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MECANIZAREA COMPLEXĂ

Oamenii muncii din Valea Jiului au primit cu den* 
sebită satisfacție și bucurie vestea realegerii tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al parti
dului, în înalta funcție de Președinte al Republicii 
Socialiste România. Dînd glas sentimentelor de profun
dă bucurie ce-i animă, comuniștii, toți oamenii muncii 
din întreprinderile și instituțiile municipiului nostru au 
trimis pe adresa C.C. al P.C.R., personal a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, calde telegrame de felicitare, 
prin care își exprimă încrederea deplină în conducă, 
torul iubit al întregii noastre națiuni.

„Comuniștii, toți oamenii 
muncii de la întreprinde
rea minieră
se spune în telegrama tri
misă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — stăpîniți de 
cele mai alese sentimente 
patriotice, ne exprimăm 
nemărginița noastră bucu
rie față de realegerea dum
neavoastră, mulf iubite și 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit 
și respectat fiu al națiu
nii noastre, ilustru condu
cător de partid și de stat, 
patriot înflăcărat, exem
plu de înaltă principialita
te comunistă, de cutezan-

Lupeni

INIȚIATIVA „Să prelungim cu încă un ciclu 
durata de funcționare a complexului mecanizat 
lansată de Constantin Lupul eseu, a fost
de toate brigăzile mecanizate de la I.M. Lupeni

preluată

i

• CONSTANTIN LUPULESCU : „Prelungind cu 
încă un ciclu durata de funcționare a utilajului, eco
nomisim 12 milioane Iei anual. Or, în Valea Jiului 
sînt zeci de abataje mecanizate...".

• TEODOR BONCALO: „De Ia 6,5 tone/post, am 
ajuns la o productivitate~de 14 — 15 tone/post. Acest 
lucru se datorește oamenilor".

■ ■ ' . ■ . • .

• IOAN KACSO : „Plusul de 31 000 tone cărbune 
are la bază disciplina și responsabilitatea, pregătirea 
și autoperfecționarea minerilor".

• PAUL GRASU „Exploatînd un complex de con
strucție românescă, realizăm o productivitate medie 
de 14 tone/post față de 10 tone/post cit e planificat. 
Aici și-a spus cuvîntul gindirea tehnică proprie a în
tregului colectiv".

ță și intransigență revolu
ționară, personalitate re- 
marcantă a vieții politice 
internaționale contempo
rane, în înalta funcție de 
Președinte al Republicii 
Socialiste România.

Transpunî'nd cu consec
vență în viață indicațiile 
și orientările date de dum
neavoastră pentru meca
nizarea lucrărilor din sub
teran, colectivul întreprin. 
deri; noastre a extras su
plimentar în perioada ca
re s-a scurs din acest an 
o producție de peste 18 0(M

(Continuare în pag. a 2-a]

Caid îndemn spre noi
realizări

Iși împărtășesc experiența șefii formațiilor 
montat și care exploatează 
oare celor planificate.

CONSTANTIN _ . .
LESCU, maistru electrome
canic, conducătorul unui 
abataj mecanizat în stratul 
3, sectorul IV :

„Conduc o brigadă care 
lucrează într-un abataj do
tat eu susținere și tăiere 
mecanizată, brigadă în ca
re în acest an s.a născut, 
și s.a lansat inițiativa 
„Să prelungim cu încă un 
ciclu durata de funcționa
re a complexului mecani
zat". De fapt, inițiativa ex
primă fidel hotărîrea una
nimă a întregii brigăzi, gri
ja ortacilor față de exploa
tarea și întreținerea utila
jului. In condițiile în care 
noi minerii trebuie să dăm 
tot mai mult cărbune țării, 
o asemenea inițiativă era 
absolut necesară, o cerință

de lucru de la mina Lupeni, care au introdus, 
complexe mecanizate obținînd producții și productivități superi-

LUPU. de viață, 
ratei de 
utilajului, 
cerut secretarul general 
al partidului, conduce atît 
la sporirea producției de 
cărbune cit și la reduce
rea cheltuielilor materia
le, la creșterea eficienței 
întregii activități producti
ve. Mărind cu un ciclu du-' 
rata de- funcționare a uti
lajului, brigada pe care o 
conduc poate economisi a- 
nual peste 12 000 000 lei. 
Or, în Valea Jiului sînt 
zeci de abataje mecaniza
te unde se pot obține eco
nomii de zeci de milioane 
de lei.

Pentru a mări viața u- 
tilajului îți trebuie, în 
primul rînd, oameni bine 
pregătiți profesional, ade-

Prelungirea 
funcționare 

așa cum

du- 
a 

ne-a

vărați mineri-tehnicieni, 
capabili să mînuiască teh
nica din dotare. In briga
da mea nu numai că toți 
oamenii sînt policalificați, 
ei sînt și specializați pe fa
ze de operații, lucru care 
a condus la o exploatare 
rațională a utilajului și, în 
același timp, la obținerea 
unor producții superioare 
celor planificate. Semnifi
cativ de menționat este 
faptul că deși în ultimele 
10 lunj, nu s-a înregistrat 
nici o absență nemotivată, 
este o dovadă în plus a 
disciplinei de care dă do
vadă întregul colectiv. I- 
nițiativa lansată din aba
tajul nostru a unit mai 
mult oamenii, i-a ambițio
nat pentru obținerea de 
noi succese. îmi cunosc

ortacii, ..capacitatea lor . 
de munca și dăruire și 
sînt convins că vor . face 
totul pentru a da tot mai 
mult cărbune țării".

TEODOR BONCALO, 
maistru electromecanic, 
conducătorul unui abataj 
mecanizat în stratul 3, sec. 
torul IV.

„In abatajele 
mecanizate sînt 
formații complexe care să 
aibă în componența 
lăcătuși, electricieni, 
draulieieni, mineri, 
meni temeinic pregătiți 
care știu să întrețină și 
să exploateze un utilaj mo
dern, de mare randament.

Constantin GRAURE

complex 
necesare

lor 
hi. 
oa-

(Continuare în pag. a 2-a)

Trei întreprinderi miniere totalizează

37000 tone de cărbune peste plan
Colectivele a trei întreprinderi miniere, 

Lupeni, Bărbăteni și Petrila, — toate trei 
cu sarcinile de plan ale primului trimestru 
al anului realizate înainte de termen — de cărbune cocsificabil extras supli- 
aveau împreună cu o zi înainte de înche
ierea trimestrului, un plus de peste 37 000 
tone de cărbune. In această lună, la zi,

aceleași colective miniere au totalizat un 
plus de 11 328 tone.

30 768 tone din cele 37 000 sînt

Institutul de mine Pe
troșani. Aspect din 
timpul desfășurării unei 
lucrări practice în cadrul 
laboratorului de mașini 
electrice.

Minerii Paroșeniului, 
mineri-tehnicieni, me
serie nouă a cărui inițiator 
este secretarul general 
al partidului, au primit cu 
nețărmurită bucurie, ală
turi de întregul popor, re
alegerea în funcția supre
mă de președinte al Re
publicii pe cel care ne 
este atît de apropiat ini
mii și sufletului 
oaspetele nespus de 
care ne-a trecut, de 
ori pragul minei, 
tîndu-ne lâ locurile 
muncă, în subteran, 
mul de omenie, pe comu
nistul înflăcărat, pe re
voluționarul încercat, care 
este tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului.

Au rămas adine întipă
rite în memoria colectivu
lui momentele entuziaste 
încărcate de semnificația 
îndemnurilor spre împli
nirile- înălțătoare ale vea
cului de aur cînd în 7 oc
tombrie 1966 președintele 
României socialiste se â- 
dresa minerilor noștri : 
„La începutul activității 
sale, urăm colectivului ti
nerei exploatări miniere 
Paroșeni mult spor în 
muncă, succese cîț mai 
mari în îndeplinirea pla
nului de producție, /sănă
tate și fericire tuturor. 
Noroc bunl“.

Urarea întîiului pre
ședinte al României și 
semnătura de pe prima 
filă a „Cărții de aur“ 
a întreprinderii noastre

nostru, 
drag 
două 
vizi. 

de 
pe o-

au constituit actul de naș
tere al minei care avea să 
devină port-drapelul 
canizării în minerit.

