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în întîmpinarea alegerilor

LUPENI
Continuînd practica dia

logului de lucru prilejuit 
d$ actuala campanie elec
torală, secretarii comitete
lor de partid de la minele 
Uricani, Lupeni și Paroșeni, 
Cornel Bololoi, Ion Mondo- 
ca și Vasile Nemeș, candi
dați de deputați pentru 
circumscripția electorală nr. 
7 a Marii Adunări 
le, au avut ieri o 
tîlnire, de această 
oamenii muncii de 
prinderea minieră

Intîlnirea a fost 
tă și s-a desfășurat îritr-o 
notă de interes sporit. Un secția de preparare a căr

bunelui unde au continuat 
dialogul cu un mare număr 
de preparatori.
VULCAN

Naționa- 
nouă în
dată cu 
la Intre- 

Lupeni. 
aștepta-

mare număr de alegători 
----- Vasile Leucă, . Aurel 
P.aidoc, Petru Ursu, . Eran- 
cisc Giminga, Nicolae - Un- 
gureanu, loan Popa 11, Ion 
Cărăuță, Jenică Fermuș, Ni
colae Filip si alții — au 
solicitat amănunte cu pri-

---------- j.-------------------------x--------------------------------------------

Importantă sarcină în fața fiecărei 
unități miniere

Intilniri ale 
de deputați 

măsurile preconizate 
dezvoltarea activi-

pro-
înlătura- 

neajunsuri 
îndeosebi 

aprovi- 
cr ște-

vire la 
pentru 
tații economice în cele trei 
orașe situate în circumscrip
ția electorală nr. 7 a M.A.N. 
Au fost făcute 
puneri vizînd 
rea unor 
din producție, 
prin îmbunătățirea 
zionării brigăzilor, 
rea indicelui de folosire a

■ utilajelor și timpului de lu
cru, extinderea tehnologi
ilor avansate și introduce
rea utilajelor moderne în 
activitatea din subteran.

Dialogul de lucru cu a- 
legătorii a prilejuit celor 
trei candidați db deputați 
o temeinică cunoaștere a 
preocupărilor și probleme
lor oamenilor muncii do la 
această mare unitate pro
ductivă. De la întreprinde- 
rea minieră, candidați! de 
deputați s-au deplasat la

leri, în circumscripția e- 
lectorală județeană nr. 81 
de la Vulcan a continuat

candidat Hor 
cu alegătorii 
dialogul între tovarășii Ion 
lvănuș și Dumitru Mihai, 
candidați de deputați pentru 
alegerile de la 9 martie și 
cetățenii din zona bulevar
dului Victoriei. De aseme
nea, în circumscripția elec
torală municipală nr. 39, 
unde candidează tovarășii 
Otto Abraham, inginer șef 
C.M.V.J. și Emetic Haning, 
șeful serviciului topografic 
a! C.M.V.J., au fost prezen
tate în fața alegătorilor 
perspectivele de dezvoltare

(Continuare in pag a 2-a)

Constantin Iitpulescu (în medalion), absolvent al primului curs de policali
ficare, miner-tehnician, obține, împreună cu brigada sa, unele dintre cele mai 
înalte sporuri de productivitate cu complexe mecanizate, din Valea Jiului.

La Palatul Consiliului de 
Stat s-au încheiat, sîmbătă, 
23 februarie, convorbirile 
oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și Maiesta
tea Sa regele Hussein Ibn 
Talal al Regatului Hașemit 
al Iordaniei.

Cel doi șefi de stat au 
relevat cu satisfacție rozul-

Semnarea Declarației
După încheierea convor

birilor oficiale, președinte
le Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și Maiestatea Șa 
regele Hussein Ibn Talal al 
Regatului Hașemit al Iorda
niei au semnat, în cadrul u- 
nei ceremonii care a avut 
Ioc la Palatul Consiliului 

ta tele fructuoase ale con
vorbirilor purtate, într-o 
ambianță de caldă priete
nie, de înțelegere și stimă 
reciprocă, apreciind că ac
tualul dialog româno-ior- 
danian Ia nivel înalt se în
scrie ca un nou și impor
tant moment în evoluția 
bunelor relații dintre ță
rile noastre, în întărirea 
conlucrării dintre ele, atît 

de Stat, Declarajia comună 
româno-iordaniană.

După semnare, cei doi 
șefi de stat s-au felicitat 
cu căldură, și-au strîns în
delung mîinile, s-au îmbră
țișat cu cordialitate.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și suveranul 
Hussein Ibn Talal au rostit.

pe tărîm bilateral, cit șt 
în sfera vieții internațio- 
nale. %

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și suveranul 
Hussein Ibn Talal și-au 
manifestat convingerea că, 
pe baza înțelegerilor con
venite, se va realiza o dez
voltare și mai accelerată a
(Cont. în pagina a 4-a)

comune
apoi, alocuțiuni, care au 
fost subliniate cu aplauze 
de cei prezenți.

In încheierea ceremoniei, 
cei doi șefi de stat au în
chinat o cupă de șampanie 
pentru întărirea continuă a 
prieteniei și colaborării' 
româno-iordaniehe.

Mina Lonea, sectorul IV

Plus 1680 tone 
de cărbune /

După' încheierea a două 
decade colectivul sectoru
lui IV de la mina Lonea 
raporta realizarea și depă
șirea sarcinilor planificate 
la producția de cărbune ex
tras cu 1 680 de tone,

O contribuție deosebită 
la obținerea acestui succes 
a avut-o și brigada condu
să de Ioan Miclea III, mi
neri harnici, destoinici și 
pricepuți, care au realizat 
în perioada amintită o pro
ducție suplimentar extrasă 
de aproape 800 tone de 
cărbune.

Recuperarea
și valorificarea metalelor

în minele noastre intră 
cantități mari de utilaje, 
unelte, piese, armături, 
deci mari cantități de me
tal, material care încorpo
rează, ia rîndul lui, un 
mare volum de muncă 
pentru a fi produs, sau 
dacă minereul se aduce din 
import, eforturi valutare 
deosebite. Indiferent de 
sursa de proveniență, me
talul — omniprezent în 
minele noastre,, și fără de 
care este de neconceput 
extracția cărbunelui — 
costă însemnate sume de 
bani. Iată de ce, gestiu
nea lui, adică folosirea cu 
maximă eficiență a utila
jelor și instalațiilor, valo
rificarea pieselor și sub- 
ansamblelor după dez
membrarea acestora, pre
cum și.'■recuperarea meta
lului după casarea mași
nilor se ridică cu acuitate 
în fața fiecărui colectiv 
minier, în fața fiecărui 
muncitor și cadru tehnico- 
ingineresc.

