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Cetățene și cetățeni!
Țara întreagă cunoaște astăzi, ca ur

mare a înfăptuirii politicii partidului nostru, 
a inițiativelor de istorică însemnătate ale 
tovarășului Nicolae Ceausescu, un climat 
de puternică participare a maselor la în
treaga viață politică și socială, la organi
zarea și conducerea activității economice 
și sociale, o atmosferă de puternică emu
lație patriotică, de asumare conștientă de 
către fiecare cetățean a marilor răspunderi 
ale prezentului, un amplu proces de adîn- 
cire a democrației socialiste !

Din Manifestul Frontului Democrației j
și Unității Socialiste |

de cărbune

Patru întreprinderi miniere au acumulat 
de la începutul anului

25500 tone de cărbune 
extrase suplimentar

Totalizînd un plus de aproape 10 000 tone 
de cărbune în această lună, întreprinderile mi
niere Lupeni, Bărbăteni, Paroșeni și Petrila au 
acumulat de la începutul anului o producție su
plimentară de peste 25 500 tone de cărbune.

• 20 000 tone, din totalul de 25 500, 
sînt de cărbune cocsificabil.

• Cea mai mare producție extrasă în 
plus de la începutul anului o înregistrează 
colectivul minei Lupeni — 11 588 tone de 
cărbune cocsificabil.

• Cele mai bune realizări le obțin minerii 
sectorului IV - plus 1 091 tone de cărbune - 
urmați fiind de minerii sectoarelor V — plus 706 
tone ; VII — plus 453 de tone și III — plus 313 
tone.

Tn ultimele adunări 
tățenești care au avut 
în municipiul nostru 
mai fost desemnați urmă
torii candidați:

— pentru circumscripția 
electorală județeană nr. 
61 Banița, tovarășii Du-

ce- 
loc
au

mitru Corbei și Petru Mă- 
nesc, muncitori la revizia 
de vagoane Petroșani; — 
pentru circumscripția e- 
Iectorală municipală nr. 9 
Petroșani, tovarășii Mihai 
Sandu și Alexandru Man- 
da, maiștri la I-M. Live- 
zeni, iar pentru circum
scripția electorală munici
pală nr- 38 Lupeni tova
rășii Emil Ionete și Aglaia 
Mihăiesc, muncitori la 
I.F.A. Vîscoza Lupeni.
IN CIRCUMSCRIPȚIILE 

ELECTORALE 
COMUNALE

ANINOASA — Erwin

în unitățile miniere

• »

Baier șl Adolf Humer, 
muncitori la I-M- Aninoasa 
(nr. 7); — Constantin Po
pescu, lucrător la consiliul 
popular municipal, si Ion 
V. Rus, miner la I.M. Ani- 
noasa, (nr. 9); —- Voicu 
Ungur, lucrător în comerț, 
și Dumitru I. Gavrilă, mun
citor la I.M. Aninoasa (nr.
16) ; — Dumitru Gh. Mar
tin, 
tru
17) ; 
doi,
noasa, și Gheorghe V. Ni-

Petru C. Daj și Pe-
Dâițâ Mip, țărani, (nr. 
— Miron Valerian Ră- 
maistru la I.M. Ani-

• în această lună, la zi, cel mai mare 
plus al Văii Jiului îl realizează colectivul 
minei Bărbăteni — 3 361 tone de cărbune 
cocsificabil — colectiv care obține și cele 
mai mari depășiri ale productivității muncii 
planificate : în cărbune — plus 697 kg/post.

• Minele Paroșeni și Petrila obțin, la rîn- 
dul lor, sporurile de producție ale lunii acesteia 
— plus 2 737 și, respectiv, 795 de tone — tot pe 
seama depășirilor la productivitatea muncii pla
nificată în cărbune, indicator la care mina Pa
roșeni realizează un plus de 179 kg/post, iar 
Petrila un plus de 360 kg/post. (D.G.)

Recuperarea și valorificarea resurselor 
materiale refolosibile impune:

• Asigurarea funcționării utilaje lor și instalațiilor la parametri 
proiectați

• îmbunătățirea calității întreținerii, reparațiilor și asistenței teh
nice de exploatare

In prima zi a acestui an 
intra în vigoare Decretul 
Consiliului de Stat privind 
recuperarea și- valorifica
rea resurseSlor materiale 
refolosibile, utilizarea și 
circulația ambalajelor. De
cret de o deosebită, impor
tanță acum cînd dezvolta
rea economiei naționale în 
rțtmuri înalte, fără prece
dent, impune lărgirea con
tinuă a bazei interne de 
materii prime, gospodări
rea chibzuită, cu maximă 
eficiență a tuturor niateri-

le electorale
țar, maistru la I.M. Paro
șeni, (nr. 19),

BANIȚA — Mafia Mar- 
dare, secretar adjunct Ia 
comitetul comunal de 
partid, și Natalia Dilja, 
casieră, (nr. 1); — Lucreția 
Stoica și Ileana Stoica, ță
rani (nr. 2) ; — N’stor Cos- 
tea, impiegat, și Petru 
Marcu, șofer, (nr. 3); — 
Ileana Corbei și Letiția 
Stoica, țărani, (nr. 4); — 
Aurel Vladislav, gestionar, 
Ioan Rusu, șef echipă dis- _ 
trict C.F.R., și Rusalin Stoi- ’ 
ca, paznic, (nr. 5); — Gri- 
gore Jianu, vicepreședinte 
al cohsiliUlUj popular co
munal, si Ioana Bazarea» 
directoarea școlii generate, 
(nr. 9); — Gheorghe Voi- 
nea, profesor și Gheorghe 
Rusu, tehnician la I.U.M.P., 
(nr. 10). /

In perioada care urmea
ză candidații de deputați 
se vor iriți Ini cu alegătorii 
pentru a dezbate proble
mele care vizează dez,vol- 
tarea si înfrumusețarea lo
calităților, acțiunile ce tre
buie întreprinse in acest 
scop.

ilor prime vechi, a materia
lelor refolosibile, toate aces
tea avînd un scop bine de
finit, de a contribui din 
plin la economisirea resur
selor materiale, la reduce
rea consumurilor de energie 
și combustibili, la reduce
rea eforturilor valutare ale 
țării.

In lumina prevederilor 
decretului, o primă sarcină 
care se ridică în fața fie
cărui om al muncii, al fie
cărui conducător începând 
cu cele mai simple forma
ții de lucru, înainte de a 
trece la recuperarea și va-

lorificarea resurselor ma
teriale refolosibile, constă 
în CREȘTEREA PERMA
NENTĂ A EFICIENȚEI 
CONSUMURILOR MATE
RIALE. Care 'sînt căile de 
îndeplinire a acestei sar
cini ? Una dintre ele cu o 
valoare deosebită — care 
pentru minele din Valea 
Jiului are o importanță co- 
vîrsitoare — constă în A- 
SIGURAREA FUNCȚIO
NARII UTILAJELOR ȘI

Dorin GIIEȚA
’ • . j ■ ■ ■_ ,

■

(Continuare în pag. a 2-a)

fOCÎALHTEȘeful de schimb Nae Piroșca din brigada Iui Constantin Borș de la sec
torul XI al minei Petrila și ortacii Colincă Manafu și Alexandru Prodan. 
Colectivul din care fac parte a realizat peste plan un plus de 4 ml.

