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Mina Lupeni Noile masuri pentru gospodărirea judicioasă a energiei electrice

20000 tone de cărbune cocsificabil 
extras peste prevederi

și termice

Preocupări statornice pentru 
superioară a

valorificarea

Colectivul minei Lupeni, minerii celei mai mari întreprinderi pro
ducătoare de cărbune cocsificabil, colectivul care a primit de curînd 
înaltele distincții - Ordinul Muncii clasa I, Drapelul și Diploma de o- 

"noare de întreprindere fruntașă pe țară - mobilizat plenar de îndem
nurile secretarului general al partidului, prin depășirea prevederilor 
acestei luni cu aproape 1000 tone de cărbune, a totalizat, de la înce
putul anului, plus 20 000 tone de cărbune cocsificabil.

combustibilului 
confortului

și asigurarea

Decret, 
al Re- 

Româ-

• Productiviiatea muncii planificată în extras și 979 kg/post spor de productivi- 
-i - l_..j tate în cărbune.

• Minerii sectoarelor VI și VII au, de 
aceeași asemenea, o contribuție substanțială Ia 

102,3 la sută. realizările întreprinderii pe aceaslă lună.

cărbune a fost realizată în această lună 
în proporție de 102,3 la sută, înregistrîn- 
du-se și la nivelul întreprinderii 
propoiție de realizare ___

• Cea mai mare producție suplimenta- cu 700 și 101 tone extrase peste preve- 
ră și cel mai mare spor de productivitate deri. Sectorul Vil obține și o productivita

te în cărbune deosebită: 614 kg/post
peste sarcina planificată.

le-au obținut minerii sectorului IV — 
plus 2344 tone la producția de cărbune

Prin recentul 
Consiliul de Stat 
publicii Socialiste 
nia a .stabilit noi măsuri 
pentru gospodărirea ju
dicioasă și reducerea con
sumului de energie elec
trică, energie termică și 
gaze naturale care com
pletează Decretul de anul 
trecut ale cărui prevederi 
vizînd gospodărirea 
cioasă și reducerea 
sumurilor amintite, 
îmbunătățite.

judi- 
con- 
.sîrit

De la inginerul șei al 
I.G.C.L. Petroșani, ing. Ca
rol Fazekaș, am aflat preo
cupările și perspectivele 
privind valorificarea supe
rioară a combustibilului, 
exploatarea eficientă, cu 
randament maxim a cen
tralelor termice și asigu- • 
rarea confortului necesar 
tuturor locatarilor, benefi
ciarii de drept ai apei cal
de și încălzirii furnizate de 
exploatările întreprinderii.

le. Aceste direcții sînt: îm
bunătățirea randamentului 
centralelor termice, utili
zarea intensivă a combusti
bilului solid inferior (a căr
bunelui 
mică) și extinderea termofi- 
cării în orașele Văii Jiului.

cu putere calorică

mecan;zareacomplexă
1 ■ • - - - .  f• - .
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— Preocupările noastre 
sînt îndreptate pe trei di
recții, spre același scop — 
asigurarea confortului nece
sar beneficiarilor, respec- 
tînd în același timp, cu 
strictețe, prevederile lega-

— Tovarășe inginer 
șef, vă rugăm să vă re
feriți concret la fiecare 
din aceste direcții de ac
țiune.

— După data de 1 mai 
vom începe reparațiile pla
nificate pentru centralele 
termice și vom urmări 
mod deosebit realizarea 
nei izolări îmbunătățite

Interviu realizat de 
Dorin GHEȚA

în
u -
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Un succes — temelie pentru viitoarele creșteri ale producției de cărbune
ÎNTREGUL COLECTIV-PUTERNIC ANGRENAT ÎN 
PROMOVAREA TEHNOLOGIILOR

temelie pentru viitoarele creșteri ale producției de
INTÎLNIRI

RODNICE

(Continuare în pag. a 2-a)
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AVANSATE
ALEXĂ FURDUl, secretar 

al ^comitetului de partid, 
sectorul LV: „In urma vi
zitelor de lucru ale tova
rășului Nlcolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti- 
-dului, la mina noastră, la 
sectorul IV, și a indicațiilor 
date privind mecanizarea 
complexă a lucrărilor 
subteran, 
partid i-a revenit o sarcină 
deosebită — însușirea noii 
tehnologii de extracție și 
formarea cadrelor care să 
știe să stăpînească tehni
ca nouă. Aceste cerințe au 
fost în bună parte rezolva
te de către organizația <fe

din
organizației de

realizari in primul trimestru al anului
• Aproape 20 000 tone cărbune extrase peste pre

vederi • Producția netă a fost realizată în proporție de 
113,3 la sută • Plus 64 ml lucrări de pregătire • Eco
nomii: 17,4 lei și. respectiv, 3.4 kWh pe tona de cărbune 
PREOCUPĂRI MAJORE ALE ÎNTREGULUI COLECTIV

• Continuarea mecanizării intensive a lucrărilor 
din subteran • Policalificarea și specializarea cadrelor 
— formarea minerului — tehnician capabil să mînuiască 
tehnica din dotare • Reducerea cheltuielilor materiale 
de energie și combustibil.

partid, de conducerea sec
torului și a minei. Pentru 
a întări această afirmație, 
aș aminti că în primul tri
mestru al anului curent am 
extras peste sarcinile afe-

rente planului 12 500 tone 
cărbune cocsificabil, am e- 
conomisit peste 1 200 000 
lei și ara redus consumul 
de energie electrică cu 
180 000 kWh. Aceste rea-

lizări sînt rodul mecanizării, 
al climatului sănătos de 
muncă, al responsabilității 
de care a dat și dă dovadă 
fiecare membru al colecti
vului. In sprijinul mecaniză
rii au fost întreprinse de 
ia început unele măsuri or
ganizatorice. In primul rînd, 
au fost numiți maiștri elec- 
tromecanici, conducători ai 
abatajelor mecanizate. In a- 
ceste condiții s-a născut ini
țiativa ,,Să prelungim cu un 
ciclu durata de funcționare 
a complexului mecanizat",

Constantin GRAURE

In întîmpinarea 
greșului al XI-lea 
niunii Tineretului 
munist și celei de-a IV-a 
Conferințe Naționale a 
Organizației Pionierilor, 
în întreaga Vale a Jiu
lui au avut loc întâlniri 
ale pionierilor cu mem
brii secretariatelor co
mitetelor orășenești de 
partid. Cu acest prilej, 
pionierii au raportat des
pre realizările obținute 
în activitatea politico-e- 
ducativă și de muncă pa
triotică. Ei s-au angajat 
să obțină noi rezultate, 
superioare, pe măsura 
hotărîrii și elanului ce-i 
caracterizează. Intîlniri- 
le au fost urmate de 
spectacole care s-au
bucurat de aprecierile 
celor prezenți. (C. Val.)

Con- 
al U- .

Co-
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Realizarea în termen a investițiilor sociale
obligă toți partenerii la

Unitate de acțiune, colaborare 
rodnică, respectarea obligațiilor 

contractuale
Pe parcursul a patru 

numere de ziar v.am pre
zentat, prin ancheta între
prinsă, . părerile, punctele 
de vedere ale conducerii 
Grupului de șantiere Pe
troșani al T.C.H. Deva, ale 
conducerilor șj reprezen
tanților conducerilor între
prinderilor prestatoare de 
servicii pentru construc
tori, păreri- și puncte de 
vedere in ceea ce privește 
folosirea utilajelor, de 

mod special, 
participarea 

realizarea in- 
termen a in-

folosirea 
transport, în 
contribuția, 
fiecăruia la 
tegrală și în 
vestițiilor social.culturale.

