
PROLETARI DIN TOATE TARIUE. UNIȚI-V A »

ANUL XXXVI, NR. 8 569

u ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL WR8ȘAHI AL P.C.R 
SI AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

MARȚI. 25 MARTIE 1980 J 4 pag. - 30 bani

Mecanizarea complexă

Colectivul întreprinderii miniere 
Bărbăteni a îndeplinit sarcinile 

la producția de cărbune cocsificabil 
pe trimestrul I

Depășirea, la zi <le la începutul anului a planu
lui la producția fizică de cărbune : 11 767 tone de căr
bune cocsificabil

Producția marfă a fost realizată în proporție de 
118,7 Ia sută

Economii la costurile de producție, pe primele 
două luni ale anului: 2 750 000 lei

întreprinderile miniere din Valea Jiului dispun 
de o dotare tehnică bogată care, potrivit programului 
de mecanizare elaborat la indicația conducerii parti
dului, a secretarului său general, va continua să 
crească ajnngînd la finele anului 1980 la 55 comple
xe mecanizate, iar la sfîrșilul cincinalului viitor la 
139. Este binecunoscut faptul că mecanizarea com
plexă a lucrărilor din subteran este singura cale a 
asigurării sporurilor înalte de producție, a îmbunătă- 
rii condițiilor de muncă, a ridicării productivității 

muncii și a creșterii, în același timp a gradului de secu
ritate. Numai extinderea mecanizării nu rezolvă în
să problemele sporirii tot mai accentuate a produc
ției de cărbune, dacă nu se asigură ca utilajele, 
mașinile și instalațiile din dotare să fie folosite

la întreaga lor capacitate, la parametrii proiectați, 
în condiții de eficiență ridicată.

In legătură cu aceste probleme, redacția ziaru
lui „Steagul roșu" inițiază o largă acțiune de presă 
vizind experiența cîștigată în folosirea noilor tehno
logii de extracție cu complexe mecanizate. In acest 
sens, în prima etapă, vom informa periodic cititorii 
ziarului, mai ales colectivele miniere care folosesc 
complexe mecanizate, sau urmează să introducă teh
nologii moderne în subteran, despre experiența acu
mulată de minerii din Lnpeni privind scurtarea du
ratei de introducere, montare și remontare a comple
xelor în abataj, modul cum sînt întreținute și folo
site, realizările obținute, precum și preocupările a- 
ceștora privind prelungirea duratei de funcționare 
a utilajelor.

Producții și productivități sporite 
în abatajele mecanizate ale I. M. Lupeni
La începutul anului 19'77 

se introducea în stratul 3,. 
blocul 4 din sectorul IV 
al minei Lupeni, , primul 
complex mecanizat, complex 
care se «flă și acum ia 
funcțiune și care este ex
ploatat de formația maistru, 
tui electromecanic Teodor 
Boncalo. In același an, 
tot in stratul 3 al sectorului 
IV, se introducea un altul, 
iar în anul următor s-au 
mai introdus la mina Lu
peni tot în slratul 3. încă 
două complexe mecanizate.

printre care amintim, în 
mod deosebit, pe cel ex
ploatat de formația mais
trului electromecanic Cons
tantin Lupulescu.

De la început trebuie pre
cizat faptul că stratul 3 
prezintă unele particulari
tăți și caracteristici specifi
ce (grosimea pe verticală și 
orizontală foarte variabilă, 
înclinarea stratului, de ase
menea, intercalații dc ste
ril), care inițial au făcut să 
se vehiculeze ideea că stra
tul 3 nu se poate exploata 
mecanizat. Acest pesimism

a fost contrazis de gîndirea 
tehnică a colectivului care 
nu numai că a introdus me
canizarea în stratul 3, ci a 
găsit și soluțiile tehnice co
respunzătoare care să con
ducă la obținerea unor pro
ducții și productivități spo
rite. Să exemplificăm : dacă 
în anul 1977 productivitatea 
muncii în abatajele dotate 
cu susținere și tăiere me
canizată era în medie de
6,5 tone/post, în 1979 a-
cteâsta s-a dublat, ajungînd 
Ia 13,5 tone/post, iar în
cele două luni care au tre

cut din acest an, media 
realizărilor zilnice la acest 
indicator depășește 14 to
ne/post. Pe această bază a 
sporit an de an și produc
ția fizică de cărbune extrasă 
mecanizat. De pildă, în 1977, 
anul în care s.a introdus 
primul complex mecanizat, 
producția medie realizată 
pe fiecare utilaj era de 
112 559 tone în anul 1979

Constantin GRAURE

Colectivul I.M. Bărbăteni 
este cel dintîi colectiv mi
nier din Valea Jiului, care 
și-a îndeplinit sarcinile la 
producția fizică de cărbune 
pe primul trimestru al a. 
nului. Iată cîteva date sem
nificative privind acesit re. 
marcabil succes, transmise 
ieri, telefonic, de la mina 
Bărbăteni.

Grigore MATIAȘ, teh
nician la compartimentul 
planificare :

— Prin cele peste 2600 
tone de cărbune extrase 
în plus fața de sarcinile la 
zi ale lunii martie, vred
nicul colectiv de mineri 
de aici raportează depăși
rea prevederilor de la în
ceputul anului cu 11 767 
tone de cărbune cocsifica
bil. Indicatorul de prOduc- 
tivitate a muncii pe între
prindere ar fost, de aseme
nea,s depășit. ' ■

Ec. Victor RAGUȘITU, 
contabil șef :

— Planul producției 
marfă a fost realizat în 
aceeași perioadă în pro
porție de 118,7 la sută. S-a 
realizat o substanțială de
pășire la indicatorul de 
bază al noului mecanism 
economico-financiar — va
loarea producției nete — 
înregistrîndu.se în prime
le două luni ale anului o 
reducere cu peste 80 
lei/tonă a costurilor de 
producție. S-au obținut pe 
această cale economii bă
nești față de cheltuielile 
planificate de 2 700 000 lei.

Se cere consemnat în a- 
cest cadru de plenară afir
mare a colectivului de la 
Bărbăteni pentru crește
rea producției de cărbune 
cocsificabil, că rolul hotă- 
rîtor în realizarea planului 
revine colectivului sectoru
lui I care își îndeplinește 
în proporție de peste 130 
la sută sarcinile proprii. 
Productivitatea medie a 
muncii pe sector este su
perioară nivelului planifi. 
cat, în luna martie, cu 1,2 
tone pe post, în timp ce 
în activitatea din abataje 
și lucrările de pregătire în 
cărbune același indicator 
este depășit cu peste 2,8 
tone/post. Brigada condu
să de Mihai Kovacs a ex
tras. în plus de la începu
tul anului 3600 tone de 
cărbune. Deosebite succe
se — avansări lunare de 
peste 100 ml — înregistrea
ză brigada de pregătiri 
condusă de Gheorghe O- 
nofrei, iar în luna martie 
și cea condusă de Pompei 
Tomolea care a avansat de 
la începutul lunii, -peste 
plan, 5 ml, îiitr.o lucrare 
ce asigură punerea în 
funcțiune înainte de vreme 
a unor capacități produc
tive.

A. HOFFMAN

I ascensiune

Obligație de onoare a colectivului minei

Odată cu lansarea ehe- 
către 

cornii.
Pe-

O- 
să.

. mării la întrecere 
toți minerii țării, 
nișții, toți minerii 
trilei și-au asumat o 
bligație de onoare :
valorifice Ia un nivel ca
litativ superior rezervele 
interne pentru a obține 
realizări care 
ze printre 
fruntașe ale 
iui.

înfăptuirea 
telor asumate 
rea la întrecere — depă
șirea sarcinilor la extrac
ția de cărbune cu 20 000 
tone, și concomitent obți. 
nerea unor realizări supe
rioare și la indicatorii ca
litativi — a devenit o- 
biectivul prioritar al mun
cii politice 
organizația 
partid, al 
întregului 
irizațiile de partid, și sub 
îndrumarea lor, organizați
ile de sindicat și U.T.C., 
tonsiliul oamenilor mun
ții au stăruit prin mij
loace multiple pentru dez- 
jț’01tarea unui climat de 
jguternRcă angajare, ur-

să îi situe- 
colectivele 

Văii Jiu-

angajamcn. 
în chema-

desfășurată de 
noastră de 

preocupărilor 
colectiv. Orga-

In pag, a 3-a
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mărind ca toate brigăzile, 
toți oamenii muncii să-și 
cunoască sarcinile, indica
torii pe care îi au de rea
lizat, să acționeze cu per
severență pentru înfăptui
rea acestora. Sub îndruma
rea comitetului nostru de 
partid, conducerea colecti-

Marcu ANDRONE, 
secretarul comitetului de 
partid, președintele c.o.ni. 

de la IM. Pelrila

(Continuare în pag. a 2-a)

(Continuare în pag. a 2-a)
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Exigențe permanente în predarea științelor sociale
mod pozitiv însușirea ști
ințelor sociale, vor permi
te o asimilare profundă a 
politicii științifice a parti
dului și statului nostru.

