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Centrul de greutate al muncii politice
îti complexitatea procesului de producție, 

acolo unde se hotărăște 
realizarea sarcinilor de plan

Lăcătușul Iosif Kiș, 
unul din meseriașii de nă
dejde aî secției de metro
logie de Ia I.R.I.U.M.P., 
reparînd anemometrele, 
aparate tolosite pentru 
controlul aerajului din 
minele de cărbune.

Foto: loan BĂLOI

Gheorghe SACÂLUȘ, 
prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid 

Vulcan

Prevederile noului decret privind gospodărirea Judicioasă
a energiei electrice și termice

APentru îndeplinirea sarcinilor ce stau în fața colectivelor de muncă din :o- rașul Vulcan, comitetul o- rășenesc de partid își intensifică preocupările în direcția perfecționării continue a metodelor mun. cii de partid în conducerea vieții politice și eco- nranico-soeiale. Pornind de la necesitatea apropierii permanente de locurile unde se hotărăște realizarea indicatorilor de plan, a cunoașterii tuturor, posibilităților productive și resursele interne de care dispun întreprinderile, organul orășenesc de partid va continua practica da . pînă acum, pe baza căreia

a fost dobîndită o bună experiență, de a muta centrul de greutate al muncii politice în organizațiile de bază, în colectivele din în. treprinderi și instituții, pe șantiere. Avem în vedere menținerea unui contact permanent cu conducerile . operative și cu masa de comuniști, promovarea în continuare a unor analize, exigente, desfășurate la fața focului, stabilirea de răspunderi concrete pentru membrij comitetelor de partid și ai organelor colective de conducere, a- tragerea muncitorilor cu o temeinică pregătire, tineri și vîrstnici, a inginerilor, maiștrilor și celorlalte ca-

dre, la soluționarea operativă a problemelor majore ale producției și investițiilor. In principal, orientarea noastră ține seama de cerința de a acționa pentru creșterea răspunderii și afirmarea atitudinii combative, dezvoltarea spiritului critic șț autocritic, stimularea inițiativelor înaintate — căi verificate și validate de fiecare dată în practica muncii de partid.Vom recurge la două exemple pentru a ilustra conținutul dinamic al muncii de partid, atunci cînd pentru înfăptuirea u- nor lucrări de amploare se
(Continuare în pag. a 2-a)

Realizarea în termen a investițiilor sociale' 
obligă toți partenerii la :

Unitate de acțiune, colaborare 
rodnică, respectarea obligațiilor 

contractuale
Implicațiile social-econoniice pe cerc le are în viața municipiului realizarea in termen a investițiilor socialo constituie o problemă deosebilă. Or, tocmai din această cauză, nerealizarea sarcinilor planificate de către Grupul de șantiere Petroșani al T.C.II. Deva, neconcordanțele, necorelările dintre cifrele întreprinderilor prestatoare de servit ii și beneficiari, sînt factori de nocivitate economico-financiara în activitatea tehnico-productivă.Ce trebuie făcut în perspectivă? Care sînt soluțiile pentru îmbunătățirea situației și întărirea cooperării dintre beneficiar și unitățile prestatoare de servicii? Aceste întrebări au constituit tema interviului 

pe care l-am solicitat tovarășului FILIP LAZAR, 
prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Con
siliului popular municipal Petroșani.

r — Numai cunoașterea e- 
Stactă a realizărilor în fo
losirea capacităților de 
ttansport, fie de către uni
tățile prestatoare de servi
cii, fie de către beneficiari, 
Grupul de șantiere, nu es
te suficientă. Este absolută 
nevoie de coordonarea în
tregului transport de ma

teriale, utilaje, Instalații, 
echipamente, pămîntul ex
cavat etc. Coordonarea tre
buie să • realizeze poate 
chiar uri cadru de conduce-

Interviu realizat de 
Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. a 2-a)

oameniiCetățenii, muncii din Vaiea Jiului au primit cu viu interes și sa. tisfacție Decretul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea judicioasă și reducerea consumului de energie electrică și termică, expresie elocventă a preocupării consecvente a conducerii partidului și statului nostru pentru e. conomisirea resurselor e- nergetice ale țării. Noile reglementări se referă în- ’

deosebi strictul murilor cheltuielilor termice,Dat fiind rea majoritate a cetățenilor din localitățile urbane ale municipiului nostru locuiesc în apartamentele noilor blocuri care sînt încăl, zite de centrale termice,

la reducereanecesar 
de

a consu. combustibil, a din centralelefaptul că ma.
reglementările în cauză vizează direct și oamenii muncii din Valea Jiului. Noul decret pune în evidență un element esențial: grija stăruitoare a

Irina AMBRUȘ, 
jurist, Consiliul popular 

municipal

(Continuare in pag. a 2-a)

LA MINA BĂRBĂTENI, INTR-O SINGURĂ ZI

Plus 200 tone 
de cărbune cocsificabil

Colectivul minei Băr- 
băteni, întreprindere ca
re a încheiat trimestrul 
I cu un plus de 11 734 to
ne de cărbune, remareîn- 
du.se prin ritmicitatea în 
realizări și constanța de
pășirilor, a obținut în
tr-o singură zi, în 7 a. 
prilie, o producție supli
mentară de 200 tone de 
cărbune cocsificabil:

Revirimentul lunii apri
lie se bazează pe realiză-

rile sectorului II, care de 
la începutul lunij a obți. 

nut o producție suplimen
tară de aproape 250 tone 
de cărbune pe seama de- 

' pășirii productivității 
muncii planificată in căr
bune cu 300 kg/post.

In cadrul sectorului, ce. 
le mai bune realizări 
le-au obținut minerii din 
brigada condusă de cu
noscutul șef de brigadă 
Nicolae Oprea.

i
l rumului tinereții, ? greșul al Xl-lea ) unii Tineretului 
ț nist, într-o atmosferă deentuziasm, tinerii din Petroșani, urmași demni ai brigadierilor de la Buni- bești — Livezeni, mobi. lizîndu-se plenar au constituit formații de lucru și printr-o hotărâre unanimă au deschis Șantierul tineretului din orașul nostru.Conatituiți în serii de 

7-19 zile, uteciștii . din întreprinderi și instituții, de la I.M.P., din licee și școli generale vor desfășura în perioada a-

Acum, în preajma Fo- ' ' ’ Congresul al Xl-lea al Uni's Comu-
prilie — septembrie zeci de mii de ore de muncă patriotică pe șantierele

Pentru sporireaîmbunătățirile aduse Decretului 283 privind stabilirea unor măsuri de gospodărire judicioasă și reducerea consumului de energie termică . tă încă ventă a Statului _____  B, ,bunăstarea oamenilor muncii. Conform prevederilor decretului modificat, deși prețurile la. consumurile normate de energie au trebuit să sporească în conjunctura unei accentuate crize energetice mondiale, oamenilor muncii li se

electrică, energie și gaze reprezin- o expresie eloc. grijii partidului și nostru față de

de student sau școlară eu salopetele. Cîntecul vârstei lor tinere, plin
Ieri, s-a deschis la Petroșani

U noastreasigură creșterea retribuției reale, corespunzător documentelor de partid, prin majorarea cotei bănești ce le va reveni din fondurile alocate acestui scop.Astfel, în cazul familiei mele, cu patru copii, prin noile reglementări, vota dispune suplimentar, în » 
Mihai ASAVEI, 

șef echipă fierar-betoniștt, 
șantierul nr. 1 Petroșani 

al T.C.H.

