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Amprentă a noului centru civic din Petroșani. 
Foto: I. LEONARD

I.M, PETRILA

Productivități înalte 
în abataje

Colectivul minei Pelrilj, care a chemat la între
cere loti minerii [arii a avut în 12 niatlie una din 
cele mai rodnice zile ale acestei luni. Planul zilnic la 
producția de cărbune extras a fost realizat în propor
ție de 109,4 la sută, pe baza sporirii. productivității 
muncii planificate în cărbune cu 1 462 kg/post.

La. nivelul sectoarelor cele mai bune realizări ale 
zilei le-au obținut minerii de la IV — 157 tone de 

. cărbun.e , pește prevederi —. de la IH.cu.plus.150.de 
tone și cei d;e ta II și V cu cile 81 și, respectiv, 54 
de. tone peste sarcinile zilnice planificate. In această 
luna, în cadrulsectorului IV — sector care de Ia 
începutul anului a obținut o producție suplimentară 
de aproape 7 000 tone de cărbune — brigada condusă 
de cunoscutul miner Eugen Voicii a obținut o pro

ducție peste plan de 600 tone, pe seama depășirii pro
ductivității muncii planificate cu peste 3 000 kg/post. 
Alături do Eugen Voictt rezultate meritorii au obținut 
și brigăzile conduse de minerii Gheorghe Toma, Leon 
Leak și Slelian Maltei.

I.M, VULCAN

Sectorul I în fruntea întrecerii
Prin realizările obținute în această lună — 103,6 

Ja suta proporție dc realizare a sarcinilor de plan pe 
baza depășirii productivilații muncii planificate iu 
cărbune cu 160 kg/post -■ sectorul 1 al minei Vul
can se allă în fruntea întrecerii ce se desfășoară la 
această întreprindere. Lele mai bune rezultate la 
nivelul biigazilor le-au obținui minerii conduși de 
Mihai Neșlean —- plus 316 tone dc cărbune —, Gheor- 
ghe Sava cu plus 182 de tone si Ștefan Gantz.

UNIVERSITĂȚILE CULTURAL-ȘTIIN J1FI.CE

în sprijinul
In cadrul Universității 

cullurul-științifice, de pe 
lingă Casa de cultură a 
sindicatelor din Petroșani, 
funcționează peste 50 dc 
cursuri, frecventate de 
oamenii muncii din între
prinderile și instituțiile re
ședinței de: municipiu. In
tre acestea, de mare inte
res se bucură, la KM. Dîl- 
ja, cursul „Tehnica nouă 
hi minerit". în cadrul că
ruia, astăzi, la ora 13.30, 
șefii de .brigadă, tehnicie
nii și inginerii de la mină 

vor supune analizei eficien
ța noilor metode folosite în

producției
fronturile de lucru, rapor
tată la structura stratelor 
de cărbune din subteranul 
Dîljei, dezbaterea fiind 
prefațată de expunerea in
ginerului Alfred Ilumell. 
Ortacii minei Livezeni ca
re audiază cursurile Un- 
verși tații clilturăl-științi- 
fice au ca obiect de dezba
tere tot o tematică orien
tată în sprijinul sporirii 
producției de cărbune, ca
re urmărește în principal 
creșterea productivității 
munci; și îmbunătățirea 
transportului în subteran. 
(IV.)

Minerul — tehnician
• Muncitor cu largă cultură tehnico-profe sională
• Om cu conștiință moral-politică avansată

Valoarea 
unei idei

Realizarea ritmurilor 
înalte de creștere a Pro
ducției de cărbune, în con
formitate cu prevederile 
cuprinse în Programul 
partidului de valorificare 
superioară a bazei de ma
terii prime a țării, impune 
cu necesitate realizarea u- 
nui înalt grad de mecani
zare a lucrărilor miniere, 
imperativ a cărui realiza
re este de neconceput fără 
oameni cu o înaltă califi
care, stăpîni pe tehnica a- 
vansată. Aceasta esle ra
țiunea cerinței ca mi'nerul 
de azi să fie miner-tehni- 
cian, un om cu calități 
profesionale complexe, cu 
o cultură tehnică și gene
rală ridicată, cu o conști
ință moral-politică avan
sată — cerință care a de
venit în cursul ultimilor 
2 ani o preocupare de căpe
tenie a organizațiilor de

Lupenl Propunerile cetățenilor - mereu In atenția 
organului orășenesc de partid

înscrise pe o scară în
tinsă de preocupări și si
tuate la diferite nivele da 
importanță, problemele ri
dicate de Cetățeni în ac-, 
tuâla campanie electorală, 
în vederea dezvoltării eco- 
noniicb-șociale a. orașului 

Lupeni, sugestiile și pro- 
puiierile făcute în întîlniri- 
le de lucru și adunările 
cetățenești s-au situat per
manent în atenția comite
tului orășenesc de partid. 
Consecvent unei practici 
statornicite de mai mult 
timp, organul orășenesc 
a stimulat dialogul cu . oa
menii și a asigurat cadrai 
necesar afirmării deschise 
ă opiniilor, pornind de la 
acele orientări care fac as
tăzi bunul de preț al mun
cii de partid: atragerea u- 
nui cit mai mare număr de 

partid, a sindicatelor, orga
nizațiilor de tineret, a or
ganelor colective de con
ducere atît din cadrul 
C.M.V.J., cîf și al între
prinderilor miniere. In 
cursul anului 1979 au ab
solvit cursurile de polica
lificare 540 de muncitori, 
iar alți 472 sînt cuprinși in 
prezent în cursuri.

Rezultate meritorii s-au 
obținuț în pregătirea inine- 
rilor-tehnicieni, mai ales 
la minele Lupeni și Lonea, 
unități unde s-a statornicit 
o preocupare convergentă, 
stăruitoare a tuturor fac
torilor atît față de cuprin
derea unui număr cît mai. 
m.are de cadre în cursurile 
de perfecționare, în funcție 
de cerințele concrete ale 
tehnologiilor de lucru din 
unitate, cît și față de cali- 
-tatea cursurilor și eficiența 
acestora.

cetățeni la viața orașului, 
valorificarea bogăției de 
sugestii ce izvorăsc din- 
tr-o vastă experiență co
lectivă.

La comitetul orășenesc 
de partid, tovarășul Horia 
Toma, prim-secretar, ne-a 
vorbit pe larg despre con
ținutul și oportunitatea ți
nui mare număr de pro
puneri făcute de cetățeni. 
Fără pretenția vreunei or
dini valorice, enumerăm : 
regularizarea albiei Jiului, 
îndeosebi în zona viitoru
lui centru civic, asfaltarea 
șoselei către baza de a- 
grement și începerea lucră
rilor la obiectivele de la 
Brăila, grăbirea lucrărilor 
la tclescaunul, pentru Stra
ja, împădurirea zonei ce 
va deveni liberă în urma 
demolărilor, amenajarea li

Relevantă este în acest 
sens experiența minei Lu
peni, colectiv cu merite 
deosebite atîf în anul 1979, 
cît și în acest an în spori- 
rea producției de cărbune, 
în realizarea unor indica-' 
tori ’ țehnico-economici su
periori și extinderea teh
nologiilor avansate. Or, a- 
ceste succese se datoresc 
în cea mai mare măsură 
stăruinței organizațiilor de 
partid, a conducerii minei 
față de promovarea unor 
forme noi, revoluționare, 
de pregătire tehnico-profe- 
sională a cadrelor, în edu-( 
carea tuturor oamenilor 
care exploatează și între
țin noile utilaje într-un 
spirit de înaltă responsabi
litate, de grijă și spirit 
creator pentru a asigura

I. DUBEK
(Continuare în pag. a 2-a) 

nei popicarii la casa pen
sionarilor, alte amenajări 
și dotări pentru lărgirea 
bazei materiale a învăță- 
mîntului, culturii și spor
tului de masă. Practic,. în 
toate domeniile vieții so- 
cial-econoniice au fost fă
cute propuneri, fapt ce i- 
lustrează interesul crescînd 
al locuitorilor și, totodată 
modul superior în care în
țeleg să acționeze pc-ntru

Ion MUSTAȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

La garajul din Iscroni al 
A.U.T.L., un colectiv format 
din maistrul Nicolae Mita 
și șoferii Horea Trif și Va- 
sile Onu a găsit soluția e- 
liminării consumului de mo
torină pentru încălzirea au
tobuzelor. Adică vechiul 
sistem de încălzire, care 
funcționa pe bază de moto
rină, a fost înlocuit cu un 
nou sistem de încălzire pe 
bază de apă caldă de Ii» 
motor. Sistemul a fost apli
cat prima dată pe autobuzul 
tip IKARUS 281) condus de 
H. Trif și V. Onu, aceștia 
fiind de fapt și cei care au 
venit cu propunerea, iar în 
prezent, goneralizîndu-se la 
toate autobuzele de acest 
tip. Un calcul estimativ de
monstrează că în urma apli
cării acestui sistem se ob
țin economii substanțiale. 
Luat în calcul la numai trei 
luni din sezonul rece, con
sumul dc motorină a lost 
redus cu aproximativ 30 
de mii litri.

