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rezolvat problemele
Cu tot optimismul ca

drelor diri conducerea în
treprinderii, situația pro
ducției la mina Livezeni 

' continuă și în această lu
nă 
sub 
nă 
sul
10 000 tone 
care, adăugate 
de 15 120 tone 
precedentă, a 
nusUl la peste 
ne de cărbune 
puțin de două luni.

O anchetă printre
. de brigadă de la sectoa

rele de producție și de la 
investiții evidențiază op
timismul conducătorilor 
de formații în posibilită
țile de realizare a 
nilor
onat 

ț. Unor
care 
cadrelor tehnice, 
pentru o parte dintre șe
fii de brigadă, pentru că 
unii brigadieri nu au con
diționat realizarea 
ciniîor planificate de

să se mențină mult 
nivelul planificat. Pi- 

în 22 februarie minu- 
înregistrat depășea 

de cărbune 
restanței 

din 
ridicat

■ 25 000 
în

sarci- 
planificate. condiți- 
insă de rezolvarea 
problem e, rezolvare 
se află în mîinile 

Aceasta

zolvarea vreunei proble
me.

Dăm cuvîntul șefilor de 
brigadă, pe sectoare.

SECTORUL II. SEC
TOR CU UN MINUS DE 
768 TONE LA ÎNCHEIE
REA A DOUA DECADE.

Vasile Dănălache, mi
ner șef de brigadă, aba
taj frontal dotat cu com
plex mecanizat — Du
pă două decade planul 
brigăzii a fost depășit cu 
1423 tone cărbune, pe ba
za sporirii productivității 
muncii față de prevederi 
cu 3 500 kg/post: „Pro
bleme deosebite nu se ri
dică, în afară de faptul 
că nu avem asigurate 
posturile planificate în 
bataj. Nu sînt oameni,, 
veni abatajul dotat
complex mecanizat și ob
ținem , rezultate . bune. 
Ne-ar ajuta mult 
rea numărului de 
eleni repartizați pe 
gă brigadă și mai 
și mai bune piese 
schimb pentru transpor
toarele TR 3 și asigurarea

uriui avans
40-50 m în 
pregătire d: 
jiilui".

Coșt ea 
șef de 
frotal, după două 
de plus 3'47 tone': 
gura' problemă cu 
se. confruntă brigada 
câre o conduc este

Afton ic,
brigadă,

a de 
abata-

Sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, în zilble 
de 25—26 februarie, la 
C.C. al P.C.R. s-au desfă
șurat lucrările consfătuirii 
de lucru cu primii secre
tari, secretarii cu probleme 
agrare și secretarii cu pro
bleme economice ai comite
telor județene de part,id, 
directorii generali ai di
recțiilor agricole județene, 
directorii trusturilor jude
țene ale întreprinderilor a-- 
gricole de stat, trusturilor 
pentru mecanizarea agri
culturii și trusturilor hor
ticole. ,

La consfătuire au luat 
parte membri și membrii 
supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv, secretari 
ai C.C. al P.C.R., membri 
ai Comitetului Central, 
șefi și adjuncți de șefi de 
secție și alți activist; ai 
C.C. al P.C.R., cadre de 
conducere din ministerele 
economice și alte instituții 
centrale, reprezentanți ai 
organizațiilor de masă și ob
ștești. ...

Inșcriindu-se în dialogul 
permanent promovat de 
secretarul general al parti
dului, tovarășul -Nicolae

Ceaușescu, cu activul de 
partid, cu factori de răs
pundere din economie și 
din alte sectoare, cu spe
cialiștii, consfătuirea avînd 
un pronunțat caracter de 
lucru, a analizat activita
tea organelor de partid și 
de stat pentru perfecționa
rea muncii în agricultură, 
precum și pentru realiza
rea planului în industrie 
și investiții, măsurile ce 
se impun pentru înfăptui
rea exemplară a obiective
lor. economice pe 1980 și pe 
întregul cincinal, pentru a- 
sigurarea condițiilor . de a- 
plicare în viață a hotărîri- 
lor Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist 
Român.

Lucrările consfătuirii 
s-au desfășurat în plen, 
precum și în două grupe 
de lucru — agricultură și, 
respectiv, industrie și in
vestiții. T/ă/,-

în plenul consfătuirii, au 
luat cuvîntul tovarășii Va- 
sile Mușat, Ion Tarachiu, 
Ion Stoian, Teodor Roman, 
Petre panică, Ion Câtrines- 
cu, Ferdinand Nagy, Miu 
Dobreșcu, Alexandrina Gă
inușe, Gheorghe Blaj, Pa- 
raschiv Benescu, Pavel A- 
ron, Văsile Potop, Petru 

. Enache, Iosif Szasz, Nico
lae Gavrilescu, Ion Avram,

Angelo Miculescu. Tn gru
pa privind problemele agri
culturii au luat cuvîntul 
tovarășii Gheorghe Pușcău, 
Natalia Jipa, Vasile Gea
nă, Mihai Drăghici, Gheor
ghe Maftei, Mihai Burche- 
șin, Alexe Pakot, Teodor 
Melinte, Gheorghe Dinescu, 
Jon Zaharia, Gheorghe Va- 
siiiu, Ion Catarig, Ion. 
Bucur, Toma Cardoș, Ion 
Pătrășcoiu, Verona Cărăn- 
șan, Nicolae Balosin, Ocța-- 
vian Socoî, Remus Chio- 
rean, Ion Smidth, iar în 
grupa pentru industrie și 
investiții — tovarășii: 
Gheorghe Nicolae, Mircea 
Petru Roman, Ipan Ungur, 
Nicolae Bodescu, loan Cre- 
țu, Andrei Csillag, Gheor
ghe Vasiu, Nicolae Ștefan, 
Florian Băgăluț, Constan
tin Ștefănescu, Ioan Ben- 

, ko. Miiiai Găinariu, Nistor
Palcu, Nicolae Spînu.

Participanții la consfă
tuire au înfățișat succesele 
obținute în toate domeniile 
vieții economico-sociale, de 
oamenii muncii din patria 
noastră, strîns uniți în ju
rul partidului, al secreta
rului său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, rea
lizările în dezvoltarea 
multilaterală a județelor,

(Continuare în pag. a 4-a*

Economii de 
carburanți

Oamenii muncii de la 
I.T.A. Petroșani raportea
ză in cinstea mărețului e- 
veniment politic de Ia 9 
martie însemnate economii 
de carburanți/ Astfel, în 
perioada care a trecut diri 
acest an, colectivul de aicț 
a economisit peste 10 000 
litri motorină ș; 7000 litri 
benzină în condițiile în 
care indicatorij de plan au 
fost depășiți după cum ur
mează : venituri marfă — 
112 la sută ; venituri călă
tori — 107 la sută ; tone 
transportate — 105 la sută. 
Semnificativ este faptul că 
numai prin economiile re
alizate în această perioa
dă unitatea poate să-și 
desfășoare activitatea timp 
de 6 zile.

Prin autodotare

miner 
abataj 
deca- 
,.Sin- 

eare 
pe 

____ .... ..... insu
ficiența efectivelor. Lu
crăm uneori chiar cu pa 
tril oamenj pe schimb. Al 
te necazuri nu averii, 
alizarea și depășirea 
jiului depinde numai 
noi, oamenii brigăzii".

