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Prin cartierul Aeroport — Petroșani.
Foto : I. Leonard

In a doua decadă a lunii s-au înregistrat „urcușuri" la majoritatea întreprin
derilor miniere. Dar la o parte dintre unități, realizările la producția fizică de cărbune 
șînt încă sub posibilitățile reale

O CHEMARE CĂTRE TOATE COLECTIVELE MINIERE :
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perioadă de maximă mobilizare a potențialului fiecărui colectiv 

pentru depășirea sarcinilor
♦ Minerii din Paroșeni, prin depășirile înregis

trate în această lună, prin ritmicitatea extracției, se 
situează pe locul I al întrecerii. Ei au extras peste 
prevederile primelor două decade 3467 tone de căr
bune

♦ ' împreună, colectivele întreprinderilor miniere 
Bărbăteni și Lupeni au produs, suplimentar prevederi
lor de plan, în aceeași perioadă, aproape 3 500 tone 
de cărbune, minerii din Bărbăteni îndeplinindu-și sar
cinile stabilite în 
mai înalt procent

Și întreprinderile 
re cu restante după 
decadă a lunii mai 
șit să înregistreze 
șuri" în realizarea 
lor zilnice de plan 
cadei a doua. Dar

proporție de 109,4 la sută — cel 
pe Vale
minie- mina Petrila a recuperat 
prima minusul primei decade. U- 

au reu- nele dintre celelalte între?
„urcu-

sarcini-
ale de-

numai

prinderi au încă restanțe 
care puri sub semnul între
bării posibilitatea recuperă
rii lor pînă la finele lunii,

♦ De la minus de 504 tone de cărbune după pri
ma decadă, colectivul I.M. Petrila a reușit să recu
pereze restanța și să raporteze la finele decadei a 
Il-a a lunii, peste plan, 762 tone.

♦ Cele patru întreprinderi miniere nominalizate 
au extras de la începutul anului o producție fizică 
de cărbune superioară presederilor care însumează 
peste 66 000 tone de cărbune, din care peste 52000 
tone cărbune cocsificabil.

între acestea sîtuîndu-se 
minele Dîlja, Livezeni, Ani- 
noasa și Uricani.

De ieri în întreaga Vale 
a Jiului, în toate unitățile 
economico a fost inițiată 
decada zilelor record în pro-

„Luna manifestărilor 
politico-ideologice, 
cultural-educative

și sportive"

/
X

I

ducție, acțiune desfășurată 
în cadrul „Lunii manifestă? 
rilor politico-educative și 
cultural-educative Și spor
tive", ce poartă genericul

(Continuare in pag. a 2-a)

»

Si

Cu planul 
depășit

Colectivul de oameni 
ai muncii de la în
treprinderea- de tricota
je Petroșani a realizat 
in cele patru luni care 
au trecut din acest an 
însemnate sporuri de 
producție. Astfel, indica
torul producție fizică 
a fost depășit cu 2000 
bucăți tricoturi, iar va
loarea producție globală 
a fost depășită cu 50 000 
lei. In obținerea a- 
cestor realizări s-au re
marcat în mod deosebit 
tricoterele Maria Tomes- 
cu, Valeria Imbru, Lina 
Pașpan, Maria Bugnariu, 
Marioara Kovacs, precum 
și gestionarele Marta 
Cristea, Ana Szatmari. 
Maria Brătan ș a. '

CALITATEA CĂRBUNELUI
Un deziderat care a fost înțeles la I. M. Bărbăteni

Dar trebuie și tradus în viață
indicatorul principal de efi
ciență — producția netă.

In abataje sau după ieși
rea din schimb, în sala de 
apel a minei, am interpelat 
mai mulți șefi de brigadă 
sau de schimb, referitor la

• Pentru neîncadrarea în 
norma admisă de cenușă cu 
7,6 la sută, mina Bărbăteni 
a pierdut în primul trimes
tru o producție de 14 466 
tone cărbune. Pe luna apri
lie, depășirea conținutului ....................

