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Președintele Republicii Zair va efectua o 

vizită oficială in țara noastră

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, generalul de corp de ar
mată Mobutu Șese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga, 
președintele fondator al Mișcării Populare a Revoluției, 
președintele Republicii Zair, va efectua o vizită oficia
lă în România, în a doua parte a lunii martie a.c.

Vâ prezentăm experiența
4 pag. — 30 bani I. M. Paroșeni îri:

Realizarea producției nete .’ 
în condițiile mecanizării complexe 

a lucrărilor din abataj

0 nouă zi rodnică pentru 
minele Lonea și Uricani

In 11 martie, pentru a doua oară în această lună, 
colectivele întreprinderilor miniere Lonea și Uricani 
îsî depășesc sarcinile zilnice do plan.

MINA LONEA
• In două zile consecutiv producția extrasă peste 

plan se ridică la 1G55 de tone.
• La nivelul sectoarelor cele mai bune rezultate 

le-au obținut minerii sectorului IV care au extras în 
aceste zile 723 de tone peste prevederi, ceea ce le-a 
adus un plus de la începutul lunii de 1101 tone, iar de 
la începutul anului producția extrasă suplimentar se 
ridică la 5235 de tone. La baza acestor rezultate stau 
sporurile de productivitate obținute în abataje — plus 
650 kg / post.

• Cea mai mare depășire a productivității muncii 
planificate în abataje o obține sectorul V — plus 787 
kg/post —, sector care realizînd în cele două zile un 
plus de 257 tone de cărbune trece în rîndul sectoarelor 
cu planul lunii, depășit la zi cu 180 de tone cărbune.

• Peste sarcinile planificate au mai extras în cele 
două zile și minerii sectoarele II — plus 573 tone și 
III — p’us 133 de tone.

MiNA URICANI
-• Iu ,Z!,!‘ io de 10 și 11 martie producția realizată 

peste plan se ridică la aproape 400 tone de cărbune 
cocsificabii

• Cele mai bune realizări le-au obținut în aceste 
zile minerii sectorului II care au extras peste prevederi 
344 tone, acumulind do la începutul lunii un plus de 
2000 tone de cărbune/

• Colectivul sectorului I a realizat, la rîndul său. 
în zilele amintite 322 tone peste prevederi.

• Sectorul III, în schimbul I al zilei de 12 martie, 
își depășise preliminarul- schimbului cu 66 de tone. 
In același schimb minerii din formația condusă de Si- 
mion Budescu obțin primele 50 de tone peste sarcinile 
planificate pe schimb din abatajul dotat cu complex 
mecanizat, intrat de curînd în funcțiune.

iWVCOTtTIH C realizate la. termen
III I ta Is | lltt și de calitate

Sarcină prioritară pe șantierele
social-culturale :

Recuperarea restantelor și predarea 
la termen a obiectivelor 
prevăzute pe acest an

Deși în anul trecut în mu
nicipiul nostru au fost date 
în funcțiune importante o- 
biective social-culturale — 
753 de apartamente, o școa
lă cu 18 săli de clasă, o 
grădiniță cu 225 de locuri, 
spații comerciale la parte
rul unor blocuri, totuși pla
nul fizic n-a fost realizat 
integral. Au mai rămas de 
predat beneficiarului 418 a- 
partamente, precum și 10 o- 
biective din domeniul în- 
vățăMîntului, sănătății și 
culturii.

In primele două luni clin 
acest aa din restanței^ anu
lui trecut au lost predate 
beneficiarului 109 aparta
mente și cinematograful din 
.Vulcan. In Petroșani sint 
pe sfîrșite lucrările de fini
sare la apartamentele res
tante din blocurile 50 și 59 
C. Au fost atacate și lucră
rile la 220 de apartamente, 
prevăzute în planul pe 1980. 
în blocurile 15 și 16. Prin
cipalele forțe sint concen
trate în prezent pe șantiere
le de locuințe, unde se lu

crează în ritm susținut. Con
tinuă însă și în primele do
uă luni ale anului 1980 să 
se înregistreze mari rămi- 
neri în urmă la mai multe 
obiective cum sînt tipogra
fia și magazinul universal 
din Petroșani. Cauza ? In 
organizarea muncii, dirija
rea utilajelor și a forței de 
muncă pe șantiere se men
țin neajunsuri care au e- 
xistat și în anul trecut. Pro
ductivitatea muncii nu s-a 
realizat decît în proporție 
de 94,17 la sută față de pre
vederi. La principalele utila- 
je — excavatoare, buldoze
re, macarale și betoniere, 
indicii de utilizare nu se 
realizează conform sarcini
lor. Se înregistrează, de a- 
semenea, depășiri la cheltu
ielile materiale. Comparativ 
cu necesarul, efectivele per
sonalului muncitor, îndeo
sebi forța de muncă de înal
tă calificare, nu sint asigura-

Viorel STRAUț 

(Continuare in pag a 2-a)

25 000 tone de 
cărbune cocsificabii 

peste prevederi

Două- întreprinderi mi
niere, Lupeni și Bărbă- 
teni. fruntașele Văii 
Jiu'ui au totalizat de la 
începutul anului, prin 
producția extrasă supli
mentar în această lună, 
aproape 25 000 tone de 
cărbune cocsificabii.

Cea mai mare produc
ție peste prevederi, pro
ducție care se ridică pînă 
la aproape 14000 tone 
de cărbune, o obțin mi
nerii Lupeniului care și 
în 11 martie au extras 
cea mai mare producție 
suplimentară a zilei, din 
bazin — 236 tone de 
cărbune.

Mina Bărbăteni, între
prinderea cu cele mai 
constante realizări și de
pășiri ritmice a totalizat 
de Ia începutul anului o 
producție peste plan de 
10 900 tone de cărbune 
cocsificabii.
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Primăvara cu bucuriile 
ei, cu entuziasmul tine
resc al oamenilor, acest 
începuț de martie încăr
cat de semnificații ma
jore pentru viața politi
că a țării, i-a găsit pe _ 
studenții minieri, viitorii 
specialiști ăi abatajelor, 
într-o largă acțiune de 
masă pentru sprijinirea 
activă a finalizării grab- - 
nice a noi spații de în- 
vățămînt, a noi blocuri 
de locuințe.

Dimineață de diminea
ță, zeci și sute de tineri 
care au schimbat unifor
mele studențești cu salo
petele, participă Ia mun
ca petriotic-revoluționară.

— In cadrul acțiunilor 
patriotice ce se desfășoa
ră la cele trei obiective- 
— noul cămin studențesc 
cu 400 de locuri, noul corp 
de învâțămînt și cantina 
studențească, participă

In activitatea productivă 
desfășurată^în anul 1979 și 
în primele două luni ale a- 
nului curent, minerii de la 
Paroșeni au înregistrat suc
cese însemnate. Expresie e- 
Iocventă a rodniciei muncii 
colectivului în condițiile a- 
plicării noului mecanism 
economico-financiar — in
dicatorul producția netă va
lorica — a fost depășit în 
anul precedent cu 1 196 000 
lei. La baza acestui succes 
au stat creșterea productivi
tății muncii cu 14,6 la suta 
și reducerea consumurilor 
totale cu 7,7 lei’ la 1000 lei 
producție marfă. Dintre fac
torii, care au influențat In 
mod deosebit indicatorul 
producția netă amintim in
troducerea pe scară largă 
a noilor tehnologii-de ex
tracție, Aplicînd o strate
gie proprie, colectivul de 
oameni ai muncii de la uni
tatea noastră a reușit să 
înscrie Ia activul său în 
primii patru ani ai cincina
lului actual o serie de suc
cese materializate în înde
plinirea și depășirea planu
lui de cărbune cu 38 000 to
ne. /

Desigur, anul 1980 este 
pentru minerii de aici nu 

Munca patriotică a studenților
zilnic, în medie, cite 90 
de studenți, pînă acum 
un număr de aproape 
1000 de tineri ajutînd e- 
xecutanțli — I.C.M.M. și 
Grupul II de șantiere al

Sub semnul hărniciei, responsabilitățiit 
și elanului tineresc

T.C.If. — la operațiile 
de finalizare a căminului 
studențesc și fundației de 
la noua cantină, ne spu
nea însoțindu-ne ia locu
rile. de m-uneă, ing. Vic
tor Bogdan, care îndru
mă și ‘coordonează aces
te acțiuni de muncă pa
triotică. Alte grupe de 
studenți -participă la lu
crările noii tipografii, pe 
șantierele construcțiilor 
de locuințe, realizîndu-se, 
pînă la . șfîrșitul lunii 
martie, 2500 de ore de 

numai ultimul an al cincina
lului 1976—1980, ci și anul 
în care se pun temelii trai
nice producției cincinalului 
viitor. In acest sens, am 
luat o serie de măsuri pri
vind realizarea tuturor in
dicatorilor de plan, în ge-

Exigențe ale noii 
calități superioare în 

economie 

este faptul că producția de 
cărbune extrasă suplimentar 
în această perioadă este de 
3 866 tone cărbune.

