
i»

fi y

roșu
PROLETARI DIN TOATE TARILE. HN1ȚI-VA >

SI Al CONSILIULUI POPGUft MUNICIPAL

• • • • '» ți

socialiste

Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

Jm

Trăim sentimentul 
profundă satisfacție

IN ULtlMA LUNA A PRIMULUI TRIMESTRU 'A
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Noi . succese ale 
minerilor Văii Jiului

Importantul eveniment politic ■ ce a avut 
loc în aceste zile — realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la cîrma destinelor țării — a fost 
întîmpinat de minerii Văii Jiului cu un nețărmurit 
entuziasm pe care și l-au manifestat, așa cum a fă
cut-o întotdeauna acest puternic detașament al clasei 
noastre muncitoare, dînd țării tot mai mult cărbune.

ȘAPTE ÎNTREPRINDERI MINIERE AU REALI
ZAT ȘI DEPĂȘIT SARCINILE PLANIFICATE PEN
TRU LUNA MARTIE, OBȚINtND ÎMPREUNA O PRO
DUCȚIE SUPLIMENTARA DE 10 000 TONE DE 
CĂRBUNE.

Dacă realizarea sarcinilor de plan și depășirea 
acestora pentru minele Lupeni, Bărbăteni, Petrila și 
Paroșeni este un lucru firesc, într-atît ne am obișnuit 
cu constanța realizărilor și ritmicitatea depășirilor 
obținute lună de lună, în schimb, realizările colecti
velor miniere Aninoasa și Lonea au constituit adevă
rate rtvirimento.

V
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RĂSPUNSUL MINERI
LOR DIN LUPENI LA 
ÎNDEMNUL SECRETA
RULUI GENERAL 
PARTIDULUI

Constantin Lupulescu 
și ortacii săi, minerii 
care au lansat inițiativa 
„Să prelungim cu încă un 
ciclu durata de funcțio
nare a utilajului" au ex
tras peste prevederi, în 
trimestrul I, 3 661 tone 
de cărbune cocsificabil.

Foto : Ion 1ICIU

Primăvara gospodarilor

Rodnice acțiuni cetățenești
-> J *

Vremea frumoasă din dimineața zilei de dumi
nică a favorizat organiza rea de acțiurjJ gospodărești 
rodnice în toate localitățile'Văii Jiului.

• In zona de la podul 
Dărănești pină la Grupul 
școlar minier din Petro
șani, . a acționat în frunte 
eu conducerea unității u.n 
numeros grup de oameni 
ai muncii de la I.U.M.P. 
S-a îndreptat și însămîn- 
țat cu iarbă taluzul DN 
66 po porțiunea cu 4 benzi 
de circulație, s-au plantat 
150 salcîmi și 200 tuia, au 
fost ștrînse aluviunile de 
la bordura șoselei, restu
rile vegetale și pietrele. De 
menționat sprijinul larg pe 
care directorul întreprin
derii, ing. Iosif Kelemen 
îl acordă acțiunilor de în
frumusețare.

• In cartierul Aeroport, 
locatarii Mihai Chezan, 
Ștefan Chezan, Ion Panta, 
Ana Bokor, Diohisie Erke- 
dy, Alexandru Kovacs, E- 
lena Pasăre, Maria Chichi- 
șan, Ionel Cioiu, Ion Roș
ea, Grigore Moldovan și 
mulți alții, din blocurile 
nr. 5, 9, 16 de pe strada 
Independenței au degajat-

de iarbă uscată gardurile 
vii, au săpat pregătit 
straturile pentru flori. 
Deosebit de rodnice au 
fost însă acțiunile între
prinse de locatarii blocu
rilor nr. 1 (scara 2), 3 și 5 
de pe str. Unirii. In frun
te cu administratorul aso
ciației de locatari nr. 1, . 
Brutus Bura, tinerii și 
vîrstnicii din blocurile a- 
mintite au s ă p ,a t un 
șanț de peste 200 ml 
și au plantat 'în el gard 
viu. S-au plantat apoi 30 
de fire de liliac, 30 sălcii, 
20 salcîmi și 20 tei. Odată 
cu aceste lucrări s-au să
pat și amenajat rondurile 
pentru flori în fața celor 
trei blocuri. Printre cei 
care au participat Ia a- 
ceastă acțiune de înfru
musețare a zonelor verzi 
s-au numărat Mihai Ver.

î TomaȚAțARCA
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Petriia 102,4

Aninoasa

Uricani

Paroșeni

Lonea

100,1

100,1
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Alături de toți fiii na
țiunii noastre socialiste, și 
noi cercetătorii colectivu
lui I.C-P.M.C, Petroșani, 
am primit cu adîncă emo
ție și vie satisfacție înves
titura în cea mai înaltă 
funcție de conducere a 
țtrii a secretairului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, revo. 
luționar înflăcărat, emi
nent om politic al timpu
rilor noastre care, cu a 
deosebită clarviziune con.

României 
culmile î-

MUSTAȚA, 
principal.

duce destinele
. socialiste spre

Ing. Traian 
cercetător
I.C.P.M.C. Petroșani

Alte colective de oameni ai muncii din Valea Jiu
lui, exprimîndu-și adeziunea deplină față de politica 
internă și externă a partidului,, față de realegerea 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU în funcția supremă 
de președinte al țării, au trimis telegrame de felicitare. 
Și cu acest prilej oamenii muncii din întreprinderile 
și instituțiile Văii Jiului își exprima hotărîrea fermă 

ale

pa*»

și instituțiile Văii Jiului își exprima hotărîrea 
de a traduce neabătut în viață istoricele hotărîri 
Congresului al XU-Iea al partidului, de a munci și lup
ta necontenit pentru dezvoltarea și 
triei socialiste, a întregului popor.

prosperitatea

„Colectivul de oameni ai 
muncii de la Întreprinde
rea minieră Uricani — 
se spune în telegrama a- 
dresată conducerii de 

: partid, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — a primit cu 
deosebită bucurie și sa
tisfacție vestea realegerii 
dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, m

Muncind pentru noi, muncim 
pentru viitorul țării

de 
Și 

mîndrie comunistă față de 
recentul eveniment politic, 
realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în func
ția de președinte al Româ
niei, omul de al cărui nu
me sînt legate împliniri
le socialiste de astăzi.

In Valea Jiului, în ul
timii 15 ani, de cînd în 
fruptea partidului se află 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a-u realizat 
multe obiective industri
ale și social-culturald. Tră
iesc șj muncesc în Vul
can, oraș devenit - în anii 
construcției socialiste „per
la" Văii, oraș în care 
muncesc înfrățiți în gînd 
și faptă, români, maghiari 
și de alte naționalități. Cu 
toții, alături de întregul 
popor, vedem în această 
opțiune a națiunii noas
tre, chezășia victoriilor 
de mîine, drumul luminos 
al societății socialiste, cea 
mai dreaptă și mai no
bilă societate edificată 
pe pămîntul României.

Lucrînd la întreținerea

Zeno GA NEA, 
șef de brigadă — 

I.R.I.U.M P.

