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♦ Echinocțiu cu soare în adine
♦ Noua condiție a femeii

Secvențe din viață T
Din sălile tribunalului
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DE PARTID \

• RUBRICILE: VA INFORMAM; ACTUALITATEA 
IN LUME; SPORT

Un rodnic început de trimestru

[•PRODUCȚtE^nODUCTMrATEoEFÎCîENȚĂ In dotarea întreprinderilor, noi utilaje miniere Producții superioare 
de cărbune

Noile tehnologii de extracție 
element decisiv în creșterea 

producției de cărbune
Realizarea creșterilor mari la produc

ția de cărbune stabilite de cel de-al 
lea Congres al partidului, impune 
fășurarea unei activități de 
tru accelerarea introducerii

■amploare 
pe scară

XII- 
des- 
pen- 
lar-

• Mecanizarea intensivă 
a lucrărilor din subteran, 
scurtarea termenelor și de
vansarea datelor de intro
ducere și montare în aba
taj a complexelor mecani
zate, precum și pregătirea 
noilor capacități de produc
ție. Printr-o legătură mai 
strânsă între compartimen
tele de producție, minerii 
de 
ze 
de 
în
Consecința firească, 
rea producției ,de cărbune, 
depășirea în primul trimes
tru al anului a sarcinilor 
de plan cu aproape 20 000 
tone de cărbune cocsificabil. 
Paralel cu acțiunea de me
canizare, se pregătesc noile 
capacități de producție. In 
acest cadru se are în vede- 

■ re deschiderea în adîncime 
, a stratului 3 din blocul IV, 

terminarea complexului de 
lucrări de la orizontul 400 
în vederea extragerii pro
ducției pe puțul cu schip. 
Totodată se pregătește stra
tul 5 din blocul II, stratul 
5 din hlocul V și stratul 15 
din blocul V pilier în ve
derea introducerii mecani
zării. Merită consemnat fap
tul că în această lună se

aici au reușit să scurte- 
cu 45 de zile termenele 
introducere și montare 
subteran a utilajelor.

spori-

inlroduce în 
treilea complex de producție 
românească. In prezent, mi
na noastră are în dotare 
opt complexe mecanizate. 
Pînă la finele anului va a- 
vea 10 abataje dotate cu 
susținere și tăiere mecani
zată. Acest lucru va face 
ca ponderea producției ex
trase mecanizat din totalul 
producției să ajungă la 45 
la sută, iar productivitatea 
muncii să înregistreze o 
creștere însemnată față de 
plan (în medie 4 tone/post) 
în abatajele mecanizate. Me
canizarea este de fapt vi
itorul mineritului, elementul 
decisiv în creșterea produc
ției de cărbune. De altfel, 
realizările din primul trimes
tru vin să întregească activi
tatea pozitivă desfășurată în 
acest an, ultimul al cincina
lului 1976—1980, cînd ritmul 
mediu anual de creștere a 
producției a fost de 13,6 
la suta față de anul prece
dent.

• Intensificarea eforturi
lor pentru reducerea chel
tuielilor materiale. Prin mă
surile luate în perioada ca
re a trecut din acest an, 
mina noastră a obținut eco
nomii în valoare de peste 
5 800 000 lei, reducînd con-

gă a progresului tehnic în subteran. Pen
tru realizarea
l.M. Lupeni
ții prioritare.

stratul 3 al

acestui deziderat, colectivul 
acționează în cîteva direc-

suinul de energie cu 3,4 kWh 
pe tona de cărbune, iar 
costurile de producție cu 
17,4 lei pe aceeași unitate 
de produs. Trebuie amintit 
faptul că în dezvoltarea și 
modernizarea mineritului se 
impune tot mai mult redu
cerea cheltuielilor materia
le pe tona de cărbune, In 
acest scop la mina Lupeni 
sînt prevăzute o serie de 
măsuri menite să conducă 
îndeosebi la valorificarea 
superioară a materiilor pri
me și materialelor, a ener
giei și combustibilului.

• Aplicarea și extinderea 
celor mai adecvate forme 
de retribuire și cointeresa
re a oamenilor muncii. 
Ținînd seama de condițiile 
existente, de specificul mun
cii din subteran, la mina 
noastră a fost extinsă mun
ca în acord global progre
siv atît în abatajele meca
nizate, cît și la lucrările de

Ioan MONDOCA, 
secretar al comitetului 

de partid pe mină, 
președintele c.o.m.

Ing. Gheorghe MARCHIȘ, 
directorul I.M. Lupeni

(Continuare in pag. a 2-a)

Sezonul cald se apropie

acum păsțra- stau bine. Frigiderele 
spațiile de frig erau 
funcțiune, ordine și cură
țenie peste tot, iar măsuri
le igienico-sanitare erau 
respectate. Două aspecte 
mai lăsau încă de dorit: 
laptele, după ora 9, trebuia 
păstrat în frigidere și scoa
să numai cantitatea solici
tată de client, ceea ce, din 

trebuie adoptate măsuri comoditate, sau lipsă de 
specifice noii situații create spațiu,Tiu se prea înlmiplă 

?i o altă problemă care se 
pâre că nu este înțeleasă

. Dacă . pînă .
rea alimentelor și produ
selor din . carne,; a cărnii 
și semipreparatelor din 
carne nu ridica probleme . 
cu totul deosebite, condi
țiile de depozitare și păs
trare fiind îmbunătățite 
cu „contribuția" substanția- 

-. lă a timpului friguros, o-
■ dată: cu venirea primăverii, 

trebuie adoptate ' măsuri comoditate, sau lipsă

de încălzirea vremii. Ce Și 
au întreprins șefii unități 
lor comerciale, conducerile peste tot așa cum trebuie 
întreprinderilor comerciale 
pentru a crea cele 
bune condiții depozitării și 
păstrării optime a produse
lor amintite ?

Răspunsul la întrebare 
l.am aflat la fața locului, 
în unitățile comerciale 
specializate în desfacerea 
acestui gen de produse.

La dată raidului, în uni
tățile. alimentare din Petro
șani (alimentara nr. 131, 
șef de unitate . Maria Sa- 
su, și nr. 15, șef de unita
te Elena Boța) sau din. 
Vulcan, (nr. 43, șef de uni

te Vasile Maier), în ge-
’ vorbind, lucrurile

este folosirea vitrinei fri- 
mai gorifice, unde încă se mai 

păstrează „afumăturile", 
(ceea ce este contraindicat) 
și în compensație parcă, 
„prospăturile" (spre exem
plu parizerul) sînt ținute 
la temperatura încăperii.

Dacă situația Ia Petro
șani și Vulcan este bună, 
cu excepțiile respective, Ja 

- Aninoasa lucrurile stau eu 
totul altfel. La data raidu
lui nostru la alimentara 
nr. 39, șef de unitate Pau-

Dr. Emil GUERMAN, 
medic veterinar igienist

• La mina Paroșeni a 
fost dat în funcțiune, în 
stratul 13, blocul VI, un 
abataj dotat cu complex 
mecanizat cu susținere și 
tăiere. Producția extra
să pînă în prezent de
pășește 600 tone de cari 
bune, exploatarea- . com-

' plexului fiind încredin
țată brigăzii lui Titu Tea- 
cenco.

• Tot la Paroșeni este 
în desfășurare 
rea unui 
complex 
abataj.
narea 
montare, în panoul I al 
Stratului 13, exploatarea 
complexului va fi în
credințată unei formații

echipâ- 
al doilea 

mecanizat de 
După termi- 

operațiilor de

condusă de minenil-spe- 
. cialist Francisc Fazakaș.

• O nouă combină de 
înaintare a intrat în do
tarea minei Lonea. Utila
jul, de înalt randament, 
a fost pus în funcțiune la 
sectorul I al întreprin
derii, la orizontul x400. 
pentru concentrarea ’ și 
pregătirea stratului 5, 
unde vor fi puse în ex
ploatare, pînă la finele 
anului, noi abataje de 
mare capacitate dotate 
cu complexe mecanizate. 
Brigada condusă de Tra
ian Ionuț a obținui cu noul 
utilaj avansări superioare 
— de pMă la 3 ml pe 
Schimb.