Sintetizînd și analizînd 
declarațiile interlocutorilor 
noștri din ancheta publica
tă, constatăm că evidențe
le de la grup în ceea co

privește realizarea sarci
nilor, ce revin întreprinde
rilor prestatoare de servi
cii nu corespund cu al 
celorlalte întreprinderi 
unități. Exemplificăm 
conducerea grupului susți
ne că A.U.T.L. Petroșani 
nu și-a realizat sarcinile 
ce-i revin în transportul 
materialelor pentru luna 
februarie decît în propor
ție de 89 la sută, în vreme 
ce reprezentanții A.U..T.L. 
contestă cifra, declarînd 
că planul nu numai că a fost 
realizat, dar și depășit eu 
1 800 tone, subliniind că în 
calcul au fost luate chiar 
confirmările beneficiara-

(Continuare în pag. a 2-a)

Șeful echipei de lăcătuși. Victor Socaci și lăcă tușul Iacob Pălățeanu mon 
tind angrenajul rcductoru lui unei noi combine'CA-2 care se construiește 1 
I U.M. Petroșani. Foto : Ion LICIU
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(Couti.iuaifc țn pay a

ac 
pen

In Programul Partidu
lui Comunist Român,
este înscrisă o
tivitate esențială 
tru calitatea vieții celor
ce-și iăuresc propriul 
destin cu mintea și cu 
brațele. Pentru sănătatea 
oamenilor sînt alocate 
ionduri importante, me
reu sporite de la an la

Totul pentru 
sănătatea 
oamenilor' 5

De acum, finalizarea acțiunilor!
Cu acțiunile desfășura

te sîmbătă și duminică in 
orașul Petroșani, 
cheiat o săptăinîriă de 
inițiative și eforturi gos
podărești rodnice. Cum 
era firesc, o atenție deo-

s-a

s.a acordat acțiuni- 
plantare a arbori- 

ornamen-

sebită 
lor ele 
lor și arbuștilor 
tali, întreținerii și extin
derii zonelor verzi. S-a 
plantat masiv în zona Dă_ 
rănești — incinta I.U.M.P.

și în cartierele Hermes și 
“Aeroport — porțiunea din

tre autogara și blocul 54 
de la șosea. Iii aceste zone 
s-au plantat cu ajutorul 
tinerilor uteCiștj și elevi 
2600 arbori ornamentali 
— tei, catalpa, plopi, săl
cii, salcîmi, pini, molizi, 
larice, acer,' tuia —•, și 
peste 3000 arbuști — li.

Toma ȚAȚARCA

(Continuare în pag. a 2-a)
ă

an, In strînsă concordau- ; 
ță cu dezvoltarea eco- ; 
nomică și socială a țării. ; 
Grija iață de sănătatea ț 
publică se materializează ; 
In asistența medicală i 
gratuită, acordată tutu- i 
ror cetățenilor indiierent ; 
de sex sau naționalitate, ; 
în prelungirea vieții o- ; 
mului, prevenirea și j 
combaterea cauzelor im- ; 
bolnăvirilor, asigurarea 
mijloacelor de trata- 
ment și refacere a sănă- . 
tații în caz de îmbolnă
vire.

Asistența medicală a 
populației va cunoaște și 
în viitor o neîntreruptă 
perfecționare. In cursul 
actualului cincinal, volu- ' 
mul investițiilor destinate 
ocrotirii sănătății popu
lației țării a fost de 1,5 
miliarde. In cincinalul , 
următor, așa cum pre
văd directivele Congresu- 
tui al XII-lea al P.C.R., 
urmează să fie dale în 
folosință noi unități spi
talicești cu încă 15 000 
paturi. In Valea Jiului 
vor li date în iolosință 
noi creșe și grădinițe, 
stații de salvare și recu
perare medicală. Ca ex
presie a stimei de care 
se bucură personalul sa
nitar în țara noastră se 
sărbătorește, în fiecare 
an, la 17 aprilie, Ziua să- ; 
nătății.

ș
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Mecanizarea complexă

(Urmare din pagina I)

cazonelor înlocuirea con
ductelor defecte și izolarea 
«rin nou a acestora, astfel 
răcit să evităm pierderile de 
agent termic pe rețea si să 
mărim randamentul centra
lelor termice

— O altă direcție de 
acțiune, este îndreptată 
spre utilizarea intensivă 
a Combustibilului soliți 
inferior. Nu doriți să in- 

amănunte ?(•ați in
— Ba da, La extremitățile 

Văii Jiului vom pune în 
fimețiune centrale - termice 
«le zonă. La Uricani, 
cu patru cazane, și la 
trila — Lonea, a doua, 
opt cazane. Sint cazane 
riale -comandate de noi 
care au fost proiectate 
București și vor fi executate 
ta Ului — două vor fi gata 
in trimestrul IV a.c. si vor 
fi montate, Jn aceste cazane 
va fi tțrș un cătbune 
r.ur,l clin sortul 0- hi 
are putere calorică 
2000 kcal/kg.. cărbune 
sub această formă era 
tilizabil.

— Acum ce sort 
siți ?

— Acum ardem cărbune 
spălat de 10—80 cu o putere 
Valorică de 5500 kcal/.kg. 
Experimentările care s-au 
făcut cu aceste cazane, ai 
căror primi beneficiari: șîn- 
tem noi, Valea Jiului, ău 
eyidcnțial un randament de 
£0 la sută, ceea ce este

una 
Pe- 
cu 

spe- 
și 
la

mă- 
care

«le 
care 
inu-

îolo-

Realizarea
(Urmare din pagina I)

lui de pe fișa de activitate 
ziliiică. Un alt exemplu : 
grupul aprecia realizările 
autobazei ’ Petroșani a I.T.A. 
Deva, în ceea ce.i privește 
cu prestările de servicii, 
la 64,5 la sută, iar cadre 
din conducerea autobazei 
susțin că procentul de rea
lizare este de 83 la sută 
și putea să fie de 100 la 
sută, dacă beneficiarul ar 
fi folosit utilajele la capa
citate. Și, în sfârșit, secția 
Valea Jiului a S.U.T. Deva, 
aparținând aceluiași trust 
de oonstrucții c.u grupul de 
șantiere, nu este de acord 
nici ea cu realizările pre
zentate «le grup, declarând 
că sânt de fapt aproape 
duble.

In asemenea, condi.
. ții, -'apare de la. sine . .. 

o i întrebare : Care din 
evidențe este bună? 
După care din ele s-a fă
cut plată corectă a retribu
țiilor conducătorilor utila
jelor și a valorilor cuve
nite diverșilor parteneri 
pentru. serviciile prestate ?

' Alte neconcordanțe. Di
rectorul grupului de șan
tiere declara r „Ar fi o 
mare îndrăzneală, nu cred 
«ă ar putea avea cineva 
tupeul să spună că nu are 
ee lucra Pe un șantier de 
construcții, că nu I s.a dat 
«le lucru pe vreunul «lin 
șantierele noastre". Repre
zentanții unităților presta
toare de servicii îl contra
zic, însă, prin declarațiile 
lor. Iosif Breban de la 
A.U TJj. : ..Pe baza unui 
grafic săptămânal, mașinile 
sînt repartizate- pentru 
schimbul II, o parte

si termice
(Urinare «lin pagina I)

ceslora și avem 
soane pregătite

alte tron- 
penlru pro-

de 
și despre 

Jiului 
mai 
ter-

fi racordate
Pelroșaniul

ț.er-

foarte mult față de numai 
30—32 la sută cit este la ca
zonele mici.

— Ultima direcție
«are spuneți
care toată Valea 
ar vrea să afle cil 
multe amănunte, este 
molicarea.

—- Investițiile alocate
moli< arii Văii Jiului depă
șesc valoarea de 600(100 000 
lei și s-a trecut la realiza
rea lor incă din 1980, cind 
la U.E. Paroșem a* început 
modificarea turbinelor care 
vor lucra și in regim de 
termoficare. Obținindu-se, 
cu alte cuvinte, și energie 
electrică și termică, aceasta 
fiind cea mai ieftină cale 
de obținere a energiei pen
tru că asigură centralelor 
un randament- global de 50 
la sulă față de 28—30 la 
sulă cît era pînă acum scă
zând în același timp și con
sumul pe unitatea de pro
dus.

— In ce stadiu se află 
lucrările de termoficare?

— Se lucrează intens lo 
realizarea magistralei Pa- 
roșehi — Petroșani unde 
constructorul a mobilizat de 
la alte șantiere care îi a- 
parțin—<bn Arad, Timișoara, 
Luduș și Deva—peste 300 de 
specialiști în domeniu, cam 
de 5—6 ori mai mult ca în 
perioada de iarnă și de do
uă ori decît în Vara anului 
trecut. Pe patru tronsoane 
s-au făcut probele necesare 
șr se va trece la izolarea ă-

-- Cind vor 
Vulcanul și 
la această magistrală a 
termoficării ?