La un consum mediu de 
30 litri pe zi, lunar se eli
mină întregul consuni de 
motorină pentru cele II 
autobuze de tip IKARUS. 
Valoric aceasta înseamnă 
în jur de 120 000 lei eco
nomii, ceea ce demonstrea
ză, odată în plus, că gpolo 
unde există preocupare, 
nici rezultatele nu întîrzie. 
Chiar dacă aparent rezul
tatul este mărunt. In gazul 
de față, ce înseamnă eco
nomia de motorină obținută 
prin aplicarea noului sis
tem? Se asigură astfel func
ționarea pe timp de 5 zile 
a întregului parc de auto
buze pe motorină.

c. iovanescu

Mai presus 
de cuvinte

In atelierul electric al minei Lonea cu monora iul proiectat și realizat de 
maistrul Gheorghe Robiră și șeful echipei de electricieni Aladar I’etzl s-a ușu
rat transportul motoarelor și utilajelor venite pentru reparații.
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• Achiziționa
rea, recondiționa- 
rea și valorificarea 
bunurilor de uz 
casnic și personal, 
în preocupările co
operației meșteșu
gărești.

• Rubricile „Din 
scrisorile oamenilor 
muncii", „Răspun
dem cititorilor", 
„Semne de întreba
re".

Sala dc apel a I.M. Lu
pani înainte de intrarea în 
schimbul II. Din bogata 
paletă a manifestărilor or
ganizate dc comitetul de 
partid al I.M. Lupeni in 
colaborate cu Clubul sin
dicalelor, se derulează an 
nou act: prezentarea in 
lata minerilor, a unui b->. 
gat program artistic de 
către ansamblul folcloric 
„Hațegana". Această ma
nifestare menită să răs
plătească munca responsa
bilă și de înalt angaja
ment a minerilor are însă 
pe parcursul desfășurării ei 
un moment emoționant. In 
timp ce artiști dc presti
giu ai folclorului hunedo- 
ren își etalează talentul 
artei lor interpretative, un 
bătrînel firav, cu părul 
nins de trecerea anilor se 
apropie de fon Mondoca, 
secretarul comitetului de 
partid, șoptindu-i: „Ehei, 
cind lucram eu pe vremuri 
aici, la mină nv aveam, 
parte de așa ceva". Apoi

cu ochii umeziți s-a retras : 
într-un colț urmărind mai : 
departe programul. ' -.

Cuvintele Iui nu s-au : 
pierdut. Cei cîțiva mineri ; 
care s-au aliat prin apro- ; 
piere și l-au auzit, i-au : 
urmărit emoționați și cu i 
admirație. Căci mai presus l 
dc cuvinte a lost în alir- ; 
mația lui, adevărul de ne- ; 
contestat al zilelor noas- i 
tre, adevărul că oamenii : 
zilelor noastre trăiesc o ? 
nouă eră, era împlinirilor i 
socialiste, a stimei și pre- • 
țuirii celor ce muncesc. i

Alexandru TATAR ;

P.S. Nu am reușit să : 
aflăm despre acel bătrîn ; 
doar că are' 65 de ani și ; 
că esle pensionar. Dar \ 
cuvintele lui de adîncă i 
încărcătură emoțională i 
trebuie să rămînă meșter- i 
se în memoria noastră. î 
Tocmai prin puritatea lot, ; 
prin limpezimea lor, prin • 
acel adevăr necontestat de ■. 
cate am amintit.

IH.cu.plus.150.de
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Tinerii de la Uzina electrică Paroșeni— 
activi la munca productivăparticipant

Minerul - tehnician

Cu deosebit simț al rea
lităților concrete, cu - o 
înaltă responsabilitate, ti
nerii de la U.E. Paroșeni, 
în cadrul conferinței de 
dare de seamă și alegeri 
a organizației U.T.C., au 
dat Slas dorinței fierbinți 
de a depune eforturi sus
ținute pentru apl;carea în 
viață a hotărîrilpr istoricu
lui Congres al NI 1-lea al 
P.C.R. Uliana Drăgoi, 
Țitu Birou, Constantin 
Breitigam, Ion Moșmolea, 
Adriana Sere, Cornel Jia- 
nu. Veronica Puțura, s-au 
referit in cuvântul lor la 
contribuția tinerilor, a or
ganizațiilor de bază U.T.C. 
din ateliere .și secții pen
tru realizarea " producției 
de energie electrică șț ter
mică, executarea repara
țiilor de calitate și înain
te de termen, reducerea 
-consumului. de materiale, 
recondiționărrea pieselor de 
schimb, reducerea avarii
lor, creșterea preocupări
lor pentru efectuarea de 
manevre corecte și opera
tive, menținerea parame
trilor nominali ai agrega
telor energetice.

și patriotică
De asemenea, uteciștii au 

subliniat la discuții nece
sitatea ridicării nivelului 
de disciplină, integrarea 
în exigențele eticii și echi
tății socialiste, activizarea 
formațiilor cultural -lartis-

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

tice, necesitatea tutei acti
vități de club permanente, 
reînființarea echipei de fot
bal „Energia", dorință a 
întregului colectiv al oa
menilor muncii din uzină.

Darea de seariiă și vor
bitorii au reliefat bogata 
activitate politico-ideologi- 
că și profesională a tuturor 
tinerilor din uzină, unita
te economică cu cel mai 
mic număr de necalificați. 
Organizația U.T.C., între
gul colectiv se mîndresc 
cu țineri fruntași ca: Titu 
Birou, Adriana Sere. Con
stantin Breitigam, Maria 

Vass, Ioan Peicu, Ionel 
Breteanu și alții. Un nu
măr de 44 de tineri urmea
ză cursul seral al liceului 
industrial, iar alții institu
tul.

In cinstea Congresului 
al Xl-lea al U.T.C, tinerii 
s-au angajaj. să colecteze 
40 de tone de fier vechi, 
prin aceasta realizând pla
nul pe anul în curs la ac
țiunea de economii finan
țate. Conferința a subliniat 
necesitatea întețirii muti
cilor patriotice, odată cu 
venirea primăverii. In con
ferință tinerii s-au angajat 
că vor acționa ca un sin
gur om pentru reamenaja- 
rea bazei sportive din car
tierul energeticienilor So- 
hodol, vor participa la lu
crări de înfrumusețare și 
de gospodărire a cartieru
lui și a uzinei, vor contri
bui din plin, cu energia 
ce-i caracterizează, la în
deplinirea unei sarcini deo
sebite pentru tineri și pen
tru uzină : termoficarea 
Văii Jiului.