Cel mai tinăr cartier din cel 
mai tinăr oraș al Văii Jiului

„Bucura" este cel 
tinăr cartier din cel 
țînăr oraș al Văii

mai 
mai 

Jiului 
— Uricani. Pe terenul cu 
câteva gospodării țără
nești răslețite s-au înălțat 
în ultimii ani blocuri ma
iestuoase cu sute de apar
tamente confortabile,

mai numeroase, apar
tamentele din blocul res
pectiv numără 3-4 came

re. Anul trecut cartierul 
Bueura s-a extins prin 
construirea blocului 17, 
cu 70 de apartamente, 
toate avînd confort sporit. 
Tot în anul trecut, în

Imaginea
devenirii noastre

Alegerile de la 9 mar- i 
tie vor fi o elocventă : 
mărturie a faptului ’ că ; 
dialectica noastră este, ț 
în esență, dialectica par- ; 
tieipării, a conștiinței și ; 
libertății, a democrației ; 
socialiste. Există în | 
tot ce am făurit aici la ț 
noi în Vale, în întreaga 
țară, va exista în t°t ce j 
vom dura de aici înain- | 
te în drumul nostru j 
spre comunism. Este o j 
investiție proprie numai :• 
oamenilor ce își „trăiesc f 
exemplar, cu matură \

3
3

Creația telinico-științifică de masă 
contribuție de seamă Ia dezvoltarea 

economico-socială a Văii Jiului
înfaptuirea importante

lor sarcini de dezvoltare 
economico-socială ce revin 
colectivelor de oameni ai 
muncii din Valea Jiului, 
din documentele adoptate 
de Congresul al XII-lea al 
partidului avînd ca obiec
tiv prioritar sporirea în 
ritm rapid a producției de 
cărbune, impune organiza
rea superioară în toate 
domeniile de activitate, ac
centuarea laturilor crea-

toarc ale muncii. O impor
tanță și o semnificație deo
sebită capătă în aceste 
condiții stimularea creati
vității tehnico-științifice la 
nivelul tuturor colectivelor 
de muncă, precum și în 
activitatea ce o desfășoară 
fiecare muncitor, inginer 
sau tehnician, importanța 
inovării tehnologice în asi
gurarea unei eficiențe su
perioare producției 
duștriale moderne

in-
es-

te pusă în evidență 
și de încadrarea acțiunilor 
de creație tehnico-științifi- 
că de masă în manifestă
rile Festivalului Național 
„Cîntarea României" și co
ordonarea lor de către or
ganele și organizațiile de 
partid.

In spiritul acestor cerin
țe comisiile de creație teh-

B. MIHAI
(Continuare în pag. a 2-a)

2—3 și 4 camere. Blocul
2 cu 48 de apartamente, 
spre exemplu, are la par
ter spații comerciale în
sumând 2826 m-p-

De la alegerile anteri
oare și pînă în prezent, 
cartierul s-a dezvoltat an 
de an. După cum ne re
lata tovarășul Dan Mar- 
cu, vicepreședintele Con
siliului popular al orașu
lui Uricani, în anul 1977 
s-au construit aici blocul 
1 cu 80 apartamente și 
blocul 12 cu 60 aparta
mente, toate cu 2 și 3 ca
mere. In anul 1978 cons
tructorii au înălțat blocul
3 cu 30 apartamente. Se 
cuvine menționat faptul 
că pentru a asigura un 
confort sporit familiilor

cartier au fost atacate lu
crările la noul cinema
tograf cu 350 de locuri ce 
va întregi aspectul ur
banistic al orașului, pre
cum și la școala genera
lă cu 24 săli de clasă. Ci
nematograful se află în 

faza de construcție, iar la- 
școală s-a turnat funda
ția. î

In acest an, se va înăl
ța în cartier încă un bloc 
cu 70 apartamente. Deci, 
și în prezent cartierul es
te un adevărat șantier- 
Dar locatarii blocurilor 
date în folosință, ; împre
ună cu deputății legisla*

D. CRIȘAN

(Continuare în ,3:;g a 2-a)

responsabilitate, în cli
matul unei democrații 
autentice, condiția de 
producători și proprie
tari ai bunurilor mate
riale și spirituale. In
tr-adevăr, privind țara 
avem imaginea unei o- 
pere cu arhitectură ar
monioasă fără prece
dent, gîndită și făurită 
de un întreg popor. U- 
nanimitatea și umanita
tea cu care luăm hotărî- 
rile,, cu care clădim — 
anirriați de aceleași i- 
dealuri — țara, cu care 
slujim fără preget deve
nirea ei, este rodul exer
citării, de către fiecare 
cetățean, a dreptului de 
a-și spune cuvântul. Iar 
cînd partidul cere și as
cultă cuvîntul fiecărui 
cetățean, cînd acest cu- 

j vînt dă glas dragostei 
’ pentru țară și pentru 
: partid, cînd el respiră 
ș pasiune,, responsabilita- 
j te politică și civică. 
; competență. înseamnă că ; 

,ș. poporul român veghează 
: cu adevărat asupra de- 
| venirii sale. '
ț ■ - i. VifAlean
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Viața de partid

Hotărîtoare pentru nivelul dezbaterilor 
la învățămîntul politico-ideologic (Urmare din pagina I)

Competența propagandiștilor 
in prezentarea temei, dar și 

participarea cursanților
Dezbaterile care s-au 

desfășurat la îrivățămîh- 
tul cte partid din cadrul 
sectorului V de la mina 
Ruperii, au scos in eviden
ță o anumită cunoaștere 
a problemelor care țin 
«e creșterea ■ rolului con
ducător al organizațiilor 
de partid în etapa actua
lă. Propagandistul Gheor- 
ghe Ular. deși a prezen
tat în mod succint sar- 
ein le ce revin organiza
țiilor de partid în lumi
na documentelor Con
gresului al Xll-lea a re
ușit în linii mari să tre
zească interesul cursanți
lor, Acest lucru îl dove
dește faptul că o bună 
parte din cei prezenți 
și-au adus aportul la dez- 

respeetive.
Petru 

Bozeșan, 
Gheorghe Simion, Năsta- 
se Inoveanu, Constantin 
Nichie și Dumitru Ma
rin s-au axat in cuvîntul 
lor pe necesitatea întări
rii ordinii și disciplinei, 

afirmării 
înaintate 
I ață de 
formarea 
sănătoase 
societate.

Nu dorim să ne refe
rim prea mult la acest as
pect al lucrurilor, la par
tea pozitivă, fără a amin
ti unele lipsuri care se 
manifestă în activitatea 
cursanților de Ia învăță
mîntul de partid: Parti- 
ejpanții la dezbateri s-au 
referit foarte la 
n-au aprofundat 
palele probleme 

. ce. referitoare la 
nutul nou, științific, 
se manifestă în 
cerea de către partid

baterea temei 
M:hai Doroftei, 
Sebeștin, Ion

unei atitudini 
față de muncă, 
tehnica nouă, 
unor convingeri 
despre viață și

general, 
princi- 
teoreti- 

conți- 
care 

condu- 
a 

tuturor domeniilor vieții 
social-polltice. Acest lu
cru s-a datorat slabei 
preocupări a propagan
distului care n-a difuzat 
din timp tematica , nece
sară cursanților.

La un moment dat ar
tificierul Petru ..Sebeștin 
și minerul Ion Bozeșan 
care s-au referit ia pro
blema educării ateist-ști- 
ințifice, au ridicat cîteva 
probleme interesante dar 
neclare, însă nimeni nu 
a dat un răspuns clarifi
cator, pe măsura așteptă-

exemplu 
seama 
dezba- 
unele 
esen- 

partid. 
această

riii. Din acest 
ne putem da ușor 
că participanții la 
tere nu cunoșteau 
probleme teoretice, 
țiale în munca de 

Privind prin 
prismă, a exigențelor ca
re se pun la ora actuală, 
pentru a cunoaște și 
ționa cu fermitate în 
mina documentelor 
borate de Congresul 
Xll-lea al partidului, 
putea spune că în cadrul 
dezbaterilor nici proble
mele practice, cu care se 
confruntă zi de zț acest 
colectiv, n-au fost abor
date cu răspundere 
către cursanți, pentru 
găsi soluții eficiente 
vederea îmbunătățirii 
tivității de viitor. La 
cest capitot putem amin
ti problema introducerii 
mecanizării în sector, ca
re de fapt frămîntă orga
nizația de partid, între
gul colectiv, dar despre 
care nu s-a insistat prea 
mult în cadrul dezbaterii.