In trimestrul IV 1980, 
va trebui să asigurăm . 'ter- 
moficarea Vulcanului și a 
Aeroportului până Ia spital,

— Odată pusă în func
țiune termoficarea, veți 
lichida centralele ter-

-ce
— Centralele termice vor 

fi transformate în puncte 
termice dar timp de 2—3 
ani vor putea funcționa și 
ca centrale termice pentru 
că este foarte probabil ca 
la început să avem neca
zuri în exploatarea acestei 
termoficări, termoficare cu ' 
rețea radială care, după pă
rerea specialiștilor, este cea 
mai mare din Europa. Am 
luat toate măsurile ca be
neficiarii, locuitorii Vulca
nului. Petroșaniului și apoi 
ai Lupeniului, Să poată be
neficia de confortul necesar 
fără a fi stânjeniți de even
tualele neajunsuri apărute 
în exploatare. Cind vom 
asigura termoficarea 
șamului, toți locatarii blocu
rilor vor avea în perma
nență apă caldă, cu excep
ția celor două ore de la 
prînz, ■/ ,7

■ îi M-aț ».a> «.««'ar m

Pelro-

lansată de brigada lui 
Constantin Lupulescu".

NIȚA PIRLOG, secretar 
al organizației U.T.C., sec
torul IV: „La mina noas
tră sînt mulți tineri care 
și-au însușit noua tehnolo
giei Mai mult chiar, unii 
sînt conducători de abataje 
mecanizate. Un exemplu: 
Va'enlin Tofană, maistru 
electromecanic. Organizația 
de tineret și-a adus o con
tribuție substanțială la po
licalificarea tineretului, la 
stabilizarea acestuia în bri
găzi/ avem, tineri ca An
gliei Popescu, Alexandru 

- Nagy, Constantin Burghiu, 
Ion Ileș, Alexandru Matyus, 
Virgil Gogonea, care stăpâ
nesc bine noua tehnologie 
de lucru, sînt exemple de 
responsabilitate profesiona
lă".. .' .

Ing. ALEXANDRU BLAJ, 
șeful sectorului III: „In ul
timul trimestru al anului 
trecut s-a introdus în stra
tul 4 primul complex meca
nizat construit la I.U.M. 
Petroșani; în luna martie 
a.c. am introdus în stratul 
15 blocul IV pilier, încă un 
complex mecanizat, tot de 
fabricație românească. Cu 
aceste utilaje am obținut 
productivități de 14—15 to
ne pe post. Avînd în ve
dere gradul ridicat al do
tării tehnice,, s-a luat mă
sura’de a numi conducăto
rul unui abataj mecanizat, ,

,Mina

un cadru cu studii superioa
re. Acest lucru a < ondus la 
buna întreținere și funcțio
nare a utilajului Ja spori
rea eficienței întregii acti
vități productive din abataj. 
Plusul de 7 000 tone de 
cărbune ■ realizat pe primul 
trimestru al anului este ro
dul mecanizării complexe a 
lucrărilor din abatajele sec
torului 1II“.

DUMITRU FAlNIS, pre
ședintele comitetului sindi
catului pe mină :
noastră și-a depășit sarci
nile de plan cu aproape 
2,0 000 tone de cărbune în 
trimestrul I. La acest rezul
tat au. contribuit din plin și 
organizația noastră de sin
dicat, grupele sindicale. 
Semnificativ, în obținerea 
succeselor noastre este atît 
mecanizarea complexă a lu
crărilor din subteran cît și 
buna conlucrare a grupelor 
sindicale cu factorii tehni- 
co-administrativi, organiza
ția de tineret și organiza
ția democrației și unității 
socialiste.. Subliniez faptul 
că la Lupeni, sub îndruma
rea organizației de partid, 
se folosesc eficient toate 
mijloacele de influențare a 
conștiinței oamenilor, fapt 
ce ia condus la reducerea 
substanțială a absentelor ne
motivate, la o folosire mai 
bună a timpului de lucru și 
la reducerea fluctuației, for
ței , de muncă".

Ing. PAVEL LUCUI.ESCU, 
director tehnic producție,

I.M. Lupeni : „Mecanizarea 
lucrărilor din subteran a 
fost și este o acțiune de 
mare amploare la care este 
puternici: .ancorat întregul 
colectiv de oameni ai mun
cii, Evident, pe parcursul 
derulării

. canizare, 
peni au 
greutăți 
ea stratului, 
utilajelor la condițiile 
zăcământ. Cert este că, 
toate aceste greutăți, oame
nii muncii de aici au găsit 
soluțiile tehnice necesare 
trecerii la • aplicarea noii 
tehnologii, superioară celei 
clasice. Măsurile tehnico-or- 
ganizatbrice pe care le-am 
aplicat și cele care urmea
ză să fie aplicate în conti
nuare, sînt de natură să du
că la sporirea producției de 
cărbune, la îmbunătățirea 
indicatorilor calitativi.

La riiina Lupeni mecani
zarea a devenit, de multă 
vreme o preocupare de 
căpătîi a întregului colectiv 
fapt dovedit de cele peste 
60 000 tone de cărbune, ex
tras peste prevederi în a- 
nul precedent, succes ,pen
tru care colectivul nostru a 
fost distins cu „Ordinul 
Muncii" clasa I. Minerii de 
Ia Lupeni șînt hoțăr.îțj, ■ să 
adauge la rezultatele obți
nute noi succese în muncă, 
dînd țării, cărbune mai mult 
și mai ieftin, contribuind 
astfel Ja materializarea o- 
bieclivelor celui. de-al XII- 
lea Congres al partidului".

acțiunii de 
minerii din 
înfruntat ■ 

impuse de tectoni- 
de adaptarea 

de 
cu

me-
Lu- 

uneie

in termen a
ele, 
cest 
deseori ba că nu au exca
vator, ba nu a venit exca- 
vatoristul sau a fost pă- 

inîntuȚ înghețat și în tot 
acest timp mașinile stau" ; 
Nicolae Coica de la Auto
baza Petroșani spunea re
feri ndu-se 
re a fost 
tractor cu 
păci ta te : 
perioadă 
pă care două zile a 
șoferul și s.a 
pe culoarele
și Lain retras la autobază".

Am reamintit aceste 
; eiteVa neconcordanțe din

tre punctele de vedere ale 
conducătorilor și cadrelor 
din conducerea unităților 
economice amintite, nu din 
alt motiv, ci numai din

bineînțeles, și în a. 
schimb se întîmplă

la modul în ca. 
folosit un auto, 
șa de mare ca.
„A lucrat o 

de timp, «lu. 
stat 

plimbat 
grupului

Primăvara
(Urmare din pagina I)

s ••

dorința de a-i îndemna Ia 
o colaborare rodnică, o co
operare care să conducă 
la realizarea în termen a 
investițiilor sociale și nu 
pentru a-și găsi o. justifi
care a, propriilor nereali- 
zări pe seama activității 
slabe a partenerilor.

Important nu este să 
găsească fiecare un vino, 
vat pe care să-1 arate eu 
un deget acuzator, ci îm
preună, prin eforturi con. 
jugate să se ajungă Ia o 
unitate de acțiune, colabo
rare rodnică, iar în final la 
respectarea obligațiilor 
contractuale care să-i con
ducă la realizarea în ter
men a investițiilor sociale, 
sarcină trasată chiar de 
conducerea superioară de 
partid.