Angajamentul luat 
fața președintelui 
l-am respectat cu s , 
nie. In acest cincinal 
ne-am realizat sarcinile 
de plan și le-am depășit 
la zi cu aproape 30 000 to
ne de cărbune. Creșterea 
productivității muncii, pe 
baza mecanizării comple
xe a lucrărilor din subte
ran, așa cum ne-a îndru. 
mat cu clarviziune revo
luționară t o v a r ă ș u 1 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele României, Mine, 
rul de onoare al- Văii Jiu. 
lui, a stat la temelia suc
ceselor de pînă acum și 
va fi baza trainică a ce
lor viitoare. ,

Realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în frun
tea țării ne îndeamnă la 
noi realizări, la noi suc
cese, demne de vremuri
le pe care le trăim. Vom 
încheia, în semn de înal
tă prețuire, prevederile 
actualului cincinal înain
te de termen și vom pre> 
găti temeinic cincinalul 
viitor. Vrem și vom ob
ține 
mai bun, mai ieftin, 
cum 
ne.o. 
României socialiste.

ine-

în 
țării 

sfințe

cărbune mai mult,
așa

ne.o cere țara, cum 
cere președintei#

Petru VOINA, 
inginer șef electromeca- 

■ nic al minei Paroșeni

mentor de la începutul anului, din 
care, în această lună, s-au obținut 
aproape 8 500 de tone.

• Minerii celei mai mari 
și mai mecanizate întreprin
deri din Valea Jiului, mine
rii Lupeniului, statornici în 
realizări, printr-o mobilizare 
de 
de 
de 
ră 
a-1

excepție în zilele pline 
semnificații și încărcate 
emoții, cînd întreaga ța- 
își manifesta bucuria de 
fi reales în fruntea țării 

pe cel mai iubit fiu al națiu
nii române, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au obți
nut realizări de prestigiu pe 
care le-au închinat memora
bilului eveniment. Cu cele 
peste 5 200 tone extrase su
plimentar în această lună, 
Ia zi, minerii Lupeniului au 
totalizat de la Începutul a- 
nului un plus de aproape

18 500 tone cărbune cocsi- 
iicabil.

• La rîndul lor, minerii 
cu cele mai constante reali
zări și ritmice depășiri de 
plan din acest trimestru, mi
nerii de la Bărbăleni, ani
mați de aceleași înălțătoare 
sentimente de profund pa
triotism, de dragoste față de 
țară și președintele ei. și-au- 
sporit eforturile, ajungînd 
prin realizările obținute în 
ultimele zile",la o producție 
extrasă suplimentar de la 
începutul anului de 12 300 
tone de cărbune cocsificabil.

• Colectivul minei Petri- 
la care a chemat la între
cere toți minerii țării, puter
nic mobilizat de organizați
ile de partid, cu hărnicia și 
priceperea care-1 caracteri-

zează, a obținut în această 
lună o producție peste pre
vederi aproape egală cu cea 
obținută suplimentar în pri
mele două luni ale anului. 
La zi, în luna martie sarci
nile de plan au îost depășite 
cu 2 909 tone, iar de la în
ceputul anului, plusul acu
mulat se ridică la 6 383 to
ne de cărbune.

• Printre întreprinderile 
care și-au realizat sarcinile 
planificate pentru primul tri
mestru al anului înainte de 
termen se numără și mina 
Paroșeni care își datorează 
succesele mecanizării corn- 

mineri- 
slăpînesc 
do mare

plexe, iscusinței 
lor-tehnîcîerii care 
tehnica modernă 
productivitate.

Foto : Șt. NEMECSEK

exi-

ÎN ZIARUL DE AZI

• Conferința mu
nicipala a orga
nizației pio
nierilor și șoimi
lor patriei

• Vă informăm...
(Pag. a 2-a)

• SPORT
O reușită a mă
iestriei și dărui
rii sportive

Pregătirea fizică 
școlară, în fața 
unor noi
gențe

(Pag. a 3-a)
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Conferința municipală a organizației pionierilor și șoimilor patriei 

în atitudinea față de muncă și viață 
se concentrează valoarea educației

pionierești

adîncul inimii

In procesul de educație 
multilaterală a tinerei 
generații, de formare a 
convingerilor științifice și 
atitudinii înaintate în mun
că și viață, organizația 
pionierilor 'și a șoimilor 
patriei din Valea Jiului, 
care cuprinde peste 21 000 
de copii din grădinițe și 
școli generale, are o con
tribuție de mare 
moral.politieă. In 
conferinței municipale 
organizației au fost evi-

valoare ' 
cadrul 

a

‘dențiate cele mai semnifi
cative rezultate obținute 
în perioada analizată, con
centrate în indicatori su
periori Ja învățătură. în 
acțiuni complexe politic, 
educative, cultural-artisti- 
ce și sportive, intrate în 
conștiința . pionierilor, sti. 
muiinda-i prin forme și 
metode atractive și active- 
Diferite aspecte -ale aces. 
tor activități, neocolin. 
du.se nici neajunsurile, 
au fost subliniate de pio
nieri sau cadre didactice 
— Vasile Nițeseu, Ileana 
Radiiloviei, Vasile Bâeoi, 
inspector la Inspectoratul 
școlar județean, Laură 
Hârb, Maria Meca, Aurel 
Slăbii. pionierul Sorin Po
pa — în cadrul lucrărilor 
în plen și în cele trei sec
țiuni (șoimii patriei, pio-

nieri, comandanți-instrud- 
tori).

Întreaga muncă în a- 
eeastă perioadă a fost sub
ordonată, . stimulindu.se 

autocondueerea , pioniereas
că și democrația vieții de 
organizație, educației mo- 
ral-poljtice a copiilor, prin 
m u n c ă și pentru 
muncă. Activitatea speci
fică din cele patru case 
ale pionierilor și șoimilor 
patriei, desfășurată la 
cercuri tehnico.aplicative 
(multe legate de specificul 
minier), contribuie la sti
mularea gîndirii și creati
vității copiilor. Dar în a- 
cest domeniu, aflat în co
relație cu orientarea șco
lară și profesională a ele
vilor (atit în școli cit și 
în casele pionierilor), mai 
sînt multe rezerve ce vor 
trebui valorificate în mod 
corespunzător pentru a se 
obține calitate și eficiență. 
Aria tematică a dezbate
rilor a fost mult mai am
plă (activitate cultural- 
ârtistică, remarcată și în 
a doua ediție a Festivalu
lui Național „Cîntarea 
României", cea sportivă in
tegrată în competițiile „Da_ 
ciadei"), determinată de 
înseși preocupările atit de 
diverse ale vieții pionie-

rești în care cunoașterea 
sistematică a copiilor este 
calea cea mai sigură în 
obținerea de rezultate șu. 
perioare în educația pa. 
triotică, revoluționară, ma- 
terialist.dialectieă, în cul
tivarea dragostei pentru 
partid și valorile poporu
lui nostru. In fiecare gru
pă, detașament și unitate 
de pionieri este necesară o 
muncă diferențiată, o cali
tate nouă în procesul de 
educație, de formare a o- 
mului nou; în spiritul ho- 
tărîrllor Congresului al 
XII-lea al partidului — 
fiecare vlăstar al societății 
noastre socialiste, pregătit 
temeinic pentru 'itiuncă și 
viață.

T. SPATARU

(Urinare din pas I)

tone de cărbune cocsifica- 
bit. Avind mereu în frun
te exemplul dumneavoas

tră de dăruire și activitate 
neobosită, noi, minerii de 
la Lupeni ne angajăm ple
nar să acționăm cu fermi, 
tate pentru înfăptuirea 
grandiosului program a. 
«luptat de Congresul al 
XII-lea al partidului, să 
facem totul pentru a da 
patriei cit mai mult cărbu. 
ne cocsificabil, mai ieftin 
și de bună calitate".

„Realegerea dumnea. 
voastră ih înalta funcție 
de președinte al Republi
cii Socialiste România —■ 

-se arată în telegrama sem
nată de colectivul de stu
denți și cadre didactice de 

la Institutul de mine Petro
șani — constituie pentru 
noi un minunat prilej de 
manifestare a bucuriei și 
mindriei patriotice pentru 
că în fruntea țării se află 
și veghează cu inima, min
tea și fapta, cel mai destoi
nic fiu al țării. Proeminen
ta și prodigioasa 'hiih- 
neavoâstră personalitate 
«Ie patriot înflăcărat și 
eminent om politic, cu
noscut și stimat pe toate 
meridianele globului, cons
tituie chezășia sigură a 
ridicării patriei pe culmi
le cele mai înalte ale dez
voltării și prosperității. Ne 
angajăm și cu acest prilej 
să depunem toate eforturi
le în scopul asigurării in
dustriei miniere din țara 
noastră cu specialiști

de nădejde, capabili să 
aducă la lumină bogățiile 
subsolului patriei, contri
buind prin aceasta la rea
lizarea în următorii ani 
a independenței energeti
ce a României".