Ani enumerat doar cî
teva aspecte care s-au 
desprins în cadrul învă- 
țămîntului de partid de 
la sectorul V al minei Lu- 
peni. Rezultatele pe care 
acest colectiv le-a obți
nut sînt cunoscute, la 
fel și condițiile tectonice 
grele în care se lucrează. 
Nu poate fi trecută cu ve
derea nici pasiunea cu ca
re acest colectiv a știut 
și știe să. se dăruiască 
muncii. Toate au fost în
fățișate pe larg de că
tre Dumitru Marin, secre
tarul organizației de 
partid. Toate acestea 
însă nu permit să negli
jăm nici un moment latu
ra teoretică 
noastre, 
nice a 
partid, 
practică 
plicarea 
cestora în 
această dată a ieșit în 
vidență un adevăr incon- 

dezba- 
niodul

ac- 
lu- 

ela- 
al 

am

de 
a 

în 
ac- 
a-

a pregătirii 
a însușirii temei- 

documentelor 
precum și 
ce constă 
neabătută 

viață.

de 
latura 

în 
a 
Și

a- 
a- 
de 
e-

testabil : nivelul 
terii depinde de 
în care, atît propagandiș
tii cît și cursanții, se pre
ocupă de pregătirea te
meinică a acestei activi
tăți.

Valeriu COANDRĂȘ

linie obține și colectivul 
minei Paroșeni.

Dar, preocupările pentru 
creșterea permanentă a e- 

tilajelor datorită defecțiu-, ficienței consumurilor ma- 
teiu'rivrrieiri'A gura funcționarea utilaje- ' nilor electromecanice din

■ ■ • U'C-A |nr instalai iilor l-> na rame- eare 800 de ore doar la sec
torul I, cel mai mecanizat 
sector al minei și care a 
rămas sub prevederi 
47 398 tone cărbune, 
mina Lonea, în trimestrul 
IV se înregistrează 447 de 
ore de staționare și la U- 
ricani 100 de ore, în ace
eași perioadă.

Sînt însă colective mi
niere unde se asigură o 
funcționare a utilajelor și 
instalațiilor din dotare la 
parametri chiar superiori 
celor planificați, unde se 
realizează întreținerea, re
parațiile și asistența teh
nică de exploatare la un 
înalt nivel calitativ. Dăm 
un singur exemplu : la mi
na Lupeni, din abatajele 
dotate cu complexe meca
nizate s-ă extras 41,8 la 
sută din toată producția 
minei, obținîndu-se, pe 
seama sporurilor de pro
ductivitate din aceste aba
taje, o depășire a produc
tivității muncii planificate 
de 1247 kg/post.*La secto
rul IV, sector în care în
treaga producție Se extrage 
cu complexe mecanizate, a 
fost obținuj un plus de 
34 377 tone cărbune. Rea
lizări meritorii pe această

INSTALAȚIILOR LA PA- 
R AMETRI PRO1ECTAȚI
pentru aceasta fiind ne
cesară 1 ____
CA LI TAȚI I 1NTREȚIN E-
RII, REPARAȚIILOR ȘI A- 
SI.STENȚEI TEHNICE DE 
EXPLOATARE. De ce 
ne-am oprit, deocamdată, 
asupra acestor două pro
bleme, de ce le-am eviden
țiat în mod deosebit ? Pen
tru că aici, în aceste 
menii de activitate în ca
drul întreprinderilor 
niere sînt importante re
zerve de îmbunătățire a 
activității și pentru că sînt 
colective miniere unde fo
losirea utilajelor din do
tare — cum ar fi, spre e- 
xemplu, complexele meca
nizate, combinele 
intare sau mașinile de 
cărcat — lasă mult de 
rit.

Exemplificăm : I.M. 
vezeni beneficia la începu
tul anului 1979 de mijloace 
fixe în valoare de 614 mi
lioane lei cărora li s-au 
mai adăugat în cursul a- 
nului utilaje în valoare de 
46 milioane lei. Cu toate 
acestea, mina a rămas da
toare economiei naționale 
în anul amintit eu 160 381 
tone de cărbune, iar 
prima lună a acestui 
planul a fost realizat doar

în proporție de 67,6 la su
tă. Aceste cifre vorbesc de 
la sine de „preocuparea" 
care există la această în
treprindere pentru a asi-

le de nefuncționare a uti
lajelor. La mina Aninoasa, 
s-au totalizat intr-un an 
2 200 ore de staționare a u-

do

rm-

de îna- 
în- 
do-

Li-

în 
an

lor, instalațiilor la parame
tri proiectați. Alte exem
ple : la mina Lonea s-au 
obținut cu complexele me
canizate productivități de 
5 și sub 5 tone Pe post, 
iar avansarea în abatajele 
dotate cu aceste comple
xe a fost în jur de 10 me
tri liniari, sub nivelul rea
lizărilor obținute, cu mij-.. 
loace clasice. La mina A- 
ninoasa producția prevăzu
tă să se extragă din aba
taje cu susținere mecaniza
tă a fost realizatei doar în 
proporție de 61 la sută, iar 
cu o combină de înaintări 
s-au obținut avansări de 
numai 40 ’ ml pe lună. La 
mina Uricani producția 
planificată a se extrage cu 
susținere mecanizată atin
ge un nivel de... 60 la su
tă. O combină de înaintări 
în steril nu funcționează 
pentru că îi lipsește „deș- 
prăfuitorul". motiv pentru 
care nici la mina Bărbă- 
teni nu funcționează alte 
două combine asemănă
toare. Cit despre calitatea 
întreținerii, reparațiilor Șl 
asistenței tehnice de ex
ploatare, grăitoare sînt ci
frele care sintetizează ore-

cu 
La

teriale trebuie să se regă
sească în extinderea utili
zării materialelor noi — în
locuitoare, avantajoase teh- 
nico-economic, in crearea 
de produse noi, reproiecta- 
rea celor existente în cons
trucție ușoară și cu para
metri funcționali compe
titivi, prin îmbunătățirea 
Principiilor funcționale, 
creșterea valorii de între
buințare a durabilității, îm
bunătățirea calității și fia
bilității, tipizarea, stan
dardizarea, simplificarea și 
miniaturizarea reperelor 
subansamblelor componen
te și produselor, în aplica
rea sau extinderea tehnolo. 
giilar noi care să asigure 
creșterea gradului de utili
zare a materialelor, a teh
nologiilor, economii de de
bitare, concomitent cu a- 
sigurarea aprovizionării ma
terialelor la dimensiuni 
fixe și multiple.

înfăptuirea acestor sar
cini — care revin și uni
tăților de cercetare, ingine
rie tehnologică și de pro
iectare —, instituțiilor de 
învățămînt superior consti
tuite cîteva din condițiile 
de bază pentru recupera
rea și valorificarea resur
selor materiale r.efolosibile.

Creația tehnico-științifică de masă
(Urmare din pagina 1)

nico-științifică municipa
lă, orășenești, din între
prinderi și instituții ac
ționează pentru antrenarea 
unui număr cît mai mare 
de oameni ai muncii la 
acțiunile organizate,, pentru 
orientarea acestora spre 
problemele prioritare ale 
producției. Ca urmare, bi
lanțul anului 1979 relevă 
o serie de rezultate bune 
în acest domeniu, ilustrate 
prin cele 485 de obiective 
soluționate, cu 32 la sulă 
mai mult decît în anul pre
cedent. Dintre acestea 237 
au vizat sporirea produc
ției, 120 reducerea
murilor de materii prime, 
materiale și energie, 
ducerea importului, 71 îm
bunătățirea calității 
duselor. Soluțiile 
găsite pentru, 
unor probleme* 
ale producției sînt 
competenței și muncii pline 
de abnegaț ie a celor 2 693 
muncitori, 352 tehnicieni,

consu-

54 re-

pro-
■ originale 
rezolvarea 
prioritare 

rodul

700 ingineri și cadre di
dactice care au conferit 
caracterul de masă acestei 
activități cu un ridicat po
tențial creator. Au fost or
ganizate peste 120 dezba
teri, schimburi de expe
riență, mese rotunde, sim
pozioane care au prilejuit 
mai buna cunoaștere a 
rezultatelor pozitive dobîn- 
dite în muncă, extinderea 
și generalizarea îmbunătă
țirilor aduse tehnologiilor 
de fabricație, a metodelor 
moderne de conducere și 
organizare a 'producției.

