
dul de siguranță în ex
ploatarea 'stratului și se a- 
sigură condiții optime de 
muncă pentru mineri. 
Totodată, se obțin impor
tante economii la lemn de 
mină și crește eficiența e- 
conomică prin refolosirea 
susținerii metalice.

Productivitatea muncii 
realizată în abatajul unde 
se folosește această nouă 
metodă este superioară 
celor obținute în abataje
le frontale cu susținere 
clasică din. sector CU peȘ- 
fe 2 200 kg pe post (D.G.).
LA MINA DÎLJA

Exploatarea stratului 
3 prin subminare
Universitatea culturăl- 

știihțifică, cursul „Tehnica . 
nouă în minerit'*, progra
mează azi, 15 februarie, o- 
ra 13,30 la I.M. Dîija o ex
punere susținută de ing. 
Alfred Uumell pe terna 
„Metoda de exploatare a 
stratului 3 prin submina-.

ne și responsabilități, și 
care cuprinde o multitu
dine de probleme de me
canizare dintre care 
aminti pe cele mai 
nificative : pregătirea »'ub 
toate aspectele în vederea 
experimentării unei sus
țineri mecanizate cu î- 
nălțime maximă, confec
ționarea unui dispozitiv 
mecanizat de perforat în 
puțuri, adaptarea susține
rilor mecanizate condiți
ilor de zăcămînt din stra
tul 13 etc. Edificator es
te, de asemenea, faptul eă 
minerii de la Lupeni sînt 
hotărîți șa amplifice suc
cesele anului precedent în 
ceea ce privește extrac
ția mecanizată a cărbune-' . 
lui, contribuind astfel la' 
traducerea în viață a ho- 
tărîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului, ot 
biective care prevăd ca de
ceniul următor să devină 
cu adevărat deceniul ști
inței, tehnicii, calității și 
eficienței.

aș 
sem-
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încheierea vizitei de prietenie a tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU in Republica Populară Bulgaria

SPORT

In pregătire-Cupa ziarului „Steagul roșu", 
la schi, ediția a Vl-a

(Urmare din pagina I)

își iau rămas bun cu sen
timente de caldă prietenie, 
de la tovarășul Todor 
Jivkov și tovarășa Lud
mila Jivkova, de la cele
lalte persoane oficiale bul
gare. Conducătorii celor

două țări și partide își 
string mîinile cu căldură, 
se îmbrățișează prieteneș
te.

însoțită de saluturile 
prietenești ale celor a- 
flați pe aeroport, aeronava 
prezidențială decolează, 
îndreptîndu-se spre patrie.

Vizitarea unor obiective social-culturale
Joi dimineața, tovarășele 

Elena Ceaușescu și Ludmi
la Jivkova au vizitat la 
Ruse obiective social-cul- 
t ura Io.

La Galeria municipală a 
orașului tovarășa Elena 
Ceausescu a adresat feli
citări custozilor pentru bu
na organizare a galeriei, 
pentru preocuparea de a 
pune în. valoare creația 
grupului artiștilor, plastici

din Ruse și din ținuturile 
bulgare apropiate de Du
năre, apreciind, totodată, 
dorința și acțiunile între
prinse pentru dezvoltarea 
permanentă a colaborării 
româno-bulgare în dome
niul culturii.

în continuare, tovarășa 
Elena Ceaușescu împreună 
cu tovarășa Ludmila Jiv
kova au participat la o 
frumoasă ceremonie, tradi

țională pentru aceste ți
nuturi, de atribuire a nu
melui unui nou membru 
al familiei Lisitschkov, ca
re ’ trăiește și muncește la 
Ruse.

In continuarea vizitei, la 
grădinița de copii purtînd 
numele Mara Maleeva Jiv
kova, toți cel 220 membri 
ai acestei frumoase fami
lii, au alăturat cîntecul și 
urările lor pline de can
doare sentimentelor de 
înaltă stimă și bucurie de 
a primi o asemenea pres
tigioasă vizită, cărora le-a 
dat glas directoarea corn-, 
plexului, Elka Pavlova.

Copiii au interpretat cu 
talent cîntece și poezii 
dedicate prieteniei româ
no-bulgare și au oferit ghi- 
ocei tovarășelor Elena 
Ceaușescu și Ludmila 
Jivkova.

Partidă 
de vînătoare

Joi dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, a luat par
te, la invitația tovarășului 
Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria, 
la o partidă de vînătoare 
organizată în rezervația Iri 
Hisar.