Succesele obținute își au 
originea și în munca politi- 
co-educativă desfășurată în 
cadrul brigăzilor, al sectoa
relor, secțiilor. In adunările 
generale de partid, la tavă* * 

.fămîntul politic li s-a ex
plicat minerilor însemnăta
tea recuperării unor mate
riale (șuruburi, armături, 
ventile), a recondiționa) ii u- 
nor piese și subansamble. 
Acționînd în acest fel, am 
reușit în 1979 să reducem 
cheltuielile materiale cu 
47,1 lei și cheltuielile cu a- 
mortismentul cu 1,2 lei pe to*  
na de cărbune, în condiți
ile în care producția de 
cărbune a crescut față de 
primul an al cincinalului 
cu 38,7 la sută. Iată un ar
gument care ne face să 
afirmăm că minerii de la 
Paroșeni au muncit și mult 
și bine.

neral, și a producției nete, 
în special. Dispunînd de o

• bună dotare tehnică, colec
tivul nostru a reușit dato
rită unor eforturi susținute 
să scurteze cu 10 zile ter
menul de introducere a com
plexelor mecanizate în sub
teran, preocupîndu-se per
manent de adaptarea acesto
ra la condițiile de zăcă
mânt. Rezultatul în primele 
două luni ale anului — pro
ducția netă a fost depășită 
cu 11,6 la sută, iar cheltuie
lile materiale au fost redu
se cu 55,5 lei la 1000 lei 
producție marfă. De aseme
nea, esențial de menționat 

muncă patriotică.
Studenții grupelor 1229 

(Liviu Tuhuț, Traian Tu
huț, Ion Oprescu, Andrei 
Fodor), 1238 (Vasiîe Bu- 
zuloiu, Andrei Szabo, Do- 

rel Tănăsescu), 1232 (Ni
colae Adam, loan Anciu), 
1237 (Cristian Bălaii:, 
Panțelimon Mariâ, Gavril 
Vadady), pe care î-am gă
sit la lucru, leagă prie
tenii cu muncitorii de 
pe șantiere, lucrează cot 
la cot cu ei.. Noul cămin 
studențesc se profilează 
deja. 400 dintre ei vor a- 
vea aici condiții de lo
cuit din cele mat bune. 
Printre ei se vor număra, 
desigur, fiind numai in 
anul I mine ingineri, și

Evident, în prezent ne 
ocupăm de îndeplinirea al
tor măsuri care vizează 'th*  
rect realizarea producției 
de cărbune și, implicit, a 
producției nete. Dintre a- 
cestea aș exemplifica, în 
primul rînd, cunoașterea și 
stăpînirea complexelor me
canizate, deziderat pe care 
îl înfăptuim cu succes prin 
calificarea și policalificarea 
cadrelor.

Mihail STANCU, , 
secretar adjunct al comite
tului de partid pe mina, 

contabilul șef al 
I.M. Paroșeni

(Continuare în pag. a 2-a)
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în consiliile populare o- 
rășenești

Lista deputaților aleși 
în consiliile populare 'co
munale

)•'

cei care ajută la înălța
rea lui. Alături de stu
denți, la fiecare loc de 
muncă, ani întîlnit și 
cadre didactice: lector 
univ. Victor lațenco, se
cretar adjunct al comi
tetului de partid de Ia 
I.M.P., conf. univ. dr. 
Aurel Gonteanu, asist, 
univ. Violeta Vlad, asist../ 
univ. Ids if Zoller, asist. : 
univ. Tiberiu Gagyi și 
alții.

Acolo unde studenții 
își desfășoară munca pa
triotică, nu poți să nu 
te simți mai tîriăr, săi 
privești cu ochi mai ti
neri. Se fac glume. se 
etntă, niciodată însă ei 
nu uită de ce sint aici, 
pentru că tinerii aceștia, 
viitorii specialiști ai mi
neritului românesc, își 
cunosc bine menirea, a- 
ceea de constructori ai 
unei vieți mai bune.

Mircea BUJORESCU
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O altă direcție în care se 
acționează și care influen
țează in mod substanțial 
indicatorii de plan este fo
losirea corespunzătoare a 
lungului de lucru. Comite
tul de partid. conducerea 
Întreprinderii au luat măsuri 
<le apioviZiQiiaie turnir a cu 
materiale șr.piese de schimn 
a tuturor lormațiilor de in
tru. Urtiiâfdă ’firească a a- 
cestor masuri este sporirea 
vitezelor de avansare citit 
în abataje, cit și la lucră
rile de pregătiri. De exș-th- 
plu. brigăzile conduse de 
Geza Kalimm șl Mihai A- 
goș'on au realizat în Iurta 
februarie 14il ml și jrespec- 
ttv, 135 ml lucrări de’pregă
tiri Importante silit măsli
nie pe carp le-am aplicat 
ți le aplicam in continuare 
plivind recuperarea și. re- 
cpndiționarea unor piese. In 
anul 1979 am recuperat pes
te 2850 armături TH 1 10D 
ventile, șuruburi, cleme, 
brățări, în total, la peste

12 400 000 Iei s-a ridicat va
loarea materialelor recupe
rate și reintroduse in circu
itul productiv. Am amplifi
cat și recondiționarea unor 
piese. Acestea sînt doar cî- 
teva din coordonatele preo
cupărilor colectivului minei 
Paroșeni pe linia realizării 
.și depășirii producției nete, 
a îmbunătățirii întregii ac- 
livități economice. Firesc 
posibilitățile pentru realizări 
mai însemnate nu s-au epui
zat. Pentru perioada urmă
toare cuvîntarea, secretaru
lui.... general; tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la re- 
< ejita < onslatuire de lucru 
de la C.C. al P.C.R, ne 
este o adevărată călăuza, un 

■imbold în sporirea produc
ției de Cărbune. Colectivul
de oameni ai muncii de la 
l.M. Paroșeni s-a angajat 
plenar in îndeplinirea exem
plară a tuturor indicatorilor 
de plan și nu ne îndoim că 
și rezultatele pe care le 
vom obține vor fi pe măsu
ra capacității sale de mobi
lizare.

Lista deputaților aleși 
în consiliile populare orășenești

Recuperarea restanțelor
(Urmare din pagina ()

te. In anul trecut din 175 
de cursanți înscriși la cursu
rile de calificare au absolvit 
doar 30 de muncitori. In 
acest an, pentru asigurarea 

. necesarului de forță de mun
că pe șantiere s-au înfiin
țat cursuri de calificare in 
șase meserii de bază, prevă
zute să 
martie 
cursanți 
lat. La 
șantiere 
statoilif totuși, in acest 
măsuri organizatorice meni
te să intensifice ritmul de de materiale 
lucru. Astfel, S-au înființat 
11 loturi cu sarcini proprii 
de plan, supravegheate di
rect de maiștri, precum și 
trei ioturi specializate pe 
execuții de lucrări de infra
structură, suprastructură și 
finisaje.

Pentru ca măsuriJe stabili- 
- te sâ devină -eficiente, se 

impune utilizarea la capaci
tate a utilajelor din dota
re, in vederea realizării și 
devansării stadiilor fizice de 
execuție stabilite pe obiec
tive și, în primul rind la 
punctele de lucru se cere a- 
sigurarea unei aprovizionări 
ritmice cu toate materiale
le necesare. Trebuie urmări
te îndeaproape, printr-un 
control tehnic riguros, sta-

înceapă din luna 
dar numărul de 
nu este încă asigu- 
niveiul grupului de

Valea Jiului s-au
an.

diile fizice de execuție la 
obiectivele restante, paralel 
cu punerea in funcțiune Ia 
termenele prevăzute a celor 
cuprinse în planul pe 1980. 