Reducerea morbidității cu incapacitate 
temporară de muncă

liae, tamarix și alte spe
cii, precum și peste 4000 
lire gard viu. Au fost to. 
todată recondiționate 
prafețe extinse de 
verzi in Aeroport, 
cartierul Herings , și 
trarea în municipiu 
amenajat noi zone 
cu o suprafață de 
30 000 mp. Intre alte 
țiuni gospodărești finali, 
zate se numără deeohna- 
tarea șanțului de gardă 
din cartierul Aeroport, 
porțiunea de la strada A. 
viitorilor pînă la calea 
ferată, nivelări de tere
nuri virane, curățiri de 
șanțuri și rigole, tăieri de 
acostamente.

su. 
zone 

iar în 
la in- 

s-au 
verzi 
peste 

ac-

t

• Audiție. La Casa de 
cultură din Petroșani a 
avut loc o audiție mu. 
zicală-leeție comentată de 
conf. univ. Enea Borza 
de la Conservatorul 
„Gheorghe Dima“ din 
Cluj.Napoca. Tenia au
diției : „Concursul de in

gospodarilor
Este însă necesar ca 

zilele următoare să 
continue și finalizeze

in 
se 

. .. _. .. ac
țiunile de plantare șj re- 
condâționare a zonelor 
verzi degradate, nivelarea 
și însămînțarea cu iarbă 
a porțiunilor virane din 
cartierele noi. Toate aces
te amenajări reclamă o 
mai activă participare a 
întreprinderilor și ins- 

a.
eo. 

mem- 
de. 

soei-

întreprinderilor 
tituțiilor, deputaților, 
soeiațiilor de locatari, 
misiilor de femei, 
brilor organizațiilor 
mocrației și unității 
aliste, a tuturor cetățe
nilor, sub îndrumarea or
ganizațiilor de partid .din 
cartiere și a lucrătorilor 
consi 1 iu lui pop u Iar mu n i-
cipal.

Indicator important în 
aprecierea stării de sănă
tate a minerilor și celor
lalți oameni ai muncii, 
morbiditatea cu incapaci
tate temporară de muncă 
a fost recent analizată, 
Spitalul municipal, 
prezența directorilor 
a altor factori de la 
nilățile miniere, prepara, 
ții, întreprinderile cons
tructoare de. mașini, meta
lurgice și prestatoare de 
servicii, șantierele de cons, 
tnteții precum și ai uni. 
taților sanitare din Valea 
Jiului. Au fpst evidenți
ate cu acest prilej preo
cupările constante ale 
statului nostru și fonduri
le însemnate alocate pen
tru sănătatea și protec
ția muncii minerilor și a 
celorlalți oameni ai mun
cii. In anul 1979 unitățile 
miniere din Valea Jiului 
au fost dotate, între alte
le, cu un număr de 20 ins
talații de desprăfuire. 
Totodată, s-au îmbunătă- 

' țit aprovizionarea eu apă 
potabilă a 
muncă din 
ținutul și 
virii mesei 
tru mineri, 
rea de igienă în grupuri
le sociale de la suprafață. 
Au fost procurate și pu. 
se în funcțiune la majori
tatea minelor aparate pen
tru fizioterapie, 
măsuri au concurat la 
derea în anul trecut cu 
te 7000 a numărului 
zile de incapacitate 
muncă. Deși numărul și 
gravifatea accidentelor 
și a zilelor de boală s.au 
redus, ’atît anul trecut, cît 
și în .primele luni ale 
acestui an, morbiditatea cu 
incapacitate temporară

ia 
în
Și

(i-

locurilor 
subteran, 
condițiile 
gratuite 
precum și sta-

terpretare instrumentală 
„Ciprian Porumbescu" 
de la Suceava, ediția a 
VIII.a 1979“. La pian, A- 
drian Stroici din Petro
șani, elev al Liceului de 
muzică din Cluj-Napoca. 
Au participat elevi și 
cadre didactice din Valea 
Jiului.

• Concurs. Duminică, 
în orașul Petroșani a a- 
vut loc faza municipa
lă a Concursului „Stăpîni

<iupe volan" la care 
participat t inert. șoferi 
din Valea Jiului.

• Finisări, La I.M. Lu
peni se fac în prezent ul
timele finisări în, vede
rea punerii în funcțiune 
a spălătoriei-uscătone 
pentru hainele de lucru 
ale minerilor. Noua do
tare va satisface in în
tregime cerințele între
prinderii.

® înainte de termen.

de muncă se . menține la 
iui nivel ridicat, în com
parație eu media Pe ju
deț. Analiza structurii 
fecțiunilor ce determină 
sau favorizează această 
situație arată că pe pri
mul loc rămîn mai depar
te tot accidentele (cu o 
pondere de 29 la sută) ce 
se produc îndeosebi 
subteran, pe șantierele de 
construcții. Ele sînt ur
mate, în ordine, de afec
țiunile aparatelor locomo
tor, digestiv și respirator.

a-

în

0 sarcină actuală
Măsurile avînd drept scop 

apărarea sănătății mineri
lor șl, in cadrul, lor ana
liza periodică a fenome
nului de morbiditate eu 
incapacitate temporară de 
muncă reclamă o atenție 
permanentă din partea con
ducerilor colective și ai 
celorlalți factori din uni. 

. lățile economice și a ; în. 
de tregii rețele sanitare.

coh- 
ser- 
pen.

Aceste 
scă-
pes- 

de 
de 
si

Mult mai activ decât pî- 
nă acum trebuie să 
aportul la reducerea indi
celui de morbiditate eu 
incapacitate temporară de 
muncă din partea sindi
catelor, comisiilor dc pen
sii și asigurări sociale și 
a comisiilor de Cruce Ro
șie. Acestora le revine 
obligația de a efectua co’n- 

a constata 
respectă trata, 
recomandate de

fie

troale pentru
cum se 
mentele 
mediei, cum sînt folosite 
zilele de scutire (și de a 
propune anularea plății a- 
jutoarelor de boală în ea. 
zurlie de nerespectare), de 
a avea evidența pereoane-

O-

lor cu capacitate de mim. 
că redusă și de a le veni 
în sprijin pentru reface, 
rea acesteia cu toate po
sibilitățile pe care le au, 
inclusiv bilete de trata, 
ment și odihnă (în 1979 
nu au fost folosite de sin. 
dicatele din Valea Jiu. 
lui 1000 de bilete de
dihnă și tratament!). O 
atenție deosebită trebuie 
să acorde, atît conduceri, 
le unităților, cât și cele, 
lalte organisme jnențio. 
nate, măsurilor avînd 
drept scop facilitarea a- 
cordării primului ajutor 
competent în caz de , ne
voie. In acest sens, sub 
îndrumarea comisiilor de 
Cruce Roșie, a medicilor 
de la dispensarele unită
ților să se revizuiască lo. 
emile în oare se află, să 
se completeze dotarea și 
să se asigure instruirea 
membrilor posturilor ' de 
prim-a jutor, stimularea, 
in cadru legal, a persoa
nelor care asigură inter
venții prompte și compe
tente și prin aceasta re
ducerea morbidității eu 
incapacitate temporară 
de muncă. ; : ‘

Pentru întreaga rețea 
de sănătate și toți medi
cii, scăderea morbidității 
cu incapacitate tempora
ră de muncă implică re. 
ducerea timpului de stabi
lire a diagnosticului, exi
gență s/rorită față de si
mulant;, corectitudine 
desăvârșită în acordarea 
scutirilor de muncă, un 
accent permanent pe ac. 
tivitatea profilactică, gră
birea amenajării secției de 
recuperare a capacității de 
muncă din Petroșani, tra
tamente de calitate.

Turna ȚAțARCA
Constructorii care lucrea
ză pe șantierul noilor 
cămine pentru nefanii- 
liști din Vulcan au pre
dat unul din cele patru 
cămine, eu o lună înain
te de termen.

• Muncă patriotică. 
Elevii școlii generale nr.

•5 din Petrila au plantat 
duminică în curtea și în 
împrejurimile școlii 
bori ornamentali, 
evidențiat, dintre

ar
ts-au

cei

harnici, Rozalia Dobândi, 
Marcela Bălan, Ion Corn, 
șa și alții.

• Expunere. Tot la 
Școala generală nr. 5 a 
avut loc o interesantă 
expunere pe teme de cir. 
culație. Așa că, în va- 

vor avea 
sfaturile 
miliție.

canță, copiii 
mereu în minte 
lucrătorilor de
(Melania Muntean — 
coresp.).

» Discotecă. Azi, la

ora 18, la Casa de cul
tură Petroșani va avea 
loc discoteca tineretului 
însoțită de concursul 
„Cine știe, cîștigă" pe te
ma „Muzicieni români".

I 
I 
I
I
IRubrică realizată de 

Mircea UUJORESCU
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Jiul Petroșani 0—0

totuși, pe ocurge

Sport • Sport «Sport » 3Brt po

Infirmind 
lucioasă și 
a „< irmaciului" 
apărută in ultimul 
al revistei „Flacăra", 
că echipa minerilor din Va
le se întoarce dc pe malul 
Dunării cu un prețios punct 
„ciupit" băieților controver
satului antrenor Titi Teașcă. 
Juctnd cu garnitura de 
„corp ansamblu" (Moise, 
Bedo, Mușat, Vînătoru și 
l.icsandru), Jiul a întronat 
în fața locuitorilor Tiglinei 
un erou al meciului, acesta 
se numește Moise, care a 
împrimăverit inimile supor
terilor din Vale.