Situația din Rhodesia
NAȚIUNILE UNITE 14 

(Agerpreș). — Președin
tele Tanzaniei, Julius 
Nyerere, a adresat secre
tarului general al O.N.U., 

o scri- 
solicită 

a a- 
pen- 
an- 
mo- 
Bri- 

în calitate de pute- 
desfă-

Kurt Waldheim, 
soare prin, care 
deplasarea imediată 
cestuia în Rhodesia 
tru efectuarea unei 
chete în legătură cu 
dul în care Marea 
tin ie, 
re administrantă, 
șoară pregătirile în vede
rea accesului la indepen
dență al acestui teritoriu 

la New 
de cu-

Uni-

ted Press International, 
în această scrisoare, care 
a fost dată publicității Ia 
Dar es Salaam, șeful sta
tului tanzanian acuză gu
vernul britanic de nesoco
tire a rezoluției adopta
te în urmă cu zece zile 
de Consiliul de Securitate, 
prin care se 
Britanii să ri 
mai acordul 
caster Hausș 
desia.

ceșului electoral din 
ceasta țară, s-a 
oficial la Londra, 
vit agenției Reuter,

a- 
anunțat 

Potri- 
ho-

a fost adoptată în 
situației 

provocată 
atenta- 

înregistra-

tărîrea
urma agravării 
din Rhodesia, 
de numeroasele 
te și incidente
te în ultimul timp.

cerea Marii 
.“spec te întoc- 
de la La.n- 

privind Rho-

— a anunțat, ] 
York, un purtător 
vînt al- Națiunilor 
te.

Potrivit agenției Uni

★
LONDRA 14 (Agerpreș). 

— Guvernul Thatcher a 
hotărît să trimită în. Rho- 

500 de reprezen- 
ai săj ,inclusiv po- 
pentru a stiprave- 

desfășurarea pro-

ties ia 
tanți 
lițiști, 
ghea

Intilnire între președintele Siriei 
și primul ministru libanez

DAMASC 14 (Agerpreș)
— Președintele Siriei, 
Hafez Al-Assad, a Pri
mit. miercuri 
ză, pe primul 
libanez,. Selim
S-a discutat. 
France Presșe, 
blul situației din 
și importanța 
unei înțelegeri 
le“. '

Referitor la
contingentului

după-amia- 
miriistru 
Al-IIoss. 
relatează 
„ansam- 

Liban 
realizării 
naționa-

regruparea 
sirian ca-

re acționează în ' cadrul 
Forței Arabe de Descu
rajare (F.A.D.) și retrage
rea sa. de la Beirut, Ha
fez Al-Assad a afirmat, 
potrivit agenției citate, 
că „această operațiune 
este datorată unor moti
ve speciale legate de an
samblul situației din re
giune. Ea este de natură 
să-i ajute pe libanezii in
teresați să promoveze pro
cesul de. înțelegere națio
nală", a arătat el.

CRITERII DE 
PARTICIPARE

Despre data desfășurării 
popularei competiții de 
masă, în cadrul „Dacia- 
dei“, am anunțat intr-unui 
din numerele trecute ale 
ziarului. De astă dată ve
nim cu unele precizări eu 
privire la criteriile de 
participare la Cupa ziaru
lui „Steagul roșu", la schi, 
precum și trofeele ce vor 
fi acordate.

CATEGORII DE 
PARTICIPANȚI

Sportiv, legitimați- Atît 
la întrecerile feminine cît 
și la cele masculine, con- 
curenții vor fi repartizați 
Pe trei categorii de vîrstă, 
după cum urmează: 11—14 
ani, 15—19 ani și între 
20—30 ani- Precizăm că la 
sportivii legitimați se vor 
oferi două cupe ocupanți
lor locurilor I fete și bă
ieți la categoria de vîrstă 
15—19 ani. Concurenții cla
sați pe locurile I și II la 
categoriile 11—14 ani, 
20—30 ani, precum si ocu
panților locului II, catego
ria I5—19 ani li se vor 
decerna drept trofee me
dalii, iar ocupanților locu
lui III, diplome.

Dat fiind caracterul larg 
de masă al întrecerilor, ce
le mai numeroase partici
pări și categorii de vîrstă 
sînt rezervate pentru spor
tivi nelegitimați. La aces
te întreceri sînt nu mai 
puțin de 6 categorii de 
vîrstă, atît la fete cît și 
la băieți, dec; un total de 
12 departajări.