în scopul recuperării și 
valorificări: resurselor ma
teriale rcfolosibile, rezul
tate dm procesu.l de pro
ducție și de consum, al re- 
cohdiționării și refolosirii 
pieselor, a tuturor mate
riilor prime vechi, deci, și 
a metalului, Consiliul de 
Stat a emis recent un de

AZI, PE PÎRTIILE DIN PARING
Bun venit și deplin succes competitori

lor ediției a Vl-a a Cupei ziarului ,,Steagul 
roșu" la schi I

In ziarul de marți vo m prezenta relatări și 
imagini despre desfășurarea concursului și cîșligă- 
torii cupei.

cret care ridică exigențe 
deosebite și in fața colecti
velor din Valea Jiului.

în. rîndurile de față 
nc-am propus .să insistăm 
asupra modului cum se 
acționează în unitățile 
noastre pentru recuperarea 
metalelor, respectiv, a fie
rului vechi, important ma
terial secundar rezultat 
după casarea mașinilor și 
instalațiilor. în unitățile 
C.M.V.J. există preocupări 
pentru organizarea, depo
zitarea și evidența meta
lelor recuperate. în toate 
unitățile au fost numite 
prin dispoziții persoane ca
re răspund direct d,e a- 
ceastă activitate, s-au asi
gurat spații de depozitare 
și căi de acces la rampele 
de încărcare, la mina Lu
peni existînd și mijloacele 
mecanizate pentru manipu
larea materialelor metali
ce. Că preocuparea în a- 
cest domeniu nu a fost i- 
dentieă la fiecare unitate, 
rezultă și din realizările 
anului trecut. Dacă unele 
unități miniere, ca cele 
de la Lupeni i si Livezem 
și-au depășit sarcinile de 
predare cu cîte 15, respec-

Iosif BÂRSAN, 
contabil șef al C.M.V.J.

(Continuare in pag. a 2-a)
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La confluența a două 

legislaturi

Mecanizarea și mo

dernizarea mineri

tului Văii Jiului asi

gură economiei na

ționale

CĂRBUNE MAI

MULT, MAI BUN, 

MAI IEFTIN

I

*

In anii trecuți în lunca 
Jiului, față în față cu car
tierul Aeroport din Petro
șani, sa construit între
prinderea de tricotaje. Aici 
muncesc acum 480 de te
mei, in marea lor majori
tate tinere. Odată cu ve
nirea în întreprindere, ti
nerele au învățat meseria 
în unități cu aceiași protil 
clin Sibiu și Miercurea 
Ciuc. Așadar, existînd ca
dre calificate, la..toate ni
velele, unitatea a început 
să producă încă din prima 
zi. Colectivul a 
cu mîndrie și 
acest lucru
NICOLAE CEAUȘESCU, . ce.se. .

raportiit 
satisfacție 

tovarășului

Institutul de mine - integrat 
in obiectivele actuale și de perspectivă, 

ale mineritului românesc
Primul Congres al edu- , 

cației și invățămîntului, 
eveniment cu profunde 
semnificații pentru isto
ria școlii, românești, orga
nizat bin inițiativa secre
tarului generai -al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ă avut loc in 
climatul de intensă efer
vescență politică și patri
otică, întreaga națiune fi
ind angajată plenar în 
înfăptuirea sarcinilor sta
bilite de cel de al XII-lea 
Congres al partidului. Din 
programele-directivă a- 
probate de cel de al XII- 
lea Congres am desprins 
cu claritate sarcinile și 
răspunderile școlii supe
rioare miniere în contex
tul obiectivelor ce revin 
industriei extractive,, ca

întreprinderea din lunca Jiului

cel mai tiu al na
țiunii noastre care, ca pri
lejul vizitei de luau din 
anul trecut in Valea Jiului, 
a tăcut murea cinste tine
relor lextilisle de a vizita 
și unitatea în care mun- 

re a cunoscut și va cu
noaște o dinamică tot mai 
pronunțată impusă de 
problemele energiei și a 
resurselor de materii pri
me minerale cu care se 
confruntă luniea con
temporană. In aceste con
diții, integrarea totală a 
Institutului de. mine din 
Petroșani în problematica 
mineritului românesc, a- 
pare ca o necesitate o- 
biectivă, avînd in vedere 
atît numărul, dar ma: ales 
calitatea cadrelor de spe
cialiști minieri pe care îi 
solicită larga perspectivă 
de dezvoltare a industriei 
extractive.

In scopul ridicării ca
lității pregătirii viitorilor 
specialiști se acordă o 
deosebită atenție progra

„Putem afirma cu toată 
certitudinea că împlinirile 
de viață ale tuturor mun
citorilor se datorase grijii 
partidului și statului nos
tru, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din a cărui in
dicație a fost ■ construită 

melor analitice pentru a 
cuprinde. operativ cele 
mai noi schimbări și ten
dințe impuse de revoluția 
tehnieo-ștjințifieă contem
porană. Aceluiași dezide
rat i-am subordonat și 
activitatea de elaborare a 
materialelor didactice a- 
sigurîndu-se, prin efortul 
cadrelor didactice, acope
rirea în proporție de 80 
la sută a disciplinelor din 
planurile de învățămînt 
cu manuale, culegeri de 
probleme. îndreptare de 
laborator și de'proiecte.

Prof. univ. dr. ing. 
Dumitru FODOR 

rectorul Institutului 
de mine

(Continuare in pag. a 2-a)

această unitate economică 
în care muncesc aproape 
în totalitate femei", ne măr. 
turisea cu mîndrie tovară
șa Ibolya Staicu, secretar 
adjunct al organizației de 
partid, șela secției con
fecții".

„Șlnț tînără ne spunea 
Maria Tomescu. M-am ca
lificat în meseria de tri- 
coteră în anul 1978, chiar 
în fabrică. De atunci îmi 
îmbogățesc in permanență 
cunoștințele profesionale, 
de cultură generală și po-

D. CRIȘAN

(C ontinuare in pag. a 2-a»
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Steaaul roșu

Nereguli care trebuie înlăturate de pe... 
calea ambalajelor din unități în depozite

lajele.
EC. VA. 
stabilit ca

La începutul acestui an, 
Direcția comercială a mu
nicipiului Petroșani a dis
pus reorganizarea transpor
tului de mărfuri din de
pozite și în unitățile de 
desfacere cu amănuntul. 
Mai înainte mașinile, care 
transportau mărfuri în u- 
nitățile dc desfacere cu 
amănuntul, nu preluau am- 

_ balajele, ci se întorceau 
goale la depozite „Proble
ma" ' transportului ambala
jelor era „rezolvată sepa
rat" de I.C.V.A., cu mașini 
care soseau goale la uni
tăți pentru a prelua amba- 

Prih unificarea 
cu I.C.R.A., s-a 

mașinile care
descarcă mărfuri să preia 
la înapoiere și ambalajele. 