(Continuare în pag. a 2-a)
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Șantierul tineretuluinoul nou- eco- 
edi-

de construcții, la stadion, la înălțarea lui sediu al liceului nomic, în lucrările litar-gospodărești.Pretutindeni în șani vom vedea de încolo tineri, mulțineri, băieți șj fete . care au schimbat uniforma
Petro- 
acum

ti-

de entuziasm, va comple
ta umbletul mîinilor, e- 
lanul tineresc va fi om
niprezent. Alături de ei, 
tinerii de la minele Iii- 
vezeni și Dîlja, de la 
I.U.M.P. și ER.I.U.M.P., 
de la țoate întreprinderi, 
le din Petroșani vor par
ticipa eu responsabili-

tate revoluționară, cu conștiința că ceea ce se înalță le este destinat, contribuie la creșterea calitativă a vieții sociai-economice a orașului.Munca patriotic-revo- luționară a tinerilor din Petroșani este încă o dovadă a faptului de necontestat că generația tînără, acest detașament entuziast și harnic, este o forță activă, un tot u- nitar care acționează cu perseverență pentru ridicarea țării pe noi culmi de progres și civilizație.
Mircea BUJORESCU

In ziarul de azi

Amprenta a noului pe vechiul meleag al Văii Jiului. LfCIU

Nou in mineritul Văii Jiului
.♦ Frontal ,cu preabataj tubular scufundat 

și tavan de rezistență
♦ Reducereti consumului de energie și 

combustibil
♦ Cuplarea locomotivelor electrice în 

tandem
♦ Instalație mobilă de perforare 

Rubricile noastre : Vă informăm, Sport
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Gospodărirea judicioasă a energiei

(Urmare din pag 1)

și termice
Tabără de instruire a tineretului

partidului și sia’ufui penii-i jn-lăptuirea programului de ridicare a nivelului de trai al poporului mun. cilof. Esic vorba de reglementarea, conform căreia, incepînd cu data de 1 august 1979, fondul de participare -a beneficii sau de premiere anual se majorează pentru întregul per. sonai muncitor, cu o sumă calculată iumir, diferenția
tă după națura combustibilului utilizat și în raport 
cu numărul ^copiilor aflați în . întreținere. Spre exemplu, o familie care locuieș. te într-un apartament cu încălzire centrală, formală 
din soț și soție, da.-ă ambii st- află în cîmpul muncii și nu au copii, benefi- eia..ă împreună de un spor anual de 600 de lei.' eași familie, dacă are întreținere trei copii, nefie'ază de un spor nual de 1440 iei. O măsură cuprinsă de creț se tatea plății energici termice iar:
pelui, avan'aj evident echilibrarea bugetului fie, -cărei familii.R o g 1 e > n e n I ă r, 1 e cuprinse în ftoiiî decret prevăd măsuri multiple pentru reducerea cheltuielilor de pro-

Ace. în be- a- altă De- referă la posibili.r,aferente perioadei de 'ă in mod eșalonat și elelalte luni ale anu-ceea ce va constitui un pentru

ducei-e și de distribuire a , energiei termice, măsuri ce constituie obligații atit pentru comitetul și birourile executive ale consiliilor populare, cit și pentru unitățile I.G.C.L. care exploatează centralele termice. In această privință e- xistâ rezerve importante în toate localitățile municipiului" nostru. Comitetul și birourile executive, sectoarele E.G.C.L., asociațiile de locatari pot și trebuie să facă mai mult pen. tru exploatarea rațională a centralelor termice prin îmbunătățirea parametrilor de ardere a cărbunelui.Au zuri pl et scos la
existat numeroase ea. cînd cărbunele incom. ars, dincenușă, unde a continuat să ardă sub cerul liber,, poluînd și aerul. De asemenea, au existat neajunsuri în ținerea evidenței stocurilor de cărbuni, a consumului de combustibil, ceea ce a favorizat risipa și chiar sustragerea anumitor cantități de cărbune. Se impun deci măsuri ferme pentru întărirea ordinii și disciplinei în rîn. ,dul personalului încadrat ’a aceste centrale, urmărirea directă și exigentă a consumurilor de către a- sociațiile de locatari, ceea ce va contribui la combaterea risipei, la respecta, rea riguroasă a normelor

deci jarul, a fost focare și aruncat

Centrul de greutate
al muncii politice

(L rtswre din padina l) laprocedează, eu atenție, repartizarea de sarcini eon. 'crețe, la atragerea unui cil ma., mare număr de eoniu- iniști. cadre de muncitori la îndeplinirea lor. De pildă, la mina Vulcan, s-a pus problema introducerii in stratul 15 a unui complex mecanizat. In biroul comitetului orășenesc: de partid, sarcina a fost trasată inginerilor Ioan Diaconii, director tehnic al minei, ți I’etru Coslinaș, energetic șef. La rîndul lor, pe baza programului de introduce
re "a utilajuiui, elaborat do e.o.m., su'd îndrumarea comitetului de partid pe mină, cei do; ingineri au atras la această acțiune un marc număr de muncitori, maiș
tri, ingineri, stabilind împreună, pe faze de ' lucru, termene și responsabilități concrete, pînă la nivelul e- ch’pelor și chiar al fiecărui membru din 'foriiiația de muncă. Răspunderea comunistă și muncitorească pentru îndeplinirea sarcinilor, participarea largă U 
o acțiune tehnică de mare 1 importanță au făcut ca lu- ' erarea să fie terminată eu 
o lună mai devreme, acest avans avînd un efect economic pozitiv în bilanțul întreprinderii miniere.O altă lucrare tehnică 
de amploare a avut loc la■ mina Paroșeni. In două din 
cele trei abataje frontale 
dotate eu utilaje complexe de susținere au apărut in. tercalații de steril. Pentru protejarea utilajelor s-a

', I !• .

de. consum, raționalizarea personalului de la centralele termice, deci Sa reducerea cheltuielilor de exploatare și întreținere. In acest scop, se poate face mult mai mult și prin îmbunătățirea lucrărilor de întreținere și reparații ale centralelor, p.rintr.o izolare mai bună a rețelei de distribuire a energiei termice.Noile reglementări vizează utilizarea rațională, cit mai economicoasă a combustibilului. Realiza

rea acestui deziderat presupune ca fiecare colectiv de muncă, toți cetățenii, să acționeze cu hotărîrc pentru combaterea oricărei forme de risipă, să dovedească o atitudine activă, responsabilă și plină de inițiativă pentru gospodări, rea cit mai judicioasă și eu maximă eficiență a combustibilului. Este vorba doar, de,o acțiune- patriotică de maro responsabilitate.