Petre Molocea, m-ner 
șef de brigadă Ta lucrări
le, de pregătiri, cu 
nile realizate după 
decade : „Putem 
mai mult dacă 
armături ș;
ențe. I.n rest, avem toate 
condițiile create să ne fa
cem planul și să-I depă
și m".

in întîmpinarea alegerilor

Dorin GIIEȚA

luna 
mi- 
to- 

inai

a- 
A- 
cu

spori- 
electri-

Îîn- 
multe 

de

sayc :- 
două 

realiză 
am avea

cleme sufici-

șefii

Aspect de la întîlnirea candidaților F.D.U.S. cu muncitoarele Întreprinderii 
de tricotaje din Petroșani. Foto: Gh. OLTEANU

(Continuare in pag a 2-a)

întilniri
cu alegătorii din Petroșani

ale candidațiior de deputați

La sediul Combinatului 
minier. Valea Jiului a a- 
vut Ioc ieri, după înche
ierea zilei de muncă. în
tîlnirea candidatului de de
putat prof. dr. ing. Dumi
tru Fodor, rectorul Insti
tutului de mine din Pe
troșani, cu alegători din 
circumscripția electorală 
județeană nr. 63. Au fost 
prezenți în cadrul acele
iași întilniri și candidații 
de deputați ing. Anton 
Bacii și ing. Dumitru Po
pescu desemnați pentru a- 
legerea în circumscripția 
electorală municipailă nr. 
5 precum și Maria Knebel 
și Elena Adam, pentru cir
cumscripția electorală mu
nicipală nr. 3. ' „

Discuțiile de lucru au 
fost orientate cu precădere 
spre problematica majoră 
a dezvoltării sociale a re
ședinței de municipiu și 
realizării obiectivelor pre-

' văzute în programul su
plimentar de dezvoltare e- 
conomico-soeială a Văii 
Jiului. în acest context, un 
loc de seamă l-au ocupat 
discuțiile privind asigura
rea forței de muncă . și 
creșterea potențialului 
șantierelor . de construcții,, 
accelerarea ritmului de lu
cru la o seamă de obiec
tive îndeosebi la viitorul 
centru .civic, mai buna în
treținere a actualelor do
tări și gospodărirea orașu
lui. Propunerile făcute de 
Constantin Dobreseu, Ni
colae Pătruț, Arcadie Fo- 
dor, Dumitru Țurnă, Ale
xandru Szuser, loan Cio
lofan, Gheorghe Stoicu ța. 
și Mireea Preda au fost 

■reținute atît de candidatul 
dd deputat cît și de repre
zentantul consiliului popu
lar municipal în vederea 
îmbunătățirii activității or
ganului local al puterii de 
stat.

★

Brigada științifică „Magazin" 
în Valea Jiului

valț 
gro- 
mm.
u ti

Oamenii muncii de Ia a- 
telierul mecanic Livezeni 
al I.R.I.U.M.P. au execu
tat prin autoutilare o pre
să hidraulică pentru con
fecționat brățări pentru ar
măturile TH și un 
pentru îndoit tablă cu 
sime de pînă la 12 
Prin folosirea acestor
laje se elimină nu numai 
întîrzierile în aproviziona
rea unităților' miniere cu 
elemente de strîngere, ci 
se reduc substanțial costu
rile de producție pe unita
tea de produs, obținîndu-se 
în acest trimestru o pro
ducție suplimentară de 
pește 500 000 lei.

Ieri, la Institutul de 
mine și Casa de cultură a 
sindicatelor, brigada știin- ■ 
țifică „Magazin" a dialo
gat cu publicul despre 
„Invățămînt — cercetare— 
producție" și „Știința și 
viața rațională". Acțiunile 
au fost organizate sub 
egida consiliilor județean 
și municipal ale Frontului. 
Democrației și Unității So
cialiste, de Comisia jude
țeană de răspîndire a 
cunoștințelor științifice și 
Casa corpului didactic, în 
colaborare cu revista „Ma
gazin".

La aceste manifestări 
deosebit de interesante, în ' 
conținutul de idei și în 
formula lor organizatorică, 
au participat acad. Eugen 
Macovschi, prof. univ. dr. 
Vasile Nitu președintele 
Asociației internaționale a 
energeticienilor, prof, 
univ. dr. Eugeniu Nicules- 
cu Mizil, specialist în ci
bernetică, informatică . și 
știința conducerii, prof, 
univ. dr. Mircea Dinu, dr. 
Al. Ionescu, biolog, mem
bru al Academiei de ști- 
ințe din Illinois specialist 
în combaterea fenoraenu-

lui de poluare,, conf. dr. 
Vladimir Eșeanu, de la 
Institutul de virusologie 
din București, dr. ing. Ion 
Gr. Sion. prof. univ. dr. 
ing. Ăron Popa, prof. dr. 
ing. Ion Marian, conf. dr. 
ing. Gheorghe Oncioiu — 
de la Institutul de mine 
din Petroșani, Ion Poe- 
naru Văduva, redactor al 
revistei „Magazin". Publi
cul prezent la aceste ma
nifestări a participat ac
tiv și cu real interes la 
dezbateri, formulînd nume
roase întrebări ia care au 
răspuns specialiștii.

Tot , l-a Petroșani., în 
cursul zilei de ier; aU avut 
loc întilniri de- lucru în
tre candidați; F.D.U.S. și 
alegătorii din circumscrip
ția electorală jîTdețeană nr. 
69. Tovarășii Dumitru Bog
dan și Constantin Ciololan, 
directori ai direcțiilor co
merciale județeană și mu
nicipală, și-au început dia
logul lucrativ, profund de
mocratic, la Fabrica 
tricotaje Petroșani. Cei 
candidați de deputați 
reținut, din discuțiile 
muncitoarele și cadre 
conducerea fabricii, ca pro
bleme ce-și așteaptă rezol
varea pentru îndeplinirea 
planului de producție — 
necesitatea asigurării ma
teriei prime (fire), a ace
lor pentru mașinile de tri- 

. cotat,. stabilizarea forței de 
muncă (Rodica Căpîlneanu, 
inginer șef), iar ca proble
me sociale — înființarea u- 
nui punct alimentar în fa
brică, reparare.a teraselor, 
asigurarea apei calde și 
reci în blocurile de pe 
strada Independenței, îm
bunătățirea salubrizării și 
a iluminatului public în 
cartierul Aeroport, găsirea 
modalităților pentru cu
rățirea și: punerea în or
dine- a pasajului de nivel 
sub șoseaua națională — 
din dreptul I.M. Livezeni 
— cu scopul ca muneitoa-

de 
doi
au 
cu 

din

rele să treacă pe aici spre 
și de la fabrică și nu pes
te, linia ferată (Conțea llin- 
ca,- Tebea Claudia, Valeria 
Diaconii, Florina Popovici).

Continiiînd întîlnirile de 
lucru în circumscripția e- 
lectorală, cei doi candi
dați ai F.D.U.S. s-au îri- 
tîlnit de asemenea cu lu
crători ai- Autobazei Pe
troșani din cadrul I.T.A. 
Deva, iar apoi cu munci
toarele . de. Ia Fabrica de 
produse lactate Livezeni. 
îmbunătățirea aprovizionă
rii cu anvelope, desfacerea 
și a unor produse lactate 
în chioșcul alimentar dip 
incinta autobazei, amena
jarea unei stații de auto
buz acoperite pe șosea în 
dreptul autobazei, iar la 
Fabrica de produse lactate 
— îmbunătățirea transpor
tului în corpun, construirea 
la Livezeni a unui com
plex . comercial și amena
jarea unei parcări auto, 
deschiderea în Petroșanj a 
unui, magazin profilat pe 
desfacerea produselor .lac
tate, au fost probleme ma
jors, cerințele și propune
rile- reținute de candidații 
F.D.U.S. în dialogul cu 
oamenii muncii de la cele 
două unități economice.