(Continuare în pag. a 2-a)

Pre-
So

funcție de 
al Republicii 
România. Aceasta 

exppimă recunoștința în
tregului nostru popor pew- 
tru activitatea prodigioasă 
pe care o desfășurațr în 
scopul dezvoltării și edifi
cării în România a unei 
societăți noi, multilateral

înalta 
ședințe 
cîaliste

(Continuare în Pag. a 2-a)

Ne alăturăm 
glasul 
de bucurie

In aceste zile, de entu
ziasm sărbătoresc, cînd 
întreaga națiune adresea
ză din inimă cuvinte de 
aleasa stimă și cinstire to
varășului Nicolae 
Ceaușescu eu prilejul re
alegerii sale în cea 
înaltă funcție, de 
ședințe al României Soci*  
aliste, și noi, cei 40 de mineri 
din brigada pe care o con
duc la mina Petrila 
alăturăm glasul plin de 
bucurie pentru a ne ex
prima recunoștința 
binte și dragostea 
fundă față de cel mai iu
bit fiu al poporului ro
mân, Minerul de onoa. 
re al Văii Jiului, de nu
mele căruia sînt legate 
cele mai grandioase în
temeieri din istoria pa
triei. De aceste înteme
ieri beneficiem și noi, mi
nerii. In istoria sa de pes
te un secol, minerul Văii 
Jiului nu a cunoscut nicio-

Aurel GRIGORE, 
miner, șef de brigadă, 
sectorul III, I.M. Petrila

mai 
Pre*

ne

fier*  
pro-

(Continuare in pag. a 2-a)

Sesiunea de constituire
a Consiliului popular al municipiului Petroșani

Sub puternica impresie 
a înaltului act de voință 
al națiunii noastre, a pro
fundelor sale semnificații 
în viața poporului român, 
act istoric prin care se
cretarul general al parti
dului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU,' a fost reales 
în suprema funcție de Pre-

Plantâri de arbori | 
și arbuști 

ornamentali !

ședințe al Republicii So
cialiste România, la Pe
troșani s-au desfășurat, 
ieri, lucrările primei se
siuni a celei de-a Xll-a le
gislaturi a Consiliului 
popular municipal.

La lucrările sesiunii au 
participat deputății din 
circumscripțiile electorale 
municipale, aleși la 9

martie. Au luat parte to
varășii Ion Ciucu, membru 
al C.C. al P.C.R., prirn- 
secretaț al Comitetului 
județean de partid, pre
ședintele Comitetului e- 
xecutiv al Consiliului 
popular județean, Petru 
Barb, membru supleant al 
C.C. al P.C.R. prim-secretar- 
al Comitetului municipal

de partid Petroșani, Ion 
Gheorghe, vicepreședinte 
al Comitetului pentru con
siliile populare, București.

In conformitate cu pre
vederile Legii de organi
zare șj funcționare a con
siliilor populare, prima 
parte a lucrărilor sesiunii

(Continuare in pag. a 2-aj

: Pe strada 6 August din i 
; orașul Lupeni se lucres- ; 
i za in aceste zii® .intens '! 
i la plantarea ti' 2.000 de i 
; trandafiri. Pe alte căi de j 
Ș circulație rutieră și pie- ■ 
i tonală s-au făcut coînple- : 
; țări prin plantarea de : 
; specii corespunzătoare ■
■ numelui aleilor respec- : 
; tive. Spre exemplu pe : 
; Aleea liliacului au fost i 
; plantați, în această pri- • 
; măvară. 100 de lilieci, ș 
: Cu sprijinul elevilor de ; 
i la școlile generale ale • 
j orașului, în zona Monu- ; 
: meniului eroilor mineri. >
■ au fost plantați 90 de ;
1 mesteceni. (Gabriela i 
; ANDRAȘ coresp.) j
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Oamenii muncii din Valea Jiului omagiază cu dragoste ;i 
căldură pe tovarășul MC01M CHIIȘSCII, președintele țării

Urmare din pagina I)

Sesiunea de constituire a Consiliului 
popular al municipiului Petroșani

Certitudine a viitoarelor 
înfăptuiri

(Urinare dm pas 1)

nalte ale progresului și ci
vilizației.

Personal păstrez. pro
fund întipărit in conștiin
ța, .in âdindui inimii, acest 
înalt act de voință a na
țiunii ce a avut loc în 
sesiunea solemna de cons
tituiri a Marii - Adunări 
Naționale ; tîn cea; de- a 
VI ILa legislature, act Ța
ță de care îmi exprim to
tala adeziune. Văd. în reă- 
Jegera ■ tovarășului Nicolae 
Ceausescu în suprema 
funcție de Președinte al 
Republicii. transpunerea 
cu fermitate în viarță a po. 
lițicil interne și externe a 
partidului, a istoricelor 
hotărîri ale Congresului al 
Xll.lea, prin , care econo
mia, știința și cultura- 
românească, întregul .nivel, 
de viață al poporului nos
tru, vor urca la cele mai 
înalte cote prefigurate de 
gîndirea novatoare, pro.

Ne alăturăm glasul plin de bucurie
(Urmare din pag, I) 

dată progrese atît de pro
funde și rapide ca în ul
timii ani. Ritmurile înal
te de dezvoltare, creșteri
le mari ale gradului de 
mecanizare a minelor sînt 
legate nemijlocit de in. 
dicațiile, îndemnurile, de 
grija părintească pe care 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nieolae 
Ceausescu, o poartă mi
nerilor, îmbunătățirii con

Calde mesaje de felicitare adresate 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pagina •)

Pentru sănătatea minerilor

socialiste
fund științifică a iubitului 
nostru conducător.

Avmd In permanență e- 
xemplul strălucitei activi
tăți des laș tira dă de; seere- . 
tarul general ăl paitidu.

. lui, .Minerul de onoare ai 
Văii Jiului, noi cercelă-

. lor.ii ne simțim puternic 
stimulați, mobilizați ple
nar in întreaga noastră 
activitate la înfăptuirea 
sarcinilor ce ne revin din 

I amplu] program de dez
voltare a producției de 
cărbune s;în' cincinalul 
1981—1.985 de 15 — 16 mi
lioane toile, "Tiind hotărîți 
să contribuim la aceasta 
prin elaborarea de noi i 
soluții tehnologice vizînd 
modernîzarea și.. mecani- 
zarea minelor din bazin.

Cu aceste gînduri, eu a. 
ceste angajamente simțiri 
patriotice, urăm conducă
torului, nostru iubit, tova
rășului..Nieolae ,Ceausescu,
deplină sănătate.;;și putere, 
de muncă, viață îndelun
gată, pentru propășirea 
și fericirea’ .națiunii noas
tre socialiste.

tinue ă condițiilor noas
tre de muncă și viață.