„Avem o țară, o datorie, o misiune de vea< uri dc-ndeplinit", sînt versurile cîntecului ' care a însoțit ieri, la Liceul industrial Petroșani, deschiderea taberei de instruire a tineretului pentru apărarea patriei. Mai mult de de elevi diii clasele 2.10 a IX-a ale școlilor generale și liceelor din Valea Jiului participă, timp de 7 ■zile, la un program riguros dg pregătire militară, inițiere în organizarea u- nor acțiuni politico-educative, . cultural-artistice

zil- în- di-rc-
și sportive. Programul nic se desfășoară sub drumarea unor cadre dactice, printre care se marcă prof. Elisabeta Lecași Corneliu Enăchescu — dascăli care participă laastfel de acțiuni incă de la inițierea lor. Doi dintre tinerii din labără —elevii Camelia Gruia ..șiSorin Moldovan—și-au manifestat, incă din prima zi, apreciere^ că aici auasigu, rate toate condițiile pentru ca această formă de pregătire să-și dovedească eficiența. (M.B)

Expoziție „Omagiu muncii"

muncitorii, inobi- de ope-de în

hotărît efectuarea unor lucrări suplimentare și mutarea celor două complexe in avans pentru a ocoli faliile cu steril. Sarcina a fost trasată tovarășului loan Ees- serman, inginerul șef al întreprinderii. Și în acest caz s-a procedat cu atenție în sensul stabilirii cu rigurozitate a răspunderilor pe baza unui program minuțios. In final, lucrarea a fost realizată înainte de termen datorită abnegației cu care au participat la realizarea eiinginerii și maiștrii, •'liza-ți de. comitetul partid și conducerea nativă a minei.Organul orășenesc partid va acționa șicontinuare, -cu stăruință pentru mobilizarea resurselor și posibilităților de care dispun colectivele de muncă în vederea obținerii unor realizări economice sporite. In acest scop, centrul de greutate al muncii politice va fi situat în complexitatea procesului de producție, în intimitatea a- cestuia, dacă se poate spune astfel, acolo unde se hotărăște de către oameni, realizarea fiecărui succes. Prin .discuții atente cu comuniștii și ceilalți oameni ai muncii, prin sarcini concrete, trasate cadrelor tehnice și printr-un perma.' nent control asupra îndeplinirii lor vom acționa pentru a pune mereu în valoare potențialul productiv, creator al organizațiilor de bază, al colectivelor de muncă.
• Aflăm <le Ia A.l:.T.L.:Conform Decretului 277/ 1979 privind raționalizarea consumurilor de combustibil și energie, precum și datorită lucrărilor de construcții la cap de linie Aeroport, înce-

pind cu data de IU aprilie, autobuzele de transport in comun de pe rutele Aeroport — I.onea, Piața Vie. turlei — Aeroport și Aeroport — Dilja vor circula pe următorul traseu : Lo_ 
nea — Piața Victoriei — 
Aeroport, pe strada Uni
rii — bloc Saturn și vor 
pleca spre Piața Victoriei 
— Lonea pe D.N. 66 cu o. 
prire în stațiile existente.

Preocupare statornică pentru creșterea 
nivelului de trai și civilizațieAlă.uri de toți cetățenii patriei, am primit cu deosebit interes Decretul Con-, ssliului ds .Stat privind sta. bilirea unor măsuri pentru gospodărirea judicioasă și reducerea consumului de energie electrică, energie termică și gaze naturale.Locuiesc împreună cu soțul și cei trei copii ai noștri într-un cartier modern, într-un bloc nou, intr-un apartament confortabil, unde avem asigurate toate condițiile de trai la nivelul mim.ii pe care o depunem. Ne bucura faptul că, prin prevederile Decretului beneficiem de la 1 august 1979 de majora-

rea fondului ele participare la beneficii, în raport cu cei trei copii po care-i a- vem, cu o sumă- calculată de 60 de lei lunar. Strădaniile care se depun pentru economisire^ combustibililor și energiei, prin e- timinarea risipelor de orice fel, reprezintă o nouă pe care nostru o muncii, materiale, trai al întregului

Elevii Școlii generale nr. 5 clin Petroșani, patronați de B.A. Petroșani, au organizat o frumoasă expoziție de pictură și desene, intitulată „Omagiu muncii". Lucrările expuse au ca tema- matică munca minerilor și a constructorilor.Elevii care au semnal lucrările expuse sînt: loan

Vasile, Dan Apetrei, Florin Arhip, Gheorghe Dumitru, Paul Hîndea, Dumitru Im- bru, Viorel Lascău, Richar- do Sili, Nicolae Armaș, Mia Clăudia Pop, Remus Moldo- ’ van și Cr ist inel Is trate.
T. TERLECZKI, 

tehnician principal 
B A. Petroșanidovadă a grijii partidul și statul poartă oamenilor bunăstării lor creșterii nivelului de și civilizație nostru popor.

Elena OPROIU, 
vânzătoare, I.C.S.M.I.

Petroșani

Pentru sporirea bunăstării noastre
(Urmare din pagina I)fiecare lună, de un venit de 80 d? lei. In felul ii. cesta, bugetul familiei, sporit prin . creșterea retribuției, uu va fi afectat. Dimpotrivă, prin măsurile care se vor întreprinde

pentru raționalizarea consumului în centralele termice, am convingerea că, împreună cu soția și copiii, ne vom putea chibzui mai bine veniturile, că vom dispune de rezerve bănești mai mari pentru a trăi in bunăstare.
Urmare din pagina I) zul acesta duce și la alteîncălcări; confirmarea . u- nuia sau a două transporturi de materiale pe care, de fapt, conducătorul auto nu le-a executat,fi retribuit în acord, volumul de materiale portat, conducătorul nu ar executa acesteîn gol. Vreau să subliniez că această indisciplină încurajată tocmai de care ar avea nevoie