I. BALAN
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în rețeaua unităților meșteșugărești,
‘'.A . ’ ’V-S’
In întîmpinarea alegerilor

mai multă preocupare pentru 
asigurarea unor servicii de calitate

Acțiuni politico-educative la casa alegătorului

Din analiza pe bază de 
bilanț a activității. din 
1979 a cooperatorilor meș
teșugari din Petroșani 
se desprind cîteva cons
tatări asupra cărora me
rită să reflecteze condu
cerea cooperativei „Uni
rea11. Dintre indicatorii 
de bază ai activității eco
nomice asu fost realizați și 
depășiți producția netă, 
productivitatea muncii și 
producția marfă vîndută 
și încasată, 
indicatori, 
eu sarcinile propuse ini
țial. planul n-a fost în
deplinit. Un motiv de,, în
grijorare îl constituie ne- 
realizările pe unități. Din
tre cele 82 unități 
tente, doar 27 și-au reali
zat planul pe anul 
Printre cooperatorii 
și-au depășit sarcinile de 
plan se numără cei din 
secțiile construcții (res
ponsabil , Alexandru Do- 
bay), instalații electrice 
(Marin Marcu), instalații 
sanitare (Ștefan Hebe- 
dean), metrologie (Cons
tantin Bălan) și croitorie, 
conduse de Vasile 
deaniu și Gheorghe 
noveanu. Rău este că u- 
nele secții, an de an nu-și 
realizează planul, cum 
sînt : cosmetică (respon
sabilă Dorina Sandu), ciz
mărie (responsabil Vir
gil Tincu) și pictură (res
ponsabilă Emilia Popa).

In aceste condiții nu 
este de mirare că față de 

. 587 000 lei benef iciș pla
nificate s-au 
doar... 1 000 lei.

• xal însă, în anul 
capitolul pagube

ale s-au înregistrat 892 000 
lei, iar la „pierderi11, cau
zate în principal de cele 
40 secții care nu și-au fă
cut planul, s-au înregis
trat 769 000 lei.

Principalul factor 
a determinat 
tuație 
constituie lipsa dc 
cupare, la nivelul 
ducerii, a secțiilor coope
rativei, pentru aprovizib-

care 
această si- 

nesatlsfăcătoare îl 
preo-
con-

La ceilalți 
comparativ

exis-

1979.
care

Be-
RÎȘ-

realizat . 
Parado- 
1979, la
materi-

solicitate de 
Toate aceste 

au fost scoase

populație, 
neajunsuri

.... ... . _____ la iveală
cu prilejul recentei a- 
dunări generale a coope
ratorilor meșteșugari- Par- 
ticipanții la dezbateri au 
formulat Critici la adre
sa compartimentelor . de 
conducere din cadrul co
operativei, precum și nu
meroase propuneri vizînd 
perfecționarea activității 
de viitor. Numai prhitr-o 

. preocupare sporită față 
zilnică a 
realizarea 
poate aei-
corespun- 

cooperatorilor,

în aceste zile, la casa 
alegătorului din Vulcan, în 
cinstea alegerilor de la 9 
martie, Se desfășoară nu
meroase acțiuni politieo-e- : 
ducâtivc. După cîim' ne 
inforhia tovarășul Ghet 
ghe Lăzăresc, secretar 
comitetului orășenesc 
partid, zilele trecute a

al
Cll‘

a-

narea unităților cu mate
rii prime, cum sînt stofe
le de sezon, piesele pen
tru radio-TV și aparata - 
jele de uz casnic. diferi
te sortimente de piele 
pentru cizmărie, vopsele, 
cimenț și altele. In unele 
secții persistă abateri gra
ve, cum sînt : nerespec- 
tarea termenelor stabilite 
cu ciienții, executarea u- 
nor lucrări de slabă ca
litate, nerespectarea 
gramului de lucru, 
troalele 
de cele 
male și 
măsuri 
pentru

' clanțelor 
lipsit preocuparea 
tru înființarea de noi ser
vicii și activități mult

pro- 
Con- 
sîntîn unități

mai multe ori for- 
nu se soldează cu 
prompte.
remedierea 

constatate.

pe Ioc, 
defi-

A 
pen-

de activitatea 
unităților, prin 
beneficiilor se 
gura retribuția 
zătoare a 
dar și dezvoltarea și mo
dernizarea rețelei dc ser
vicii către populație. Ar 
fi binevenită o comasare 
a unor servicii și dezvol
tarea acelor prestații ca
re sînt mult solicitate de 
populație.

In cadrul cooperativei 
„Unirea11 există mulți 
meseriași cu o bună pre
gătire profesională care 
dau dovadă de solicitudi
ne față de cetățeni, își 
realizează și depășesc sar
cinile de plan. Se impu
ne însă o mai bună co
ordonare a întregii acti
vități a cooperatorilor 
meșteșugari, a rețelei de 
servicii și secții, o preo
cupare operativă pen-, 
tru procurarea materiilor 
prime, pieselor de schimb 
și accesoriilor necesare 
satisfacerii la un nivel ca
litativ superior a cerințe
lor și exigențelor 
nilor muticii din 
Jiului.

vut 10c o întîlnlre a tine
rilor care Jvotează pentru 
prima dală cu tovarășul 
Petre Verdeș, secretar al 
consiliului popular orășe
nesc, care a vorbit despre 
importanța actului de la 
9 martie. De asemenea, 
fața tinerelor fete de la 
întreprinderea de confec
ții Vulcan, juristul Nicolae

Cosma a prezentat prin
cipalele aspecte legate de 
răspunderea pe caro tre
buie să o aibă fiecare tî- 
hăr în vederea acordării 
v o t u d u i candidaților 
F.D.U.Ș. De un real in
teres s-a bucurat întâlnirea 
elevilor: Școlii generale nr, 
3 cu tovarășul Gheorghe 
Săeăluș. prim-șecrctar 
corni.tetului orașenesc
partid, primarul orașului 
Vulcan, prilej cu care au 
fost prezentate perspecti
vele de dezvoltare ale ora
șului Vulcan în acest an 
și în perioada cincinalului 
1981—1985,

Tnlîlniri asemănătoare au 
fost organizate cu partid-

al
de

în

panții la Congresul 
11-lea al F.D.U.S. și 
Congresul educației șf 
vățămîntulul. De fiecare 
dată intilniriie au tost ur-: 
mate de proiecții de filme 
și programe artistice „de
dicate importantului eve
niment ce va avea loc la 
9 martie. Numeroși cetă
țeni și-au dat întîlnire la 
casa alegătorului pentru a 
verifica înscrierea lor pe 
listele electorale, splici- 
tînd diferite informații în 
legătură cu participarea 
lor la alegerea candidați
lor Frontului Democrației 
și Unității Socialiste.
Val.)

al
l-a 

în-

Noul magazin nr. 145 Raâio-TV din Vulcan.