Noi, minerii, ne mobi
lizăm toate .eforturile pen
tru a răspunde chemării 
secretarului genera] al 
partidului de a spori pro. 
ducția de cărbune, în ve
derea întăririi independen
ței energetice a țării. In 
primul trimestru, lucrînd 
cu o productivitate. ■ de 
peste 1000 .kg/post, mai 
mare deeît cea. planifica
tă, brigada noastră â ex

Trăim sub deosebita e- 
moție pe care am simțit-o 
la vizita făcută de Dum
neavoastră în august 1979 
în orașul Lupeni și vă a. 
sigurăm și cu acest prilej 
că vom face totul pentru 
a spori producția de căr
bune, așa cum ne.ați indi. 
cât, preocupîndu-ne de in
troducerea mecanizării în 
subteran, de pregătirea u- 
nor cadre care să poată 
stăpini tehnica nouă. Pen
tru lot ce ați făcut vă a- 
sigurăm că vom munci cu 
abnegație și dăruire pen
tru îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor puse în fa. 
ța noastră de istoricele ho- 
tăriri ale celui de-al 
Xll-leu Congres al I’.C.R.". * 

„Întregul tineret âl Văii 
Jiului — i,e menționează 
în. telegrama Comitetului 
municipal U.T.’C. Petroșani 
— a primif cu entuziasm 
și bucurie nemărginită re
alegerea dumneavoastră, 
mult iubite și stimate to
varășe * Nieolae Ceausescu, 
in înalta funcție de Pre. 
ședințe al Republicii So. 
cialiste România. Exem. 
piui dumneavoastră de 
dăruire patriotică și abne

dezvoltate, care să asigure 
un nivel superior de mun
că și viață întregului nos
tru popor. Sîntem pe de
plin conștienți de sarcinile 
ce ne revin în actuala eta
pă de dezvoltare a țării, in 
acest an și în cincinalul vi
itor, fapt pentru care vom
acționa cu răspundere șt 
în continuare, contribuind
în acest fel la ridicarea
României pe noi trepte de 
progres și civilizație". _

„Cu bucUria împlinită a 
inimilor noastre, cu pro. 
fund respect, cu stimă și 
dragoste neprețuită — 
sie arată în telegramă Co
mitetului orășenesc de 
partid Lupeni — oamenii
muncii din orașul Lupeni
în frunte cu comuniștii, a.
lături de deputății aleși la
9 martie, ne exprimăm de
plina adeziune față de ho. 
tărirea adoptată de marele 
sfat al țării, Sesiunea 
M.A.N., care cu răspunde
re și entuziasm a votat a. 
legerea dumneavoastră în 
înalta funcție de Președin
te al Republicii Socialiste 
România.

S Tncepînd de la 1 aprilie, 
> colectivul Laboratorului de 
j pheumoconibze din cadrul 
£ Institutului de cercetări 
't și proiectări miniere pen- 
j tru cărbune, din Petroșani, 
i va declanșa, o amplă acțiu- 
s ne de control medical pen
ii tru prevenirea îmbolnaviri- 
t lor profesionale. Cu spriji- 
; nul caravanei de microra- 
i diologie, vor fi consultați 
I peste 25 000 de lucrători 
| din subteranul Văii Jiului. 
; Acțiunea menită să contri- 
f buie la îmbunătățirea stării

deț, cu întreaga familie, 
Ernest Silaghi, Ilie Petra.ș, 
Aurica Ciocoiu, Violeta 
Buciuman, Elena Bîtmălai, 
Maria Popescu, Nico-lae 
Jurca, Mircea Ungureanu 
Gheorghe B i v o 1 a r u 
și alți locatari ai blocurilor 
1, 3 șj 5. De notat că deși 
fac parte din aceeași aso
ciație, locatarii de pe cea
laltă . parte a străzii, 
blocurile 2—16, pu au în
treprins duminida trecută 
nici o acțiune de înfru
musețare. (Constantin Dă_ 
nilă)

• Tot în cartierul Aero
port, pe zonele verzi aparți
nătoare blocurilor nr. 48 și 
54, președinte al Asocia
ției de locatari Lauran Ra
du, s-au plantat duminică, 
60 de plopi, tei și sălcii.

• In cartierul nou Her
mes, acțiunea elevilor de 
la Ș‘oala generală nr. 1, 
și Liceul mecanic nr. 
1, a lost conjugată cu cea 
a locatarilor blocului IC, 
printre care s-au numărat 
llie Malarie, Ilie Rotun- 
jeanu, Gheorghe Drăgoi, 

ției, după ouțn mai spu
neam, au totalizat în acest, 
prim trimestru al anului 
o producție suplimentară 
de peste 40 000 tone de 
cărbune. Pe locurile frun
tașe continuă să se menți
nă minele Lupeni și Băr- 
băteni, urmate fiind de 
Petrila și Paroșeni.

Celelalte trei întreprin
deri miniere — Eivezeni, ■ 
Dîlja și Vulcan — îti nici’ 
una clin cele trei luni tre- 

pofida promisiunilor con
ducerilor lor, nu au reușit

de sănătate a minerilor a 
fost „prefațată**  ca în fie
care an, de o intensă și 
variată muncă de educație 
sanitara. Cazurile care ne
cesită o investigare su
plimentară vor fi îndruma
te spre cabinetele institu
tului. recent utilate cu 
paralură ultramodernă, 
pentru explorări funcționa
le respiratorii, determina
rea difuziunii pulmonare si 
a capacității \ itqle de e- 
fort. (I. V.).

ișr'repararea utilajelor mi-, 
. niere, oamenii muncii de 
la’ l.RJ.U.M.P-., își aduc o 
contribuție substanțială Ia 
rea Uzarea indepen d enței 
energetice a țării. Brigada 
pe care o conduc a reali
zat lună de lună; an de 
an însemnate sporuri de 
producție. Aceasta este O 
dovadă a responsabilității 
muncii noastre. Muncind 
pentru noi, muncim 'pen
tru viitorul luminos al 
țării. Odată cu aceste rîn. 
duri transmitem . întîiu- 
lui bărbat al României, 
gîndurile noastre de alea
să stimă și. prețuire, ex- 
priniîndu-ne hotărîrea .fer
mă de a contribui la ma
terializarea ’ obiectivelor 
prevăzute în’ documentele 
celui. de.al XH-lea Con. 
greș al partidului.

tras mai bine de 500 to
ne cărbune în plus față 
de prevederi. Ne anga
jăm să obținem în con
tinuare depășiri și mai 
mari, să extragem can
tități sporite de cărbune, 
întru înflorirea patriei so
cialiste — expresie a ade
ziunii noastre la politica 
partidului și statului, a că
rui promotor este tovară
șul Nieolae Ceaiușescu, cel 
mai iubit fiu al poporului 
nostru.

gație, cutezanța revoluțio
nară, clarviziunea cu care 
ne îniVumați pașii în viață, 
constituie pentru noi toți 
un puternic imbold pentru 
a ne mobiliza plenar, pen. 
trii a da un viu conținut 
vieții de organizație, acti
vității productive, de edu
cație patriotică a întregu- 
lui tineret din Valea Jiu
lui".