„Noi, constructorii 
mașini și utilaje miniere 
— se arată in telegrama 
colectivului de oameni ai 
muncii de la I.U.M. Petro, 
șaini — vedem în realege
rea dumneavoastră in 
fruntea țării, în această 
împlinire a fierbintei do
rinți și voințe a întregii 
noașțre națiuni, garanția 

mersului nostru ferm înain
te pe drumul construcției 
socialismului și comunis
mului pe pămintul milenar 
al României, vedem cheză
șia sigură a progresiflui 
general al națiunii și bu. 
năstării materiale și spiri. 
tuale a tuturor celor ce 
muncesc. F'olosim și :.'..â- ■ 
cest moment pentru a vă 
mulțumi încă o dală, mult 
stimate tovarășe secretar 
general, pentru tot ce aU 
făcut pentru dezvoltarea 
fără precedent și moderni, 
zarea uzinei noastre, cu 
scopul realizării de utilaje 
complexe necesare mecani. 
zării lucrărilor miniere din 
subteran. Vă asigurăm, 
mult iubite șî stimate con. 
ducător, că nu vom precu. 
peți nici un efort de gin. 
dire și muncă pentru a 
răspunde înlrutotul acestei 
încrederi ce ne.ați acor. 
dat.o, asigurînd minerilor 
țării tot niai multe utilaje 
și de bună calitate".

de

I

In acest moment cu a. 
dinei semnificații isto
rice, noi, constructorii de 
utilaj minier de la I.U.M. 
Petroșani trăim din adîn
cul ființei noastre, bucu
ria și satisfacția nemăr
ginită de a vedea că în 
suprema funcție de pre
ședinte al Republicii So
cialiste România a fost re
ales tovarășul Nicclae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral ăl partidului. Noi, 
vedem în aceasta, des- 
chizîndu.se o nouă epocă 
de victorii socialiste pe 
pămîntul milenar al pa
triei. Nu mai departe, 
faptul că în ultimii . ani 
întreprinderea noastră a : 
căpătat o dezvoltare fără 
precedent profilîndu.se 
pe construcția de mașini, 
că astăzi furnizăm 
Iru mecanizarea I 
din subteran de nouă ori 
mai multe utilaje minie
re față de ceea ce reali
zam cu uq deceniu și ju. 
mătate în urmă, repet toa
te acestea sînt nemijlocit 
legate de numele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. Con

du< înd o formație de lăcă
tuși de înaltă specialita
te care are drept sarcină 
construirea combinelor 
miniere și a altor utilaje 
de abataj, pot spune că 
beneficiem, prin grija par. 
titlului, personal a secre
tarului general, de minu
nate condiții de muncă 
utilizînd mașini-unelte de 
înaltă tehnicitate și per. 
formanță productivă,. Ia
tă de ce, învestitura tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
la cîrma statului nostru, 
personal mă bucură din 
adîncul inimii, mă 
deamnă să.i adresez
bitului nostru conducător 
urarea fierbinte de înde
lungată și fructuoasă ac
tivitate in deplină sănă
tate și putere de muncă 

pen- pentru a conduce mai
lucrărilor departe pe calea biruin

ței destinele patriei noas
tre socialiste.

Nemăsurată 
dragoste pentru 

conducătorul Iubit

în. 
iu.

Aurel LABAN, 
lăcătuș, șef de brigadă, 

sec(ia mașini de abataj și 
prototipuri — I.U.M, 

Petroșani

Călăuzitor înflăcărat ăl destinelor tineretului
Noi, studenții Institu

tului de mine Petroșani, 
viitorii specialiști ai mine, 
ritului românesc, expri
măm cele mai alese gîn- 
duri de adeziune deplină 
față de realegerea celui 
mai iubit și stimat fiu al 
poporului nostru, părintele 
și prietenul tineretului, • 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, în înalta func
ție de președinte al Re
publicii Socialiste Româ
nia. Implinirea acestei 
dorinți a întregului nos
tru popor, a tineretului, 
deschide noi și luminoase 
perspective— de progres și 
bunăstare tuturor celor ce 
muncesc și trăiesc pe pă. 
mîntul milenar al patriei 
noastre. 'Sint unul din 
cei 2700 de studenți și

specialiști 
cursurile 
și de doctoranzi, care bene
ficiem în institutul de 
mine de condiții excelen
te de studiu, sub compe
tent îndrumare a ca- 

, drelor didactice și a spe
cialiștilor din prodtlcție.

In activitatea noastră 
de zi eu zi participăm 
efectiv la scurtarea ci
clului învățămînt — cer. 
cetare.— proiectare — pro
ducție, așa. cum a indicat 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, călăuzitorul 
înflăcărat al destinelor 
noastre. Tezele, ideile de 
inestimabilă valoare te
oretică și. practică pre
zentate de tovarășul . 
Nicolae Ceaușescu la 
Congresul educației și în-

ce urmează 
post-universitare

vățămîntului și cu atitea 
alte ocazii ne mobilizea
ză energiile pentru a răs
punde prin fapte de înal
tă angajare patriotică la 
învățătură și muncă, mi
nunatelor condiții pe care 

.‘partidul ni le-a creat.
Studenții mineri de la 

Petroșani, în acest mo
ment de semnificație is
torică în viața țării noas. 
tre, dau din inimă glas 
unei înflăcărate urări de 

■ sănătate îndelungată, mul
tă putere de muncă și ani 
mulți în fruntea partidu. 
lui și a țării, primului 
bărbat al României socia
liste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Vasile BUZULOIU, 
student, anul I, E'acultalea 

de mine

Constructorii de 
din Valea Jiului 
alături de toți 
muncii din scumpa .noas
tră patrie, sentimente înăl
țătoare, de dragoste șj a- 
tașament, prilejuite de a. 
legerea în suprema func
ție de conducere a țării a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, omul 
ridicat d n popor pentru a 
conduce destinele poporu
lui, comunistul de omenie, 
arhitectul desăvîrșit al 
construcției socialiste din 
România. Realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
în inalta funcție de pre
ședinte al României este 
dovada dragostei cu care 
secretarul general al 
partidului este înconjurat 
de întreaga națiune, este 
garanția sigură a realiză, 
rilor noastre viitoare. In 
acești 15. ani . de eînd 
conduce destinele țării, în 
acest deceniu și jumătate 
de miracol românesc, în 
epoca Ceaușescu, numai în 
Valea Jiului noi, oamenii 
schelelor, am construit 
peste 16 000 de apartamen
te confortabile. pentru mi
neri, preparatori, construc
tori de fnașini, urmînd ca 
în perioada 1980—1985 să 
construim încă 10 000 de 
locuințe în bloc.

Noi, cei care simțim gri
ja părintească a Președin
telui țării, care trăim a- 
cești ani ai continuei înăl
țări, trimitem din adîncul 
inimii salutul nostru de 
pe schele celui mai iubit 
fiu al poporului, căldura 
mîinilor noastre de mun
citori, zîmbetul tuturor fe. 
restrelor de la casele inăl. 
țațe pentru oameni, asigu- 
rîndu.l că nu vom precu
peți nimic pentru ridica, 
rea României pe noi trepte 
de progres si civilizație.

Ilie CATIL1NA, 
maistru constructor, Grupul 

de șantiere al T.C.H.

locuințe 
trăiesc, 

oamenii

(Urmare din pagina I)

Dacă în anul 1977 produc
tivitatea în abatajul nos
tru era de 6,5 tone/post, 
in prezent media este de 
14—15 tone/post. Acest
lucru este rodul muncii oa
menilor care au știut să a- 
dapteze complexul la con
dițiile de zăcămînt, să-1 în
trețină și să-1 exploateze 
rațional, 
ținere 
spune 
ghem 
lajul. 
facem 
teptăm să vină ziua de re
paus. Duminica executăm 
revizii generale. Referitor 
la exploatare am căutat 
întotdeauna să asigurăm ' 
vitezele de avansare impu
se de noua tehnologie, cu 
toate că am avut și mai a- 
vem, din păcate, unele 
greutăți create de tectoni
ca stratului, dar de fieca
re dată ortacii au știut să 
învingă greutățile, să în
trețină și să exploateze ra
țional utilajul. Dovada,’’în 
perioada care a trecut din 
aeest an am realizat peste 
prevederi 14 000 tone de 
cărbune.