(Urinare din pagina I)
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oame-
V alea

Viorel STRAUT

Să cunoaștem prevederile Legii electorale

Tehnica de votare
In legătură cu procedu

ra de votare, Legea elec
torală face cfteVa 
zări și anume :

Pentru efectuarea 
gerilor, 
respunzător 
București, 
orașelor și 
o populație 
de locuitori

preci-

teritoriul co- 
municipiului 
municipiilor, 

comunelor cu 
de peste 2000 
se împarte în 

secții de votare, " 
du-se cîte o 
de votare la . 
3000 de locuitori ; 
mu n ele cu
sub 2000 locuitori se for
mează o singură secție de 
votare. Se pot forma sec
ții de votare și în satele 
sau grupele de sate cu o . 
populație pînă la 500 lo
cuitori, dacă distanta din
tre ele și locul secției de 
votare este mai mare de 
5 km. De asemenea, se 
formează secții de votare 
pe lîngă spitale, mater
nități, sanatorii și case 
de invalizi, care au cel 
puțin 50 de alegători. Pen
tru cetățenii ai'lați în că
lătorie în ziua alegerilor 
se formează secții de vo
tare în stații dc cale fer.a- - 
tă, porturi și aeroporturi. 
Amintim cetățenilor care . 
pleacă din localitatea în 
care domiciliază să trea
că pe la consiliul popular 
ai localității respective în 
vederea eliberării unei a- 
dexcrințe cu ajutorul că
reia pot vota acolo unde 
se deplasează.

formîn- 
sectie 

15001 — 
în co

ci populație

In cazul alegerilor ge
nerale, în aceleași secții 
de votare alegătorul .va pu
tea vota concomitent, a- 
tît pentru desemnarea de- 
putaților -în M.A.N., icît și 
pentru toate categoriile 
de corisilii populare. Alt
fel .spus, alegătorul 
primi trei buletine de vot 
pe care le va pune 
urnă simultan. In 
mul nostru electoral 
tarea se face într-o 
gură zi, începe la ora 6 
dimineața și se termină la 
ora 21. In ziua votării ce
tățenii înscriși în liste
le electorale se prezintă 
la secția de votare cu bu
letinul de identitate sau 

. cu o altă dovadă. cu care 
poate să-și dovedească i- 
dentitatea.

Potrivit articolului 71 
din Legea nr. 67 din 197 
.Alegătorul votează în c - 

de 
pe 

mimele 
care-1

va

în 
siste- 

vo- 
sin-

mera sau în 
vot. El lasă 
buletinul de 
candidatului 
votează și șterge numele 
candidaților pe care nu-i 
votează. In cazul 
alegătorul lasă 
numele tuturor 
ților înscriși în 
se consideră vot 
acela dintre i 
favoarea căruia 
cel mai mare număr de 
alegător; din circumscrip
ție".

Alegătorul cane din 
cauza unuj defect fizic sau

cabina 
neșters 

vot
Pe

în care 
neșterse 

candida- 
buletin, 

„pentru" 
candidați în 

a votat

Jenică SeereierU, 
șef de brigadă 
Ie de pregătiri; 
nile de plan 
„Avem condiții 
dificile, galeriile sînt pre- 

î'ngreunează 
materialelor, 

le

miner 
la lucrări- 
cu sarci- 
realizate : 
de lucru

sionate și 
transportul 
care, de fapt, nici nu 
avem în cantități sufieien-

Sectorui II își va re- 
sarcinile planificate, 

redistribuirea de la 
activități vom corn-

I 
I I 
l

© Crește de la an la 
an numărul cadrelor ca
lificate pentru unități
le miniere. Dacă anul 
trecut, personalul mun- 

■ ci tor calificat pentru 
unitățile C.M.V.J. a fost 
completat cu 2688 cadre, 
din care 1210 mineri, a- 
proape 700 electricieni

a că-
cons- 

de pre- 
electo- 

votare, 
chema 

ajuta în 
de 
a-

dintr-un alt motiv, 
rui ternel’nicie este 
tatată bineînțeles 
ședințele comisiei 
rale a secției de 
are dreptul de a 
în scopul de a-1
câbina sau în camera 
votare Pe oricare alt 
legător.

In privința constatării 
rezultatelor alegerilor, Le
gea stabilește anumite re
guli : în primul rînd, ale
gerile sînt valabile 
în circumscripția 
rală respectivă au 
cel puțin jumătate 
unul din totalul alegăto
rilor înscriși în 
lectorale.- Este

dacă 
eteeto- 
votat 
plus

listele e- 
_______ .. __ „ . declarat 
ales candidatul care. a 
întrunit majoritatea ab
solută a voturilor valabil 
exprimate (jumătate plus 
unu din voturi), 
darea alegerilor este 
cedura prin care organul 
competent verifică lega
litatea tuturor operațiilor 
electorale și în consecin
ță constată valabilitatea 
alegerilor. Alesul va avea 
calitatea de deputat nu
mai din momentul în ca
re comisiile electorale au 
constatat alegerea lui.

Odată ales, deputatul 
sprijină măsele populare 
în rezolvarea tuturor pro- 

. blcmelor care * depind de 
organul în care este ales.

și lăcătuși de mină, .
pentru 1980 este prevă
zută calificarea prin
cursuri a peste 3900 ca
dre, din care 1300 mi
neri și aproape 1100 e- 
leetricienj și lăcătuși de 
mină.

• Duminică, instala
ția Telescaun a trans
portat: spre înălțimile
Parîngului peste 800 de 
persoane. Dacă socotim 
sportivii și excursioniș-

Vali-
pro-

Constantin GRAURE, 
jurist

tii care au ajuns de 
sînibătă în Paring, pre
cum și sutele de îndră
gostiți . ai muntelui care, 
pentru 
crestele 
pieptiș 
aprecia 
1500 de
cii din

a evada spre 
însorite, au luat 

muntele, putem 
că aproximativ 
oameni ai mun- 
Vale au cucerit

duminică înălțimile 
masivului. O adevărată 
cifră-record în afluența

aliza 
Prin 
alte 
pleta efectivele în abata
je pentru a asigura pres
tarea posturilor 
cate, ne declara 
gil Lupulsscu, 
șef de gură de

Productivitatea 
obținută la nivelul 
torului II — 1-1
kg post, în abataje, și plus 
653 kg/post, la nivelul 
sectorului — justifică și 
confirmă pe deplin opti
mismul inginerului șef 
cu privire la posibilități
le de realizare a sarcini-, 
lor de plan de către co
lectivul sectorului II.

SECTORUL I, SECTOR 
CU CEL MAI MARE 
NUS DIN CADRUL 
TREPRINDERII LA 
CHEIEREA A DOUA 
CADE — 4666 TONE 
CĂRBUNE.

Dumitru Leonte, 
ner șef de brigadă, 
frontal — după 
decade, minus 4772 
„Am avut .... 
multe greutăți. Cînd 
început luna, 
abatajul echipat 
A lipsit Susținerea. 
tonic.a 
șui slab 
intarea.
introdus 
abataj, 
ca și punerea ei în func
țiune ,s-a făcut cu pier
dere de producție. Acum 
avem abatajul pus la linie.

planifi- 
tov. Vir- 
ing inerții 

mină.
muncii 

’ l sec- 
plus 1769 ,

MI- 
IN- 

IN- 
DE-
DE

nii- 
abataj 

doua 
tone :■ 

de înfruntat ‘ 
am 

nu aveam 
complet.

