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Tovarășe și tovarăși!
Cetătene și cetățeni!
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Măsuri ferme pentru îmbunătățirea 
calității utilajelor C’
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Producția netă 500 900 lei
Producția marfă 5 000 000 lei
Producția globală 7 000 000 lei
Creșterea productivității muncii cu 
Perfecționarea pregătirii 
profesionale a u'n«i nr. de 465
Reducerea cheltuielilor materiale 
la 1000 lei producție marfă 
Reducerea consumurilor de :

— metal
— combustibit
— energie w clrică

14,9

persoane

1,5 lei

150 tone
65 tone

120 000 kWh

Frontul Democrației și Unității Socia
liste vă cheamă să votați pentru politica 
Partidului Comunist Român, pentru măre
țele obiective adoptate de Congresul al 
Xll-lea al partidului, a căror realizare va a- 
sigura înaintarea impetuoasă a patriei spre 
orizonturile tot mai luminoase ale progresu
lui și civilizației socialiste, ale comunismu
lui.

Din Manifestul Frontului De
mocrației și Unității Socialiste

în întîmpinarea alegerilor

Adunarea generală a re
prezentanților oamenilor 
muncii de la I.U.M. Petro
șani a făcut recent bilan
țul anului 1979, a realizări
lor obținute în fabricarea- 
utilajelor moderne (comple
xe mecanizate și combine), 
scoțînd în același timp în 
relief faptul că oamenii 
muncii ele aici și-au înde
plinit angajamentul? asumat 
în întrecerea socialistă. In
dicatorul economic de ba
ză — producția netă — a 
fost realizat în anul pre
cedent în proporție de 
104,8 la sută, în condițiile 
înnoirii producției în pro-

porție de aproape 90 la su
tă. Cheltuielile materiale la 
1 000 lei producție marfă au 
fost reduse cu 35,2 lei, ob- 
Jinîndu-se 3 544 000 lei be
neficii peste prevederi. Suc
cese însemnate s-au obți
nut, de asemenea, și în 
ceea ce privește economia 
de metal, combustibil, ener
gie electrică.

In dareă de . seamă s-au 
subliniat și dificultățile ca
re s-au manifestat în ceea 
ce privește organizarea, și 
conducerea procesului teh
nologic. Calitatea produse
lor, investițiile, îhtărirea 
ordinii și disciplinei, apro-

vizionarea cu materiale au 
constituit miezul dezbateri
lor la obiect și responsabi
le ale participanților. Cu
noscutul brigadier Nicolae 
Tudor spunea: „Pentru a 
ne realiza la timp sarcinile 
de producție trebuie să fim 
aprovizionați ritmic cu e- 
lectrozi, sîrmă de sudură și 
bioxid de carbon. Este, de 
asemenea, oportun ca oda
tă lansate în lucru, comen
zile să fie însoțite de dese
nele respective". „Am ob
ținut frumoase rezultate în 
ceea ce privește îmbunătă
țirea calitativă a utilajelor, 
dacă ne gîndim la randa
mentele pe care le-au rea
lizat minerii cu complexele 
noastre. Propun întărirea 
contro’ului de calitate pe 
faze de operații și dotarea 
cu AMC-uri", sublinia în 
cuvîntul său Izidor Căpeț, 
secretarul comitetului U.T.C.

Constantin GRAURE

(Continuare în pag. a 2-a)

te

Continui nd, în spiritul 
profundului democratism 
al orînduirii noastre so
cialiste, amplul șj fruc- 
tuosul dialog de lucru, du
minică dimineața, candlda- 
ții de deputați din circum
scripțiile electorale jude
țene nr. 70 și 71, munici
pale nr. 22 și 23, orășenești 
nr. 7, 9, 10 și 12 Petrila, 
tovarășii Eugen Voiau și 
Leon beak, Gheorghe - Si
mon, Gavrilă David, Nico- 

. lae
tru
ne, 
du 
nii

Haneș, Ioan Orza, Pe- 
Șoșoi și Maieu Ândro- 
Maria Penu și Ana Ra_ 
s-ati întîlnit cu oame- 

.. muncii de la mină și 
preparație. în fața alegă
torilor, primarul orașului, 
tovarășul Gavrilă David, 
înfățișînd perspectivele u-

Intilniri ale 
de depute ți 
nei frumoase dezvoltări a 
Petrilei, a remarcat înce
perea lucrărilor la dispen
sarul urban, noul cine
matograf cu 500 locuri, să
lile de gimnastică pentru 
Liceul industrial și Școala 
generală nr; 6, căminul 
cultural din Cimpa ș.a., ce
tind totodată sprijinul larg 
al oamenilor muncii, al tu
turor cetățenilor din oraș, 
prin muncă patriotică, pen
tru realizarea noilor obiec
tive social-cuiturale. Iniți
ativei cetățenilor, partici
pării lor la împlinirea pro
gramelor de dezvoltare, 
gospodărire și înfrumuseța
re -le este deschis un larg 
cîmp de a f i r m a r e, 
în apropiata primăvară 
vor începe lucrările la noul 
loc de agrement, cele pen
tru acoperirea și termofi- 
carea ștrandului.

Preocupați ca orașul în 
care muncesc și trăiesc să 
atingă noi cote ale dezvol
tării economico-sociale, un 
grad de urbanizare mereu 
mai înalt, Să cîștige va
lențe al-, frumosului par-
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candidațiior 
cu alegătorii 
ticipanții la întîlnirea cu 
candidați! de deputați au 
arătat deschis problemele 
ce-i frămîntă, au formulat 
numeroase propuneri. Din 
paleta propunerilor făcute 
de alegători între care 
s-au numărat lăcătușul Ni
colae Pirtea, maistrul elec
tromecanic Gheorghe Dom
nișorii, șeful sectorului de 
investiții de la I.M. Petri- 
la, ing. Iosif Drurouș, in
ginerul șef al preparației 
Petrila, Victor Chiaburii, 
au reținut atenția candida- 
ților F.D.U.S., cele care 
s-au referit la : înființarea 
unei cantine 
re în oraș ; îmbunătățirea 
transportului 
ia ființă un 
ceremonia nunților ; înfiin
țarea unui chioșc de di
fuzare a presei în cartierul 
7 Noiembrie ; asfaltarea u- 
nor străzi, trotuare pieto- 

, male și plombarea îmbrăcă
mintei asfaltice pe strada 
principală ; zonele verzi 
să fie împrejmuite și pro
tejate de garduri vii, pe 
întinderi mari; să încea
pă de pe acum acțiunile 
de curățenie $i înfrumuse
țare în cârtii rele orașului. 
Formulînd propunerile și 
cerințele care să stea în a- 
tenția și preocupările can- 
didaților F.D.UJS., alegăto
rii i-au asigurat dp între
gul lor sprijin pentru a fi 
rezolvate. în numele co
lectivului dc preparator;,

cu autoservi-

îri comun. ; să 
local pentru

Patru întreprinderi miniere totalizează, de la 
începutul anului, un plus de

PESTE 34000 TONE DE CĂRBUNE
în cinstea marelui eveniment al anului, alegerile 

de La 9 martie, colectivele întreprinderilor miniere 
LUPENI, PETRILA, BARBATENI și PAROȘENI 
totalizau, luni dimineața, o producție, extrasă supli
mentar, de la începutul anului, de 34164 tone de 
cărbune.

• In
muțind o 
de 18 267 
laseră pe -------

• MINELE LUPENI ȘI BARBATENI, prin pro
ducția extrasă suplimentar în această lună, au cu
mulat, de la începutul anului, 24 651 tone de căr
bune cocsificabil peste prevederi.