„însuflețiți de exemplul 
dumneavoastră luminos — 
se subliniază în telegrama 
colectivului de oameni ai 
muncii de la întreprinde
rea minieră Paroșeni, 
neprecupețind nici un efort 
în lupta pentru ridicarea 
națiunii noastre socialiste 
pe noi culmi de progres și 
civilizație, avîndu-vă pe 
dumneavoastră la cîrma 
țării, în înalta funcție de 
Președinte al Republicii 
sîntem convinși că vom 
îndeplini cu succes sarcini
le ce ne revin din docu
mentele Congresului al•••••••••••••••••••••••••••I

Noi
(Urmare din pagina 1)

Mina Aninoasa care în
registra în. prima lună a 
anului o realizare a sarci
nilor de Plan în proporție 
de numai 87,5 la sută, înce- 
pînd cu lțlna februarie își 
îndeplinește sarcinile de 
plan — în proporție de su
tă la sută și 100,1 la sută 
in luna martie — produc
ția extrasă fiind în conti
nuă creștere. Aceeași si
tuație și la mina Lonea 
care de la o realizare de 
93,2 la sută, în luna ia_ 
ntiarie, ajunge la 100 la 

au fost conduse de deca. 
nul de virstă al deputați. 
lor, tovarășul Nieolae Po
pou A fost aleasă apoi 
comisia de validare însăr
cinată cu verificarea lega
lității alegerii fiecărui de
putat, care și-a exercitat ; 
acest mandat -și a prezen
tat sesiunii un raport in 
acest sens.

După validarea deputa- 
ților aleși la 9 martie, a 
fost declarat constituit 
Consiliul popular al mu
nicipiului Petroșani.

Sesiunea a adoptat în 
unanimitate' următoarea 
ordine,,' dq. zi r b.ț;' , . ,

1) Depunerea jurămîn- 
tuluî de credință și devo
tament față de Republi
ca Socialistă România și 
popor, de către deputății 
consiliului.

2) Alegerea Comitetu
lui executiv.

3) Depunerea jurămîntu- 
lui de către membrii co
mitetului executiv.

4) Alegerea comisiilor 
permanente ale consiliu, 
lui popular.

5) Răspunsul la chema
rea la întrecere socialistă 
lansată de Consiliul popu
lar al municipiului Tecuci.

Intrîndu.se în ordinea 
de zi, lucrările sesiunii 
au fost marcate de mo
mentul solemn al depu
nerii jurămîntului de că
tre deputății aleși la 9 
martie. La punctul. al doi
lea al ordinii de zi, se
siunea a ales cu unanimi
tate de voturi Comitetul 
executiv al Consiliului 
popular municipal. Apro- 
bînd în unanimitate de 
voturi propunerea Consi
liului municipal al Fron

XII-lea al partidului, con
tribuind Ia dezvoltarea și 
înflorirea patriei noastre 
socialiste".

„Colectivul de oameni ai 
muiTcii din cadrul Grupului 
școlar minier Petroșani — 
se subliniază în telegramă 
— își unește inimile și gîn
durile prilejuite de reale
gerea dumneavoastră în 
funcția supremă de Pre. 
ședințe al Republicii So
cialiste România. Mobili, 
zați de minunatul dumnea
voastră exemplu, exprimîn- 
du.ne și de această dată 
adeziunea la tot ceea ce 
întreprindeți spre binele 
poporului nostru, vă asigu
răm, mult iubite tovarășe 
Nieolae Ceaușescu, că vom 
transpune în viață cu î- 
naltă responsabilitate pre
țioasele dumneavoastră in
dicații de a pregăti vi
itorii mineri tehnicieni, ca
pabili să mînuiască utila
jele miniere complexe cu 
care sînt dotate unitățile 
noastre miniere".

succese ale
sută .în următoarele două 
luni. ■■ ■

O mențiune specială pen
tru colectivul minei Uri- 
cariî care, după ce încheie 
luna ianuarie cu sarcinile 
de-plan realizate și depă
șite, in februarie nu mai 
reușește să se mențină la 
nivelul prevederilor, reve
nind însă în luna martie 
în rîndul întrepriderrlor. 
fruntașe din bazin, prin 
realizările obținute. între
prinderile miniere Lupeni, 
Bar bă toni, Petrila și Pa
roșeni unități cu cele mai 
constante realizări și . rit
mice depășiri ale produc

tului Democrației și Uni
tății Socialiste, sesiunea 
ș ales în funcția de pre
ședinte al Comitetului e- 
xecutiv al Consiliului 
popular al municipiului 
Petroșani și primar al mu
nicipiului pe tovarășul 
Petru Barb. Cu unanimi, 
late de voturi, ses unea a 
aprobat, do asemenea, ce
lelalte luni Iii in Comite, 
tul executiv al consiliului 
popular municipal.

Intr-o atmosferă solem. 
nă, membrii Comitetului 
executiv au depus jură- 
mîntul.

Jn continuare, sesiunea 
a ales comisiile perma. 
nente ale consiliului popu. 
Iar — comisia permanen
tă de gospodărie comu
nală și locativă; comisia 
permanentă de construc
ții, arhiteoțură-sistemati- 
zare ; comisia permanentă 
de comerț.aprovizionare — 
prestări servicii și agri
cultură ; comisia perma
nentă de învățămînt, cul

Membrii Comitetului executiv al Consiliului 
popular al municipiului Petroșani

pre-1. Petru Barb, 
ședințe ;
2. Lazăr Filip — prim-vi- 

cepreședinte ;
3. Aurel Birlea — vice

președinte ; bru ;
4. loan Cotoroiu — vice- 12. Emil Hogman — mem- 

-bru ;președinte;
5. Nieolae llaneș — vice

președinte ;
6. Mihail Sandu — vice

președinte ;
7. Petru Bălan — membru;
8. Constantin Ciolofan — 

membru;

Rodnice 
cetățenești

(Urmare din pagina I)

tură, sănătate, sport, mun
că și prevederi sociale 
și comisia permanentă 

. plan-buget.finanțe, juri
dică și administrație lo
cală.

La ultimul punct al or
dinii de zi, sesiunea a a- 
-probat. răspunsul . Consili
ului popular municipal 
Petroșani la chemarea la 
întrecerea socialistă din 
acest an, lansată de Con
siliul popular al munici
piului Tecuci.

In cadrul sesiunii a luat 
euvîntul tovarășul Ion 
Ciucu, făcînd recoman
dări membrilor Comite
tului executiv al Con
siliului popular municipal, 
tuturor organelor locale 
ale puterii de stat,- depu- 
taților. In încheîerea lu
crărilor sesiunii a vorbit 
tovarășul Petru Barb, 

rt ' C L 'bf -
In municipiul nostru au 

loc, azi., sesiuni de consti
tuire. a consiliilor popu
lare orășenești si comuna
le. ’ ■ ;

9. Constantina Crișan — 
membru;
10. Ion Cruceru — mem
bru;
11. George Dîrlea — mem-

13. loan Lazăr — membru;
14. Ioan Lăsat — membru;
15. Felicia Necșa — mem
bru;
16. Clara Ponîyczki — 
membru ;
17. Alexandru Todor — 
membru.

acțiuni

Aurel Stark, Teodor Argint 
și alții. Aici au fost plan
tați 200 arbori ornamentali 
și nivelat terenul.