Tec- 
stratului, coperi- 

nc-au frînat îna- 
De curînd, ăm 
și o combină de 
iar introducerea

spre aerul proaspăt al 
Parîngului.

• La parterul blocu
lui 3B-1 din Vulcan, pre
dat recent, au fost des
chise noi unități 
dale : artizanat, 
se cosmetice,
și răcoritoare, precum și 
o tutungerie. Modernele 
spații comerciale for
mează un reușit ansam
blu civic: în apropierea 
noului cinematograf

comer- 
produ- 

dulciuri

Problemele care rărnîn 
de rezolvat ar fi : defec
țiunile electromecanice
— spre exemplu un troliu 
de la încărcare nu l-am 
putut folosi 21 de ore — 
și transportul, aprovizio
narea cu vagonete goale- ?
— în 22 februarie din 
două abataje în care în
cărcăm din același punct 
puteam să dăm în schim
bul I aproape 300 tone, 
dar nu am primit decît 
60 de vagonete goale. Pî
nă acum nu am avut pro
bleme. cu transportul, 
pentru că nu prea am dat 
cărbune, 
cînd în abataj nu 
vem probleme 
întreprinderea 
rul trebuie să

. diții pentru 
normală â 
aprovizionarea

dar de-acum, 
mai a-

de rezolvat, 
și.
creeze con- 

funcționarea 
utilajelor și 

operativă 
cu vagonete goale".

Maxim, miner 
brigadă, abataj 
după două de- 
minus 308 tone : 
27 februarie re

ne

s^ecto-

Vasile 
șef de 
cameră, 
cade — 
„Pînă în
cuperăm minusul și 
realizăm integral planul 
lunii, iar producția 
timelor două zile o 
da peste prevederi, 
avem probleme de 
un fel11.

Ion Oros, șef de 
dă la rearmarea 
lui colector: „Să fim a- 
provizionați cu armături și 
să se păstreze formația 
constituită la începutul lu
nii, și lucrurile vor mer
ge mult mai bine. In foa
ia de acord materialele 
trebuie să le am la 100 
m, or, personal^ aduc ar
măturile de la 
bandajele din

Ing. Victor 
ful sectorului 
mele, a căror 
a depins de sector, au fost 
rezolvate. De acum, doar 
transportul să nu he cre
eze necazuri. Vom începe 
să stăpînim planul zilei, 
iar de luna viitoare vom

ul- 
voth

Nu 
nici

briga- 
planu- 

,Să fim

Paroșeni și 
depozit11,
Apostu, •șe-
I : „Proble- 

rezolvare

„Luceafărul*1, predat la 
începutul lunii.

• Azi, ora 13, la Com
plexul C.F.R. Petroșani, 
brigada științifică de 
lîngă casa de cultură 
ganizează o dezbatere 
tera,a „Patriotismul 
concepția noastră11.

• Elevii din Aninoa- 
sa au prezentat luni — 
la ieșirea din schimbul 
I, în sala de apel a mi-

pe 
or-
pe 
în

trece la recuperarea mi
nusului din prithele două 
luni11.

Notăm din nou opiniile 
formulate de inginerul șef 
al minei cu privire la re
zolvarea problemelor ri
dicate, de această dată, de 
minerii șefi de brigadă de 
la sectorul I : „Pertur- 
bațiile din fluxul de 
transport, ■ din activitatea 
-acestui sector se datoresc 
tot lipsei ; de efectiv. Spre 
exemplu, lipsesc 14 oa
meni de la punctele fixe

- mecanici de locomotivă 
sau oameni de la culbu- 
tor. Lipsesc oameni și de 
la activitatea de ' supra
față, dirt transport și nu 
putem evacua 
sterilul care 
vagonetele. La sectoarele I 
și III 1-ocurile de muncă 
sînt îndepărtate și apro
vizionarea este mai greoa
ie. Tectonica accentuată, 
condițiile de zăcămînt di
ficile ne-au creat proble
me în realizarea vitezelor 
de avansare în abatajele 
sectoarelor amintite. Un 
mare neajuns ne pricinu
iesc piesele de schimb, 
atît în ceea ce privește 
cantitatea, dar mai ales 
calitatea lor. Și am să e- 
xemplific : în 20 februa
rie . am înlocuit la un 
transportor TR 3 un pini
on șî planetara. In 21 fe
bruarie, în schimbul I, 
a trebuit să fie reînlocuit 
pinionul, iar în schimbul 
III planetara. In 
țiile acestea Poți 
rnesti piese de 
eu camionul și tot 
coperi necesarul,..11

In urma acestor discu
ții, se desprinde o con
cluzie generală -— ȘEFII 
DE BRIGADA IȘI PĂS
TREAZĂ OPTIMISMUL’, 
IAR CADRELE TEH
NICE... PROBLEMELE 
NEREZOLVATE și... 
tre timp, mina 
zi de zi datoare 
miei naționale . cu sute 
de tone de cărbuni.

operativ 
blochează

condi- 
să pri- 
schimb 
nu a-

în- 
rămîne 
econo-

nei un frumos program 
artistic dedicat frunta
șilor în producție. Un 
cald omagiu adus de co
pii vredniciei părinților 
lor.
Rubrică redactată de 

Ion DUBEK
I I
I

J
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La confluenta a două legislaturi
Ritmuri impetuoase, noi împliniri în 

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ARMONIOASĂ.
MULTILATERALĂ A VĂII JIULUI

„ ... Am stabilit că încă în acest cinci nai, începînd de anul viitor, să trecem la 
construcția.cîtorva întreprinderi care vor asigura posibilitatea de lucru pentru aproape 
6 000 de persoane, suplimentar față de prevederile stabilite în planul cincinal".

NICOLAE CEAUȘESCU
(llin cuvmtarea ținută la Petroșani, în noiembrie 1977)

întreprinderea de confecții Vulcan

Premieră în economia 
Văii Jiului

IN LUNA MAI A ANULUI 1979, cu patru luni 
mai devreme deeît termenul stabilit, intra în probe 
tehnologice întreprinderea de confecții din Vulcan. 
In luna iunie, a aceluiași an, se produceau primele 
confecții 150 de halate și 180 de salopete, iar în 
21 august, valoarea producției globale depășise 
2 500 000 lei, realizați de la intrarea în funcțiune a 
întreprinderii. în 20 de zile din luna august se rea
lizaseră 25 000 de articole.

LA FINELE ANULUI 1979 se produseseră 18 242 
halate pentru bărbați și 76 600 salopete de diferite 
tipuri pe lingă alte produse, obținîndu-se o pro
ducție globală de 19 428 000 lei.

Ilin aprilie 1978, cînd constructorul ataca cota 
„zero" a întreprinderii, și pînă în 31 decembrie, va
loarea investițiilor se ridica la 14 600 000 lei, iar 
pentru construcții montaj se alocaseră 3 900 000 lei.

IN ANUL 1980, ultimul ain al actualului cinci
nal, producția globală va fi de peste 80 000 000 lei. 
In primul an al cincinalului 1981—1985 valoarea 
aceluiași indicator se ridică la 105 000 000 lei ca să 
ajungă în ultimul an al cincinalului la o valoare de 
peste 132 500 000 lei.