Demn de menționat este 
faptul că majoritatea obiec
tivelor soluționate, a mani
festărilor cu caracter de
schimb de experiență au
abordat probleme priorita
re ale activității economice 
a municipiului, cum sînt 
programul de dezvoltare: a . 
capacităților de producție 
și modernizare a tehnologi
ilor din subteran, amplifi
carea fabricației de utilaj 
minier, îmbunătățirea ca
lității producției. Metoda

(Urmare din pagina I)

turii anterioare, Maria
.Sîrbușcă și Ioan Geană,
au început de anul tre
cut acțiunea de amenaja
re a zonelor verzj din ju
rul blocurilor în care s-au 
mutat. Maria Pavel, res
ponsabila scării hr. III de 
la blocul 3 a avut iniția
tiva să planteze fiori, ar
bori și arbușlp. ornamen
tali aduși de Pe dealurile 
din împrejurimi. Același 
lucru l-au făcut și locata
rii mutați în apartamen- 

■ te-le celorlalte blocuri 
noi. In cartier există o ' aparat de contracu- 
adevărată întrecere pen- rent, iar numărul caza-

Cel mai tînăr cartier din cel mai

tru a amenaja cît mai 
frumos casa scărilor, pre
surii și celelalte spații 
de folosință comună.

„Paralel cu construcți
ile de locuințe. s-a extins 
și centrala termică din 
cartier. Pentru asigurarea 
apei calde tuturor aparta
mentelor din cartier, a- 

' riiil trecut s-a montat un 
de

]a centrală s-a
încă 8, deci In

nelor de 
mărit cu 
total avem 16 cazane. Așa 
Se: Și explică faptul că 
n-avem reclamați! și se
sizări în această 
ție", spunea cu 
mîndrie tovarășul 
Fierarii, 
asociației de locatari- 
cartier.

Cît privește obiectivele

direc- 
legitimă 

Marin 
administratorul 

din

edilitar-gospodăre.ști și de 
înfrumusețare a cartieru
lui, cetățenii, împreună 
c-u deputatul care va fi a- 
les, vor amenaja noț zo- 

. ne verzi, vor însămînța 
cu iarbă, vor sădi flo-ri și 
planta arbori s> arbuști 

îndeosebi
Mai 
lo
co-, 
să

ornamentali, 
din resurse locale, 
doresc să amenajeze 
curi de joacă pentru 
pii și, bineînțeles, 
Contribuie prin muncă vo
luntar patriotică la înăl
țarea de noi blocuri, a ci
nematografului și școlii 
din cartier.

de exploatare cu preaba- 
taj tubular in vatră (I.M. 
Dîlja), adaptarea combine
lor de abataj pentru con
dițiile de tăiere a cărbune
lui din stratul 3 (I.M. Lu
peni), dispozitivul de mon
tare mecanizată, a panouri
lor prefabricate mari de 
susținere a galeriilor 
(I.C.P.M.C.) sînt doar'Cîte
va din temele, cu eficien
ță economică ridicată, so
luționate de către specia
liștii din unitățile produc
tive și institutele de cer- 
cetare-proiectare. Se cuvine 
subliniată, în contextul a- 
acestor realizări, preocupa
rea statornică, pentru pro
movarea noului, pentru 
îmbunătățirea tehnologiilor, 
ce poate fi întîlnită la o 
serie de colective de muu-. 
că, cum sînt. I.M. Lupeni, 
I.M. Paroșeni. 1 P.C.V.J., 
I.F.A. Vîscoza. I.C.P.M.C, 
C.C.S.M., realizările bune 
obținute la I U M P. în a- 
similarea unor utilaje și 
instalații miniere complexe.

In același timp însă o 
serig de unități economice, 
între care I.M Petrila, 
I.M. Aninoasa, I.R.I.U.M.P., 
Grupul 2 de șantiere al 
T.C.1L, raportează un bi
lanț sub nivelul potențialu
lui creator al colectivelor 
respective, al sarcinilor 
deosebite care le stau în 
față în dezvoltarea și mo
dernizarea producției.

In acest an, sarcinile 
sporite ce revin unităților 
economice din Valea. Jiu
lui impun stimularea în- 
tr-o măsură sporită a crea
tivității tehnice, creșterea 
aportului cadrelor proprii 
la soluționarea probleme
lor practicii productive. 
Este necesar, în acest sens,

să se realizeze o mai bună 
coordonare a activității 
comisiilor de creație teh
nică municipală, orășenești, 
din întreprinderi și insti
tuții, o colaborare mai 
strînsă a acestora cu o 
serie de organisme cu pro
fil asemănător cum sînt 
comisiile inginerilor și teh
nicienilor, comisiile pe do
menii de pe lîngă consi
liile oamenilor muncii, 
cercurile inovatorilor etc. 
Este necesar să se asigure 
o participare largă, a tu
turor oamenilor muncii la 
acțiunile organizate, deoa
rece o investigație recentă 
a relevat că peste 30 la 
sută din persoanele ches
tionate nu au fost. antre
nate sub nici o formă în 
activitatea de creație teh
nică. Organizarea temeini
că a acțiunilor de creație 
tehnică, stimularea mate
rială și morală a celor ce 
obțin rezultate deosebite, 
îmbunătățirea informării 
tehnice, a schimbului de 
experiență privind noută
țile tehnologice, aplicarea 
unor tehnici și metode a- 
decvate de stimulare a 
creativității constituie doar 
cîteva din căile prin care 
comisiile de creație teh- 
nico-științifică de nlasă, 
sub îndrumarea organelor 
și organizațiilor de partid, 
își vor perfecționa în con
tinuare activitatea, contri
buind la dezvoltarea capa
cităților de producție, mo
dernizarea tehnologiilor și 
sporirea nivelului de efi
ciență economică a activi
tății tehnieo-productive din 
unitățile economice ale Văii 
Jiului,

I
I
I
I

• Consemnăm cu plăcere 
apariția în librării a unei 
cărți, ce.a de-a noua, sem
nată de fostul nostru co
leg de breaslă, scriitorul 
Radu Selejan. „Cetăți sub- 
pămîntene" cuprinde o su
ită de reportaje, în majo
ritate inspirate din viața 
minerilor din Valea Jiu
lui.

• Magazinul de articole la Lonea, călătorii au aș- 
sportive din Petroșani va 
fi redeschis într-un nou 
local, în clădirea în care 
a funcționat magazinul de 
desfacere j 
pentru copii

(lîngă sediul centrului de 
valorificare ă ambalajelor).

• Lîngă parcul din Pe-
teptat zadarnic să vină un 
autobuz, timp de aproape 
o oră (între orele 15—16). troșani — se află următo- 
Cine se face vinovat de o rul anunț : „Atenție, sus se 

a _ articolelor asemenea „punctualitate"? lucrează". Stupoare ! Ne-am 
i „Țăndărică". ’

• In sala de apel a mi
nei Aninoasa, formațiile 
de muzică populară ale 
Clubului sindicatelor au 
susținut un bogat program, 
artistic dedicat. fruntașilor 
în producție.