re sau un dispecer competent din partea Grupului de șantiere. O coordonare mai atentă ar evita nefolosirea la capacitate a utilajelor și staționarea exagerat de mar,? a autocamioanelor la diferite puncte de lucru. Trebuie un om care să știe azi unde are nevoie mîine de basculante, de aiitobeto- niere, de excavator și așa mai departe. E adevărat, u- nitățile prestatoare de servicii au programate săptă- mînal capacitățile, de excavat, încărcat și transportat pentru Grupul de șantiere, uneori chiar pe puncte de luciu, dar într-o săptămînă . pot interveni schimbări și atunci pînă se pun de acord, pina se redistribute uti ațele la noile" formații de lucru, unde silit mai mult solicitate, se pierde timp prețios.
— Dar nu numai acest 

aspect duce la necorelă- 
rile dintre beneficiar și 
unitățile prestatoare da 
servicii...— Nu. Mai sînt și alte aspecte,. Spre exemplu, cu mașini de mare tonaj, de mare capacitate,.: șe transportă sculele- unei - echipe de la un loc de muncă da altul sau uneori sînt folosite pentru a transporta doi- trei oameni. Aceasta înseamnă . indisciplină și este mult mai gravă decît unele neconcordanțe cauzate de decalajul dintre program și situația de pe teren. Ca-Nu se va mai circula, pe strada Independenței. In 

locul stațiilor 1 și 2 Ae. 
roport, se va amenaja o 
nouă stație în dreptul 
complexului „Paringul".

• La Clubul sportiv șco. 
Iar „Pionierul" din Lupeni a început selecția copiilor năseuți în anii 1975-1976 pentru viitorul an de pregătire la schi alpin. In perioada vacanței de pri-

Dacă ar după trans- auto curseeste cei mai

„Steagul roșu“ a criticat, organele 

vizate răspund
MASURILE SE FAC SIMȚITE IN UNITĂȚIIn articolul „Prin unitățile de desfacere a legumelor și fructelor din Petrila", publicat în ziarul „Steagul roșu" nr. 8534, s-au relatat unele neajunsuri cu privire la aprovizionarea oamenilor muncii din localitate cu aceste produse,, precum și faptul că unitatea de desfacere nr. 45 își desfășoară activitatea într-un necorespunzător. Inprinsul trimis redacției, conducerea C.P.V.I.L.F. Petroșani confirmă justețea celor relatate și evidențiază măsurile luate. Spre exemplu,

local răs-

unitatea nr. 26 din Lonea a primit, după apariția articolului, 700 kg. mere Jonathan, prin magazinele de desfacere a legumelor și fructelor s-au pus la dihpo- ția oamenilor muncii însemnate cantități de salată verde și gulii, urmînd Ca >n curînd să sporească diversitatea trufandalelor. Cit privește asigurarea unui spațiu corespunzător pentru u- nitatea nr. 45 din cartierul 8 Martie, s-a luat legătura cu consiliul popular al' orașului Petrila, iar problema va fi rezolvată .
apel al beneficiarului la răspunderea comunistă ce le revine din însăși funcția ce le-a fost încredințată. .Trebuie să acționeze fiecare prompt și eficient pentru întărirea disciplinei și creșterea răspunderii personale la toate nivelele. Consider că este necesar ca unitățile prestatoare de servicii, cele care pun la dispoziție beneficiarului utilajele să-și organizeze mai bine

Unitate de acțîunef 
colaborare rodnica

mult ca utilajele să fie folosite. la capacitate — beneficiarul.
— Pentru îndreptarea unor defecțiuni 

acestei stări de lucruri 
rin cuvînt de spus îl au 
și conducătorii unităților 
prestatoare de servicii.— Conștiința profesională și funcția de conducător al unei unități socialiste obligă la o organizare care să conducă la funcționarea optimă a întregului mecanism pe . care îl reprezintă unitate^ respectivă .■ și ' care, la rîridul ei. face parte din- tr-un angrenaj, care trebuie să funcționeze perfect.Apelul pe care îl facem a > >abiiitate în ind plinirea sarcinilor ce revin < >ndu< atoril r i • itățil r prestatoare de servicii trebuie să fie înțeles ca un

activitatea de „service" pentru a putea interveni operativ în condițiile apariției chiar la punctele de lucru de pe șantiere, pentru a repune rapid în funcțiune mijloacele de transport, utilajele de - excavat și încărcat. ;La unitățile prestatoare de servicii sînt unele greutăți privind asigurarea pieselor de schimb, dar 'nici acestea nu au acționat cu toate posibilitățile pentru a le folosi rațional, a recondiționa tot ce se poale la nivelul dotării tehnice din atelierele proprii și cu un sprijin mai substanțial din partea forurilor tutelare. E- fectul tuturor factorilor de influență negativă poale fi diminuat prin întărirea continuă a disciplinei, crește-

rea responsabilității, o mai bună organizare, o coordonare optimă și o colaborare eficientă între parteneri, Pentru că, să nu uităm, pe lîngă toate cele amintite pî- hă acum, mai apare și consumul inutil de carburanți și lubrifianți, consum a cărui raționalizare și reducere, trebuie să preocupe toți factorii de răspundere din unitățile amintite.
— Care sînt exigențe

le pe care și le impune 
Consiliul popular munici
pal pentru a Înlătura a- 
ceste neajunsuri din afcli- 
vitatea constructorilor și 

a unităților prestatoare de 
servicii? 3— In primul rînd, un control sistematic, metodic, care să fie urmat de intervenții operative și eficiente cînd apar nereguli și nu numai în această latură a activității de investiții. Le vom acorda în continuare tot sprijinul de care au nevoie, dar fața de care, Ia rîndul lor, trebuie să-și sporească receptivitatea și responsabilitatea. Strădaniile, noastre vor trebui să constituie și vor constitui factorul dinamizator al activității constructorilor și partenerilor lor, unitățile <:are le pun la dispoziție utilajele, pentru că investițiile sociale trebuie realizate la termenele planificate și chiar devansa"- te, așa cum ne-a indicat în nenumărate rînduri chiar tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, secretarul general al partidului.măvară înscrierile se pot face la cabana „Straja", unde schiorii clubului se află în tabără, iar ulterior la Casa pionierilor localitate.

• S-a declanșat în te unitățile economice Valea Jiului faza de să a concursului „Invățînd 
și aplicînd normele de 
protecție a muncii — evi
tăm accidentele de muu-

dinloa. din ma.

că", organizat de Consiliul municipal al sindicatelor. Lu acest concurs participă peste 25 000 de muncii care pe probe practice scrise își vor cunoștințele în protecției muncii, to-rii la faza> la nivel de . vor participa nicipală care

oameni ai bază de și teste demonstra domeniulCîștigă- masă,de întreprinderi, la faza mu. va avea loc

în luna' august a.c.
• Azi, ora 8, la Revizia C.F.R. are loc o expunere pe tema „Dezvoltarea municipiului Petroșani în cincinalul 1981.1985.