. Se impune, de asemenea, să 
se redistribuie forța de 
muncă în funcție de cerin
țele frontului de lucru, pen
tru a asigura utilizarea op
timă a meseriașilor, în con
cordanță cu dotarea cu uti
laje și fazele de execuție.

O problemă căreia trebuie 
să i se dea 
o constituie 
materialelor, 
continuă să

atenție sporită 
economisirea 
Pe șantiere 
existe risipă 

ca urmare a 
lipsei de grijă în timpul 
depozitării și manipulării a- 
cestora. Fiecare punct de 
lucru, fiecare șantier tre
buie să se încadreze . in 
consumurile limită stabilite 
fa materiale, energie elec
trică și termică.

- Față de anul precedent, 
in primele două luni ale tri
mestrului I din 1980, prin 
măsurile stabilite ritmul de 
execuție a obiectivelor so- 
cial-culturale pe șantierele 
din Valea Jiului a cunoscut 
unele îmbunătățiri. Exista 
așadar, condiții ca, prin
tre mai bună organizare a 
forțelor, să fie obținute re- 
zu talc superioare, să tic 
recuperate restanțele, para
lei iu înfăptuirea sarcini
lor de plan pe 1980.

.Festivalul național de teatru
Ne parvine o' vejste care 

îi va . bucura, desigur, pe 
iubitorii le.atfultii din Va
le; Organizatorii tradițio
nalului Festival -național 
de teatru contemporan do 
la Brășov — Consiliul cul
turii și educației socialiste, 
A.T.M., forurile culturale 
și teatrul dramatic al gaz
delor — au invitat la a- 
« eastă ed ție (21 — 29 mar
tie) prestigioase colective 
artistice, intre care teatre
le naționale din București, 
Tg. Mureș și Craiova, 
„Ciulești", „C. Nottara", 
și „Teatrul mic" din Bucu
rești. așezămintele teatrale 
din Timișoara, Piatra

Neamț și .Brașov. Printre 
cei invitați se află, de a- 
semenea, și actorii Teatru
lui de stai „Valea Jiului", 
care vor prezenta în ziua 
de 22 martie, ora 15, piesa 
poetului și dramaturgului 
Marin Sorescu „Pluta Me
duzei",: în regia lui Florin 
Fătulescu. Cu acest prilej 
a fost perfectat un scurt 
turneu,-eu „escale" la De
va (19 III), Mediaș (20 III) 
și sibiu (25 III). Invitația 
organizatorilor onorează 
colectivul dramatic din 
Vale, care nutrește cbnvin- 
gerea că recenta -sa pre
mieri va întruni sufragiile

I 
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• Surorile Rita și Livia 
Gheorghiță, campioane 
naționale la sanie, la ca
tegoriile junioare, școlare 
pe 1980, au plecat în can
tonamentul național de la 
Sinaia, de unde, după 
scurt timp, vor pleca îm
preună cu lotul țării în 
R.D. Germană, în vederea 
unor confruntări interna
ționale.

• Tbatrul de marionete

din Arad prezintă astăzi 
pentru copiii din Petro
șani (sala caxei de cultu
ră, orele 10 și 12,30) două 
reprezentanții' cu spectaco
lul „Gîntați cu noi, copii"

• „Educația — factor 
determinant în formarea 
tînărului" este tema „Joii 
tineretului" organizată as
tăzi (de la ora 18) la Casa 
de cu tură din Petroșani. 
(T.S.)-

• In perioada 15 mar
tie — 15 iunie se fac in

ert p&ntru examenele

PETRILA
1. Doboș Emilian
2. Doina Ioan
3. Drăghici Gheorghe 

Contea Floarea
5. Kristaly Ludovic - 
ti. Albulescu Teodora
7. Orza Ioan
8. Josan Nicolae
9. Androne Marcu

10. David Gavrila
11. Ciort Elisabeta
12. Pemi Maria
13. Morar Elena
14. Satmari Petrii
15. Marhan Rodică
16.
17.
18.
19.
20.
21. Sicoe Victoria
22. Prinț Alexandru •
23. Schmidt Ladislau
24. Caraconcea Ioana
25. Poenar Gheorghe
26. lanc Eugenia
27. Dobre Petru
28. Cic Nicolae
29. Popa Marieta
30. Răscoleanu Dumitru
31. Dioane loan

4.

Grunță Dumitru 
Ienulescu Maria 
Puian Ioan
Giorgi Nicolae
Drăgan Liviu

ANINOASA
1. Sichitiu Peana
2. Morar Dumitru
3. Blag Teofil
4. Pop Ioan
5. Cristea Aurel
6. Șimo Iosif
7. Baier Ervin
8. Kinski Margareta
9. Popescu Constantin

LUPENI
1. Mătăsarean Mariane
2. Tolea Felicia
3. Aldica Nicolae
4. Virbaiv,Maria
5. Mircea Ioana
6. Mischie Ti tu
7. Daradics Fridorlc
8. Rad Minerva
9. Stingă Viorica

10. Sav loan
11. Vasiu Alexandiina
12. Girea loan
13. Colda Aurel 
14 Vasian Cornel
15. Stoi Victor
16. Duban Antoniu
17. Brațovan Victor
18. Adămuț Constantin 

Constache Titus 
Toma Horia 
Angheluș Aurel 
Geamănu Tudor 
Nagy Iren 
Bogdan Viorica 
Crîsnic Oliviu

26. Săbău Gizela
27. Pădurean Ion

Ignat Elisabeta
29. Mesaroș Ioana 

Pîrvnlescu Ion 
PantHip Mihai

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

28.

30.
31.

1.
2.
3.

VULCAN
Rujoi Joan 
PavlovsKi Ștefan 
Abă’așoi Emil

4. Rusu C ornel
5.
6.
7.
8.

Hodoș Iștvan
Bl Idea Nicolae
Maica Aurica 
Mihuț Marioara

9. Motoc Ana
10. Ciucă Constantina
11. Eana Petru
12. Berci luliana '
13. Andrieș Constantin
14. fuga Maria
15. Buruiană Alexandru
16. Pora Romică
17. Săcăluș Gheorghe
18. Mirza Hori a
19. Surulescu Margareta
20. Lăzăresc Gheorghe
21. Giurgiulescu Ana
22. Isacu Fulviu
23. Goleanu Gheorghe
24. Motăianu Luiza
25. Drăgoi Dumitra
26. Roșea Verginia
27. Plic Alexandru
28. Jitea Ana
29. Butaru Miron
30. Vlaic Petru
31. Aruncutcanu Alexandru

URICANI

1. Făgaș Petru
2. Stoi Marjoăra
3. Ciora Ileana
4. Florănesc Iosif
5. Comănoiu Raveca
6. Bololoi Corne iu
7. Neag Vilhelm
8. Geană Ion
9. Marcu Dan

10. Călin Nicu
11. Șoșoi Aurel.
12. Hiiter Terezia
13. Danciu
14. Murgu
15. Mihaly
16. Neacșu
17. Buzalu Ilie
18. Pușcaș David
19. Pavelonesc Traian * . »
20.
21.
22,
23.

Valeria
Virgil 
lldico 
Maria

Szirka-Todea Ileana 
Caragea Pompiliu 
Schreler Carol 
Coșei Ioan

Lista deputaților aleși
în consiliile populare comunale

10. lovănescu Lenuja
11. Marines Ioan
12. Cerchez Valentina
13. Petrilean Gheorghe
14. Banyai Eufrosina
15. Bnrlec Eva
16. Ungur Voicu
17. Mu Dăită-Petru
18. lonasc Petru
19. Rădoi Valăreân Miron

BANIȚA

1. Murdare Maria
2. Stoica Ileana
3. Marcu Petru
4. Stoica Letiția
5. Vladislav
6. Vladislav

Aurel
Vasilică

7. Miclăuș Gheorghe
8. Dragotă Ioan
9. Jianu Grigore

10. Rusu Gh. Gheorghe
11. Rusu Gheorghe
12. Untch Maria
13. Lungescu Stela ; , .,
14. Sălățan Ioan
15. Cornea Zamfira

conducă la formarea unei atitudini inaintate in muncă si viată
■ - » J

tul că la mină există încă 
225 de tineri necalificați, 
că organizațiile de tineret 
fac puțin pentru determi
narea acestora să-și ridice 
nivelul profesional. D<ț »- 
semenea, un număr mare 
de tineri absentează neino- 
tivat de la serviciu, dj.nj 
tre aceștia foarte ■ puțini 
fiind puși în discuția a- 
dunărilor de U.T.C. și 
sancționați. Nu fac cinste 
organizației U.T.C. tineri 
cum sînt Vasile Gavril, Io
sif Pușcașu, Ion Vereș, 
Viorel Turcaș, Săndel 6- 
prea, Tudor Ornea și alții 
care au comis abateri de 
la normele muncii și vie
ții comuniștilor, ale "eticii 
și echității socialiste și 
față de care trebuie mani
festată maximă exigență.