• In ziua de 15 februa
rie, in stația terminus de

.Țăndărică". • In legătură cu deza- 
fecare.a și demolarea unor 
construcții vechi din zonă, 
atelierul întreprinderii 
pentru întreținerea și re
pararea utilajului de calcul 
(I.I.R.U.C.) a fost mutat 
(din strada Republicii nr. 
40) în strada Cloșca nr 2,

• In viitorul centru ci
vic al orașului Vulcan a 
început: turnarea fundației 
celui de-al doilea 
al blocului nr. 18 care, 
final, va avea 60 

uitat în sus, dar nu era... tamente. 
decît cerul 1

• Pentru 
amatori: la 
to-moto din 
fost puse în 
rampe. Acestea pot fi ins
talate, cu ușurință, pentru 
efectuarea unor reparații și 
întrețineri curente.

automobiliștii
magazinul au- 
Petroșani au 
vînzare mini-

tronson
în 

de apar-

• Ca urmare a 
minerilor de la 
conducerea A.U.T.L. a re
zolvat problema transpor
tului în comun pe traseul 
Coroești — Bărbăteni. In- 
cepînd de ieri, 18 februa
rie, s-au înființat do

solicitării 
Paroșeni,

uă trasee noi: Co- A 
roești— Mina Paroșeni și | 
retur, cu două autobuze, ' 
precum și Bărbăteni — Mi- ! 
na Paroșeni și retur, cu 
un autobuz. Autobuzele cir
culă pe aceste trasee între 
orele : 4—8; 10—11,30; 13— 
15 ; 16—17,30; 19—20 ; 22— 
23; și 0,30—1,30. (C.I.)

I

I
Rubrică realizată de 
Valeriu COANDRAȘ
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Competițiile „Daciadei“
Sc^ întreceri spectaculoase în etapa județeană

Vineri, sîmbătă și du
minică, pîrtiile din masi
vul Paring au găzduit e- 
tapa județeană a campio
natului republican de schi 
rezervată copiilor mici și 
mari, juniorilor I și II- Au 
■participat cei mai buni 
schiori de la C.S.Ș. Petro
șani, Clubul școlar „Pioni
erul" Lupeni și din Deva, 
în afară de concurs au 
luat parte și elevii clasei 
speciale de schi ai C.S.Ș. 
Petroșani. Iată primii cla
sați ai probelor : Slalom 
special junioare : 1. Ileana 
Vladislav, iar pe locurile 
2 și 3, cu același timp, Iu- 
djth Kacso și' Dorina Pop, 
toate de la C.S.Ș. Petro
șani. ba junioare mici, 
primul loc a revenit schi-

oarei Iudith Kardo de la 
C.SJȘ. Petroșani, iar: la 
băieți : 1. Dumitru Lazăr; 
2. Tiber Iu Kovacs, la ju
niori mari și Florian Filip, 
Horațiu Țipțer și Marian 
Nicoară, în ordine, la ju
niori mici. Slalom uriaș, 
fete: Ileana Vladislav; Iu- 
dith Kacso și Dorina Pop 
la junioare mari, Iudith 
Kardo 1® junioare mici. 
Băieți; Gabriel Silvian și 
Dumitru Lazăr la juniori 
mari, Horațiu Țipțer, Flo
rian Filip și Tiber iu Ko
vacs la juniori mici. Cobo- 
rire fete : Iudith Kacso, 
Dorina Pop si Ileana Vla
dislav la junioare mari. 
Băieți: Dumitru Lazăr,
Gabriel Silvian la juniori 
mari, Horațiu Țipțer, Ti-

beriu Kovacs și Marian 
Nicoară la juniori mici- 
Slalom special fete : Ni- 
coleia Armaș, urmată de 
Mirela Stănescu ; copii: 
Călin Țipțer, Mircea Oros 
(Deva) și Dan Comănescu. 
Fetițe: Simona Costinaș; 
Liana Grosu și Corina Vla
dislav. Băieți : Răzvan 
Pop, Siegfried Bota și Dan 
Negruț. Slalom uriaș, co
pii mari, fete : Nicoleia 
Armaș, Florica Rad; co

pii mici : Simona Costinaș, 
Liana Grosu și Alina Do- 
robanțu ; copii mari, băieți: 
Călin Țipțer, Edmund lo
ja, Mircea Oros ; copii 
mici: Dan Negruț. Răzvan 
Pop, Claudiu Popa.

Aurel SLABII

Cupa ziarului „Steagul roșu“ la schi
EDIȚIA A VI-A

Paring, 24 februarie 1980
• La redacție au fost făcute primele înscrieri 

• Stabilirea pîrtiilor, cronometrajul și arbitrajul pe 
pîrtie vor fi asigurate, ca și la ediția precedentă, de 
cadrele I.E.F.S. București • Zilnic vom furniza amă
nunte privind organizarea și desfășurarea concursului.

BASCHET, DIVIZIA B (TINERET)

Victorie si»
JIUL-STIINȚA PETRO

ȘANI — GLORIA DEJ 
131—65 (52—38). Duminică, 
17 februarie a.c., în sala 
de sport a Liceului mini-" 
er din Petroșani a avut 
loc etapa a XV-a a cam
pionatului diviziei B de 
baschet între echipa locală 
Jiul-Știința și Gloria Dej. 
Echipa noastră, care, în 
ultimele trei meciurj a 
terminat învingătoare, por
nea favorită și în această 
partidă cu ultima clasată 
în serie- Meciul a început 
în nota de dominare a lo
calnicilor care în min. 5 
conduceau cu 10—0, iar în 
min. 7 cu 20—4 și care au 
terminat repriza cu un a- 
vantaj de 14 puncte: 
52—38.

în pauză, cei prezenți în 
sală, au luat parte la un 
frumos moment oferit de 
echipa noastră, care a săr

flori pentru antrenor
bătorit cei 52 de ani , îm
pliniți. de antrenorul lor 
— Teodor Szilagy. Au mul
țumit sărbătoritului pentru 
tot ceea ce a făcut și face 
pentru sportul din Valea 
Jiului, i-au dorit sănătate, 
fericire și i-au oferit flori.

După acest moment a 
început repriza secundă. 
Băieții noștri au jucat 
cum poate n-au făcut-o 
niciodată, reușind în far-o 
singură repriză să reali
zeze 76 de puncte. Scor 
final 131—65. Recordul 
săptămînii trecute a fost 
doborît, iar locul doi în 
clasament consolidat. Cel 
care a punctat „suta", a 
fost Doru Brăgaru. Impor
tant este că echipa se a- 
flă într-o bună dispoziție 
de joc, că realizează mul
te puncte. Și toate aces
tea au la bază seriozitatea 
și munca întregului lot

precum si a antrenorului 
Teodor Szilagy. Privindu-i 
pe acești băieți: Gheorghe 
Ghiță, Nicolae Mihuți, Do
ru Brăgaru, Alexe Nunu 
Ghiță, Lică Crișan, Sorin 
Szilaghy, Francisc Dea®, 
Constantin Duna și Mihai 
Tăngăreanu, jocul lor, dă
ruirea cu țâre luptă meci 
de meci ne simțim mulțu
miți. Regretăm faptul că 
ceilalți colegi ai lor. hand- 
baliștii și fotbaliștii stu- 
denți se complac în situ
ația tristă a ultimului Ioc 
pe care-1 ocupă în clasa
ment.

încheiem aceste rînduri 
eu gîndul că baschetbaliș- 
tii vor încerca să învingă 
la Timișoara pe „Voința". 
Le dorim din toată inima 
succes!

Jdzsef PILDNER, 
student

►vopulara competiție 
jJF deschisă tuturor
4 vîrstelor. Cupa zia

rului „Steagul roșu" la 
schi, beneficiază și în acest 
an de sprijinul cadrelor 
didactice și studenților de 
la catedra de schi a I-E-F-S. 
București, Baza . didactică

Paring. în funcție de sta
rea zăpezii, conducerea 
catedrei va stabili traseul, 
numărul de porți și gra
dul de dificultate a probe
lor astfel îneît prinir-o 
singură manșă de slalom 
special să fie satisfăcute 
atît exigențele concurenți- 
lor legitimați, cît și ale 
amatorilor. Vor fi stabilite, 
deci, pe o pîrtie, lungimi 
și porți diferite în funcție 
de gradul de pregătire, se

xul și vîrsta cpncurenților.
La sfîrșitul săptămînii 

trecute la redacție au fost 
făcute primele înscrieri în 
concurs. Precizăm că în
scrierile pot fi' făcute pe 
tot parcursul acestej șăp- 
tămîni, atît la redacție cît 
și prin asociațiile sportive 
din întreprinderi- și insti
tuții, și prin profesorii de 
educație fizică și sport din 
școli și de la Institutul de 
mine.