Realizarea corespunză
toare a mutațiilor calita
tive în predarea științe, 
lor sociale în învățămîn- 
tul superior minier este 
string legată, pe de o par
te, de studierea și înțe
legerea documentelor parti-
Leclor univ. Aurel SUCIU 

Institutul de mine 
Petroșani

Documentele Congresu
lui al XH-lea al Partidu
lui Comunist Român și ale 
primului Congres al Edu
cației și Invățămîn tulul, 
au formulat cu claritate 
sarcinile de mare răspun
dere ce revin școlii 
procesul de formare 
mului nou, cu înalte 
tați profesionale și 
ral-politice. In acest 
text științelor sociale le 
revin sarcini mereu 
rite pe linia cerințelor 
mulate de partid, de 
cretarui său general, 
varășul Nicolae Ceaușescu, 
de a transforma ideologia 
noastră într-o forță rnobi-

în 
a o- 
cali- 
mo. 
con-

spo- 
for- 
se- 
to-

lizatoare și dinamizatoare 
a energiilor umane ale na
țiunii, pentru . înfăptuirea, 
exemplară și la cote tot 
mai înalte a obiectivelor 
stabilite.

Conținutul învățămîh- 
tului în domeniul științe
lor sociale se desfășoară 
pe baza unor programe u- 
nitare, însă hbtărîtoare se 
dovedește a fi activitatea 
cadrului didactic la clasă, 
la seminar, la curs, mo
dul în care el se pregăteș
te, se informează șl elabo
rează problematica pe ca
re o dezbate cu elevii sau 
studenții. De aici se des
prinde concluzia că este

necesar să regîndim în
treaga noastră activitate 
instructiv-educativă într-o 
perspectivă deschisă spre 
mutațiile calitative. Asi
gurarea unui caracter viu 
și creator activităților 
noastre didactice Ia Insti
tutul de mine, implicarea 
nioral.politică a studentu
lui în dezbaterea proble
maticii științelor sociale, 
dezvoltarea convingeri
lor despre necesitatea de 
autoinstruire pentru for
marea sa politică.ideolo
gică, sînț cîteva elemente 
care, valorificate în mod 
adecvat, vor influența în (Continuare în pag. a 2-a)

i Valoarea zilelor, pen- ; 
: tru oricare dintre no:, ; 
; este determinată de iu 
î sîi.și valoarea faptelor ; 
i caro dau sens și consis-
; tență vieții. Iar în ac.es- ■ 
: te ultime zile ale lunii . 
; martie se concentrează ț 
; intr-un prim bilanț va- 
î loarea muncii dintr-o ; 
: primă etapă — trimestrul : 
: I — a acestui ultim an f 
î al cincinalului 1976— = 
î 1980, cincinal în care : 
i impactul tehnicii și leh- ; 
î nologiilor moderne asu- ; 
î pra muncii minerului din i 
• Valea Jiului sporește pro- • 
; ductivitatea și modelează ? 
; conștiința, proces simte- j 
; lizat în noua calitate a ■■ 
i muncii, a omului. 5
j Cuprinsă în apropiatul •: 

bilanț social-economic ;
: din acest trimestru, i 
; munca din adincul mi-
i nelor sau de pe șantie- : 
ș re — care sugerează o ; 
; perspectivă dinamică in i 
; economia și urbanistica ț 
i municipiului — este stră- ț 
; bătută de ițesponsabilita- ; 
l te muncitorească față de • 
î prezentul și viitorul pa- ; 
j Iriei. Pentru că în cuge- i 
î tul fiecăruia există o • 
i interdependentă între 1 
i da și noi, acum și nriine, ; 
î înțelese nu ca abstrac- ș, 
1 țiuni, ci în concretețea i 
î lor deplină și continuă. : 
j Acești ultimi 15 ani, •: 
: cu realizările cele mai î 
; impresionante din istoria : 
: socialistă a României, ; 
■ reprezintă, pentru munca i 
i și viața minerilor, a tu- ; 
; turor oamenilor muncii j 
ț din Valea Jiului, o pe- 
: rioadă de profunde trans- î 
ț formări revoluționare ca- 5 
; re au un singur scop — i 
ș ridicarea nivelului de '■ 
’• trai și civilizație soci"’.- j 
ș listă al omului. (T.S ) ■
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Din viața organizațiilor 
de partid și de masă
ACTUALIZAREA ȘI 

EXTINDEREA 
PROPAGANDEI VIZUALE

La mina Lupeni, sub 
îndrumarea comitetului de 
partid, s-a trecut la actua
lizarea șt extinderea pro
pagandei vizuale din in
cinta minei, în sala de a- 
pel și în atelierele de pro
ducție. O bună parte din
tre panouri oglindesc rea
lizările obținute de brigă
zile de mineri fruntașe, 
care 
tale inițiativele, muncito
rești, 
merăm 
de Constantin
Valentin
Kacso, Ion Sălăgean, Teo
dor Bpncalo și alții. De a- 
semenea, la gazeta satirică, 
complet renovată, prin e- 
diții bogate în conținut, în 
care fotografiile și carica
turile sînt mereu prezente, 
se ia atitudine fermă îm
potriva unor abateri de. la 
disciplina de producție, ri
sipa de materiale etc. De 
reținut faptul că întreaga 
propagandă a fost reactua
lizată în lumina recentelor 
documente de partid, In 
prezent comitetul de par- 

preocupă de ex.
graficelor și pa

pe noua construc- 
acoperă gara pli.

aplică cu bune rezul-

Intre acestea enu- 
brigăzile conduse 

Lupulescu, 
Tofană, Ioan

\ tid se 
tinderea 
nourilor 
ție care 
nelor.

INSTRUIREA 
PROPAGANDIȘTILOR 

ȘI A LECTORILOR
In această săptămînă, în 

întreaga Vale a Jiului, la 
nivelul comitetelor orășe
nești de partid, va avea 
loc instruirea propagandiș. 
tilor și a lectorilor de la 

învățămîntul de partid, sin. 
dicat și U.T.C. Cu acest 
prilej va fi evidențiată 
preocuparea propagandiș. 
tilor și a lectorilor pentru 
buna organizare și dcsfășu. 
rare a dezbaterilor, a cu. 
noașterii de către comu
niști, de către toți oamenii 
muncii, a principalelor sar-

cir.i ce le revin din docu
mentele de partid. De ase. 
menea, vor fi prezentate 
expuneri pe diferite teme 
de politică internă și ex
ternă a partidului și statu
lui nostru, consultații la 
temele ce urmează a fi 
dezbătute în cadrul învă- 
țămîntului politico.ideolo
gie. Un accent deosebit se 
va pune pe instruirea me
todică a propagandiștilor 
și a lectorilor, pentru folo
sirea aparaturii moderne 
din dotare, în scopul ridi
cării conținutului dezbate
rilor, a legării cît mai 
strînse a acestora de viață, 
de realitate, cerință formu
lată cu pregnanță în do
cumentele Congresului al 
XlL]ca al partidului.
„ZIUA ÎNTREPRINDERII"

In unitățile miniere din 
Valea Jiului, în această 
săptămînă are loc înmîna. 
rea diplomelor și insig. 
nelor de fruntaș în între
cerea socialistă pe anul 
1979. Comitetele sindicate
lor folosesc acest prilej 
pentru a iniția noi discuții 
în vederea extinderii și ge
neralizării metodelor și..

• tehnologiilor avansate, a 
inițiativelor muncitorești,' 
în scopul sporirii produc, 
ției de cărbune și a efi
cienței economice. In ma
joritatea întreprinderilor 
miniere cum sînt l.M. Lu
peni, l.M. Bărbăteni, l.M. 
Petrila, l.M. Paroșeni și 
altele, grupele sindicale 
acționează stăruitor pentru 
intensificarea activității de 
producție în acest final de 
trimestru. In fruntea acțiu. 
nilor se situează fruntașii 
anului 1B79, muncitori cu 
o temeinică pregătire pro. 
l’esională și politico-ideolo. 
gioă. „Zilele întreprinderii", 
acțiune politico-educativă 
devenita tradițională în 
Valea Jiului, se va consti
tui șj de această dată în- 
tr-un util schimb de expe
riență.