Rubrică realizată de
Dan STEJARU I 
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creația lehnico-șliințifică proprie, descope
rirea și extinderea de noi tehnologii pur- 

_______ __ „____________ t --- ____ tătoare ale progresului tehnic. O reflec- 
Jeă Jiului pot și se cer înlăptuile pe sea- tare a acestei preocupări este prezentă și 

• - ••____________  -- ——1—ja i yj Lonea, unde, odată cu introduce
rea pe scară largă a complexelor mecani
zate de abataj, are loc, acolo unde condi
țiile concrete de zăcămînt permit, valori
ficarea unor soluții tehnologice eficiente, 
rod al gîndirii creatoare a specialiștilor 
din Vale.

Practica minieră, a demonstrat fără pu
tință de tăgadă că sarcinile deosebit de 
dinamice ale extracției de cărbune în Va-

ma mecanizării complexe și modernizării 
tehnologiilor de exploatare. Alături de 
dotare — în cadrul căreia se depun efor
turi susținute pentru asimilarea în Valea 
Jiului a fabricației de utilaje complexe — 
un rol hotărîtor îl dețin în acest scop■ Da sectorul II al I.M. Lonea s»a trecut la exploatarea stratului 3 prin abataje frontale cu preabataj tubular scufundat și tavan de rezistență — metodă prezentată deja în pagina noastră. Ambele tioti- tehnologice — ta.va- rezistență și prea, tubular scufundat concepute de spe- din Valea Jiului.___ ____ noutate, în același abataj se utilizează- pentru tăiere o combină. Deși se află abia la început, martie fiind prima lună de lucru cu noua metodă, rezultatele obținute sînt în măsură să confirme deosebita ei valoare în crește, rea eficienței economice, prin reducerea cheltuieli, lor materiale, în concentrarea producției, sporirea siguranței muncii minerilor, iar în. perspectivă și pentru creșterea productivității muncii. Prezentăm opiniile exprimate în acest sens de către factori care activează nemijlocit sau coordonează munca din a. batajul în care se aplică noua metodă.

GHEORGHE POENARU, 
șef <le brigadă: Aș aprecia,

O soluție tehnologică cu valoare
practică ridicată

tați■nul de batajul — sînt ‘ cialiștiTot ca
Frontal cu preabataj tubular 

scufundat și tavan 
de

în primul rînd, efectul deosebit de pozitiv al tavanului de rezistență atît pentru siguranța muncii, dar, mai ales, pentru simplificarea susținerii în ansamblul întregului proces, soldată ou un mare., cîștig de timp și reducerea efortului fizic. Cu toate că ne aflăm la prima felie în care introducem și montăm „tuburile" preabatajului scufundat, operație a determinat lungirea ratei ciclului, totuși litățile tavanului de
caredu.ca- re-zistență au eliminat surprizele de natura surpărilor.

Odată cu trecerea la felia următoare, cînd „tuburile" vor fi doar mutate, cu ajutorul unei macarale din felia în lucru în cea inferioară, avansarea va crește considerabil, eliminîn. du-se urmările presiunii. Doresc să remarc, de asemenea, că brigada a trecut în decurs de numai un an de la exploatarea cu camere, la frontale clasice,' iar acum la noua metodă. Prin calificare și policalificare, prin efortul de a învăța și din dorința de a promova noul, oamenii brigăzii

au reușit să asigure realizarea normelor, să obțină productivități ridicate. ’ 
Sing. Ioan TUDOR, res

ponsabil tehnic pe schimb 
în abataj: Consider că — prin utilizarea tavanului de rezistență pentru susținerea combinei pentru tăiere și a preabatajului scufundat pentru aeraj și evacuarea cărbunelui — s.a găsit o soluție tehnologică ideală pentru condițiile sectorului nostru. In abataj se creează o siguranță sporită a muncii. Consumul de lemn—sub 2,5 mC/1000 . tone cărbune — este cu aproape 10 mc mai mie decît media pe sector. Se e- cqnomisesc posturile prestate pînă acum rie o echipă specială pentru execuția clasicului preabataj. S-a redus în mare măsură consumul de aer comprimat.

Ing. Andrei LOY, șeful 
sectorului II; Am asigurat la acest abataj, asistența tehnică și, deci, răspunde, rea pc schimburi. Aceasta pentru valorificarea cu înaltă eficiență a noii tehnologii. Ne propunem s.o extindem la patru abataje care vor funcționa simultan. Odată cu introducerea pe întregul cîmp, de 320 ml pe direcție, a tuburilor scufundate vor crește avansările, iar productivi, tatea muncii în brigăzi ca și producția lunară a fiecă. rui abataj vor spori cu pînă la 50 la sută; Produc, ția abatajelor va fi con. centrată spre un nou flux de transport, amenajat cu benzi, aflat în pregătire.

Anton HOFFMAN•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a ••••••••••••••«•••

0 realizare concludentă a gîndirii
tehnice creatoare

Cuplarea locomotivelor 
electrice în tandem

Preocupări — realizări în
Reducerea consumului de energie și combustibilStrădaniile. colectivelor miniere din Valea Jiului de a folosi rațional și a reduce continuu consumul de e- nergie electrică au condus la un bilanț pozitiv pe primul trimestru al anului. Față de prevederile de consum prevăzute pe trimestrul I, unitățile aparținătoare Combinatului minier Valea Jiului au economisit 7 818 MWh energie electrică. De menționat că față de aceeași perioadă a anului trecut, consumul de energie e- lectrică a fost in trimestrul mic. I a.c., cu 3572 'MWh mai

se află în curs de în funcțiune

. • In atenție : prevenirea 
risipei. O atenție specială s-a. acordat de la începutul . anului la toate unitățile miniere din Valea Jiului, combaterii risipei, mai ales prevenirii mersului în gol al utilajelor consumatoare de energie electrică. In urma .măsurilor întreprinse la toa- 