• Au fost prezenți du
minică Ia acțiunea de În
frumusețare a orașului și 
profesorii Constantin Nicb. 
lăescu și Ion Noghițl de 
Ia Școala generală nr. 4 
împreună cu plasele; lor. 
Elevii din cele două clase 
au făcut ordine în incinta 
școlii, pe strada 6 Martie și 
în parcurile de lîngă clubul 
C.M.V.J. și al poștei. 
De notat că locatarii străzii 
6 Martie au „admirat* 1 * * * * * * * 9 * ii * de 
La ferestre activitatea tine
rilor, ori s-au plimbat de
gajați în loc să dea o mină 
de ajutor copiilor. ■ ,

Pțofesori ș.i elevi de 
la Școala generală nr. 5 
si Liceul industrial din 
Petrila au acționat în car. 
tierul 8 Martie al orașu
lui. Ei au curățat zonele 
verzi și au astupat gropile 
rămase în urma unor Iu. 
erări efectuate de secția 
E.G.C.L. din localitate.

să se ridice la nivelul pre
vederilor. Și aceste colec
tive trebuie să-și dovedeas
că puterea de mobilizare, 
realizîndu-și exemplar șar- 
cinile de plan, acționrnd cu 
fermitate, perseverent pen
tru recuperarea minusului 
acumulat pînă acum.

Anul 1980 este ultimul 
an al cincinalului, dar și 
anul ale cărei realizări sînt 
hotărî toare pentru indepli. 
nirea integrală a prevede
rilor actualului ; cincinal 
și pregătirea temeinică a 
producției cincinalului vi
itor.

Intr%25c3%25aendu.se
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Răspunsul minerilor din Lupeni la îndemnul secretarului
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general al partidului
Economiei naționale tot mai mult cărbune 

cocsificabil
„Trebuie să facem totul pentru a asigu

ra realizarea, în 1985, a cel puțin 15-16 mi
lioane tone de cărbune! Pînă în 1990 trebu
ie să asigurăm din Valea Jiului cel puțin 80 
la sută din cărbunele cocsificabil pentru 
metalurgia din România! lată sarcina de o- 
noare ce vă revine dumneavoastră !“

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la marea adunare populară de la 

Lupeni — 10 august 1979

I Noua calitate a mumii
I se materializează in eficiența 

ridicată a producției
Expresie a răspunderii 

si exigenței muncitorești 
exemplare față de înfăp
tuirea programului pri- 

* vind creșterea producției 
î de cărbune cocsificabil, 
i corespunzător indicațiilor 
i conducerii superioare de 
; partid, personal ale tova. 
i rășuiui Nicolae Ceaușescu, 
i minerii din Lupeni au 
i îndeplinit cu înaltă răs- 
i pundere muncitorească sar

cinile economice ale anu
lui 1979, continuind să ra
porteze fapte de muncă 
remarcabile în acest ultim 
an al cincinalului revolu
ției tehnico-științifice.

Semnificative pentru 
activitatea productivă e- 
ficientă și gindirea tehni
că creatoare a colectivu
lui sînt cifrele de bilanț 
ale anului încheiat. La 
I.M. Lupeni a fost extra
să in 1979, peste preve
deri, o producție fizică 
de cărbune cocsificabil de 
60 728 tone. Valoarea 
producției nete realizată 
în plus față de prevederi
le anuale s-a ridicat la 
12 420 000 lei. Producția 
extrasă suplimentar are 
un temeinic suport în 
creșterea productivității 
fizice a muncii. Astfel, 
depășirea medie în aba
taje s-a situat la 1,3 tone 
pe post, în timp ce în 
abatajele complex meca
nizate sporul față de ni. 
velui planificat a fost de

i 3,5 tone pe post. In aba
tajele complex mecaniza-

I te s-a extras 4T,8 la sută

din întreaga producție a 
minei — cu 10 la sută 
mai mult decît în anul 
precedent,

In lumina exigențelor 
mereu sporite ce revin 
minerilor din Lupeni pen
tru înfăptuirea sarcinilor 
viitoare ale producției de 
cărbune cocsificabil se 
poate afirma cu deplină 
certitudine că anul 1980 
constituie o treaptă caii, 
tativ nouă. Cotelor supe, 
rioare stabilite prin plan, 
minerii le răspund cu de. . 
pășiri remarcabile la toți I 
indicatorii. In condițiile ■ 
ci nd creșterea anuală es. ; 
te de 330 000 tone,*  pro. !
ducția fizică de cărbune 
cocsificabil planificată pe 
trimestrul I a fost depă. 
șită cu 19 060 tone. Indi. 
catorul sintetic al eficien
ței economice — valoa. 
rea producției nete — 
este superior în primele 
două luni ale acestui an, 
față de 1979, cu 13,3 la 
sută. La cheltuielile ma. 
teriale, pentru reducerea 
cărora s.a pus în practi. 
că un amplu program vi- 
zind recuperarea și reva. 
lorificarea materialelor, 
s.au obținut în două luni 
economii de peste 900 000 
lei. In acesț an> ponderea 
producției de cărbune ex. 
tras la I.M. Lupeni în a- 
bataje dotate cu comple. 
xe mecanizate șe ridică 
la 45 la sută, iar cea ex
trasă prin tehnologii nie. \i 
canizate, din totalul pro. ț 
ducției, reprezintă peste : 
80 la sută.

ION MONDOCA, secretarul comitetului de partid, 
președintele c.o.m. al minei:

„Fiecare comunist, fiecare om a] muncii de Ia între
prinderea noastră a primit cu nețărmurită bucurie ves
tea realegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, Minerul 
de onoare al Văii Jiului în funcția supremă de conducă
tor al țării. Minerii își manifestă entuziasmul și dra
gostea față de conducătorul iubit, muncind neobosiți 
pentru a traduce în viață sarcinile și indicațiile secre
tarului general al partidului".

Ing. GHEORGHE MARCHIȘ, directorul minei:
„Toți minerii Lupeniului, acest colectiv harnic, price

put și ștrîns unit în jurul partidului, oameni care au 
avut înalta cinste de a-1 avea oaspete de onoare la lo
curile lor de muncă pe cel mai stimat și iubit fiu al 
națiunii noastre, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, acționează călăuziți de 
un singur gînd — SA DAM ECONOMIEI NAȚIONALE 
TOT MAI MULT CĂRBUNE COCSIFICABIL DE BUNA 
CALITATE ȘI MAI IEFTIN.

MINERI1-TEHNICIENI 
exploatează cu succes 

complexele
• Brigada lui TEODOR 

BONCALO — plus 13 000 
tone la producția de căr
bune și plus 4000 kg/post, 
spor de productivitate.

. • Brigada lui VALEN- ■ 
TIN TOFANA — plus 8960 
tone la producția de căr
bune și plils 3300 kg /post 
spor de productivitate.

• Brigada lui LASZLO 
MATYUS — plus 5000 tone 
Ia producția de cărbune șj 
plus 1800 kg/post spor 
de productivitate

• Brigada lui CONS. 
TANTI N LUPULESCU -- 
plus 3661 tone și plus 3500 
kg/post spor de producti-. 
vitale
• Brigada lui ION SA_ 

LAGE.AN — plus 2880 de . 
tone de cărbune, iar bri. 
gada condusă de PAUL> 
C.RASU obține în numai
10 zile 5000 tone cărbune.