Valeria COANDRAȘ

Mecanizarea complexă
(Urmare din pag, 1)

a ajuns la 147 670 tone, pre. 
conizîndu-se ca în acest an 
să depășească 154 000 tone. 
In consecință, harnicul co
lectiv de aici a extras pes
te sarcinile de plan aferen
te anului trecut 60 000 tone 
cărbune, iar în perioada ca
re a trecut din acest an. 
plusul la producția fizică 
de cărbune este de 16 800 
tone.

Nu lipsite de interes 
preocupările minerilor 
la Lupeni în ceea Ce 
vește mecanizarea lucrărilor 
din stratul 13. Exploatînd 
un complex mecanizat în. 

acest strat, brigada cunoscu
tului miner Ioan Kacso a 
obținut lună de lună în
semnate sporuri de produc
ție. Cunoscute sînt preocu-

sini 
de 

pri-

Realizarea
(Urmare din pagina I)

vă a minei, compartimen
tele de resort au acționat 
cu deosebire pentru spo
rirea eficienței dotării teh
nice, prin îmbunătățirea 
funcționării utilajelor. 
Drept urmare, în primele 
două luni ale anului, în 
cele 3 abataje frontale do. 
tarte cu complexe mecani
zate au fost depășiți atît 
indicatorii de productivi
tate, cît și indicele de u- 
tilizare extensivă, obți- 
nîndu.se un spor de pro
ducție de aproape 4 000 to
ne cărbune.

Un loc. important în 
munca politică desfășura
tă de organizațiile noas
tre de partid La ocupat 
întărirea ordinii și disci
plinei, folosirea eficientă 
a timpului de lucru, întă
rirea asistenței tehnice și 
aprovizionării locurilor de 
muncă pentru reducerea 
numărului brigăzilor care

pările colectivului 
Lupeni și în ceea

minei 
ce pri

vește mecanizarea stratului 
15. In acest an, mai precis 
la începutul lunii martie, 
în stratul 15 s-a introdus 
un complex mecanizat, 
construit la I.U.M. Petro
șani. Cu acest utilaj, chiar 
din primele zile de exploa
tare, productivitatea mun
cii planificată a fost depăși
tă în medie cu 4 tone 
post.

Trebuie 
tul că la 
canizarea 
crărilor din 
aplică cu succes în difei

consemnat
l.M. Lupeni 
complexă a 

subteran

pe

fap- 
me-.’, 

lu-
s,e

te straturi și ca aceasta es
te net superioară tehnologi
ilor clasice de exploatare. 
Diferența dintre cele două 
tehnologii (mecanizare 
complexă și susținere in

u

nu-și realizează sarcinile 
de plan. Toate aceste de
ziderate au constituit obiec
tul dezbaterilor în adu. 
nările ,
din grupele sindicale, 
discuțiilor .individuale 
membri de partid, 
cent încheiate. In spiritul 
acestor deziderate a fost 
reînnoită propaganda vi
zuală. In vederea întăririi 

un 
la 

a 
cei
a-

generale de partid, 
al 
cu 

re.

ordinii și disciplinei, 
colectiv special format 
nivelul întreprinderii 
purtat discuții cu toți 
care în anul trecut au
vut multe absențe nemo- 
tivate soluționîndu.se eu 
acesț prilej șț unele difi
cultăți 
fruntat 
cauză.

Deși de la începutul a- 
hulni s-au încheiat 
două luni, rezultatele 
ținute de colectivul 
tru, putem afirma, că sînt 
pe măsura strădaniilor de. 
puse. Planul de extracție 
â fost depășit pe primele

doar 
ob- 

nos.

Bunii gospodari își 
confirma calitatea
La inițiativa biroului 

grupei sindicale, dumini
că, 23 martie a.c., colecti
vul cantinei minei Lu
peni, unitate care a ocu
pat locul întîi în întrece
rea „Cantina cu cele mai 
bune rezultate", a între
prins,. acum la sosirea pri
măverii. o acțiune menită 
să îmbunătățească activi
tatea întregii unități.

La apelul șefului canti
nei, tovarășul Radu Suia, 
randa, schimburile- con
duse de Varvara Popescu, 
Camelia Popescu și Elena 
Voroneanu s.au prezentat 
la primele ore ale dimine
ții în formații complete. 
Ca buni gospodari, ei au 
triat și împrospătat în
treg inventarul legumi
col și de zarzavat din silo
zurile și magaziile canti
nei, asigurind astfel in
trarea în procesul de pre
gătire a hranei numai a 
alimentelor de bază <Je 
■•ea mai bună calitate.

Acțiunea la care au par
ticipai 20 de femei de la 
cantina Lupeni constituie 
un exemplu bun de urmat 
și de alte unități de can
tine. (T.K.)

I
I

• Raport tineresc de la
I.K.A. „Vîscoza" Lupeni: 
tinerii din
U.T.C .din 
au realizat 
tul anului 
de muncă 
6000 lei la

. nanțate.
1 • Elevii și pionierii de

!

organizația 
întreprindere 
de la începu. 
2000 de ore 
patriotică și 

economii fi-

dividuală) aplicate în stra
tul 3 este de 4,7 lone/post. 
Acest lucru dovedește odată 
în plus eticiența mecaniză
rii complexe a lucrărilor 
din subteran.

In numerele viitoare ale 
ziarului cu sprijinul spe
cialiștilor de la l.M. Lupeni 
vom împărtăși din experien
ța acestui colectiv, privind 
modul de întreținere și ex
ploatare a utilajelor, pre
cum și din inițiativele mun
citorești lansate din abata
jele mecanizate de aici, 
printre care amintim pe 
cea mai recentă, PRELUN
GIREA CU INCA UN CI
CLU A DURATEI DE IUNC- 
ȚIONARE A COMPLEXE
LOR MECANIZATE, iniția
tivă lansată de colectivul 
de mineri din sectorul IV 
al l.M, Lupeni.

Exigențe 
permanente 

(Urmare din pagina I)

dului nostru; a operei to. 
varășulu- N r c o 1 a e 
Ceaușescu, iar pe de altă 
parte., de încorporarea în 
întroașa noastră activitate 
a acestor documente, a i. 
deilor novatoare elabora
te de partidul nostru și 
secretarul său general.

nu 
te. 
va- 

tică,

' Studiul Superficial 
permi te desprinderea 
zelor 
loare 
și, j~ 
tinuă 
continuare teze 
re nu mai sînt 
litate. Ceea ce

noi, de înaltă 
teoretică și prăc;

în consecință se con- 
■J să se propage in

ARCANA CLEMENT, Vul
can : Referitor la scrisoarea 
pe care ați adresat-o redac
ției, vă comunicăm următoa
rele : conform dispozițiilor 
art. 7 al. 1 din Decretul 
246/1977 „Alocația de stat 
pentru copii se acordă, se 
modifică sau încetează înce- 
pînd cu luna următoare ce
lei în care sînt îndeplinite 
condițiile prevăzute de le
ge”. In acest sens, persoane
le solicitate tr^juie să de
pună la timp actele necesare 
la unitatea la care lucrează, 
iar unitatea 
sa plătească alocația înce- 
pîrid cu luna următoare ce
lei în care sînt îndeplinite 
condițiile legale. Din cele 
scrise de dv. rezultă că aii 
depus actele Ia unitatea la 
care lucrați în 10 decembrie 
1979. In acest caz, aveți 
dreptul la alocație de stat 
pentru copii, începînd cu 
lună ianuarie 1980. Potrivit 
actului normativ amintit, 
alocația se acordă numai la 
data stabilirii ei, neputîn- 
du-se acorda retroactiv pe 
un anumit termen.

■ ATESIU EMILIA, Vulcan :. 
Potrivit art. 29 din Legea 
nr. 3/1977 „Persoanele ca
re au suferit accidente de 
muncă, au contractat 
profesional^ sau care 
motive de sănătate nu

pot lucra în condițiile de la 
locurile de muncă avute an
terior vor fi încadrate Ia 
locuri de muncă mai ușoa- 
rh, corespunzător capacită
ții lor de muncă. Obligația 
de a asigura încadrarea în 
astfel de locuri de muncă 
revine unității socialiste îh 
care sînt încadrate". Înca
drarea se face pe baza de-

In acest caz, 
nr. 3/1977, 

poduri C.F.R. 
obligat să 
loc de mun- 

dv.

două luni eu aroape 3500 
tone de cărbune ; și, ea 
expresie a eficienței preo
cupărilor pentru îmbună
tățirea calitativă'a activi
tății întreprinderii, indi
catorul producția netă va
lorică a fost realizat în 
proporție de 115,5 la su
tă. Sînt rezultate ce 6- 
glindeșc eficiența muncii 
politice desfășurate de or
ganizațiile noastre de par- 
tid, roadele strădaniilor 
minerilor din rîndurile 
cărora s.au remarcat mai 
ales formațiile conduse de 
comuniștii Eugen Voicu, 
Gheorghe Toana, Leon 
Deak, Nieolae Tăiăn, Cons
tantin Alexa și Alexandru 
Lazov.