Tocmai de aceea, 
„a xaxu ui wxzxxxxnxțvxi, ti
nerii au hotărît să acțio
neze cu fermitate pentru 
ridicarea spiritului de dis
ciplină, îmbunătățirea con
ținutului și eficienței adu
nărilor generale de U.T.C., 
a altor activități care să 
conducă la formarea unui 
tînăr nou, cu o concepția 
sănătoasă despre muncă și 
viață.

Valeriu COANDRA.Ș

Ca urmare a propuneri- : 
lor făcute de tineri, în 
conferința de dare de sea
mă și alegeri a organiza
ției U.T.C. de la mina Pe- 
tri'a, proiectul de hotărîre 
a fost substanțial îmbună
tățit, pe măsura hotărîrii 
exprimate de uteciști de a 
contribui eu toată pricepe
rea și răspunderea la rea
lizarea producției de căr
bune din acest an.

Pe:bună dreptate s-a a- 
rătat faptul că din cei 
peste 600 de tineri de la 
mina Petrila, 400 lucrează 
direct în procesul de pro
ducție, în abataje. adu- 
eîndu-și o contribuție im
portantă la sporirea con
tinua a producției și pro-

rinței rezultatele bune ob
ținute de tinerii Nicolae 
Cristescu, Gheorghe Ver- 
deț, Gheorghe Imbrea, Io
nel ÎIușcu, Virgil Manea, 
Petru Bercea și alții care 
s-au situat lot timpul în 
fruntea întrecerii pentru

Conferințe de dări de seamă și alegeri în 
organizațiile U.T.C.

coutemporan"
publicului brașovean și, de 
ce nu, ale juriului de pre
miere. w

Repertoriul Teatrului de 
stat „Valea Jiului" 
îmbogăți, in curînd,

a

se va 
cu 

premiera piesei „încurcă 
lume", operă a prolificului 
romancier și dramaturg 
A. de Hertz, scrisă în pe
rioada interbelică. Inițiati
va punerii în scenă a a- 
cestei comedii aparține co
mitetului sindicatului din 
teatru (președinte, actorul 
Mircea Pânișoară), regia 
fiind semnată de Mușata 
Mucenic, iar scenografia 
de Mugur Pascu. (l.V.)

ductivitații muncii, la 
creșterea gradului de. "me
canizare, calificare, polica
lificare și perfecționare 
pregătirii profesionale. In
darea de seamă s-a evi
dențiat laptul dealtfel cu
noscut, că anul 1979 a 
fost încheiat de colectivul 
acestei întreprinderi cu un 
plus de 28 mii tone de căr
bune, iar în acest an, pînă 
la data respectivă, s-a ob
ținut o producție supli
mentară de peste 2 500 to
ne de cărbune. Această a 
permis recuperarea restan
țelor din anii 1977 și 1978, 
reușind depășirea prevede
rilor pe primii patru ani ; 
ai cincinalului . cu 8 957

* tone de cărbune. Au fost 
prezentate în fața conte-

a da cit mai mult cărbu
ne patriei. ,

în euvîntul lor. -partici- 
panțij la dezbatere — Lu
ca Boahtăj Petru Bercea, 
Maria Suciu, Viorel Tura, 
îoeif Șimo, Nicolae . Kul- 
csar, Constantin Spațiu, 
Mihae’a Tudorică și Ion 
Tașcă au reliefat preocu
pările organizațiilor de în cadrul conferinței,
LLT.C. de la mina Petrila 
concentrate cu insistență 
în direcția pregătirii pro
fesionale a tinerilor, a e- 
ducării poiițico-ideologice 
a acestora, subliniind ne
cesitatea de a găsi forme 
și metode noi de activitate, 
în scopul organizării utile 
șj plăcute a timpului liber. 
In spirit critic, s-a luat a,- 
titudine fermă față de fap-

de traducător din limbile mieră pe țară, piesa „ 
străine de largă circulație 
(franceză, engleză, germa
nă, rusă, spaniolă). Cei in
teresați pot afla amănun
te privind condițiile de 
înscriere, examenele pre
cum și alte relații — la 
adresa: Comisia specială 
pentru acordarea certifi
catului de traducător, 
București, sectorul V, bu- 

. levardul Schitu Mșgurea-
nu nr. 1. cod 70626, te e-
fon 131173.

• Astăzi, la ora 18, Tea
trul de stat „Valea Jiului" 
prezintă la sediu, in pre-

Plu
ta meduzei" de. Marin So- 
rescu, spectacol realizat
de regizorul Florin 1ătu- 
lescu. "

• In curînd, la mina 
Lupeni se va încheia un 
nou curs de policalificare 
pentru pregătirea miiieri- 
lor-tehnickni. Primele două 
cursuri au fost absolvite 
de 217 muncitori, iar a 
treia promoție cuprinde 88 

■ de minei i-lehnicieni, ca
dre care se află în prime e 
rînduri ale strădaniilor co- 

. lectivului în exploatarea 
cu înaltă eficiență

lațelor moderne din dota
rea minei.

• Noua linie cu auto
servire recent pusă in 
funcțiune prin reprofilarea 
restaurantului „Carpați" 
și-a câștigat deja o bună 
apreciere. Zilnic, unitatea 
desface preparate culinare 
calde și reci în valoare de 
peste 10 000 lei, din care 
majoritatea produse pro
prii de bucătărie. Inițiati
va reprofilării localului 
se dovedește, deci, bineve
nită.

meatul viitorului complex A 
de alimentație publică din I 
frumosul cartier Braia-Lu- I 
peni care va cuprinde 
printre altele, un restau
rant, o autoservire, o cofe-a 
tărie patiserie și o unitate 
gospodina.

a uti- • S-a stabilit amplasa-

Rubrică redactată de 
Ioan DUBEK
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"Colectivitate
Brigada condusă de Gheorghe Scorpie, de la I.M.
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Imbrăcați în haine dc 
cauciuc, oamenii diâ briga
da lui Gheorghe Tpina co
boară in tunelul aflat Sub 
pămînt. Este un tunel in 
înțelesul bun al cuvîntului, 
de 31 de metri, sfredelit 
cu pikhamerul în. rocile 
dure care face legătura în
tre galeria principală a mi
nei Lupeni și puțul cu skip.

încă de la primii trei 
metri săpați pe orizontală,

chiblă 
ci : în- 
Se be

lin adevărat record de voință
și unii tineri, dar care 
deprins bine tainele ■
șefiei. De pildă, Teodor 
Mangu a fost unul dintre 
aceștia. Le-a explicat me
reu tinerilor nou veniți 
cum să muncească, le-a în
țeles greutățile, s-a stră
duit să-i ajute. Cu Caiada-

de an! lucrează in această 
formație.. Intr-adevăr, in 
numai clteva minute i-au 
găsit „baiul".

De la suprafață 
nu coboară goală, 
căfcală cu mortar,
tonează zilnic, după lieca- 
re avansare de 2—3 jm. Au . .._ . ___ ___,..
fost probleme cu armături- ru s-a împrietenit bine, 

devenit 
adunarea 

stabilit ca organizației V.T.C., Man- 
apa s-a Infiltrat perfid în de această problemă să se gu a fost ales că Secretar 
pereții tunelului, îngreu- ocupe I.C.M.M.-ul. Lucra- al organizației; ;

l nind activitatea minerilor, rea începuse, iar coirajele 
provocînd chiar surpări, nu erau executate. Atunci

1 Activitatea n-a fost însă Ion Badea, miner cu bogă-
! întreruptă. Minerii au ră

mas după program, cîteo-
1 dată și două schimburi
1 consecutiv, fără să plece

vreunul acasă, pmă ce nu pînă la pensie, Ion Badea 
intra totul în normal.

— Tovarășe șef dc bri
gadă, s-a stricat troliul, a 
strigat de la suprafață mN 
perul șef de schimb Vasile 
Toma. Mă duc după un 
electrician...