Timp de 90 de minute e- 
i hipa gălățeană a jucat nu
mai în careul nostru, obți- 
nînd nu mai puțin de 
cornere, două bare Și 
merbase lovituri libere, 
nereușind deschiderea sco-

. rului. Jiul a acționat pe con- ’ Argeș-, campioana „en titre",

declarația r.
deloc optimista

Tălmaciu, 
număr 

iată

18
nu-
dar

iriior și a unor răuvoi
tori carc-i prevesteau alta 
soartă...

I.a Galați am beneficiat 
și dc fair-play-ul unei bri
găzi de arbitri condusă de 
sătmăreanul Otto Anderco, 
ceea ce înseamnă că Fortu
na nu ne-a părăsit odată 
<u apariția previziunilor 
sumbre. Apropo de previ
ziuni, credem că ar fi ca
zul să nu ne punem cenușă 
în cap înainte de a fi siguri 
că „războiul" e pierdut. Am 
pierdut lupte, dar asta nu 
înseamnă să cedăm impre
siilor de moment. Numai 
cei care știu să piardă în
vață să cîștige și acest lu
cru am dori să ajungă și la 
urechile antrenorului echi
pei din Vale, V. Tălmaciu...!

Miine, în „groapa cu lei" 
vom avea de furcă cu F.C.

traatac, Sălăgean și Bucu- 
rescu i-au făcut cîteva „și
cane" portarului Oană, ca
re însă a răsuflat ușurat Ia 
sfir.șitul partidei. Domina
rea copioasă a adversarilor, 
prin atacanți, mijlocași chiar 
și prin fundașul Conslanli- 
noscu n-a clintit apărarea, 
dirijată de noul căpilan al 
echipei din Vale, Rusii, col 
mai bun dintre jucătorii de 
teren. De fapt, tabela de 
marcaj a rămas albă și da- 
lorilă „contribuției" gălâțe- 
nilor, neconvingători în a- 
lac, de unde se vede că și 
lor (ca și nouă) le lipsește 
omul de gol. Toate șuturile 
lor, au poposit unul după 
altul, în brațele lui Moise, 
portarul nostru de „tușă", 
care reușește frumoasa per
formanță de a obține nota 
10 din partea redactorului 
de la ziarul’de specialitate- 
El a apărat senzațional, a 
prins o zi de excepție fă-
< înd ca punctul cîștigat la 
Galați să schimbe multe 
calcule ale hîrliei iar pen
tru noi, suținătorii, să se 
mai liniștească... apele. 
Foarte important este faptul
< ă Jiul „curge" lotuși pe o 
matcă bună, în pofida ele

care a înregistrat în me- 
i iul de duminică o curioa
să evoluție a scorului :

9—1, 1 — 1, 2—1, 3 1. 3—2.
cgalînd și preluind condu
cerea din penalty. Așadar, 
nici F.C. Argeș nu stă ihiar 
..pe roze". Capul sus, băieți! 
Mai multa ambiție în joc, 
insistență în atac, mai mul
tă atenție in apărare, as
cultați ce zice antrenorul 
Tălmaciu. Să apărăm culo
rile echipei, nu să ne ha
zardăm în afirmații care, se 
vede, nu au acoperire fap
tică și caro demobilizează.

Și dacă toate acestea fi- 
vor înțelese, tribunele sta
dionului vor fi din nou pli
ne, fotbalul Văii Jiului va 
avea de cîștigat, miile de 
iubitori ai lui, mineri, pre
paratori, constructori, vor 
fi alături de jucătorii din 
terpn, așa cum au făcut-o 
întotdeauna. Pentru că me
rită să le oferiți satisfacții, 
iar dumneavoastră meritați 
încrederea lor.

Hai Jiul 1

MINERUL LUPEN't — U- 
N1REA DROBETA TR. SE
VERIN 2—0 (1—0). Acesta 
este adevărul, echipa gaz
dă nu a demonstrat dumini
că cu nimic că aspiră la 
cîștigarea serici. Or. uen- 
Iru un asemenea obiectiv 
propus, fotbalul practicat 
duminică de echipa din Iu- 
peni a fost prea puțin. A- 
cesta este și motivul pen
tru care spectatorii au ple
cat satisfăcuti doar de vic
toria obținută, nu însă și de 
jocul echipei favorite. Du
pă ce în primele patru mi
nute gazdele au beneficiat 
de 5 (cinci!) lovituri dc 
colț, spectatorii se așteptau 
Ia un scor fluviu. In final, 
deși raportul de cornere a 
fost de 20—1, scorul a lost 
de numai 2—0. Aceasta și 
datorită felului în care echi
pa gazdă a acționat — do
minare sterilă, uneori hao
tică, fără nici un orizont, 
ceea ce ar trebui să cons
tituie un semnal de alarmă 
pentru conducerea tehnică 
a echipei. Lipsită de trei 
jucători de bază (Truică, 
Moraru și Loca — acciden
tați) echipa nu a „legat" jo-

< ul acționindu-se în majori
tatea timpului la întimplare, 
ușurînd sari ina apărării oas
peților. Chiar cînd s-au a- 
flat în situații clare de a 
marca, gazdele le-au irosit. 
Ne referim aici nu numai

FOTBAL, DIVIZIA C

Prea puține
goluri • • •

la acel penalty ratat de Do- 
san în minutul 11 (după ce 
lacob n fost faultat în ca
reu) dur și la alte situații 
cil „roata carului", ratate 
de lacob în minutele 5, 27 
și 59, Sălmăreanu min. 77 
sau Buzdugan min. 90 (de la 
2 metri). Este drept că și 
portarul oaspeților, junio
rul Nițu a avut o interven
ție excelentă la penalty-ut 
executat de Dosan și alte 
cîteva la fel de sigure. Cele 
două goluri înscrise de că
tre lacob și Co\ aci au fost

înlr-adevur frumoase.
și fazele din care ele s-au 
marcat: în min. 35, după 
un „un.doi" între lacob și 
Burdangiu. mingea ajunge 
la Petre Popa, care pasează 
lui lacob caro înscrie cu un 
șut puternic de la 20 metri: 
1-0; în min. 69 Sălmăreanu, 
lansat pe extrema dreaptă, 
centrează la Covaci, cu o 
execuție tehnică reușită se 
debarasează do adversari și 
înscrie plasat de la 10 me
tri, ridicind scorul la 2—0.

Meciul a fost 
foarte bine de o 
din Alexandria avind 
centru pe Florea Rizca.

P.S. Galeria gazdelor a 
dat un nou „recital". chi
tind și ini urajindu-și favori- 
ții pe parcursul întregului 
meci, Felicitări acestei ex
celente și inimoase galerii 
care, sinlcm sigurî, iși va 
trimite „ambasadorii" și du
minica viitoare la Strehaia. 
Aceleași felicitări echipei 
de juniori a Minerului, pre
gătită do fostul fundaș Ion 
Rus, echipa neînvinsă iu 
retur.

arbitrat 
brigadă 

la

Alexandru TĂTAR

Mircea BUJORESCU

CLASAMENTUL

1. ,,U“ Craiova 26 14 6 6 52-24 34
2. S3 caua 26 12 8 6 56-33 32
3. F.C. Argeș 26 14 4 8 45-31 .32
4. F.C. Baia Mare 26 14 3 9 46-37 31
5. Dinamo 26 11 8 7 41-28 30
6. Sportul studențe 26 12 4 10 30-22 28
7. S.C. Bacău 26 9 10 7 32-35 28
8. Poli. Iași 26 12 2 12 35-34 26

'9. Chimia Rm. Vilcca 26 11 4 11 35-38 26
10. F.C.M. Galați 26 9 8 9 38-48 26
11. JIUL 26 10 6 10 20-32 26
12. „Poli" Tint. 26 11 3 12 33-33 25
13. A.S.A. Tg. Mureș 26 10 5 11 31-34 25
14. F.C. Olt 26 10 3 13 35-42 .23
15. „U" Cluj-Napoca 26 10 2- 14 32-34 22
16. C.S. Țîrgoviște 26 8 6 12 30-44 22
17. Olimpia Satu Mare 26 6 8 12 24-38 20-
18. Gloria Buzău 26 4 4 18 20-48 12