Atît la fete cît și la bă
ieți, vor fi următoarele ca
tegorii de vîrstă: 6—7,

7—10, 11—14, 15—19, 20- 
30 și peste 30 de aid* Prin 
această eșalonare pe vîrste 
se pot alinia la concurs 
participant! începînd cu 
cei mai mici schiori și pî- 
nă la cel cu tîmple argin
tii. De altfel „Cupa mare" 
a concursului va fi atri
buită ocupantului/ primu
lui loc la sportivi nelegiti
mați, categoria de vîrstă 
peste 30 de ani bărbați. 
Ocupanților locului I la 
celelalte categorii de vîrs
tă, precum și locului H, 
categoria peste 30 ani, li 
se vor atribui medalii, iar 
la locurile I—III, catego
ria 6—7 și 7—10 ani, di
plome. Tot diplome se vor 
acorda ocupanților locului 
III de la toate categoriile.

Juriul concursului va 
mai acorda medalii pen
tru: cel mai vîrstnic
participant, cel mai activ 
susținător, familiei cu cei 
mai- mulți participanți. cea 
mai spectaculoasă evoluție 
și fair-play (aceste două 
medalii se vor acorda atît 
la feminin cît și la mas
culin), precum și medalia 
„Ghiocelul" pentru cel 
mai tînăr participant.

Așa după cum am mai 
anunțat, se vor acorda di
plome tuturor participan- 
ților la întrecerile celei de 
a Vl-a ediții a Cupe; zia
rului „Steagul roșu". Do
rim ca această competiție, 
desfășurată sub genericul 
„Daciadei", să atragă spre 
pîrtiile din Paring sute de 
concurenți și mii de spec
tatori, cu toții beneficiari 
ai unei zile petrecute re
confortant în aerul ozpnat 
al muntelui.

Duminică, 17 februarie

9,00 Tot înainte !
9,20 Film serial pentru 

copii: Băiatul furtu
nii (II)

10,00 Viața satului.
11.45 Bucuriile muzicii.
12,30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical: 

Umor și muzică.
14,00 Woody, ciocănitoa- 

rea buclucașă.
14.20 Instantanee pe glob.

Episodul : „Călători 
români în Orient"

15.50 Șah.
16,00 Anul sportiv^ 1979 

(partea a VI l-a, ul
tima).

17,00 Film serial-: Linia
maritimă Onedin.
Producție a televi
ziunii engleze. Serie 
nouă — Episodul 1. 

18,00 Anunțuri și muzică. 
18,05 Micul ecran pentru 

cei mici.
18.20 De ziua ceferiștilor.
18.45 In actualitate : pre

gătirea alegerilor de 
la 9 martie!

19,00 Telejurnal.
19.20 Antena „Cîntării 

_ României!" în jude
țul Maramureș.

20.20 Film artistic: „Nu te 
lăsa băiete". Premie
ră pe țară. Produc
ție a studiourilor a- 
mericane.

21.40 Telejurnal. Sport.
Luni, 18 februarie

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18.50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal
19.20 In actualitate : Pre- 
, gătirea alegerilor de

la 9 martie I
'*9 ,30 La ordinea zilei în 

economie.
19.50 Cadran mondial.
#0,10 Documentar științi

fic.
51,00 Roman foileton. Pri

marul din Caster

bridge. Producție 
B.B.C

21.50 Telejurnal.

. Marți, 19 februarie

10,00 Teleșcoală.
11,00 Film serial. Dallas

— Compania petro
lieră Ewing, reluarea 
episodului, 24.

11.50 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Invățămint-educație.
16,30 Cui-s de limbă engle

ză.

17,00 Curs de limbă ger
mană.

17.20 Documentar artistic.
17.50 Itinerare turistice.
18,10 Profiluri sonore.
18,30 Prezențe la tribuna 

democrației,
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 In actualitate: Pre

gătirea alegerilor de 
la 9 martie !

19,35 Noi, femeile !
20,15 Telecinemateca. Ci

clul : Ecranizări du-

PROGRAMUL ȚV

16.50 Din țările socialiste. 
17.15 Almanah pionieresc.
17.35 Interpreți de frunte 

ai scenelor lirice din 
țară.

17,55 îndrumări pentru lu
crătorii din agricul
tură.

18.25 Revista social-politi- 
că TV.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 In actualitate: Pre

gătirea alegerilor de 
la 9 martie !

19.40 Cîntec pentru patria 
mea.

20,05 Seară de teatru — 
Capcana de J. P. 
Miller.