în perioada 1979—1980 s-au calificat peste 500 
de femei, fiice și soții ale minerilor și preparatorilor 
de pe raza orașului Vulcan și din alte localități ale 
Văii Jiului.

în august 1979, colectivul întreprinderii I-a avut 
oaspete de onoare pe secretarul.general 4I partidului, 
tovarășul NICOLAE ( EAUȘESCU.

p/iom/cri?/

Fabrica de mobilă Pețrila 

în luna martie se va 
livra garnitura nr. 1
In august 1978, la sfîrșitul lunii, în Petrila, pe 

malul Jiului, se înălța una din cele mai mari maca
rale din Vale cu destinația — construcția fabricii de 
mobilă.

Un au mai tirziu, in august 1979, consemnam în 
coloanele ziarului declarația conducătorului unității, 
Cornel Marcu : „Vom începe producția cu o cameră 
combinată după care vor intra în fabricație alte 
șapte tipuri de garnituri de mobilă. Preocupările 
noastre actuale sînt îndreptate spre organizarea lu
crului în așa măsură incit să putem realiza lunar 
sarcinile planificate, adică peste 1000 garnituri de 
mobilă".

In preajma noului an 1980, fabrica de mobilă 
din Petrila intra în probe tehnologice și parțial era 
pusă în funcțiune.

Notăm din sarcinile de plan ale acestui an : 
efectivul total — 304 oameni din care 92 la sută 
sînt femei; valoarea producției 'marfă se ridică la 
42 milioane lei, producția globală la 38 600 000 lei, 
iar producția netă la 17 425 000 lei, productivitatea 
muncii calculată pe baza producției nete este de 
68 602 lei pe om.

Amintim și cîteva din produsele fabricii, în uni
tăți fizice, produse care vor fj realizate, de aseme
nea, în acest an : camera combinată „Deva” — 4000 
de bucăți, biblioteca „Milcov" — 2000 de. bucăți, 
canapea cu ladă tip „Deva" — 300 de bucăți.

Prima garnitură completă de mobilă, garnitura 
nr. 1, va ieși pe poarta fabricii de mobilă din Petrila 
în luna martie a acestui an.

In curînd, o nouă unitate economică pe 
harta municipiului

în Petroșani, in cartierul Aeroport, în apropierea 
întreprinderii de tricotaje se află intr-un stadiu 
avansat de construcție întreprinderea de produse 
electrotehnice, întreprindere ale cărei produse vor 
fi destinate economiei naționale, industriei țării. 
Și la această nouă întreprindere majoritatea perso
nalului muncitor o va alcătui forța de muncă fe
minină, soții și fiice ale minerilor din Valea Jiului.

CETĂȚENE Șl CETĂȚENI I
„Tot ce se înfăptuiește in țara noastră 

este destinat omului, bunăstării sale, creș
terii permanente a nivelului de trai și ri
dicării calității vieții I"

(Din Manifestul Frontului Democrației 
și Unității Socialiste)

CĂPACiTAT&A
MAXIMA" ■

întreprinderea de tricotaje Petroșani

Unitate în plină afirmare
— Din prima zi de funcționare la locul de 

muncă sînt prezente 150 de confecționere și 130 de 
tricoteze; majoritatea lucrătoarelor, de fapt 95 la 
sută din totalul personalului sînt fiice și soții de 
mineri din Valea Jiului. Pentru prima oară în țară, 
în vremea cînd se înălța obiectivul, fetele noastre 
au învățat meseria de confecționere și tricoteze, aici, 
la Petroșani — spunea în 20 septembrie 1978, in.g. Cor
nelia Ilolu, directoarea întreprinderii, iar .trieoteza 
Maricica Mocanu. soția" minerului Constantin Mo
canii completa : „N-am visat vreodată că poate exis
ta meserie atît de frumoasă ca cea de tricoteză. Apa
riția acestei profesii la noi în Valea Jiului a fost 
posibilă datorită grijii pe care partidul nostru, per
sonal tovarășul Nicolae Ceaușescu o poartă mineri
lor, familiilor lor".

La începutul lunii octombrie 1978 au fost reali
zate primele cinci modele proprii, iar pe fluxul de 
finisare se afla un număr de 400 tricotaje, reprezen
tând opt din cele 29 de articole contractate pentru 
ultimul trimestru al anului 1978.

In decembrie 1978 întreprinderea de.tricotaje își 
îndeplinise sarcinile de plan anuale. Muncitoarele, a 
căror medie de vîrstă era- sub 23 de ani, realizaseră 
produse în valoare de peste 200 000 lei, iar planul 
producției fizice fusese depășit cu peste 3 000 bu
căți de tricotaje. '

In anul 1979 numărul muncitoarelor a crescut 
la 520, s-au realizat 449 000 bucăți de tricotaje, re- 
prezentînd 123 de modele. în același an, colectivul 
de creație a realizat contexturi noi care i-au adus 
locui I pe țară la acest articol.

în anul 1980 valoarea producției globale este 
superioară cu 18 000 000 lei celei din anul 1979, iar 
producția fizică sporește eu 380 000 tricotaje.. Nu
mărul muncitoarelor va ajunge la 650. în cincinalul 
1981—1985, producția fizică va Crește cu 1 200 000 
bucăți tricotaje, iar productivitatea muncii cu 
69’000 lei pe om față de nivelul anului 1980.

în 1985 față de anul 1980, producția va crește 
cu peste 60 la sută.

A' .
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(Urmare din pag. 1)

rezultatele dobîndite în 
Creșterea nivelului de tras 
maier.ai și spiritual al în
tregului popor. Totodată, 
au fost relevate neajunsu
rile .manifestate în cursul 
anului trecut în activitatea 

■economică, au fost analiza
te cauzele acestora, subli- 
niindu-se modul în care 
organele și organizațiile de 
partid trebuie să acționeze 
pentru lichidarea deficien
țelor, pentru îndeplinirea, 
fa toți indicatorii, in mod 
ritmic și la un nivel cali
tativ superior, a planului 
național unic.

O atenție specială s-a a- 
cordat, în cadrul dezbate
rilor, problemelor din a- 
gricultură, inclusiv celor 
legate de pregătirea apro
piatei campanij de primă
vară, realizării integrale a 
producției vegetale și ani
male planificate, asigură
rii livrărilor la fondul cen
tral de stat, utilizării, efi
ciente a fondului funciar, 
folosirii corespunzătoare a 
bâzei tehnico-materiaje și 
a forței de muncă de la 
sate. Un accent deosebit s-a 
pus pe importanța crește
rii, la,toate nivelurile, a 
răspunderii organelor și

Steagul roșu

organizațiilor de partid, a 
cadrelor de conducere și a 
specialiștilor din agricul
tură începînd de la Minis
terul Agriculturii și In
dustriei Alimentare si pînă restanțelor și 

integrale a 
planului.