Pentru a constata cum 
sînt utilizate mijloacele de 
transport am întreprins un 
raid prin unitățile „Alimen
tara" din Petroșani, care 
au zilnic un mare rulaj de 
mărfuri.

Marți, 13 februarie în 
jurul orei 9 in Petroșani 
ningea. In curtea unității 
nr. 18 Alimentara, din Piața 
Victoriei, 
tocamion.
muncitori, . . . .
Iordache, descărca saci în
cărcat! cu-pungi cu zahăr. 
Atentă la recepția mărfii, 
Aurelia Gheviza, lucrător 
gestionar al magazinului, 
pusese separat cițiva saci 
din hîrtie, umeziți de ză- 
îadă și rupți pe alocuri, 
pentru a-i reeîntări. Maga- 

’ era. ticsită de
mai
„Au 

de

staționa un 
O echipă 
condusă de

au-
de

I,

nr. 1, că ambalajele sînt 
ridicate cu regularitate.

In schimb, la Alimen
tara hr. 22 de lingă 
matograful „Unirea", une
le ambalaje erau depozitate 
tot afară. Un autocamion și 
o autodubă frigorifică sta
ționau goale în spațiul din 
spatele unității. Autocamio
nul tocmai se încărca. Ve
nise fără nici o încărcătu- - 
ră... pentru a încărca 
balajele. iar autoduba 
carcase navete cu bere 
ar fi trebuit să plece 
cărcată cu ambalaje, 
ciuda insistentelor gestio
narei Maria Iacob, șoferul 
de pe autodubă n-a aștep-. 
tat pînă la terminarea în
cărcării celeilalte mașini 
(care, de fapt, era deja pe 
jumătate încărcată). Dita
mai mașina a plecat fără 
nici o încărcătură, pe la 
ora IO;

La unitatea din cadrul 
complexului „Parîrigul", to
varășa Viorica Nîcoară, 
gestionară la Alimentara 
nr. 12. ne spune că ultimul 
transport a avut loc- sîm- 
bătă. 9 februarie cînd au 
sosit două mașini goale 
..special pentru amba’aje". 
Și aici, spatiile magaziei de 
mină sînt blocate de 
felul de ambalaje, iar 
fără, într-o curte, sînt 
vuite sute de navete, 
de lemn și alte amba’aje...

In plin- centru, la Ali
mentara nr. 8, Ia ora 12,20 

___ o autodubă frigorifică toc- 
cine- mai încărca ambalaje. Era 

mașina ca.ia zilnic trans
portă prin unități pînă la 
Lonea, produse lactate, iar 
la_ înapoiere ridică amba-

pe calea produse- 
autoutilitarele 
utilizate, 
noastre 
că unele

am- 
des- 
și...
în- 
In

tot
a- 

sti- 
' lăzi

Recuperarea și val 
metalelor

(Urmare din pagina 1)

«a

lajele... 
Deci, 

lor lactate, 
sînt rațional 
constatările 
mai desprins 
șini. care livrează alte măr
furi alimentare, cum sînt 
bunăoară mezelurile, după 

descarcă-ultimele produ- 
— de regulă filiera es- 

din centrul Petroșahiu- 
spre unitatea nr. 1 de 

Aeroport — încarcă și 
expli- 

unitate 
ambalaje-

Din
s-a 

ma-

ce 
se 
te 
lui 
la 
ambalaje. De aici 
cația că singura 
.fără problema 
lor” este unitatea nr. 1. Oa
re nu se poate dirija apro
vizionarea astfel incit, al
ternativ, ultima unitate un
de se descarcă toată marfa 
să fie mereu alta, 
asigura 
jelor ?

Dar. 
să fim 
sînt trimise mașini fără în
cărcătură pentru a trans
porta ambalaie în timp ce 
altele pleacă de la unități 
fără nici o încărcătură 
Raid-anchetă realizat

Viorel STRAUȚ

ridicarea
pentou a 
ambală-

ăsteptăm
informați de' ce mai
mai ales.

zia de mină < 
mărfuri și 
de ambalaje, 
cut zece zile

șeful 
ritos : 
poi ? 
toate 
marfă

ales 
tre

ci nd 
nu s-au mai ridicat de aici 
ambalajele, în ciuda insis
tențelor noastre telefonice" 

.....- ne informa tovarășa
Gheviza. Întrebăm: dar acest 
autocamion nu le poate în
cărca ? „Nu avem boniere
— ne-a spus 1. Iordache, 

de echipă, adăugind 
și ce să ducem îna-

Zăpadă ?!“ Aflăm că 
mașinile sosite cu 
aici, în ultimele zece

tiv, 10 tone, avînd depă
șiri și minele Petrila. Dil- 
ja și Lonea; alte unități, 
ca cele din Uricani, Ani- 
noasa, Bărbătenj au ră
mas sub plan eu mari can
tități de metal. Rămîne- 
rile in urmă față de can
titatea contractată este ex
plicată, mai cu seamă, 
prin lipsa mijloacelor de 
transport auto — neajuns 
care va trebui să-și gă
sească soluționarea cuve
nită. Există însă neajun-

■ suri proprij în organizarea 
colectării, depozitării și e- 
vidența acestei acțiuni, -în 
urmărirea realizării sarci
nilor proprii fiecărei uni
tăți. Bunăoară, la mina 
Livezeni și B.A.P. nu sînt 
asigurate spațiile necesare 
colectării și sortării mate
rialelor. La Dîlja există 

’ încă mari cantități de me
tale dispersate în incinta 
minei. La Livezeni și A- 
ninoasa, deși depozitarea e 
asigurată,, această operație, 
Ca Și predarea, nu se face 
pe sorturi. Sînț neajunsuri 
constatate cu prilejul u- 
nui control întreprins de 
organele e.f.i. ale combina
tului. Tot cu acest prilej 
s-au constatat neajunsuri 
și în evidența materialelor 
colectate și predate. în ur_ 
mărirea, pe ansamblu, a 
desfășurării acestei impor
tante acțiuni.