Breviar
• VOLEI, Campionat ju

dețean : Minerul Livezeni
— Rapid Deva 3—0 (M) și 
Parîngul-Știința Petroșani
— C.F.R. Simeria 3—2.

• ȘAH, Campionatul re
publican școlar etapa pe 
oraș, fete: Șc. gen. nr. 6
— Șc. gen. nr. 7, 3—2 ; Șc. 
gen. nf. 1 — Șc. gen. nr- 
2, 1—2 ; Liceul economic
— Șc. gen. nr. 4, 3—1 ; Bă
ieți : Șc. gen. nr. 6 — Șc. 
gen. nr. 7, 5—1. Toate din 
Petroșani.

Campionatul municipal 
pe echipe seniori: Concep
ția Petroșani — C.F.R. Pe
troșani 4—0.

• TENIS DE MASA, 
Campionatul municipal : 
I.C.P.M.C. Petroșani — 
Preparatorul Petrila 9—2; 
Minerul Lupeni — Sănă
tatea Vulcan 9—1.

Fotbal
Un util meci

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
I.G.C.L. PETROȘANI 3—1 
(1—1). Sîntem în preajma 
reluării activității compe- 
tiționale cînd toate echi
pele de fotbal din Valea 
Jiului sînt angrenate în 
„febra" pregătirilor pentru 
returul campionatului.

Știința Petroșani, dornică 
de a părăsi „lanterna" în 
clasamentul seriei a dove
dit, prin jocul său, că lo
cul ocupat la sfîrșitul tu
rului este un accident și 
că este capabilă să ofere 
suporterilor meciuri de ca
litate, ceea ce-i va permi
te acumularea de puncte, 
depărtînd-o astfel de zona 
retrogradării.

De cealaltă parte, fotba
liștii de la I.G.C.L., deși

I

Nu se poate să nu în
cerci Un sentiment de 
satisfacție în fața Sfin
xului mare, din ce *“ în 
ce mai mare, de oameni 
ai muncii din Valea Jiu
lui care merg să-și pe
treacă duminica în aerul 
tonifiant al muntelui. A- 
c-est sentiment l-am în
cercat si duminică . pe 
pîrtiile din Paring, unde 
și-au dat întîlnire multe 
sute de oameni de toate 
vîrstele, echipați sau ne
echipați de munte, cu 
mâncarea în traistă ca să 
ia masa de prînz acolo 
sus, la aer curat, 
pentru edificare, un 
xemplu : telescăunul 
transportat în sus 
spre ora 15, cînd alții, se 
grăbeau să coboare ca să 
prindă autobuzul.

Și, pentru că vrem să 
facem o cronică de du
minică, informăm citito
rii noștri că pe pîrtiile 
din Paring au avut loc 
unele întreceri ocaziona
le. Dintre acestea, se de
tașează cea de coborîre 
de pe Slima care a atras 
prin spectoculosul ei. Pe 
celelalte pîrtii, agre
ment în toată regula, 
îneîntau copiii de toate 
vîrstele veniți cu și fără 

Dar ceea ce a 
fost 
atît 
cît

Și> 
e- 
ă 

pînă

părinți, 
făcut atmosferă a 
exuberanța tinereții, 
în rîndul schiorilor 
și al vizitatorilor „pe- 
deștri". Dorim însă să 
facem o remarcă mai a- 
les pentru această ulti
mă categorie de vizita
tori ai muntelui : pîrtiile 
sînt pentru schiori. In
trarea în pîrtii fără schi
uri devine periculoasă a- 
tît pentru cel care schi
ază cît și pentru cel ce 
traversează pîrtia fără 
schiuri, existînd perico
lul accidentării reciproce.

să

Cîteva propuneri în folosul
oamenilor ce urcă în Paring

Pe de altă parte, se cre
ează urme adinei care de
vin periculoase pentru 
cei care schiază. De a- 
ceea este bine să se cir
cule numai pe marginea 
pîrtiilor atît la urcare cît 
și la coborîre. Intrucît es
te măre numărul celor 
care fac cobofirj pe să
niuțe, în special copii, le 
recomandăm să evite — 
din aceleași motive — 
pîrtiile de schi.

petrecere a timpului li
ber în aerul proaspăt al 
muntelui. Conducerea 
E.G.C.L. să-și continue 
acțiunea de amenajare 
și în exteriorul stației 
telescaun. Un buldozer 
ar putea face minuni în 
două — trei zile- Ocolul 
silvic să-și ridice cît 
mai curînd — chestie de 
o zi doua — vagonul pe 
care l-a uitat pe un spa-

Ce nu se poate face cînd 
se pun pe prim plan in
teresele oamenilor ! Deo
camdată ne rezumăm la

aceste propuneri venite 
din rîndul oamenilor 
muncii, iubitori de mun
te, care doresc ca mun
tele să fie și ospitalier. 
Așteptăm noi propuneri 
și... materializarea celor 
mai sus amintite.

T. NICOARA

CRONICA MUNTELUI
Vorbind despre ziua 

de duminică șe cuvine 
să evidențiem preocupa
rea conducerii E.G.C.L. 
pentru amenajarea sta
ției telescaun. S-au fă
cut zugrăveli, vopsitorii, 
s-a reamenajat-barul, ca
re prin grija I.C.S.A. și 
A.P. a fost bine aprovi
zionat, existînd și o ser
vire corespunzătoare. De 
asemenea, e demnă de 

'apreciat măsura ca ur
carea Pe telescaun să se 
facă pe .baza unor nu
mere de ordine. Se evită 
astfel aglomerația — ce
tățenii trebuie să înțe
leagă că n-au de ce sta 
cu sutele la rînd, înghe- 
suindu-se, iar cei certați 
cu disciplina nu vor a- 
vea altceva de făcut de- 
cît să... se disciplineze.

Folosim prilejul pentru 
a face și cîteva propuneri 
în vederea creării unor 
cît mai bune condiții de

țiu de parcare încă de 
astă toamnă (acum nu se 
mai colectează fructe de 

. pădure !)• în poiana din 
fața „Căsuței din po
vești" să șe amenajeze 
o stație de urcare-cobo- 
rîre din telescaun, iar la 
marginea pistelor, puncte 
de odihnă ca să nu stai 
chiar toată ziua în pi
cioare. „Căsuța din po
vești", ma; Precis canto
nul pastoral, să ofere vi
zitatorilor și un pahar cu 
ceai, gustare sau prăji
turi. Se spune că nu-i 
intră în profil. Dacă-i 
așa, profilul „nu-i bătut 
în cuie", se poate schim
ba, în folosul oamenilor 
cantonul pastoral se poa
te schimba în cabană ori 
dat unei unități E.G.C.L.
de pildă, care să-i facă țjnii pe jos, alții/pe sus... 
și amenajările de rigoare.

la întîlnirea cu pîrtiile. 
Foto ; Ion LICIU

de verificare
activează în campionatul 
județean, au dat studen
ților o replică dîrză, nu 
s-au lăsat intimidați, ba, 
dimpotrivă, au si deschis 
scorul în min. 10 prin 
Bloj, dar apoi atacurile 
lor au slăbit în intensitate 
dînd posibilitate studenți
lor să pună stăpînire pe 
joc și să egaleze în min. 
42 în urma unei frumoase 
lovituri libere executate de 
Dumitreasa.

Repriza a II-a aparține 
tot fotbaliștilor de la Ști
ința care reușesc șă-și 
materializeze fazele de a- 
tac prin încă două goluri. 
Autori; Chițac în min. 50 
și Cismaș în min. 54. A 
fost o întîlnire frumoasă, 
dîrză, un util meci de ve
rificare, dîndu-ne de în
țeles că cele două echipe 
așteaptă începerea returu- 
rului cu forțe proaspete și 
cu dorința prestării unui 
fotbal. de calitate. In nota 
desfășurării meciului a fost 
și arbitrajul asigurat la 
centru de loan Velina.