cît a pierdut colectivul mi-de cenușă a fost și mai 
mare ■— de 13 Ia sulă, iar 
penalizarea a crescut pro
porțional, fiind de 9 262 to
ne. ' • Valoric, penalizările 
pe 
tă 
ce 
tă depășirea înregistrată la

cele patru' luni reprezin- 
peste 7 500 000 lei, sumă 
a diminuat cu 20 la su-

Ghegrghe și Constantin O- 
riofrei, Gheorghe Cornaciu. 
șef de schimb în brigada 
de frontaliști condusă de Ni- 
colae Oprea, loan și La- 
zăr Kacso din brigada lui 
Sigismund Kovacs, Ilara- 
lambie Enache, maistru mi

nei Bărbăteni de la începu- nier la sectorul I și alții. 
Răspunsul e concret, dar 

l-am fi dorit mai la... obiect, 
tocmai pentru că penaliza- . 
rile, deci pierderile de pro-

tul anului pentru depășirea 
conținutului de cenușa la 
cărbunele extras : „Mult, 
în orice caz, mult !" „Foar
te. mult I" '

Răspunsurile ni le-au dat 
brigadierii !Ion Pintecan,

loan DUBEK

(Continuare in pag. a 2-a)

Pentru recuperarea restantelor INDIVID

ș. Să fie închise „porțile" prin care 
se irosește timpul de lucru!

In raidul-anchetă apărut în 
ziarul nostru din 26 aprilie, 
sub titlul „In căutarea 
timpului de lucru irosit pe 
șantierele de locuințe din 
Petroșani", au fost semnala
te neajunsuri________
,“„r 

zarea și deslă- ÎIMMPOțHM 
șurarea mun- y * Y 
cii construe- 1
torilor. Rășpunzîrid cu 
promptitudine redacției, Con
ducerea Grupului ac șantie
re Valea Jiului al T.C.I1. 
ne-a trimis o adresă'semna
tă de directorul Grupului de 
șantiere Valea Jiului ăl 
T.C.H., ing. Emilian Tomu- 

■ lescu, în care se spune, 
printre altele ;.. „vă facem 
cunoscut că ne însușim cri- în fapte, Ia fața locului 
țica adusă și în același 
timp s-au luat toate măsu
rile necesare pentru recupe
rarea restanțelor și realiza
rea integrală a celor 456 de 
apartamente planificate în 
trimestrul II 1980... Prin

ganizăm mai bine munca în 
scopul realizării sarcinilor 
de plan".

Judecind lucrurile pe ba- - 
za acestui răspuns, s-ar pă
rea că pe șantierele din Pe-

troșani timpul de lucru e 
folosit din plin, iar deficien
țele semnalate ar fi fost li
chidate. Spunem „s-ar pă
rea", fiindcă în realitate lu
crurile nu stau nicidecum 
așa. Răspunsul primit s-a 
dovedit a fi o simplă for
malitate cu iz autocritic, fă
ră nici un fel de acoperire 

‘ ‘ St
pentru a demonstra acest 
lucru, prin acțiunea „repor
ter în punct fix" ne propu
nem să dezvăluim carențe
le care persistă în organiza- 

. . ,_________ _ rea muncii pe șantiere.
trimestrul II 1980... Prin ■ Marii, 20 mai a.c., la mai 
preocupările colectivului bine de Iroi săptămîni de la 
nostru, ne străduim să or- semnalarea „portițelor" prin

care se irosește timpul 
lucru, aceleași-fapte se con
firmă pe șantiere. De la o- 
ra 7 la 7,30. la punctul de 
lucru „Magazin universal" 
nu se afla nici un construc

tor. O macara 
și un excava
tor stăteau i- 
moblle, iar lin
gă ele trei au
tobasculante 

motoarele în

COLECTIVITATE
(în pag. a 3-a)

♦ La/ începutul acestei 
săptămîni, în cadrul „Lunii 
manifestărilor politico-ide- 
ologice, cultural-educative 
și ' sportive", desfășurate 
sub genericul „Laudă o- 
mului, muncii și creației 
sale", au avut loc o serie 
de acțiuni care au polari
zat atenția ,unor largi cate
gorii. de oameni ai muncii, 
intre acestea, de un interes 
deosebit s-au bucurat ex
punerile și dialogul mi
nerilor din schimbul II de 
la minele Livezeni și Dîlja, 
susținute, luni, cu aportul 
membrilor brigăzii științifi
ce de la Casa de cultură 
a sindicatelor din Petroșani 
și lucrătorilor Muzeului 
mineritului, pe tema ani
versării a 2050 deani de la 
crearea primului stat dac 
centralizat și independent.