Pentru eliminarea aces
tor neajunsuri, pentru or
ganizarea și desfășurarea 
acțiunii de recuperare și 
valorificare a tuturor me
talelor vechi în spiritul re
centului decret al Consiliu
lui de Stat, se impune re
organizarea întregii acțiuni 
de colectare la toate în
treprinderile. în acest scop, 
pe sectoare, secții și ateli
ere. șe cer împuternicite 
persoane cu răspunderi

rea-
de

precise, cu colectarea, sor
tarea și depozitarea meta
lelor, asigurate spații co- 

i răspunzătoare. Pentru per- 
fecțioîiarea evidenței teh- 
nico-ope'rativc și contabile, 
ca de altfel șl pentru ce
lelalte acțiuni s-au emis 
de către conducerea com
binatului măsuri precise. 
Urmează . ca toate condu
cerile unităților să-și 
nalizeze posibilitățile
recuperare .a tuturor me
talelor, să întreprindă mă
suri necesare pentru îmbu
nătățirea acestei acțiuni, 
în vederea realizări; și de
pășirii cotelor stabilite prin 
pian pe anul 1980 privind 
colectarea metalelor, unită
țile vor defalca sarcinile 
pe sectoare, secții și ate
liere, urmind ca acestea 
să constituie sarcini 
proprii, conform articolului 
39 din Legea retribuirii, în 
funcție de care se vor a- 
corda retribuțiile persoane
lor răspunzătoare pentru 
colectarea și predarea aces
tora. De asemenea, se vor 
lua măsuri pentru consti
tuirea unor echipe Ia ni
vel de sectoare sau pe u- 
nitate, care să aibă ca sar
cină exclusivă, colectarea, 
sortarea, depozitarea și ex
pedierea deșeurilor metali
ce și care să fie retribuita 
în acord. Echipele vor a- 
vea în componență perso
nal specializat în cunoaște
rea și utilizarea rnaterialu- 
Itii, fiind dotate cu dispo
zitive și seule adecvate.

Trebuie făcut totul în 
vederea stimulării străda
niilor fiecărei formații de 
lucru, a tuturor colective
lor pentru a acționa cu 
răspundere și inițiativă 
pentru amplificarea și fi
nalizarea în rezultate su
perioare a acestei impor
tante acțiuni patriotice — 
recuperarea și valorifica
rea metalelor.

pe calea mecanizării ale 
celor două întreprinderi 
miniere, perspectivele de 
dezvoltare ale orașului.

In circumscripția" 
lectorală nr. 1, 
didatul de deputat 
Rujoi, vicepreședinte

e-
can- 
lou 

—j , al
consiliului popular . orășe
nesc a avut două înlîlniri 
de lucru cu alegătorii — 
la mina Vulcan și în cir
cumscripție, la care au par
ticipat cetățenii din străzile 
Republicii, Coroești, Seci» - 
lui, reprezentînd locatarii 
blocurilor 71 B, C și E. In 
circumscripția electorală o- 
rășenească nr. 2, candidații 
de deputați Ștefan Pavlov- 
schi, de la I.M. Paroșeni și 
Mihai Pocsz de la I.M. Vul
can, au purtat un viu dia
log de lucru cu alegătorii 
din blocurile 69 A și 71 A. 
str. Republicii, precum și 
nr. 1 și 3 din Aleea Lale
lelor, prilej cu care au fost 
reținute o serie întreagă de 
propuneri în scopul înfru
musețării cartierului și îm
bunătățirii aprovizionării 
populației. Un rodnic dialog 
lucrativ au avut și în cir
cumscripția electorală oră
șenească nr. 3 candidații 
Emil Abalașei, director 
I.C.S. Mixtă și Constantin 
Mateescu, șef de serviciu 
la I.M. Vulcan. Participanții 
la întîlnire, cetățenii din 
blocurile nr. 62. 64, 65, 67 
și 69, precum și cei care 
locuiesc în casele proprieta
te personală aflate în cir
cumscripție, au făcut pro
puneri referitoare la nece
sitatea extinderii spațiilor 
comerciale și îmbunătățirea 
condițiilor de locuit, buna 

I gospodărire a orașului.
(C. Val.)

Obiectivele actuale și de perspectivă
ale mineritului românesc

volum mare de activități 
didactice la exploatări minie
re, săparea și susținerea lu
crărilor miniere, mașini mi
niere, prepararea subs
tanțelor minerale utile 
etc. — pe platformele in
dustriale ’din Valea Jiu
lui, Rovinari, Motru; De
va, Brad și Teliuc-clhelar. 

Și practica productivă 
a studenților este conce
pută și desfășurată pe în
treaga arie de activități 
miniere, în peste 40 de 
centre, pe i miți nd dobîn- 
direa unor temeinice cu
noștințe și îndemînări 
practice prin participarea 
nemijlocită în formațiile 
de lucru, contribuind și 
la realizarea sarcinilor 
economice ale unităților 
miniere. Cercetarea științifi
că, dimensiune foarte im
portantă a învățămîntului 
superior, este organizată 
în unitățile miniere, ins
titute de cercetări și pro-

Campania electorală, ca
dru larg dc afirmare a 
personalității umane in 
țara noastră, se desfășoară 
într-o deplină libertate și 
ordine. Fiecare cetățean 
poate să-și desemneze în 
mod nestingherit eandida- 
ții. Acesta este de fapt 
un drept recunoscut atît 
de Legea electorală, cit și 
de Constituția țării care 
garantează libertatea . cu- 
vîntului, a presei și întru
nirilor, în asemenea con
diții, oameniț muncii par
ticipă activ la organizarea 
alegerilor, iar campania e- 
lectorală devine nu numai 
un prilej cu care întregul 
popor, conștient de sarci
nile ce-i revin în făurirea 
vieții noi își asumă anga
jamente de muncă, ci de
vine și o vie manifestare

zile au plecat goale.
După o jumătate de oră, 

în celălalt capăt al orașu
lui, luam cunoștință, de la 
tovarășul Roniică Dobru, 
șeful unității Alimentara

(Urmare din pagina 1)

lilice. In ziua de 9 mat tie, 
alături de celelalte tinere 
de-o vîrstă cu mine, am 
marea satisfacție de a vota 
pentru prima dată. Și voi 
vota cu toată încrederea 
candidații Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste, conștientă că ast
fel, votez pentru propăși
rea și- înflorirea patriei".

„Scurta perioadă de la

(Urmare din pagina IJ

— Dar, mai lasă-ma in pace ! 
N-o să-ți car eu ambalajul...

— Păi, ce-aș mai putea eu face ?... 
Să reclami...

alegerile anterioare și pînă 
în prezent, mi-a ad.rs 
multe satisfacții și împli
niri. Lucrez într-o unitate 
modernă, iar prin grija 
partidului și sfatului nos
tru m am mutat împreună 
cu familia într-un aparta
ment nou și confortabil. 
Prin cumularea remuneră
rii mele cu a soțului, tru-, 
getul familiei noastre a 
sporit considctabil, ceea 
ce ne permite să ducem o 
viată îmbelșugată. Pentru

tot ceea ce s-a făcut pen
tru noi, peni iu viitorul 
nostru luminos, îmi voi da 
cu bucurie și satisfacție, la 
9 martie, votul candidat i- 
lor Frontului Democrației 
Si Unității Socialiste", ne-a 
spus și confecționară Irma 
Szilâgy.