Obținînd un spor de pro
ductivitate de 234 kg/post 
în cărbune, colectivul mi
nei Lupeni a înregistrat o 
realizare a sarcinilor de 
plan pe această lună, Ia zi, 
în proporție de 101 la sută. 
O contribuție deosebită la 
obținerea acestor . rezultate 
remarcabile au avut minerii 
sectorului IV — plus 2713 
tone de cărbune cocsificabil 
obținut pe seama sporirii 
productivității muncii 
cărbune cu aproape 
kg/post —, și minerii 
torului VI — plus 827 
de cărbune cocsificabil
lizal pe seama unui.spor de 
productivitate de.. 30i 
kg/post.

in 
1000 
sec- 
tone 
țea-

Investițiile de azi producția fizică de mîine
Vă prezentăm experiența sectorului 
de deschideri-pregățiri al I.M. Dîlja 

privind
ASIGURAREA CAPACITĂȚILOR

bune. Față de sarcinile cu
prinse în preliminarul a- 
nual, în perioada primelor 
trei luni a fost realizat un 
volum de lucrări miniere 
cu 60 la sută mai mare. 
Au fost realizați în plus 
față de prevederile fizice 
ale trimestrului I 94,5 ml 
lucrări miniere. In prima 
decadă a lunii aprilie am 
realizat, de 
plimentar 
în cazul 
pregătire a 
și al celor 
deri.investiții, ne-am pu- sale și a 
tut concentra atenția spre.

Printr-o hotărâre a biro
ului executiv al conducerii 
colective a întreprinderii, 
la I.M. Dîlja s-a trecut în 
acest an la o nouă strate-, 
gie a organizării activită
ților de 
deschideri : 
acestora în 
singur sector, 
primelor luni

pregătiri și de 
concentrarea 
cadrul unui 
Rezultatele 

. _ ... . . dovedesc
temeinicia acestei opțiuni, 
izvorâte din necesitatea in
tensificării ritmului de e- 
xecuție a lucrărilor miniei 
re care condiționează creș
terea capacităților viitoare 
la producția fizică de car-

asemenea, su
lă ml. Atît 
lucrărilor de • 
producției, cit 

de deschi- 
ne-am

DE EXTRACJIE 
obiectivele de a căror fi
nalizare grabnică depinde, 
pe de o parte, crearea noi
lor fronturilor productive ca
re să asigure îndeplinirea 
sarcinilor fizice de cărbu
ne ale acestui an. iar, pe 
de altă parte, realizarea 

. lucrărilor miniere ds baza 
din care se vor dezvolta 
abatajele cincinalului 1981 

J — 1985. ' f
In strânsă concordanță 

f cu aceste imperative, ara 
devansat 
țiune a

punerea în func- 
galeriei transver- 
lucrărilor de ata- 
unui nou abataj 
din sectorul III. 

Alte două numere de aba
taj ale aceluiași sector, G/3 

și 4/3, vor fi date în ex
ploatare, în avans față de 
prevederi, pînă la sfîrșitul 
aceste; luni. Pînă la 15 a- 
prilie vom pregăti pentru, 
extracție un nou abataj la

care ale
nr. 8/3,

Folo : 1 LICIU

Brigadieri mecaniza
tori ai sectorului IV de 
la mina Lupeni, Ia sial.

Ing. Emil NEAGOE, 
șeful sectorului investiții ; 

al I.M. Dîlja

(Contiiiuare in pag. a 2-a>
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.Vacanța, bucuria co
piilor, este prilejul u- 
nor ample manifestări 
politico-educative, cui- • 
tural artistice și sportive, 
activități la care toți e- 
levii din școlile Văii Jiu
lui participă c-u însu. • 
flețirea și entuziasmul 
caracteristic vîrstei.
• Micii gospodari. La 

toate școlile din Vale 
au fost stabilite serii de 
elevi care participă la 
lucrările de întreținere și 
curățenie a sălilor de 
clasă. laboratoarelor și

atelierelor. Educarea prin musețile de basm ale Re- la generală nr. 6 din ’Vul- 
muncă și pentru muncă 
continuă și în vacanță !

tezatului...
• „Diamantul negru".

însemnări de vacanță
• Tabără la înălțime. 

La Valea de Pești se 
. deschide, azi, tabăra ju
dețeană de matematică. 
Din Valea Jiului partici
pă 25 de elevi. Se vede 
că analiza matematică 
face casă bună cu fru_

A. luat sîrșit turneul fi
nal al cupei „Diamantul 
negru" la handbal,: pen
tru băieți și fete. Cîști- 
gătorii au fost stimulați 
cu diplome și premii . în 
obiecte. „Mens sana 
corpora sano !“
• Mici, milițieni. Școa-

in

can participă la faza ju
dețeană a concursului pa
trulelor școlare de cir
culație. Le dorim „verde" 
la semaforul spre 
interjudețeană !

• Cluburi de vacanță. 
In toate școlile Văii Jiu
lui sînt organizate clu
buri de vacanță, unde 
se desfășoară dezbateri 
pe diverse teme, șeză
tor; literare, audiții mu. 
zicale, jocuri sportive.

Vacanță plăcută, copii !
Mircea BUJORESCU

faza



Steagul roșu

jyiața de partid

Cînd toți comuniștii participă 
[a realizarea sarcinilor

„Organizația nr. 1 pre
parare chimică — ne spu
nea tovarășa Constanța 
Stan, secretara comitetu
lui de partid de la l.F.A. 
Viscoza „Lupeni — desfă
șoară o activitate perma
nentă, siluthdu.se printre 
organizațiile fruntașe din 
întreprinderea noastră.
Experiența mină dobîndită 
de acest colectiv de comu
niști va fi extinsă și în ce
lelalte organizații de par
tid*1.

Aprecierile sînt demons
trate de fapte. Ceea ce ca
racterizează acest colectiv 
de comuniști, peste 30 la 
număr, este exigența, per
severența în rezolvarea o- 
perativă a sarcinilor în
credințate. Biroul organi
zației de bază acordă o 
importanță deosebită pla
nificării muncii. Planurile 
de muncă sînt rodul gîndi- - 
riț întregului colectiv, în 
ele se recunosc majoritatea 
propunerilor făcute de co
muniști, de ceilalți oameni 
ai muncii. Tovarășul Ni
cola® Sîrbu, secretarul or
ganizației de partid, un 
om cu multă experiență în 
domeniul .activității poli.

lice, ne vorbește despre 
activitatea biroului, un 
organ deosebit de activ, ca
re în permanență veghea
ză la buna desfășurare a 
activității.

— In ședințele de birou 
hotărîm toate acțiunile pe 
care le întreprindem cu

— N.aș putea spune că 
nu. Unele chiar la nivelul 
biroului. O spun deschis i 
tovarășul Traian Pop care 
este secretar adjunct cu 
probleme economice, nu a 
intrat încă serios în pro. 
bleme. Lain atras atenția 
tovărășeștc în cadrul b.o.b.

comuniștii. De pildă, re
cent . am făcut o succintă 
analiză a problemelor pe 
care comuniștii le ridică în 
adunările de partid. Am 
constatat că sînt probleme 
deosebit de importante, că
rora trebuie să Ie acordăm 
mai multă atenție, cum ar 
fi de exemplu : reducerea 
noxelor în subsecția „ba
rate". pregătirea muncito
rilor pentru a executa lu
crări de calitate, intensifi
carea acțiunilor politico, 
educative pentru a elimina 
unele carențe din com
portarea tinerilor.

— Intîmpinați și unele 
greutăți?

iar dacă situația nu se va 
îndrepta vom trece la mă
suri. Un alt caz, l-am dez
bătut nu demult în adu. 
narea generală care a fost 
de acord în unanimitate cu 
excluderea din partid a Iui 
Ion Condoiu, a cărui con
cepție despre viață nu este 
conformă cu idealurile no
bile ale societății de azi, 
socialiste.

Am discutat cu mai multi 
comuniști din cadrul orga
nizației. Am aflat că fie
căruia i s-a trasat o sarci
nă concretă fiecare știe 
ce are de făcut și poate 
răspunde imediat despre 
sladiul înfăptuirii acesteia. 
In „caietul de sarcini" care 
cuprinde numele comuniș

tilor și sarcinile pe care 
le au, la rubrica de ob
servații apare mereu cu- 
vîntul „rezolvat". De alt
fel, în fiecare adunare ge.. 
nerală ei informează, pe 
rînd, despre modul In 
care se preocupă de- reali
zarea sarcinilor, stabilin- 
du.se măsuri concrete pen
tru înlăturarea unor nea
junsuri. De asemenea, s-a 
statornicit practica ca .pe 
ordinea de zi a fiecărei 
adunări de partid să fie 
inclus punctul „diverse" în 
cadrul căruia comuniștii 
ridică diferite probleme 
care nu făc obiectul ana
lizei, dar sînt ivite de „ul
timă oră" CUm Se spune, 
de care depinde realizarea 
celorlalte sarcini.

Experiența organizației 
nr. 1 preparare chimică de 
La l.F.A. Vîscoza Lupeni 
merită și trebuie să fie 
extinsă. Ea este demons
trată și de rezultatele e-: 
conomice bune pe care a- 
ceastă secție le obține. Es
te exemplul cel măi con
cludent de participare ac
tivă a tuturor comuniștilor 
la realizarea sarcinilor tra
sate de Congresul al 
Xll-lea al partidului, de 
înțelegere în mod superior 
a necesității creșterii rolu
lui conducător al comuniș
tilor în toate domeniile de 
activitate.