ALTE REZULTATE: 
Minerul Vulcan — Mine
rul Paroșeni 2—5 ; C.F-R. 
Petroșani — Jiul (tineret) 
1—3; Parîngul Lonea — 
Minerul Aninoasa 3—0.

Corvin ALEXE

GIMNASTICA

Speranțele noastre 
pe locuri fruntașe

Sala de gimnastică a 
Clubului sportiv școlar din 
Petroșani a găzduit du
minică o întîlnire amica
lă cu caracter de verifi
care a stadiului de pre
gătire a grupelor de avan
sați și performanță. Spor
tivii C.S.Ș. Petroșani au 
avut ca parteneri de în
trecere gimnaști ai C.S.Ș- 
Tg. Jiu.

Dovedindu-se net supe
rioare, gimnastele din Pe
troșani jiu cîștigat primele 
trei locuri la toate pro
bele, evidențiindu-se în 
mod deosebit speranțele: 
Nicoleta. Postolache, An- 
dreia Jurcă, Claudia Gru- 
ianu, Elisabetș Korik, Ca
melia Năstase și Marcela 
Doncea;

Prezența multor specta
tori la aceste. întreceri, a 
numeroși părinți ai con- 
curenților dovedește dra
gostea și aprecierea de 
care se bucură acest fru
mos sport în municipiul 
nostru.

Staicu BALOT
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Încheierea lucrărilor
III-lea Congres al U.N.C

YAOUNDE 18 (Ager
pres). — în localitatea Ba- 
foussam s-au încheiat lu
crările celui de-al III-lea 
Congres al Uniunii Nați- 
ționale Cameruneze (U.N.C.) 
— Partidul unic de gu- 
vernămînt în Republica 
Unită Camerun. Congre
sul a aprobat programul 
de dezvoltare a țării pe 
următorii cinci ani, partici- 
panții pronunțîndu-se în 
unanimitate în sprijinul 
politicii promovate de gu

dezvoltarea
țarii.

reafirmat

ale lumii.
în cadrul Congresului au 

fost alese, de asemenea, 
organele conducătoare ale 
partidului. Șeful statului, 
Ahmadou Ahidjo, a fost 
reales, în unanimitate, în 
funcția de președinte na
țional al U.N.C. De ase
menea, Ahmadou Ahidjo 
a fost desemnat, la rceo- 

. al U.N.C., 
cooperare reciproc avan- drept candidat unic al 
tajoase cu statele continen- partidului la alegerile pre
țului, precum și cu toate zidențiale ce urmează să

celelalte țări și popoare se desfășoare în țară.

vern pentru 
industrială a .

Congresul a 
atașamentul Camerunului 
față de principiile funda
mentale ale politicii exter
ne a țării : independența 
națională, nealinierea, lup
ta pentru consolidarea uni
tății și solidarității afri
cane, pentru extinderea și ...... -----.—
diversificarea relațiilor de mandarea CC, 
cooperare reciproc avan
tajoase cu statele continen-

Situația din Rhodesia
SALISBURY 18 (Ager

pres). — După ce au fost 
comise două atentate îm
potriva sa, Robert Muga
be, președintele Uniunii 
Naționale Africane Zim- ' 
babwe (Z.AN.U,), a fost 
nevoit sa nu mai partici
pe la o întrunire electo
rala programată Ia Bula
wayo, cel d-e-al doilea o- 
raș . ca mărime al țării,
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jLAKE PLACID 18 (A- 
gerpres). — In cea 
de-a șasea zi a Jocurilor 
Olimpice de iarnă de la 
Lake Placid la schi a 
fost decernată o singu
ră medalie de aur, cea 
din proba feminină de 
10 km, medalie cucerită 
de reprezentanta R.D. 
Germane, Barbara Pet- 
zold, o studentă în me
dicină în vîrstă de 24 
de ani. Invingătoarea a 
realizat timpul de 
30’31'54/100, și a fost 
urmată de concurentele 
finlandeze Hilka Riihi- 
vuori — 30’35”05/100 și 
Helena Takalo — 
30’45”25/100. Schioara 
sovietică Raisa Smetani- 
na, cîștigătoarea pro
bei de 5 km, a ocupat 
locul patru, cu timpul 
de 30’54”48/100.

In proba masculină de 
slalom uriaș, după pri
ma manșă conduce A. 
Wenzel (Liechtenstein), 
urmat de austriecii H. 
Enn și I. Stenmark.

La patinaj artistic în 
proba de dansuri, după 
desfășurarea figurilor 
impuse și a „programu
lui scurt", pe primul 
loc se află cuplul sovie
tic Natalia Linieiuk — 
Ghenadi Karponosov, cu 
101.28 puncte, urmat de 
perechile Christina Re- 
goezy — Andras Stil lay 
(Ungaria) — 99,72 puris
te și Irina Moiseeva. — 
A n d r e i Minenkoy 
(U.R.S.S.) — 98.16 puncte.

In clasamentul pe me
dalii. pe primul loc se 
află U.R.S.S. cu 6 meda
lii de

5 și 2 de 
î de RD. 
î Austria 
î 2-2-0 ;
i Elveția 
i 1-0-0;

5 
3 i 
i

3
|

î

i
I

!

3

î

aur, 3 de argint 
bronz, urmată 
Germană

3-1-0 ;
Olanda
1-0-1;

3-4-5 ;
S.U.A.
1-1-1 ;

Suedia

s'

3-'

parlamentelor 
locale din Iniîa

a 
gu-

încadrează prin concurs
șef depozit pentru preparația Live- 
zeni.

Condiții de studii și stagiu conform Or
dinului M.M. 1 906/1971 și Legii nr.' 
22/1969. Retribuirea conform Decretului 
280/1979.

informează agențiile Reu
ter, France Presse și U.P.I. 
în legătură cu aceasta, un 
purtător de cuvînt al 
Z.A.N.U., Justin Nkoyo, a 
precizat că au existat in
dicii clare potrivit cărora 
o nouă acțiune teroristă 
urma să fie organizată 
împotriva președintelui 
Z.A.N.U., în cursul întru
nirii respective. El a pre
cizat că în actualele con
diții existente în țară es
te extrem de dificil să i 
se asigure securitatea lui 
Robert Mugabe, pentru, ca 
acesta să poată participa 
în deplină siguranță la 
campania electorală.

Peste 35 000 de persoa
ne, adaugă agențiile, erau 
prezente la Bulawayo, 
pentru a-și exprima spri-

jir.ul față de candidații în 
alegeri ai Z.AN.U.

★
LUSAKA 18 (Agerpres). 

într-o declarație publicată 
în ziarul „Zambia Daily 
Mail", un reprezentant al 
conducerii Partidului Unit 
al Independenței Naționale 
din Zambia a dezaprobat 
hotărîrea guvernatorului 
britanic al Rhodesîei do a 
interzice liderului Uniunii 
Naționale Africane Zim
babwe, Robert Mugabe, și 
altor trei candidați din 
partea acestei organizații 
să participe la întîlniri e- 
lectorale în zona centrală 
a țării. In declarație se 
apreciază că această de
cizie, luată în ajunul a- 
legerilor, reduce șansele 
pentru realizarea unei 
păci durabile îâ Zim
babwe.

DELIII 18 (Agerpres), — 
Președintele Indiei, Neelan 
Sanjiva Reddy, a semnat 
un decret prin care sînt 
dizolvate parlamentele lo
cale în nouă state ale ță
rii — informează agenția 
indiană P.T.I. Această ho- 
tărîre, arată agenția, 
fost luată la cererea
vernului Gandhi, în confor
mitate cu prevederile cons
tituției, potrivit, cărora se 
instituie controlul central 
pînă la organizarea unor 
alegeri jparțiale asupra 
statelor unde parlamentele 
locale nu mai dispun de 
sprijinul populației.

In legătură cu aceasta se 
in statele 
sg aflau 

la condu- 
partidului 
în recen- 

des- 
nume-

menționează că 
respective, unde 
pînă în prezent 
cere lideri ai 
Janata — învins 
tele alegeri generale 
fășurate în țară — 
roși deputați și-au prezen
tat demisia, raliindu-se 
Congresului Național In
dian I (condus de Indira 
Gandhi). Astfel, Janata nu 

, mai dispunea de majorita
tea necesară în adunările 
naționale regionale.