Astfel de glnduri împăr
tășesc toate muncitoarele 
din
Ies 
tre 
de 
și , 
semnat ani de

întreprindere, mai ti
ed pentru fiecaic din
ele, anii care au trecut 
la alegerile anterioare 

pînă în prezent au in- 
împliniri, 

ani de deplină afirmare.

Prin grija permanentă 
partidului și statului 

nostru, Institutul de mi
ne și-a dezvoltat baza 
materială prin amenaja
rea de noi amfiteatre, spa
ții de proiectare, labo
ratoare dotate cu apara
tură la nivelul exigențe
lor actuale, ale științei și 
tehnicii, ateliere de pro
ducție și o platformă de 
utilaj minier în care se 
găsesc cele mai moderne 
combine, mașini de încăr
cat, complexe de susține
re folosite în țară și. stră
inătate. In prezent la 
titutul nostru se află 
construcție noi spații 
învățămînt și sociale.

Institutul de mine 
Petroșan; are o bogată ex
periență și- tradiție în do
meniul integrării 
mîntului cu 
producția. Aceasta 
permis deplasarea

inș- 
în 
de

din

învăță- 
cercetarea și 

ne-a 
unui

Să cunoaștem prevederile Legii electorale

Realul democratism al organizării alegerilor
a atașamentului acestuia 
față de politica Partidului 
Comunist Român.

Legea prevede în art. 7: 
„Deputății Marii Adunări 
Naționale, a; consiliilor 
populare județene și ai 
municipiului București se 
aleg odată la cinci ani. iar 
deputății consiliilor popu
lare municipale, ale sectoa
relor municipiului 
rești, orășeneștj ?• 
nale wj aleg o dată 
ani și jumătate".

Data alegerilor se
. >is Consiliul de

Bucu- 
comu- 
la doi

stabi-

Stat cu cel puțin 45 de 
zile înainte.

Ținînd seama de dezvol
tarea economico-socială a 
țării, de participarea tot 
mai activă a oamenilor" 
muncii la conducerea tre
burilor obștești, precum și 
de perfecționarea continuă 
a democrației noastre so
cialiste, Legea electorală 
stabilește că pentru alege
rea deputaților în M.A.N. 
și consiliile populare se 
pot propune mai multi 
candidați pentru fiecare 
circumscripție, urmind a fi 
ales un . singur deputat.

După cum este cunoscut, 
propunerile de. candidați 
se fac în adunări ale ale
gătorilor organizate în în
treprinderi, instituții, car
tiere și sate. Legat de or
ganizarea alegerilor, legea 
amintită mai prevede și 
constituirea de comisii e- 
lectorale formate din re
prezentanți ai organizații
lor F.D.U.S. care apoi sînt 
confirmate de organele de 
stat competente. Semnifi
cativ este faptul că aceste 
comisii electorale suprave
ghează scrutinul și asigură 
în același timp un maxim

de democratism în orga
nizarea și controlul alege
rilor. De asemenea, mai 
trebuie amintit că pentru 
o mai perfectă obiectivi- 

-tate a activității comisiilor, 
legea precizează că în nici 
un caz, candidații nu pot 
fi și membri ai comisiilor 
electorale din circumscrip
ții sau ai secțiilor de vo
tare din cuprinsul acelei 
circumscripții în care au 
fost propuși să candideze. 
Avînd un larg caracter 
popular, sistelnul nostru 
electoral corespunde pe 
deplin actualei etape de 
dezvoltare multilaterală a 
patriei. -

Constantin GRAURE, 
jurist

.Sectari miniere; în cadrul 
combinatelor miniere Valea 
Jiului, Oltenia și " . 
trala minereurilor Deva, 
adueînd o contribuție o- 
perativă la rezolvarea pro
blemelor ridicate de ’ac
tivitatea de producție și 
concepție. Pe bază de <x>n- 
tracte și colaborări, ins
titutul nostru a rezolvat în 
ultimii ani teme 
vizat obiective 
te. 
lor 
ințifică 
1979 de 
tul de .... .
o sarcină de peste 50 000 
lei pe cadru didactic 
funcția de bază în 
titut.

Pentru ridicarea 
tații activității de 
mare a specialiștilor 
minerit și in domeniul 
cercetării științifice sîn- 
tem hotărîți să eliminăm 
unele carențe manifesta
te, să ne concentrăm a- 
supra celor mai impor
tante aspecte ale mineri
tului, cu o sporită ope
rativitate în valorificarea 
cercetării, a 
cetării fundamentale 
cea aplicativă, 
educativă și 
va spori prin 
studenților și 
lor din producție în co
lective mixte de cercetare, 
orientîndu-ne 
în spiritul 
varășului 
Ceausescu 
educației 
tului, spre 
economică, 
mele prioritare ale 
dustriei miniere 
ate cu deosebită clarita
te în documentele pro
gramatice ale Congresului 
al XII-lea al partidului.

Cen-

care au 
importan.- 

. contracte- 
cercetare ști- 
realizate în 
către Institu- 

mine re prezintă

Valoarea 
de

cu 
ins-

cali- 
for- 

în

corelării cor
eu 

Valoarea 
economică 
atragerea 

specialiști-

activitatea, 
cuvîntării to- 
N i c o 1 a e 
la Congresul 

și .. învățămîn- 
viața social- 

șpre proble- 
in-

sublini-
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importanță majoră pentru dezvoltarea

I. U. M. PETROȘANI

proces
de modernizare

La confluența a două legislaturi
Mecanizarea și modernizarea mineritului Văii Jiului 

asigură economiei naționale
Cărbune mai mult, mai bun, mai ieftin

Fără îndoială, că ceea ce s-a realizat constituie un lucru deosebit de bun, de
monstrează forța și capacitatea minerilor, a industriei constructoare de mașini de a 
realiza mecanizarea necesară desfășurării unei producții moderne, pe baza unei teh
nici avansate.

Trebuie să ne propunem să devansăm planul de mecanizare pentru a putea, pe 
această bază, să realizăm o devansare a planului de cărbune".

NICOLAE CEAUȘESCU

Sarcină de
mineritului, GRABNICA MECANIZARE A LUCRĂRILOR 
DIN SUBTERAN a lost trasată specialiștilor, tuturor 
lucrătorilor din întreprinderile miniere, ai unităților 
de cercetare și proiectare, constructorilor de instalații 
și utilaje miniere din Valea Jiului, chiar de secretarul 
general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
cu ocazia vizitelor de lucru efectuate în municipiul 
nostru.