• COLECTIVUL MINEI BARBATENI, sporind
PRODUCTIVITATEA MUNCII PLANIFICATA IN 
ABATAJ CU 600 KG POST, A DEPĂȘIT SARCI
NILE DE PLAN PE PRIMELE DOUĂ LUNI ALE 
ANULUI CU 3 654 TONE DE CĂRBUNE COCSI
FICABIL. -

0 MINA LUPENI avea cea mai mare producție 
extrasă peste plan din bazinul Văii Jiului — plus 
6 419 tone de cărbune cocsificabil în această lună și 
plus 15 220 tone de la începutul anului.

această lună întreprinderile amintite, acu- 
producție extrasă peste prevederi, la zi, 

tone, au depășit plusul pe care îl acumu- 
intreaga lună ianuarie, cu 2 365 tone.

(Continuare în pag. a 2-a;

aoelor,Comuna de la cumpăna 
în plin progres

.Continuare în pag. a 2-a)

La clubul sindicatelor 
din Lupeni, unde se află 
o Casă a alegătorului, 
z.eci de oameni ai muncii 
vin, în fiecare zi, pentru 
a consulta listele de ale
gători.

Foto: Gh. OLTEANU
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O amplă competiție 
sportivă desfășurată sub 

egida „Daciadei“
CUPA ZIARULUI

„STEAGUL ROȘU"
LA SCHI — EDIȚIA 

A VI-A
• relatări de la des

fășurarea competiției
• clasificarea concu- 

renților
• instantanee foto din 

concurs.
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Asemenea tuturor locali
tăților din Valea Jiului, 
Bănită a urcat în ultimii 
cinci ani noi trepte de 
progres în toate domeniile 
vieții și activității locuito
rilor ei. Numeroase case 
spațioase, noi, din cărămi
dă au luat focul celor din 
bîrne. In centrul civic al 
comunei, în acești ani, a 
fost durat trainic noul 
complex comercial. Se află 
aici un magazin de desfa
cere a mărfurilor industriale 
— țesături, tricotaje, încăl
țăminte, articole de 
naj —, altul alimentar 
de cereale, o unitate 
alimentație publică, 
boțind din așezările 
toni, Botani, Poenari,
goreasa, Corbeoni, Firma, 
Căprărești. ori ureînd din 
Crivadia, Merișor 
sești spre platoul 
care apele își 
cursul spre nord 
sud și pe care se 
Ira comunei, crescătorii de 
animale, forestierii și- mun
citorii bănițenl se întîl- 
nesc la magazinele din

me-
Ș‘ 

de 
Co
ji.
Ji-

și Bu
de pe 
împart 
și spre 

află va-

gâ-
de

centrul comunei unde 
sesc tot ce le trebuie, 
la chibrituri pînă la sobe 
cu combustibil lichid. 
Complexul comercial, că
minul cultural, școala ge
nerală, gara și cariera de 
piatjă constituie de fapt 
centrul, statornic. în care

Ursit și Maria Solari, de
putați și, totodată, candi
dați pentru alegerile de 
la 9 martie, Ion David, Ion 
D.'Marcu sini numai cîți- 
va dintre ei) s-au amena
jat și dotat cu mobilierul 
necesar o școală cu 4 clase 
și o sală de sport.

pulsează viața bănițenilor 
urcată pe treptele civili
zației socialiste.

Tînărul primar Ion Dra
gată ne 
condițiile 
formarea tinerei generații 
a Baniței, despre atenția 
de care s-a bucurat în ul
tima perioadă dezvoltarea 
bazei materiale a învăță- 
mînlului. Pentru fiii oame
nilor muncii, din Mărișor 
și cu sprijinul eficient al 
părinților lor (Gheorghe

vorbea despre 
create pentru

modernizat celelalte spații 
destinate Învățămlntului. 
A fost amenajată și înca
drată cu personal o gră
diniță frecventată în pre
zent de 30 copii din satele 
Baniței.

împlinirile socialiste la 
Banița, ca de altfel în în
tregul municipiu înseam
nă nu numai noi condiții 
create pentru dezvoltarea 
învățămlntului. pentru o 
tot mai bogată viață cul
turală (grup vocal .de mu-

zică populară, formație de 
fluierași, brigadă artistică), 
aprovizionare și condiții 

: de locuit mai bune, ci în
trepătrunderea preocupări
lor comitetului comunal 
de partid, ale consiliului 
popular cu cele ale locui
torilor, mobilizarea tuturor 

■ pe făgașul realizării as
pirațiilor de progres ale 
întregului popor. In acest 
context se înscrie și partici
parea crescătorilor de ani
male din Banița la fondul 
de produse centralizat 
destinat consumului cu 
128 tone de carne în 1978 
și cu 131 (one în 1979, cu 
9000 litri lapte de vacă, 
de peste 9 000 litri lapte 
de oaie și 8 600 kg lină. 
S-au realizat în fiecare an 
al actualei legislaturi și 
cu contribuția locuitorilor

Toma ȚAțARCA

(Continuare în pac a 2-a)
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hiiîlnirî ale cu alegătorii
(Urniare din pagina 1)

candidaiilor

u- 
de ac- 

mobili- 
coleetiv

sarcinilor e- 
ale. Ș-a re- 

peri- 
an, 

a 
im- 

cărbune pes- 
rod al partici-

active a comuniș
ti tuturor oameni-

Dezbaterile din aduna
rea de partid a organi
zației 4A de îs 'M. îj0~ 
nea în Care s-au pre
zentat concluziile reieșite 
din discuțiile individuale 
eu comuniștii, au fost o- 
rientate spre găsirea 
nor căi concrete 
țiu ne în vederea 
zării întregului 
la realizarea 
conomîeo-soeiale. Ș-a 
liefaț faptul că în 
oărla scursă din acest 
colectivul sesșțorului 
realizat o eatititate 
portantă dc 
te plan, 
pârii 
tilor, 
lor munci; la înfăptuirea 
sarcinilor ce le revin.

Cu toate acestea însă, 
avînd în vedere spiritul 

.hotărîrii Plenarei C.C;. 
al P.C.R. din martie 1979, 
cu prilejul discuțiilor in
dividuale a reieșit 
tul că o parte din 
niști cum ar fi Ion 
eu, Anton Gîrdea, 
mitru S;:hiopoiu~ și 
lipsesc nemotivat de 
serviciu, nu respectă 
schimbul pe care sînt re
partizați, dezorganizînd 
astfel procesul de pro
ducție. Dp asemenea, în 
ceea ce . privește viața 
internă- de partid, cu pri
lejul dezbateri, s-a atras: 
atenția unor comuniști ca 
Petru Birci, Axente Baci, 

. și Carol Boros care lip
sesc nemotivat de la a- ,, 
dunările de partid, iar 
atunci cînd participă nu 
își fac .decit o prezență 
fizică, deși în cadrul co
lectivului se manifestă și 
neajunsuri care se im
pun a fi soluționate. 
Chiar în- adunare, mine-

fap- 
comu-

Voi-
Du-

cu- 
tre- 
mai-

Măsuri
(Urmare din pagina I)

pe uzină, Referindu-se la 
activitatea de investiții, 
ing, Ioan Mureșan sublinia 
necesitatea finalizării lucră
rilor la obiectivele 101 și 
J06. Constructorul T.C. Ind. 
Brașov, a menționat în 
vîntul său vorbitorul, 
buie să-și organizeze
bine lucrul pe șantier în ve
derea predării la timp a vi
itoarelor capacități de pro
ducție. Nouă ne revine însă 
sarcina de a preda tot la 
timp amplasamentele. In a- 
ceastă direcție, c.o.m. tre
buie să acționeze mai ope
rativ.