Valeriu COANDKAȘ
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Asigurarea capacităților 
de extracție

(Urmare din pagina I)

Sezonul cald se apropie O unitate cu servire 
model

(Urinare din pagina i)

l.na Moldovan, la 
oe mezeluri, raion 
cu cel de cmlciuri, 
liUÎala și abaterile 
larfț-. Iii vitrina frigorifică 
se .găseau .a un loc briază, 
pui și - salam,' Alumăturjle 
erau alienate, ce-i drept, 
dar dedesubtul lor se a- 
rlau ' dîilciurile, bomboane 
■și alte produse zaharoase 
iieambaiăte. Fuigoriferul 
era încărcat cu alumaturi, 
(repetăm, este un mod de 
păstrare a atumăturilor to- 

contraindicat) de nu 
exista ioc pentru lap- 
ce se găsea în niaga- 
ia temperatura came- 
deși era trecut de ora 

asemănătoare

r ai ortul 
eoni an 

neorin- 
se lin

,al 
mai 
tele 
z :1. 
re:, 
12. Situații .. ________
și la alimentara nr. 40, șe
fă de unitate Mana Sgăvîr- 
dea, unde pe lingă toate 
aceste nereguli, de aproa
pe trei zile magazinul nu 
avea curenț electric, insta
lațiile <Je Irig devenind as_ 
s.fel inutilizabile.

In ceea ce privește con
dițiile create cum este că
zui unității nr. 100, șef de 
unitatey losit Șinionfi, uni
tate care poate sluji 
oriiind drept exemplu pen- 
.tru altele similare din Va
lea Jiului în eeep ce pri
vește gru.nea și curățenia, 
respectarea cu strictețe a 
normeior igienico-sanitare, 
unități bune fiind și nu
mărul 126, șei de unitate 
Ladisiau Katona, nr. 101, 
șei de unitate Ghiura A- 
lexandru. unitatea nr. 116 
clin Petri,a, șef de unitate 
Nicolae Mureșah, „și unita
tea nr 111, șef de unitate 
Arpad larto, ia Aninoasa 
situația este din nou dife
rita. Unitatea nr. 113, șef 
de unitate Vasiie' Burlec, 
poate constitui și <șa un e- 
xemplu, dar de cum nu 
trebuie să arate o unitate 
de desfacere a cărnii. Spa
țiul insuficient și necores
punzător, dotarea cu insta
lații frigorifice și spații de 
frig lasă mult de dorit, 
iar pe lingă toate acestea, 
se vede și lipsa unei mîni

de gospodar. Ținuta șefu. 
lui de unitate era departe 
de a unul lucrător co’nier- 
cial cafe-și respectă cli- 
enții și se respectă pe si. 
ne. Deși la unitatea nr. 
119,. tot din Aninoasa, con
dițiile nu erau mai bune, 
se yetiea totuși că lucră
torul’ gestionar,. Gheorghe 
Victor, îșj respectă mese, 
ria.

. . La unitățile de alimenta
ție publică, la cîteva din 
ele, se pare că in acest în. 
cepul de primăvară s-au 
depus strădanii măi susți. 
nute pentru a se . crea ca
drul optim legal desfășu
rării activității comerciale, 
manipulării, depozitării și 
păstrării alimentelor. Se 
evidențiază în mod deose
bit bucătăria restaurantu
lui „Parîngul" din Petro
șani, unde bucătarul șef, 
Elena Tătar, se dovedește 
nu numai o bună gospodi
nă, ei și o bună cunoscă
toare a prevederilor lega, 
le. Aceeași preocupare și 
la „Mignon", dar aici tre
buie acordată o mai mare 
atehție folosirii spațiilor

de frig. „Izvorul rece" din 
Aninoasa trebuie dotat cel 
puțin cu încă o vitrină fri
gorifică, dat fiind faptul 
că în vitrina existentă, se 
aflau la un loc semiprepă- 
ratele din carne cu prepa
ratele culinare. O notă bu
nă pentru linia de autoser
vire din Vulcan, unitatea 
nr. 18, „Straja", șef de U- 
nitate Ștefan Nenadov.

Am făcut această trecere , 
în revistă a aspectelor. în- 
tilnite în cîteva dm -unită
țile comerciale pentru că 
în curînd începe . sezonul 
cald, pentru că în curînd 
nu.șț mai pot pune nădej
dea în timpul firguros care 
le-a fost de un mare aju
tor iii perioada, care a tre
cut, dar care încălzindu.se 
devine unul din vrăjmașii 
aprigi ai cărnii, produselor 
din carne, preparatelor și 
semipreparatelor de carne, 
și lapte atunci cînd nu se 
respectă condițiile stabilite 
de lege. Măsurile pentru 
îmbunătățirea ' situației a- 
colo unde este cazul nu 
pot fi altele decît cele pre
văzute de reglementările 
legale.

Unitatea nr. 41 alimenta
ră din Vulcan este zilnic 
vizitată de peste 1000, de 
cumpărători. Motivul pentru 
care tot mai mulți cetățeni 
ai orașului se îndreaptă spre 
această unitate este buna 
servire pe care o asigură 
personalul unității în frunte 
cu responsabila Dochia Ra
fiei. Datorită acestui fapt, 
lună de lună colectivul a- 
ceslei unități iși depășește 
planul cu 15—20 la sută.

Merită a fi evidențiate 
vânzătoarele Maria Barabu- 
lă, Paraschiva Silvester, A- 
clriana Rădol și Maria Po
pescu. (C. Val.)

sectorul I. Punerea în 
funcțiune a acestor noi ca
pacități productive asigură 
linia de lront activă a mi
nei, deși o parte din rezer
ve sînt imobilizate tempo
rar de fenomene' de auloa. 
prmdere .

Am obținut, de aseme
nea, rezultate bune șț Ta 
deschiderea lucrărilor care 
asigură. viitorul producției. 
La jumătatea lunii martie 
am. îndeplinit sarcinile fi
zice ale trimestrului 1 a.C., 
inclusiv cele stabilite su
plimentar față de prelimi
nar. La viitorul orizont de 
bază al minei, 295, am e- 
xecutat galeria dire.cționa. 
lă de-a lungul căreia vor fi 
montate benzile ce vor co
lecta cărbunele din trei 
blocuri și-l vor transporta 
la puțul cu schip. Prin 
avansurile înregistrate în 
celelalte lucrări s-a " creat 
posibilitatea, transpusă de
ja în diagramele de lucru 
întocmite pentru trimestrul 
II, măririi de la două la 

. cinci a numărului brigăzi
lor care participă la exe
cuția acestui complex de 
lucrări'. Aici au fost exe
cutate deja bazinele sta
ției de evacuare a apelor 
și stația energetică ce vor 
deservi întreaga mină, ln- 
eepînd cu primul an al 
cincinalului viitor.

Rezultatele prezentate iși. 
au suportul în cadrul orga
nizatoric nou creat. în ac
tivitatea responsabilă a 
colectivului. Spre deosebi, 
re de perioada trecută, 
cînd aparțineau sectoarelor 
productive, brigăzile de 
pregătiri între care cele 
conduse de Constantin Ia. ■ 
eob, Nicol-ae Coșma, Ale
xandru Cheresteș — obțin 
avansări lunare cu pină la 
50 La 
jarea 
spre 
live, 
fie întrerupte pentru alte

șută mai mari. Diri- 
efeCtivelor se. face 

lucrări înalt produc- 
fără ca brigăzile să

activități. S-au creat toto
dată condițij mai bune de 
aprovizionare. Să nu se în
țeleagă că nu ne.Confrun
tăm și cu greutăți. De pil
dă, ne-au lipsit profile 
pentru- susținere sau cele 
furnizate de ■ I.li.l.U.M.P. 
nu au corespuns calitativ 
— în sensul că, așa cum 
se știe, elementele compo
nente nu se îmbină cores
punzător —, dar le recon
diționăm pe cele vechi, re- 
folosim pe scară largă 
cele utilizate pentru sus- 
ținerea .provizorie a unor 
lucrări betonate. Aseme
nea preocupări și eforturi 
au avut, ca efect sporirea 
eficienței muncii colectivu
lui din sector, reliefată 
prin cele 600 000 lei econo, 
mii obținute,. în trei luni, 
la cheltuielile materiale 
planificate. Formațiile de 
pregătiri s-au omogenizat, 
au cîștigat din experiența 
valoroasă a brigăzilor 
fruntașe de la deschideri 
cum sînt cele conduse de 
Andrei Castor și . Alexan
dru Levay.