♦ In după-amiaza zilei 
de marți, la Casa de cultu
ră a sindicatelor din Petro
șani, peste 60 de membri 
ai consiliilor oamenilor 
muncii din întreprinderile 
Văii Jiului au participat 
Ia o consfătuire privind 
creșterea rolului oamenilor 
muncii în elaborarea deci-

♦ I.a

Oiicît mi se pare de 
straniu, Marin. Preda nu 
mai este printre noi. Dar 
acum <

staționau cu 
funcțiune. Pe șantierul „Ti
pografie" nu era nici un 
constructor. Patru tinere — 
despre care am aflat că sînt 
în clasa a X-a a clasei de 
construcții de la Liceul in
dustrial și se află în prac
tică pe șantierul căminului 
studențesc — au ajuns la 
practică la ora 7,30, iar -la 
ora 11 le-am întîlnit prin -o- 
raș, la plimbare. In fața 
blocului 16 „Piață", timp de

Viorel STRĂUȚ

(Continuare in pag. a 2-a)
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Nu l-am cunoscut pe 
Marin Preda, deși, cindva, 
într-o anume împrejurare, 
avusesem acest privilegiu. 
Cea mai profundă cale 
de a cunoaște un scriitor 
este a-i citi opera, a me
dita .asupra ei. In tot ce 
a scris — de la „Intîlni- 
rea din pămînturi", „Mo- 
romeții", „Marele singura
tic", „Delirul" și pînă ia 
„Cel mai iubit dintre pă
mînteni", roman monu
mental în care mă s-a re
levat o sublimă forță de 
creație — Marin Preda 
a fost o înaltă conștiință, 
mereu receptivă Ia timpul
în care a trăit și a. tru- scris profund, in stilu-i 
dit îndelung, o conștiință inimitabil, lăsîndu-și 
ivită din pămîntul româ- fiecare rînd ceva din 
nesc pe care l-a iubit și ța sa. 
l-a exprimat inegala- Prinlr-un continuu

ziilor iși controlului îndepli
nirii lor în cadrul acestor ■ 
organisme de autoconduce- 
rc muncitorească. Pe mar
ginea expunerii prezentate 
de președintele Consiliului 

.’“municipal al sindicatelor,
Ștefan Popa, au luat cu- 
c intui președinți și vice
președinți ai comitetelor 
sindicatelor, alți membri ai 
consiliilor oamenilor mun
cii. între care-i amintim 
pe maistrul Petre Constan
tin, ' Erou al muncii socia
liste, ing. Adrian Pop, Ion 
Stol, Teodor Mucuța și al
ții In încheierea dezba
terilor, organizate sub e- 
gida Comitetului municipal 
de cultură și educație so
cialistă, tovarășul Aurel 
Birlea, secretar al Comite
tului municipal de partid, a 
subliniat necesitatea îmbu
nătățirii stilului și metode
lor . de muncă ale acestor 
foruri ale democrației mun
citorești.

♦ Astăzi după-amizaă a- 
șezâmîntul cultural al sin
dicatelor din Petroșani găz
duiește o sesiune de comu
nicări științifice consacrate 
aniversării a 2050 de feni 
de la crearea primului stat 
dac centralizat și indepen
dent. Cu acest prilej vor 

•susține comunicări cadre 
didactice și cercetători din. 
municipiile Deva, Sibiu și 
Petroșani. In continuare, 
participanții la sesiunea 
de comunicări vor putea 
aplauda spectacolul dedicat 
lor „Dintotdeauna 1 pămînt, / 
al neamului meu", realizat 
de pionieri și elevi, cu 
sprijinul cadrelor didactice 
din Petroșani și Petrila,

Ion FIASTRUL J

V
I
i

toriei — a omului în 
istorie și istoriei în om —-, 
Marin Preda ne-a lăsat o 

este uit clasic al operă care — stranie co- 
limbii române. Și pînă Ia incidență 1 
neverosimilu-i sfîrșit a' 
rămas fidel lui însuși: so-