S-a dezbătut, de aseme
nea, modul cum se îndepli
nește, in fiecare județ, pro
gramul de investiții indus
triale șj agricole și ai cons
trucției de locuințe. Sublini- 
intiu-se importanța ' respec
tării termenelor de punere 
în funcțiune a noilor olriec- 
five și atingerii parametri
lor proiectați, au fost cri
ticate rămînerile în urmă 
în îndeplinirea programu
lui de investiții în cursul 
anului .1979 și in primele 
două lunj ale acestui an, 
si s-au evidențiat modali
tățile de lichidare grabni
că a restanțelor, concomi
tent eu punerea neîntîrzi- 
ată în funcțiune a capaci
tăților de producție plani
ficate să .producă, în acest 
an și realizarea 
la construcțiile

In cadrul celor două 
Pe de lucru, miniștri, 
ducători ăi organelor eco
nomice 
puns la

la ultima unitate de pro
ducție agricolă. S-a subli
niat necesitatea ca centrul 
de greutate al întregii acti
vități să se deplaseze din 
birouri în unitățile agri
cole, acționîndu-se opera
tiv și eficient pentru or- 

, ganizarea exemplară â pro
ducției și muncii, pentru 
soluționarea concretă, la 
fața locului, a tuturor pro
blemelor legate de dezvol
tarea continuă a produc
ției agricole.

Scoțindu-sc în evidență 
eâ numeroase colective din 
industrie au realizat înain
te de termen planul pe pri
mii patru ani a‘ cincina
lului, iar unele dintre- ele 
au raportat realizarea in
tegrală a sarcinilor pe în
tregul cincinal. în cadrul 
consfătuirii a fost sublini
ată experiența pozitivă: a- 
cumulată de o serie de în
treprinderi. în același 
timp, s-a arălat, că unele 
unități economice prezintă 
nerealizări ale planului la 
o serie .de indicatori; și în 
primul rînd la producția

fizică. S-a exprimat hotărî- 
rea. de a se acționa ener
gic, la toate nivelurile, în 
vederea recuperării, în. cel 
mai scurt timp, a tuturor 

îndeplinirii 
prevederilor

sarcinilor 
de locuințe, 

gru- 
c on-

eonsfa-

centrale au răș- 
problemele ridi-i

cate de participanții 
dezbateri, prezentînd 
șurile preconizate în vede
rea eliminării neajunsuri
lor semnalate și asigurării 

. condițiilor necesare pentru 
înfăptuirea lă. toți indica
torii a prevederilor pla
nului pe anul în curs.

Participanții Ia
tuire. au exprimat hotărî- 
rea comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii.— ro
mâni, maghiari, germani și 
.de alte naționalități — ca 
în acest an hotărâtor a) 
cincinalului, să acționeze 
cu înait spirit de răspun
dere pentru înfăptuirea în 
cele mai bune condiții a 
planului, a obiectivelor e- 
conomice de mare iîrippr- 
tanță trasate de Congresul 
al XII-lea, șporindu-și ast
fel contribuția la înflorirea 
continuă a României so
cialiste, Ia creșterea bu
năstării întregului popor..

în încheierea consfătuirii 
de lucru a luat cuvîntul 
tovarășul N I C O E A E 
CEA U Ș E S C U, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România.

Cuvîntarea se va dă pu
blicității;

I
I
I
I
I
I

I 
I
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La încheierea unei competiții de anvergură — ediția a Vl-a a Cupei ziarului 
„Steagul roșu'* la schi

„Competiția** celor din afara întrecerii

a
de
ca

șeful formației — 
Meleșan, Frăncisc
Gheorghe Pogan, 

W i e s e r m e- 
Ion Diviriceanu, 
Păducel, . Constan-

a

că

Așa cum aminteam în 
Ziarul de ieri, tradiționala 
competiție de schi dotam 
cu Cupa ziarului „Steagul 
roșu", care a avut loc du
minică in masivul Paring, 
s-a bucurat de o participa
re numeroasă, atît în par
tea competitivă, cit și 
spectatorilor. începînd 
la ora șapte dimineața,
urmare a măsurilor între
prinse de conducerea' 
A.U.T.L., autobuzele au 
transportat la telescaun, cu 
o punctualitate de invidiat, 
sute de iubitori ai munte
lui. Se cuvine să apreciem 
modul în care și-au făcut 
datoria șoferii Deneș Vass, 
Marin Băzăvan, Constantin 
Cimpu, Alexandru Roșianu, 
loan Lică, precum și dispe
cera Elisabeta Pașpan. La 
telescaun, pentru a evita 
aglomerația, au fost folosî- 
te numere de ordine pur- 
tînd emblema organizatori
lor competiției. , Datorită

conștiinciozității de care au 
dat dovadă lucrătorii teles- 
caunului — Constantin Măr
eau — 
Horia 
Boda, 
Dieter 
yer,
Nicolae 
tin Băluțoiu, Ion Bartok, Pe
tru Lase, Ion Găiățan, Cos- 
tache Roșu, Traian Șimondi 
și casiera Floarea Dănoiu, 
prezenți la datorie aproape 
15 ore fără întrerupere — 
nici un turist n-a rămas... 
pe jos, în afara celor care 
au dorit să escaladeze mun
tele cu propriile forțe. De 
remarcat, totodată, preocu
parea E.G.C.L. 
re a răspuns 
formulate de 
și a amenajat
care, asigurînd astfel posi
bilitatea staționării unui nu
măr sporit de autoturisme 
în spațiul din preajma ram-

226 de concurenți au 
luat iîsnumai patru, 
și jumătate — și-au

Gheorghiță Rita 

campioană a R.S.R.

la sanie

fe- 
bob 
eta-

Petroșani ca- 
propunerilor 

ziarul nostru 
o nouă par-

pei de pornire a țelescau- 
nului.

La buna organizare 
competiției propriu-zise 
trebuie să arătăm faptul

' evo-
ore 

adus 
contribuția arbitrii Andrei 
Anger, Frăncisc Edelin, Zoi-.- 
lan Toth, Alexandru Acs, 
Andrei Gershteinbrein și 
Gheorghe Ulanc'iuc, care 
au dovedit grijă și compe
tență în aprecierea cit mai 
exactă a eforturilor depuse 
de schiori în cadrul concur
sului precum și catedra de 
schi a I.E.FiS. La acest ca
pitol subliniem aportul e- 
chipei Salvamdnt forma
tă din Emil Lepădatu, Lu
dovic Pop, Alexandru 
bay, Silviu Vladislav 
Valentin Furdui, care 
asigurat condițiile necesare 
desfășurării corespunzătoa
re a probelor concursului. 
Datorită acestui fapt

Do-
Și 

au

nu

BASCHET, DIVIZIA B (TI NERET)

CINCI CONTRA

FILME
_ PETROȘANI — 7 No
iembrie: Zburâți în înal
tul cerului; Republica: 
Prinț și cerșetor:; Unirea: 
Domnul Miliard;

PETRiLA: Picdone 
fricaiiir, seriile I-il;

LONEA: Umbra
< asey;

AN1NOASA: Omul
re ne trebuie;.

VULCAN: Cineva 
ține; ;

LUPENf — i Cultural:
Pe urmele documentului 
99;

URICANI: întoarcerea 
acasă.