De la suprafață pînă la 
intrarea în tunel sînt doar 
10 metri. Din acest mo
tiv n-au lost mantale tele
foane, oamenii înțclegîn-. 
du-se direct, prinlr-o hru
bă cu diametru de câțiva 
metri, prin care o chiblă 
trasă dc troliu scoate la 
suprafață sterilul rezultat. 
Peste clteva secunde s-a 
auzit vocea șefului de bri
gadă :

— Nu te duce niciun
de, urc eu sus, trebuie să-i 
găsim baiul!... A ieșit la 
ziuă, împreură cu Gheor-

le de fier, cu coirajele în pînă la urmă au 
care urma să se toarne be- și cumnați. In 
tonul, fusese

După două luni și ju- 
i mătate, în preajma alegeri

lor de la 9 martie, a fost 
scoasă ultima chiblă de 
pămînt și a coborît ultima 
chiblă cu mortar. Deși a 
fost 
bit, 
să-l 
nii 
ia 
lucrare : construcția 
siloz de mare capacitate, 
cu diametru de șapte me
tri, la cola 400. Nimeni 
n-a socotit dacă recordul 

Trebuie să doborîm obținut cu mulți ani în ur- 
recordul, le spunea adesea a fosț sau nu depășit, 
Gheorghe Toma, amintin- 
du-și de anii în cate o 
săpat alte puțuri pe la Li
vezeni și. Dîlja, realizin'! 
02 de metri la săpare și 
betonate pe lună.

La această întrecere .... 
subscris toți. De la cei 
cu vechime în brigadă, Ion 
Ciobanu, Andrei Cazan, 
Petru Crețu, Iulian Moca
ni și alții, pînă la cei mai 
tineri, Dumitru Caiadaru,

— ...... Vasile Oncescu, Anton
ghe Toma, șeful de briga- Moraru și Vasile Boitor, 
dă și Gheorghe Muntcanu. De cei „noi“ s-au apropiat
un om ambițios care de 22 nu numai cei îh vîrstă, ci

tă experiență, a făcut pro
punerea să se ocupe ei 
și de această problemă. 
Deși mai are cîteva zile

n-a rămas la stadiul de 
propunere. A trecut la ac
țiune, ajutat de Vasile și 
Aurel Toma, frații mai 
mici ai șefului de brigadă, 
care lucrează de 15 ani și 
respectiv 5 ani în această 
formație. iț; < i -

un eveniment deose- 
n-a avut nimeni timp 

sărbătorească, oam 
au " trebuit 

in primire o

nu

din simplul motiv că n-a 
lost timp pentru așa ceva. 
Oricum pentru oamenii din 
brigada lui' Gheorghe ,To
ma, putem spune că a 
fost un record; un adevă
rat record de voință și 
tenacitate, care s-a mate
rializat într-un tunel ce va 
dăinui peste ani la puțul 
cu skip, pariind însemnul 
abnegației? lor muncitorești

LA MUNCA...PRIMII

ap:
vom face și 

ce 
în

Valerin COANDRAȘ

Cînd. de la capătul firu
lui, cineva, mai deunăzi, ne 
vorbea cum a fost scăpat de 
la moarte, grație muncii u- 
nor medici, pentru moment 
am simțit tentația de a-1 
îndrepta spre administrația 
ziarului unde șe primesc 
mulțumiri de acest gen și se 
inserează la „Mica publici
tate14. Dar bine că n-am fă
cut-o, pentru că omul nu 
ținea neapărat la aceasta. 
Voia doar să reliefeze că 
astăzi găsești tot mai mulți 
oameni cu suflet, oameni 
care fac totul pentru seme- 
nii lor. c ' x

Cu cîlva timp în ur
mă corespondentul nostru 
făcuse o imprudență care e- 
ra cît pe-aci să-l’ coste via
ța, din cauza unei intoxica
ții cu o otravă care n-are 
ce căuta în nici o casă. 
Transportat la spital, între 
viață și moarte, a fost nevo
ie de îngrijiri medicale ur
gente. Timp de cîteva ore 
o echipă de oameni în a b, 
condusă de medicul Anatol 
Gurtavenco, a depus toate 
strădaniile, a făcut totul 
pentru înlăturarea pericolu
lui. Era in joc viața unui 
om. După o oră și jumătate, 
bolnavul dă primele 
de viață. Munca n-a 
zadarnică.

Astăzi, întîmplarea 
de domeniul trecutului,
•zilnic într-un apartament 
din orașul Vulcan patru 
copii își întîmpină cu zîm- 
betul pe buze tatăl întoreîn- 
du-se de lat mină.

Este doar unul din miile 
de cazuri trecute prin mîna 
doctorului Gurtavenco în 
cei 34 de ani în care s-a 
dedicat trup și suflet îngri
jirii minerilor. Nici de data 
aceasta, ca de altfel nicioda
tă în lunga sa carieră la că- 
pătîiui balnavilor, n-a
lat vinovați, stări de fapt; 
A căutat doar să-și

semne 
fost

pare 
iar

cau

datoria, așa cum l-a dictat 
conștiința. Intr-o societate 
in care nici o investiție nu-i 
prea mare cînd e vorba de 
viața unui om, modicul Gur
tavenco și-a făcut din a- 
ceasta un principiu de 
muncă și de viață, un prin
cipiu care i-a canalizat ac
țiunile de o viață în slujba 
omului, limp de 34 de ani. 
în cea mai mare parte pe- 
treenți la căpătiiul bolnavi
lor sau în sala de operații, 
el a fost tot mai preocupat 
să le redea oamenilor sănă
tatea, iar în cazurile grave 
sd le redea viața. 34 de ani 
de medicină. O viață de 
om în slujba omului, în ca- 

. re părul a căpătat culoarea 
imaculată a halatului; d 
rezolvat cu bine mii dc ca- 

■ zuri, a adus fericirea în 
multe case. Odată cu aceasta
cucerindu-și un binemeritat 
respect alît din partea co
legilor, dar mai ales a pa- 
cîențijbr, respect de care se 
va bucura și de acum înco
lo cel ce peste cîteva luni 
va fi medicul pensionar A- 
natol Gurtavenco. In viitoa
rele sale plimbări prin ora
șul în care a activat ca 
medic aproape trei decenii 
și jumătate, cînd va întilni 
sule de oameni și copii fe
riciți, își va. aminti că Ja fe
ricirea acestora a pus și el 
o parte de suflet, inteligență 
și multă dăruire. A fost 
pentru el o obligație profe
sională, o respectare fidelă 
a jhrămîntului hipoeratic, 
dar și o trăire în contempo
raneitate, în cea mai dreap
tă și mai umană societate, 
cea socialistă, care pune, 
mai presus decît orice, omul.

Aceasta a vrut să spună 
și omul de la capătul firului 
și bine că 1-ăm ascultat pî
nă la sfîrșit. L-am înțeles și 
i-aih făcut publice gîndurile.

facă C. 1OVANESCU

Brigada condusă de Gheorghe Scorpie, de la I.M. 
Uricani care a preluat inițiativa „Să trăim și să muncim 
în chip comunist". Foto: Gh. OI.TEANU
Uricani care a preluat inițiativa „Să trăim și să muncim 
în chip comunist'' Foto: Gh. OLTEANU

VIEȚI PARALELEVIEȚI PARALELE
VIEȚI PARALELE" este o nouă ru

brică, pe care o inaugurăm în numărul 
de azi al ziarului nostru. Sub acest ge
neric vom prezenta portrete de tineri, 
cu preocupările lor, aspecte din. munca 
și viața lor, încercînd să desprindem 
ceea ce este pozitiv în comportamentul 
acestora, în contrast cu cei care, din 
păcate, au apucat un drum greșit. Fără 
îndoială, o ........................
a-i determina pe cei 
găsit ritmul de viață,

lon Vocheci și 
Zălog, deși ti-

rlin dorința de 
încă nu și-au 
concordanță cu

codul eticii și echității socialiste, 
învețe din experiența celor care, 
din aceeași generație, muncesc și tră
iesc după normele bunei cuviințe, așa 
cum îi stă bine unui tinăr al zilelor 
noastre. Rubrica de astăzi, însă, găzdu
iește pentru început doi tineri ale că
ror biografii sînt oarecum asemănăloa- 
re, idealurile lor de muncă și viață 
fiind asemănătoare. Să-și facă din plin 
datoria in muncă, de unde decurg și , 
satisfacțiile în plan personal,

Despre 
Florentin 
neri, se vorbește cu foarte 
mult respect în atelierul 
pentru confecții și reparații 
din Livezeni al l.R.I.U.M.P, 
Chiar dacă nu au o vechi
me prea mare in colectivul 
de aici, acest lucru e per
fect posibil cînd îți faci da
toria cu prisosință.' Iar cei 
doi tineri, cel puțin în acest 
scurt timp, și-au făcut-o, 
cîșligîndu-și prestigiul prin 
muncă.