.te minele, este oprit, între schimburi, timp de 30 minute, cite un compresor — măsură ce echivalează cu o economie anuală 
MWh,O altă măsură dovedit eficiența

de 135) ,7care și-a privind

tuși care au sarcina specială de a asigura menținerea . în bună stare de funcționare a tuturor rețelelor de aer comprimat — măsură ce determină o economie anuală de peste 700 MWh.
• Măsuri de raționaliza

re. La toate unitățile miniere se desfășoară acțiunea de înlocuire a ventilatoarelor acționate pneumatic cu ventilatoare electropneuma- tice, acțiune ce va conduce, pină Ia finele anului, la reducerea consumului energie electrică cu MWh. O altă măsură importanță .deosebită
de686,8 de o ._____ „__________ ..... în a-cest sens: ia minele Lupeni. Bărbăleni, Livezeni și

trila nere de al doilea turbocompresor, ceea ce creează condiții pentru oprirea celor cu randamente menea 158,4 lectrică din funcție a două ventilatoare electrice de 11 kW după terminarea găurii de sondă la puțul principal de transport din -Vulcan, ' lucrare ce se va realiza încă din această lună. O altă rea- . lizare pe linia raționalizării consumurilor : la minele U- ricani și Lonea s-au înlocuit locomotivele Diesel la trans-. portul pe orizontală cu transportul cu benzi, acțiune finalizară în primul trimestru al ănulin și insem- nînd o economic de 51 tor.e combustibil convențional.
• La preparațiile de căr

buni. La preparația din Lu- peni s-a construit un circuit de claubaj pentru exlrage-

pu- cel
scăzute. De ase- se vor economisi MWh energie e- prin scoaterea

rea sterilului din cărbune livrat preparației, evitîndu- se astfel concasarea și spălarea acestuia, ceea ce echivalează cu o economie de 100 MWh energie electrică. Tot la preparația Lupeni s-a realizat montarea economi- zoarelor în spatele cazanului nr. 1 care vor reduce cu 400 tone consumul de combustibil convențional. Totodată, la prbparația Coroești este în curs finalizarea lucrărilor privind creșterea capacității de însilozare a cărbunelui, ceea ce înseamnă o economie anuală de 150 KWh energie electrică.
I 
I

V

Instalație
combaterea risipei la toate unitățile miniere co; stă în formarea echipelor de lăcă-
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La mina Lupeni s.a finalizat în prima jumătate a lunii martie o preocupa, re care a concentrat de mai mulți arii; eforturile colectivului sectorului de transport : realizarea siste- teniului de poliservire a locomotivelor de către un singur mecanic. Schema c- Iectrică de cuplare a două locomotive în tandem a fost realizată de un colectiv de tehnicieni — Mir. cea Suba, Cornel Borza și electricianul Constantin. Popa — îndrumat efectiv de ing. Gheorghe Marchiș, directorul minei.Prin cuplajul în tandem a două locomotive s-a dublat capacitatea de tracțiune pe o garnitură de va. goneți. In loc de 50 — 60 vagoneți cuplați în condițiile clasice, o garnitură cuplată în tandem cuprinde 100' — 120 vagoneți. Se poate preciza că, cu cele două locomotive cuplate în tandem, (așezate în extremitățile garniturii) în perioada experimentări.

tă și pînă la culbutorul preparației, se desfășoară în noul sistem, realizîn- du-se deversarea producției la preparație de la puțurile 7, 8, 12, 13, Ștefan, I- leana și Centru, deci prac. tic întreaga producție a minei.Concomitent cu dublarea capacității de transport pe orizontul de bază al întreprinderii. ș.a redus la jumătate efectivul de meca- nici pe un schimb ; se e. conomisesc în acest fel 29 de posturi pe zi, ceea <:• echivalează cu o economie de peste 960 mii lei anual.Deci, raționalizare, creșterea vitezei de rulare a vagoneților, îmbunătățirea transportului cărbunelui între sectoarele minei și preparație, eficiență economică —- în esență, un e- xemplu concludent de materializare a gîndirii creatoare, a eforturilor de realizare a sarcinilor sporite la extracția de cărbune.„Cuplarea în tandem a ... __________________ ____ -__ locomotivelor este o ilus.lor s-au transportat și 200 trare a eforturilor colecti- de vagoneți într.o singură garnitură. De luna trecută se lucrează deja cu trei perechi de locomotive cuplate în acest sistem, preconizăm du-se ca pînă la sfîrșițul acestei luni să se ajungă 
la șapte perechi. Concomitent s-au întreprins măsuri pentru creșterea capacității de garare, -amenajarea liniilor duble, * a rampelor etc.Se poate remarca faptul că în prezent întregul transport pe orizontala de bază, 650, deci în toată incinta minei, respectiv pe cele patru galerii de coas-

vului nostru de a ține pasul eu ritmurile de creștere a producției de căr« bune a minei, ne spunea șeful sectorului1 de . transport, tehnicianul Mircea Suba. Bunăoară, în trimestrul IV al anului, vom avea de transportat ,<j producție cu .3 000 tone pe zi mai mare decît în prezent. Este o sarcină de răspunM• dere, dar posibil de reali< zat. Am întreprins și întreprindem în acest scop măsurile necesare.
Ioan DUBEK *’ • 4..

Indicatori tehnici superiori»Rezultatele obținute în înfăptuirea programului de mecanizare a lucrărilor miniere sînt puse în evidentă cu prisosință și de progresele obținute la nivelul C.M.V.J. la principalii indicatori tehnici. Prezentăm în acest sens 2 exemple: In primul trimestru al anului, ponderea, producției extra

se din abatajele susținuta cu mecanizare complexă a fost de 24,8 la sută fațȚ de 23,8 la sută media rea» lizată pe întreg anulPonderea lucrărilormere de înaintare a reprezentat în primul trimestrul 31,4 la sută față de 25,1 la sulă realizat în ariul trecut
1979,. 

mi-

mobilă de perforareIn cadrul eforturilor generale ce se fac în Valea Jiului pe linia creșterii gradului de mecanizare lucrărilor miniere și creare de noi utilaje concepție proprie cu formanțe superioare cadrul Institutului de ne 'Petroșani s-au între-— prins acțiuni susținute, prin colective largi de cercetare, formate din cadre didactice și studepți, care s-au finalizai zuțtate practice fieative.Un exemplu în

(iei este prevăzut un sistem propriu de autotractor e, iar pentru fixarea în ’a de de pcr- în mi-
acțiuni cu re- semni-

sens îl reprezintă realizarea unei instalații de perforare care amobile__ r__________  ____ j fost concepută și realizată de un colectiv din cadrul catedrei de mașini miniere sub conducerea prof. univ> dr. ing. Ion Marian, colectiv. din care fac parte șefii de lucrări dr. ing. Io-Paulnel Tigae, dr. ing. Pătrașcu, ing. Ion Bolun- duț, precum și un
l număr de sludențL dintre

? ori i-.î si

mare

*

I
Cazacu, floria Adam, Va- sile Oița, Ioan Pavelones- cu care își realizează proiectele de diplomă în ca- front sînt prevăzute sisteme hidraulice. In scopul des- creșterii domeniului de î CJ/l Li • t > l llia O rzx A» TV» sil <1 V"»t -lun- săp’a-
drul acestei lucrări.Instalația este tinată executării rilor de mină cu gimi piuă la 3 m la