Iuliu POPA, 
subredacția Vulcan

(Urmare din pagina I)

eficiență maximă în utili
zarea dotării tehnice. De 
aici și rezultatele superioa
re ale acestui colectiv în 
realizarea sarcinilor de ex
tracție, în adaptarea utila
jelor condițiilor specifice- 
de zăcămînt, Inițiativele de 
mare valoare practică și 
economică ale brigăzilor 
de mineri din abatajele e- 
chipate cu complexe me
canizate pentru prelungi
rea duratei de funcționare 
a acestora. Iată o expe
riență meritorie într-un 
domeniu de primă însem
nătate în modernizarea 
mineritului, în asigurarea 
condițiilor necesare creș
terilor mari ale producției 
de cărbune. Dar, tocmai a- 
ceste creșteri ale produc
ției, ca și extinderea me
canizării în subteran recla
mă o preocupare susținută, 
complexă și judicios orien
tată în perfecționarea pre
gătirii cadrelor miniere. 
Așa cum s-a subliniat în- 
tr-o recentă consfătuire la 
nivel de municipiu, în pro
gramul de pregătire și per
fecționare profesională a 
personalului se cer avute 
în vedere, în funcție de 
complexitatea utilajelor 
introduse în subteran, lăr
girea cunoștințelor cadre
lor în anumite discipline 
noi, ca hidraulică, tehno

logie, etc., exigență sporită 
față de conținutul cursu
rilor și promovarea unui 
sistem perfecționat de se
lecție pentru toate catego
riile profesionale.

Exigențele calitative pe 
care le reclamă procesul 
de...pregătire și perfecțio
nare profesională a cadre
lor presupun preocupări 
stăruitoare din partea tu
turor factorilor de conduce- 
cere, și, în primul rînd, a 
organizațiilor de* * partid. 
Deși este vorba de o cerin
ță de primă importanță. în 
anul ce a trecut, perfec
ționarea profesională a fost 
lăsată în multe unități mi
niere doar pe seama servi
ciilor de personal-învă- 
țămînt. Așa se explică și fap
tul că la unele întreprin
deri miniere, ca Petrila 
și Paroșeni nu au funcțio
nat cursuri de policalifica
re. Or, pregătirea și per
fecționarea cadrelor nu e 
o problema pur adminis
trativă, ea trebuie să de
vină un obiectiv prioritar 
al muncii politice, organi
zațiile de partid trebuie 
șă . urmărească înfăptuirea, 
integrală a programelor de 
pregătire a forței de muncă, 
atît cele anuale, cît și cele 
de perspectivă, pe întregul 
cincinal ; să se analizeze 
periodic, în comitetele de 
partid. în o r g a- 
nele colective de condu

ca orașul să dobîndeaseă 
noi creșteri pe plan edili
tar, urbanistic și cultural.

Un interes deosebit au 
stîfnit, cum era firesc, o- 
blecțivele prezentate în 
programul de investiții: 
construcțiile de locuințe și 
celelalte » dotări edilitare 
din viitorul centru civic. 
Un alt grup de lucrări care 
au stirnit interes privesc 
gospodărirea și înfrumuse
țarea localității. Orientat 
s.pre necesitatea promovă
rii mai active a principiu
lui autogospodăririi, dia
logul cu oamenii a scos în 

'evidență că orașul dispu
ne de un potențial cores

• RUGBI, divizia A. 
Știința Petroșani — Poli
tehnica Iași 29—3, iar 
marți, 11 martie, Știința 
Petroșani a învins în Ca
pitală cu 17—3 pe Vulcan 
București.

• FOTBAL. Campio
natul republican juniori: 
Jiul Petroșani — Meta
lurgistul Cugir 1—1, Uni
rea A. lulia — C.S.Ș. Pe
troșani 4—0. Amical: Mi
nerul Lupeni — Metalul 
O. Roșu 7—0, Metalul Sa- 
du — Minerul Lupeni 2—2. 
„Cupa de iarnă": Mi 
nerul Paroșeni — I.G.C.L. 
Petroșani 0—3; Minerul 
Uricani — Jiul (tinerel) 
1—3; Minerul Vulcan — 
C.F.R. Petroșani 2—1; Pa
ring ui Lonea — Știința 
Petroșani 1—1; C'F.R. 
Petroșani — Parîngul Lo- 
nea 3—4; Minerul Ani- 
noasa — Minerul Paro
șeni 3—0.

• POPICE, divizia A:

cere calitatea cursurilor, 
eficiența acestora în pro
ducție, modul în oare se 
integrează în exigențele 
noilor tehnologii atît ab
solvenții cursurilor de per
fecționare, cît și cel ai șco
lilor de specialitate. In 
perspectiva cerințelor pro
gresului tehnic, accentul în 
pregătirea viitoarelor- ca
dre trebuie pus pe școlile 
și liceele de specialitate, pe 
îmbunătățirea în acest sens 
a orientării profesionale a 
tineretului școlar din Va
lea Jiului. Concomitent, în 
funcție de cerințele speci
fice ale unităților, trebuie 
acționat cu stăruință prin 
forme adecvate și cadre 
bine pregătite atît pentru 
perfecționarea tehnico-pro- 
fesională, cît și pentru lăr
girea orizontului -științific, 
pentru ridicarea pregătlîrii 
politico-ideplogice a tutu
ror oamenilor muncii. Sin
dicatele, organizațiile de 
tineret, comisiile de specia
litate din unități, cadrele 
didactice, mișcarea de 
creație tehnico-științifică, 
inițiativele muncitorești 
trebuie mai intens impli
cate în această activitate 
complexă și de mare ac
tualitate — prefecționarea 
cadrelor miniere, crearea 
minerului-tehnician pe 
măsura cerințelor tehnicii,' 
ale producției în plin pro
ces de modernizare. i

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT * SPORT • SPORT • SPORT • SPORT Propunerile cetățenilor
în concursul republican al copiilor

Comportare meritorie a schiorilor de la C. S. Ș. Petroșani
Intre 5—8 martie, pe pîr- 

tiile de Ia Sinaia s-a desfă
șurat concursul republican 
de schi, cu participarea 
celor mai'buni schiori ai 
secțiilor de performanță de. 
la cluburile sportive din 
țară. De la C.S.Ș. Petroșani 
au participat 10 schiori sub 
conducerea profesoarei Vir
ginia Peterfy, care ne-a vi
zitat la redacție furnizîn- 
du-ne cu amabilitate, amă
nunte despre comportarea 
elevilor săi.

La categoria 11—12 ani 
fete, o surpriză plăcută: 
•schioara Simona Costinaș 
s-a clasat pe primul loc Ia 
slalom special cîștigînd titlul 
de campioană la această 
probă, învingînd pe favo
rita nr. 1 a concursului, 
Anca Moraru, de la C.S.Ș. 
Predeal. O altă speranță ă 
schiului alpin din Vale, A- 
lina Dorobanțu, a terminat 
prima manșă a probei de 
slalom special pe locul III, 
iar cea de-a doua manșă pe 
locul V, clasîndu-se înain-, 
tea multor schiori de ^va
loare.

Proba de slalom uriaș, Ia; 
aceeași categorie de vîrstă 
a fost deosebit de disputa
tă. Cu o comportare spor
tivă constant bună, dar în 
condiții meteorologice ne
favorabile (vini puternic, 
lapoviță și ninsoare} Simona 
Costinaș s-a clasat pe locul 
3, iar Alina Dorobanțu pe 
locul 5 după ce în prima 
manșă se afla pe locul 2, 
le numai trei sutimi dife
rență de timp de Anca Mo
raru. In primele zece locuri 

s-au clasat și celelalte 
schioare din Vale: Mihaela 
Hiciu, Liana Grosu, Corina 
Vladislav, cu mențiunea ca 
ar fi puiuț ocupa locuri 
mult mai bune, la. adevărata, 
lor valoare sportivă.

Categoria 11—12 ani bă, 
ieți. La slalom uriaș, schio
rul Dan Negruț s-a clasat 
pe locul 5, după componenții 
lotului național de copii, iar 
la slalom special a ocupat 
locul 7. Cu un plus de con
centrare și atenție putea 
să se claseze .'pe locul 3 la 
slalom uriaș.