Scriitorul
lifar, reflexiv, discret,. tru
dind pe filele albe, într-o 
incandescentă tensiune 
cerebrală. In ultimele zi
le, aflînd incredibila ves
te, mă urmăresc primele 
fraze din romanul „Cel 
mai iubit dintre pămîn
teni" atît de căutat de 
marele număr de cititori 
care au știut 
deauna, Marin Preda a

că, întot-

în 
fiin-

L
r  __— ....  ....  e-

bil în romanul contempo- fort de creație, de medii 
rdn- tăție asupra omului și is-

începe, e- 
ditorial, cu „Intîlnirea 
din pămînturi" și s-a în
cheiat cu „Cel mai iubit 
dintre pămînteni". Pămîn- 
tul —- acest pămînt pe ca
re l-a transfigurat și ex
primat prin personaje ca
re au evoluat de la în
țelepciune, consubstanția
lă poporului nostru, pînă 
la filosof ie —- este tema a- 
cestui mare scriitor. E 
trist, dar o operă rămîne 
neterminată.

Nu, nu l-am cunoscut 
pe Marin Preda. Dar îmi 
rămîn cărțile acestui ma
re scriitor și mari conști
ințe civice, care, la fieca
re nouă apariție editoria
lă, ne-a dat autentice eve
nimente literare, cu atît 
de largi rezonanțe în con
temporaneitate.

T. SPAT AR U I

i.



2 Steagul roșu

O analiză plasată prea aproape 
de »ceasul al doisprezecelea" 
al anului de studiu ideologic 

al tineretului

JOI, 22 MAI 1980

DECADA (Urmare din pagina I)

O chemare către 
toate colecti vele 

miniere

Să fie închise 
prin care se irosește timpul 

(te lucru!

Part L ipind, in data de 
15 mai, la ședința de bi
rou a comitetului U.T.C. de 
la mina Lonea, care a avut 
la ordinea de zi analiza 
modului cum se desfășoară 
învățămîntul politico-ideo
logic al tineretului, ne-am 
întrebat ; . nu cumva stabi
lind dezbaterea acestei pro
bleme, la această dată, or
ganizatorii ședinței s-au 
ghidat după cunoscutul dic
ton. „mai bine mai tîrziu 
decit niciodată ?“ Cert este 
că în cadrul ședinței au 
fost făcute obiecții critice 
privind analizarea atît de 
tirzie a învățămintului po
litic U.T.C.
' -— Cil totul alt rost, alt 

, elect în problema luată 
azi în discuție ar fi . avut 

. această ședință, dacă bi
roul comitetului U.T.C. ' pe 
mină ar ii planificat-o mai 
(jevreme cu citcva luni. 
Multe neîmpliriiri și defi
ciența din desfășurarea în- 
vățămîntului politico-ideo
logic al tineretului nostru 
ar fi fost cunoscute și re
mediate la timp, nu s-ar fi 
perpetuat pînă acum, a- 
proap.e de încheierea anului 
de studiu ideologic — îi 
reproșa, pe bună dreptate, 

Comitetului U.T.C., tovarășul 
Petru Vasiu, secretar ad- 
iui'.' ! cu probleme organi
zatorice, al comitetului de 
partid pe mină.

Ce se putea și ce trebuia 
îndreptat Ia timp în învăță- 
mî’itul politic U.T.C. de la 
1;M. Lonea? In primul rînd, 
îndreptată atenția - propa
gandiștilor și cursanților 
spre organizațiile U.T.C. nr. 
2, .4, 6 și 8 (propagandiști 
Ion Feregan, Constantin Al- 

Aurelia Grecea și al- 
unde învățămîntul a 
o evoluție bună în a- 

an. Organizat iile U.TeC. 
au carențe în acest 

ar fi avut de în
vățat, de însușit o expe
riență pozitivă din modul 
judicios de organizare, din 
autoexigență cu care au 
pregătit propagandiștii de

dea, 
ții), 
avut 
cest 
care 
domeniu

(Urmare din pag 1)

fiecare dată temele: și ■ răs
punderea comunistă cu ca
re au condus dezbaterea 
lor, conținutul bogat în î- 
dei și antrenarea largă ă . 
tinerilor la acestea, datorită 
faptului că temele abordau 
nemijlocit și‘probleme con
crete din sectoarele de ac
tivitate și viața tinerilor.