In prezent aplicăm ini
țiativa care s.a lansat din 
abatajul ortacului nostru 
Lupulescu, inițiativă care 
va duce nu numai la o în
treținere și exploatare co

respunzătoare, ci și 
obținerea unor productivi, 
tăți sporite. Și încă ceva, 
toți membrii formației au 
înțeles semnificația politi
că, eficiența acestei ini
țiative. Acționind pentru 
transpunerea ei în practi
că, vom contribui lâ inde-

la tic omul care trebuie să 
îndrume și să omogenizeze 
formația. Un alt factor ca
re influențează pozitiv ac
tivitatea brigăzii și care 
duce la realizarea și de
pășirea sarcinilor de plan 
este stabilitatea oamenilor 
în brigadă. Fluctuația din

eo ii- 
me. 
sec.

ex. 
ine

• La I’ctrila, lîngă com

Legat de între- 
și exploatare, pot 
că noi suprave- 

eu consecvență uti- 
Reviziile curente le 
„din mers", nu aș.

brigadă determină neajun
suri atîț în întreținerea cit 
și în exploatarea comple
xului,' ducînd la nereali- 
zări de plan. Depășirea 
sarcinilor de plan în amil 
precedent eu peste 31 000 
tone cărbune, sporirea în 
acest an a productivității 
muncii cu 11—12 la sută, 
au la bază desciplina și 
responsabilitatea, pregă
tirea și autoperfccțlona- 
rea continuă a fiecărui or
tac. Mai concret, sîntem 

de 
ceea ce se întîmplă în a- 
bataj, de modul cum este 
întreținut și 1 exploatat u. 
tilajul. Recenta inițiativă 
lansată la mina noastră a

pendența energetică a ță
rii". ■ "

IOAN KACȘO, conducă
torul unui abataj mecani. 
zat in stratul 13, sectorul
VI.

■ „In abataj pe lingă , me
canizare sint necesare o 
bună organizare .și o disci- 
plină fermă, responsabilă 
a fiecărui membra. dip 
brigadă'. Consider că ele
mentul esențial pentru bu
nul mers al abatajului este 
omul, iar cel care poate 
întrona disciplina, prin cu toții răspunzători 
exemplul personal bineîn
țeles, este șeful de briga
dă. El trebuie să știe în 
orice moment, cine ce face 
și cum anume, este prac-

preluat-o și brigada pe ca
re o conduc".

Sing. PAUL GRASU, 
ducătorul unui abataj 
canizat în stratul 15, 
torul III.

„Din această. lună 
ploatăm un complex
canizat tip SMA construit 
la I.U.M. Petroșani. De la

- început trebuie să mențio
nez calitatea bună a sus. 
ținerii. Deși sîntem în pri
mele zile de exploatare, 
am reușit să depășim zil
nic productivitatea muncii 

cu 
a 

la 
Aici

planificată, în medie, 
4 tone/post. Sigur, nu 
fost. pșor să. ajungem 
asemenea rezultate, 
gîndirea tehnică proprie 

. și-a spus, cuyîntțil. Pe lin
gă adaptarea combinei, am 
avut de înfruntat și difi
cultăți de zăcămînt speci
fice stratului 15. Important 
este că am reușit să obți
nem. însemnate sporuri de 
producție și să omogenizez 
chiar de la început briga
da. Am miilți tineri uteciș- 
ti ca Vasile Chelbea, Vasi
le Gălățean, Radu Grasu, 
care sînt receptivi la a- 
plicarea noii tehnologii.

Despre inițiativa lansată 
de la sectorul IV am dis
cutat cu ortacii, a'm pre- 
luat.o și am hotărît îm
preună să prelungim cu 
un ciclu durata de func
ționare a utilajului pe ca. 
reJ exploatăm".

culinară „Carpați" se bueu- • La clubul cultural l 
ră de o largă căutare în studențesc din Petroșani a l
rîndul consumatorilor. La avut loc prima ședință - a I
numai cîteva săptămîni de cenaclului literar „Orizont". J
la deschidere, producția de 
preparate a unității depă
șește de aproape trei ori 
pe cea a 
„Carpați". 
volum de 
d u te de 3 
zi înainte,

• Ultima ediție a gazetei 
„Tineretul și producția" de 
la I.M. Paroșeni abordea
ză dnuă probleme majore: 
„Intîmpinăm Congresul al 
Xl.lea al U.T.C.“ și „Valo
rificarea materiilor prime 
și materialelor secundare". 
Colectivul redacțional me
rită felicitări pentru an
corarea tematicii edițiilor 
gazetei la problematica a- 
flată la ordinea zilei.

• Linia de autoservire

auto de la A.U.T.L., realizate. Ca aspect, spâ. 
S.T.R.A. și I.T.A. Cei care țiu de depozitare și desfa- 
se vor dovedi mai bine cere, magazinul concurea. 
pregătiți și pricepuți vor 
participa, începînd din 2 
aprilie, la fazele orașe.
nești și municipală.

• Redeschis în noul lo
cal
nul
din Petroșani s.a prezen
tat
sortiment de produse mult 
îmbogățit. Aceasta a con
dus la dublarea vînzărilor

ză cu cele mai moderne u- 
nități de profil.

• La clubul „Femina" 
din cartierul petrilean 8 
Martie, a avut loc ieri în. 
tîlnirea membrilor cena. 
clului „Lira". Ședința a 
prilejuit o instructivă dez
batere pe marginea lucră
rilor literare prezentate de 
membrii cenaclului. (Șt.
Nagy) ;

Tot aici s-au format un 
cenaclu muzical și o for
mație teatrală..

• La I’ctrila, lîngă com
plexul comercial din car
tierul 8 Martie, au început 
lucrările de construcție . a 
unei noi piețe pentru des
facerea produselor agro- 
alimentare. (Vasile Beldie)

• „Stăpîn pe volan" este

plexul comercial din car
tierul 8 Martie, au început
lucrările de construcție a
unei noi piețe pentru des
facerea produselor. _ agro-
alimentare. (Vasile Beldie)

• „Stăpîn pe volan" este 
genericul sub care se des
fășoară faza de masă a 
concursului conducătorilor

modern dotat, magazi. 
de articole sportive

cumpărătorilor cu un

restaurantului 
Față de un 

preparate vîn- 
000 de lei pe 
linia de auto

servire realizează, în pre
zent vînzări zilnice de pes
te 10 000 lei.

Rubrică realizată de 
Toma ȚAȚARCA

stimulindu.se
chiz%25c3%25aendu.se
profil%25c3%25aendu.se
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Știința și-a dovedit...

Sport • Sport • Sport • Sport

0 reușită a măiestriei și dăruirii sportive
Timp de două zile, cabana 

Straja din Lupeni a găzduit 
o adevărată sărbătoare a 
sportului de iarnă — tradi
ționala competiție Cupa „Mi
nerul Lupeni" aflată la cea 
de-a Xlll-a ediție. Două zi
le în care peste 100 de 
sportivi ai Lupeniului dar 
și reprezentanți ai celorlal
te asociații sportive 
Valea Jiului și chiar 
județ au oferit o demons
trație a măiestriei sportive, 
a curajului și ambiției. 
Ceea ce a dat o notă domi
nantă ediției actuale, apre
ciată ca atare de toți parti- 
cipanții, au fost atmosfera 
sărbătorească, entuziasmul 
tineresc, climatul specific de 
cabană ce se menține, prin 
tradiție, nealterat, la cabana 
Straja, cea mai veche caba
nă a Văii Jiului. Sportivita
tea, entuziasmul s-au im
pus din primă zi a ediției, 
cind ceața și burnița au is
cat ezitări în legătură cu 
începerea întrecerilor de 
fond. Entuziasmul a culmi
nat, însă, cu atmosfera săr
bătorească a festivității de 
premiere, desfășurată dumi
nică pe platoul din fața caba
nei unde s-au înmînat 125 de 
trofee simbolizînd munca

din 
din

minerilor. Reușită ediției a 
fost o ilustrare elocventă a 
faptului că oamenii Lupe
niului -— tineri și vîrstnici, 
sint la înălțime nu numai 
Ia locurile de muncă, în 
mină; ea mai denotă un ade
văr: sprijinul pe care con
ducerea minei, personal di