ETAPA VIITOARE (9
Mureș, F.C. Baia Maro
,.U“ C . . .
iova, Jiul — F.C. Argeș, Olimpia Salu Mare ■
Timișoara, C.S. Tîrgovîșfe — Sportul studențesc, 
F.C.M. Galați — S.C. 'fț.i, im, F.C. Olt — Chimia Rm. 
Vilcca.

aprilie): Steaua — A.S.A. Tg. 
__  — Politehnica Iași, Dinamo — 

"lui-Napoca, Gloria Buzău — Universitatea Cra- 
„Poli"

Atît au putut jucătorii

Minerul Vulcan — o echipă de Ia care suporterii săi așteaptă mai mult 
în activitatea competition ală viitoare. Foto : Șt. NEMECSEK

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
GLORIA REȘIȚA 2—3 (2—2). 
Desfășurată într-un anoni
mat aproape total (au- fost 
prezenți doar 100 de specta
tori.1!!), nici această partidă 
n-a reușit să întrerupă lungul 
lanț de insuccese în < are sînt 
prinși fotbaliștii de la Ști
ința Petroșani. Nu este nici 
locul și nici timpul potrivit

O nouă secție 
de sport 

cadrul Asociației spor- 
„Minerul" Uricani s-a

In
five
înființat o secție de lupte 
gtreco-romane. *. Sub ‘ condu
cerea instructorului Gheor
ghe Fulga în sala de „sport 
a Casei de copii școlari din 
Uricani se antrenează de 
stor mai mulți tineri. Am 
schimbat cîteva cuvinte cu 
tînărul instructor cu privire 
la condițiile de antrena
ment și activitatea secției, 
lata ce ne-a relatat. „Deși 
condițiile de antrenament 
nu corespund pe deplin ce
rințelor, datorită lipsei de 
materiale, dar cînd vrei să 
faci ceva și ai ambiție în
vingi orice obstacole. A< um 
secția este afiliată la Fede
rația română de lupte și în 
< urînd vom participa la 
fazele zonale de juniori. Vă 
rog să notați cîteva nume: 
Dumitru Tălabă, Dan Dra- 
gomir. Gheorghe Mocanu 
sînt doar cîțiva dintre ti
nerii cu perspectivă. Ei sînt 
și cei mai dotați dintre ti
nerii care vin la sală și se 
străduiesc să devină luptă
tori. Consider că este ne
cesar ca noua secție să șe 
bucure de mai mult sprijin 
din partea asociației sporti
ve. E vorba de asigurarea 
bazei materiale, mai ales 
că este singura secție 
lupte greco-romane
județul nostru. Solicităm, 
de asemenea, sprijinul foru
rilor sportive superioare",

Ilie COANDREȘ 
corespondent

vieții

I

sub 
an
in

pasiunea 
mele

de 
din

— Gheorghe Dinu, 
auzit dc Ia colegi numai 
cuvinle frumoase Ia adre
sa dumneavoastră. Sinteți 
un jucător încercat, de
nădejde al echipei de rugbi 
Știința Petroșani. Ce ne
puteți spune despre viața 
și activitatea dumneavoas
tră?

— Sînt student în anul 
II la Facultatea de mine, 
ingineri, sint căsătorit, am 

|| un llăcău în vîrslă de 4 
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ani și joc' rugbi ca aripă 
la Știința, sub conducerea 
antrenorului Titi Ionescu 
unul dintre cei mai buni 
tehnicieni din țară, antre
nor emerit.

—■ De cînd ați început 
să jucați rugbi?

•— Din anul 1971, 
conducerea aceluiași 
trenor. Pînă atunci, 
școala profesională și li
ceu, am practicat atletis
mul. Am „urcat" relativ 
repode pe post de titular 
în echipa Farul Constanța.

Rugbiul

Nu peste mult timp 
iți devenit campion și 

ați prins de mai multe ori 
naționala „A".

— Da, cu echipa Jarul 
am îmbrăcat tricourile do 
campion în perioada 
1974—1978, iar în 1976— 
1977 cel de vieecampion 
național. Primul meci în 
națională l-am susținut în 
anul 1974, cînd am în
vins Polonia cu 20—6. Au 
urmat meciuri frumoase ca
re ne-au dus de mai mul
te ori la cucerirea titlului 
de campioni ai Europei, 
cele mai bune meciuri ale 
mele fiind cele cu Italia . 
44—0 la București. Spa
nia : 22—6 la Madrid ș.a. 
In turneele din Franța, I- 
talia, R.F. Germania sau 
Anglia am căutat totdeau
na să mă achit conștiin
cios de sarcinile jocu
lui. Cu echipa noas
tră. Știința Petroșani, am 
ocupat locul IV în cam
pionatul național 1978/79.

— Care credeți că tre
buie să fie raporturile din
tre colegii de club?

— De prietenie șî bună 
înțelegere. De altfel, re
zultatele unei echipe se 
datoresc în mare măsură 
unei astfel de atmosfere.

— Ce înseamnă rugbiul 
pentru dumneavoastră ?

— Este marea mea pa
siune. Se știe că rugbiul

este un jo< bărbătesc, care 
din zi în zi adună tot mai 
mulți adepți, că acest sport 
se poate practica la nivel 
de performanța numai 
printr-un angajament to
tal, dăruindu-te.

— Ce ne puteți spune 
despre raportul rugbi-sȚu- 
denție?

— Echitabil. Se comple
tează de minune, adică 
noi ne-am obișnuit să 
odihnim învățînd.

— Ca unul dintre 
mai cunoscuți rugbiști 
țară, ce ne puteți spune 
despre ascensiunea spre 
glorie a unui, sportiv' ?

— Că trebuie să fie a- 
semeni antrenorului nos
tru Titi Ionescu. un 
mare sportiv, care a 
brăcat 12- ani la rind 
coul naționalei și a 
căpitanul ci timp de 9

— Pe lingă o asemenea 
performanță ce vă doriți 
pe viitor ?

— Să jucăm în primul 
rînd bine, adică să câști
găm cit mai multe întîl- 
niri și în următorul tur 
să ne clasăm pe un loc de 
frunte. Să avem sprijinul 
a cît mai multi suporteri. 
In familie, îmi doresc to
tul să fie ca și pînă a 
cum, adică fericire și 
nătate.

Interviu realizat de 
loan Dan BĂLAN

pentru a face o detaliată a- 
naliză a slabei comportări 
în care se complace (cam 
de multișor), echipa studen
țească. Sigur că. la aceas
tă stare de fapt se pot in
voca o mie și jma de mo
tive, mai mult sa>u mai 
puțin plauzibile. Că de ne
numărate ori echipa a fost 
frustrată dc un arbitraj in
corect, că de nenumărate 
ori terenul, plin de noroi, 
a fost un handicap greu de 
trecut pentru jucători, că 
ele., etc... De ce să no as
cundem după degete, < ind. 
de fapt, acestei echipe îi 
cam lipsește esențialul, adi
că fotbalul. Pentru că. cu 
4. 5 jucători mai „răsăriți" 
(Voicu, Ghițan, Sandu, Ciz- 
maș, Seceanschi), Științei 
Petroșani nu i se întreve
de o situație mai strălucită 
nici în campionatul jude
țean. Cred că acest bun teh
nician care este prof. Iri- 
mie, trebuie să înceapă o

ni*

construcție a echipei de la 
temelie. Deocamdată, lotul 
de jucători existent âtîla 
poate, atîta face...

Cît privește întîlnirea pro- 
priu-zisă, am notat faptul 
că oaspeții, cu cîțiva foști 
divizionari A în formație, 
au deschis scorul în min. 
7 prin Zimmer, tot el îl ma
jorează în min. 13, pțntru 
ca Cizmaș să-l reducă în 
min. 20 și să-l egaleze în 
inin. 35. In repriza a doua, 
arbitrul Ion Bălan din A- 
rad refuză gazdelor un 11 
m clar și, într-o totală ne- 
sincronizarc cu tușierul 
Crișan, în min. 80, acordă 
oaspeților un gol marcat de 
același Zimmer, dintr-o fla
grantă poziție de ofsaid.