La 25 de ani ai săi, î. Vo- 
decheci stăpînește destul 

bine lăcătușeria, dar și alte 
meserii înrudite cu ea. Și 
cum în fiecare lună contri
buția sa în acordul echipei 
e substanțială, bineînțeles, 
și cîștigiil (în medie .3 000 
lei lunar) e pe măsura fap
telor. Cam tot aceleași sînt 
dalele problemei și în ca
zul sudorului F. Zălog.

In Valea Jiului primul a 
venit din Pietroșani, de lin
gă Giurgiu, cel de al doi
lea de pe meleagurile Gorju- 
lui, din Bobu. Au venit să-și 
practice o meserie frumoa
să și, bineînțeles, să-și cro
iască Un drum în viață 
n-au uitat sfătui părinți
lor acela de a sta pe pro

priile picioare. Cele învățate 
în familie n-au fost uitate. 
Munca este pentru ei sin
gurul mod de a-și clădi fe-

ricirea, satisfacțiile.. - • <
Ion Vocheci a fost recent 

primit în rîndurile comuniș
tilor. Se afirmă și Ză
log, deși abia a împli
nit anul de cînd e la acest 
atelier. Nu se cade altfel. E- 
chipa lor întotdeauna se si
tuează printre formațiile 
fruntașe ale colectivului. 
Despre aceasta vorbesc ci
frele, 'însă nu le vom con
semna aici. Reținem doar că 
echipa lor execută întrea
ga gamă de lucrări, punînd 
pe primul plan calitatea, 
dar și economiile de ma
teriale pentru că sînt...

...ȘI BUNI GOSPODARI

Afirmația are acoperire, 
pe de o parte, în faptul că 
deși echipa dispune doar 
de un atelier restrîns, oa
menii nu se plîng, nicioda
tă, executîndu-și întotdeau
na lucrările în timpul plani
ficat. Dacă se mai înlîmplă 
uneori să le sosească piese 
și materiale cu întîrziere, 
se descurcă cum pot, se au- 
■logospodăresc. De aceea in 
echipă se manifestă și un 
fel de zgîrcenie— în sensul 
bun al cuvîntului — cînd e 
vorba de confecții metali
ce. Poate tocmai de aceea cei 
doi tineri au imprimat și în 
familiile lor o asemenea ati
tudine. Amîndoi și-au cu
noscut consoartele tot aici 
în atelierul de la Livezeni.

Ei și soțiile lor au fost și 
au rămas în continuare co
legi de muncă, fiecare cu 
sarcinile sale, însă acasă și 
le impart în așa fel incit a- 
cea liniște necesară fiecă
rui cămin să nu fie alterată. 
De fapt la acest aspect ține 
foarte mult șeful de echi
pă, care, dacă ar auzi ceva 
neplăcut despre oamenii lui, 
i-ar chema la ordine, întrucît 
echipa și-a ciștigat deja vn 
prestigiu și nu vrea ca vreo 
faptă nedemnă să umbrească . 
prestanța micului lor colec
tiv- De fapt toți membrii e-
chipei se străduiesc pe cit - 
pot să fie demni de a face 
parte dintr-un colectiv vare 
se respectă.

. X X X. < ■
Am încercat, ca în tinde

rile de față să surprindem 
cit mai bine aspectele «are 
definesc personalitatea a doi 
tineri harnici și pricepuți, 
dintr-un mic colectiv de 
muncă. Am avut prilejul 
să găsim o echipă la al 
cărei prestigiu a contribuit 
fiecare dintre cei care o 
compun. Doi dintre aceștia 
sînt Ion V(ocheci și Floren
tin Zălog. Doar doi dintre 
miile de tineri din Valea 
Jiului, care înțeleg ca în 
activitatea de zi cu zi, in 
producție, în familie și so
cietate să aibă un drum 
cît mai drept. . ■ . ț\

C. STANESCU '•••••••••••••••••'•••♦••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Printre numeroasele inter

venții și reparații de calita
te, executate în atelierele 
auto-moto, se mai strecoară 
și unele care nu fac cinste. 
Despre un asemenea caz a- 
flăm de la Ștefan Diacones- 
cu, proprietarul unui autotu
rism Dacia 1100, mașină afla
tă în reparație la atelierul 
auto-moto din Vulcan al co
operativei „Straja44 Lupeni.

Ajuns la capătul răbdări
lor (era și normal, mașina 
se află în atelier din 31 oc
tombrie 1978), începe șirul 
declamațiilor pentru a-și pu
tea recăpăta mașina. Dar 
cum rezolvarea întîrzie, o- 
mul a solicitat sprijinul zia
rului.

Datorită unui accident, 
mașina a fost avariată. Este sesizării posesorului 
adusă pe propriile roți Ia a- ..........
telierul cu pricina, unde ur
ma să i se schimbe pavilio
nul, o portieră din față, ari
pile din spate și parbrizele. 
Aceasta era situația atunci, 
cînd de fapt s-a promis ca 
într-o lună, două să se exe
cute reparația. Au trecut

Unii meseriași au uitat 
ce-i etica profesională

lunile, anii chiar, și nu s-a 
făcut nimic. Ba mai mult. 
Au fost descompletate nu
meroase piese. De aici în- 

' cepe dansul amînărilor, pro
misiunilor, lucrătorii . din 
atelier și chiar persoane din 
conducerea cooperativei st- 
plicînd tactica „Vino mîjie 
că se rezolvă", 
această săptămînă, cînd 
aflam în documentare la 
operativa din Lupeni, 
reprezentant al Uniunii 
dețene a cooperativelor 
meșteșugărești, ea urmare a 

', ' i mași
nii, a stabilit o dată fixă 
pentru încheierea lucrărilor: 
20 martie. Lucrătorii din a- 
telier însă își manifestă in 
continuare neîncrederea, 
făcînd chiar abstracție de 
decizia forului superiof., 

înainte de a trage.conclu
ziile pe marginea acestui caz

In 
ne 
co- 
un 
ja

cu destule încurcături, 
mai arătăm că nu este 
caz izolat; în atelier 
există încă uri autoturism cu 
vechime, o Dacia 1300, ca- 
re-și așteaptă ele 3 ani rin-, 
dul la reparație. Bineînțeles 
că și din aceasta au dispărut 
multe piese.

Cum s-a ajuns la. situația 
descrisă mai sus ? In primul 
rînd pentru că la acest ate
lier nu se respectă indica
țiile de a se întocmi actele 
necesare Ia primirea unei 
mașini. Adică, acel proces 
verbal de preluare în care 
să se descrie starea, mașinii 
cu tot ce este în dotare. Nu 
întotdeauna se face devizul 
estimativ al lucrării. Condu
cerea atelierului nu este în
credințată întotdeauna unor 
oameni care dau dovadă de 
probitate morală; și profe
sională, fără a mai aminti

să
un 

mai

că, în ultima vreme, nici 
n-au întrunit condițiile pre
văzute de lege pentru în
cadrarea într-o asemenea 
funcție. Așa stînd lucrurile, 
conducerea cooperativei ar 
fi trebuit să exercite un con
trol mai riguros și frecvent, 
dar vicepreședintele coope
rativei, tovarășul Ciobanu, 
care răspunde de acest re
sort, in cazul de față, miii 
mult a încurajat starea de 
fapt decît să încerce norma
lizarea lucrurilor. Șemnifi- 
cativă în acest sens este, a- 
firmația sa privind urgenta
rea reparației solicitată de 
proprietarul 
„Dacă mai umblă mult 
reclamații, nici atît nu 
facem". Parcă n-ar fi 
suficient timpul cît a așten- 
tat clientul 1

Față de situația creată la 
Vulcan, așteptăm o analiză 
amănunțită din partea co
operativei „Straja44 Lupeni 
și răspunsul ca atare, nece
sar pentru a informa citito
rii despre măsurile luate.