Eforturilor deosebite iacule de partidul și statul 
nostru, pentru dotarea întreprinderilor miniere cu cele 
mai moderne utilaje, minerii le-au răspuns prin creș
terea producției de cărbune extras, creștere realizată 
pe seama sporirii continue a productivității muncii. 
Succesele obținute sîirt rodul înaltei calificări profe
sionale și policalificării minerilor și a celorlalți lucră
tori din întreprinderile miniere care se străduiesc ast
fel să ducă la îndeplinire o altă sarcină trasată de 
secretarul general al partidului — FORMAREA MINE- 
RULUI-TEHNICIAN capabil să mînuiască, să întrețină 
și, dacă va fi nevoie, chiar să repare utilajele complexe 
de mare productivitate pe care le are în dotare.

De asemenea, în ultimii cinci ani, s-au făcut pași 
uriași pe calea adaptării utilajelor la condițiile de 
zăcămînt ale Văii Jiului, s-a trecut Ia materializarea 
programului de asimilare în procesul de fabricare a 
utilajelor complexe, chiar în centrul bazinului nostru 
carbonifer, la I.UJW.P;, utilaje complexe care se ridică, 
prin rezultatele obținute pînă acum, la nivelul perfor
manțelor pe plan mondial.

Dezvoltarea In continuare în ritm susținut a me
canizării lucrărilor din subteran garantează realizarea 
creșterilor de producție prevăzute pentru anul 1880, 
și cincinalul viitor 1081—1985.

Mecanizarea
SI

iMlkatirilnr
jde

(numărul fota! de combine de înaintări)

ecanamici
1981-1985

.Ați

a mineritului in Valea 
producție ale I.U.MP. 
industriale.

> cu 
anul 
cin- 

<le 
rea-

1980

rne- 
la 

în

Cetățene și cetățeni 1

< PRODUCȚIA
TRASA CU COMPLEXE 
MECANIZATE va avea în 
anul 1981 o pondere de
33.3 ia sută, din totalul 
producției extrase, iar în 
anul 1985 va crește la 
62,8 la sută.

+ PRODUCTIVITATEA 
FIZICA A MUNCII va 
crește în 1985, ultimul an 
al viitorului cincinal,
36.4 Ia sută față de ;
1980, an care încheie 
cinalul actual. Sporul 
productivitate se va 
liza, în mod deosebit, pe 
baza mecanizării lucrări
lor din subteran.

+ INDICELE DE UTI
LIZARE 
DE TIMP 
combinele 
dotate cu 
canizate va crește de 
86 la sută, cît va f,
1981, Ia 90 la sută în 1985.

+ VOLUMUL LUCRĂ
RILOR DE DESCHIDERE 
Șl PREGĂTIRI executate 
cu combine de înaintări 
va crește de la 33,1 la 
sută, în 1981 la 41,1 Ia su
lă în 1985.

A FONDULUI 
disponibil la 

din abatajele 
complexe

.Mai mult de jumătate din cele 130 de com
plexe mecanizate de susținere, 122 combine de 
abataj și 80 de combine de înaintări în steril, 
cu care vor fi dotate unitățile miniere ale Văii 
Jiului in cincinalul 1981—1985, vor trebui să fie 
realizate în unitățile constructoare de mașini 
miniere din municipiul Petroșani.

Realizările impresionante ale acestor 
ani îndreptățesc sentimentele cele mai de
pline de mîndrie și demnitate, de patrioti
că satisfacție pe care le trăiesc toți fiii țâ
rii.

Votind candidații Frontului Democra-. 
ției și Unității Socialiste, votați pentru con
tinuarea într-un ritm susținut a industria
lizării socialiste, pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială a tuturor localităților patriei I

Din .Manifestul Frontului De
mocrației și Unității Socialiste

........

I. R, I. U. M. PETROȘANI

t>£ A&AFA3

• De Ia colivii, elemente TH, transportoare și 
stîlpi hidraulici, tn 1975, prin dezvoltarea șt moderni
zarea secțiilor I.U.M. Petroșani s-a trecut, In 1980, la 
fabricația întregii game de utilaje complexe necesare 
mecanizării lucrărilor în subteran. In acest an, aici 
se fabrică cinci tipuri de complexe mecanizate și două 
tipuri de combine de abataj, foreze și pompe de Înaltă 
presiune.

< In 1980, comparativ cu 1975, producția de mașini 
și utilaje tehnologice necesare minerilor Văii Jiului a 
sporit cu 368,6 la sută. * *

• Pentru a răspunde în continuare cerințelor pro
gramului prioritar de mecanizare 
Jiului, creșterii capacităților de 
se află în execuție 14 noi hale

• Inexistentă în urmă cu cinci ani, întreprinderea 
de reparat și întreținere a utilajelor miniere a trecui 
Ia confecționarea în 1980 a armăturilor de mină, țevi
lor ilanșate, tuburilor de aeraj și plasei de sîrmă ne
cesară susținerii abatajelor dotate cu complexe meca
nizate. Imbogățindu-și zestrea de mașini prin autouti- 
lare, întreprinderea execută piese de schimb pentru 
combine de abataj și de Înaintare, pentru complexe 
mecanizate și agregate de înaltă presiune.

• Prin echipe service, In atelierele proprii sau la 
fața locului în subteran, întreprinderea asigură între- 
.ținerea și reparațiile capitale ale utilajelor miniere 
complexe.
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încheierea vizitei oficiale în România
a regelui Iordaniei, Hussein Ibn Talal

CUrmare din pagina I)

colaborării pe plan politic, 
economic. tehnico-științific: 
și cultural, s? va intensi
fica cooperarea industrială, 
se vor lărgi legăturile co
merciale, se va imprima di
namism, durabilitate și di
versificare raporturilor ro-

mâno-iordaniene, în intere
sul ambelor țări și popoa
re. al bunăstării și pros
perității lor. al păcii și 
in telegarii internaționale.

tu același timp, a fost 
exprimată încrederea că 
România și Iordania vor 
conlucra tot mai activ pe 
arena internațională, con
tribuind. prin eforturi co-

s-a
în-

Simbălă la amiaza, 
încheiat vizita oficială 
treprinsă în țara noastră. Ia 
invitația președintelui Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de către Maiestatea Sa Re
gele Regatului Hașemit al 
Iordaniei, Hussein Ibn Ta
lal.

Ceremonia plecării a avut 
loc pe aeroportul Otopeni, 
care era împodobit sărbă
torește.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu și regele IIus-

FILME I
24 FEBRUARIE

.16.45

17,3.5 la

17,55

18,1.5

18,4525 FEBRUARIE

rodriice ale
dialog la nivel

line
Mi- 

seri- 
Mi-e

mune, la soluționarea cons
tructiv;! a marilor proble
me ce confruntă omenirea, 
la promovarea politicii de 
destindere, la crearea unui 
climat de pace și securi
tate, independență și pro- 

. greș ale popoarelor noas
tre, la făurirea unei lumi 
a înțelegerii și cooperării 
egale între națiuni.