Din trimestrul I — 
demaraj concludent

Maistrul electromeca
nic CONSTANTIN LUPU
LESCU, conducător de 
formație de lucru: „Bri
gada noastră a conceput 
și lansat inițiativa Să 
prelungim cu încă un 
ciclu durata de funcțio
nare a complexului me
canizat pentru că pre
lungirea durtei de func
ționare a utilajului, așa 
cum ne-a cerut secreta
rul general al partidului, 
c.onduce la sporirea pro
ducției de cărbune și la 
reducerea cheltuielilor 
materiale-*.

Subinginer PAUL GRA- 
SU, conducător de for
mație de lucru : ^Mînu- 
ind un complex de cons
trucție românească, con
ceput și executat în Va
lea Jiului, obținem în 
rnedie o productivitate 
superioară sarcinilor , de 
plan cu aproape 4 000 
kg/post. Aceste rezultate 
demonstrează eficiența 
gîndirii românești, matu
ritatea gîndirii tehnice a 
specialiștilor din dome
niul mineritului, posibili
tățile de care dispunem 
in realizarea . utilajelor, 
miniere".

• Cel mai maire și mai 
mecanizat sector al Văii 
Jiului, sectorul IV a rea
lizat o producție suplimen
tară de 12 952 tone de 
cărbune pe seama depășirii 
productivității muncii pla
nificate în cărbune cu a- 
proape 1000 kg/post.

• Minerii sectorului III 
care obțin o producție pes
te sarcinile /le plan fde 
7068 tone de cărbune, au 
realizat cea mai mare de
pășire a productivității 
muncii planificate la nive
lul întregii activități a 
sectorului — plus 327 
kg/post.

• Cu realizări peste pre
vederile de plan au înche
iat trimestrul I și sectoa
rele: VII — plus 2503 tone'; 
I — plus 746 tone și Ii — 
plus 633 tone. ; .

• Planul lucrărilor de 
pregătire a fost realizat 
în proporție de 115,8 la 
sulă.
. • I-a lucrările de in
vestiții prevederile aii 
fost depășit cu 1,2 la sulă.

Pagină realizată de
Dorin GHEȚA 

Anton HOFFMAN

PAȘI SPRE REALIZAREA SARCINILOR VIITORULUf CINCINAL
In înfăptuirea sarcinilor cincinalului vi

itor privind creșterea producției de căr
bune ’cocsificabil a Văii Jiului, colectivul 
1. M. Lupeni deține o contribuție de frun
te, concretizată în sporirea extracției cu 
peste un milion tone între anul înche
iat și 1985. De pe acum, aceste sarcini își 
găsesc o temeinică acoperire în munca și 
rezultatele colectivului. Planul lucrărilor 
de pregătiri și deschideri care asigură 
capacitățile viitoare ale minei, a fost de
pășit în 1979 cu 393 și, respectiv, 289 ml. 
S-ău creat astfel capacități noi, suplimen
tare de producție.

îmbogățirea zestrei de utilaje pentru 
mecanizare, în paralel cu modernizarea 
tehnologiilor are loc permanent, valoarea 
utilajelor angrenate actualmente direct 
în procesul de extracție fiind 
de o jumătate de miliard lei. In concor
danță cu înnoirea și modernizarea bazei 
materiale, este pregătită și forța de mun
că. Anual, peste o mie de oameni ai

muncii participă la ridicarea și perfecțio
narea pregătirii profesionale, extinzîndu-se 
acțiunile de policalificare a personalului 
muncitor în concordanță cu exigențele 
tehnicii moderne și sarcinilor calitativ 
noi de eficiență economică. Minerul-teh- 
nician este o realitate la I.M. Lupeni, 
conducerea formațiilor de lucru direct 
productive fiind încredințată minerilor 
cu înaltă experiența, unor maiștrii și. ca
dre inginerești.

Sînt în curs de desfășurare ample 
programe de lucrări de investiții miniere*,  
în subteran și la suprafață, care vor asi
gura mecanizarea și automatizarea tu
turor operațiilor procesului de extracție. 
Unul dintre aceste obiective îl constituie 
noul puț principal de extracție al minei 
— capacitate capabilă să evacueze în 
viitorul cincinal, pe flux automatizat, di
rect în preparație o producție anuală de 
2 800 000 tone de cărbune.
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Raport al secretarului general al 0.N.U 
în problema independenței Namibiei

NAȚIUNILE UNITE 
1 (Agerpres). Secretarul 
general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a propus data 
de 15 iunie 1980 pentru 
punerea în aplicare a pla
nului O.N.U. privind inde
pendența Namibiei.

Intr-un raport adresat con
siliului de securitate asu
pra situației ultimelor ne. 
gocieri privind Namibia, 
Walheîrn estimează, că a- 
cestea au ajuns ,.la un 
punct cînd trebuie să fie 
adoptate deciziile politice 
necesare pentru ca această 
problemă să treacă de la 
stadiul de discuții la cel 
de aplicare14.

Secretarul general al 
ONU. apreciază că, „da
că se pierde șansa unei re-

glementări adecva,te și paș
nice, evenimentele care 
vor surveni vor avea in
tr-adevăr grave consecințe 
pentru regiune41.

Raportul relevă că 
cursul întrevederilor

m 
cu 

înalți funcționari ai O.N.U., 
guvernul sud-afriean a re
afirmat că acceptă propu
nerea de reglementare a 
Națiunilor Unite.

Totuși, guvernul ' sud.a. 
frican a cerut o anumită 
perioadă pentru a examina 
aspectele stabilirii unei 
zone demilitarizate de o 
parte și de alta a frontie
rei Namibiei.

Organizația
din Africa de

cut că va respecta pozițiile 
Angolei și Zambiei privind 
punerea în aplicare a zonei 
demilitarizate în teritoriile 
lor, dar se opune ca Repu
blica Sud-Africană să dis
pună de poziții special a- 
leșe în sectorul namibian 
al zonei demilitarizate.

Republica Sud-Africană, 
se precizează în raport, și.a 
dat acordul cu privire la 
legături, linia de demarca
ție și aranjamentele logis
tice, dar a refuzat să limi
teze Ia șapte numărul am
plasărilor propuse pentru 
staționarea forțelor sale în 
partea namibiană a zonei 
demilitarizate. Regimul 
sud.african a propus un 
număr de 20, în loc de 40 
cite există în. prezent.

INTRE 9 și 12 APKH.IR 
se va desfășura la Addis 
Abeba conferința lat nivel 
ministerial a Comisiei E- 
conomice a O.N.U. pentru 
Africa (CEA), care va fi 
precedată de o reuniune 
a Comitetului tehnic ai 
experților acestui organism 
consacrat pregătirii ordinii 
de zi. Printre documentele 
de lucru ale conferinței se 
află un raport privind dez
voltarea științei șj tehnolo
giei în țările africane, pre
cum și un raport privind 
modul în care se realizea
ză procesul de industriali
zare pe continent.

LA. VARȘOVIA a avut 
loc o întrevedere între

Poporului 
__  ___ _ sud-vest 
(SWAPO), notează totoda
tă, raportul, a făcut cunos-

Edward GiereR, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P-, și 
Louis Van Geyt, președin
tele P.C. din Belgia, care 
se află în vizită în Polonia. 
După cum relatează agen
ția PAP, s-a făcut un 
schimb de informații pri
vind activitatea celor două 
partide, precum și în pri
vința principalelor proble
me internaționale actuale. 
Părțile au convenit asupra 
necesității de a dezvolta

relațiile dintre cele două 
partide, țări și popoare.