Participanții la dezbateri, 
între care Dan Gavrilă, Ion 
Hebedean, Gheorghe Eseu, 
Ambroze Benea Gheorghe 
Cioajcă, Wilhelm Lojadi, 
Ionel Botoroagă și mulți 
alții au subliniat necesita
tea întăririi ordinii și dis
ciplinei. a colaborării mai 
fructuoase între secțiile pro
ductive, asigurarea unei a- 
sistențe tehnice corespun
zătoare in schimburile II și 
Iii precum și va'orificarea 
superioară a metalului, com
bustibilului și energie:.

De asemenea- adunarea 
generală a evidențiat liotă- 
rîrea fermă a constructori
lor de utilaj minier de a

• Echipa „service" a 
sectorului I de la l.M. 
I.ivezeni, din care fac 
parte Marin Lupu, Ioan 
Măiăianu * * și Gheorghe 
Panizek a înregistrat, de 

> curînd, un record de

populară susținut de ta
raful „Brădulețul" și so
liștii vocali, ai clubului 
din localitate.

• Au demarat lucrările 
blocului 47, de pe strada 
Republicii, din Petroșani, 
care va avea 30 de apar
tamente, confort sporit și 
garaje subterane. Lucra
rea e condusă de cunos
cutul om al sche'elor11, 
maistrul llie Catilina.

• Ieri, după-amiadi, 
șefi de brigadă mai vîrst-

_ ___ ___ ______ > _____

| voință și. tenaci-
I t a te după patru schim-
| buri consecutive a fost
l introdusă în abatajul

își 
pentru 

disciplinei 
de muncă, iar 

Cod rin, șeful, e- 
de electricieni, sub- 

că nu întot- 
membri de 

exemplu în 
comportare, 

cu 
sarcinile, 

ordinea și 
la locul de 

marii festind 
de

rul Paraschiv Rusu 
'făcea autocritica 
nerespectarea 
la locul 
Teodor 
chip el 
linia faptul 
deauna unii 
partid sînt 
muncă și 
nu-și îndeplinesc cu. ’con
știinciozitate sarcinile, nu 
păstrează ordinea și cu
rățenia la locul de rnun- 
că, marii festînd unele 
atitudini de delăsare.

Criticat. pentru abate -

Viata de partid

acestora, 
să ofer exem- 
dar de 20 de 

la mina Lonea 
nici o absență 
— spunea în

rile de Ia disciplina mun
cii, tînărul miner Ion 
Voîcu și-a recunoscut vi
na în fața comuniștilor, 
făcînd în același timp pro
punerea ca biroul orga
nizației să acorde mai 
mult sprijin comuniști
lor în vederea soluțio
nării unor probleme din 
munca și viața 
„Nu vreau 
piu) meu, 
.ani lucrez 
și nu am 
nemotivată 
euvîntul său minerul șef 
ele brigadă Ion Ilca_— însă 
nu pot admite ca unii 
colegi de-ai noștri cu u- 
nu-doi ani vechime în 
muncă să vină la serviciu 
eînd le convine lor11. Cri
tici întemeiate, propuneri 
valoroase în scopul îm
bunătățirii muncii de
viitor au făcut și ceilalți 
participant la discuții : 
semnalistul Virjil Be.ian, 
lăcătușul Ion Fuiu, mi
nerul șef de brigadă Ni-

ferme
sprijini nemijlocit, cu utila
je de bună calitate și la 
timp, activitatea de extrac
ție a cărbunelui, de a con
tribui la dezvoltarea bazei 
eocrgettee a țării.

„Steagul roșu“ a criticat, organele vizate râspund
Centralele termice sînt asigurate cu cărbune de calitate corespunzătoare

,Steagul ro- 
conducerea 

prepa-

ne-a

s-a 
pen- 

gratuități- 
oamenilor 
unitățile 

de 
sor- 
du- 

poa-

Cu referire Ia articolul 
„Numai cu promisiuni nu 
se poate livra căldură și 
apă caldă apartamentelor", 
publicat în 
șu“ nr. 8512, 
întreprinderii de 
rare a cărbunelui Valea 
Jiului — Petroșani 
făcut cunoscute următoa
rele opinii șl măsuri:

„Pentru acest an 
alocat, prin plan, 
tru acoperirea 
lor . cuvenite 
muncii din
C.M.V.J. cantitatea
1 42 000 tone de huilă 
tată 0-80 mm care, 
pă cum se știe, nu 
le fi utilizată în micro- 
centrale termice din Va
lea Jiului. Urmare aces
tui lupt, conducerile

6102 o combină de tă
iere care va asigura o 
creștere a producției sec
torului cu 500 tone pe zi.

® La clubul sindicate
lor din Aninoasa a avut 
Ioc o masă rotundă cu 
tema „Cum aplicăm ini
țiativele muncitorești în 
întreprinderea noastră". 
Au participat mineri, șrfi 
de brigadă, maiștri și 
ingineri de la I.M Ani, 
uoasa. A urmat un fru
mos program de muzică

decît 
pro--

colae. Golea și Benone 
Cost i naș, inginerul șef al 
întreprinderii.

Au procedat foarte bi
ne b.o.b. și comuniștii de- 
clarîndu-se nemulțumiți 
de neajunsurile care per
sistă în activitatea de 
producție, față de abate
rile unor comuniști de la 
normele vieții interne de 
partid. Dar dacă situația 
este de așa natură, b.o.b. 
are datoria să stabileas
că unele măsuri concre
te, inclusiv propuneri de 
sancționare a celor în 
cauză, menite să înlăture 
o stare de fapt negativă, 
care nu poate avea 
urmări nedorite în 
cesul de producție.

Este necesar ca organi
zațiile de partid să folo
sească ma; bine prilejul 
discuției cu comuniștii, 
pentru a sesiza părțile po
zitive din activitatea a- 
cestora, greutățile pe ca
re Ie întîmpină î-n solu
ționarea unor probleme, 
fără a neglija lipsurile 
care se manifestă și mai 
cu seamă măsurile ce se 
impun a fi luate pentru 
înlăturarea lor. Numai în 
acest mod comuniștii vor 
putea trage învățăminte, 
contribuind la ridicarea 
pe un plan superior a în- 

politic.o- 
la afir- 

a rolului 
organ izați- 
în toate

tregii activități 
organizatorice, 
marea deplină 
conducător al 
ilor de partid 
domeniile de activitate.

Valeriu COANDRAȘ

Peste 34000 tone de cărbune
iUrniare <lin pagina 1)

• Prin realizările săptămînii care a trecut, cînd 
s-au obținut constante depășiri ale sarcinilor pla
nificate, MINA PETRILA a demonstrat o puternică 
revenire și raporta la începutul zilei de Iun; depă
șirea sarcinilor de plan, pe această lună, cu peste 
4 600 tone de cărbune.

• MINA PAROȘENI continuă să-și păstreze rit
mul impus incă de la începutul anului și raporta o 
depășire a sarcinilor de plan la zi. pe luna februarie, 
de 2 771 de tone, cumulind de ia începutul anului 
un plus de aproape 5 000 de tone.