Dar cu toate aceste inad
vertențe, care s-au mai vă
zut și la „case mai mari", 
repetăm, ceea ce am mai 
afirmat, că formației noas
tre studențești îi sînt im
perios necesare remanieri 
considerabile. (Al. Cor.)

HANDBAL, DIVIZIA B

Meci frumos, victorie meritată
UTILAJUL-STIINȚA - 

A.S.A. TG. MURES 16—13 
(9—4). Finalul turului divi
ziei secunde de handbal 
masculin, îi găsea pe jucă
torii de' la Utilujul-Șliința, 
pe ultimul loc. Acest lupt 
nedorit, a determinat pe 
Miletti și Polifronie, antre
norii formației, ca în pauza 
compel ițională să caute și 
să găsească noi scheme tac
tice și să pună un mai ma
re accent pe pregătirea fi
zică și tehnică. Chiar ini
țierea primei ediții a „Cupei 
Utilajul", desfășurată săp- 
lămîna trecută și cîștigată 
de tinerii noștri handbaliști, 
s-a dovedit utilă, deoarece 
întreaga echipă a abordat 
prima etapă 
un plus de 
ziune în 
întîlnirea cu 
roș, printr-o 
ruire și mobilizare în teren, 
băieții noștri au lăsat im
presia că locul ocupat în

clasament nu este decit un 
accident. De altfel, în pri
mele 20 de minute ale par
tidei, gazdele au marcat de 
5 ori fără să primească gol, 
Tureschi, prinzind o zi bu
na și la propriu .și la figu
rat (în ziua meciului, porta
rul echipei noastre și-a săr
bătorit ziua de naștere). Sco
rul la pauză, 9—4, ne 
scutește de alte comentarii.

La reluare, atacurile mai 
scad din intensitate, porni i- 
țind masivilor marcatori de 
la oaspeți (Herman, Mall și 
Ambruș) să reducă 
handicap. Totuși, Pali, 
gureanu, Cimpeanu, 
ciu, Vcsa și în sper ial
reschi, se dovedesc a fi 
bună dispoziție dc joc 
prin subtile combinații 
atac, mult aplaudate de 
blicul spectator, reușesc 
frumoasă
victorie ia scorul de 16—13.

a returului cu 
forță și clarvi- 
joc. In în- 

Â.S.A. Tg. Mu- 
exemplară dă-

din
Un-

Ghe-
Tu- 

în 
și 
în

pu
ii 

și binemeritată
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Perspective bune pentru politica de destindere FILME

Reuniunea de la Madrid al Franței armate între 
ai OrganizațiilorBELGRAD 7

— Cancelarul 
Bruno Kreisky, 
nunțat, întț-un 
cordul

(Agerpres). 
Austriei, 

s-a pro. 
intcrvîu a. 

televiziunii iugo
slave, în favoarea depu
nerii tuturor eforturilor 
pentru ca cea dc-a doua 
reuniune a reprezentanți
lor statelor participante 
la Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Eu. 
rO'pa să aibă loc, după 
cum s-a stabilit, în luna 
noiembrie la Madrid. Sub-

liniind, după cum relevă 
agenția Taniug, că în Eu
ropa există perspective' 
bune pentru politica de 
destindere, Kreisky a e- 
vidențiaț, totodată, nece
sitatea de a se crea con
diții similare pentru aceas. 
tă politică și în alte re
giuni ale lumii. Cancela. 
rul Kreisky a apreciat că 
politica de destindere tre
buie privită ca un obiectiv 
care corespunde intereselor 
întregii omeniri.

încheierea lucrărilor Congresului 
U.G.L din Spania

PARIS 7 (Agerpres). — 
Cotidianul „International 
Herald Tribune" infor
mează, citind surse ofici
ale franceze, că deficitul 
comercial al Franței ar pu
tea atinge anul acesta 50 
miliarde franci, crescând 
de circa cinci ori față de 
nivelul atins în 1979. Una 
din cauzele principale ale 
acestui deficit sporit o 
constituie creșterea sub
stanțială a prețurilor pro. 
duselor petroliere.

Preocupată mai ales de 
scumpirea petrolului pe

piața internațională 
levă ziarul citat, Franța 
a adoptat recent un am
plu program energetic 
susceptibil să reducă în 
perspectivă dependența. , sa 
față de importurile hi
drocarburilor. In lumina 
acestui program, eșalonat 
pe o perioadă de zece ani, 
dependența Franței de,. . 
exterior în ce privește re. 
sursele energetice va 
redusă de la 56 la sută, 
prezent, la 30 la sută, 
1990.

SAN SALVADOR 7 (A. 
gerpres). La sfîrșitul săp. 
tămînii trecute, au avut 
loc în Salvador mai multe 
ciocniri 
membri 
populare și elemente ale 
Gărzii Naționale — trans
mite agenția Prensa La
tina. Intre incidentele 
cele mai semnificative se 
remarcă atacul asupra 
postului de frontieră Sah-

fi 
în 
în

Ciocniri armate 
în Salvador

I
I

■ PETROȘANI — 7 No
iembrie : Julia; Republi
ca: Drumul razelor de 
soare; Unirea: Cine mă 
strigă.

PETRILA: Iphigenia,
seriile I-II.

LONEA : Dragoste și 
statistică.

ANINOASA: Călcîiul
lui Ahile.

VULCAN — Luceafă
rul: Deducțiile colonelu
lui Zorin ; Muncitoresc : 
Păcală, seriile I-II.

LUPENI — Cultural : 
Post scriptum; Muncito
resc: Dacă vei pleca.

URICANI: Antichități.

MADRID 7 (Agerpres). 
La • Madrid s-au încheiat 
lucrările celui de.al 32-lea 
Congres al. Uniunii Ge
nerale a Muncitorilor din 
Spania (U.G.T.), la care au 
luat parte peste 800 de
legați, reprezentînd pe cei 
1,5 milioane de membri.

Cea de-a doua mare cen
trală sindicală spaniolă

pa-a dezbătut, timp de 
tru zile, o serie de pro
bleme privind activitatea 
pe linie sindicală a 
meni lor muncii, 
cările acestora, 
unele chestiuni 
torice. Congresul 
Ies în funcția de 
general al U.G.T. 
colas Redondo.

oa-
revendi- 

precțim și 
organiza- 
a rea- 
secretar

Conflicte militare în Ciad

INUNDAȚIILE produse 
de ploile torențiale care au 
însoțit taifunul „ Wally", ce 
a afectat recent regiunea 
Șuvoi, capitala Insulelor Fi
ji. continuă să provoace 
victime, și mari pagube ma
teriale. Potrivit ultimelor in
formații alte . 13 persoane 
și-au pierdut viața în urma 
revărsării apelor, iar două 
sint date dispărute. Mii de 
oameni continuă, de aseme
nea, să fie evacuați din lo
cuințele distruse sau ava
riate de inundații.

PESTE 2 500 DE MEMBRI 
ai personalului de deservi
re a companiei „British Air
ways" au declarat • grevă. 
Participanții la această ac
țiune revendicativă solicită 
majorarea salariilor, în con
dițiile scumpirii, continue a 
costului vieții, precum și 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă. _

DUPĂ alte cîteva - mari 
firme producătoare de au
tomobile din R.F. Germania, 
„Porsche" a anunțat majo
rarea prețurilor la produse
le sale. După cum a preci
zat la Stuttgart un purtător

de cuvînt al firmei prețu
rile se scumpesc, în medie, 
cu 3,75 la sută.

AU DECLARAT GRE
VA ,800 de muncitori si 
funcționari de la serviciile 
de transporturi maritime 

• din Seattle. Greviștii re
vendică încheierea unui 
nou contract de muncă 
colectiv care să prevadă 
majorarea salariilor în 
raport cu scumpirea cos
tului vieții. In prezent, rit. 
mul inflației în S.U.A. es
te de 18,2 la sută.

NOI CUTREMURE de pă- 
mînt de origine vulcanică 
dintre care unul avînd in
tensitatea de 4,2 pe scara 
Richter, au fost înregistrate 
în zona muntelui St. He
lens din statul american 
Washington, apreciindu-se 
că există pericolul unei e- 
rupții puternice. Guvernato
rul statului a declarat stare

FAPTUL DIVERS

DIN NOU DESPRE.
LONGEVITATE

Cel mai în vîrstă om din 
județul Sofia — Todor 
Boșkov, din satul Gur- 
mazovo, —- a împlinit, 
duminică, .1.02 ani, rela
tează agenția B.T.A.