In al doilea rînd, se pu
tea și trebuia îndreptată, 

necorespunzătoare 
, vățămînt ? la organizațiile 
U.T.C. nr. 1, 3, 5, 7 (propa- 
de lucruri ce dăinuie în în- 
gandiști Petru Dănilă, Mar
gareta Colceru, loan Șarpe 
și Nicolae Marcu). Tinerii 
din aceste organizații au 
avut o frecvență slabă, iar 
participarea lor la dezba-

starea

teinei- 
iinale. 

Fiecare membru al birou
lui comitetului U.T.C să 
ia sub directa îndrumare, 
măcar acum, în ceasul „al 
doisprezecelea", tîte o orga
nizație de tineret din sec
toare pentru a-i acorda tot 
sprijinul în organizarea 
dezbaterilor, pregătirea pro
pagandiștilor. Birourile or
ganizațiilor U.T.C. sint da
toare să urmărească și fe
lul cum își ridică 
ideologic

lemele și pregătirea 
nică a dezbaterilor

ZILELOR
RECORD
(Urmare din pag. 1)

nivelul 
ideologic uteciștii care 
participă la învățămîntul de 

' ■'" > de
Locul central 

de învățămînt

ducție pentru calitatea ne
corespunzătoare a cărbune
lui sint mari, ele depășind 
chiar și plusul de 17 565 to
ne obținut de minerii Bar- 
bateniuluî pe primele patru 
Iutii ale anului Minerii își 
dau seama de .importanța a- 
«estui indicator și, ceea ce 
«■ mai important, știu- ce 
trebuie să facă pentru a re
duce conținutul de steri; din 
producția extrasă. Edifica
toare ani găsit în acest sens 
preocupările: în abatajele 
camera ale brigăzilor con- 
ouse de loan pintecan și 
Sigismund Kovacs. Dacă a- 
vem intercalații, alegem ste
rilul și-l depozităm pe po- 
ditura. ne. spunea șeful de 
schimb Lazar fcacșo. Nu a- 
vem de aips, a«tfel'pierdem 
prin 
mina, pierdem

— Adevărul 
pofida situației 
«are ne aflăm 
său tocmai din 
în u timul timp punem un 
accent deosebit pe întări
rea răspunderii brigăzilor, a

ales, 
penalizări. Pierde 

și noi. 
este că, 
critice 

cu calitatea 
acest motiv,

■Și

în 
în

lucrează constructori din 
Orăștie, aflăm că nu s-a în
treprins nimic pentru asigu- 

mese 
calde de prînz constructori
lor. Problemele sociale ale 
oamenilor care făuresc 
trudă noile blocuri nu par 
să preocupe pe nimeni din 
conducerea grupului de șan
tiere. „Nu avem decît o oră 
pauză, — ne declară un 
constructor, cerîndu-ne să 

. nu-i divulgăm numele!?——, 
iar cea mai apropiată can
tină este la gara C.F.R. Am 
fost cazați la un cămin în 
cartierul Aeroport unde, du
pă ora 18, cînd venim noi 
de- pe șantier, nu mai 
apă caldă. Nu putem face 
măcar o baie caldă pe săp- 
tămînă. Iar apa rece se o- 
preșle de la ora 21". Nicîș 
nu este de mirare că ■ oa
menii „se încălzesc"... la bu
fetul din piața agroalimen- 
tară cu cîte o bere în pau
za de prînz !
i Faptele dovedesc, deci, că 
pe șantierele din Petroșani 
continuă să fie deschise 
„porțile" nefolosirii integra
le a timpului de lucru și a 
utilajelor din dotare. E- 
xistă încă posibilități neva
lorificate- pentru a asigura 
un ritm mai intens de lucru. 
Se impune însă o mai bună 
organizare a muncii, o a- 
provizionare corespunzătoa
re necesităților, pe faze de 
lucru, o mai bună asisten
ță • tehnică.

o oră a stat degeaba, fiind
că nu avea la dispoziție var, rarea măcar a unei 
o întreagă echipă de zu
gravi detașați de la I.U.M.P. 
să-i ajute pe constructori. 
Mihai Cofaru, un muncitor 
din echipa de zugravi ne

a
l-au
pe

unii, 
nia-

CU

spune cu năduf.; „var 
fost de dimineață, dar 
luat uiți lucrători de 
șantier. Așa sint aici 
hrăpăreți Acaparează 
teriale pentru ei și nu lg 
pasă dacă alții stau". Dar 
maiștrii ce fac ? .