și In cantități suficiente
C.M.V.J. Si I.P.C.V.J. Pe
troșani au luat măsura ca, 
printr-un efort suplimen
tar ,să se livreze huilă 
de 10-80 mm, aptă pen
tru utilizarea în focarele 
microcentralelor-

Prin factorii de răspun
dere din cadrul I.G.C.L. 
și I.P.C.V.J. Petroșani s-a 
urmărit în permanență 
situația stocurilor la fie
care microcentrală și 
transportul cărbunelui s-a 
făcut, prioritar, în func
ție de aceste stocuri și 
chiar dacă o centrală nu 
a avut dimineața stocul 
necesar pentru o zi sau 
două, acesta i-a fost asi
gurat în primele ore ale 
zilei, cvitîndu-se situația 
de a nu avea combustibi
lul necesar funcționării

că

inginerul Victor Chiaburu 
S-a angajat să participe la 
acțiuni largi de muncă pa
triotică în cartierele ora
șului, de gospodărire și în
frumusețare, să facă sim
țit întregul sprijin al co
lectivului la construcția 
noilor obiective soeial-cul- 
turale Ca o garanție 
preparatorii se vor ține de 
cuvint, a fost remarcat de 
șeful preparației faptul că, 
deja ei prestează muncă 
patriotică la construcția ți
nui pod suspendat pe ca
bluri care traversează Jiul 
de Est și va lega cartierul 
Luminii de cartierul 8 
Martie — obiectiv care se 
apropie de finalizare.

în aceeași zi, candidatul 
F.D.LUS. pentru circum
scripția electorală județea
nă nr- 71, tovarășul Gheor- 
ghe Șimon, a avut o întâl
nire cu cadrele didactice 
din orașul Petrila. Dialo
gul de lucru, desfășurat de 
data aceasta la Școala ge
nerală nr. 6 din localita
te, s-a concentrat asupra 
unor probleme ca': acorda
rea uns- atenții mai mari 
în școli educației fizice, 
creîndu-se condițiile mate
riale necesare (Mariana 
Florea,, cabanele din îm
prejurul Văii Jiului să fie 
dotate eu schiuri, săniuțe, 
patine, corturi și alte mate
riale sportive și pentru tu- 

' rism care să poată fi în
chiriate, iar la sfîrșit de 
săptămînă să se asigure 
mijloace de transport spre 
cabane (Ion Roșea); școli
le — elevii și cadrele di
dactice din oraș, din pri
mele zile ale primăverii, 
vor răspunde, alături 
cetățeni, la acțiunile de 
curățenie și înfrumusețare,

de.

a
în 

s^a 
de

normale. In ceea ce pri
vește calitatea cărbune
lui livrat, recunoaștem că 
aceasta nu s-a încadrat 
permanent în parametrii 
calitativi (cenușă și, mai 
ales, granulometric), nor
mați...

Existența acidentală 
unor corpuri străine 
masa cărbunelui livrat 
datorat stratului gros

' zăpadă, existent în vagoa
nele C.F.R., strat care a- . 
coperea impuritățile și ca
re s-ău descoperit abia 
la descărcarea vagoanelor 
pe rampă.

Aspectele cuprinse în 
articolul mai sus mențio
nat au constituit obiect 
de analiză și discuții cu 
toți factorii de -răspun
dere implicați pentru a-

nici de la cele două în
treprinderi miniere din 
orașul Vulcan și-au dat 
întîlnire cu tinerii mineri. 
Sub genericul „Laudă 
muncii" ei au împărtășit 
din experiența lor pro
fesională și. de viață ti
nerilor care fac primii 
pași în minerit.
• Prin unitățile de des

facere a legumelor ri 
fructelor din municipiul 
nostru au fost puse în 
aceste zile la dispoziția 

<’e vor fi inițiate în carti
ere, vor întreține parcuri
le, zonele Verzi și vor ac
ționa pentru păstrarea do
tărilor edilitare, a tot ce 
se creează frumos în ora
șul Petrila (Mihai Nicu- 
lescu).

Atît la întreprinderea mi
nieră. la prepara-ție cît 
la Școala generară nr. 
î n t î 1 n i r e a candidați 1 o r

Șl 
(>, 

ele

Acțiuni politico-educative
• Sub egida Frontului 

Democrației și Unității 
Socialiste a fost tipăriț in 
tiraj de masă și s-a difuzat 
în aceste zile ca material 
documentar și de propa
gandă în campania electo
rală pliantul „Valea Jiu*  
lui — noi dimensiuni ale 
prezentului și bunăstării11. 
Prin cifre și imagini ilus
trative despre profundele 
transformări înfăptuite în 
Valea Jiului în anii rod
nici ai socialismului, în 
perioada dintre cele două 
legislaturi, despre dinami
ca dezvoltării eeonomieo- 
sociale și creșterea conti
nuă a calității vieții în

Comuna de la
(Urmare din pagina I)

in Iruntea cărora s-au aliat 
deputății Ion Sălășan, 
Gheorghe Rusu, Gheorghe 
Miclăuș ți ștefan Stoica, 
importante lucrări gospo
dărești cum ar li repara
rea drumurilor comunifle, 
curăfitca pășunilor Cor
nel, Runcuri, Groși și al
tele. Toți acești harnici 
gospodari se află pe lis
ta candidaiilor de depu- 
lați pentru alegerile de la 
9 martie.

Noi realizări social-o- 
conomice, obiective a că
ror in făptui re presupune 
participarea și mai activă 
a locuitorilor, preiigurează 
perspectiva comunei pen
tru următorii 2—3 ani. 
Printre altele, sini prevă
zute rea-menaiarca captă
rii, mărirea capacității 
'înlocuirea întregii 
de alimentare cu 
centrului comunei,

comuna
le, începerea, in VJS0, a 
construcției unui bloc cu

rețele 
apă a 
cons-

l fui rea unei băi

sigurarea cu combustibil 
a centralelor termice. In 
urma măsurilor stabilite 
apreciem că situația s-a 
îmbunătățit atît în ceea 
ce privește cantitatea cît 
și în privința calității căr
bunelui furnizat.

Considerăm că articolul 
apărut ne-a fost de un 
real folos și ținem să vă 
mulțumim pentru spriji
nul acordat".

hD-răspunsul trimis re
dacției de conducerea 
C.M.V.J. privind conținu
tul aceluiași articol, se 
spune printre altele : „Si
tuația prezentată în articol, 
precum și situația generală 
a aprovizionării Văii Jiu
lui cu combustibil a fost 
analizată împreună cu 

oamenilor muncii 80 000 
căpățîni de salată Verde, 
5000 de gulii de seră. 
Deci, primăvara s a- 
nunță nu numai cu ghi
ocei, ci și cu trufandale. 
Le vrem cît mai multe.

# Duminică (24 fe
bruarie), la clubul sindi
catelor din Vulcan s-au 
înlîlnit membrii cenaclu
lui literar „Orfeu". Ca 
de obicei s-au citit Și 
supus dezbaterii crea
țiile de poezie și proză. 

. deputați cu alegătorii din 
Petrila. a avut ca trăsătu
ră comună hotărîrea , oa- 

’ menilor muncii, a slujitori
lor școlii de a întîmpină 
alegerile de la 9 martie eu 
noi : succese în sporirea pro
ducției de cărbune, în gos
podărirea și înfrumuseța
rea orașului, în educarea 
și formarea tinerei gene
rații.

localitățile municipiului 
nostru, pliantul —difuzat 
la casele .alegătorilor-, în 
întreprinderi și instituții, 
școli, cluburi muncitorești, 
case de cultură și cămine 
culturale ctc. — constituie 
o binevenită sursă de do
cumentare pentru cetățeni,- 
pentru toți oamenii mun
cii.' - ' ț

în aceste zile au fost, de 
asemenea, difuzate în lo
calitățile municipiului afișe 
cu chemări din Manifes
tul Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, adre
sate oamenilor muncii, ce
tățenilor patriei.

cumpăna apelor
72 apartamente și repara
rea de drumuri comunale, 
plantări de porni fructiferi, 
arbori și arbuști orna
mentali, precum și alte

• lucrări gospodărești in 
valoare tic peste 1 400 000 
lei.