C.A. VOINESCU

Daciei 1100 :
cu
i-o 

fost
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romaneasca
în Comitetul pentru dezarmare

GENEVA 12 (Agerpres). 
Abordind probleipele dez
armării nucleare. Comite
tul pentru dezarmare 
concentrat dezbaterile, 
ultimele zile, 
cesități i 
convenții

și-a 
în 

asupra ne- 
el ăborări i unei

internaționale
prin care - statele posesoa
re de arme nucleare să-și 
așume obligația că nu vor 
folosi sau amenința cu fo
losirea acestor arme statele 
neposesoare de arme nu- 
clvare.

în cadrul dezbaterilor a 
intervenit și șeful delega
ției țării noastre în comi
tet, ambasadorul Constan
tin Ene. care a arătat că, 
în condițiile internaționale 
actuale, dobîndește o im
portanță deosebită proble
ma garantării securității 
statelor ce nu posedă ar
ma nucleară că niciodată

și în nici o împrejurare 
nu vor fi victima utilizării 
sau amenințării eu utili
zarea unor asemenea arme.

Reprezentantul român 
a subliniat faptul că garan
ția unică și cea mai sigură 
împotriva pericolului nu
clear o constituie interzi
cerea și eliminarea arme
lor nucleare. Pe calea re
alizării acestui obiectiv fi
nal pot fi preconizate însă 
și măsuri parțiale, a ară
tat vorbitorul, referindu-șe, 
în acest cadru, la necesita
tea ca noul Comitet pen
tru dezarmare să-și con
centreze atenția asupra ne
gocierii unor obligații con
crete pe care să și Ie 
sume statele posesoare 
arme nucleare față de 
rile care au renunțat 
opțiunea nucleară.

a-
de 
tă
ia

Prezente românești
COPENHAGA 12 CAger- 

pres). La Copenhaga a fost- 
organizată o seară cultu
rală românească, în cadrul 
căreia ansamblul folcloric 
„Mugurelul" a prezentat 

- un program de muzică 
populară românească, iar 
un grup de tineri danezi, 
membri ai ansamblului fol
cloric „Herstedermesfol- 
kloreensomble" au execu
tat dansuri populare 
mânești. ,

"Ar
HAGA 12 (Agerpres). 

jcadrul manifestărilor con
sacrate marcării a 2050 de 
ani de la constituirea pri- 

‘ mulul stat dac centralizat 
și independent, precum șl 
a 100 de ani de la stabi
lirea relațiilor diplomatice 
între România Și Olanda, 
la Rotterdam a avut loc 
o seară culturală româ
nească.

I
I
I
I
I
I

ro-
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FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Tînăr și liber ; 
Republica: Hercule cu
cerește Atlantida; Uni
rea : Popeye marinarul.

PETRI LA : Mi-e teamă, 
seriile I-II.

LONEA: Domnul Mi
liard.

ANINOASA : Iphige
nia, seriile I-II.

VULCAN - Luceafă
rul ; Speranța: Munci
toresc: Pîine cu nuci.

LUPEN1 — Cultural 1 
Răzbunarea panterei roz.

URICANI ; Certificat 
de pauperitate.

TV
Teleșcoală. 
foileton 
din Casterbridge.

Telex. 16,05 Coloc- 
Teleșcoală. 16.25 
de limbă spaniolă. 
Curs de limbă fran- 
17.05 Reportaj pe 
Tunis. 17,25 Viata

11.00
Prima

I
I
I II
I■

C. M. V. J, 
întreprinderea pentru administrarea 
cantinelor și cazare Valea Jiului 

Petroșani
scoate la concurs următoarele posturi:

— șef birou O.P.I.R.
— șef stație calcul
— merceolog principal
— tehnolog alimentație publică
— operatori stație calcul.
Condițiile de ocupare a posturilor sint 

cele prevăzute de prevederile Legii nr. 
12/1971.

Concursul va avea loc în data de 20 
martie 1980, ora 9.

Informații, zilnic la sediul întreprinde
rii din strada Mihai Viteazul nr. 2, între orele 
7-15.

DEPARTAMENTUL CER
CETĂRILOR 
DIN INDIA a 
nou program 
țări spațiale 
1980-1985. Se prevede cre
area în India a unor ra
chete purtătoare pentru 
plasarea pe orbite 
cu mterestre a unor 
liți cu greutatea de 
la 600 de kilograme, 
inul satelit de acest 
va fi lansat în 1985-1986. 
Un alt punct al progra
mului prevede perfecționa
rea sateliților artificiali de 
tipul „INSAT-1". Primul 
din această serie va fi 
lansat în anul 1981.

IN STATELE UNITE,

COSMICE 
elaborat un 
de cerc*?- 

pe perioada

cir- 
sate- 
pînă 
Pri- 
fel

continuă să ia proporții cri
minalitatea. După cum a a- 
nunțat Biroul Federal 
Investigații, numai în 
mele nouă luni ale 
trecut nivelul mediu 
minalității pe țară a 
cu 9 la sută față de 
perioadă a anului 1978. Deo
sebit de puternic a sporit 
numărul jafurilor — cu 13 
la sută.

IN CAPITALA SICILIEI, 
Palermo, a avut loc o am
plă demonstrație de pro-

de 
pri- 

anului 
al cri- 

crescut 
aceeași

test împotriva activităților 
Mafiei, organizată de Cele 
trei mari centrale sindicale 
ale Italiei.

IN MOZAMBIC VOR 
avea loc, la 7 aprilie, ale
geri locale pentru desemna
rea organelor administrativo 
la nivel de district, oraș și 
centre rurale, anunță agen
ția mozambicană de știri.

REGELE HUSSEIN 
IORDANIEI l-a primit 
vicecancelarul și

Centrul de cercetare șl inginerie 
tehnologică pentru utilaj minier 

Satu Mare
încadrează incepînd cu luna mai 19Q0

— un diriginte de șantier pentru lucră
rile de investiții de la Petroșani și 
Tîrgu Jiu.

Retribuirea conform Legii 57/1974.
Relații suplimentare la compartimentul 

P.C.-P.I.R. Satu Mare, telefon 33448.

Institutul de cercetări 
și proiectări miniere 

pentru cărbune Petroșani 
încadrează:

— ingineri mineri
— ingineri electromecanici

— ingineri constructori de mașini
— economiști

care au o vechime minimă de 3 ani în pro
ducție.

încadrarea se face în conformitate c,u 
prevederile Legii 4/1979.

Institutul oferă lucrătorilor săi gratui
tăți la chirie, încălzire și iluminat.

Informații la telefon 41460 interior 495.

Combinatul minier 
Valea Jiului 
încadrează de urgență, 

pentru perioadă determinată (4 luni)

— DACTILOGRAF PRINCIPAL

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 și Le
gea nr. 54/1974.

Informații s6 pot obține de la serviciul 
organizare - personal - învățămint - retribu
ire - social din cadrul C.M.V.J., zilnic, între 
orele 7—15,30, telefon 41014.

10.00 
Roman 
rul 
16,00 
viile 
Curs 
16.45 
ceză. 
glob,
culturală. 18,35 Film se
rial pentru copii. 19,00 
Telejurnal. 19,25 La ordi
nea zilei în agricultură. 
19.40 Ora tineretului.
20.35 Doinitori de cîntec 
românesc. 20,55 Film do- 
cumentar-artistic : Dacii. 
21,20. San Remo 1980.
21.35 Telejurnal. •

PRONOEXPRES
Rezultatele 

Pronoexpres 
tie 1980:

I
I 
i
I
I
Report — 109 379 lei.
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AL
pe 

ministrul 
de finanțe al Austriei, Han
nes Androsch, cu care a 
avut o convorbire referi
toare la posibilitățile de dez
voltare a cooperării și de 
extindere a relațiilor dintre 
cele doua țări.