15000 do’ari în flecare secundă pentru înarmare
STOCKHOLM 18 (Ager-, 

preș). In fiecare secundă, 
în lume se cheltuiesc în 
scopuri militare 15 000 de 
dolari, ;a declarat Rolf' 
Bjoernestedt, președintele 
Consiliului director ăl In
stitutului internațional 
pentru cercetări în pro

ale
a

PREȘEDINTELE Parti
dului Comunist din Aus
tria, Franz Muhri, a lan
sat un apel către toți ae- 
anocrații și antifasciștii din 
țară de a-și intensifica 
lupta împotriva pericolului 
neonazismului.

Acțiunile teroriste
grupărilor neonaziste — 
spus el —■ nu mai pot li 
tolerate. Franz Muhri a 
cerut autorităților să in
terzică aceste organizații 
și grupări, precum și or
ganele de presă editate 
de ele.

In timpul 
totale de 
avut loc 
porțiune a Terrei cuprinsă 
între estul

ECLIPSEI
soare, care a 
sîmbătă, pe *o

Concursul va avea loc în ziua de 1 
martie 1980 la sediul întreprinderii din stra
da Mihai Viteazul nr. 3 Petroșani, unde se 
pot obține și informații suplimentare la bi
roul personal al unității.

organizează concurs pentru ocuparea 
postului

SEF SERVICIU ECONOMIC.

Condițiile de studii și stagiu conform 
Legii 12/1971 și Legii 57/1974 și Decretu
lui 280/1979.

Concursul are loc în ziua de 10 mar
tie' 1980.

De asemenea, încadrează în muncă

Subliniind caracterul a- 
berant al cursei înarmări
lor, președin tele SIPRI a a- 
tras atenția că partea ce 
revine, țărilor in curs de 
dezvoltare din totalul chel- 

diale pentru înarmare au tu.ielilor militare a sporit 
totalizat, anul trecut, 480 în decursul ultimilor 20 ele 
miliarde dolari. ani de la 4 la 14 la sută.

blemele păcii din Stock
holm (SIPRI), într-un in
terviu acordat agenției su
edeze de informații „TT“. 
El a afirmat cu , același 
prilej că cheltuielile mon-

a-

lăcătuși
sudori
operatori cazane și turbine.

Condițiile sînt cele prevăzute mai sus. 
Informații suplimentare 

mentul personal al uzinei.
la comparti-
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FUMEI

Africii; India 
și Filipine o puternică fur
tună de praf s-a declanșat 
în zona orașului Jamshed
pur — important centru 
industrial și administrativ 
din India. Virilul care a 
atins o viteză de 100 kilo
metri pe oră. durînd circa 
50 de minute, a rupt linii 
de înaltă tensiune, a dobo- 
rît stîlpii de telegraf și 
copacii, șj a smuls acope
rișurile unor case.

TRUPELE REGIMULUI 
minoritar rasist de la Pre-

agresive împotriva. Zam- 
biei, provocînd victime în 
rîndul populației civile, 
precum și însemnate pagu
be, materiale — informea
ză ziarul 
Times".

în acest 
onează că 
februarie, 
fricâne au bombardat lo
calitățile Sioma și Siulum- 
bu, din zona vestică a 
Zambiei. Dc asemenea. — 
arată ziarul — au fost e- 
fec t u a te b omb ar d a men te
asupra altor regiuni din 
districtul Sesheke.

ÎNTR-O DECLARAȚIE 
dată publicității la Lagos, 
guvernul federal al Ni
geriei precizează că nu va 
recunoaște noul guvern al 
Zimbabwe dacă alegerile 
programate să aibă loc în 
această țară 
desfășura pe 
și echitabilă

intormea-
„The Zambia

sens, se menți- 
în cursul lunii 
avioane sud-a-

presă, reluată de agenția 
Associated Press.

GRUPUL STATELOR a- 
fricane la O.N.U. s-a .în
trunit la sediul din New 
York al Națiunilor Unite 
pentru a examina evoluția 
situației din Rhodesia. în 
urma acestei reuniuni, a 
fost adoptat un document 
prin care se adresează un 
apel secretarului general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, 
precum și tuturor țărilor 
membre ale Națiunilor 
Unite, pentru a adopta 
măsurile ce se impun in 
vederea prevenirii deterio
rării situației din Rhode
sia, care poate deveni o 
serioasă amenințare la a- 

securitățiidresa păcii și 
mondiale.

MINISTRUL 
al petroluiui,

pentru

I

PETROȘANI — 7 
iembrie: Hamlet, seriile 
I-II; — Republica : Rec
viemul roșu; Unirea: 

-Mi-e teamă, seriile I-II.
PETRILA : Adio, dar 

rămîn cu tine.
LONEA : Omul care ne 

trebuie. ,

Centrul de cercetări 
securitate minieră Petroșani

anunța concurs pentru :

un post de cercetător științific

un post de inginer principal.

Pentru înscriere, candidații vor prezenta, 
compartimentul personal din C.C.S.M. 

actele prevăzute în Statutul pen-
la
Petroșani,
tru organizarea activității și promovarea per
sonalului de cercetare în termen de 30 de 
zile de la data publicării anunțului.

Informații la telefon 41621, 41622, in
terior 117.

IRANIAN 
. . , Aii Akbar

Moinfar, a declarat că o- 
biecțivul țării sale în do
meniul petrolier îl consti
tuie menținerea producției 
la nivelul dc 3,5 milioane 
barili pe zi — informează 
agenția P.A.R.S., citată de 
agenția France Presse. Din 
această cantitate, a preci- 

o bază liberă zat el, 2,5 milioane de 
— informea- barili vor fi destinate zil- 

exportului.

n u se vor
Mica publicitate

toria își continuă acțiunile ză agenția nigeriana de nic

ANINOASA : Piedone 16,05 Invățămînt — edu-
Africanul, seriile I-II. cație.

. VULCAN : . Din copilă- 16,30 Curs de limbă en- 19 10ria mea ; gleză.
LUPENI — Cultural : 16,50 Din țările sixâaliste.

Olga și poetul; Muncito- 17,15 Almanah pionie- 20,05
resc : Abel, fratele tău. resc.

17,35 Iordania — film 20,35
TV documentar.

17,55 îndrumări pentru
10,00
11,00

Teleșcoală.
Film serial :
— compania 
lieră Ewing.
rea episodului 24.
Telex. . l ; 
Telex.

Dallas 
petro- 
Relua-

18,25

18,50
19,00
19,25

lucrătorii din agri
cultură.
Revista social-poli- 
tică TV.
1001 de seri.
Telejurnal.
In actualitate :

1

I
gătirea

ll

alegerilor
de la 9 martie I
Cîntec pentru pa
tria mea.
Călătorie prin - tara 
mea (XIII).
Seară de teatru : 
„Capcana" de J. P. 
Miller.
Telej urtial.

VIND casă, două came
re, bucătărie, antreu, baie, 
beci. Petroșani, strada U- 
zinei nr. 6 B. (158)

PIERDUT certificat cali
ficare gradul I meseria 
mașinist locomotivă trolii 
transportoare seria F nr. 
226722 din 7 februarie 1979 
sub nr. 1327 eliberat de 
I.M. Aninoasa pe numele

Todor Petru. Se declară 
nul. (161)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bor- 
deci Maria eliberată de 
I.U.M. Petroșani. Se decla
ră nulă. (160)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Glovi- 
cica Elisabeta eliberată de 
I.F.A. VîscoZa Lupeni. Se 
declară nulă. (162)

ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚUL Etneric, fiicele Varvara, Ana și Ghizela 
anunță cu durere încetarea din viață a scumpei lor

MARTA MARIA
Inmormîntarea. azi la orala, dinstrada/SaleîmilOr 

nr. 4 Lupeni. (163)
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