Concursul pe obiecte 
de invățămînt, faza 

județeană
Duminică la Petroșani a 

avut loc faza județeană a 
concursului pe obiecte de 
învățămînt la care au 
participat 782 elevi din 
clasele V-X1I de la școli
le generale și liceele din. 
Valea Jiului. Obiectele 
pentru concurs au fost 
limba română, limba ma
ghiară, fizică, chimie, bio
logie, geografie, istorie, 
economie politică, filozo
fie, matematică. Urmă
toarea etapă a acestui sti
mulativ concurs .va fi 
faza pe țară care va avea 
loc în vacanța de primă
vară.

»
9

conduccrea I.P.C.V.J. Pe
troșani care, prin adre
sa nr. 1544, din 5 februa
rie a.c., a comunicat re
dacției opiniile și măsu
rile sale. Confirmăm a- 
ccste opinii și măsuri. 
Pentru viitor s-a dispus 
conducerii I.P.C.V.J. de a 
lua toate măsurile pentru 
a asigura microcentralc- 

municipiu cărbu- 
calitate corespun- 
în cantități sufi- 
funcționării fără

lor din 
ne de 
zătoare 
ciente 
întrerupere a acestora1

Constatări făcute pe te
ren și informații ] 
te de da centralele 
mice din Petroșani 
I.upeni confirmă în 
măsură veridicitatea 
fieiența acestor măsuri.

primi- 
ter-

Și 
mare 
si e-

Rubrică redactată de 
D. CRIȘAN

• Clubul școlar „Pio
nierul" Lupeni organi
zează pentru copii un 
concurs de preselecție la 
schi fond. Înscrierile se 
pot face numai în pre
zența și cu consimță- 
mîntul părinților.
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Sport • Sport < Sport * Sport ♦ Sport • Sport • Sport
Sub egida „Oaciadei“, duminica, s-a desfășurat

duminică în masivul Paring la tradiționala competiție a

Dionisie

J5-

fost duminică 
ța martorii nu

spo- 
de 

oa-

— Eugen Ghircișj
.Medalia pen- 

•“ — Enteric Szuhanek. 
concurs le-au fost oferite

Sute de iubitori ai muntelui au fost prezenți 
Cupei ziarului „Steagul roșu" ia schi.

cu ediția 
acest an 
competiție

Duminica
Paring, pe pârtia 
propierea cabanei 
s-au desfășurat 
rile celei de-a VI-a edi_ 

..Stea- 
Orga- 

con- 
mu-

masivul 
din a- 
I.E.F.S.

întrece-

ții a Cupei ziarului 
gul roșu" la schi, 
nizată cu sprijinul 
siiiilor județean și 
nicipal al sindicatelor, 
al C.M.E.F.S. Petroșani și 

de schi a 
populară 

desfășurată

mare

al catedrei
I.E.F.S. această 
competiție 
sub egida .Daciadei' 
bucurat de un 
ceș. ? ,7-' ■

-Comparativ 
precedentă, în 
tradiționala 
a atras un număr 
rit de participanți și 
spectatori. Sute de 
meni, de toate vârstele, au 

diminea- 
nuraai ai 

unui spectacol sportiv, o- 
ferit de cei 226 de cori- 
burenți, c; și beneficiarii 
unei frumoase zi însori
te. Aici, la 1800 metri al
titudine, în timp ce dea
supra văilor stăruia un 

val de ceață, ca o mare 
de nori dincolo de care se 
profilau în . zare crestele 

masivelor Vîlean, Oslea, 
Retezat și Șureanu, s-au 
reîntâlnit. eu emoție atît 
performeri ai schiului din 
Valea Jiului și munici
piul Deva, cît și nume
roși amatori.

La „înălțime" au fost și 
cei ce servesc instala
ția telescaun, care a trans
portat un număr 
de iubitori 
precum și 
șoferilor de

La start 
concurenți, 
vârsta de 4 ani pînă la a- 
proape 60 de ani, care s-au 
luptat cu ambiție și dîr- 
zenie pentru câștigarea 
trofeelor. Pe categorii de 
vîrsță, legitimați și ne
legitimați, băieți și fete, 
după trecerea probelor 
desfășurate într-o singu
ră manșă de slalom, 
zultatele obținute sânt ■

record
ai muntelui, 

punctualitatea 
la A.U.T.L. 
s-au aliniat 

începând cu

CONCURENȚI NELEGITIMAȚI
CAT. SUB 7 ANI, fete : locul I — Gerlinde Mi

huț, băieți: locul 1 — Florian Stânci, locul II — Dan 
Peterffy ; CAT. 7—10 ANI, fete: Jocul I — Ecaterina 
Dinicu, locul II — Cristina Fildan, locul III — An
gelica Vraja ; băieți : locul I — Alin Gedeon, locul 
II — Victor Stirlașu, locul III — Alexandru' Rad ; 
CAT. 11—14 ANI, fete : locul I — Cristina Ciortan, 
locul II — Daniela Ciortan, locul III — Tiberica Rad; 
băieți > locul I — Mircea Oros, locul II — Ionuț Șur- 
lașu, locul III — Francisc Karda ; CAT. 15—19 ANI, 
fete: locul I — Mariana Ghidei, băieți : locul I — 
Tiberiu Bogotay, locul II — Petru Stanei u, locul III 
— Ovidiu Ghidei ; CAT. 20—30 ANI, fete: locul I — 
Mariana Mihuț, locul II — Despina Plămădeală, bă
ieți : locul I — Victor Mihuț, locul II — Lorant Ba- 
lint, locul III — Francisc Boda ; CAT. PESTE 30 ANI, 
fete: locul I — Elena Szuhanek ; . băieți: LOCUL I 
ȘI CUPA MARE A ZIARULUI „STEAGUL ROȘU" — 
ALEXANDRU ACS, locul II — Eugen Peterffy, locul 

Alexandru Bota.

CONCURENȚI LEGITIMAȚI
CAT. 11—14 ANI, fete : locul I —■ Alina Doro- 

banțu, locul II — Liana Grosu. locul III — Mihaela 
lliciu și Mirela Stăneșcu; băieți: locul I — Călin 
TiPțcr, locul II — Răzvan Pop, locul III — Răzvan 
Marina ; CAT. 15—19 ANI, fete : LOCUL I ȘI CUPA 
ZIARULUI „STEAGUL ROȘU" — IUDITH KACSO, 
locul II — Ileana Vladislav, locul III — Dorina Pop ; 
băieți: LOCUL I ȘI CUPA ZIARULUI „STEAGUL 
ROȘU" — GABRIEL SILVIAN, locul II — Horațiu 
Țipțer, locul III — Dumitru Lazăr ; CAT. 20—30 ANI, 
băieți: locul I — Ștefan Fără, locul II 
Maior.

De 
fost acordate următoarele premii: 

inoi J-înar nnrjîr

Alexandru Acs, Judith 
Kacso și Gabriel Silvian, 
câștigătorii trofeelor ediției 
a Vi-a a Cupei ziarului 
„Steagul roșu'*  Ia schi.

Unul din tinerii concu- 
renți la... înălțime.