Am sporit, totodată, pro. 
ductivitatea muncii, prin 
extinderea tehnologiilor 
mecanizate de lucru. Mași
nilor de încărcat pneuma
tice tradiționale de care 
dispunem li s-a adăugat în. 
trimestrul I o mașină elec- 
ttrică de mare capacitate, 
folosită în galerii cu profil 
mare. Utilizăm, de' aseme
nea, un agregat de perfo. 
raj de mare' capacitate. 
In perioada săpării și’sus. 
ținerii bazinelor de' acumu
lare a apelor am reușit să 
mecanizării ridicarea ele
mentelor prefabricate de 
beton, cu ajutorul unui e- 
levator realizat în atelie
rul propriu al sectorului. 
Toate aceste strădanii le 
consacrării punerii cit mai 
grabnice în funcțiune a 
unor noi capacități ds ex
tracție pentru dezvoltarea 
minei, în scopul creșterii 
continui© a producției de 
cărbune.

■■ <
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Mecanizarea complexă
iUrmare din pagma i)

Concursuri de admitere 
în instituții militare de invățămînt

Pentru anul șcpiar 
1980.1981, Ministerul A- 
pârării Naționale orga
nizează concursuri de ad
mitere in instituții mili
tare de învătămint. Cei 
ce doresc să opteze pen
tru o pregătire ș.oiarâ 
militară pot să se pre- intre orem 8-12 și 17-19, 
zinle la admitere la ta. 
cuitățiie tehnice și la 
facultatea de medicină 
din cadrul Academiei 
militare, la Institutul de 
marină „Mircea cel Bă. 
trîn" — secțiile de ma
rină militară, precum și • 
la școlile militare de 
maiștri șl subofițeri.

Tinerii care-doresc 
participe ia concursul 
admitere ia una din 
ceste instituții de

de 
a- 

m- 
vațamint trebuie să de
pună cereri de . înscrie
re la Centrul militar mu- 
nic-ipai Petroșani, zilnic

pină ia 20 aprilie 1980. 
In legătură cu documen. 
tele necesare admiterii 
in concurs, condițiile de 
selecționare și probe
le concursului se pot pri
mi., informații la ..sediul, 
Centrului militar mu
nicipal Petroșani. (V.S.).

„Luna pădurii". In cadrul 
Ocolului silvic Petroșani 
pregătirile pentru „Luna 
pădurii" sînt într-un stadiu 
avansat. S-au luat măsuri 
pentru amenajarea caba
nelor și completarea echi
pamentului de cazare, re-

cruțarea forței de muncă, 
recondiționarea unelte
lor, asigurarea materialului 
ce urmează să fie plantat. 
In aprilie, „Luna pădurii", 
vor fi plantați la Roșia, 
Galbena, Taia, Lolaia și 
Sașa 1 000 000 de puieți 
de rușinoase.

„Tribuna democrației". 
Aseară, căminul de nefa- 
iniliști al Grupului de^șan-

tiere Valea Jiului al T.C.H. 
a găzduit dezbaterea cu 
tema „Oamenii muncii din 
România — producători de 
bunuri și proprietari de 
drept ai roadelor muncii 
lor" organizată de Casa 
de cultură a sindicatelor.

Acțiuni tinerești. In 
fiecare seară, în tabăra de 
pregătire a tineretului pen-

pregătiri și deschideri. Ac
țiunea în "sine a determinat 

în
a

Fi- 
co- 

miletui de partid, conduce
rea minei vor căuta noi so
luții și metode de stimu
lare și cointeresare a oame
nilor muncii, soluții pentru 
atragerea spre activitatea 
productivă a unui număr 
cil mai mare de muncitori.

• Coordonarea și concen
trarea eforturilor in 
sul de aprovizionare a for
mațiilor de lucru. In cadrul 
acestei acțiuni se

stimu arca minerilor 
creșterea producției și 
productivității muncii." 
resc, și în continuare

proce-

poate 
Înscrie și mica mecanizare. 
Specialiștii noștri au in ve
dere extinderea sistemului 
de paletizare și la celelalte 
materia c care iac obiectul 
activității din subteran. U- 
tilizarPă acestui sistem, pe 
lingă cel de memorai ge
neralizat în touuă parte, va 
determina o aprovizionare 
și’ repartizare mai judicioa
să a tuturor locurilor de 
muncă, ceea ce corespun
de, pe deplin realizării în 
mod exemplar a sarcinilor 
de producție.

tru apărarea patriei, care 
funcționează la Liceul in
dustrial din Petroșani, se 
desfășoară interesante con
fruntări artistice între de
tașamente. In această sea
ră, va avea loc un meda
lion literar eu tema „Pro- 
zopoemelc lui Baudelaire" 
urmat de discotecă.

In „devans". Patru scări 
ale blocului nr. 15 (de lin

s-a făcut un salt calitativ și. 
in ceea ce privește activita
tea. politică. Sugestiile și 
propunerile făcute in adu
nările generale de partid,- 
U.T.C., ședințele de grupă 
sindicală, adunările oameni
lor muncii sînt urmărite și 
aplicate în procesul de pro
ducție. Apoi învățămîntul 
de partid, discuțiile indivi
duale cu comuniștii toate 
formele muncii politice au 
urmărit asigurarea partici
pării largi, a tuturor oame- 

____ .... . .... nilor muncii la conducerea 
fost numiți maiștri electro- , întreprinderii, 
mecanici. Recent, la condu
cerea unei asemenea forma
ții a fost numit un subin- 
giner. Măsură ințeleaptă, pe 
deplin justificată, dacă ți
nem seama de gradul de 
dotare tehnică și valoarea 
utilajelor.

• O nouă calitate a în
tregii activități poiitico-eco- 
nomice. Puternic mobilizat 
de indicațiile date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general ai partidului, 
cu prilejul vizitelor de lu
cru la mina Lupeni, de 
istoricele documente ale 
Congresului al Xll-lea al 
partidului, la mina Lupeni

• Specializarea, o nouă 
fază a policalificării cadre
lor. Pentru slăpinirea . uti
lajelor din dotare, a com
plexelor mecanizate sînt 
necesare cadre temeinic pre
gătite profesional. Acestei 
activități, la nuna noastră 
i s-a acordat o deosebită a- 

. tenție. Pe lingă faptul că an 
de an s-au calificat și poli- 
calificat sute de oameni ai 
muncii, aici, pentru prima 
dată în Vale, la conducerea 
brigăzilor care exploatează 

...complexe mecanizate au

Calitatea muncii politice 
este fidel reflectată in re
zultatele economice obți
nute de l.M. Lupeni: plus 
00 000 tone cărbune în anul 
precedent și aproape 20 000 
tone pe trimestrul 1 a.c.,
lapt care a făcut ca mine
rilor noștri să le fie recent 
decernat Ordinul muncii 
clasa 1, Diploma Și Drape
lul de întreprindere frunta
șă pe țară, sînt stimulente 
care ne însuflețesc spre re
zultate și mai mari. Mine
rii din Lupeni sînt hotărîți 
să facă totul pentru a da 
țării cărbune cit mai mult 
și mai ieftin.

gă piața orașului) însu- 
mind 56 de apartamente au 
fost terminate de construc
torii din Petroșani înainte 
de datele prevăzute în 
grafic. Ele nu au fost, totuși, 
recepționate și repartiza
te beneficiarilor, pentru 
că aceiași constructori nu 
s-au preocupat să realize
ze în timp util și racordu-

rile la rețeaua de canaliza
re. Devansarea cîștigată la 
finisări, adică la pod, s-a 
pierdut la racorduri, adică 
la punte. De ce ?

Rubrică redactată de 
Toma ȚAȚARCA

..„■tn’-"-
I

siluthdu.se
%25c3%25aenc%25c4%2583lzindu.se


JCH, 10 APRILIE 1980 Steagul roșu 3

£ BGQSBSfiS
——JIIIIIIII.MIIH    Till

SÂ MUNCIM Șl SĂ TRĂIM ÎN CHIP COMUNIST

ndivid — Colectivitate

Echinocțiu cu soare în adînc
. Echinocțiul de primăvară 

a coborît și acolo, la sule 
de metri sub pămînt, unde 
brigada condusă de tînărul 
Teodor Adumitroaie se lup
tă cu forțele nevăzute ale 
universului; Ziua a fost 
egală cu noaptea, îndem- 
nînd ființa umană spre gă
sirea celui mai bun echili
bru, în muncă și viață, în 
tot ceea ce face. Oamenii 
poate că n-au observat a- 
ceastă trecere căci pămîn- 
tul n-a fost nici mai ro
tund, nici mai liniștit. Ceea 
ce însă au simțit cu toții 
în această primăvară, după 
cum îmi spunea și inginerul 
Iacob Stoica, șeful sectoru
lui II de la mina Uricani, 
este un anumit echilibru u- 
man, cîștigat prin muncă 
cu pasiune și perseverență.