Abia la intervenția tova
rășului sing. Ioan Dornauer 
se lămurește, în sfîrșit, pro
blema aprovizionării cu var. 
In colțul dinspre vest al 
blocului 16, un grup de 7 
tineri constructori stau la 
taclale și- fumează într-un 
loc niai dosnic. Nu le pașă 
că simulez cu aparatul 
fotografiat că-i pozez...

Lîngă o cișmea, patru 
femei s-au adunat ciorchi
ne. Așteaptă^ la rînd să-și 
umple gălețile cu apă. Apa 
necesară preparării gletu- 
rilor la blocul 16 se cară cu 
găleata.. Furtunurile risipi
te pe șantier nu lipsesc în
să... Aflăm de la una din
tre femeile întîlnite la Ciș
mea -— tovarășa Emilia Pă- 
trașcu : „...așa cărăm, cu 
găleata, apa de cînd lucrăm 
îa blocurile astea". “ 
vorba de blocurile 15

La blocul alăturat,

„Landă omului, mu icii și 
creației sale“. La această 
vibrantă chemare trebuie să 
participe cu înaltă, exigență 
și responsabilitate toate co
lectivele. de mineri, ingineri 
și tehnicieni, atît din între
prinderile fruntașe, cit și ce
le cu restanțe, pentru înde
plinirea exemplară a sar
cinilor ce le ,revin în creș
terea producției de cărbune, 
prin livrarea către siderur
gia . .și energetica românes- 
că, zilnic, a cantităților de 
cărbune planificate. Prin or
ganizarea superioară a mun
cii și utilizarea la parame
tri ridicați a utilajelor com
plexe din 
creșterea
muncii în abataje și pe mi
nă, se cere tuturor colecti
velor să-și mobilizeze ple
nar întregul potențial de 
muncă și creație de care 
dispun pentru a face din ul
tima -perioadă a lunii mai

, decadă a-: recordurilor.

este

' partid în organizațiile 
bază P.C.R. 
în temele 
programate, în dezbaterea 
acestora șă-1 aibă ideile și 
îndemnurile adresate de la 
tribuna Congresului al 
Xl-lea al U.T.C., de secre
tarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu, tinerilor patriei 
de a se pregăti pentru via
ță prin muncă și pentru 
muncă, de a desfășura o 
activitate utilă societății, 

au Învățămîntul să fie strâns 
legat de problemele cu ca
re se confruntă mina, sec
toarele. De pildă, tinerilor 
nu le poate fi străină situa

ția necorespunzătoare a înde
plinirii planului de produc
ție la mina Lonea (peste 
5 G00. tone de cărbune sub 
plan pe prima jumătate a 
lunii mai), tocmai de aceea, 
și prin învățământul politi
co-ideologic, ei trebuie să 
fie conștientizați asupra da
toriei lor de a sprijini ac-, 
tiv producția, efortul «oho 
tivului de redresare și ro- 
cuperare a restanțelor atît pe 
mipă cit și pe sectoare. In- 
vățămîntul politic U.T.C. de

. la I.M. Lonea, ca și învă
țămînlul de partid, să-și 
confirme eficiența in reali
zarea exemplar.ă a planului 
la producția, de cărbune, la 
care tinerii să aibă un a- 
port lot mai sporit, j

t

însemnări din 
organizația U. T. C. 
de la mina Lonea

teri, calitatea acestora 
fost departe de exigențe. 
Au lipsit îndrumarea și spri
jinul biroului comitetului 
U.T.C. pe mină, nu s-au 
făcut simțite controlul și 
intervenția organizațiilor, de 
partid din sectoare, pentru 
a determina factorii politici 
responsabili de pregătirea 
ideologică a tinerelului, 
s’ă-și facă datoria, să acțio
neze permanent pentru re
medierea carențelor din 
învățămîntul U.T.C. și ri
dicarea lui la nivelul cerin
țelor. Numai așa se explică 
de ce în organizația U.T.C. 
nr. 3 a fost de trei ori a- 
mînată dezbaterea unei te
me de învățămînt.