De altfel, mezinul 
concursului și-a numă
rat anii pe o singură... 
mină. i AL.

asemenea, din partea organizatorilor au mai
" : „Medalia ghioce

lului", pentru cel mai tînăr participant — Dan Pe
terffy ; „Medalia tinerețe fără bătrânețe", pentru cel 
mai vârstnic participant — Arpad Hegheduș ; „Me
dalia pentru familia cu cei mai mulți participanți" — 
familiei Leontin Ciortan ; „Medalia pentru cea mai 
spectaculoasă evoluție" — Eugen Ghirciș ; „Medalia 
pentru sportivitate" — Adrian Napău ; „Medalia Pen
tru cel mai activ susținător' 
Tuturor participanților la 
frumoase diplome.

Este îmbucurătoare par
ticiparea la concurs a u- 
nui mare număr de copii, 
care au luptat cu ardoare 
pentru ocuparea unui loc 
fruntaș, cîștigătorii dopai— 
tajîndu-se la fracțiuni de 
secundă. Acest fapt dove
dește nivelul bun de pre
gătire a tinerilor schiori, 
dintre care s-au remarcat 
cei dim grupele conduse 
de profesorii Virginia I’c- 
terffy, Angela Manole și 
Victor Mihuț. Un adevărat 
spectacol sportiv a oferit 
întrecerea dintre concu-

renții legitimați,. care au
străbătut cu viteză și ele
ganță manșa de slalom, 
încurajați și aplaudați de 
spectatori.

Ca un fapt negativ, su
gerat de către conducerea 
C.M.E.F.S. Petroșani, este 
neparticiparea la nivelul 
dorit a profesorilor de 
sport, precum și a elevi
lor acestora din localități
le municipiului care au o 
anumită tradiție în dome
niul sportului alb.

Valeriu COANDRAS 
Viorel STR A UTstrauț

„Cupa României" la fotbal: U. Cluj-Napoca—Jiul 0-1 (0-1)

Drumul spre „sferturi", deschis de maturitatea 
tactică și de mobilizarea exemplară în teren

înainte de a ne referi Ia 
partida de duminică, să 
amintim faptul că an
trenorii Jiuluj au declan
șat duelul cu studenții 
cu cîteva zile înainte de 
optimile . cupei, când Vio
rel Tălmaciu a urmărit 
partida viitorilor adver
sari cu Unirea (5—0 pen
tru oaspeți), amical con
tractat și de» dorința clu
jenilor de a-și apropia 
galeria din Alba Iulia. In 
acest fel, jucătorii din 
Vale au putut să adopte 
O linie tactică potrivită 
stilului lor, au „măcinat" 
elanul studenților prin- 
tr-un joc ermetic, su
praaglomerat în apărare, 
în linia mediană au 
schimbat multe pase, pen
tru a declanșa, apoi, con
traatacuri pe aripi, toc
mai acolo unde fundașii 
adverși lipseau, fiindcă 
se aventuraseră spre ca
reul iui Uavai. După pri

mul sfert de oră de ta
tonare, timp în care cva- 
sitotala galerie clujeană 
și-a epuizat repertoriul în
curajărilor, într-un mo
ment de respiro al ad
versarilor, în min. 16, Ji
ul a declanșat primul 
contraatac tăios, încunu
nat de , succes. Aflat la 
mijlocul terenului, căpi
tanul echipei, Ciupitu, l-a 
deschis „printre" pe Enes- 
cu, chemat în teren da
torită întinderii suferite 
de Bucurescu, Extremul 
dreapta al formației noas
tre a înaintat în viteză 
spre buturile adverse, șu
tind fără ca Lăzăreanu 
să aibă șansa de a inter
veni : 1—0. Replica stu
denților i-a masat pe co
echipierii lui Cavai în ca
reul său mare, centrări
le înalte n-au ridicat pro
bleme deosebite lui Bădin 
și Rusu, iar spre finalul 
reprizei, portarul nostru 

s-a remarcat prin inter
venția sigură la Boc». T<>t 
atunci, însă, după com
binația ofensivă „stas Ji
ul" Ciupitu — Encscu, ul
timul a șutat, din poziție 
favorabilă alături de poar
ta lui Lăzăreanu...

La reluare, se joacă 
mai tare, Porațki se au- 
toaccidentează, încercând 
să-l „tempereze" pe E- 
nescu, Varga a fost ,,con
trolat" grosolan la picioa
re de Ciocan, dar, deși 
accidentat, a rămas în 
teren. „Sita" Jiului, . Var
ga — Stoichiță — Ciupi
tu — Stoica, a „cernut" 
bine fazele la mijlocul te
renului, în fond a hotă
rât soarta meciului, con
traatacurile lui Sălăjean 
(57) și Enescu- (62 și 68) au 
stîrnit panică în tabăra 
studenților. Enescu, care 
— după părerea unui vaj
nic suporter. inginerul 
Cantemir Popesc® — a fă

cut cel mai bun meci 
al său de cînd evoluează 
sub culorile Jiului, a avut 
posibilitatea să mărească 
handicapul echipei sale, 
în min. 68 a driblat ci:i- 
va adversari, inclusiv pe 
ultimul apărător, dar a 
întârziat șutul și astfel 
Porațki a respins de pe 
linia porții. Și de partea 
cealaltă a terenului s-au 
consumat emoții. Bădin 
l-a anihilat. însă pe Cîm- 
peanu 11, studenții au ob
ținut mai multe cernere, 
dar fără rezultat, doar 
Florescu, produs fotba
listic ăl Lupeniului, l-a 
pus ia grea încercare pe 
Cavai, care s-a dovedit 
imbatabil. Finalul pre
lungit cu cîteva minute 
de mureșanul loan Rus, 
care i-a favorizat pe clu
jeni, n-a mai adus vreo 
modificare a tabelei de 
marcaj. In acest fel Jiul 
a obținut o victorie mun

cită de întreaga echipă, 
rod și al maturității tac
tice a antrenorilor și ju
cătorilor. Subliniind me
ritele unsprezecelui din 
Vale, este demn de re
marcat vîrlul de formă 
și aplombul de care dau 
dovadă, la început de se
zon, Enescu, Bădin, Rusu 
și Varga. In acest sens, 
pentru dificila partidă de 
campionat de duminică, 
în compania liderei, Stea
ua București, este nece
sară o mobilizare . exem
plară a întregii echipe, a- 
doptarea unei soluții tac
tice surprinzătoare pen
tru formația multicam- 
pioană. In același timp, 
însă, se face simțită ne
cesitatea susținerii divi
zionarei A din Vale de 
cât mai mulți iubitori ai 
balonului rotund, apor
tul galeriei, (remarcabilă 
contribuția celor vreo 
30 de suporteri ai Jiului, 
aflați, duminică, în tri
bunele stadionului Uni
rea, în dialog inegal cu 
cele peste 6000 ele „șepci 
roșii") este,., adesea, de
cisiv.

Ion VULPE

N.R. Rugăm concurenții 
care nu au fost prezenți la 
festivitatea de premiere să 
se prezinte la redacție (zil
nic, între orele 10—14), pen
tru a li se înmîna diplo
mele și trofeele.

Grație, curaj și dîrzenie.

Fotografii de Ion LICIU
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TEL ÂVIV

Prezențe românești Tratative egipteano-israeliene
j

5

J
■f

BERNA 25 (Agerpres). 
La Biblioteca cantonată u- 
nîvers/Mră din Lausanne a 
avut loc vernisajul unei 
expoziții de carte organi
zată de Ambasada țării 

membru al Biroului politic noastre în Elveția, cti spri- 
al C.C. al V.C.U.S., minis
trul afacerilor externe al
U.R.S.S.

Cu acest prilej, a avut 
loc o convorbire care s-a 
desiășurat Intr-o atmosferă 
prietenească.