— De patru luni — spune 
șeful de brigadă Teodor A- 
dumitroaie — ne luptăm cu 
adîncul care cu greu se la
să înfrint. Am „bătut" pînă 
în prezent peste 240 de me
tri, aproape 60 de metri în 
fiecare lună. Ne-au mai ră
mas circa 80 de metri pînă 
la puțul 5, situat nu de
parte de centrul orașului U- 
ricani, acolo unde vrem 
să ajungem, în ajunul zilei 
de 1 Mai...

Galeria străbătută de cei 
13 oameni aflați sub condu
cerea lui Adumitroaie este 
o alee construită în primă
vară pe sub pămînt. O pu
tem compara cu o alee pen
tru că este o galerie „fru
moasă" — spun foarte 
multi — chiar dacă ya fi 
destinată aerajului, oamenii 
au lucrat-o cu gust, din do
rința de a lăsa ceva „fru
mos" în urma lor. Aceasta, 
în condițiile în care sînt 
nevoiți să coboare mereu, 
în funcție de înclinarea stra
tului de cărbune, uneori la 
peste 35 de grade. In a- 
ceasta poziție cărbunele a

SECVERȚA DIN VIATA

proape că se rostogolește 
de pe transportor, -siguran
ța în muncă scade din ce 
în ce mai mult, fapt care-i 
obligă la prudență maximă, 
la măsuri speciale de secu
ritate. Vasile Șendelaru,. 
Costel Rață Ștefan Puțura, 
loan Sîrghe și ceilalți, în 
majoritate tineri, (brigada 
nu depășește media de vîrs- 
tă de 30—31 de ani) și-au 
căutat stabilitate, în înțele
sul cel mai bun al cuvîntu- 
lui, ca niște cosmonauți, 
pentru a fi cit mai stăpîni 
pe mîinile și pe picioarele 
lor, pe gîndurile lor. Este 
aici o împletire organică în
tre ceea ce faci și ceea ce 
gîndești, un „echinocțiu" în 
care soarele — simbolul 
muncii lor — triumfă din ce 
în ce mai mult. Majoritatea 
celor cu care am discutat 
afirmă că brigada lui Adu
mitroaie lucrează în con
dițiile cele mai grele. Pe 
lîngă înclinarea stratului, 
brigada se află la cel mai 
îndepărtat loc de muncă, 
ceea ce face ca aproviziona
rea cu materiale să se des
fășoare greoi. Și, dacă și la 
aceasta ar fi să adăugăm 
încă ceva, acest lucru este 
— ne sugerează ideea tova
rășul Cornel Bol oloi, secre
tarul comitetului de partid 
pe mină — faptul că avem 
de a face cu cea mai tână
ră brigadă dc mineri de la 
mina Uricani care s-a for
mat in acest timp socialist, 
tocmai din dorința care s-a 
născut în multe brigăzi din 
Valea Jiului, aceea de a 
munci și trăi în chip comu
nist. Dovadă că cei din bri
gada lui Adumitroaie iși 
doresc acest lucru sînt fap
tele lor, atitudinea înaintată 
față de qreutățile care u- 
nebri le mai barează calea. 
Comunistul Adumitroaie se 
bucură atunci cînd îmi po
vestește despre ortacul său, 

tînărul' Costel Leon, care 
apucase pe căi greșite, ati
tudine ce se repercuta ne
gativ și asupra familiei, a 
celor doi copii pe care-i a- 
re. A discutat pe-ndelete cu 
el, reușind să-l aducă pe 
drumul cel bun, fiind astăzi 
unul din minerii fruntași. 
Este satisfăcut atunci cînd, 
făcînd un calcul sumar, ne 
dăm seama amîndoi că 
brigada dă țării nu numai 
cărbune, ci și altceva, oa
meni de calitate. Aproa
pe toți și-au înjghebat 
familii trainice, bazate pe 
afecțiune, și încredere reci
procă, în bunăstare și înțe
legere, deoarece retribuția 
maximă a unui miner din 
brigadă depășește 6 000 do 
Iei în fiecare lună,

Coincidența statorniciei a- 
cestui colectiv de oameni 
'harnici cu echilibrul petre
cut în natură nu este deloc 
sentimentală deoarece în 
planul muncii și vieții lor 
strălucește cel mai frumos 
soare — soarele datoriei 
împlinite — în fiecare zi, 
în fiecare ceas din această 
primăvară, pentru a da țării 
eît mai mult cărbune.

Valeriu COANDRAș

Din gindirea și acțiunea lăcătușilor echipei conduse de Ion Branga de la 
I.U.M. Petroșani s-a născut o masă rotativă de sudură, un nou dispozitiv, folosit 
pentru prinderea pieselor ce urmează a fi sudate. In foto : sudarea sașiului unei vi
itoare combine. Foto . Ion LiCnj
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Noua condiție a femeii9 '

Importantele probleme ale unei comune
Valentina Cerchez : secretarul comitetului comu

nal de partid Aninoasa, primarul comunei, născută la 
Iscroni, acum 33 de ani, urmează Facullatea de drept 
la Universitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca. De 
curînd am purtat cu ea o discuție despre realizările și 
perspectivele de dezvoltare ale comunei Aninoasa.

— Tovarășă primar, care 
sînt realizările ca care se 
poate mindrî comuna Ani
noasa ?

— Aparent, se poate spu
ne că o comună ca a noas
tră nu prea are cu ce se 
lăuda. Adevărul este altul. 
Sîntem o comună care avem 
pe raza noastră o întreprin
dere minieră, mai multe ga
raje auto, o rețea comercială 
bine aprovizionată, un club 
al sindicatelor, un cămin 
cultural, un dispensar medi
cal dotat la nivelul cerin
țelor, două școli generale, 
un cinematograf și, de ce 
să n-o spunem, unul dintre 
cele mai bine amenajate' te
renuri de tir cu arcul din 
țară. Aș vrea să remarc 
faptul că, în anul 1979 co
muna noastră a fost desem

nată fruntașă pe municipiu 
la predări de lapte. De ase
menea, am predat către fon- 

. dul de stat în plus, 2,9 to
ne carne. Școala genera
lă Aninoasa, a obținut, de 
curînd, o incitată mențiu
ne la concursul județean 
„Școala noastră, casa noas
tră". Și enumerarea rezul
tatelor s-ar putea continua...

— Cum va arăta, privită 
în perspectivă, comuna?

— In viitorul cincinal, din 
punct de vedere urbanistic, 
comuna se va îmbogăți cu 
un nou și modern dispensar 
medical, două magazine ge
nerale, un bloc de garso
niere pentru tinerii care 
lucrează la mfnă și alte o- 
biective,

— Cit de greu e să fii 
femeie-primar, tovarășa Cer
chez ?

— întrebarea aceasta 
mi-am pus-o multă vreme, 
uneori mi-o mai adresez și 
acum. Important este însă 
că, gîndindu-mă la atîtea 
femei care îndeplinesc munci 
de răspundere, în majorita
tea cazurilor ne descurcăm 
bine, chiar foarte bine. Ori-' 
cum, cit de greu sau ușof 
ar fi, am o mare satisfacție 
cînd treburile merg bine. 
Munca aceasta îmi place și 
mă mobilizează permanent 
la depunerea unor eforturi 
tot mai mari, pun mai mult 
suflet pentru binele comu
nei.

— Nu lipsesc greutățile, 
neajunsurile...

—... care- nu sînt puține 
și nu sînt deloc mici. Situ- 
îndu-ne intr-o zonă heco- 
operativizată, se ivesc o 
multitudine de probleme 
sociale, a căror soluționare 
implică aplicarea întocmai 
a rigorilor legii, un dialog 
permanent cu oamenii de 
pe raza comunei. Uneori o- 
bișnuiesc să gîndesc meta
foric asupra „marilor proble- 
me ale localităților mici".

— E un aspect ce ține 
de condiția femeii-primar. 
De fapt, cum vă împărțiți 
timpul, cele 24 de ore ale 
unei zile ?

— Aceasta este una din 
„hibe", dar nu mă pot plîn- 
ge. Cei doi copii aj mei. 
Adrian și Dacia ..

-—Daria...?
■—Da. este numele pe ca

re i l-am ales eu, nu așa 
cum se poate crede, soțul 
meu, care este profesor de 
istorie.

— Așadar, cei doi copii...
—...sii'.t cuminți și se 

descurcă singuri, cit lipsesc 
eu, în rest îmi răpesc cîteva 
ore din somn și gătesc, de
retic, citesc.,. Odihna mea e 
mai puțin importantă decît 
treburile comunei și...

—...și acesta este motivul 
pentru care v-am cerut pre
zentul interviu.