Cei doi șefi 
stabilit să continuie contac
tele româno-iordaniene la 
nivel înalt, subliniind în
semnătatea lor pentru am
plificarea și aprofundarea 
colaborări; dintre țările și 
popoarele
cauza păcii, 
cooperării

noastre, pentru 
destinderii 

internaționale.

1 4..50

Plecarea înaltului oaspete
sein au sosit împreună la 
aeroport.

O gardă militară a pre
zentat onorul. Au fost 
tonale imnurile de stat 
Iordaniei și României, 
timp ce erau trase 21 
salve de artilerie.

Cei doi șefi- de slat 
trecut în revistă garda 
onoare.

în continuarea ceremoniei, 
regele Hussein al Iordaniei 
și-a luat rămas bun de la 
persoanele oficiale româ
ne venite la aeroport.

La scara avionului, tova-

in- 
ale 
în 
de

au 
c’e

ră.șul Nicolae Ceaușescu 
și-a luat rămas bun de la 
personalitățile oficiale ior- 
daniene care l-au însoțit pe 
suveranul hașemit în vizita 
în țara noastră.

fin grup de pionieri a o- 
ferit președintelui Nicolae 
Ceaușescu și rege’ui Hus
sein buchete de flori.

Numeroși celăteni ai Ca
pitalei aflați pe aeroport au 
aclamat cu entuziasm pe 
cei doi conducători do stat, 
pentru prietenia româno- 
iordaniană, exprimîndu-și 
deplina satisfacție față de

rczullatele 
cestui nou 
înalt, menit să dea un im
puls și mai maro dezvoltă
rii relațiilor de 
și colaborare dintre 
și popoarele 
vantajul lor 
cauzei păcii, 
securilăjii și 
ternaționale.

Ia ora 13,15, aeronava 
specială cu care călătorește 
suveranul iordanian a de
colat.

prietenie 
țările 

noastre. în a- 
reciproc. al 

destinderii, 
cooperării in-

PETROȘANI — 7 
ieiubrie: Mihail < 
de circ; Republica: 
siunea Capricorn 
ile t-II; Unirea: 
teamă seriile 1-11.

PETRII.A: Nu pot trăi 
fără lăuturi.

I.ONEA : Cineva ca ti
ne.

ANINOASA : timbra 
lui Casey.

VULCAN : Piedone A- 
fricanul. seriile 1-11.

LUPEN1 — Cultural: 
Adio, dar ramîn cu li
ne; Muncitoresc: Eva
darea.

URICAN1 : Omul care 
ne trebuie.

M«*k  «*«

^CTUzlLITkJrFZ! iN LU/M<
Intîlnirea tovarășului Leonid Brejne' 

cu alegătorii
I

MOSCOVA *23  (Agerpres). 
— La Palatul Congreselor 
din Kremlin a avut loc, 
vineri, întâlnirea secreta
rului general al C.C. al 
P.C.U.S;, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., Leonid Brej- 
nev, cu alegătorii din ra- 
ionnil Bauman, din Mosco-

va. care l-au propus can
didat în alegerile pentru 
Sovietul Suprem al R.S.F.S. 
Ruse. Alegerile pentru so
vietele supreme ale repu
blicilor unionale și orga
nele locale .vor avea loc 
la 24 februarie.

Cu acest prilej, Leonid 
Brejnev a rostit o cuvîn- 
tare.

rea a c e s I o r așezări. 
Dezbaterile din Consiliul 
do Securitate au fost .apoi 
întrerupte, ele urmind a fi 
reluate luni seara.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Zburati în înal
tul cerului; Republica : 
Prinț și cerșetor ;. Uni
rea : Domnul Miliard.

PETR1LA: Nu pot trăi 
fără lăutari.

LONEA: Olga și poe
tul.

VULCAN: Ciifeva ca 
tino.

I.UPENI Cultural: 
Pe urmele documenlului 
99; Muncitoresc: Eva
darea.

URIC’-Wi : Omul < aro 
ne trebuie.

De straja patriei. 
Telex.
Album duminical : 
Umor și muzică. 
Festival pionieresc 
pe gheață.
Șah.
Telesport. Fotbal: 
F.C.M. Galați — 
Chimia Rm. Vîlcea 
în „Cupa Româ
niei" (repriza a 
11-a). Transmisiune 
directă de la Plo
iești. • Jocurile 
Olimpice de iarnă 
-- «elecțiuni înre
gistrate de la Lake 
Placid.
Film serial : „Linia 
maritimă Onedin". 
Episodul 2.
..Construe tori 

înălțime.
Micul ecran pentru 
cei mici. O lume 
minunată" (II).

Finala „Cupei 
României" la hand
bal feminin (repri
za a If-a).
In actualitate : pre
gătirea alegerilor 
de la 9 martie! 

19,00 Telejurnal.
19,20 Antena „Cintării 

’ României". Specta
col prezentat de 
județul Vfaricea.

20 25 Film artistic ; „Ac
țiunea Venus din 
Milo". Premieră 
pe tară. Producție 
a studiourilor fran
ceze'.

21.40 Telejurnal.

,25 FEBRUARIE

10,00

TV

Grecia refuză reintrarea în N.A.T.O.
ATENA 23 (Agerpres). — 

Grecia a respins propune
rile comandantului suprem 
al N.A.T.O., Bernard Ro
gers, privind reintrarea ță
rii în structura militară in
tegrată a alianței nord- 
atlantice —- informează a- 
genția Reuter, citind un co
municat oficial dat publici
tății la Atena. In comuni
cat se precizează că gu-

vernul grec „nu consideră 
propunerile sale drept o 
bază satisfăcătoare pentru 
reintrarea Greciei" în Co
mandamentul integrat al 
N.A.T.O. Agenția mențio
nează că Grecia încearcă să 
obțină din partea N.A.T.O. 
un aranjament special în 
baza căruia forțele sale ar
mate să rămînă sub 
mandă națională.

co-

DEFICITUL BALANȚEI de 
plăți a Danemarcei a atins, 
anul trecut, 15,5 miliarde 
coroane (aproximativ 3 mi
liarde dolari), indică statis
ticile oficiale date .] 

zeității la Copenhaga.
1978, acest deficit fusese 
8,2 miliarde coroane.

PRINTR-O HOTARIRE

publi- 
lu 
de

a 
Consiliului de Miniștri, Re
publica Populară Polonă va 
trece la orarul de vară în- 
cepînd de la 6 aprilie. A- 
ceastă măsură va rămîne tn 
vigoare pînă la 28 septem
brie, informează agenția 
P.A.P.