25 (Ager-
Agerpres 

transmite:

MOSCOVA 
preș). Trimisul 
M. Chebeleu, 
Tra ian Dudaș,. ambasadorul 
României în U.R.S.S., a fost 
primit de A- A. Gtomîko,

jinul autorităților cantonu
lui Valid.

La loc di irurile sint pre
zentate operele tovarășului 
Nicolae Ceausescu, pre
ședintele Republicii So
cialiste România.

SAN SALVADOR

Junta .revoluționară 
acuză grupările de 

dreapta
SAN SALV ADOR 25 A- 

gerpres). Junta revoluțio
nară de guvernămînt din 
Salvador a acuzat grupă
rile de extremă dreaptă, că 
vin la cale o lovitură de 
stat împotriva actualului 
regim.

După ce condamnă asasi
narea de către un grup de 
extremă dreapta a fostului 
procuror general al repu
blicii. Mario Zamora Ri
vas. comunicatul guverna
mental avertizează că ac
tele de violență nu vor pu
tea împiedica realizarea 
procesului revoluționar ho- 
tărîi de Junta de guvernă
mînt.

J
3 a 
j

5

TEL AVIV 25 (Agerpres). 
Ministrul apărării al Egip
tului, Kamal Hassan Aii, 
a sosit luni în Israel, în 
fruntea unei delegații mi
litare și diplomatice egip
tene. După cum informea
ză agenția M.E.N., în ca
drul tratativelor Pe care 
le va avea oii Oficialitățile 
de la Tel Aviv, vor fi exa
minate probleme legate de 
retragerea trupelor israe-

liene pînă la frontierele in
ternaționale ale Egiptului, 
Precum și normalizarea re
lațiilor dintre Egipt Și Is- 
rael. Totodată, ministrul 
egiptean a declarat că vor 
fi abordate probleme pri
vind reglementarea globa
lă a situației din Orientul 
Mijlociu, precum și auto
nomia palestiniană.

Compania petrolieră E- 
wing. Reluarea episodului 
25; 11,50 Telex; 16,00 Te- 
lex; 16,05 Școala la... 
școala noii calități; 16,35 
Curs,, de limbă engleză; 
17.20 Almanah pionieresc; 
17,40 Profiluri sonore; 
18,00 îndrumări pentru lu
crătorii din agricultură; 
18,30 Forum cetățenesc; 
18,50 IpOl de seri; 19,00 
Telejurnal; 19,20 In ac
tualitate: pregătirea ale
gerilor de la 9 martie ! 
19,35 „Ai partidului ste
gari" — program de cîn- 
tece patriotice și revolu
ționare; 19,50 Călătorie 
prin țara mea (XVI); 20,20 
Seara de teatru: „Mîine... 
cu mare dragoste". Pre
mieră TV. 21,40 Telejur
nal. .

FILME
J PETROȘANI — 7 No- 
Iiembrie : Zburați în înal

tul cerului; Republica: 
Prinț și cerșetor; Unirea:

I Domnul miliard. 
l’ETRILA : Nu pot trăi

Ifără lăutari.
LONEA : Olga si po- 

, etul.
I VULCAN : Cineva ca 

tine.
I.L'PENI — Cultural : 

Pe urmele documentului 
99.

TV I 
I

Statistici demografice
• La începutul acestui 

an, populația R.P. Ungare 
era de 10 710 000 persoane, 
a anunțat Direcția centrală 
de statistică a R.P. Ungare.

Reunificarea Coreei, conformă 
cu interesele forțelor păcii 

întreagă
ficare pașnică și indepen
dentă a țării, fără amestec 
din afară, prin dialog în
tre forțele politice și so
ciale ale Nordului și Su
dului, subliniind că reuni
ficarea independentă și 
pașnică a 
formă cu 
lor păcii 
t roagă.

Cele două părți — se a- 
rată, de asemenea, în do
cumentul comun — au 
subliniat că pentru a con
tracara agravarea situației 
internaționale este necesar 
să fie salvgardată pacea, 
să fie zădărnicite mane
vrele imperîaliștiloir și să 
fie 'oprita cursa înarmări
lor, iar disputele să fie re
glementate prin negocieri 
între părțile Implicate.

din lumea
PHENIAN 25 (Agerpres). 

La încheierea vizitei între
prinse în R.P.D. Coreeană 
de o delegație a P.C. Ita
lian, condusă de Pietro 
Ingaro, membru al Direc
țiunii C.C. al Partidului, 
la Phenian a fostt dat pu
blicității un document co
mun, în care se exprimă 
dorința P.C.I. și a Partidu
lui Muncii din Coreea de 
a consolida în continuare 
relațiile prietenești și de 
cooperare dintre ele. Toto
dată, delegația P.C.I. a a- 
rătat că sprijină politica 
P.M. din Coreea-de reuni-

• Populația Arabiei Sa- 
udite a atins 8 milioane de 
locuitori- Da Riad trăiesc 
700 000 de persoane, iar la 
Jeddah — 600 000.

10,00 Teleșcoală; 11,00 
| Film serial: Dallas —

independentă
i Coreei este ccai- 
. interesele forțc- 

din lumea în-

• Da sfîrșitul anului 
1979, populația Emiratelor 
Arabe Unite a fost de 
891 600 locuitori — a anun
țat Biroul de statistică al 
Ministerului Planificării al 
țării. Populația masculină 
atinge 70 la sută.

ce-a 
în.

care

întreprinderea de reparații 
și întreținere a utilajului minier 

Petroșani
încadrează urgent

- ȘEF BIROU APROVIZIONARE
- TEHNICIENI APROVIZIONARE.

Condiții de pregătire, vechime și retri
buire conform Legii 12/1979, Legii 57/1974 
și Decretului 280/1979.

Informații se pot lua de la biroul per
sonal, invâțămint, telefon 43962.

„Un deceniu de criză 4 
^WASHINGTON 25 (Ager

pres). Sub titlul semnifica
tiv „Un deceniu de criză", 
cunoscuta societate banca
ră americană „Citase Man
hattan” a dat publicității 
un raport care analizează 
perspectivele evoluției e- 
conomice ă' țărilor din Eu
ropa occidentală, a Japo
niei și Canadei în anii ’80.

Potrivit opiniei autorilor 
raportului, în actualul de
ceniu Anglia va continua 
să fie confruntată cu mari 
dificultăți economice, 

în privința R.F.G., după 
părerea autorilor raportu
lui, nivelul mediu al șo
majului și inflației va fi

de circa 4 la sută. De ase
menea, anii ’80 urmează să 
fie „deosebit de întune
cați” pentru Italia, in timp 
ce pentru Japonia, specia
liștii prevăd o diminuare 
considerabilă a volumului 
comerțului exterior, pe ca
re se sprijină în cea mai 
mare măsură economia a- 
cestei țări.

în privința Canadei, ca 
urmare a dependenței ma- 

. sive a acesteia de piața 
americană, experții apreci
ază că economia țării se 
va resimți de pe urma fe
nomenelor recesionistc din 
Statele Unite.

• Arina Ermakova, din 
satul Orlean.sk, din Bielo- 
rusia, și-a sărbătorit 
de-a 110-a aniversare 
mijlocul familiei ei,
numără în prezent aproa
pe 100 de membri.

în Bielorusia, transmite 
agenția TAȘS, trăiesc a- 
proape o mie de persoane 
care au depășit o sută de 
ani.

NICOSIA

Lucrările Congresului E.D.O.N.
NICOSIA 25 

La Nicosia au 
lucrările celui i 
lea Congres al 
ei Tineretului 
Unit din Cipru 
Intr-o rezoluție 
este evidențiată necesitatea

(Agerpres). 
luat sfîrșit 
de-al VIII- 
Organizați- 

Democrat 
. (E.D.O.N.).

adoptată

de a se spori contribuția 
tineretului la lupta popo
rului cipriot pentru demi
litarizarea insulei, lichida
rea bazelor militare și re
tragerea tuturor trupelor 
străine de pe teritoriul 
țării.