In spiritul înaltelor exi. 
gențe formulate de se
cretarul general al parti
dului privind îmbunătăți
rea calitativă a întregii ac
tivități economice, eu pri
lejul recentei 
de lucru de la C.C, 
P.C.R., organizația 
partid a minei Petrila, 
tregul nostru colectiv 
acționa cu și mai multă 
responsabilitate pentru va
lorificarea tuturor resur
selor noastre interne, pen
tru realizarea ritmică a 
sarcinilor de. plan, a tu
tui or obiectivelor pe care 
și. Je.au fixat în ehema- 
iea la întrecere.

consfătuiri 
al 
de 
în. 
vor

t...

este obligata
CURIER
JURIDIC

boli 
din 
mai

ia Școa]a generală din 
Uricani au preluat în în
grijire, gospodărire și 
înfrumusețare parcul din 
fața Casei de cultură din 
localitate, precum și zo
na verde de lingă școală. 
De asemenea, ei vor cu
rați în , această pirmăva. 
ră și terenul de fînaț de 
la Poiana Mare, teren ce 
aparține consiliului popu
lar al orașului. (I.B.)

• Duminică, 23 martie,

ciziei eliberate de către co
misiile de pensii. In situația 
în care întreprinderea la 
care lucrați, cum este cazul 
dv., nu vă poate asigura un 
loc de muncă corespunzător 
capacității de muncă și este 
de acord cu încetarea con
tractului de muncă, socotim 
că nu are dreptul la despă
gubiri privind cheltuielile 
de școlarizare. Potrivit le
gislației în vigoare, în toate 
cazurile cînd nu se reține 
culpa persoanei încadrate 
ori cînd motive temeinice 
sînt de natură a justifica 
nerespectarea angajamentu
lui asumat, unitatea nu are 
deschisă calea recuperării.

SUCItJ GHEORGHE, Me- 
rișor: 1) Prin decizia nr. 
1428 din 29 iunie 1978, eli
berată de comisia de exper
tiză Petroșani, sînteți. pen
sionat gr. III: 
potrivit" Legii 
Șantierul hr. 1 
Timișoara era 
vă asigure un
că potrivit capacității 
de munca.

2) Persoanele care 
vechime în muncă de 
nimum 30 de ani — 
bații și 25 ani femeile, *pot 
beneficia de. pensie pentru 
limită de vîrstă Ia împli
nirea vîrstei de 62 de ani 
bărbații și 57 de ani fe
meile, Pensia se poate acor
da și lascererea persoane-

- lor interesate, la împlini
rea vîrstei de 60 ani băr
bații și 55 ani femeile, da
că îndeplinesc . bineînțeles 
condițiile de vechime în 
mutică menționate mai sus.

3) Conform art. 13 al. 2. 
din Legea 3/1977 „persoa
nele care au o vechime în 
muncă de 10—15 ani, li se 
acordă o pensie de 350 Iei 
lunar pentru o vechime de 
10 ani, iar pentru fiecare 
an în plus, pină la 14 ani 
inclusiv, se adaugă cîte 
25 de’ lei.

Constantin GRAURE, 
jurist

„Steagul roșu 
a criticat, organele

vizate răspund
SANCȚIUNE MERITATA
In nota intitulată „Soco

teală cu... ciubuc", publi
cată în nr. 8530 al 
„Steagul roșu", se 
faptul că șoferul 
Bălușe a taxat trei 
de pe rufa Livadia

cu...
ziarului 

critica 
Miron 

călători 
— Pe

troșani cu 28,50 lei, dar le-a 
dat bilete în valoare de 
7,50 Iei, însușindu-și dife
rența de 21 Iei. Răspunzînd 
ziarului, conducerea între
prinderii de transporturi au
to Hunedoara — Deva ara
tă că împotriva șoferului 
respectiv s-a întocmit pro- 
ces-vcrbal de contravenție 
și va fi sancționat conform 
Legii 59. Sancțiune pe mă
sura abaterii săvîrșite.

vechi ca
de aetitâ- 

e mai 
grav este faptul că super
ficialitatea pe care o ma
nifestă unele cadre didac
tice care predau științele 
sociale, se transmite și t

celor pe care, trebuie săli 
instrUirti; să-i educăm. 
Or, trebuie ținut seama că 
activitatea laborioasă a 
partidului nostru, a secre
tarului său general, tova
rășul Nieolae Ceaușescu la 
.dezvoltarea teoriei revo
luționare marxist-leninis. 
te, reprezintă pentru noi 
o măre răspundere în di
recția pătrunderii, dezvol
tării și transmiterii aces
tor idei profunde și origi
nale, iar integrarea lor în 
lecții, dezbateri, nu trebu
ie să se rezume la alipirea 
unui citat, ]a parafrazarea 
lui. Sporirea contribuției 
științelor’ sociale Ia for
marea omului nou, a per
sonalității viitorului ingi
ner sau subinginer, depin
de în mare măsură de mo
dul în care noi reușim ca 
ceea ce predăm la lecții să 
nu fie abstract, ci strîns 
legat și ilustrat cu feno
menele locale, concrete și 
care, puse in relație cu o 
teză teoretică, permite în
țelegerea de către studehți 
și elevi — mult mai ușoa
ră a respectivei teze, în 
final a întregii politici a 
partidului. Disciplinele pe 
care le predăm la științe
le sociale trebuie să înar
meze studenții cu princi
piile de bază ale ideolo
giei partidului, să deter
mine comportarea în spi
ritul acestor principii.

Toate cele de mai sus 
impun cadrelor care pre
dau științe sociale peilîn- .... 
gă o stăpînire temeinică 
a spiritului și semnifica
țiilor documentelor parti
dului nostru, a operei se- 

, cretarului general, și o 
integrare deplină *n viața 
social-politică a munici
piului nostru pentru a cu
noaște la modul cel mai 
profund spațiul social-po
litic în care ne desfășurăm 
activitatea pentru a ne pu
tea aduce contribuția, prin 
cercetarea științifică, la 
soluționarea problemelor 
pe care le ridică dezvolta
rea Văii Jiului, care deți
ne o pondere însemnată în 
economia națională.

"Consider că exprim 
dul tuturor cadrelor 
dactice care predau 
ințele sociale în

tot ce ne stă în putință 
pentru a ridica predarea 

' științelor sociale la cotele 
de exigență formulate de 
partidul nostru,’ ; integrîn- 
du.ne astfel deplin și ac
tiv în viața social-politică, 
ne vom aduce contribuția 
ce ne revine în cadrul ac
tivităților politico.ideolo
gice și educative.

gîn- 
di. 
ști

ințele sociale în munici
piul nostru, că vom face

75 de tineri din orașul 
Vulcan au intrat, într-un 
cadru festiv, în posesia 
buletinelor de identitate. 
Cu acest prilej tinerii au 
fost îndrumați asupra 
importanței și modului de 
păstrare a actelor de 
dentitate. (I. Popa)

men Igna, Lenica Hanz, 
Ion Iancu, Nieolae Dea- 
eonu și Cornel Budică 
sînt cîțiva dintre cei ca
re, în afara orelor de pro
gram, se dedică activității 
artistice.

i-

• La l.M. Paroșeni, 
grup de entuziaști au 
ceput repetițiile la mon
tajul literar.muzical „Pro. 
meteii adîncurilor" Car-

un 
în

• Acum, la finele tri
mestrului, I.C.S. Mixt Lu
peni a aprovizionat re
țeaua proprie de desface
re cu marfă achiziționa
tă suplimentar față 
contract în valoare

1 800 000 lei, dovadă a 
preocupărilor pentru asi
gurarea unui bogat sorti
ment de mărfuri. Astfel, 
s-a reușit ca, de la înce
putul anului, întreprinde
rea să-și depășească pla
nul la desfacere cu
2 100 000 lei și să reali, 
zeze beneficii în valoare 
de 440 000 lei.