COMPANIA CONS. 
TRUC TOARE DE AVIOA
NE americană „Pioneer
Aircraft14 a anunțat închi
derea a patru dintre uzi
nele sale din statele 
nsylvania, Florida și 
Iifornia. Ca urmare a 
cestei măsuri, un 
de 5200 muncitori 
neri ai companiei 
pierde locurile de muncă. 
Măsura a fo®t justificată 
de Administrație prin dificul
tățile economice cu care este 
confruntată compania, în 
contextul larg de criză a 
industriei aviatice ameri
cane.

Pen-
Ca. 

a- 
număr 

și ingi- 
își vor

I.C.M.M. Petroșani
încadrează urgent:

dulgheri 
tâmplari 
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 vîrstâ, califi
cați pentru șantierele Petrila, Livezeni, Vul
can și Lupent-Uricam.

Informații suplimentare la sediul între
prinderii — strada M. Vifeazu nr. 11, la Bi
roul personal invățămînt-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.

SPORT ° SPORT • SPORT * SPORT * SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT .« SPORT

Etapa municipală a Crosului pionierului 
și tineretului

Duminică, pe Un timp 
excelent, orașul Vulcan a 
găzduit etapa municipală a 
celor două mari competiții 
sportive de masă la care 
au participat peste 900 de 
copii și elevi, calificați la 
etapele orășenești.

Iată primii trei clasați: 
fete II—12 ani: Simona Fi- 
lide, Școala generală ' nr.
5 Vulcan, 2. Carmen Ma
rinei uc, Școala generală nr.
6 Petrila, 3. Adina Șchiopu,
Școala generală nr. 3 Pe
trila. băieți: 1. Adrian 
Flaider, 2. Daniel Bărzan, 
ambii de la Școala gene
rală nr. 6 Vulcan, 3.?Lu
cian Boța, Școala generală 
rir. 4 Petroșani. 13—14 ani 
fete: 1. Rodica Udrescu,
Școala generală nr. 6 Pe
troșani, 2. Marinela Bît, 
Școala generală nr. 5 Pe
troșani, 3. Simona Dan, 
Școala generală nr. 6 Lu- 
peni. băieți: 1. Gheorghe 
Fumurii, Școala generală 
nr." 6 Vulcan, 2. Qlariu 
Stoica, Școala generală nr. 
5 Petrila, 3. Cornel Borca,

Școala generală nr. 3 Lu
peni. 15—16 ani fete: 1. 
Floriea Hegeduș, G.S.M. 
Petroșani, 2. Iuliana Mora
rii, Școala generală nr. 6 
Petrila, 31 Simona Cosciug, 
Școala generală nr. 7 Pe
troșani. băieți: 1.: loan.
Crișu, Liceul Vulcan, 2. 
Ștefan Pricop, Liceul in
dustrial Lupeni, 3. Daniel 
Dîlgoci, Școala generală 
nr. 2 Petrila. 17—19 ani 
fete: 1. Dorina Ciora, Li
ceul economic, 2. Angela 
Pasa, Școala generală nr. 
6 Vulcan, 3. Ani.șo-ara 

Constantinescu, Liceul Vul. 
can. băieți: 1, Petru Dră- 
gpesexi, 2, loan Bădicuț, 
ambii de la Liceul indus
trial Petroșani, 3. Marina 
Popescu, Liceul Vulcan. 

Categoria Peste 19 ani, fete: 
Violeta Mihăiasă, Minerul 
Lupeni. băieți: 1. Ștefan 
Munteanu, Liceul industrial 
Petroșani, 2, loan David, 
Institutul de mine, 3. 
Gheorghe Coștea, I.M. Pa
roșeni.

Staicu BALOI

POPICE, DIVIZIA A:

Victorie de prestigiu a popicarilor din Petrila
Pe arena de popice „E_ 

lectromureș-1 din Tg. Mu
reș, echipa reprezentativă 
a minerilor din Petrila a 
realizat surpriza etapei în- 
vingînd cu o diferență de 
122 p.d. lidera seriei Nord 
a campionatului, una din 
cele mai bune formații di
vizionare. Rezultatul rea
lizat de 5259 p.d, este cel 
mai bun obținut pe aceas
tă arenă în decursul ani
lor și poate fi considerat 
ca una ,din cele mai bune 
performanțe realizaite în 
deplasare. Trebuie să re
marcăm că at.it rezultatele 
individtiale cit și cel final 
pe echipă, sînt rodul pre. 
gătirilor efectuate în ulti

ma perioadă sub îndruma
rea Maestrului, sportului 
Victor Miclea. lată fișa 
tehnică a celor 7 coinpo- 
nențj c-are au evoluat in 
această partidă : loan Po
pa — 828 p.d., Constantin 
Dobrică — 923 p.d., loan 
Scorțea — 913 p.d., Mihai 
Ernest — 867 p.d., Victor 
Miclea — 886 p.d., Nieolae 
Croitorii — 418 p.d. și 
Ion Surugiu — 424 p.d.. 
-Merită să scoatem în evi
dență comportarea excep
țională a juniorului Cons
tantin Dobrică și debutul 
lui Nieolae Croitorii și 
loan Surugiu în deplasare.

Aurel SLABII

FOTBAL, CAMPIONATUL JUDEȚEAN

Ah, ratările !
MINERUL ANINOASA 

— I.G.C.L. HUNEDOARA 
2—1 (2—0). Lipsită de a- 
portul a doi jucători de 
bază (Dobrescu și Ceteraș, 
accidentați) echipa mine
rilor din Anin bas-a putea 
totuși să cîștige această 
partidă Ia un scor mai 
concludent, dacă n-ar fi 
existat ratările în lanț.

In prima repriză, oas

peții nu prea au contat în 
teren ; cele 6—7 ocazii clare 
de goi au fost irosite copilă
rește de înaintașii gazdelor, 
și numai două dintre ele au 
fost fructificate prin Dos- 
za în min. 7 și prin Du. 
mițraș în min. 27.

Inlocuirea lui Blăjan cu 
Tismănaru, la începutul 
reprizei secunde, n-a fă
cut să se mărească nu-

■ mărul de goluri, ci tot 
al ratărilor. De patru ori, 
Tismănaru s.a aflat în si
tuație clară de gol, dar 
șuturile imprecise sau 
intervențiile portarului 
Ciochină de la oaspeți, au 
făcut ca tabela de mar
caj să rănaînă neschim
bată. Și, cum ratările, de 
regulă, se răzbună, spre 
finalul partidei (min. 85) 
oaspeții scapă pe contra
atac și reduc din handi
cap prin Petre Mircea.