Iată acum locurile ocupate 
de schiorii noștri, la cele 
două probe, în CLASAMEN
TUL FINAL. Categoria 11 — 

Festivitatea de preift iere la concursul republican de schi de la Sinaia. Pe 
primul loc la slalom speci al — Simona Costinaș de la C.S.Ș. Petroșani (prima 
din stingă). Foto: Eugen PETERFY

12 ani fete: Simona Costinaș 
— locul 1 la slalom special 
și locul 3 la slalom uriaș; 
Alina Dorobanțu — locul 5 
atît la slalpm specia) cit și 
la uriaș; Liana Grosu — 
locul 9 la slalom special și 
7 Ia slalom uriaș; Mihaela 
Hiciu — locul 1(1 la slalom 
special și 8 la slalom uriaș; 
Corina Vladislav — locul 
17 la slalom special și 19 
la slalom uriaș.

Categoria 11—12 ani bă
ieți: Dan Negruț — locul 7 
la slalom special și locul 5 
la slalom uriaș; Claudiu 
Popa — locul 12 la slalom 
special și 9 Ja slalom uriaș; 
Răzcan Pop — locul 14 la 

slalom special și 13 la sla
lom uriaș. Și locurile ocu
pate de Siegfried Bota, 30 
la slalom special și 35 la 
slalom uriaș, pot fi socotite 
bune, ținînd seama de cei 
80 de concurență La cate
goria 13—14 ani băieți, Că
lin Țipțer a ocupat locul : 9 
la slalom special și locul 19 
la slalom uriaș.

In urma concursului repu
blican de la Sinaia se des
prinde ca o remarcă gene
rală: copiii din Vale au
avut o comportare meritorie 
în compania unor valori 
certe ale schiului românesc 
de. performanță.

I. B

(Urmare din pagina I)

Breviar

punzător, capabil să între
țină permanent spiritul de 
întrecere în înfrumusețarea 
fiecărei străzi, în buna gos
podărire a fondului locativ 

-și" spațiilor publice. In a- 
ceastă privința, printre 
gospodarii din cartiere cir
culă o adevărată deviză: 
„Să înfăptuim noi lucrări 
d® interes obștesc și să 
prețuim, să protejăm lot 
ceea ce am înfăptuit",

Cu convingerea că de ei 
va depinde aspectul orașului, 
locuitorii Lupeniului vor 
intra, deci, în acțiunile de 
înfrumusețare ale acestei 
primăveri, hotărîți să dea 
măsura unei înalte, dăruiri 
patriotice.

, | 
. I 

Jiul Petrila — C.F.R. Ti- ; 
mișoara 5096—4982 p.d. f 

• TENIS de MASA: | 
etapa municipală a f 
„Cupei U.T.C.", categoria ș 
14—19 ani. Au participat ț 
reprezentanții liceelor din 
Valea Jiului. Iată primii 
trei clasați: fete: 1. Ma
ria Puie (Liceul econo- | 
mic); 2. Ileana Daj i 
(G.S.M. Petroșani); 3. î 
Carmen Anton (G.S.M. ! 
Petroșani), Băieți: 1. Zoi- | 
tan Nicola, 2. Nicblae J 
Ardelean (ambii de la Li- j 
ceul de matematieă-fizi- î 
că), 3. Aurel Sorescu (Li- ! 
ceul economic). |

Din cauza slabei mobi
lizări, din 14 concurente 
calificate pentru această 
etapă, s-au prezentat 
doar jumătate. Au lipsit S 
nejustificat reprezen- • 
tantele liceelor din Vul- ‘ 
can și Lupeni.

• Aurel SLABII i 
................................. J

I • In orașul. Petrila 
I constructorii au atacat
I lucrările la blocurile nr.
136 și nr. 37, amplasate 

în noul cartier ce va cu- 
, prinde în final 695 apar-
• tamente. Aflate în pre

zent în faza de execuție 
a fundațiilor, cele două 
blocuri vor fi predate be-
neficiarilor — minerii — 
în acest an. 

• La Muzeul mineritu

lui din Petroșani este 
deschisă, pînă la 30 mar
tie, expoziția „Reviste și 
cărți vechi minerești 
care poate fi vizitată zil
nic între orele 10—18.

• Prin grija organelor 
de resort, la Consiliul 
popular orășenesc Lu
peni a l'osț procurată o 
cantitate de 10 000 kg 
azotat de amoniu. In- 
grășămîntul chimic va 
îi distribuit în aceste 
zile locuitorilor cu gos
podării individuate, cres
cătorilor de animale din 
raza orașului, în vederea 

fertilizării pajiștilor na
turale în această primă
vară.

• Anunțăm pe această 
cale, celop interesați, în
că o noutate de sezon : 
prin C.P.V.I.L.F. Petro
șani a fost adusă de la 
Agrosem o largă gamă 
de semințe, necesare a- 
propiatelor lucrări de în- 
sămînțare din grădinile 
de legume. Cultivatorii 
de zarzavaturi cu grădini 
proprii găsesc în aceste 
zile în unitățile de legu- 
me-fructe, semințe de mor
covi, pătrunjel, țelină. 

gulii și de alte rădăci- 
noăse, precum și de sa
lată verde, castraveți, do
vlecei, ridichi și ardei. O 
cantitate însemnată de 
arpagic — 4600 kg — stă 
ta dispoziția cumpărăto
rilor.

® Deși la o vîrstă î- 
naintată, 65 de ani, Ilea
na Rădoi , din Aninoa- 
sa ește una din tărăncile 
cu gospodărie individua
lă fruntașă, . avînd în 
vedere realizările pe care 
le-a obținut la contrac
tări. In acest an ea a 
predat statului peste 

1000 litri lapte de vacă 
și peste 200 kg carne de 
porc.

• 25 000 bucăți salată 
verde, 600 kg castraveți, 
2000 kg gulioare și 3000 
kg ceapă verde a desfă
cut către populație, . în 
ultima lună unitatea 
C.L.F. nr. 25. Petrila. Stră
daniile colectivului unității, 
condus de Costel Călugă
rița se materializează în 
depășirea planului de 
desfacere, de la începutul 
anului, cu peste 250 000 
lei.

® O echipă formată.

din doi pasionați mem
bri ai cercului de turism 
de la Institutul de mine
(studenții Doru Chicet și 
Nicolae Vulpe) a plecat 
în această dimineață pe 
creasta Parîngului. în ten
tativa traversării masivu
lui muntos pînă la Obîr- 
sia Lotrului.

Rubrică redactată de
I. BÂLAN
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— O serie de acte norma
tive, între care pot fi men
ționate Decretul nr. 465/ 
1979, Decizia nr. 301 /1979 
a U.C.E.C.O.M., „Regulamen
tul pentru achiziționarea, re- 
condiționarea și valorifica
rea obiectelor de uz casnic 
și personal", elaborat în 
baza Legii nr. 14/1968 pri
vind organizarea și funcțio
narea cooperativelor mește
șugărești stabilesc în princi
piu aria preocupărilor pe 
care și cooperativa „Unirea"

și, ținînd cont de acest fapt, 
trebuie să avem în vedere 
și unele nereușile. Circulara 
U. C. E. C. O. M. cu nr. 
23017/1979 transmisă nouă 
prin U.J.C.M. Hunedoara, 
ne-a clarificat asupra tutu
ror detaliilor de organizare 
a acestei activități, astfel că 
nu ne rămîne decît să tre
cem la acțiuni concrete.

— Cu ce anume veți înce
pe ?

— Cu amenajarea cores
punzătoare și deschiderea u-

reconditionarea si valorificarea
bunurilor de uz casnic și personal, în 

preocupările cooperației meșteșugărești

din Petroșani, al cărei pre
ședinte sînteți, tovarășe 
loan Zaharia, trebuie să le 
aibă în domeniul respectiv. 
Vă rugăm, deci, să ne spu
neți la ce stadiu va allați cu 
achiziționarea, recondiționa- 
rea și valorilicarea obiecte
lor de uz casnic și personal, 
ce fac obiectul reglemen- 
ărilor la care ne-am referit.