Jocalitate, au audiat ex. 
punerea „68 de ani de la 
crearea-U.T.C. din Româ
nia — momente și fapte 
din tradițiile de luptă ale . 
tineretului". A urmat o 
seară de divertisment și 
discotecă. I

de 
de

• Numeroși tineri mun
citori și elevi prezențj la 
clubul sindicatelor

Rubrică realizată de 
Dumitru CRIȘAN
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RUGBI, DIVIZIA A
" ................"" . ..............    ' . . : iFotbal, divizia A: Jiul — Olimpia Satu Mare 1-1 0-0)

Circumstanțele unui scor strîns
Panta declinului devine îngrijorătoare!

De 109 zile Jiul n-a 
mai. gustat din cupa, victo
riei in campionat. Din 
cinci partide a obținut 
doar trei puncte, a marcat 
patru goluri, dar a primit 
încă pe atitea. Duminică, 
după 43 de ani, Olimpia 
sparge gheața la Petro
șani, pentru prima oară 
in istoria partidelor dis
putate în Valea Jiului, Mu. 
reșan a înscris pentru săt
măreni. Dincolo de aceas
tă situație statistică fără 
precedent, pierderea punc
telor pe teren propriu îi 
îngrijorează pe suporteri 
dar, se pare că, fotbaliștii 
Jiului nu se sinchisesc 
prea mult, postura sigu
ră de titulari „viageri" îi 
scutește de pregătiri e. 
xemplare, despre viața 
lor... sportivă se aud des
tule lucruri neplăcute și 
totuși conducerea clubu
lui Je acceptă mendrele 
și meandrele de compor
tare ca pe un destin im. 
placabil.

Ha începutul partidei de 
duminică aveam impresia 
că vom asista Ia o victo. 
rie facilă a gazdelor, încă 
din miri. 10, Jiul a preluat 
conducerea printr-un gol 
frumos, centrarea lui CSu- 
pitu a fost reluată de Var
ga, printr-o spectaculoasă 
lovitură de cap, în dreap
ta Iui Feher. S.au consu
mat multe faze la poarta 
Olimpiei, Sălăgean, Min.

DIVIZIA C

Scorul putea
MINERUL LUPENI — E- 

LECTROPUTERE CRAIOVA 
4—2 (2—0). După victoria 
obținută la Băilești prin 
care echipa lor favorită a 
urcat pe primul loc în cla
samentul seriei a Vll-a a 
diviziei C, peste 2000 de 
suporteri ai Minerului Lu- 
peni au ținut să fie pre- 
zenți pentru a-și vedea Ja 
lucru favoriții în compania 
tinerei, dar ambițioasei for
mații Electroput'ere Craio
va. Și nu au avut ce regre
ta. Au văzut un meci dis
putat în ritm vioi, dar spor
tiv și în final au aplaudat 
victoria echipei lor favo
rite. Primul gol al gazde
lor „cade-* la numai două 
minute de la începerea me
ciului. Intrat în careul ad
vers, Popa este faultat clar 
și arbitrul Axente din Arad 

eulescu s-au aflat de mul
te ori în careul advers, dar 
ultimul apărător a inter
venit salutar la eîteva lo
vituri, iar Bucurescu. (38) 
și-a permis să expedieze 
balonul, din careul mic, 
peste transversală.

Din repriza secundă, an
trenorii Olimpiei (mai a- 
les Ene II care dorea să 
plătească o poliță fostului’ 
său club), au cerut elevi
lor lor să-și elibereze . 
apărarea de sub , 
presiune, introducând tot
odată doi veleitari ai ti
tanului — Mureșan și 
Both I, decizie riscantă, 
dar care putea forța, râs- 
turnarea rezultatului. Abor- 
dînd această tactică, in 
miri. 50, surprinși pe li
nia de centru, apărătorii 
sătmăreni s.au lăsat de
pășiți de o centrare înal
tă, Bucurescu s.a angajat 
în cursă, dar în loc să 
lobeze balonul peste Fe
her a acceptat soluția cea 
mai rieinspirată, lăsîn. 
du-se faultat de acesta în 
afara careului mare. Ne
reușita combinațiilor, im
precizia loviturilor libere 
au marcaț psihic' formația 
din Vale, a cărei uzură 
morală joacă feste tocmai 
în momentele cheie ale 
partidelor și în min. 57 
s.a produs egalarea. De 
pe aripa dreaptă, flațe- 
ganu a executat o lovitu
ră liberă, apărătorii Jiu-

fi mai mare
indică prompt punctul de 
la 11 metri. Execută Dosan 
și 1—0. Al doilea gol al 
gazdelor „cade** în minu
tul 43 cînd la o centrare de 
pe partea dreaptă Dumitru 
înscrie.

Repriza a doua debutea
ză cu un autogol înscris 
copilărește de un apărător 
de la Electroputere Cra
iova, care, vrînd să tri
mită acasă, înscrie în‘pro
pria poartă și 3—0. Condu
când la scor de forfeit, re
prezentativa minerilor mer
ge circa 15 minute cu „mo
toarele la relanti" dînd po
sibilitatea oaspeților să îns
crie de două ori. Văzîndu-și 
golaverajul periclitat, ju
cătorii de la Lupeni accele
rează din nou și în min. 
78 Voicu pecetluiește scorul 
la 4—2. (D. C.) 

lui au simțif ce înseamnă, 
pe pielea lor riscul jo
cului la ofsaid, singur cu 
Caval, Mureșan a introdus 
balonul în plasă.

Descumpăniți, fotbaliș. 
tii gazdelor au atacat me
reu, dar Stoichiță și Ciu- 
pitu n.au limpezit com
binațiile la mijlocul te
renului, reintrarea lui Mu. 
șat n.a produs revirimen
tul așteptat, cînd, în sfîr- 
șit, antrenorii au decis 
înlocuirea lui Bucurescu, 
autorul moral al egalării, 
eu Enescu era prea tîrziu. 
Feher s-a dovedit în con
tinuare inspirat (Ia lovi
tura liberă a lui Ciupitu 
— 67, prin plonjonul la 
picioarele lui Sălăgean — 
(83) șuturile adversarilor 
săi au ocolit buturile, al
tădată (85) Pop a respins 
balonul de pe linia porții...

Astfel se face că la sfâr
șitul? celor 90 de minute: 
de joc, spectatorii au a- 
plaudat formația vizita
toare și arbitrii, și-au de
zaprobat însă zgomotos 
favoriții. atitudine care 
lasă să se înțeleagă de

DIVIZIA A
REZULTATE. TEHNICE : Gloria Buzău — Politeh

nica Iași 0—1 ; Steaua — Chimia Rm. Vîicea 6—1 ; U- 
niyersitatea Craiova — S.C. Bacău 3—0 ; Jiul — Olim
pia Satu Mare 1—1 ; C.S. Tîrgoviște — F.C.M. Galați 
3—1, F.C. Argeș — Sportul studențesc 2—0; Politeh
nica Timișoara — „U“ Cluj-Napoca 2—0; F.C. Olt — 
F.C. Baia Mare 2—0 ; A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo 0—0.

CLASAMENTUL

1. Steaua 24 12 8 4 54—26 32
2. Universitatea Craiova 24 13 5 6 49—22 31
3. F.C. Argeș ’ 24 13 4 7 41—27 30
4. Dinamo 24 11 7 6 39—25 29
5. F.C. Baia Mare 24 12 3 9 39—33 27
6. F.C. Bacău 24 8 9 7 31—35 25
7. F.C.Mi Galați 24 9 7 8 36—43 25
V. Jiul 24 10 5 9 20—28 25
9. Sportul studențesc 24 10 4 10 23—22 24

10. Chimia Rm. Vîicea 24 10 4 10 32—35 24
11. „Poli** Timișoara 24 10 3 11 31—30 23
12. A.S.A. Tg. Mureș 24 9 5 10 26—31 23
13. Politehnica Iași 24 10 2 12 28—31 22
14. F.C. Olt 24 9 3 12 30^-37 21
15. C.S. Tîrgoviște : 2’4 8 5 11 27—39 21
16. „U" Cluj-Napoca 24 9 2 13 27—31 20
17. Olimpia Satu Mare 24 5 8 11 22—37 18
18. Gloria Buzău 24 4 4 16 18—41 12

ETAPA VIITOARE : (miercuri, 26 martie) F.C. Olt 
—- Politehnica Timișoara, ,.U“ Cluj-Napoca — Jiul, 
F.C. Baia Mare — Steaua, ,S..C. Bacău — C.S. Tîrgoviște, 
Dinamo — Universitatea Craiova, A.S.A. Tg. Mureș — 
F.C.M. Galați. Olimpia Satu Mare — F.C. Argeș, Poli
tehnica Iași — Chimia Rm. Vîicea, Sportul studențesc 
— Gloria Buzău.

zamăgirea suferită de ei 
în acest început infruc- 
tuos de retur. Cu atît mai 
mult cu cit pentru for
mația din: Vale urmează 
două grele deplasări la 
Cluj-Napoca și Galați, a- 
poi virtuala replică a lui 
Dobrin șl a coechipierilor 
săi, relansați în cursa 
pentru titlu, stîrnește noi 
motive de îngrijorare chiar 
în propriul teren... Ce au 
de gînd antrenorii și ju
cătorii Jiului ? Panta cri
zei lor de formă este atît 
de abruptă, dacă nu se 
întrevăd măsuri exprese 
de reabilitare, declinul va 
coborî culorile Jiului la 
periferia . clasamentului, 
zonă aproape imposibil 
de escaladat, datorită pro
gramului neașteptat de di
ficil și surprizelor din ga
zon și din culisele con
fruntărilor finale.