MATERIALIZARE a 
ACTIVITĂȚII DE 
CERCETARE LA 

INSTITUTUL DE MINE

rea galeriilor cu secțiuni între 5—20 mp și asigură menținerea automată a paralelismului găurilor. Pe instalație pot lucra două perforatoare pneumatice de tip greu, iar acționarea instalației este hidraulică și întreaga comandă, atit cea hidraulică, cit și cea pneumatică este centralizată la un pupitru caro permite realizarea tuturor comenzilor de către un singur operator. Pentru deplasarea instala

utilizare, sistemul de rulare ) ușoară a ecartam,untuluicare poate fi de 600 — 630 — 750- mm> Față, de instalațiile si-■ milare de fabricație străină, instalația realizată. la Institutul de mine are, gabarit mai .redus.In scopul testării instalației în- condiții cît mai ■ grele de lucru, noua instalație, după ce va parcurge încercările de laborator, . va fi experimentată în cadrul Combinatului minier Roșia-Poeni, unde, rocile foarte tari de proveniență eruptivă vor reprezenta examenul pe care autorii sînt convinși că-1 va

tre, sistemul de ru- i permite schimbarea >

trece cu mult succes.
Ioan NEMEȘ 

student
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FILMEPrezențe românești
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). La Națiunile Unite a fost difuzat, ca document oficial al Adunării Generale a O.N.U., Apelul Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România către toate parlamentele și popoarele tarilor participante la Conferința general-euro- peană de la Helsinki, a- doptat de Marea Adunare Națională la 29 martie a.c.Apelul a fost publicat în limbile oficiale ale O.N.U.. la punctele ordinii de provizorii a viitoarei sesiuni a Adunării Generale . intitulate „Examinarea îndeplinirii Declarației privind întărirea securității internaționale" și „îndeplinirea recomandărilor și deciziilor sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U consacrate dezarmării".
OSLO 8 (Agerpres). — In perioada 7-12 aprilie, la Oslo are loc reu- niune., de primăvară a Uniunii Interparlamen-

zi

tare. Lucrările se desfășoară în cadrul comisiilor. de studiu — însărcinate eu elaborarea proiectelor de rezoluții care vor fi înaintate celei de-a 67-a Conferințe a Uniunii Interparlamentare din toamna acestui an — și al Consiliului Interparlamentar, principalul organ politic al reuniunii. De asemenea, are Joc., 
o întîlnire a reprezentanților grupurilor parlamentare din țările europene, Canada și S.U.A., axată cu precădere pe aspecte legate de pregătirea celei de-a iV-a conferințe parlamentare pe problemele securității și cooperării în Europa, care va avea loc la Bruxelles în mai a.c.La lucrările reuniunii de primăvară a Uniunii Interparlamentare participă șj o delegație a Grupului parlamentar român,. condusă de tovarășul Stan Soare, președintele Grupului.

AMBASADA ROMA. niei lă Varșovia a o. ferit Institutului de Artă al Academiei R.P. Polone un set de albume și lu. crări care înfățișează dezvoltarea artei pe terito- . riul României din cele mai vechi timpuri pînă azi.
LA ROMA s.a produs un nou atac al unor elemente extremiste asupra unui sediu al Partidului comunist. Mai mulți huligani au pătruns în sediu, au smuls emblema P.C.I. și au scris pe pereți lozinci , fasciste, comunist, alist și mocratice dat publicității

PartidulPartidul soci- alte partide de- din Italia au declarații de protest prin care con. damnă acțiunile elementelor extremiste.
STA.

Jimmy 
într-o

PREȘEDINTELE 
TELOR UNITE, Carter, a anunțat, declarație transmisă de a-gențiile U.P.I. și A.P., ruperea relațiilor diplomatice dintre S.U.A. și guvernul iranian, ca urmare a faptului că cei 50 de os- Tatici reținuți în clădirea
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x Etapa a XXVII-a
Ion Băncliă, lăcătuș mecanic la I.

— Se știe că în teatru, 
dublurile pot fi uneori mai 
strălucite decit titularii. 
Iată că și în fotbal este 
valabil acest lucru, iar e- 
chipa noastră ne.a de
monstrat în jocul de Ia 
Galați că remanierile ce: 
i-au fost făcute s-au do
vedit de bun augur și că 
autorul moral al punctu
lui adus de pe malul Du
nării (Moise), poate fi cu 
brio titularizat. Astăzi 
avem de înfruntat acasă 
o echipă mult mai puter
nică și avidă de

- avînd în vedere 
care e „prinsă" 
cîștigarea 
Credeți că Dobrin și co
echipierii lui vor putea 
ii „îngenuncheați" aici, 
la poalele Parîngului ?— De ce nu ? Amintiți-vă că în tur noi i.am învins pe argeșeni în Tri- vale. Or, acum, băieții noștri, aureolați de jocul bun prestat în deplasare, sînt convins, se vor „bate" ca leii și pe teren propriu și cu o apărare fără fi. suri, cu Bueuresc-u, Sălă- jan și Stoichiță mai insistent! în atac, nu văd cum ar putea să, ne scape victoria.

— Cu cit se apropie de 
finiș, acest campionat, cu 
;<Ut devine mai palpitant,

puncte, 
lupta în 

pentru 
campionatului, 
Dobrin și

mai interesant în special 
în partea superioară a cla
samentului. Astăzi stu
denții craioveni joacă în 
deplasare la Gloria Bu
zău, iar Steaua își dispu. 
tă șansele pe teren pro
priu cu A.S.A. Tg. Mureș. 
Cum vedeți deznodămîn- 
tul acestor două partide ?— BuzoiJnii se vor ve. dea învinși și de această dată pe teren propriu, de o echipă (Univ. Craiova), care vrea să se desprindă d.e principalele urmăritoare. Steaua, după ustu- rătoarea înfrîngere suferită în etapa trecută și din dorința de a nu . pierde „cursa", cred că își . va adjudeca victoria, în dauna formației din Tg. Mureș. De altfel, cu victoria scontată a gazdelor, văd în- cheindu.se și întîlnirea de la Baia Mare dintre „mo. rișca" lui. Mateianu și studenții ieșeni, precum și partida dintre Dinamo șj „șepcile roșii" din Cluj-Na- poca. :

— In subsolul clasamen
tului avem destule echipe 
care ar putea însoți pe bu- 
zoieni spre divizia secun
dă. Trei dintre aceste for
mații F.C. Olt, C.S. Tirgo- 
viște și Olimpia Satu Ma
re își dispută șansele de 
supraviețuire, pe teren

propriu. Credeți că vor 
avea sorți de izbîndă ?— Atît F.C. Olt cit și Olimpia pornesc favorite în disputa pentru puncte cu Chimia Hm. Vîlcea și, respectiv, Politehnica Timișoara. Cît privește C.S. Tîrgoyiște, îl văd cedînd un punct studenților bucu- reșteni, care în etapa trecută ne.au demonstrat că sînt puși pe fapte mari.