— Pînă în momentul de 
față, din cauză că nu am 
dispus de un spațiu cores
punzător, nu putem vorbi 
de organizarea sau existența 
acestei activități. - Problema 
achiziționării, recondiționă- 
rii și valorificării prin co
operația meșteșugărească a 
obiectelor respective nu es
te simplă. Apoi, vorbind la 
modul autocritic, s-a mani
festat chiar o oarecare- re
ținere, alît din partea con
ducerii, cît și din partea co
operatorilor care trebuie să 
rezolve în mod concret a- 
eeaștă problemă, deoarece 
este vorba de obiecte cu u- 
zura morală și fizică mare

nui centru de prezentare a 
obiectelor achiziționate și 
recondiționate în localul în 
care a funcționat pînă acum 
coafura din Piața Victoriei 
Petroșani.

— Care lucruri anume fac 
obiectul acestei activități, 
deci vor fi achiziționate, re
condiționate și valorificate?

— Lista acestor obiecte 
este bogată. Voi menționa 
doar o parte din ele. Ast
fel, dintre bunurile electro
nice, cooperativa achizițio
nează radioreceptoare, in
clusiv pentru auto, televi
zoare, magnetofoane, stabi
lizatoare de tensiune Și ins
trumente muzicale. Din no
menclatura bunurilor elec- 
trocasnice, vor fi achizițio
nate frigidere, mașini de 
spălat rufe, aspiratoare de 
praf, ventilatoare de masă 
și geam, fiare de călcat, 
corpuri de iluminat, roboți 
de bucătărie, electropompe 
casnice. Vor fi achiziționate, 
de asemenea, biciclete, mo
tociclete, motorete, scutere,

autoturisme, redresori auto 
precum și ceasuri de masă, 
mînă și buzunar, dinamuri 
și electromotoare, mașini de 
cusut, 
mașini
parate foto, mașini de gă
tit cu
alte bunuri. Mai menționez 
că gradul de uzură fizică 
al tuturor obiectelor care se 
achiziționează nu poate de
păși 30 la sută din • starea 
lor normală.

— Cum se preiau de la 
posesori obiectele ?

— Toate obiectele se pre
iau de către comisii și pe 
baza unui proces verbal tip. 
Cele electronice prin secți
ile de reparații radio și te
levizoare din Petroșani și 
Petrila, cele de mobilă prin 
secția de tîmplărie din Pe
troșani, strada dr. Petru 
Groza, cele electrocasnice 
prin atelierul de mecanică 
fină, iar cele auto-moto-velo 
de către secția service au
to Petroșani. Cheltuielile ne
cesitate de transportarea 
obiectelor la centrele de 
preluare și pentru efectua
rea unor reparații la cele 
aflate în perioada de garan
ție, potrivit" Deciziei nr. 
301 /1979 a U.C.E.C.O.M . 
vor fi suportate de către 
posesori.

Facem cunoscut celor in
teresați că, începînd din 
luna martie a.c., cooperativa 
„Unirea" Petroșani achizi
ționează. recondiționează șl 
valorifică în același mod șf 
o largă gamă de subansam- 
ble și piese de schimb uzate 
ori defecte de la obiectele 
de uz casnic și personal, și 
efectuează operații de veri
ficare — apreciere a stării 
tehnice a autoturismelor, de 
reparare și vînzare a aces
tora după recondiționare, a- 
șa cum spre exemplu, la 
Deva se lucrează deja din 
anul trecut.

obiecte de mobilă, 
de scris, aragaze, a-

combustibil lichid și

Convorbire consemnată de
Toma ȚAȚARCA

Din scrisorile oamenilor muncii
Un magazin apreciat 

de cumpărători
In . cadrul complexului 

comercial din cartierul 8 
Martie al orașului Petri
la, magazinul alimentar 
cu autoservire nr. 42, cea 
mai mare unitate din ca
drul complexului, este con
dus de comunistul Petru 
Satmari, om cu experiență 
bogată în comerț. Nu este 
de mirare, deci faptul, că, 
trecînd 
nului, 
sesc aici, 
necesare. Consultînd 
naiul cumpărătorului 
poate constata că 
o reclamație ■, nu 
umbrească aprecierea de 
care se bucură colectivul 
magazinului. Cuvintele de 
laudă consemnate în jur
nal arată că oamenii sînt 
mulțumiți de operativita
tea cu care sînt serviți și 
de abundența de produse 
puse în ..vînzare. Pentru 
toate acestea, Petru Sat
mari a fost distins în mai 
multe rîndurî cu insigna 
de fruntaș în întrecerea, 
socialistă ș; cu diploma 
onoare.

Recunoștință
vat — Filomela Hogman, 
Radu V. Radu, Imre Koro- 
zsy și Petru Turcu, recu
noștința și mulțumirea 
mea și a familiei mele. Da-

pragul magazi- 
cumpărătorii 

toate
gă- 

cele 
jur- 

se 
nici 

vine să

de

Emilian DOBOȘ, 
corespondent

Pentru omenia și prom
ptitudinea cu care mi-au ve
nit în ajutor în împrejurarea 
deosebită în care m-am a- 
flat la baza didactică a ...... ...
I.E.F.S. din Paring, în ziua torită abnegației salvamon- 

tiștilor și a echipajului a- 
flaț la bordul 
luj în acea 
ninsoarea n-a 
îngrijirii pline 
și competență la 
municipal Petroșani, 
reîntors în mijlocul fami
liei și la locul meu de 
muncă. Datorez însănăto
șirea mea tuturor acestor 
oameni de omenie. De a- 
ceea le mulțumesc tuturor.

de 2 ianuarie a.c., ca ur
mare a unei puternice și 
prelungite hemoragii cere
brale, îngrijirea și trata
mentul de care m-am bu
curat în spital, adresez tu
turor celor ce mi-au sal
vat viața: — salvamontiș- 
tilor, pilotului de elicopter 
Florin Păun, dr. chirurg Emil 
Lepădatu, medicul forma
ției „Salvamont“ Petroșani, 
doctorului Gavril Manea, 
care m-au transportat din 
Paring în Petroșani, apoi 
medicilor care mi-au 
cordat tratamentul adec-

elicopteru- 
zi, în care 
contenit, și 
de căldură 

Spitalul 
m-am

Si
Macarie ȚIPȚER, 

cabanier, baza didactică 
din Paring a I.E.F.S.

Bere cu... surprize
Sînt zidar și lucrez la 

înălțarea blocului de lin
gă piața orașului Petroșani. 
In ziua de 14 ianuarie, după 
orele de muncă, m-am dus 
să servesc o bere la res
taurantul „Cerna“, aflat în 
incinta pieții. Dar surpriză. 
Pe lingă faptul că în sticlă 
existau unele impurități, 
berea avea un pronunțat

gust de petrol, ceea ce de
notă modul superficial în 
care se execută spălarea 
sticlelor și efectuarea con
trolului la Fabrica de bere. 
din Hațeg. Am făcut aceas
tă sesizare în dorința de a 
se acorda mai multă atenție 
spălării sticlelor.

Victor PIRVAN, 
Petroșani

Răspundem cititorilor
Mi-

Directorul 
comerciale 
cu care 

ne-a 
efectua

Instantaneu de la linia ea autoservire pusă recent in funcțiune la restau
rantul „Carpați" din Petro șanț. Foto: I. LICIU

• „UN GRUP DE 
NERI", Lupeni: 
Întreprinderii 
mixte Lupeni, 
am luat legătura,
asigurat că va 
controale inopinate pentru 
a se ediîica asupra neajun
sului pe care-1 sesizați și va 
lua măsurile ce se impun. 
Ne-ar fi fost ușurată cerce
tarea dacă măcar unul din 
„grupul" ce ne scrieți își 
indica numele comp’et și a- 
dresa.

• 1LIE SUC1U, Petrila: 
Considerăm că nu este în
temeiată afirmația că Fa
brica de pîine din Petro
șani aduce la Petrila „pîi
ne veche", refuzată de alte 
magazine. Este însă justa 
observația că nu s-a mai 
produs in ultima vreme sor
timentul de pîine albă cu 
3,60 lei bucata și fabrica a 
primit dispoziție să-l produ
că. Aprovizionarea cu apă 
minerală se va restabili o- 
dată cu depășirea sezonului 
rece.