JIUL : Cavaj — P- Gri- 
gore, Bădin, Rusu, Min- 
eulescu — Varga, Ciu. 
pitu, Stoica (Mușat), .Stoi
chiță — Bucurescu (Enes
cu), Sălăgean.

Ion VULPE

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
R.C. SPORTUL STUDEN
ȚESC BUCUREȘTI : 13—6
(9—0). Dinlotdeauna între 
cele două formații studen
țești a existat o diferență 
de valoare favorabilă gaz
delor, iată de ce in cadrul 
acestui derby colegial se 
punea doar problema sco
rului. Cjncisprezeeele frați
lor H ari ton a opus însă o 
rezistență deosebită, a acțio
nat grupat și deși grămada 
lor era inferioară a cîștigat 
multe baloane, în repriza 
secundă au stăpinit chiar, 
minute în șir, terenul ad
vers. Studenții din Petro
șani au avut în Ortelecan 
col mai bun om, dar nespri
jinit de coechipieri, șar
jele sale au fost „măcina
te-1 în apropierea liniei de 
22. Știința și-a asigurat a- 
vautajul prin Tudose, lovi
turile lui, acordate pentru 
ofsaiduri sau alte infracțiuni

Cabanele noastre pot îi mai primitoare
Apreciez ca, binevenită 

inițiativa redacției de a 
consacra o rubrică — 
„Cronica muntelui** — u- 
nui domeniu atît de com
plex și specific al sportu
lui în Valea Jiului, tu
rismul de masă, condițiilor 
materiale și cerințelor ce 
se impun pentru dezvolta
rea acestuia. Prin rîn. 
durile de față aș dori 
să-mi exprim, pe scurt, cî- 
teva opinii.

Pentru început o veste 
îmbucurătoare: la (stră-) 
vechea cabană Bula din 
Munții Retezat se află de 
eîteva luni, pare-se, un 
bun gospodar, pe nume 
Albert Piekny. Nemaifiind 
din vară la această caba
nă, am fost plăcut surprins 
înlr-una din duminicile 
trecute găsind cabana re
novată: curată, cu podele 
refăcute, .avînd chiar și 
perdele la micile-i ferestre. 
Mai mult, avea și un 
beculeț aprins, curentul 
electric fiindu-i furnizat 
de un mic generator an
trenat de apa curgătoare 
a unui pîrîu din preajmă. 
In șapte ani, de cînd po- multe 
posesc la această cabană 
mereu, n-am văzut-o atît 
de îngrijită, de primitoa-

s-au dovedit precise (9—0) 
in. min. 8, 23 și 34. După 
pauză însă outomulțumi- 
rea gazdelor și avantajul 
vântului au devenit aliații 
circumstanțiali ai bucureș- 
tenilor, care au redus din 
handicap, prin eseul lui 
Ilie și transformarea Iui 
Chiciu (9—6). Cînd • s-au 
decis să joace balonul la 
mină, învingătorii s-au de
tașat, s-au apropiat mai 
des de terenul de țintă ad- 
yers.; .Catană, care mai a- 
vusese la activ eîteva in
cursiuni curajoase, a pe
cetluit scorul final, în jnin. 
73 : 13—-6, dar la eseul rea
lizat de el. merită mențio
nate efortul șî subtila „în
crucișare-- a treisferturilor 
noastre. Din formația Știin
ței la nivelul așteptat au 
evoluat Ortelecan, Tudo
se. Catană, Dinu, Drondoe 
și Nedelcu. (V. ION)

re. Și cum să nu te simți 
bine în aceste condiții ?

In virtutea acestor gîn- 
duri atît de frumoase, aș 
face apel la toți turiștii 
de a contribui ia buna în
treținere și păstrare a a- 
cestor atît de necesare a- 
dăposturi pentru odihna 
noastră după un drum 
lung și obositor pe munte, 
cabanele.

Și încă o idee, pentru 
că revista „România Pito
rească" ne informează că 
în munții Ceahlău cabana 
Dochia este iluminată e- 
lectric de un mic genei a- 
tor antrenat hidraulic de 
energia inepuizabilă a a- 
pelor de munte, propun 
să se găsească o modali
tate de a fi sprijinită i- 
nițiatiya cabanierului de 
la cabana Buta pentru 
construirea unei . mior oh i- 
drocentrale care să «furni
zeze energia necesară ilu
minării întregii cabane, 
altfel decît cu grupuri ge
neratoare iuncționînd cu 
motorină (scumpă) precum 
la cabana Straja și’■ ■ ia 

altele.

Teoiil SAS, 
chimist, C.C.S.M. Petroșani

Un junior de excepție, în fața... porții consacrării

Multă vreme va rămîne 
în amintirea iubitorilor 
sportului cu balonul ro
tund întâlnirea televizată 
dintre naționalele ’70 și ’80, 
recitalul Dobrin, incontes
tabilul star al fotbalului 
românesc, fiind aplaudat 
la scenă deschisă de pes
te 70 000 de spectatori. 
„Cazul Dobrin**, prezent 
pe prima scenă a sdcce- 
rului, de cînd fotbalistul 
din Trivaie împlinea 15 
ani, poate fi privit, din
colo de unele contestări, 
și prin prisma curajului 
cu care unii antrenori și 
conducători de cluburi a- 
cordă girul lor tinerelor 
valori. Loturi întregi sînt 

de-acum formate în zona 
de baștiiiă a echipelor, 
F.C. Pitești, S.C. Bacău, 
F.C. Baia Mare, U.'Craio
va și altele. acordă atesta
te de încredere tinerei ge
nerații, reprezentanții ei 
ajung Chiar în națională. 
Se manifestă însă și ten
dința conservatoare, oare 
nu e simptomatică? Cu toa
tă infuzia de tinerețe, yîrsta 
medie a divizionarei A 
din Petroșani, faptul că 
lotul . său cuprinde, în 
majoritate, jucători for
mați în alte centre fot
balistice din țară nu tre
zește semne de Întrebare 
conducerii clubului? Să 
nu existe talente în Vale, 
capabile să evolueze în 
primul eșalon ? Or, pro
dusele propriei pepiniere 
Boloș, Voicu, Colceag și, 
mai recent, Pocșan au fost 
îndrumate spre diviziona
rele C...

Un alt nume, deocam
dată abia cunoscut, dove
dește contrariul. Este vor
ba de Horațiu Lăsconi (1,75 
m, 64 kg), care va împli
ni, la 8 aprilie, 17 ani, e- 
lev în clasa a Xl-a Ia 
Liceul industrial din Pe- 

trila. Pînă anul trecut n.a 
mai evoluat în vreo for
mație de copii sau juni. 
ori (!?), dar, după o probă 
de joc, antrenorul Gogu 
Tonca, La titularizat îh 
echipa Jiului care activea. 
ză în 'campionatul repu
blican al juniorilor. . După

Horațiu Lăsconi, un virtual om de gol 
al Jiului?

numai trei jocuri, l-a pro
movat in prima formație 
de juniori. Noul înaintaș 
centrul dreapta posedă un 
dribling scurt, impresio
nează prin trarvaliu, șu. 
tează bine cu ambele pi. 
cioare, „Văzut-* de speci. 
aliști a fost convocat la 
un trial pentru lotul 
U.E.F.A. ’81, alături je alți 
74 de juniori, la Brad. 
Printre cei selecționați 
era și Horațiu Lăsconi. 
In vara trecută a partici
pat ca titular al naționa
lei de juniori la turneul 
internațional de la Arad 
(1-6 iulie), apoi la Balea- 

niada de fotbal a juniori
lor, disputată la Hunedoa
ra, Orăștie și Deva. Din 
păcate, a fost folosit doar 
în întâlnirea de la Orăștie, 
cu. selecționata Bulgariei. 
A urmat nouă ediție a 
campionatului...