Jim bă

fold or i-

pronoex-

nea-

A-

lui

ca

ca

TV
16,00 Telex;
16,05 Vă dăm legătura 

. cu,, școala
16,25 Curs de limbă 

rusă;

consacra

16,45 Curs de 
germană;

17,05 Antologie
Că;

17,30 Tragerea
Preș;

17,40 Atenție la...
< țenție;

18,00 Publici late;
18,05 întrebări și răspun

suri.
Emisiune
tă aprofundării u- 
nor aspecte din țe- 
maticn învățămîn- 
lului politico-ideo
logic dm unitățile 
agricole;

18,35 In actualitate; Pre
gătirea alegerilor 

, la 9 martie!
18,50 lOOl de seri; 
19,00 Telejurnal;
19.20
20,00

do

Noi, femeile!
Telecinemateca: 

Ciclul „Mari ac
tori": „Cea mai
frumoasă seară din 
viața mea“. Premie
ră TV. Coproducție 
italo-franceză;

21,45 Telejurnal,

Tg. Jiu
încadrează imediat următoarele categorii de 

personal muncitor :

•<

In zilele de 20 și 21 
bruarie, pe pîrtia de 
din Sinaia, a avut loc 
pa finală a campionatului 
republican de sanie — ‘'ju
niori și junioare, unde re
prezentantele C.S.Ș. Petro
șani au obținut rezultate 
foarte bune, intrînd în po
sesia unui titlu de campioa
nă republicană prin Rita 
Gheorghiță (junioare mari) 
și un loc doi prin Dorina 
Crețu (junioare mici).

Aceste rezultate obținute 
de elevele antrenorului prof. 
Grigore Peter se datoresc 
muncii perseverente, condi
țiilor create de către Clubul 
sportiv școlar Petroșani, 
care în acest sezon a asigu
rat lotului de performanță 
pregătirea și participarea la 
competițiile organizate pe 
plan central, la Sinaia.

Aurel SLABII

ȘAPTE, PLUS...
iu atac. Aruncarea laterală, 
în favoarea timișorenilor — 
în miii. 19 și 26 de secun
de, Cele 30 de secunde ia 
care aveau dreptul pentru

VOINȚA TIMIȘOARA —
J1UL-ȘT1INȚA PETROȘANI
76—75 (38—42). Duminică.
24 februarie a.c. a avut loc 
meciul de baschet între e 
chipele Voința Timișoara și jocul în atac sînt preiungi- 
Jiul-Știința Petroșani. Echi

lăcătuși mecanici <
— strungari 

—-electricieni
> — sudori electrici și autogeni

— manevranți CFN
— șefi manevră CFN
— acari CFN
— macaragii pod rulant
— mecanici utilaje
— muncitori necalificați (pentru care se 

asigură o retribuție lunară de 1 800
' lei).
Dintre muncitorii necalificați care au 

10 clase se recrutează pentru calificarea în 
meserii ca : lăcătuși mecanici, sudori, ma
nevranți, acari. Cursurile se organizează cu 
participarea în producție.

Pentru tot personalul combinatului se 
asigură masa contra cost la cantina combi
natului iar pentru nefamiliști se asigură oa- 
zare la căminele de nefamiliști ale com
binatului.

Relații suplimentare se pot obține de 
la biroul personal-învățămînt-retribuire în 
fiecare zi între orele 7—15,15, telefon 12628, 
interior 212 sau 208.

s-a produs nici un accident, 
întreaga competiție desfășu- 
rîndu-se la un înalt nivel 
de sportivitate.

După părerea organizato
rilor competiției, nu numai 
concurenții ci toți cei care 
au foșt prezenți duminică 
în Paring, au avut de câș
tigat. La splendida zi de 
iarnă care ne-a înviorat pe 
toți, se adaugă condițiile 
minunate oferite de perso
nalul cabanei l.E.F.S. (șef 
de bază Mihai Foceac) pre
cum și catedra de schi a 
I.li.F.S. care a pus la dis
poziția organizatorilor ma
terialul sportiv- necesar des- 
fășurării corespunzătoare a 
competiției. Amintim aici 

: și eforturile depuse de-Stu
denții Octavian Anesie și 
Adrian Nicorici. care au 
asigurat o bună amplificare 
a piftiei, precum și pe Ni
colae Cojocaru, de la uni
tatea I.U.S.A, și A.P. „Zori 
de zi“ din Petroșani, care 
a asigurat chiar și la 1 800 
metri altitudine... un ceai 
cald, cremvu’rști și altele.

Tuturor celor care au 
sprijinit organizarea ediției 
a Vl-a a Cupei ziarului 
„Steagul roșu“ la schi, or
ganizatorii — redacția, Con
siliul municipal al sindicate
lor și U.M.E.F.S. Petroșani 
le adresează mulțumiri pen
tru buna desfășurare a
unei competiții tradiționale, 
care atrage în fiecare an
tot mai mul ți iubitori ai
muntelui.

Valeriu COANDRAș

Autobaza uzina de transport local 
Petroșani

strada Iscroni nr. 3

încadrează :
• Conducători auto (B-C-D)
• Mecanici, auto
• Sudori autogeni și electrici. 
Remunerația conform Legii 57/1974.

te de arbitri la 32 de se- 

minutul 39 și 58 de secunde. 
Se aruncă la coș (în 2 se
cunde— de Ia panoul nos
tru) dar se ratează. Dacă 
echipa noastră a fost înge
nuncheată, aceasta nu de 
jucătorii adverșî, ci de ar
bitri și cronometrori. Mai 
adaugăm la acestea și jocul 
dur al echipei de pe malu
rile Begăi. Deși învinsă mul
țumim echipei pentru dă
ruirea în joc și dorim lui 
Gheorghe Ghiță, Sorin Szi- 
lagy, Âlexe Nunu Ghiță, 
Nicolae Mihuți, Doru Bră- 
garu, Frăncisc Deak, Lică 
Crișan, Constantin 
Mihai Tăngăreanu, 
vîan Cărăbaș 
duminică (cu 
Universitatea 
mult succes I

Iozsef

pa noastră a început bine cunde. Avem mingea 
partida reușind să mențină 
tot timpul avantajul pe ta
bela de marcaj, dar...

La pauză conducea
42—38, în min. 25 era 51—48, 
în min. 30, 61—55, iar în 
min. 35 era 69—65. Timișo
renii au redus la 69—67, 
după care Gheorghe Ghiță 
urcă scorul la 71—67. Din 
acest moment cei doi arbi
tri Zattler (Cluj-Napoca) și 
Copăceanu (Oradea) dic
tează totul împotriva noas
tră și scorul ajunge în ul
timul minut egal: 75—75.
Mai era un minut și zece 
secunde cînd echipa gazdă 
beneficiază de două arun
cări libere acordate de ar
bitri pentru un fault imagi
nar la mijlocul terenului și 
76—75 pentru tocătorii do 
la Voința. Pierdem mingea

CU

Duma,
Octa- 

în meciul de 
lidera seriei 

Timișoara)

PILDNER

întreprinderea de prelucrare a lemnului 
Deva

strada dr. Petru Groza nr. 24 
încadrează 

antefochiști și fochiști 
autorizare la I.S.C.I.R. 
termice ale fabricii de 
Petriia.

De asemenea recrutează muncitori ne
calificați în scopul calificării lor în meseria 
de fochist..

pentru 
tralele 
zeni și

locomotivă 
pentru cen- 
mobilă Live-

Mica publicitate
VIND casă, cu curte, stra

da Vilelor 7 Petroșani, (151)
VIND nutrii, preț conve

nabil. Alba Iulia, Violetelor 
16, telefon 968/21 371. (174)

VIND Wartburg 612, sta
re perfectă și garaj. Infor
mații Petriia, 8 Martie bloc 
5, ap. 14, după ora 15. (178)

PIERDUT legitimație da 
serviciu pe numele Man Ve
ronica, eliberată de Grupul 
școlar minier Petroșani. Sa 
declară nulă. (179)
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