• DOINA ELENA POPA, 
Petroșani: Deoarece aveți 
locul de muncă în Lupeni, 
iar unitatea în care munciți,

respectiv I.F.A. Vîscoza, v-a 
oferit locuință în localitate, 
costul abonamentului de au
tobuz va fi suportat integral 
de dumneavoastră.

ALECU F1LIP, Vulcant 
Moș Gerilă a venit la timp. 
Dumneavoastră ați întîrziat, 
fiind plecat in concediu.

IOAN MÂRGULESCU, Lu
nea : Interesantă tema abor
dată, dar de la evenimentul 
relatat au trecut aproape 
două luni. Așa că... Aștep
tăm noi scrisori, dar cu mai 
multă operativitate.

AURICA ROMAN, Petro*  
șahi: Da, beneficiați de a- 
cest drept. Adresați-vă cir
cumscripției sanitaro pentru 
copii de care aparțineți, 
pentru a vi se întocmi ac
tele necesare.

ANONIMĂ, Lupeni: Rela
tați o stare de fapt concre
tă ce a avut loc la secția 
de manichiură din cartierul 
Braia — Lupeni. Criticați 
cu vehemență aceste nea
junsuri, dar nu vreți să vă 
destăinuiți identitatea și nici 
măcar adresa.

Semne de întrebare * i

l Să dai in gropi ?! Hm! 
I Ce mare lucru! Dacă ești 
' pedestra treuiiic să indepti- 
| nești cîteva condiții: să ai 
i la îndemînă groapa, asta 
’ în pi imul tind, în al doi- 
ț lea rind 
l echilibiu 
? trem de
1 ajung și 
i ții, iar în al treilea i 
i trebuie să ai un motiv
! mai temeinic să vrei să a- 
| jungi în groapă, singur, de 
i bună voie, sau „sprijinit*  
’ de un prieten declarat, sau 
ț care-ți poartă de grilă 
i din... umbră.
] In caz că omul dispune 
ț de un mijloc de locomoție, 
!fie chiar și de transport în 

comun — dar să fie șofer 
pentru că altfel nu are 

| nici un haz — în generai 
I vorbind, condițiile se păs- 
J trează. Mai puțin a doua, 
) chestia cu echilibrul care 
< este discutabilă. In ceea ce 
I privește groapa, în acest 

caz trebuie să aibe alte 
calități i dimensiuni mai 
serioase și un conținut mai 

l vîscos care poate fi îm- 
prăștiat de roți pe haine,

să dispui de un 
plecat. să Iii ex- 
dislrat sau... dăi 
astea două conais 

tind 
it

case sau orice se găsește 
prin apropiere.

Dai să lăsăm deoparte 
teoria pentru că ni? cred 
că cineva care ar dori să 
dea intr-o groapă . se poa
te plînge că nu o are la 
îndemînă in oricare din lo
calitățile noastre, de aici, 
din Valea Jiului, Din acest 
punct de vedete lucrurile 
sînt perfecte. Gropile sînt 
impecabile, sînt executate 
aproape de îinețea lucră
turilor artizanale, 
gropi mai mari și 
mai mici, cu contur regulat 
sau neregulat, sînt mai 
aproape sau mai depărta
te de trotuare, gropi seci 
(astea au cea mai puțină 
căutare) sau gropi pline o- 
chi cu noroi, a cărui con
sistență variază, creînd ce
lor dornici posibilitatea să 
opteze, să-și aleagă după 
pofta inimii noroiul dorit, 
dintr-o largă și variată pa
letă cromatică, cu o rnul-

Sînt 
altele

tltudine de tonuri șî nuan
țe de la cel mai închis și 
uleios noroi ce nu poate 
ii scos nici la curățătorie, 
la un noroi gri-perlăt, ca
re pe un pantalon mai des
chis la culoare nici nu se 
observă.

Dacă sînt porțiuni unde 
prin cine știe ce întîmpla- 
re lipsesc gropile, ei bine, 
atunci rte recurge la un 
mijloc de a le suplini, 
cărui eficiență practică 
lost verificată în timp, 
astupă gurile de canalizare 
și apa, noroiul se adună 
în rigolele de scurgere. 
Aici ar interveni un alt 
necaz; de o astfel de situa
ție nu pot profita, din plin, 
decît conducătorii auto și 
mai ales cei de pe auto
buzele transportului în co
mun. O situație de acest 
gen nu a scăpat o nici con
ducătorul autobuzului 31- 
HD-6340 din 11 martie, 
înainte de ora 12, cînd o-

alt
a
a

Se

prind în fața stadionului 
din Petroșani, pur și sim
plu a golit rigola de no
roiul pe care l-a proiectat 
ca pe un toreret pe panta
lonii, hainele și ciorapii 
pasagerilor care așteptau 
în stație. O parte dintre 
ei nu au înțeles gluma și 
ne-au scris, dar, fie vorba 
între noi, putea șoferul să 
scape o asemenea ocazie ? 
Oricum, dacă vă iese în 
cale păziți-vă că șoferul 
dă în gr.opi 1

Unii și-au exprimat în
grijorarea că s-ar putea să 
vină o vreme mai bună și 
să dispară materia primă, 
noroiul. Dacă erau un pic 
mai atenți observau că nu 
au nici un motiv de îngri
jorare. Tot noroiul care în
cepea să se usuce a lost 
curățat de pe partea caro
sabilă și depozitat grămă
joare, grămăjoare pe tro
tuare și zone verzi care 
mărginesc trotuarele, pînă 
cînd vor veni vremuri 
mai bune cu ploi zdravene 
c'ăre...

Tudor MUNTEANU

j
I
I
I

t

I

DE CE NU IN 
PETROȘANI ?

Un cititor al ziarului 
nostru, Constantin Zola, 
din Petrila, ridică o pro
blemă căreia merită să i 
se acorde, atenția cuveni
tă. Este vorba de Înființa
rea unui atelier autorizat 
să execute plăcuțe — tip 
de înmatriculare pentru 
autovehicule. De ce ? Fi
indcă pentru obținerea a- 
cestei plăcuțe, cerută o- 
bligatoriu la verificarea 
tehnică anuală, automobi- 
lișții sînt nevoiți să facă 
două drumuri dus-întors la 
Deva. Deci ei parcurg 400 
km... pentru a obține plă
cuța. O deplasare pentru 
care se irosesc și două, zi
le lucrătoare și... carbu
ranți. Avînd în vedere nu
mărul mare de posesori de 
autoturisme din Valea Jiu
lui, considerăm că este o- 
portună propunerea ca 
plăcuțele respective să fie 
confecționate de un ate
lier al cooperației mește
șugărești din Vale. Pe cînd?

,LIFT IN REVIZIE"... DE
ANUL TRECUT

Blocul A 3 de pe strada 
Parîngului 20 din Lupeni 
are 10 etaje și două as
censoare. Dar ce folos, da
că, de mai bine de trei 
săptămîjii lifturile nu func
ționează. Pe cel din scara 
I, este afișat un anunț 
„Lift în revizie" încă din 
anul trecut, din august. Al 
doilea nu funcționează 
dcoarece-i „lipsește a treia

fază" —- după cum afirmă 
depanatorii de ia E.G.C.B. 
Lupeni. Aceștia susțin că 
„a treia faza" trebuie pro
curată de I.R.E.D., iap cei 
de la f.R.E.D." afirmă că 
liftierii-dapanatori sînt o- 
bligați să asigure procura
rea fazelor tip R.S. sau T,

Intre timp, pe bună 
dreptate, cetățenii din bloc 
se întreabă cu îngrijorare: 
cît trebuie să mai aștepte 
pentru repunerea în func
țiune a lifturilor ?
FARA NEGAȚII NU