Prin ce impresionează

Horațiu Lăsconi ? L-am 
urmărit în eîteva partide 
de juniori sau la întâlniri, 
le amicale ale formației 
de seniori. Posedă un re
marcabil simț de orien
tare șt un apetit deosebit 
de gol. In această ediție, 
deși a lipsit perioada cit 
a fost convocat la lot, a 
înscris 11 goluri, dintre 
care șapte în terenurile 
adversarilor. Spre exem
plu, două pe gazonul Chi
miei Rîmnicu. Vîicea, alte 
două la Tîrgoviște. Goluri 
înscrise mai ales din ac
țiune, de fapt calitățile sa
le ofensive au fost remar- 

: cute de antrenorii Oiadă, 
Libardi, Toncă, de specia
liști de talia lui Călinoiu 
și de alți antrenori de la 
federație. In partidele a- 
m.eale a’e seniorilor, 13ă- 
dih, Stoichiță, Stoica îl 

''încurajează, cdnjbinațiiie 
cu el creditează un înain
taș percutant, alți coechi
pieri mai vîrstnici- îl ig
noră insă,, ori pur și sim
plu, îi sancționează reuși
tele prin faulturi. Cunos
cutul spirit circumspect al 
conducătorilor clubului a 
suferit însă o breșă, cînd 
s.a liotărît ca Horațiu 
Lăsconi să participe la pre
gătirile precompetiționale 
împreună cu echipa mare. 
A rămas însă „senator de 
drept" la juniori...

In condițiile în care Jiul 
traversează o acută criză 
de formă, tocmai datorita 
lipsei omului de gol, ta
lentul și ambiția de afir
mare ale lui Horațiu Lăs. 
eoni îl recomandă ca un 
posibil candidat pentru 
titularizare în prima e. 
chipă. Lipsește însă cu
rajul de a.l trimite în te
ren în confruntări ofici

ale, măcar eîteva minu
te, factor însă de impor
tanță deosebită în matu- 
rizarea sa volitivă șj tac
tică, pentru integrarea in 
unsprezeeele senior.lor. 
Momentul este mereu a- 
mînat, chiar și atunci cînd 
soartă unei partide este 
ști ută, . afectînd resursele 
morale ale tmărului fot
balist de excepție. Ne în
trebăm : dacă așa se pro
ceda cu Dobrin, Bălăci, I. 
rimescu, frații Solomon, 
Cerhescu, Bolba și ceilalți, 
se mai putea vorbi despre 
afirmarea tinerei generații 
în prima divizie a țării ?

Răspunsul la această în
trebare trebuie să parvi. 

,nă din partea antrenorilor 
și conducătorilor clubu
lui Jiul, avînd speranța 
că demersul nostru, rn 
numele iubitorilor fotba
lului din municipiu] Pe
troșani, va fi receptat eu 
promptitudine și tact fa
ță de cel care promite sa 
devină o autentică valoa 
re a fotbalului din Vale.
(Sever NOIAN)
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Prezențe românești
SANK) DOMINGO 24 

(Agerpres). Președintele 
Republicii Dominicane, 
Antonio Guzman, a pri
mit o misiune economică 
română afiată în vizită în 
această țară

Cu acest prilej, «lin 
p a r t e a tovarășului 
Nicolae Ceausescu, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, au fost 
transmise președintelui 
dominican un mesaj de 
salut și urări de sănăta. 

te și fericire personală, de 
pace și prosperitate popo
rului dominican.

Președintele Republi
cii Dominicane a mulțu
mit călduros pentru me
sajul primit și a rugat să 
se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un me
saj «le salut și cele mai 
bune urări de sănătate și 
succese personale, de 
prosperitate și pace pen. 
tru poporul român.

BERNA 24 (Agerpres). 
In cadrul acțiunilor de
dicate celei de-a 2050-a a- 
niversări a constituirii 
primului stat dac centra
lizat și independent, la 
Berna a avut loc o mani
festare românească. Cu 
acest prilej au fost evo
cate cele mai importante 
etape din procesul for
mării poporului român, 
originea sa daco.romană. 
continuitatea sa în spa
țiul carpato.dunărean.

X
CAIRO 24 (Agerpres). 

Ziarul egiptean „Al. 
Gumhuria" a dedicat do
uă pagini țării noastre cu 
prilejul prezenței Româ
niei la cea de a XlII-a e- 
diție a Tîrgului interna
țional de la Cairo.

Sub titlul „Obiective
le principale și direcțiile 
generale de dezvoltare e- 
conomică și socială a 
României prevăzute de 
planul cincinal 1981—

1985“, sînt prezentate pe 
larg liniile directoare ale 
activității poporului ro
mân de edificare a socie
tății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Este inserat, de aseme
nea, un amplu articol in
titulat „Dezvoltarea sus
ținută — caracteristică e- 
sențială a relațiilor co
merciale egipteano.ro. 
mâne“, în care se arată: 
„Relațiile economice din. 
dintre Republica Arabă 
Egipt și Republica So
cialistă România se ca
racterizează prin diversi
ficare și crearea de noi 
domenii de colaborare 
fructuoasă, corespunză
tor intereselor comune a- 
ie celor două țări priete
ne și în lumina politicii 
de cooperare și priete
nie ale cărei baze au fost 
stabilite de președinții 
Nicolae Ceaușescu și 
Mohammed Anwar El 
Sadat".

încheierea tacrăriter Comitetului 
International pentru Securitate 

șl Cooperare în Europa
BRUXELLES 24 (Ager

pres). La Bruxelles s-au 
Încheiat lucrările. Comite
tului Internațional pentru 
Securitate și Cooperare în 
Europa, la care au parti
cipat delegați din 21 de 
țări de pe continent, între 
care și România, precum și 
din partea a zece organi
zații internaționale negu. 
vernamentale.

La reuniune s.au dezbă
tut și reliefat rolul opi
niei publice, căile de ac
țiune și sporirea contribu
ției sade la procesul de e- 
dificare a securității euro
pene, continuarea destin
derii și pregătirea reuniunii 
de la Madrid- Reprezen
tantul țării noastre, Vasile 
Nieolcioiu, a înfățișat con
cepția, analizele și apre
cierile tovarășului Nicolae 
Ceauș eseu privind evoluția

situației internaționale, 
tendințele ce se manifestă 
pe plan mondial, inițiali, 
vele României consacrate 
securității, cooperării și 
păcii în Europa și în lume. 
El a subliniat necesitatea 
de a se face totul pentru 
oprirea cursului periculos 
al încordării, respingerea 
tendințelor de revenire la 
politica războiului rece, 
soluționarea tuturor con. 
flintelor și litigiilor numai 
pe cale pașnică, prin tra
tative, astfel incit actuala 
tensiune internațională să 
nu ducă la agravarea ra
portorilor dintre statele 
europene, iar acțiunile con
sacrate securității în Eu
ropa să contribuie la' re
luarea destinderii, la îm
bunătățirea climatului po
litic mondial.

Aplicarea rezoluțiilor 
O.N.U. împiedicată 

de atitudinea 
regimului sud-african

LAGOS 24 (Agerpres). 
Intr-o declarație făcută la 
Lagos, președintele Orga
nizației Poporului din A- 
frica de Sud-Vest, Sam Nu. 
joma, a arătat că punerea 
în aplicare a rezoluțiilor 

O.N.U. privind Namibia es
te împiedicată de atitu
dinea regimului sud.afri
can, care refuză să aibă 
convorbiri cu SWAPO. Tot
odată, Sam Nujonia a ară
tat că unele țări occiden
tale sprijină guvernul de 
la Pretoria, acordîndji-i a- 
jutoare economice și mili
tare.

In aceste condiții, popo
rul namibian a ales calea 
luptei armate, unitățile 
SWAPO fiind capabile, în 
prezent, să acționeze cu 
succes în diferite zone ale 
Namibiei, a spus Sam Nil. 
joma.

Deschiderea lucrărilor celui de-ai Xll-lea Congres al P.M.S.U
BUDAPESTA — Trimi

sul Agerpres, Aurel Urzi
că transmite : Luni, în sa
la mare a Casei de cultură 
a muncitorilor din. indus
tria .prelucrării lemnului și 

‘ materialelor de construcție 
din Budapesta și-a deschis 
lucrările cel de.al Xll-lea 
Congres al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungare

, La Congres participă 767 
delegați — oameni ai mun
cii din întreprinderi indus
triale, unități de transpor
turi și construcții, activiști 
de partid și de stat, oameni 
ai muncii, de’la sate, inte
lectuali și alte categorii

sociale, reprezentând pe 
cei peste 800 000 membri 
ai P.M.S.U.