Mircea BUJORESCU
I

• Moment emoționant. In sala de ședințe a minei 
Uricani se afla o bună parte din colectivul întreprin
derii: muncitori, maiștri, ingineri, tehnicieni, șefi de 
sectoare și întreaga conducere operativă a minei. Se 
sărbătorea ieșirea la pensie a tehnicianului Petru Re- 
siga, care a împlinit 35 de ani de muncă neîntreruptă 
la această întreprindere. Intr-o atmosferă emoționantă 
s-au rostit cuvinte calde de felicitare, i s-au urat săr
bătoritului. inulți ani fericiți și multă sănătate.

• Ziua de 31 martie a.c. a însemnat pentru elec
tricianul Emilian Delurențiu de la mina Dilja, ultimul 
șut. La ieșirea din subteran, colectivul de elecricieni 
de la sectorul electromecanic al întreprinderii și-au 
întîmpinat colegul cu felicitări și urări de multă sănă
tate și fericire. Lampa de miner ce i-a fost înmînată, 
ca simbol al neuitării celor 35 de ani munciți la a- 
ceastă întreprindere, îi va prilejui peste ani o frumoa
să amintire.

• Era seară. O femeie din Lupeni tocmai pleca
se la serviciu. Pe stradă a fost acostată de Nicolae A- 
lexandru de la șantierul nr. 83 Brașov. După ce i-a 
făcut tot felul de „declarații de dragoste" la care fe
meia nu a răspuns, Alexandru a devenit violent, l-a 
dat curaj băutura pe care o consumase cu cîteva mi
nute înainte. Nici una, nici alta, a început s-o moles
teze. Noroc cu cetățenii aflați pe stradă care au inter
venit cu promptitudine și au predat pe făptaș organe
lor de miliție. A fost condamnat la un an și 6 luni în
chisoare.

• ion Dragată din Banița îritr-un moment de furie 
provocat de tăriile alcoolului, a ieșit în fața bufetului 
din comună și a strigat în gura mare : „cine are curaj 
să se bată cu mine?" Deși credea că n-o să aibă ni
meni curajul să-și măsoare puterile cu el, organele de 
miliție din comună au reușit să-l astîmpere. In schimb 
Ion Dragotă a primit doi ani de muncă corecțională.

• O adevărată cursă de urmărire, ca-n filme a fă
cut Gheorgbe Neagu din Uricani împreună cu colegii 
săi de pahar. După ce au băut la restaurantul „Păltiniș" 
din localitate s-au luat la ceartă, apoi la bătaie. „Tea
trul" de încăierare s-a mutat în centrul orașului după 
care Gheorghe Neagu s-a lansat într-o „cursă" febri
lă pe străzi, printre blocuri, traversînd orașul și.,» 
Jiul, ascunzîndu-se în pădurea din apropiere, Prins de 
către cetățeni și predat organelor de miliție. Gheorqhe 
Neagu are acum timp să mediteze {doi ani) la faptele 
săvîrșite.

Rubrică realizată de
C. VALER1U. _______________ ______ _______

//? relațiile tovărășești de muncă nu are ce căuta 
„convingerea" cu argumentul celui mai tare

In sala tribunalului se 
făcuse liniște. După cîteva 
ceasuri de dezbateri furtu
noase in care inculpatul își 
negase cu persistență fapte
le săvîrșite, a răsunat pe un 
ton hotărîtor vocea anche
tatorului :

— Recunoști că l-ai mal
tratat pe numitul Carol 
Szederjeri ? '

— Nu recunosc. Victima 
și-a dat singură eu cap,ul 
de peretele galeriei, de ciu
dă. S-a autoaccidentat.,.

Deodată, în sală s-a pro
dus rumoare, Cei prezenți 
au început să zimbească. 
Ultimul cuvînl al inculpatu
lui Dumitru lordache de la 
mina Lupeni n-avea nici 
măcar suport teoretic, dar- 
mite practic. Sentința a fost 
dreaptă : doi ani de muncă 
corecțională pe care cel în 
cauză o va executa într-o 
altă unitate economică, pe 
un șantier de construcții, 
timp în care va trebui să 
mediteze nu numai la ati
tudinea sa ci și la neșince- 
ritatea de care a dat dova
dă în instanță. Dar care es
te motivul pedepsei ?

Faptele s-au petrecut la 
orizontul 440 al minei Lu
peni. Atunci Dumitru lorda- 
che conducea echipa „ser
vice".' ăvînd atrîbuțiuni 
complexe dar clare pe linia 
asigurării unor intervenții 
prompte pentru functionarea 
permanentă și la parame

trii proiectați a utilajelor din 
subteran. Cum a înțeles el 
acest lucru ? In mare mă
sură am putea spune că bi
ne, Cu rezerva pe care o 
au majoritatea celor cu care 
a lucrat, pe care ne-o oferă 
și declarațiile din dosarul 
de la procuratură, rezervă 
care se referă la desele „ie
șiri" ale fostului îndrăgos
tit de sportul cu mănuși, 
soldate cu unele nep aceri

Din sâiiie tribunalului
in cadrul formației de lu
cru. Și, la aceasta mai adău
găm faptul că de fiecare 
dală a fost „înțeles" — „sa-1 
trecem cu vederea", s-a spus 
adeseori în rîndul colectivu
lui I —■, cel în cauză des- 
lașurîndu-și mai departe ac
tivitatea, nefiiud tras la 
răspundere, nici măcar prin- 
tr-o simplă dojana. Tocmai 
de aceasta Dumitru lorda- 
che și-a permis orice, să-și 
maltrateze ortacul înlr-un 
mod revoltător. Cum s-au 
petrecut lucrurile ?

— In ziua respectivă — 
declară unul dintre marto
rii oculari — ne aflam la o- 
rizontul 440, Trebuia să 
transportăm la puțul Caro
lina un concasor, Dumitru 
lordache i-a cerut mecanicu
lui de locomotivă Carol 

Szederjeri să tracteze va- 
goneții în care se afla con- 
casorul demontat. Acesta 
i-a spus că nu poate efectua 
acest transport deoarece a- 
re ca sarcină . să aprovizio
neze de urgență cu vagonete 
goale brigada condusă de 
Ștefan Molnar...

Pînă aici totul s-ar fi 
desfășurat normal. Numai 
că Dumitru lordache n-a 
acceptat să fie refuzat. Așa 

ceva să i se întîmple lui'?! 
N-a stat mult pe gînduri și 
în timp ce mecanicul Carol 
Szederjeri s-a dat jos din 
locomotivă peniru a cupla 
vagoneții, Dumitru lordache 
l-a chemat pe muncitorul 
Constantin Dragomir și i-a 
spus . „Urcă-te pe locomoti
vă și dă-i drumul I..." Deși 
nu poseda calitatea pentru 
a manipula o . locomotivă, 
Constantin Dragomir a exe
cutat „sarcina". Locomotiva 
s-a urnit din loc, sub privi
rile disperate ale mecanicu
lui Carol Szederjeri . care 
și-a dat seama imediat de 
pericolul în care se afla. 
La insistențele sale de a 
opri locomotiva, Dumitru 
lordache a ripostat huliga
nic izbindu-I de pereții ga
leriei. •

Consecințele au fost gra
ve și complexe. Procesul de 
producție a fost dezorgani
zat, pentru cîteva ceasuri, 
punînd în pericol și alte 
persoane, la care se mai a- 
daugă traumatismele grave 
produse victimei, Carol 
Szederjeri, care numai prin- 
tr-o intervenție chirurgicală 
urgentă și după peste 60 
de zile de spitalizare, a mai 
putut fi salvat și redat so
cietății.

Acestea au fost faptele 
care au făcut obiectul unei 
îndelungi anchete la l.M. 
Lupeni pentru care s-au 
cheltuit forțe și timp pen
tru a elucida acest caz și 
a demonstra vinovăția lui 
Dumitru lordache, care nici 
in fața instanței, în al dois
prezecelea ceas, nu a recu
noscut atitudinea sa lipsită 
de omenie, de cel mai bun 
simț al răspunderii. La acest 
lucru probabil că se vor 
gindi atît cel in cauză cit și 
foștii săi colegi care astfel 
au înțeles să-și „ajute" cole
gul, neluîndu-i in seamă 
comportările nesănătoase. 
Mai mult, în cazul de față, 
stînd pasivi în fața unui 
fapt josnic, necivilizat care, 
poate n-ar fi avut loc dacă 
cei din jur ar fi intervenit 
cu operativitate

Val. CODREANU
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Colaborarea și cooperarea 
economică româno-chineză

BEIJING 9 (Agerpres). 
Tovarășul Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al 
Guvernului, șeful delega-, 
ției economice guvernamen
tale a Republicii Socialiste 
România, care se află la 
Beijing pentru a participa 
la festivitățile de inaugu
rare a expoziției industria
le a țării noastre, a avut, ' 
miercuri, convorbiri cu to
varășul Gu Mu, vicepre-, 
mier al Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze. ;

Au tost abordate aspecte 
ale relațiilor româno-chine- 
ze, evidențiindu-se cu sa
tisfacție de ambele părți e- 
voluția ascendentă a ra
porturilor dintre partidele,

țările și popoarele celor do
uă tari, înfăptuirea fruc
tuoasă a acordurilor și în
țelegerilor convenite de to
varășii Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al P.C.R., 
președintele Republicii So
cialiste România, și Hua 
Guofen, președintele C.C. 
al P.C.C., premierul Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze, cu prile
jul vizitelor de la Beijing și, 
București. Au fost examina-. 
te noi posibilități de extin
dere a colaborării și coope
rării economice româno-y 
chineze în spiritul și pe 
baza înțelegerilor hotărîte 
la cel mai. înalt nivel, în in
teresul ambelor popoare.