Iy iyoy; •
Extragerea I : 29 6 17 I

17 90 ■
44 |

cîștig — I 
820 866 Iei. |

J

21 12 20
Extragerea

32 14 4 1 10.
Fond de

din
tragerii

12 mar-

a Il-a:

Fotbal, divizia A (XXII) i C.S. Tîrgoviște — Jiul : 2—2 (2—2)

Sâlăgean readuce, de doua ori, egalitatea, Cavai o păstrează
Etapă dificilă în prima 

divizie a țării, ieri, oaspe
ții au avut în înaintași cei 
mai buni oameni, edifica
tor -este faptul că Bărbu- 
lescu (F.C. Argeș) — din 
două lovituri de pedeapsă 
Cîmpeanu II („U‘‘ Cluj- 
Napoca), Șavu (Chimia) și 
Sâlăgean (Jiul) au înscris 
cite două goluri, perfor
manță egalată și de Augus
tin (Dinamo) și. Olteanu 
(F.C.M. Galați). Atuul te
renului propriu n-a mai 
rezistat la Tg. Mureș, Ba
cău, Craiova și Tîrgoviște, 
structurarea clasamentului 
tinde să se mențină, doar 
în vîrful piramidei s-a pe
trecut o rocadă temporară, 
dacă ne gîndiin că studen
ții din Bănie n-au reușit 
să înscrie în poarta cole
gilor lor din Capitală. .

Heferindu-ne la parti
da care interesează îndeo
sebi pe iubitorii fotbalului 
din Vale, la Tîrgoviște, e- 
chipa noastră și-a strîns 
mai bine rînduriie decît 
în etapa precedentă, din 
nou Sălăgean, ambiționat 
de intențiile selecționerilor, 
a fosț un pericol perma
nent pentru portarii gaz
delor. Apărarea Jiului a 
fost totuși îngenuncheată 
destul de devreme, în min. 
8, s-a marcat primul gol 
al etapei, după o cursă a 
lui Fldrin Grigore pe aripa 
dre;ii»iă.. Greaca a preluat 
în plasă centrarea sa. A- 
vîntați spre careul lui Ca- 
vai, apărătorii de la C.S. 
Tîrgoviște au lăsat desco
perite aripile ultimei lor 
linii, adică s-au expus e- 
xact previziunilor și niane- 
yreldr tactice adoptate de 
antrenorii Viorel Tălmaciu 
și Gogu Tonca. Unul din
tre contraatacurile Jiului 
(7) a fost respins cu greu

de Constantin, care l-a su
plinit în fața buturilor pe 
Narcis Coman, apoi Sălă- 
gean (11) a șutat alături 
de poartă. Avertismentul 
oaspeților n-a fost luat în 
seamă de Gheorghe și 
Constantin; în min. 28, că
pitanul gazdelor greșește 
din nou, centrarea în ca
reul mie este fructificată, 
cu latul, de. Sâlăgean: 1—1.

Istoria se repetă, funda
șii Jiului fac cu greu față 
atacurilor în viteză pur
tate de Greaca și Kallo, 
ultimul a șutat chiar în 
bară (38), peste alte două 
minute" Sava asigură echi
pei sale avantajul, prin- 
tr-un șut sec, din unghi, 
deoarece Caval a avut 
neșansa ca nici . unul din. 
coechipierii săi să intercep
teze centrarea lui Greaca. 
Departe de a abandona 
lupta, formația noastră se
sizează breșa permanentă 
pe aripa lui Gheorghe, din 
nou, Sâlăgean își face da
toria: 2—2 (39). De fapt, 
înaintașul nostru, confir
mă că se află intr-o forniă 
de virf, din păcate cole
gii lui de compartiment 
nu-i înțeleg întotdeauna in
tențiile, nu apar „ia ințil- 
nire", chiar și atunci ciad 
adversarii sînt prinși pe 
picior greșit în careul lor.

După pauză Jiul își reor
ganizează jocul defensiv, 
în linii- succesive, acțio
nează prudent, Varga se 
impune în zona neutră, 
Ciupitu pendulează bine m 
fața lui Bădiți și Rusu, 
Minculeseu se luptă cu ' 
dăruire, degajînd multe 
baloane din lața lui Flo
rin Grigore sau Greaca. Cu 
cinci minute înainte de fi
nal, speranțele Jiului pă
reau totuși năruite. Arbi
trul ieșean Teodor JBalano-,

viei acordă ușor gazdelor 
o lovitură de pedeapsă. 
Soarta partidei plutea în
tre vîrful pantofului lui 
Greaca și inspirația Iui 
Caval. Ultimul nostru apă
rător, ca și altădată, a 
ghicit direcția șutului lui 
Greaca și printr-o paradă 
spre stînga a blocat ba

lonul, e drept șutat cam slab.
Din formația oaspeților 
au impresionat Cavai, Min- 
culescu, Ciupitu, Varga și 
Sâlăgean, după părerea, u- 
nor martori oculari, cel 
mai bun din teren.

Pe scurt, aceasta este de» 
rularea filmului celei de-a

doug deplasări consecu
tive a Jiului, diferen
ța de comportament în
tre . evoluțiile de pe te
renurile din Vilcea și Tîr
goviște dovedește că for
mația noastră are încă 
disponibilități neutilizate, 
care puse în valoare, vor 
contribui la detașarea din 
zona mediocrității. E ceea 
ce așteptăm în viitoarele 
etape care nu ne vor scuti 
•de clipe dramatice. dar 
care, ctl sprijinul suporte
rilor pot și trebuie să fie 
depășite. /

Ion VULPE

Rezu late tehnice: Poli, Timișoara — Poli. Iași 
1—0; F.C. Baia Mare — Olimpia Satu Mare 2—1 ; F.C. 
Olt — Steaua 1—0 ; A.S.A. Tg. Mureș — „U“ Cluj- 
Napoca 2—3 ; Dinamo — F.C. Argeș 3—2 ; S.C. Bacău 
— Gloria Buzău 1—1 • „U" Craiova — Sp. studențesc
0—0; F.C.M. Galați -- Chimia Rm. Vilcea 3—2.

C L A S A M E N T U L ■ /
1. „U" Craiova 22 12 5 5 46—20 29
2. Steaua 22 11 7 4 47—24 29
3. Dinamo 22 11 5 6 38—24 27
4. F.C; Baia Mare . 22'.' 12 2 8 37—29. 26
5. F.C. Argeș 22 11 4 7 33—25 26
6. Jiul 22 10 4 8 19—25 24
7. Sp. studențesc 22 1(5 3 9 23—20 23
8. Chimia ' : 22 10 3 9 29—27 23
9. S.C. Bacău 22 7 9 6 29—32 23

10. F.C.M. Galați 22 8 7 7 34—40 23
11. A.S.A. 22 9 4 9 26—30 22
12. Poli. Timișoara 22 9 2 11 28—30 20
13. 1 ,C. Olt 22 8 3 1i 98_ 36 19
14. C.S. Tfrgoviștfe 22 7 5

4 X XnW MM
10 24—35 19

15. „U“: Cluj-Napoca ;22 8 2 12 24—29 18
16. Poli. Iași 22 8 .2 12 . 25—31 18
17. F.C. Olimpia S.M. 22 4 7 11 20—36 t5
18. Gloria Buzău 22 4 4 14 16—34 12

Etapa viitoare (16 martie) : Dinamo — Steaua. Sp.
studențesc — Poli Timișoara, Jiul — S,C. Bacău, F.C.M. 
Galați — F.C. Olt, Poli lași — „U“ Craiova. Chimia — 
F.C. Baia Mare, Olimpia Satu Mare — A.S.A. Tg. Mu
reș, F.C. Argeș — Gloria Buzău, „U“ Cluj-Napoca — 
C.S. Tîrgoviște.

Mica publicitate
PIERDUT certificat ab

solvire a zece cla.se, elibe
rat de Grupul școlar mi
nier Petroșani în anul 1977 
pe numele Bolog Ilie. Se 
declară nul, (218)

PIERDUT. legitimație de 
serviciu pe numele Pop O- 
livia, eliberată de Fabrica 
de confecții Vulcan. Se de
clară nulă. (217)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Sohlei 
Tiberiu, eliberată de I.M 
Dîlja. Se declară nulă. (215)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Daradici 
Emeric, eliberată de I.M. 
Petrila. Se declara nulă.

■(230)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Chiriță 
Constantin, eliberată de 
I.M. Petrila. Se declară riu- . 
lă, (231)

GHIȚÂ Maria din Vulcan 
mulțumește medicilor Gur- 
tavenco și Blaj pentru gri
ja deosebită dovedită in 
vindecarea soțului Ghiță 
Constantin. (233) ..''V i

REDAC ȚIA Șl ADMIN iSl RAȚIA: Petroșani, str. Repun.irit, nr. 90, telefoane 4 lt> t>2 (secretariat), 4 24 64 (secții). lii’AltoL; lipogiatia Petroșani, str. Republicii, dr. ol.