„Toată viața — a de
clarat el ziariștilor — 
am lucrat pămîntui, în 
aer liber și soare", Țodor 
Boșkov se bucură de o 
sănătate bună, n.a fost 
bolnav niciodată, nu fu
mează și pînă nu de
mult a putut să citească 
ziarul fără ochelari.

DESCOPERIRI
DIN PERIOADA

PRECOLUMBIANĂ

EXPOZIȚIE
DE ORHIDEE

Cea de-a 3-a ex
poziție florală care 
s-a deschis la Monte-Car- 
lo prezintă la Grand Pa
lais mii de qrhidee se
lecționate dintre cele 
mai frumoase exemplare 
din lume. Majoritatea lor 
provin din Indonezia, 
Malayezia, Jamaica și 
Singapore. Pentru ame
najarea expoziției a fost 
necesară reconstruirea 
microclimatului necesar 
dezvoltării acestor sen
sibile și delicate flori.

NAVE ADAPTATE 
CĂLĂTORIILOR LA 
MARI DISTANTE 
IN EVUL MEDIU

I
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In selva peruană a fost 
descoperit recent un stră
vechi oraș indian. Ex
ploratorii au găsit ruine 
ale unor construcții din 
perioada precolumbiană, 
obiecte casnice și altele. 
In împrejurimile orașu
lui, au fost văzuți indieni a 
căror înălțime depășește 
doi metri.

Călătorii și neguțătorii 
indieni au vizitat Aus
tralia cu mult înainteze 
expediția engleză a lui 
James Cook, 
colaboratorii 

t; maritim din Bombay. A- 
cest lucru, afirmă ei, es
te atestat de datele refe 
rito-are la dezvoltarea 
considerabilă în sudul 
Indiei, în evul mediu, 
a științei navigației și a 
priceperii constructorilor 
de corăbii din acea vre
me de a fabrica nave a- 
daptate călătoriilor la 
mari distanțe.

apreciază 
Muzeului

N’ DJAMENA 7 (Ager- 
pres). —• Conducătorii 
principalelor două gru
pări rivale din Ciad, pre
ședintele statului, Gou- 
kouni Oueddei, și minis. 
tru.1 apărării, Hissene Ha- 
bre, au semnat, luni, la 
N’ Djamena, un acord 
de principiu privind în-

EFOR- 
pentru 

dc 
Sau-

cetarea temporară a con
fruntării militare declan
șate în urmă cu două 
săptămîni — informează a- 
gențiile France Presse, 
Reuter și U.P.I. Semnarea 
acestui acord — ce va in
tra în vigoare începînd 
de marți, ora 12 (ora lo
cală) — a avut loc în 
urma convorbirilor de la 
N’ Djamena a președin
telui Republicii Togoleze, 
Gnassingbe Eyadema, cu 
conducătorii celor două 
grupări implicate în con
flictul din Ciad.

ta Clarita Și schimburile , 
de focuri din localitatea 
San Antonio de Cojuts- 
peque. De asemenea, la 

• Aguascalientes, în depar
tamentul Chalantenango, 
detașamente aparținînd 
Forțelor Populare de Eli
berare „Farabundo Mar
ți" au ținut ocupat, timp 
de mai multe ore, centrul 
localității, iar Ia Verapaz, 
în departamentul San 
Vicente, au fost semnala
te schimburi puternice'de 
focuri între forțele popu
lare înarmate și trupele 
guvernamentale.

Crucea Roșie salvadori- 
ană — relatează agenția i
Prensa Latina — estimea. |
ză. la peste 60 numărul ce- , 
lor care au căzut victime 
în aceste incidente.

I
I
I
I
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TV

10,00 Teleșcoală.
11,00 Dallas

S.U.A.

Film serial:
— Compania petro
lieră Ewing. Relua
rea episodului 31. 
Telex.
Telex.
Statornici pe acest 
pămînt.

16,25 Curs de limbă en-, 
gleză.

16,45 Din țările socialis
te.
Ariir din 
operete.
Clubul
Revista 
litică TV.
1001 de seri.

opere Și

17,40
18,25

tineretului, 
social-po-

de urgență în regiunea a- 
menințată, iar principalele 
căi de accest spre St. He
lens au fost blocate.

IN CONTEXTUL 
TUR1LOR depuse 
dezvoltarea rețelelor 
transport ale Arabiei
dite două noi . autostrăzi ur
mează să fie amenajate în 
aepastă țară, a anunțat la 
Riadd, ministrul comunica
țiilor, Hussein a! Mansouri. 
El a precizat că se are, de 
asemenea, în vedere cons
truirea unor căi ferate care 
să realizeze legătura între 
principalele orașe saudite.

DUMINICĂ A AVUT LOC 
o nouă întîlnire între re
prezentanți ai sindicatelor 
și ai municipalității new- 
yorkeze, pentru aplanarea 
conflictului de muncă de
clanșat prin greva lucrător, 
rilor ce deservesc rețelele 
de transport în comun ale 
marii metropole americane.

Elemente noi în alegerile prezidențiale
WASHINGTON 7 

gerpres). — In afara com
petiției propriu-zise 
se desfășoară în prezent în 
Statele Unite pentru 
semnarea candidaților 
învestitura Partidului 
mocrat și Republican, 
perspectiva viitoarelor 
legeri prezidențiale, 
nou element reține 
ția observatorilor 
— notează, într-un 
mentariu, agenția 
Presse. Iit esență, este vor
ba de faptul că pentru 
prima dată în istoria Sta
telor Unite o personalitate

(A-

care

de- 
la

De- 
în 
a- 

un 
aten- 

politici 
co- 

F rance

politică pare să aibă po
sibilitatea de a depăși mo
nopolul celor două mari
partide americane, lan-
sîndu-se, ca un candidat 
independent, în cursa pen
tru Casa Albă. Este Con
cluzia degajată din rezul
tatele obținute pînă 
prezent de John 
son, 'căruia . alegătorii 
statele Massachusșetts 
Vermont i-au acordat 
număr aproximativ 
de voturi cu cel al prin
cipalilor doi candidați pen
tru învestitura republicană.

Și

18,50
19,00 Telejurnal.
19,25 Cu răspundere 

cu toate forțele —
la cea mai grabnică 
dintre lucrările a- 
cestei primăveri : 
semănatul.

19,40 Muzică populară.
19,55 Seară de teatru :

Unchiul Vania
A.P. Cehov.

21,35 Telejurnal.

Combinatul minier
Valea Jiului Petroșani

A

întreprinderea minieră Uricani
scoate la concurs următoarele posturi

— inginer (subinginer, tehnician) nor
mare pentru compartimentul retribuire.

Concursul va avea loc în ziua de 10 a- 
prilie 1980, ora 9, la sediul întreprinderii.

Retribuția și condițiile de încadrare 
sînt cele prevăzute de Legea 12/1971 și 
57/1974.

Sta|ia de Utilaj și Transport 
DIH

încadrează personal muncitor (bărbați) cu 
stagiul militar satisfăcut în următoarele me
serii :

— macaragii macarale turn
— tractoriști rutieriști
— fierar betoniști
Informații: Deva, strada Depozitelor nr. 

21, telefon 16520-21.

în 
Ander- 

din
ȘÎ 
un 

egal

întreprinderea de utilaj m nier 
șani

strada Republicii nr. 1, telefon 42820-42821 
încadrează:

muncitori necaiificați (bărbați) absolvenți a 
8 clase, în vederea calificării în următoarele 
meserii :

— turnător formator
a- — forjor

— sudor /
— lăcătuș
— fochist
— strungar
încadrarea se face, în conformitate cu 

prevederile Legii 12/1971 și Legii 57/1974.
Informații suplimentare se pot obține 

la biroul personal din întreprindere.

încadrează de urgență

— un tehnician principal și un tehnician

.Condițiile de încadrare sînt cele pre
văzute în Legea nr. 12/1971 și Hotărîrea nr. 
5/1971 U.C.E.C.O.M., vechime în funcție.

Informații suplimentare se primesc la 
teiefon 112 și .140.
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