Campionatul

județean de volei

încununare a jocului 
frumos

PARINGUL-ȘTIINJ A PE
TROȘANI — SPORTUL STU
DENȚESC HUNEDOARA 3 
— 0. In sala de sport a 
I.M.P. a avut loc meciul de 
volei dintre echipele femini
ne Parîngul-Știința Petro
șani și Sportul studențesc 
din Hunedoara, contînd pen
tru campionatul județean. 
Jucînd frumos, luplînd pen
tru fiecare minge, echipa din. 
Petroșani a reușit să cîșlige 
acest îneci în numai 35 de 
minute. Felicitări jucătoare
lor Dorina Pinlea, Ruxandia 
Peer, Iulia Gheorghe, Maria 
Sachclaric, Mirela Cesăuan, 
1 loriana Baicu. Doina Dig si 
Mihaela Cored pentru aceas
tă victorie netă (la1 seinii 
15 — 1, 15 — 8. 15

Infrîngere categorica
MINERUL LIVEZENI 

METALUL HUNEDOARA 
— 3. După meciul fetelor 
care ne-a adus satisfa< ția li
nei victorii a 
dintre Minerul Livezeni 
Metalul Hunedoara contînd 
pentru campionatul județean 
masculin. Jucînd haotic, fă
ră orientare în teren, echi
pa din Petroșani a pierdut 
categoric în fața unei echipe 
mai bune : 6 — 15, 11 — 15, 
12 — 15. Jucătorii din Petro
șani s-au întrecut în di: uții 
inutile, pe ton ridicat și cu
vinte jignitoare la adresa ar
bitrilor și adversarilor. . 
situația în care se găsesc 
cum, deși locul al doilea 
clasament ar trebui să-i 
noreze, trebuie pusă Ta punct 
întreaga concepție de joc și 
mai ales cea disciplinară. A- 
tît pentru respectul față de 
spectatori, cit și față de 
lei.

ei, ing. Gheorghe 
l-a acordat organi- 

competiției, în- 
acestei frumoase

neștiința
desfășoară într-0 acalmii 
desăvîrșită, singurele ac
țiuni ale studenților sinet 
cele cînd răspund obser
vațiilor făcute de micro
biști, totul seamănă cu un 
spectacol al teatrului de 
stradă italian. Cîteva ac
țiuni ale oaspeților prin 
Polgar, Iacov, Bălan și 
Zlate și cele două ratări 
ale lui Ghițan, din ultime
le trei minute ale meciu
lui, au fost tot ce se poate 
semnala despre a doua re
priză.

...Și uite așa, o echipă, 
care cîndva juca în baraj 
pentru divizia secundă, se 
îndreaptă cu pași aproape 
siguri spre campionatul 
județean. Știința și.a do- 
venit încă odată... neștiin
ța. Lipsa de orizont a 
jocului în ansamblu, lip
sa combinațiilor, carențele 
în pregătirea fizică, micile 
— mari întîm'plări „de cu- 

‘ lise", campionatul jude
țean.

Mircea BUJORESCU

acest gol încasat .de Bo. 
gheanu, cu toate că San. 
du (care a avut multe in, 
tervenții salutare) a încer. 
cat să se opună penetran
tului Iacov care, din un
ghi, a marcat nestingherit.

In repriza secundă, an
trenorii Bulbucați și Șar-

ȘTIINȚA PETROȘANI 
— MINERUL VULCAN 
0—2 (0—2). Cei 300 de 
spectatori (puțini, foarte 
puțini) au urmării un joc 
anost, o partidă care de. 
notă numeroasele (da, nu. 
raeroaselel), lipsuri 
pregătirea formațiilor. Cu 
un arbitraj slab, lipsit de 
orice urmă de corectitudi
ne, cu 22 de jucători, care 
numai după 80 de minute 
de joc și-au 
pentru ce au 
ren, 
de vedere al 
fo6t, totuși, 
fitînd de slaba orientare 
în teren a lui Dorobanțu, 
în min. 30 Iacov primește 
o centrare ideală de la 
Polgar (muncitor, tot tip- 
pul pe fază) preluarea nu 
e sesizată de Bogheanu, 
care rămîne „ca la foto-, 
graf’* : 1—0. Urmează
„mascarada" obișnuită în 
divizia C, durități, dialo
gul jucătorilor cu specta
torii, rezervele înjură de 
pe marginea terenului etc, 
etc. Numai după 7 minute, 
în min. 37 o combinație

• frumoasă între Zlate și 
Iacov (singurii jucători de 
pe teren mai „răsăriți"), 
duce la mărirea scorului 
pentru oaspeți. Discutabil

11 —15 ani fete: Gydngyi 
Pancsek, C.S.S.P.; băieți : 
Constantin Dumitrescu; 
16—20 ani : Ion Munteanu 
Minerul ; 21—25 ani : Ni- 
colae Tarcău Minerul; 
26—30 ani: Zoltan Ușurelu 
Minerul; 31—35 ani: losif 
Peter Minerul; 36—10 ani: 
Aron Peter Minerul; 51—55 
ani: Gheorghe Lupaș Mi
nerul. Slalom uriaș, 6—10 
ani, fete: Ecaterina Dinicu, 
C.S.S.P.; 11—15 ani: Ramo
na Beke, C.S.S.P.; 6—10 ani, 
băieți: Alexandru Rad Mi
nerul; 11—15 ani: Edmund 
Josa C.S.S.P.; 16—20 ani : 
Tiberiu Bobotai Minerul; 
21—25 ani: losif Iluda Mi
nerul ; 26—30: loan Sav 
Minerul; 31—35 : Florin Ma
rinescu Minerul; 36—40 : 
losif Bațoni Minerul; 41—15 
ani: Alexandru Acs „Voin
ța" Petroșani; 46—50 ani: 
Adalbert Kato Minerul; 
51—55 ani: Andrei Anger 
Parîngul Petroșani; ' 56—60 
ani : Francisc Edelin Parîn
gul Petroșani. Fete, 21—25 
ani: Gabriela Pică Parîn
gul; 35—40 ani : Elena Bă- 
răian, Minerul; 41—46 ani : 
Terezia Koto, Minerul.

Slalom special : fete 6—10 
ani: Cornelia Szigyarto,

ani: 
Csaba Dobai, Voința. Fete. 
11—15
Băieți: Edmond Josa ; Fete: 
21—25 ani: Gabriela Pică. 
Băieți: losif Huda; 26—30: 
ani; losif Ișa, Voința; 30—35 
ani: Dumitru Bîrlida, Parîn
gul; 35—40 : Elena Bărăian. 
Băieți : Gheorghe Kraus, Mi
nerul. 41—45 ani: Terezia 
Kato, Băieți: Alexandru 
Acs; 46—50 ani : Adalbert 
Kato ; 51—55 ani: Petre Ba
les, Metalul Hunedoara, 
55—60 ani : Francisc Edelin.

Punctajul general pe e-, 
chipe: locul I: Minerul
Lupeni; 2. Parîngul Petro
șani ; 3. C.S.S, „Pionierul" 
Lupeni.

rectorul 
Marchiș. 
zatorilor 
treținerii 
baze a turismului și sportu
rilor de iarnă — cabana 
Straja. Au fost alături de 
inimoșii susținători ai schiu
lui lupenean — A 'albert 
Kato, Ioan On, Cornel Kri- 
zsela, Andrei Bațoni și 
mulți alții — echipa de 
arbitri ai C.M.E.F.S., salva- 
montiștii din Petroșani și, 
nu în ultimul rînd, lînăra 
pereche de cabanieri Ladis- 
lau și Adela Erszenyi, și de 
ce nu și frații Gorgan, lăcă
tuși dc mină care, împreună 
cu preparatorul loan Duli, 
au întreținut cu cîntecele 
lor, atmosfera de voie bu
nă și entuziasm.