La lucrările Congresului 
participă 35 de delegații 
ale unor partide comunis
te și muncitorești, din țări 
socialiste și din alte țări cu 
care P.M.S.U. întreține re
lații politice.

Partidul Comunist Ro
mân este reprezentat de 
o delegație condusă de to
varășul Iosif Banc, mem
bru al Comitetului Politie 
Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

După aprobarea ordinii 
de zi, tovarășul Janos Ra
dar, prim.secretar al C.C.

al P.M.S.U., a prezentat 
raportul Comitetului Cen
tral al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar.

In prima zi a lucrărilor, 
tovarășul Iosif Banc, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., conducătorul de
legației P.C.R., a transmis 
mesajul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, adresat celui de.al 
Xll-lea Congres al Parti
dului Muncitoresc Socialist 
Ungar.

Lucrările Congresului 
P.M.S.U. continuă.

U.M.T.C.F. Uricani
încadrează de urgență: 

șoferi, mecanici auto, sudor și forjor 
Informații la telefon 180, Uricani.

E. Q. C. L. Lupeni
încadrează urgent:

— șoferi pentru autocarosată tip 
containere

Retribuția se acordă conform Legii 
57/1974 și Decretului 188/1977.

Informații, zilnic la compartimentul per
sonal, Lupeni, strada 23 August nr. 8. Tele
fon 602, 603.

întreprinderea mecanică Sadu 
cu sediul in comuna Bumbești—Jiu, județul 
Gorj încadrează urgent următorul personal:

— instalatori tehnico-sanitari
— bucătari
Doritorii sînt rugați să se prezinte cu 

actele de calificare la biroul personal.
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

cele prevăzute de Legile 12/1971 și 57/1974.

Exploatarea de gospodărie 
comunală și locativă

Petroșani
încadrează conducători auto cu categoria C

Retribuirea se face conform Legii 
57/1974. Informații la telefon 43144 și bi
roul personal.

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

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

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

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

Multiple posibilități de agrement, dis
tracție și excursii.

Stațiunea vă așteaptă !
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PETROȘANI — 7 No
iembrie : Pălărie tare și 
nas de cartof; Republica: 
De ce să-l împușcăm pe 
profesor ? Unirea : Sa
far’ expres.

PETRILA: Inocentul,
seriile I-Il,

LONEA : Cazul Gorgo- 
nova, seriile I-II.

ANINOAȘA : Certificat 
de pauperitate.

VULCAN: Luceafărul: 
Elefantul alb;

LUPENI — Cultural : 
Antichități; Muncitoresc: 
Umbrele verii fierbinți.

10,00
11,00

11,.50
16,00
16.05

16,25

16,45

17,10

19,40

19,50

TV

Teleșeoală.
Film serial
Dallas 
nia petrolieră 
wing. (Reluarea 
pisodului 29).
Telex.
Telex.
Școala Ia... școala 
noii calități.
Curs de limbă en
gleză.
Grecia — De la 
Peloponez la Kava- 
la. Reportaj.
La ordinea zilei în 
agricultură.
Clubul tineretului. 
Revista social-po- 
litică TV. :

Com pa-
E-
e-

Telejurnal
La ordinea zilei 
economie.
Melodii populare 
cu Lucreția Cioba
nii/
Seară de teatru : 
.Stâlpii societății" 

Ibsende Henrik 
Telejurnal.

RADIO

5,00 Buletin de

în

GHANA ȘI GUINEEA 
AU IIOTARIT să extindă 
relațiile politice economi
ce și culturale, se arată, 
între altele, în comunicatul 
comun publicat la înche
ierea vizitei întreprinse la 
Conakry de către șeful sta
tului ghanez, Hilla Limann, 
și a convorbirilor avute cu 
președintele Ahmed Sekou 
Toure.

PRIMUL MINISTRU 
al R.D.P. Yemen, Aii Nas
ser Mohammed, a avut o 
întrevedere cu Alvaro Cun- 
hal, secretar general al 
P.C. Portughez, care se 
află într-o vizită la Aden. 
Totodată, după cum a a. 
nunțat postul de radio A- 
den, în capitala R.D.P. Ye
men a fost semnat un pro
tocol de colaborare între 
Partidul Socialist Yeraie. 
nit și P.C. Portughez.

LA ÎNCHEIEREA lucră, 
rilor reuniunii miniștrilor 
agricultorii din țările mem
bre ale Pactului Andin, 
desfășurată pe parcursul a 
trei zile în orașul bolivian 
Santa Cruz, au fost apro
bate o serie de rezoluții 
privind consolidarea pro
cesului de cooperare eco
nomică în cadrul acestei 
organizații subregionale în 
sectorul agricol.

ALARMATE DE PRO
PORȚIILE MEREU CRES. 
CINDE ale braconajului în 
zonele unde se afîa turme, 
le de elefanți și de trafi
cul ilicit cu fildeș, autori
tățile de la Bangui au ho.

tării interzicerea definiti
vă a vînării acestei specii 
de animale, pe intreg teri
toriul țării. Totodată, se 
interzice colectarea, co
mercializarea, exportul sau 
tranzitul fildeșului pe teri
toriul eentrafricaji și se 
cere tuturor comercianți- 
lor cu fildeș să declare sto
curile pe care le posedă.

AGENȚIA TASS TRANS
MITE că luni, Ia ora 0,04 
(ora Moscovei), după în. 
cheierea programului de 
zbor, s-a produs separarea 
navei de transport „Soiuz- 
T“ de stația orbitală „Sa. 
Iiut.6“. Procesul decuplării 
aparatelor cosmice s-a rea
lizat potrivit comenzilor 
de la Centrul de dirijare a 
zborului și a fost controlat, 
de specialiștii de la servi
ciile terestre.

Mica publicitate
VIND Dacia 1300 în sta

re bună. Informații Lupeni, 
telefon 277, după ora 16. 
(259)

VIND pian vienez, coa
dă scurtă. Petroșani, tele
fon 4120.4, după ora 17. 
(272)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Baboka 
Pinlippe Merrnoz. eliberat 
de Institutul de mine Pe. 
roșani. Se declară nul. (268)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Reman 
Ioan, eliberată de I.U.M.

Petroșani. Se declară nulă: 
(269)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dan Ana, 
eliberată de întreprinderea 
de tricotaje Petroșani. Se 
declară nulă. (247)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Toma 
Kadu Elena, eliberată de 
Liceul Vulcan. Se declară 
nulă. (249)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pra
ia Virgilia. eliberată de 
E.G.C.L. Petroșani. Se decla
ră nulă. (245)

ANUNȚ DE FAMILIE

COLEGII de muncă de Ia Complexul C.F.R. Petro
șani anunță cu durere încetarea din viață a tovarășu
lui lor de muncă

MAIORU VICTOR
înhumarea azi, ora 15, de la capela din Petroșani. (273)

știri.
1 5,05 Ritmuri matinale. 

6,00 Radioprogramul di
mineții. 8,00 Revista pre
sei. 8,10 Curierul melo
diilor. 9,00 Buletin d<4 

I știri. 9,05 Răspundem as- 
| cultătoriior. 10,00 Bule
tin de știri. 10,05 Alter- 
rianțe sonore. 10,25 Atlas 
flocloric. 10,40 Miorița. 
11,00 Buletin de știri. 
11,05 Discoteca „U". 11,35 
Radiopublicitate. 12,00 
Buletin de știri. 12,05 
Din comoara folclorului 
nostru. 12,45 Cîntece 
de pace — program mu
zical. 1300 De la 1 la 
3. 15,00 Clubul curioși
lor. 16,00 Radiojurnal.
16,20 Coordonate econo
mice. 16,40 Orchestra 
Juanito Fernandez. 17,00 
Buletin de știri. 17,05 Tc 
apăr și te cînt patria mea 
— program muzical. 17,30 
Poemele eterne ale mu
zicii. 17,50 Melodii inter
pretate de Aurelian An- 
dreescu. 18,00 Orele se
rii. 20,00 Interpreți în
drăgiți al cîntecului 
popular: Ion Luican.
20,15 România, peisaj in
dustrial contemporan. 
20,30 Memoria pămîntu- 
lui românesc. 21,00 Bu
letin de știri. 21,05 Ca
dențe sonore. 22,00 O zi 
într-o oră. 23,00 Bijute
rii muzicale. 23,30—5,00 
Non stop muzical noc
turn.
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