Unificarea
organizațiilor 

de stînga din 
Republica 

Dominicană

DECLARAȚIE 
SALISBURY, 

finanțe, Enos

Reunlrea Consiliului de Securitate 
la cererea Zambiei

NAȚIUNILE UNITE 9 
(Agerpres). — Consiliul 
de Securitate se va reuni 
joi pentru a dezbate plîn- 
gerea prezentată de Zam
bia împotriva ’ Republicii 
Sud-Africane pentru acte 
de agresiune, s-a anunțat 
la sediul O.N.U. din New 
York, în urma consultări
lor între membrii acestui 
organism principal' al or
ganizației mondiale.

In scrisoarea prezentată

în numele guvernului zam- 
bian de reprezentantul a- 
ceslei țări la O.N.U., Paul 
Lusaka, se arată că tru
pele , sud.africane care o- 
cupă ilegal Namibia pă
trund în mod repetat — în 
Zambia pentru a comite 
„acte de intimidare, de 
hărțuire și torturare a 
populației civile, pentru a 
distruge vieți omenești și 
bunuri materiale".

SANTO DOMINGO 9 
(Agerpres). — In cursul li
nei reuniuni a conduceri
lor lor, organizațiile de 
stinga Mișcarea pentru o 
dezvoltare social-economi
că și politii Ți socialistă, 
Noul Drum, Tendința So
cialistă și Tendința So
cialistă Revoluționară din 
Republica Dominicană au 
hotărît să se uni4""" 
conducerea unui 
Central Unificat - 
anunțat oficial la 
Domingo. Intr-o 
rație dată 
cu acest prilej 
de agenția I.P.Ș., 
cizează că noua 
une politică dominicană — 
„Mișcarea pentru Socia
lism" —- este rezultatul 
unui proces de maturiza, 
re politică și ideologică a 
celor patru organizații din 
care a luat ființă, cu o 
sporită coeziune politică. 
Documentul precizează că 
Mișcarea pentru Socialism 
mobilizînd sectoarele cele 
mai avansate ale maselor 
largi populare dominicane. 
Se pronunță pentru edi
ficarea socialismului.

Noua organizație va edi
ta un cotidian intitulat 
„Forța Socialistă".

INTR-O 
TĂCUTA LA 
ministrul de 
Nku'a, a apreciat că activi
tatea de reconstrucție în 
zonele rurale ale Zimbabwe, 
va necesita fonduri de cel 
puțin ■ 300 milioane dolari: ', 
Ministrul a relevat că aces
te regiuni au fost cele mai 
afectate de perioada în care 
s-au desfășurat luptele de 
eliberare, locuitorii de aici 
care reprezintă o șesime 
din populația țării, avînd 
nevoie urgentă de școli, spi
tale, locuințe.

unifice sub
Comitet
- s.a

Santo 
decla- 

publicității 
și reluată 
se pre- 
f.ormați-

SECRETARUL GENERAL 
AL O.N.U., Kurt Waldheim, 
a evidențiat — într-un do
cument dat publicității Ia 
sediul din New York al Na
țiunilor Unite — necesita
tea adoptări, unui program 
de ajutorare .i celor mai 
sărace țări ale lumii, pentru 
atenuarea marilor dificul
tăți prin care trec acestea 
ca urmare a ceficiiului ba
lanțelor lor de plăți exter
ne. Documentul a fost di
fuzat în cadrul acțiunilor 
de pregătire a sesiunii spe
ciale a Adunării Generale 
a O.N.U., din această vară, 
consacrată noii ordini eco
nomice internaționale.

CONGRESUL NAȚIONAL 
AL BOLIVIEI a aprobat le
gea electorală cu privire la

Bosses»*»###»®#»»#»»»»»»®••••»••«••••»••
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F.C. AR6EȘ 2-0 (1-8)

Cind vor, băieții noștri pot!
Eveniment fotbalistic 

stadionul Jiul, (ieri 
i'osț in arenă posie 10 000 
de spectatori mici, și mari), 
meciul dintre echipa mi
nărilor și canipiona țârii 
a oferit celor prezenți (dar 
mai ales susținătorilor e- 
chipei noastre) satisfacție 
deplină. Așa cum remar
cam, marți, Jiul „curge", 
totuși, pe o matcă bună, 
începe să se facă simțit jo
cul combinativ, am văzut 
un Sălăgean și un Bucii, 
reseu activi, muncitori, am 

-văzut o coeziune a efortu
rilor, o voință unanimă de 
a apăra culorile duhului 
la nivelul condițiilor- cre
ate. In minutul 20, 20 000 - 
de perechi de-ochi au vă
zut minunea pe care o 
așteptăm mai demult —
a 'marcat- un" atacant ■ — ' 
Smagean. La o centrare 
death primită de la Var
ga, (jucător de travaliu, 
omniprezent, pe teren) Să- 

" iăgean îl învinge pe Spe-
0. Jocul se 

la - 
ve-

Pe 
au

a —

surprins plăcut apetitul 
de joc al lui' BitcOrescu, 
unsprezecele nostru ne o- 
bișnulse cu driblingurile 
scurte, „pe metru pă
trat", ieri, însă, a preferat 
jocul la pasă în adîncime, 
a alergat ca un junior dor
nic de afirmare.

In cea de-a doua repri
ză oaspeții au intrat sub 
impulsul sfaturilor cam 
pune de „temperament" 
ale a-trenoruiui Halagian, 
iar oăieții noștri eu lecția 
calmă a tacticianului Tăl- 
maciu, de data aceasta 
mult ’mai încrezător 
capacitatea elevilor

factură 
de re. 
un fot-

d li

chea-

riatu și... 1—i
i ncă I zește, tribunele 
fel, parcă ne-a mai 
nit inima la - loc. Moise, 
ei‘bul etapei trecute e me
reu la post, își permite, 
chiar, de cîteva ori (riiin 
15, 17, 32, 34, 54, 70) să 
dea „show”-uri pentru pu
blic prin intervențiile spec
taculoase. Apărarea noas
tră nu admite breșe, Bă- 
din își face datoria, cu se
riozitatea luj deja cunos
cută, Rusu confirmă for
ma bună în care se află, 
Bedo și Vînătoru, deși 
puțin timorați, asigură un 

corect și eficient. 
Sfîrșitul primei părți a jo
cului dovedește că, atunci 
cț,nd voința își spune cu- 
vîntul și echipa noastră, 
poate să practice un joc 
combinativ, rapid, cu 
schimbări bruște ale di
recțiilor de atac, cu folo
sirea eficientă a aripilor, 
cu puterea de penetrație a 
atacanților centrali. ’ a

spectacol de bună 
tehnică. Pe banca 
zerve a oaspeților 
balisf tăcea (marile 
reri sînt mutei). II 
mă... Dobrin.

Așadar, Jiul trece pe lo
cul 9, intr-un' clasament 
care e aproape lămurit 
la „etaj" dâr la al cărui 
subsol abundă... confuzi
ile. Avem două meciuri 
în deplasare, la Tg. Mu
reș și la Slatina. Aștep
tăm și sperăm ca băieții
noștri să ne facă 
za" de a mai veni
puncte din deplasare.

, , dovedi, prin aceasta,
Atacam cu toate forțele, de atitea a)te orj 
ratam citeva ocazii prin , ’
Săiagean (47, 53, 62), ne ■ la broșam se 
surprinde, da, e bine zis ne 
surprinde, cit, de bine „se - 
leaga"< a-țiiihile - băieților 
noștri. Pină și galeria în
mărmurește, . amuțește, . se 
privește cu respirația tă
iată o partidă de fotbal 
adevărat. Și iată că în mi
nutul 64, după ce „plutise 
in.aer" vine cel de-al doi
lea gol al Jiului : 
pleacă din „16-le“ 
face un „slalom" 
adversari, ' îl' 

. adincime pe
iar acesta se

in 
săi.

,surpri- 
cu 

Am 
ca .

' Și . 
lot- .

bal și 
parat să 
București să putem < 
situații spectaculoase 
clasamentul acestui 
putat campionat.