— Și, în sfîrșit. credeți 
că elevii lui Teașcă vor ce
da șj în fața băcăuanilor ?— De data aceasta ___Gălățenii vor cîștiga ambele puncte puse în în confruntarea cu Bacău.

nu.jocȘ.C.
Interviu realizat de 

Corvin ALEXE
T

Ambasadei Americane din Teheran, de la începutul lunii noiembrie 1979, nu au fost eliberați. Șeful e- xecutivului american a a- nunțat, de asemenea, în_
terzicerea exporturilor de produse americane în a- ceastă țară.

FIRMA AMERICANA 
„CHRYSLER" a anunțat scumpirea în medie cu 2,2 Ia sută a automobilelor pe care le produce. Decizia sur-

vine în contextul în care și alte firme producătoare de autovehicule din S.U.A. au anunțat recent majorări de prețuri.
CONSILIUL DE MINIȘTRI al Republicii Cuba a hotă- rît crearea pieței libere, unde țăranii pot comercializa produsele lor excedentare — transmite agenția Prensa Latina. Măsura, relatează agenția, are drept scop facilitarea vînzării produselor agricole și a mărfurilor care nu se comercializează prin rețeaua de stat realizîndu-se astfel, ridicarea nivelului satisfacerii cererilor de alimente pe piața internă.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Julia; Republica: Drumul razelor soare; Unirea : Cine strigă.PETRILA : Umbrele rii fierbinți.LONEA : Dragoste statistică.ANINOASA:lui Ahile.VULCAN — 

rul: Deducțiile lui Zorin ; Muncitoresc : Cobra.
LUPENI — Cultural: Post scriptum; Muncito

resc: Omul păianjen.URICANI: Prietenanoastră veverița.

de măve-
ȘÎCălcîiul

Lucedlă- colonelu-

Combinatul minierValea Jiului Petroșani
A

întreprinderea minieră Urîcani
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.

strada Republicii nr. 1, telefon 42820-42321 
î n cadr ea ză:

muncitori necalificați (bărbați) absolvenți a
8 clase în vederea calificării pentru I.U.M. 
Tîrgu Jiu în următoarele meserii :

— strungar
— lăcătuș
încadrarea se face conform prevederi

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

biroul personal al întreprinderii.

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

TV

16,4517,0517,2517.5018,00

ger-

Olimpia— Po-Timișoa- Il-a).
di 

Satu

a

Teleșcoală.Curs de iimba mană.Almanah pionieresc.Pe teme economice. Forum cetățenesc. Tragerea pronoex- pres.Fotbal:Satu Mare litehnică ra (reprizaTransmisiune rectă de la I Mare.18.50 1001 de seri. 19,00 Telejurnal.19,20 Cu răspundere cu toate forțele — la cea’ mai grabnică dintre lucrările acestei primăveri: semănatul.19,30 Noi, femeile!20,10 Telecinemateca. Ciclul „Mari actori".
Proprietate con
damnată. Premieră pe țară. Producție a studiourilor americane.21.50 Telejurnal.
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Mica publicitate

Faza județeană la lupte
kg: locul I Gabriel Țigăic- ru; categ. 44 kg: locul I Grigore Mereuță, locul II Ion Dan.Deși competiția s-a desfășurat pe „teren neutru", majoritatea primelor locuri au fost obținute de către luptătorii de la C.SJȘ. Petroșani. S.au evidențiat în mod deosebit Grigore Mereuță (de la Casa de copii din Urîcani), Viorel Cîrcel (de la Școala generală nr. 6 Petrila), Gabriel Țigăie- ru (de la Școala generală nr. 1 Peti-oșani), Marius Văcăreanu și Sorin Grosu (de la Școala generală nr. 2 Petroșani). Pregătindu-se minuțios în continuare, ei vor putea reprezenta cu cinste „culorile" Văii Jiului la faza pe zonă ce va avea loc la Sfîntu Gheor- ghe.

Val. COANDRAȘ

Recent a avut loc la De. va faza județeană a campionatului republican individual de lupte destinat copiilar mici, contînd pentru întrecerile ce vor avea 
Ioc, nu peste 
la nivel de antrenorilor 
ghe Pop, Blaj și Vasile Făgaș Ia C.S.Ș. Petroșani au avut o comportare meritorie. Iată rezultatele înregistrate : 
categoria 26 kg : locul I Eugen Văcăreanu, locul II Iulian Timofte, categ. 28 
kg: locul II Adrian Me. reuță, locul III Nicolae Hondrea, categ. 30 kg: locul I Sorin Grosu, locul II Florian. Văcăreanu, locul III, Hucian Ardeleanu, categ. 

32 kg: locul I Viorel Cîrcel, locul II Nicu Miclos, 
categ. 34 kg: locul I Marius Văcăreanu; categ. 36

mult zonă, prof.prof. timp, Elevii Gheor- Jon de

macaragii macarale turn

VIND nutrii, Petroșani, strada M. Kogătniceanu 5/2 sau 10 /2. (308)ȘTEȚIU Petru mulțumeș-' te medicului Iacob Adriana de la Spitalul municipal Petroșani, secția ffizioterapie pentru deosebita competentă profesională de care a dat dovadă în tratarea mea
. ANUNȚURI

și a celorlalți pacienți, fiind . o adevărată mamă. (309) _ PIERDUT carnet ' cu valoare limitată cu 751351 — 751400’ cu filă nefolosită 751400 ținînd T.C.I. Craiova, ministrația grup cantine, șantier 7 Lupeni. Se declară 
nul. (311)

DE FAMILIE

C.E.C. seria una apar- ad-

— tractoriști rutieriști

— fierar betoniști
Informații: Deva, strada Depozitelor nr.

21, telefon 16520-21.

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 Ic 
telefon 112 si 140.

CU adincă durere co
lectivul de cadre șl mi-' 
litari în termen din com
pania pompieri Petroșani 
anunță dispariția fulgeră
toare din mijlocul colec
tivului a comandantului 
de pompieri al județului 
Hunedoara .

SOȚIA, copiii, nuro
rile ți nepoții, cu adincă 
durere anunță încetarea 
din viață a scumpului 
nostru

; MUSTAȚA 
CONSTANTIN

înhumarea va avea loc 
joi, 10 aprilie 1980. ora 
15 de la capela Petro
șani.

ColonelPOPA VALENTINDispariția fulgerătoare 
a colonelului Popa Valentin constituie o dureroasă pierdere. Amintirea lui va rămîne mereu vie în inimile noastre ale tuturor celor care l-au cunoscut. (312)

CU sincere regrete, 
colectivul redacției
noastre este alături de 
familia colegului de acti
vitate Ion Mustață în 
greaua pierdere și dure
re pricinuită de moarteă, 
după o lungă suferință a 
tatălui Său

MUSTAȚĂ’ 
CONSTANTIN 

Familiei îndoli&te, since
rele noastre condoleanțe.
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