25( Agov-
rezultate-

încheierea Jocurilor Olimpice de iarnă
LAKE PLACID 

preș). Comentînd
le celei de-a 13-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de iarnă, 
corespondenții agențiilor de 
presă subliniază înaltul ni
vel sportiv al întrecerilor, 
Olimpiada de la Lake Pla
cid fiind competiția recor
durilor, a consacrării unor 
mari . campioni ai schiului 
șl patinajului.

La recenta Olimpiadă Al- .
ba. laurii au revenit în ge
neral favorlților, dar n-au 
lipsit nici surprizele. Astfel, 
olandeza Annie Borkink, în 
vîrstă de 28 de ani, a reu
șit să cucerească un titlu 
olimpic la patinaj viteză, 
finlandezul Juoko Torma- 
nen, aproape necunoscut 
pînă la concursul olimpic, 
și-a adjudecat medalia de 
aur în proba de sărituri 
cu schiurile de la trambu
lina mare, iar tiparul schior 
austriac Leonhard Stock a 
terminat învingător in pro
ba de coborîre.

Din lotul sportivilor ro
mâni, o comportare notabl-

lă a avut echipa de hochei 
pe gheață. Jucînd într-o 
grupa din care s-a ales în
săși campiona olimpică, for
mația noastră a reușit să 
se claseze înaintea selec
ționatelor R.F. Germania și. 
Norvegiei, siluîndu-se în
tre prunele opt echipe din 
lume. De asempnea, echipa
jul de bob-4 persoane s-a 
clasat pe locul 8, întrecînd, 
printre altele, ambele echi
paje ale S.U.A.

In clasamentul final pe 
medalii pe primul loc s-a 
situat U.R.S.S., Cu 10. meda
lii de aur, 6 de argint și 6 
de bronz, urinată de R.D. 
Germană 9—7—7; S.U.A. 
6—4—-2; Austria 3—2—2; 
Suedia 3—0—1; Liechtens
tein 2—2—0; Finlanda 
1—5—3; Norvegia 1—3—6; 
Olanda 1—2—1; Elveția 
1—1—3; Anglia 1—0—0 etc.

După cum s-a anunțat, 
viitoarea ediție a Jocurilor 
Olimpice de iarnă va avea 
loc în anul 1984, la Sarajevo 
(Iugoslavia).

ilor de criză apărute în 
lume — transmite agen
ția Taniug.

DELEGAȚIA CONDUSA 
de Mihail Țenoa. adjunct 
al ministrului construcți
ilor industriale, care face 
o vizită în -Jamahiria Li
biana, a avut convorbiri cu 
secretarii (miniștrii) Secre
tariatului pentru locuințe, 
Comitetului popular gene
ral al sănătății. Comitetu
lui popular general al 
sportului de masă și Co
mitetului popular general 
al informațiilor, precum și 
cu șeful Departamentului 
cooperării din' Seijretariătiil 
de externe.

ERUPȚIILE 
ce urmează a 
intense în 
luni, odată cu începerea 
perioadei de activitate a 
Soarelui, care survine la 
fiecare 11 ani, pot deregla 
ordinatoarele, bruia comu
nicațiile radio și provoca 
aurore boreale, a«u anunțat 
specialiștii americani de 
la Administrația națională 
pentru studierea oceanelor 
și atmosferei.

SOLARE, 
deveni , mai 
următoarele

CENTRUL JAPONEZ de 
control spațial de la sol a 
pierdut legătura cu sateli
tul de telecomunicații 
«Ayame 2“, lansat vineri, 
care urma 'Să fie plasat pe 
o orbită geostaționară pînă 
la 10 martie, s-a anunțat, 
luni, la Tokio.

A LUAT SF1RȘIT vizi
ta efectuată în Bangladesh 
de Iosip Vrhoveț, secreta
rul federal pentru afacerile 
externe al R.S.F. Iugosla
via, în cursul căreia el a 
avut convorbiri cu minis
trul de externe al țării- 
gazdă, Mohammad Haq, și 
a fost primit de președin
tele Ziaur Rahman. Con
vorbirile s-au referit la co
operarea bilaterală, situa
ția internațională actuală, 
și rolul mișcării nealinia- 
ților în rezolvarea situați-

Necesitatea unei . 
dezarmări rapide și sub
stanțiale a fost subliniată 
de președintele Partidului 
Muncitoresc Social Demo
crat din Suedia, Olof Pal
me, într-un interviu acor
dat agenției suedeze „TT“. 
Fostul premier suedez a 
apreciat că, dacă „reînar- 
marea este un simptom al 
neîncrederii internaționale, 
această neîncredere nu va 
putea decît să crească în 
condițiile actualului ritm 
al cheltuielilor militare in- 
ternaționale", care au atins 
450 miliarde de dolari în 
1979.

UN NUMĂR de 13 co
muniști japonezi au fost 
aleși deputăti în adunările 
orășenești din șapte orașe 
ale țării, în cadrul scruti
nului parțial ce a avut loc 
duminică. Anul trecut, 
Partidul Comunist din Ja
ponia Și-a sporit repre
zentarea în adunările pre- 
fecturale, orășenești și co
munale la 3 592 de depu- 
tați-

ÎN NICARAGUA au fost 
create „milițiile populare 
sandiniste'*,  în vederea a- 
părării suveranității națio
nale și a revoluției, anun
ță agenția France Presse. 
Ele vor fj plasate sub or
dinele ministrului apără
rii, Humberto Ortega.

LA TOKIO a avut loc 
plenara ’’Comitetului Cen
tral al. Partidului Comu
nist din Japonia consacra
tă celui de-al XV-lea 
Congres al P.C.J., ale că
rui lucrări vor începe, la 
26 februarie, 
Atami.

în orașul

LUNI, la Geneva a avut 
loc o “ ’
țiilor 
Marii 
cipă 
scopul 
taf privind interzicerea ge
nerală și totală a experi
ențelor cu arme nucleare.

întîlnire a delega- 
U.R.S.S., S.U.A. și 
Britanii care parti
ta convorbiri în 
elaborării unui tra-

Institutul de mine Petroșani
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 
sînf conform Legii nr. 12/1971 și Decretului 
188/1977.

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

I.H.R. Eforie Nord
pune la- dispoziția tuturor celor interesați 
pentru odihnă, cură și tratament reumatis
mal în sezonul rece, pește 2 500 locuri pe 
serie in stațiunea Eforie Nord.

Confortabilele hoteluri cu bază proprie 
de tratament și restaurante încălzite, vă aș
teaptă pentru perioade de 12 și 18 zile in 
intervalul ianuarie — martie 1980, la pre
țuri avantajoase de 65 lei/zi turist (masă, 
casă și tratament).

Tratamentul efectuat după metode mo
derne cuprinde 3 proceduri și este execu
tat de personal medical cu înaltă calificare.

La recomandarea medicului se mai 
efectuează tratamente cu Gerovital, Boicil 
și acupunctura.

Multiple posibilități de agrement, dis
tracție și excursii.

Stațiunea vă așteaptă I

Mica publicitate
ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚUL, fiicele și nepoții mulțumesc pe această 
cale tuturor celor care au fost alături de ei la marea 
durere pricinuită de pierderea celei ce a fost -

MARTA MARIA.
Un gind bun și o lacrimă pentru sufletul ei bun.

r»Fr>țcTIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67.
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