CONSILIUL DE SECURI
TATE al O.N.U. s-a întru
nit vineri noaptea pentru a 
dezbate situația din terito
riile arabe ocupate de Is
rael. Țările arabe, inclusiv 
Egiptul, au criticai extinde-

MONEDA NAȚIONALA 
u Zairului <i fosl devalori
zată vineri cu 30 la sută, 
s-a anunțat oficial la Kin
shasa, Această devaloriza
re constituie o ultimă fază 
a unei serii de măsuri pe 
care guvernul zairez le-a 
luat în cadrul planului său 
de stabilizare a economiei 
țării, relevă agenția France 
Presse.

PREȚURILE DE CONSUM 
au sporit în luna ianuarie 
a acestui an în Sjateie 11- 
nite cu 1,4 la sută, ceea ce 
corespunde unei creșteri 
anuale a costului vieții de 
18,2 la sută. Totodată, după 
cum remarcă experții finan
ciari americani, este vorba 
de cea mai mare creștere 
lunară a prețurilor de con
sum din ultimii șase ani 
și jumătate.

SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT • SPQRT • SPORT • SPORT

„Cupa
Sezonul oficial de pri

măvară la fotbal se inau
gurează astăzi cu desfășu
rarea meciurilor „optimilor 
de finală" ale „Cupei Româ
niei". Iată programul 
întîlnirilor: Ploiești: F.C.M. 
Galați — Chimia Rm. Vil- 
cea (repriza a Il-a se 
transmite la TV) ; Pitești : 
C.S. Tîrgoviște — Steaua;

României", la fotbal
Brăila : Politehnica Iași
-—.Sportul Studențesc; Si
biu : Petrolul Ploiești — 
Gloria Bistrița ; București: 
Metalul București —■ Rapid 
(stadionul Republicii); De
va : A.S.A. Tg. Mureș —• 
Politehnica Timișoara ; 
Brașov : Universitatea Cra
iova — S.C. Bacău ; Alba 
Iulia : Universitatea Cluj-

Napoea — Jiul Petroșani. 
Toate partidele încep Iu 
ora 14,30.

Stațiile noastre de radio 
vor transmite în cadrul e- 
misiunij „Sport și muzică" 
aspecte de la toate întîlni- 
rile. Transmisia se va face 
pe programul 1 cu înce
pere din jurul orei 14.15.

(Agerpres)

Olimpiada albă

24 FEBRUARIE

Emisiune în limba 
magii iară.
1001 de seri.
Telejurnal.

Toți atleții noștrii s-au calificat pentru 
etapa de zonă -

9,00 Tot înainte 1
9,20 Șoimii patriei. Cura 

se face o carte ?
(1).

9,30 Film pentru copii : 
„Călătorie în doi" 
(I). Producție a 
studiourilor ame
ricane.

10,00 Viața satului. 
.11.45 Bucuriile muzicii.

18,50
19,00
19,20In actualitate.- 

gătirea alegerilor 
de la 9 martie!

19,30 La ordinea zilei în 
economie.
Cadran mondial.
Orizont lehnico-șli- 
ințifîc. ■ . ' . s, :

Roman-foileton :
Primarul din Caster- 
bridge. Episodul 2. 
Telejurnal.

19,45
20.05

21,40

pre-

COMBINATUL MINIER VALEA JIULUI 

întreprinderea pentru 
administrarea cantinelor și cazare 

Valea Jiului Petroșani

»

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

• La Deva a avut Joc 
etapa județeană a campi
onatului republican de 
cros individual și pe echi
pe (M + F) la care au fost 
prezenți și atleții Clubului 
sportiv Jiul din Petroșani. 
Iaită locurile ocupate 
sportivele și sportivii 
gătiți de antrenorul 
fan Mihaly : copii II, 
rica Manafu, campioană 
județeană pe 1980 ; copii 
I» Luminița Untaru, loc 
XI; junioare III, locul III 
pe echipe ; juniori II, Ion 
Bădicuț, locul V ; juniori

de 
pre- 
Ște- 
No-

I, Ștefan Munteanu,
II și 
locul

De 
rențij 
s-au calificat pentru etapa 
zonală care se va desfășu
ra în ziua ele 2 martie a.c. 
la Reșița.

• In ziua de 17 febru
arie a.c. a avut loc etapa 
județeană a campionatu
lui republican de judo in
dividual seniori, unde mu
nicipiul nostru a fost re- 
prezetat de luptătorii A-

loc
Vasile Ghergănescu, 
VII.
notat că toți concu- 
municipiului nostru

sociației sportive Jiul Pe- 
trila. Dovedind o bună 
pregătire fizică și tehnică, 
Ion Cordea a cucerit pri
mul loc la categoria 70 kg 
și s-a calificat pentru e- 
tapa zonală ce va avea loc 
la Tîrgu Mureș. Locurile 
secunde au fost obținute 
de Francisc Kaiser, Vasile 
Todor, Costică Sultana, iar 
Ionel Pătrașcu s-a clasat 
Pe locul trei, calificați și 
ei pentru etapa zonală.

Staicu BALO!

NEW YORK 23 (Ager
pres). — A început turneul 
i.mal al competiției de 
hochei pe gheață din ca
drul Olimpiadei de la 
Lake Placid. Peste 8 000 . 
de spectatori au fost pre
zenți în tribunele arenei 
„Fieldouse" pentru a ur
mări cele două meciuri. în 
primul joc, echipele Sue
diei și Finlandei âu ter
minat la egalitate : 3—3
(0—1, 1—1, 2—1). Apoi, a 
urmat partida dintre re
prezentativele Ș.U.A. și 
U.R.S.S. La capătul unui 
joc spectaculos, hocheiștii 
americani au repurtat o 
surprinzătoare victorie cu 
scorul de 4—3 (2—2, 0—1, 
2—0) prin punctele marca
te de Mark 
(19’59” și 48’39”), 
neider (14’03”) 
Eruzione (50’00").
U.R.S.S. au înscris Krutov 

' (9’12”), Makarov (17’34”) șî 
Malțev (22’18”).

Pentru locul 5 al clasa
mentului s-au întâlnit se
lecționatele -Cehoslovaciei 
și Canadei,

Johnson
Bill Sch- 
și Mike 

Pentru

încadrează prin transfer

— SUDOR (electric și autogen)
- DULGHER
- FOCHIȘTI
Informații suplimentare zilnic la secre

tariatul întreprinderii între orele 7-15,30.

încadrează prin transfer sau concurs

— 1 instructor club studențesc

De asemenea încadrează direct sau prin 
transfer

1 tîmplar
1 electrician

Condițiile de încadrare și retribuire 
sînt conform Legii nr. 12/1971 si Decretului 
1 §8/1977.

1

Cererile de încadrare se pot depune 
ziinic la biroul plan-retribuire-personal un
de se pot obține și relații suplimentare.
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