— „Cupa Minerul ’80“ a 
fost o reușită categorică, 
superioară edițiilor prece
dente, ne-a precizat pre
ședintele secției de schi a 
A S. Minerul Lupeni, Ioan 
On, prin participare, prin 
înaltă sportivitate, prin or
dinea și disciplina pe pîrtie 
și în cabană, în desfășura
rea întrecerilor. Și dacă 
spun participare, mă gîn- 
desc nu numai la veteranii 
schiului care nu se dez
mint, ci, mai ales, la tineri, 
inclusiv, la copiii care sub c.S.S.P. Băieți 6—10 
îndrumarea tinerei și ini
moasei profesoare Angelica 
Manole de la Casa pionieri
lor, ne dau garanția 
schiul lupenean are un 
itor cert.

Reușita concursului 
fost un cîștig pentru

că 
vi-

ani: Ramona .Beke,

din

adus aminte 
intrat în te. 

meciul, din punctul 
scorului, a 

echitabil. Pro.

Breviar

FOTBAL, DIVIZIA C

pe nu schimbă nimic în 
echipă; prof. Irimie trimi
te în teren pe Colceag ți 
Vulpescu, care fi înlocu. 
iese pe Dorobanțu și Cis- 
maș. Nici schimbările 
n.au... schimbat cu nimic 
soarta meciului, noul in
trodus Vulpescu se pare că 
a intrat numai ca să-și 
faulteze adversarii, pri
mește cartonaș galben. Ar. 
bitrul piteștean Popa „glu
mește" cu regulamentul 
de arbitraj și îi acordă lui 
Greu de la Minerul două 
cartonașe galbene. Specta. 
torii se amuză, meciul se

Dacă nu se enerva portarul...

a 
noi 

toți, gazdele concursului, 
pentru minerii Lupeniului, 
ai căror reprezentanți și ai 
căror copii au fost la înăl
țimea rigorilor acestui 
sport al bărbăției.

Ioan DUBEK

Cîștigătorii probelor 
pe categorii :

Fond. Categoria 6—10 
ani, fete:' Melinda Nivelt, 
C.S.S. Pionierul Lupeni;

•
republican de juniori: C.S.S. 
Petroșani — F.C. Șoimii Si
biu 1—3 ; Aurul Brad — Ji
ul Petroșani 3—1. Campio
natul județean: Constructo
rul Hunedoara — Metalul 
Hunedoara 1—3, Minerul Pa- 
roșeni — f.M.C, Bîrcea 5—0, 
Minerul Uricani — C.F.R. 
Petroșani 4—0, Parîngul Lo- 
nea — Preparatorul Petrila 
1—1,: Minerul Aninoasa — 
l.G.C.L. Hunedoara 2—1, A- 
vîntul Hațeg — Aurul Cer- 
tej 1—1, l.G.C.L. Petroșani 
— S.G.C.L. Călan 2—1.

• TENIS DE MASA, cam
pionatul județean : Minerul 
Paroșeni — Victoria Călan 
9—3.

FOTBAL, Campionatul

METALURGISTUL sadu 
— MINERUL LUPENI 2 — 2 
(1—0). însoțită de un grup 
de susținători înfocați, echi
pa Minerul Lupeni a traver
sat defileul Jiului spre a 
susține un meci greu cu Me
talurgistul Sadu. Cum era de 
așteptat, știind că joacă îm
potriva liderului, gazdele au 
început tare, iar golul In 
poarta oaspeților a „căzut" 
repede (min. 6) înscris de 
fostul jucător de la Minerul 
Lupeni, Rusu. In dorința de 
a-și mări avantajul, gazdele 
atacă în continuare domi- 
nînd autoritar întreaga re
priză. Apărarea reprezenta
tivei minorilor din Lupeni în 
frunte cu Homan este însă 
la post făcînd ca tabela de 
marcaj să răniină doar 1 —0

In repriza a doua, echipa 
Minerul Lupeni intră pe te
ren hotărîtă să egaleze. Re
ușește acest lucru la numai 
cinci minute de la reluarea 
meciului. O acțiune inteli
gentă pornită de la mijlocul 
terenului îl găsește pe Săt-

tnăreanu, care după ce dri
blează. cîțiva apărători în
scrie imparabil. încurajați 
de gol, oaspeții combină fru
mos și în minutul 72 iau 
conducerea. Acțiunea por
nește tot de la mijlocul te
renului. Marian pasează lui 
Popa, acesta îl deschide pe 
Dosan care face o incursiu
ne pe extremă, driblează 
fundașul și centrează, iar a- 
celași Sătmăreanu înscrie pe 
lingă portar și 2—1. Gale
ria echipei din Lupeni aplau
dă atît golul cit și. jocul 
practicat de favoriții ei. Dar 
a venit fatidicul minut 84 
cînd portarul Homan, faul
tat în careu, are un schimb 
de cuvinte „amabile" cu ar
bitrul și acesta dictează lo
vitură liberă indirectă de la 
6 metri și gazdele obțin e- 
galarea. Este de fapt singu
rul punct pierdut în cele do
uă meciuri disputate de Mi
nerul Lupeni în deplasare 
de la reluarea campionatu
lui. (D.C.)••••••«••••••••••••••••••••«•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••

Pregătirea fizică școlară, în îafa unor noi exigențe

un mare aflux de oameni

urmat aceia
Și

câștigați 
sau un plus 
și încredere 

unor obiecte 
depășirea u- 
de orientare

Jdzsef P1LDNER, * student

In 
a- 
în 
o-

vo-

Cabana „Straja" cunoaște în fiecare duminică 
au îndrăgit sporturile montane.

Fiecare disciplină di
dactică folosește forme pro
prii de integrare a mate
riei respective în ansam
blul general de cerințe. In 
ceea ce mă privește, ca 
profesor de educație fizi
că, am datoria, pornind 
de la necesitatea cunoaș
terii de către elevi a ce
rințelor și obiectivelor 
generale ce stau în fața 
pregătirii lor școlare, să-i 
fac să înțeleagă 
ne și importanța 
tirii lor fizice, pe 
nei reale pregătiri 
laterale. Educația 
asigură, în cea mai mare

mai bi- 
. pregă- 
linia u.

inulti- 
fizică

măsură, starea de 
tate și potenționare 
că, făcîndu.i pe elevii 
azi să fie mîine 
ai muncii, capabili să du
că la îndeplinire sarci
nile complexe ale dez
voltării economico-sociale.

Pentru aceastg 
țiul fizic, ca 
stimulativ, trebuie 
sit în formele cele 
variate, complexe 
eficiente care să-i i 
neze pe elevi la o parti
cipare totală, conștientă 
și afectivă. Imbinarea ra
țională a exercițiilor fi
zice și a diferitelor for-

sănă- 
fizi- 

de 
oameni

judicios 
în fond
influen-

_ exerci- 
instrument 

folo- 
i mai 

Și 
a o tre

me de mișcare, 
dozate, constituie 
baza metodică a 
ței formativ-insțruetive ce 
ne propunem a o înfăptui 
în rîndul elevilor cu care 
lucrăm. Și aceasta o ur
mărim indiferent că fa
cem o lecție obișnuită de 
clasă , un joc de handbal, 
un antrenament de atle
tism, cu intervale și re
petări, ori o lecție de schi.

In munca Ia clasă am 
căutat să realizez o ase. 
menea activitate, care să 
antreneze o participare 
generalii a elevilor, în ca
re fiecare din ei să des»

< opere bucuria mișiării 
ea formă de înfăptuire a 
unui real proces de mun
că. In ace-t timp să gîn. 
deascâ, să acționeze și să 
transpire, îndeplinind in 
fapt un sistem— program, 
alcătuit dintr-o suită de 
exerciții și mișcări armo
nios structurate biome- 
ca.nîc și tehnic. La. finele 
acestei etape de lucru, < u- 
legem roadele : am rea
lizat un plus de elegan
ță în efectuarea unui exer- 

un plus de carntita- 
ccntimctri

■ărit ură,
siguranța 
minuirea 
lucru, ori

• nor probleme 
spațială a mișcării.

Pentru a realiza o in
tegrare dorită a elevilor 
in efortul solicitat, am 
căutat să dau erelor de 
'lasă și lecțiilor acel ca
dru intim, în care fiecă
rui elev să-i fie asigurate 
spațiul, inventarul și pro
gramul de lucru, prin ca
re să fie eliminate mo
mentele lungi de pauză și 
așteptare. Am dorit prin 
aceasta să fac ca fiecare 
participant la oră să sim
tă că se află într-o con
tinuă luptă cu timpul, să 
dobîndeaseă în final sen
timentul că este mai ta
re decît a fost ieri, 
mîine va fi mai bine 
gătit decît azi.