Al. CORVIN

0 duminică la cabana
Zi de sîinbătă...
Să fi fost ora 14, cînd la 

Lupeni, pe deal, pe locul 
numit de localnici „cap de 
cîine-4, urca șerpuit, în 
drum spre' cabana „Straja'4, 
un grup de energetieieni 
de la termocentrala din 
Paroșeni... Oamenii urcau 
sporovăind, cu schiurile 
sclipind în soare și rucsa
curile burdușite... In frun
tea grupului, se află Al
fred Schmidt, șeful atelie
rului automatizări, un pa
sionat iubitor, de natură și 
mai ales al sporturilor de 
iarnă, organizatorul aces
tei ieșiri, urmat in șir de 
Alexandru Stoenescu, At
mos Vass, Llcă Vieru, Ion 
Apostu, Vasile Farcău, 
Friederieh Regul, Constan
tin Burlan, Attila Kiraly, 
Vince Huszar, Alexandru 
Moldovan, Ion Stern, Ion 
Eftinoiu, Nieolae Belovan 
și Dan Peiculescu...

De fapt, nu este pentru 
prima dată că maistrul 
principal Schmidt, împreu. 
hă cu Ion Apostu, secre
tarul comitetului U.T.C. 
al uzinei, organizează a- 
semenea ieșiri. De obicei, 
se urcă sîmbăta pentru a 
petrece o duminică întrea
gă Ia cabană, o binemeri
tată odihnă după o săptă-

mînă de lucru în plin. Și, 
de fiecare dată, urmează 
o altă săptămî'nă in care se 
lucrează cu puteri reînnoi
te.

De la un timp a început 
viscolul. E frig și ceață. 
Alături de grupul de la au
tomatizări urcă Ferdinand 
Oprișoni, șef de echipă la 
reparații turbine, un alt 
schior pasionat, tehnicia-

Cronica muntelui

nul Constantin Munteanu 
și inginerii stagiari Petru 
Vină și Paul Tăvăligă, tot 
de la Uzina din Paroșeni.

...In sfîrșit se zărește 
cabana, cu bîrnele verzi- 
maronii: și acoperișul în
cărcat cu zăpadă din care 
se , vede coșul cu un fuior 
de fum. Băieții sînt frînți, 
au urcat îndîrjit, fără o- 
prire... Ii îhtîmpină zîm- 
bind, cu ceai fierbinte, ca
banierul Ladislau Erseney, 
urîndu-le bun venit. Ca
bana este' curată, căldu
roasă și primitoare.

După ce răsuflă, cîț de 
cît, și glumesc, cîțiva n-au 
astîmpăr — pînă se întu
necă — doresc să încerce

schiurile și pîrtiile... Seara 
se string grupuri, grupuri. 
încep discuții. Se joacă și 
șah, se leagă noi cunoștin
țe și prietenii, Se schimbă 
impresii și adrese.

...A doua zi, duminică, 
soarele bate voios în gea
muri și se regăsesc pe 
pîrtii, parcă, mai multi 
schiori și privitori decît 
sîmbăta. Tînăra profesoa
ră Agelica Manole de la 
Casa pionierilor din Lu
peni iși îndrumă micii 
schiori, îmbujorați și ve
seli. Alături; de ei sînt 
Adalbert Kato, lăcătuș la 
mina Lupeni, studentul 
Dan Cioflică, Ovidiu Moisi 
și mulți alții...

E liniște adîncă, odihni- 
. toare, de jur-împrejur. 
„..Ziua trece nemaipomenit 
de repede. Toți sînt veseli 
șj le ard obrajii. Sînt 
nou în cabană. Sint feri
ciți. Cioflică și Moisi cîntă, 
pe rînd, la acordeon,, melo
dii minunate de munte. Se 
apropie ora de plecare, se 
fac pregătiri. Coborînd pe 
schiuri la vale, spre oraș, 
fiecăruia îi stăruie în min
te imaginile din filmul tim-

4 pului petrecut la cabana 
„Straja14. O adevărată în- 
Cîntare, o amintire de ne. 
uitat.

luliu POPA,
Ion AIAtASAREAN,

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Doctorul Bethu
ne ; Republica : Să prinzi 
o stea căzătoare; Uni
rea: Moarte 
riile Mî.

PETRILA : 
rea Panterei

LQNEA: Umbrele ve
rii fierbinți.

ANINOASA : 
pe compozitor.

VULCAN - 
rul: Iphigenia,

pe Nil, se-

Răzbuna- 
roz.

Speriați-Î
I
5

Luceaiă- i 
seriile ț 

I-II; Muncitoresc : Repu
blica din Uzice, seriile 
i-n.

LUPENI — Culturali 
Deducțiile colonelului î 
Zorin; Muncitoresc: Zori 
neliniștite,

TV
Telex.
Teleșcoală.

I
I
1 
t
1 16,00 
I 16,05 .

16,25 Almanah pionie
resc.
Atenție la... “ nea
tenție. Emisiune de 
protecția muncii. 
Fotbal: România — 
R. D. Germană. 
Transmisiune di
rectă de Ia stadio
nul „23 August". 
In pauză: Tragerea 
pronoexpres.
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Noi, femeile ț 
Telecinemateca. Ci
clul __
„Balada Iui 
cho Villa", 
mieră pe 
Producție a 
diourilor america
ne.
Telejurnal.

RADIO _

I
i W,405.
I
î 16.55

21,45

i
I

.Mari actori"
Pan-
Pre- 
țară. 
stu-

II
I
i

5

I 13,00 De la 1 la 3. 
i 15,00 Clubul invitaților.
i 16,00 Radiojurnal. 16,20 
î Fotbal. România — Tur- 
ș cia. Preliminariile tur- 
i neului U.E.F.A. 17,10 Oda 
; limbii, române. 17,30 An- 
! samblul folcloric „Ci- 

prian Porumbescu" din 
Suceava. 18,00 Fotbal. 
România — R.D. Germa
nă. Repriza a Ii-a. 19,00 
Actualități și muzică. 
20,00 Din fonoteca de» 
aur. 20,30 Ancheta poli
tică. 20,45 Cadențe so
nore. 21,05 Coordonate e- 

ț conomice. 22,00 O zi în- 
: tr-o oră. 23,00 Bijuterii 
; muzicale. 23,30—5,00 Non 
; stop muzical nocturn.

2

5

i
?■

■>3
|.
i
3

Mica publicitate
V1ND nutrii diferite cu

lori si mărimi. Alba Iulia, 
telefon 13609.

V1ND albine, Kotva Vil- 
ma, strada Karl Marx nr. 
8 Petrila. (297/

SCHÎMB locuință trei 
camere, curte, grădină; Lo- 
nea, strada Republicii 299 
cu apartament două came
re Petroșani, cartier Ae
roport. Informații Lonea. 
(296)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Căldă- 
rar Viorica, eliberată de 
E.G.C.L. Vulcan. Se decla
ră nulă. (298)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Prise- 
caru Corneliu, eliberată de 
I.M. Paroșeni. Se declară1 
nulă. (290)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Colo- 
nelu Constantin, eliberată 
de I.M. Petrila. Se declară 
nulă. (292)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele de Bolog 
Gheorghe, eliberată de U.E. 
Paroșeni. Se declară nulă. 
(295)

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA; Petroșani, str. Republicii, ut. 90. telefoane 4 16 62 (secretariat), 424 64 (secții). llftUClL; Xipvgiutia FeuuȚarn, »tr. Repuoiitti, at. oi.