Anul de învățămînt poli- 
tico-ideologie xse apropie 
de sfîrșit. Comitetul U.T.C. 
pe mină și organizațiile de 
tineret din sectoare' trebuie 
să întreprindă măsuri grab
nice și ferme pentru eli
minarea lipsurilor «lin îuva- 
țămint, ajungerea la zi cu I. BALAN

IQ

întregului personal al minei, 
pentru alegerea- șistului vi
zibil. Calitatea a devenit O 
problemă pentru toți. De
clarația aparține tovarășului s.rate cu 
Vasile Pupăzan. președinte
le c.o.m., secretarul i 
tului ’ de partid al 
Discutăm pe această 
în adunările de 
grupele sindicale, 
rile săptămîțiale 
dierii. Rezultatul 
mu tide de "lucru au în preo
cupările lor alegerea steri
lului. Dar nu depinde numai 
de ce se întâmplă în mină..'.

Întreruperii aici discuția 
cu secretarul de partid, pen
tru că explicarea înrăutăți
rii caljtății are o motivație 
de natură tehnologică. Ne 
adresăm deci directorului 
minei, inq. O\ id iu Avra- 
inoscu.

— Exp.icația constă în 
faptul că nu am realizat e- 

■ chilibrul necesar ,și progra
mat de altfel prin prelimi
narul pe 1980, în exploata
rea straielor și a blocuri
lor. Din cauza unor dificul
tăți de natură tectonică, a

comite- 
iiunei.

i temă 
partid, în 
în întîlni- 

cu briga- 
■e că for-

de

subteran prin 
productivității

o
Este 

Și 16. 
unde

• Casa pionierilor 
șoimilor patriei din Vulcan 
a organizat luni, la cine- 
inatograful „Luceafărul", 
simpozionul „Cinstim stră
bunii" inteqrat în mani
festările eduialive dedica
te împlinirii a 2050 de ani 
de la formarea primului 
stat dac centralizat ȘÎ in- njcipală va avea loc în 

mai, la Petroșani
• Mîine (ora 17) la Școa

la generală nr. 1 din Pe
troșani va avea loc faza 
municipală a concursului 
„Sanitarii pricepuți", ma
nifestare educativă orga
nizată, de Consiliul munici
pal al organizației pionie
rilor.

Și zele pe localitate ale 
« ursului de gimnastică 
tru preșcolari. Etapa

Agendă

con- 
pen- 
mu-

• Fornra|ii .pionierești 
de la școlile generale nr.

6 
în 

pentru 
care se

infiltrațiilor de apă, am. a- 
bandonat
stratul 3

tre interpreți numărîndu-se 
Felix Rizea, Smarânda Pe
trescu, Vaier Donca, Ze- 
novia Ilieș, Al. Codreanu.

Un alt colectiv actori. • LA - TEATRUL . DE
I STAT VALEA JIULUI se 
1 pregătește o nouă pre

mieră, recent a intrat în 
repetiții partitura drama
tică „Vrăjitoarele", sem
nată de poetul Dimitrie 
Stelaru. Regia aparține ac

torului Nicolae Gherghe, 
directorul teatrului, prin--

cesc este plecat în turneu 
cu piesa '„Pluta Meduzei'1 
după spectacolul de ieri, 
de la Tq Jiu, itinerarul! 
artistic al regizorului Flo
rin Fătulescu și colegilor 
săi de trupă parcurge ora
șele Craiova, Slatină; Cîm- 
puiuiig Muscel, Tîrgoviște

dependent. Au participat 
elevi din clasele V-VIII 
care au vizionat și filmele 

„Columna", 
' I", „Si- 

(Șubredacția 
pionierilor

documentare
„"Traian și Detebal 
giliul Romei". (“ 
de la Casa
Vulcan)

• Ieri, în
Jiului s-au desfășurat fa

orașele Văii

ta. In blocurile XI-XII ale a- 
cestui strat, activitatea pro-unele abataje din

și exploatăm alte duc tivă s-a redus la un sin- 
o cenușă mult gur abataj frontal și o iu-

— stratul 15. cu o (rare de pregătire. La

Un deziderat, care a fost înțeles

mai marc a-

mai, la Petroșani
24

6 Petrila, 5 Petroșani, 
Lupeni se pregătesc 
această perioadă 
faza județeană — 
va desfășura la Costești. 
în 1 iunie — a concursu
lui „2050 de ani de la for
marea primului stat dac" 
centralizat și indepen
dent".