Trecind peste aceste i 
siderente, neuitind 
dezideratele care ne 
nimă, partida de ieri 
satisfăcut pe deplin 
dori ca și antrenorul 
fie de aceeași părere), 
chipa noastră a fost 
înălțime, învingînd, fără 
drept de apel pe F.C. Ar
geș, campiona țării. In 
timpul acesta pe, banca de 
rezerve a oaspeților 
jucător tăcea (marile 
reri sînt mute!). II 
m

cu nu trebuie nea- 
fim o echipă din 

crea 
în

dis-

alegerile generale, progra
mate să se desfășoare la 29 
iunie a.c. Conform prevede
rilor constituționale, con
vocarea alegerilor generale 
urmează să șe facă prin pro
mulgarea unui decret în ma
terie de către puterea exe
cutivă. ; l ' ■■ '

MINISTRUL SOMALEZ AL 
AFACERILOR EXTERNE, 
Abdurahman Jama, a inau
gurat la Mogadiscio lucrări
le unei reuniuni de șase zile 
a Comitetului Organizației 

, ' Unității Africane (OUA) în
sărcinat cu revizuirea Car
tei OUA.

PRIMUL MINISTRU AL 
. JAPONIEI, Masayoshi Ohi- 

ra, a hotărît ca alegerile 
pentru Camera Consilierilor 
(Camera superioară) a par
lamentului nipon să aibă 
Ioc la G iulie a.c. In cadrul 

. scrutinului urmează să fie 
reînnoită jumătate din com
ponența actuală a camerei, 
alcătuită din 252 deputați. .

GUVERNUL MINORITAR 
social-democrat al Dane
marcei a prezentat în Fol
keting (parlamentul țării) un 
nou program-anticriză, me
nit să contribuie la amelio
rarea situației dificile a e- 
conomiei țării, intr-o confe
rință de presă, premierul 
Anker Juergensen a de
clarat că măsurile preconi
zate vizează reducerea im
portantului deficit al balan
ței de plăți și stoparea ten
dinței de creștere a datoriei 
externe a tării.

VENITURILE ÎNCASATE 
DE ITALIA de pe urma 
turismului au fost, anul tre
cut, de 6500 miliarde lire, 
iar previziunile pentru anul 
acesta sînt de 7000 miliarde 
— potrivit cifrelor dale pu
blicității de Institutul Na
țional de Statistică (INSTAT) 
din Roma și furnizate ca 
bază de dezbatere celui 
de-al 26-lea seminar științi
fic al Societății italiene de 
economie demografică și 
statistică.

con. 
însă 

a-
i a 
(am 

să 
e- 
la

H!1

du- 
chea-

Dobrin !

Mircea BUJORESCU
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FILME
PETROȘANI - 7 No

iembrie : Julia; Republi
ca: Drumul razelor de 
soare; Unirea : Cine mă 
strigă. ,

, pETRILA : Umbrele ve
rii fierbinți.

LONEA : Dragoste și 
statistică.

AN1NOA.SA: 
lui Abile.

VULCAN —
rul: Deducțiile colonelu
lui Zofin ; Muncitoresc : 
Cobra.

LUPENI — Cultural i: 
Post scriptum; Muncito
resc: Omul păianjen.

URICANI : Prietena
noastră veverița.

TV

Călciiul

Luceală-

10,3010,00 Teleșcoală.
In direct de la Politehni
că. 11,00 Roman foileton: 
Lă răscruce de viaturi. 
Reluarea episodului 1. 
11,55 Telex. 16.00 Telex. 
16.05 Teleșcoală; 16,25 
Curs de limbă rusă. 16,45 
Itinerare turistice. 17,05 
Viața culturală. 18,15 

Fotbal internațional. 18,35 
Film serial pentru copii:

I Sindbal marinarul. 19,00 
Telejurnal. 19,25 Cu răs
pundere și cu toate for
țele— la cea mai grab
nică dintre lucrările a- 
ccstei primăveri: semă
natul. 19,45 Ora tinere
tului. 20,40 Memoria do
cumentelor, 
de ani. ...
Muzica e viața 
21.35 Telejurnal.

PRONOEXPRES
Rezultatele 

Pronoexpres 
lie 1980:

Extragerea
27 45 13.

Extraqerea
1 3. 23 33 6.

Fond de premii: 829 676 
lei.

Report — 7 336 Iei.

I 
I 
I

I

I
I
I 
I1

.... Ciclul 2050
Argedava, 21,05 

mea.

din

I :

tragerii
9 apri-

21 2 25

a II-a: 15

Stoica 
nostru, 
printre 

lansează îh 
Bucurescu, .■ 

duce cu min- 
, gea „glonț - în poartă. -Șu

iul său, de m aproxima
tiv 12-1 o m nu mai poate 
fi oprit de Speriatu care-și 
pune dezamăgit mîinile în, 
șolduri. 4£ 2-0 pentru Jiul 
și a marcat tot un atacant. 
Deci, dublă satisfacție. 
Urmează faze „calde" cre
ate de Bedo, Mușat, Var. 
ga, Sălăgean, Stoichițâ 
(urmăriț permanent de 
„masivul" Zamfir), dar sco
rul rămîne pecetluit. Oas
peții „apelează" la durități; 
se împart cartonașe (Moi. 
ceanu primește cartonaș 
galben pentru simulare de 
fault în careul nostru !), 
partida se desfășoară, în 
continuare, dinamic, am
bele echipe oferind un

REZULTATE TEHNICE ; Steaua — Â.S.A. Tg. Mu
reș 2—1; F.C. Baia Mare — Poli, lași 1—0; Dinamo
— „IJ“ Cluj-Napoca 1—2; Gloria Buzău — Lniv. Cra
iova 0—0; Jiul — I .C. Argeș 2—0; Olimpia Saly Mare
— „Poli" Timișoara 2—0; C.S. Țîrgoviște — Spot tui stu-
dențesc 1—1; F.C.M. Galați
F.C. Olt — Chimia Rm. Vîlcea

C I. A S A M E

— S.C.
5—0.

Bacău 1—0;

N T U L
1. Univ. Craiova 27 14 7 6 52-24 35

,2. Steaua , 27 13 8 6 58-34 34
3. F.C. Buia Marc 27 15 3 9 47-37 33

,: 4. F.C. Argeș 27 14 1 9 45-33 32
5. Dinamo 27- 11 8 8 42-30 30
6. Sportul studențesc 27- 12 5 10 31-23 29
7. S.C. Bacău 27- 9 1fo 8’ 32-36 28
& F.C.M. Galați 27 10 8 9 39-48 28
9. JIUL 27 11 6 10 22-32 28

10. Poli, lași 27 12 2 13 35-35 26
11. Chimia Rm. Vîlcea 27 11 4 12 35-43 26
12. „Poli11 Timișoara 27 11 3 13 33-35 25
13. F.C. Olt 27 11 3 13. 40-42 25
14. A.S.A. Tg. Mureș 27 10 5.' 12 32-36 25
15. „U“ Cluj-Napoca 27 11 2 14 34-35 24
16. C.S. Țîrgoviște 27 8 7 12 31-45 23
17. Olimpia Satu Mare 27 7 8 12 26-38 22
18. Gloria Buzău 27 4 5 18 20-48 13

ETAPA VIITOARE (duminică 13 aprilie) A.S.A. Tq.
Mureș — Jiul Petroșani; „Poli" Timișoara — Gloria Bu
zău; Sportul studențesc — Olimpia Satu Mare; „U“ 
Cluj-Napoca — F.C. Olt; S.C. Bacău — Steaua; Chimia 
Rm. Vîlcea — C.Ș. Țîrgoviște;. F.C. Argeș — F.C.M. 
Galați; Politehnica lași — Dinamo; Univ.. Craiova — 
F.C. Baia Mare.

Institutul de mine 
Petroșani 

organizează concurs in data de 24 aprilife 
1980, pentru ocuparea următoarelor posturi:

— contabil principal
— tehnician electronist
— instructor activități cultural-artistice 

De asemenea încadrează direct sau prin
transfer :

— lăcătuș mecanic
— pompier
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

conform Legii nr. 12 /1971 si Decretului 
188/1977.

Cererile de participare la concurs și de 
încadrare se pot depune zilnic la Biroul plan 
retribuire personal unde se obțin și relații 
suplimentare. Telefon 42973.

întreprinderea comercială de stat 
alimentara și alimentație publică 

Petroșani 
încadrează de urgență 
prin concurs :

— jurisconsult
Concursul va avea loc in ziua de 9 mai 

1980.
Doritorii vor depune cereri scrise la Bi

roul personal pînâ la data de 8 mai a.c.
Pentru relații suplimentare se pot adre

sa la sediul întreprinderii, strada Republicii 
nr. 90, compartimentul personal.
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