Intr-un asemenea 
dru elevul înțelege fi
resc, că nivelul de per
formanță al diferitelor

iar
pre-

ca-

norme pe care este che
mat să le îndeplinească, 
reprezintă în fapt obiec
tive și cerințe de înfăptuit 
pe linia devenirii 
ca OM, ca viitor om 
muncii. Prin tot 
facem și gîndim desfășu
răm 
tine 
gere 
prin 
nim ___ . . ..________
și sarcinile ce ne revin pe 
linia catedrei, ca parte 
integrantă a marilor sar
cini ale școlii. .

Realizăm pe de-o parte 
stimularea unei creșteri 
normale și a unei dez
voltări armonioase a ti
nerilor cu care lucrăm. 
Contribuim la dezvoltarea 
unei, bune ritmicități, 
prin îmbunătățirea con
tinuă a calităților motri. 
ce de bază — viteza și 
îndemînarea, dar eu 
tenție sporită și 
forță și rezistență, cit 
pe linia îmbogățirii 1 
tinue a priceperilor 
mișcare cu o gamă 
mai largă de variante. A- 
sigurăm o creștere necon
tenită a capacității de e. 
fort fizic și intelectual din 
partea elevului, pentru < 
face față, mereu mai bine-, 
cerințelor și noilor soli, 
citări din procesul activi
tății școlare și a viitoard» 
activități din producție.

Frof. Dan COCOR.
.Școala generală nr. 1

Petrila

sale 
al 
ce

ia fapt o .largă acți- 
de căutare și de ale. 
a unor forme noi, 
care să ne îndepli. 
mai bine obiectivele

a.. 
pentru 

’ ; și 
cvn.

de
ct‘
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Prezențe românești
BERLIN 31 (Agerpres).

— La marele combinat chi
mic Bitterfeld din R D.
Germană a avut Ioc: o ma< 

: nifostare complexă irttitu- 
| iată „România se prezintă". 
: Cu acest prilej a fost des- 
; chisă expoziția de fotogra- 
' fii „România astăzi1*, s-au

prezentat filme document- independent, 
tare.

! Ambasadorul României
i la Berlin, Gheorghe Tacite,

Declarația reuniunii de la Maputo
MAPUTO 31 (Agerpres).

— Declarația finală dată 
publicității la Maputo, la 
încheierea reuniunii la ni
vel înalt a statelor africa
ne de limbă portugheză — 
Angola, Mozambic, Guineea- 
Bissau, Insulele Capului 
Verde, Sao Tome și Princi
pe — subliniază hotărîrea 
participanților de a acționa 
pentru promovarea unei noi 
strategii de dezvoltare e- 
conomică și socială, infor
mează agenția ANGOP. In 
mod deosebit se subliniază 
necesitatea intensificării ra
porturilor de conlucrare din
tre Statele respective, ca și

MINISTRUL DE EXTER. 
NE al Japoniei, Saburo O- 
kita, a primit pe Gheor
ghe Dolgu, adjunct al mi
nistrului afacerilor exter
ne, cu care a avut o con
vorbire privind dezvolta
rea relațiilor bilaterale, 
precum și unele probleme 
internaționale de interes 
comun. La primire au par
ticipat Yasue Katori, ad
junct al ministrului de 
externe japonez, și Radu 
Bogdan, ambasadorul
României la Tokio.

GUVERNELE R.P.D. CO
REENE și Mauritaniei au 
hotărîț să normalizeze re
lațiile dimplomațice între 
cele două țari și să efec
tueze schimb de ambasa
dori, informează agenția 
ACTC. Cele două guverne 
își exprimă, de asemenea, 
dorința de a extinde ra
porturile de prietenie și 
cooperare pe baza princi
piilor deplinei egalități, a 
avantajului reciproc, res
pectării suveranității și 
neamestecului în treburile 
interne.

CU FIECARE AN ce tre-, 
ce, a trăi la New. York de
vine o întreprindere ce 
comportă riscuri extrem de

Șomajul în Marea
In luna martie, după 

cum relatează ziarul „The 
Times11, șomajul a crescut 
în Marea Britanic pentru 
a șasea lună consecutiv 
Numărul adulților rămași 
fără lucru a crescut cu 
30 000 în martie, după ce 
sporise eu 39 000 în ia
nuarie și cu 45 000 în 
februarie. Ca urmare, ci
frele oficiale, arată că nu
mărul total al șomerilor 
este de 1,319 milioane, ceea 
ce reprezintă 5,7 )a sută 
din totalul forței de mun
că active. ■

Pînă la șfîrșitul acestui 
an se așteaptă ca numă
rul șomerilor să crească 
neîncetat, astfel îneît în 
ianuarie anul viitor se va 
ajunge la un nivel de 
peste 1,8 milioane.

Cil; toate acestea prog
nozele respective n.au 
luat în calcul" antici
pările . și mai rele 
pe care le-a elaborat Mi
nisterul Trezoreriei, Do 
asemenea, nu s-a ținut 
seama de faptul că o le

a înfățișat aspecte privind î 
dezvoltarea economico-so- ț 
cială a României, momen- ; 
te din istoria poporului 
nostru, care în acest an : 
sărbătorește 2050 de ani ■ 
de la constituirea primii- : 
lui stat dac centralizat și ș 

dezvoltarea ;
relațiilor de colaborare și : 
prietenie dintre cele două : 
popoare.

dintre toate țările continen
tului în general, ca un mij
loc important de materiali
zare a eforturilor consacra
te depășirii stării de sub
dezvoltare. In acest sens, 
declarația arată că s-a con
venit asupra unor acțiuni 
concrete privind conlucra
rea celor cinci țări în dome
niul comerțului, transportu
lui și finanțelor, precizîn- 
du-se că vor fi continuate 
contactele la nivel înalt, 
că și la alte niveluri, pentru 
identificarea posibilităților 
de cooperare și în alte do
menii.

mari. Potrivit datelor ofi
ciale, indicele de crimina
litate crește continuu în a- 
cest mare oraș. Astfel, în 
1979, la New York s-au 
comis cu 15 Ia sută mai 
multe crime decât cu un 
an în urmă. Referindu.se 
la această situație, ziarul 
„New York Times1*, re
marca, printre cauze, ine
ficienta activității organe
lor judecătorești și de po
litie din acest oraș.

APROXIMATIV 14 000 
de persoane își pierd via
ța, anual, în India, iar 
peste 100 000 sînj rănite, 
în accidente de circulație, 
a declarat, duminică, la 
Calcutta, președintele A- 
sociației automobiliștilor 
din India de est, Kalyan 
îBhadra.

LA AMSTERDAM s-au în
cheiat lucrările Plenarei Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist din Olan
da, consacrată pregătirilor 
pentru cel de-al XXVII-lea 

ge privind politica fisca
lă este in prezent discu
tată in Parlament, or a- 
cești factori vor contribui 
în mod sigur, la agrava, 
rea șomajului.

Strategia guvernului 
de combatere a inflației 
depinde acum' în mare

Din presa străină
(„The Times")

măsură de șomaj și de fe
lul în care sindicatele o 
vor accepta. Pe de altă 
parte indicatorul privind 
locurile de muncă nou 
create este, de mai multe 
luni, în descreștere. Si
tuația din luna martie re
flectă, în același timp 
o deteriorare față de si. 
tuațja do anul trecut, din 
aceeași perioadă, și dove
dește, odată în plus, că 

încheierea 
lucrărilor 

celei de-a 36-a 
sesiuni a l.S.CAP.

BANGKOK 31 (Ager
pres). La Bangkok s-atu în
cheiat lucrările celei de-a 
36_a sesiuni a Comisiei E- 
conomice O.N.U. pentru A- 
sia și Pacific (ESCAP). A 
fost adoptat un document 
care prevede realizarea de 
către țările în curs de dez
voltare din regiune a unui 
ritm de creștere economi
că de 6,7 la sută anual în 
următorul deceniu. Totoda
tă, participanții au fixat 
ca obiectiv dublarea, pînă 
în anul 2000, a veniturilor 
locuitorilor țărilor în curs 
de dezvoltare.

Participanții au adoptat, 
de asemenea, o rezoluție 
în care se arată că stabi
lirea unei strategii mon
diale a dezvoltării repre
zintă o contribuție impor
tantă la eforturile pentru 
edificarea unei noi ordini 
economice internaționale.