21.35 Telejurnal.

Miercuri, 20 februarie
14,30 Fotbal: Universita

tea Craiova — Olim
pia Satu Mare în 
„Cupa României". 
Transmisiune directă 
de la Timișoara. In 
.pauză: . Telex și 
Tragerea pronoex- 
pres.

16,20 Colocviile teleșcoală.
16.40 Curs de limbă rusă.

pă opere literare. A- 
zilul de noapte. Pre
mieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor 
franceze.

21.45 Telejurnal.
Joi, 21 februarie

10,00 Teleșcoală. '
11,00 Roman foileton. Pri

marul din Caster
bridge. Reluarea e- 
pisodului 1

11.50 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.25 Curs de limbă fran

ceză.
16.45 Curs de limbă spa

niolă. t h ; ; \
17,05 Reportaj pe glob, 

însemnări din Uru
guay.

17.25 Viața culturală.
18.25 La ordinea zilei în 

economie.
18.35 Desene animate. Sind- 

bad marinarul.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 In actualitate > Pre

gătirea alegerilor de 
la 9 martie !

19.35 Călătorie prin țara 
mea (XIV). .

20,00 Ora tineretului.
20.50 Film artistic de scurt 

metraj. Bulevardul 
fluieră vîntu’- Pre
mieră TV.

21,25. Studioul muzical,
21,40 Telejurnal.

Vineri, 22 februarie
16,00 Telex.
16,05 In direct de la... Po

litehnică.
16.30 Emisiune în limba 

germană.
18.25 Tragerea loto.
18.35 La volan.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 In actualitate: Pre

gătirea alegerilor de 
la 9 martie !

19.35 La ordinea zilei în 
economie.

19.50 Film artistic — Gue
rilla. Coproducție 
hispano-franceză.

21.15 Creatorii, conștiințe 
în marea conștiință a 
țării.

21,40 Telejurnal.
Sîmbătă, 23 februarie

10,00 Desene animate.
10.25 Cenaclul literar tele- 

'școală.
10,45 Telecinemateca (re

luare)
12.15 Integrala simfoniilor 

; de Beethoven.
13,00 De la A la— infinit.
17.30 Dosarul energiei.
17.50 Clubul tineretului.
18.35 Săptăniîna politică.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 In actualitate : Pre

gătirea alegerilor de 
la 9 martie !

19.35 Călătorie prin țara 
mea (XV).

20,00 Teleenciclopedia.
20.30 Film serial Dallas

— Compania petro
lieră Ewing. Episo
dul 26.

21.20 Varietăți de sîmbătă
seara. .

21.50 Telejurnal.

întreprinderea Energopetrol Cimpina 
Șantier Energopetrol Craiova 
încadrează următorul personal :
— șef lot electromontaj cu sediul în 

comuna Bîlteni (de preferat cu stu
dii superioare) ;

— electricieni ;
— muncitori necalificați pentru califi

care.
Condiții de încadrare conform legilor

nr. 12/1971 și nr. 57/1974.
Informații suplimentare la telefon 15713

— Craiova.

U. M. T. C. F. Deva
recrutează din zona Văii Jiului

• elevi pentru școala de șoferi pro
fesioniști și mecanici auto.

Cursurile vor începe la 30 aprilie a.c.
Durata școlarizării pentru șoferi va fi 

de 3 luni și pentru mecanici un an.
Cererile de înscriere se vor depune di

rect la secția Iscroni, pînă la 15 martie 1980.

Mica publicitate
VIND Dacia 1100, Is

croni, 319. Numai după 
masa. (137)

VIND casă cu curte, 
strada Vilelor nr. 7, Pe
troșani. (151)

CUMPĂR ataș pentru 
motocicletă. Adresați stra
da Dacia, 23, Petroșani. 
Bogza,. (153)

SCHIMB garsonieră 
Aeroport-Saturn, bloc 9 
ap. 41, cu apartament cu 
2 sau 3 camere, indife
rent de zonă. (155)

PIERDUT legitimație de 
serviciu . pe numele Bălță- 
rete Ion, eliberată de Pre-

parația Petrila. Se decla
ră nulă. (154)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gîr- 
bulescu Gheorghe, elibe
rată de I.U.M. Petroșani. 
Se declară nulă. (133)

PIERDUT certificat de 
absolvire a clase pe nu
mele Brîndușan Auran, e- 
liberat de Școala generală 
de 8 ani Iscroni. Se de
clară nul. (145) . ,f

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mari
nescu Vaslle eliberată de 
I.U.M. Petroșani. Se de
clară nulă. (152)
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