POATE ?
Cetățeanul Gustav 

veczki din Petroșani

SE

Sa*  
a 

cumpărat în anul trecut 
un televizor „Snagov-122". 
După 45 de zile aparatul 
i s-a defectat. L-a dus la 
reparat la unitatea 46 a 
cooperativei „Unirea" din 
Petroșani. Neavîhd piese
le de schimb necesare, de
panatorul nu a putut repa
ra televizorul nici după 65 
de zile. Atunci, cetățeanul 
a cerut negație și și-a 
cumpărat un alt televizor 
nou. Dar și acesta i s-a 
defectat, tot in garanție. 
L-a dus la același atelier. 
Insă nici acum nu sînt pie
se de schimb... Numai du
pă o lungă așteptare- i ș-a 
reparat televizorul. Iar in J 
situația asta se găsesc mai ; 
mulți alți posesori de apa- ■ 
rate TV, în garanție. De : 
ce nu se procură piesele i 
de schimb necesare? Fără i 
„negații" nu se pot. rezol- : 
va garanțiile la Petroșani? i

V. S. FENEȘANU - ț
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Proiecte de reforme avute în vedere 
de noul guvern rhodesian

SALISBURY 13 (Ager- 
pres). Primul ministru rho
desian, Robert Mugabe, a 
deeiărat, într-o conferință 
de presă desfășurată la 
Săli-bury, că una din prio
ritățile guvernului este re
instalarea persoanelor ca
re au fost nevo ie să-și pă
răsească lo alitățile de re
ședință în perioada .luptei 
de eliberare. El a arătat 
că refugiații vor pruni te
renuri arabile nelucrâte. și 
■se . Va proceda la organi
zarea de cooperative și 
ferme agricole de stat. 
Prem.eriil a precizat că a- 
cestd măsuri nu se aplică 
fermelor aparținînd albi
lor.

Pe de altă parte, Robert 
Mugabe a anunțat că gu
vernul are în vedere și o 
reformă a structurilor ad
ministrative, care să ducă 
la înlăturarea discriminării 
rasiale din serviciile publi

ce, menționînd că se va 
proceda de urgență la re
deschiderea școlilor și a 
clinicilor din zonele rurale, 
închise din cauza luptelor.

Primul ministru a afir
mat, de asemenea, că a 
cerut : guvernatorului bri
tanic, lordul Soames, să 
amine data proclamării o- 
ficia'e a independenței 
Zimbabwe .pentru a doua 
parte a lunii aprilie, deoa
rece membrii actualei ad
ministrații au nevoie de un 
anumit interval de timp 
pentru a se acomoda cu 
problemele pe care le ridi
că guvernarea țării în noi
le condiții.

Citind un purtător de 
cuvînt oficial, agențiile 
AFP și AP menționează că 
lordul Soames a acceptat 
cererea prezentată de Ro
bert Mugabe.

Componența noului 
guvern 

al Thailandei
BANGKOK 13 (Ager- 

preș). Regele Thailandei, 
Bhumibol Adulpadej, a 
aprobat componența nou
lui guvern al țării. alcătuit 
de generalul Prem Tinsu- 
landnda.

într-o conferință de pre
să, organizată cu acest 
prilej, noul premier thai
landei. a arătat că guver
nul său va promova. pe 
plan intern, o politică a- 
vînd ca direcție principală 
de acțiune dezvoltarea e- 
conomică a țării și crește
rea treptată a standardului 
de viață al populației. In 
ceea ce privește activitatea 
internațională a Thailan
dei, a spus el, aceasta se 
va înscrie în contextul a- 
partenenței sale la mișca
rea de nealiniere.

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

FILME

PRIMUL MINISTRU 
al Republicii Irlanda, 
Charles Haughei, a sosit 
jdj într-o vizită de o zi 
la Paris. El va conferi cu 
premierul francez, Ray
mond Barre, și va fi pri
mit de președintele Valery 
Giscard d'Estaing. relevă 
agenția France Presșe. Vor 
fi examinate probleme ale 
relațiilor franco-irlandeze. 

' IN R.F. GERMANIA, pre
țurile de consum au cres
cut, în luna februarie, cu 1,1 
Ia sută față de ianuarie și 
cu 5,6 la sută față de luna 
ianuarie a anului precedent, 
a anunțat Oficiul federal de 
statistică de la Wiesbaden.

ORGANIZAȚIA PEN
TRU ELIBERAREA PA
LESTINEI (OEP) va fi re
prezentată oficial pe lingă 
guvernul Austriei, a anuh- - 
țat ministrul afacerilor ex
terne austria», Willibald 
Pahr, intr-o declarație fă
cută ziarului „Arbeiter- 
zeitung", organ al Partidu
lui Socialist, de guvernă- 
niînt, și reluată de agen
ția APA. Ministrul a pre
cizat că Ghasi Hussein, re
prezentantul OEP pe lin
gi organizațiile internațio
nale care își ău sediul la 
Viena, a fost recunoscut de 
guvernul Austriei.

Convorbirile președintelui R.P. Angola cu 
delegația secretariatului O.N.U.

LUANDA 13 (Ăgerpres). 
Jose Eduardo dos Santos, 
președintele MPLA — Par
tidul Muncii, președintele 
Republicii Populare Angola, 
a avut convorbiri cu dele

gația secretariatului O.N.U., 
condusă de Brian Urquhart, 
secretar general adjunct al 
Națiunilor Unite, care a în
treprins o vizită oficială la 
Luanda, informează agenția 
ANGOP,

Problema centrală aborda
tă în cursul convorbirilor, 
arată agenția, a constituit-o 
examinarea modalităților de 
creare a unei zone demilita

rizate între Angola și Na
mibia.

Șeful statului angolez a 
subliniat cu acest prilej că 
țara sa nu va precupeți nici 
un efort pentru a se găsi o 
rezolvare satisfăcătoare a 
situației din Namibia, în in
teresul poporului namibian. 
El a arătat că „toate dificul
tățile întîmpinate pînă in 
prezent în vederea realizării 
acestui obiectiv sînt provoca
te de regimul minoritar rasist 
sud-african, care ocupă în 
mod ilegal teritoriul Nami
biei".

Bugetul Indiei
DELHI 13 (Ăgerpres). 

Prezentind in fața Camerei 
populare (Lok Sabha) a Par
lamentului proiectul de bu
get al Indiei pe anul finan
ciar 1980—1981, care înce
pe în luna aprilie, ministrul 
de finanțe R. Venkataarman, 
a arătat că principala sarci
nă care stă în fața actualu
lui guvern al Indiei constă 
în depășirea, într-un ter
men cit mai scurt, a serioa
selor dificultăți economice 
prin care trece țara.

In aceste condiții, guver
nul preconizează elaborarea

unor măsuri concrete de îm
bunătățire a situației în in
dustriile carboniferă, energe. 
tică, precum și in transpor
turile feroviare, a relevat 
ministrul indian, O deosebi
tă atenție va fi acordată fi
nanțării programului da 
transformări social-economi- 
ce și luptei pentru stăvili
rea inflației și a creșterii 
prețurilor. Proiectul noului 
buget prevede, de asemenea, 
sporirea alocațiilor și aju
toarelor pentru păturile ne
voiașe, finanțarea sectorului 
agricol.

Centrul de cercetare șl Inginerie 
tehnologică pentru utilaj minier 

Satu Mare
încadrează începînd cu luna mai 1980

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

Retribuirea conform Legii 57/1974. 
Relații suplimentare la compartimentul 

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

Mica publicitate
VIND urgent Wartburg 

312 Lux. Lupeni. strada 
Luminii Nr. 4, cartier Ște
fan. (231)

VIND LM.S. M 461, Petro
șani, strada Independenței" 
Bloc 23 ap. 38. (235)

VINI) Skoda S 100, Ani- 
noasa, strada 23 August 
Nr. 25/12. (239)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Barbu 
Ileana, eliberată de între

prinderea de tricotaje Pe
troșani. Se declară nulă. 
(229)

.PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Fuior 
Petru, eliberată de I.G.C.L. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(240)

PIERDLIT carnet de stu
dent pe numele Manea Flo
rin, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. Se de
clară nul. (237)

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA îndoliată mulțumește sincer tuturor a- 
celora care prin prezență și flori au. fost alături de noi 
la marea durere pricinuita de pierderea mult regreta
tului so| și tată

CONSTANTIN PREDOȘANU
Amintirea lui va rămine veșnic în inimile noastre. (238)

FAMILIA Husek mulțumește tuturor celor ce au 
fost alături de noi, prin prezență și flori, la piciderea 
scumpei lor soți'e mamă și bunică

IIUSEK IULIAN A
Amintirea ei va rămine veșnic în inimile noastre. (236)

■ PETROȘANI — 7 No- 
I iembrie : lînăr și liber ; 
’ Republica : Hercule cu- 
I cerește Atlantida; Uni- 
I rea : Popeve marinarul.
I PETRILA-. Mi-e teamă, 
I seriile I-IL

ILONEA: întoarcerea
acasă.