Congres al partidului, ce 
va avea loc în iunie a.c.

RATA INFLAȚIEI va fi 
în anul acesta în Mexic de 
25 la sută, au declarat spe
cialiști ai Centrului de stu
dii economice din Ciudad 
de Mexico. In 1979. inflația 
a fost de 20 la sută.

POTRIVIT DATELOR
OFICIALE publicate la 30 
martie la Tokio, populația 
Japoniei era, la 1 octom
brie 1979, de 115 400 000 
locuitori. Japonia ocupă a- 
cum locul al șaptelea -în 
lume în ceea ce privește 
numărul locuitorilor. Cu 
cele 10,6 milioane de lo
cuitori, orașul Tokio se 
menține între cele mai 
populate capitale de pe 
mapamond.

UN NOU TRONSON 
al metroului budapestan a 
fost dat în folosință stm- 
bătă. Măsurînd 4,5 kilome
tri, el este înzestrat cu 
cinci stații. Odată cu in
trarea în exploatare a’ a- 
cestui nou tronson, lini
ile metroului din Budapes
ta măsoară 23 de kilome
tri. In perspectivă, liniile 
metroului budapestan vor 
măsura 40 kilometri.

Britanie .3;
anul acesta situația de pe 
piața muncii va fi gravă.

Pe de altă parte, o 
statistică a uniunilor, sin. 
dicale, care nu ia în cal
cul anumiți factori sezo
nieri, dovedește că numă
rul șomerilor este mai 
mare decît cifra oficială, 
situîndu.l la 1,477 mî-lipa. 
ne. In această cifră sînt 
incluși și absolvenții- de 
școli, care nu au un loc 
de muncă.

Problema șomajului pe 
termen lung a devenit 
foarte serioasă și foarte 
neplăcută pentru guvern. 
S-a constatat că numărul 
celor care sînt in aștepta
rea unui loc de muncă 
Vreme de mai mult de 
Un an este foarte mare. 
Situația lor este și mai 
gravă acum, după ce s.a 
adoptat o hotărîre privind 
reducerea ajutorului de 
șomaj, măsură corelată 
cu efectele negative ale 
inflației asupra propriilor 
venituri.

întreprinderea comercială de stat 
alimentara și alimentație publică 

Petroșani
încadrează de urgență u f

— 2 motoscuteriști, posesori ai permisu
lui de conducere categ, A și C 

Retribuția se va face conform Legii nr. 
57/1974.

Relații suplimentare se pot obține la 
sediul întreprinderii din strada Republicii nr. 
90, biroul personal.

I.C.M.M. Petroșani
încadrează urgent:

— dulgheri
— tîmplari "
— fierar betoniști
— lăcătuși montatori utilaje
— sudori electrici și autogeni
— instalatori încălzire și sanitariști
— tractoriști-rutieriști

— muncitori necalificați pentru calificare 
prin cursuri de scurtă durată în meseriile de: 
dulgheri, zidari, fierar betoniști, lăcătuși, su
dori.

— pensionari cu limită de vîrstă, califi
cați pentru șantierele Petrila, Livezeni, Vul
can și Lupeni-Uricani.

Informații suplimentare la sediul între
prinderii — strada M. Viteazu nr. 11, la Bi
roul personal învățămînt-retribuire, telefon 
42670-42671.

întreprinderea minieră 
Paroșeni

încadrează :
— lăcătuși suprafață pentru atelierul 

mecanic al minei
— strungari
— frezori

■ ■■■ — sudori
— sondori, subteran
Retribuirea se face în conformitate cu 

prevederile Legii 57/1974 și Legii 4/1979.

Autobaza uzină de 
transport local Petroșani 

SECȚIA I calatori iscroni 
încadrează de urgență :

— conducători auto categoriile C, D, E
— strungari

f-1- — lăcătuși
— mecanici auto
— muncitori necalificați (bărbați) pen

tru calificare în meseria de mecanici 
auto

Mica publicitate
VIND. nutrii gestante, ti

neret, standard, toate culo
rile. Telefon' 44992 Arad. 
(291)

VIND Moskvici 408, stra
da Aviatorilor bloc 5/6 
Petroșani, telefon 43368. 
(294)' '

VIND convenabil I.M.S. 
fabricație 1974 Petroșani, 
strada Independenței bloc 
23, ap. 38, scara a II-a. 
(283)

VIND autoturism Ford 
Taunus 17 M Alba lulia 
telefon 12589. (288)

FRULEA Constantin 
(Costică) mulțumește medi
cilor MiRai Farcaș și Ra
du V. Radu, precum și 

personalului mediu sanitar 
de la Spitalul municipal 
Petroșani pentru deosebita 
îngrijire acordată în tim
pul spitalizării; (293)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Stînga- 
ciu Costică, eliberată de 
Preparația Petrila. Se de
clară nulă. (284)

PIERDUT, legitimație de 
serviciu pe numele Bote- 
zațu Mihai, eliberată de 
Preparația Petrila. Se de
clară nulă. (285)

PIERDUT legitimație de 
sSSfviciu pe numele Neniș- 

cu Carol, eliberată de Pre
parația Petrila. Se declară 
nulă.' (287)

FILME

PETROȘANI — 7 'No
iembrie : Doctorul Bethu
ne ; Republica : Să prinzi 
o stea căzătoare; Uni
rea: Moarte pe Nil, se
riile I-Il.

PETRILA : Răzbuna
rea Panterei roz.

LONE A: Umbrele ve
rii fierbinți.

ANINOASA: Speria ți-1 
pe compozitor.

VULCAN — Luceafă
rul : Iphigenia, seriile 
I-IIj Muncitoresc : Repu
blica din Uzice, seriile 
i-n.

LUPENI — Cultural: 
Deducțiile colonelului 
Zorinj Muncitoresc : Zori 
neliniștite.

TV

. 10,00 Teleșcoală.'
11,00 Film serial : Dal

las — Compania 
petrolieră Ewing. 
Reluarea episodu
lui 30.

11.50 Telex. 
16,05 Teleșcoală.
16.25 Curs de limbă en

gleză.
16.45 Din țările socialis

te. . ■
17,10 Clubul tineretului. 
17,55 La* ordinea zilei în 

agricultură.
18.25 întrebări și răspun

suri. Emisiune con
sacrată aprofun
dării unor aspecte • 
din tematica în- 
vățămîntului poli
tico-ideologic,

18.50 1001 de seri. 
19 00 Telejurnal.
19,20 Omagiul țării — 

președintelui reales 
de țară.

19,40 Ancheta TV : E- 
conomie — spirit 
gospodăresc.

20,05 ’ Seară de teatru : 
„Două vizite la 
Malu“ de Paul E- 
verac. Premieră pe 
țară.

21.15 Romanța amintiri
lor,

21.45 Telejurnal.

RADIO

5,00 Buletin de știri. 
5,03 Ritmuri matinale. 
6,OU Radioprogramul di
mineții. 8,00 Revista pre
sei. 8,10. Curierul melo
diilor. 9,09 Buletin de 
știri. 9,05 Răspundem as
cultătorilor. 10,00 Bule
tin de știri. 10,05 Alter
nanțe ritmice. 10,25 Atlas 
folcloric. 10,40 Miorița.; 
11,00 Buletin de . știri. 
11,05 Citită Cornel Cons- 
lantiniu, 11,35 Radiopu- 
blicitate. 12,00 Buletin de 
știri. 12,05 Din comoara 
folclorului nostru. 12,15 
Cîntare omeniei — pro
gram muzical. 13,00 De 
la 1 la 3. 15,00 Clubul 
curioșilor. 16,00 Radio
jurnal. 16,20 Coordonate 
economice. 16,40 Recital 
Jeanina Matei și Toto 
Cutugno. 17,00 Buletin de 
știri. 17,05 Te apăr și te 
cînt, patria mea — pro
gram muzical. 17,30 Po
emele eterne ale muzicii.
17.50 Miniaturi de estra
dă. 18,00 Orele serii. 
20,00 Folclor muzical din 
Sălaj. 20,15 România — 
peisaj industrial contem
poran. 20,30 Memoria 
pămîntului românesc. 
21,00 Buletin de știri.' 
21,05 Cadențe sonora. 
22,00 O zi într-o oră. 
23,00—5,00 Non stop mu
zical nocturn.
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