AN1NOASA : Iphige- 
I nia, seriile I-Il.
• VULCAN -

Irul: Speranța.
LUPENI — Cultural t

• Răzbunarea panterei roz. 
| Muncitoresc: Fata de ză
padă.

URIC ANI: ..
gonova, seriile

I

I
16,30

18,25
18,35

18,50
19,00
19,20
19,40

21,50

I
I
I
I
I

: Cazul Gor- I 
I-Il.

Luceafă-

TV

Telex, 
In direct 
litehnică. 
Emisiune 
germană. 
Tragerea.

de

în

la Po-

liraba

loto.
La volan — emisiu
ne pentru conducă
torii auto.
1001 de seri.
Telejurnal.
Reflector.
Atelier de creație 
literar-artistică.
Film artistic: Ulti
mul post de control 
— premieră TV. 
Producție a studiou
rilor italiene.
Telejurnal: ..• ■•

RADIO
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I diojurnal. 16;20 Coordo-
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1500 
■ Ra-

Igărul 
cenii. 17.00 Buletin

I știri 17,0.5 Ansamblul 
chirie „Trandafir de

I Moldova", din, Vaslui
17,20 Pentru patrie. 17.50 
Cîntec.e .patriotice,. 18,00

I Orele serii. 20,00 Itîter- 
’ preți de muzică popii-
I iară, 20,15 Ancheta eco- 
J nomică. 20,45 Cadențe
I sonore. 22,00 O zi într-o 
Ițiră. 23,00 Bi juleriî_inu«, 
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Duminică, 16 martie
9,00 Tot înainte. ' .
9,25 Soimij patriei.
9,35 Film serial pentru 

copii — Iutîmplări în 
țara curcubeului.

10,00 Viața satului.
li,45 Bucuriile muzicii.
12,38 De strajă patriei. 
13.00 Telex.
-13,05 Album duminical — 

■ Umor și muzică.
14,00 ..Fotbal : ■ Dinamo ' — 

Steaua în campiona
tul național Divizia A.
Transmisiune directă 
de la București. In 
pauză —• Desene ani
mate — Popeye mari
narul.

15,50 Să rîdem cu Jerry 
Lewis.

16,10 Caleidoscop muzical- 
distractiv.

16,55 Zair — eforturi pen
tru dezvoltare.

17,15 Șah — rubrică realiza
tă și prezentată de 
maestra internațională 
Elisabeta Polihroniade.

17,30 Film serial — Linia 
j maritimă Onedin. Epi- 

sodul 5.
18,20 Reportaj TV. Spre ză- 

‘ rile lumii!
18,40 Micul ecran pentru 

cel mici.
19,00 Telejurnal.
.19,15 Antena „Cîntării

României".
20,15 Film artistic — Oaia 

cu cinci picioare. Pre
mieră TV. (Producție 
a studiourilor france
ze). ■

21.40 Telejurnal. Sport.
Luni, 17 martie

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,30 15 ani de mărețe în

făptuiri sub semnul u- 
nei politici clarvăză
toare, al spiritului re
voluționar.

20,00 Din cununa țării me
le ,— cîntece popu
lare.

20,15 Orizont tehnico-știin- 
țific.

20.40 Roman, foileton — 
Primarul din Caster
bridge (episodul 5).

21,35 Telejurnal.

Marți, 18 martie

10,00 Teleșcoală.
11,00 Film serial — Dallas

— compania petrolie
ră Ewing (reluarea e- 
pisodului 28).

11.50 Telex.
16.00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,25 Curs de limbă engle

ză.

16,45 Din țările socialiste.
17,10 Alamanah pionieresc. ■
17.30 Cîntec și joc din Să

laj.
18,00 La ordinea zilei în e- 

conomie.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 15 ani de mărețe în

făptuiri sub semnul 

19.00
toare. al spiritului re- ‘ 19,30 15 ani 
volutionar.

unei politici cl.irvă/.i- 19,15 Noi, femeile.

V.W.”«*AV.VaV.VAWZ»-.VaWZ«".VZ. ,>AiW.'.V.-.V.V.’,

PROGRAMUL Țy

toare, al spiritului re
voluționar.

20,00 Pentru tine, țara mea 
— melodii,

20,20 Teatru TV. — Scapino, 
de Moliere — Premie
ră pe țară.

21,35 Telejurnal.
Miercuri, 19 martie

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,25 Atenție Ia,., negtșnție,
16,45 Podiumul laureaților.
17,00 Fotbal — România
' A- 1970 — România 1980

— Transmisiune di
rectă de la stadionul 

„23 August". In pau
ză : Tragerea prouo- 
expres.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 15-ani de marele în

făptuiri sub semnul 
unei politici clarvăză-

20,15 Țelecinemateca : Ci
clul „Mari regizori, 
mări actori". F-uviul 
fără întoarcere (pre
mieră TV) — Produc
ție a studiourilor a- 
mericane.

21,40 Telejurnal.

Joi, 20 martie

10,00 Teleșcoală. ■
11,00 Român foileton — 

Primarul din Caster
bridge. (Reluarea epi
sodului 5).

11,55 Telex.
16,00 Telex. \
16,05 Vă dăm 'legătura cu 

școala.

16.25 Curs de limba france
ză.

16,45 Curs de limbă spanio
lă.

17,05 Viața culturală.
18,05 Fotbal internațional.
18.35 Desene animale

Sindbad marinarul. 
Telejurnal.

•<e mărețe în
făptuiri sub semnul ri
nei politici clari ă/ă- 
toare al spiritului re
voluționar. .

20.00 Muzică ușouiă roma
nească.

20 20 La ordinea • zilei în, a- 
gricultura.

20.35 Ora tineretului.1
'.l 1,3.'» Telejurnal. , z

Vineri, 21 martie
16,00a Telex,)''
16,05 Ir, direct de la Poit- 

tehnică.
16,30 Emisiune în limba ger

mană. \ ,
18.25 Tragerea loto. ■
18.35 La volan — emisiune 

pentru conducătorii 
auto, •

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejtirtial.
19 30 15 ani de mărețe în

făptuiri sub șemji'jl li
nei politici clarvăză
toare, al spiritului re
voluționar, /

20,00 La ordinea zilei in e- 
conomie.

20,15 FilmT artistic. — Casa 
din sud — premieră 
pe țară. Produc lie a 
studiourilor mexicane.

21,35 Țelejurșiial

Sîmbăță, 22 martie
10,00 Desene animate.
10,25 Olimpiada școlară de 

limba și literatura 
româc.ă. (t-i 'i , ll ;i;

analiza -unor lu
crări - prezent.ii-- la 
eoiiftttrS/

10:45 'l'eleci.neHîțiteca (relu
are)

12.10 CernCr-t ediiqâtiv. -
13.00 De -la A ld . înlinct.

Reportaje, documenta
re, muzica, poezie, 
sport. ■'"'■ 1

17.50 Clubul tineretului —
- spectacol de muzică 

și poezie. ’ . ■: 'a . : .
18/35 , Săplămîna politică.
18.50 1001 dS seri. ■■ ■■- ț 
19,00 Iele jur nat,
19.30 15 am de măsele în

făptuiri sub semnul u- 
nei politici clarvăză
toare, al spiritului re
voluționar.

26.10 Cîntece de voie bună 
și romanțe.

20,15 Film serial. ■—. Dallas 
, — compania petroli

eră Ewing. Episodul 
30.

21,35 Telejurnal. ■ wteș
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