•. O a’tă acțiune compe
titivă, concursul de pregă
tire pentru apărarea pa
triei, faza municipală, va 
reuni, în 24 mai, cele mai 
bine pregătite echipaje din 
școlile Văii Jiului.

r

la I.M. Bărbăteni

Dar trebuie și tradus
în viața

•VA'.W.VAV.’.W.W.V.VAVAV.VAWAVA’AV.V.

cenușă de 53,9 la sută, pre
cum ș; straiul 1 |, ncexploa- 
tat de noi pina acum, și, in
or,ce caz, cu muil 
Mai precis, față de 
ducție programată 
pondere de 29,6 la
preliminarul pe trimestrul 1 
din stratul 3 b, blocul XII 
s-a realizat doar 13,9 la su-

steril, 
o pro- 
cu o 
sută în

ceasta: se adaugă faptul că 
producția rezultată din blo
cul Xll, cu o cenușă medie 
de abia 4o la sută, se eva
cuează pe galeria de coastă 
și se încarcă în 
se amestecă cu 
din blocul VII și 
14 cu o cenușă
64 la sută. De aici depășiri-

siloz unde 
cărbunele 
din stratul 
medie de

le mari ale cenușei...
Dar slaba ca.iwte a căr- 

bunelui mai’ are o explica
ție, pe cit de simplă, pe atît 
de edificatoare.: La mina 
Bărbăteni nu se face clau- 
bajul sterilului, iar produc
ția ajunge direct la prep-a- 
rație, <u tot sterilul. Adevă
rul e că s’tuația este in 
curs de remediere, in citcva 
zile, va începe claubarea in 
incinta Mierleasq ceea ce, 
după « uni aproximează con
ducerea miner, va determi
na scăderea cenușei cu 10 
la sută. Tot aici s-au făcut 
amenajările necesare pentru 
luarea probelor de calitate. 
(Prin tele,'on, ni s-a comu
nicat ieri că luarea probelor 
a și început de două zile 
•— n.n.). Se prevede, de a- 
semenea, introducerea clau- 
bajului și a recepției la ga? 
Ierta de Coastă orizont 650. 
Sint măsuri radicale care, 
cu siguranță, vor rezolva 
în bună parte ceea ce nu

s-a rezolvat piuă acum pen
tru îmbunătățirea calității- 
producției. Dar programul 
de măsuri elaborat de con
ducerea minei în acest scop 
are și alte prevederi a că
ror realizare se cele urgen
tată. .Și, desigur, și munca 
politică inclusiv propaganda 
vizuala, care nu ra-punde 
încă cerințelor în problema 
calității, trebuie să aibă în 
centrul atenției sporirea 
continuă a preocupării co
lorit', ului lată de :«< st in
dicator care pînă la ora ac
tuală diminuează foarte mult 
“realizările acestui colectiv 
fruntaș in extracția de căr
bune.

Țara cere cărbune cocsi- 
iicabil. t’ent.u a onora a- 
ceastă cerința, trebuie ex
trase NU NUMAI TONE 
MULTE, CI Șl CĂRBUNE 
DE CALITATE. Acest ade
văr fundamental trebuie în
țeles și la Bărbătenil

și Capitala țării,
• RECENT, comisia .mu

nicipală de sistematizare a 
avizat un proiect al l.P.Fl. 
Deva, căre-și propune so
luționarea funcțională a 
amfiteatrului natural dinii 

. prejurul spitalului npu din 
Petroșani. Șeful proiectu
lui, arhitectul. Ovidîu Zbo-, 
ra și colaboratorii săi au 
preconizat mobilarea ver- 
sanților din această zonă 
cu blocuri P-j-două etaje

(in jur de 800 de aparta
mente j, cu acoperișuri în 
șarpante șt decorații cu 
motive arhitecturale popu
lare. '

• IN VIITORUL APRO
PIAT, ne asigură maistrul 
constructor Constantin Al- 
bu, de la Grupul de șan
tiere Valea Jiului al T.C.H., 
cofetăria-patiserie Hermes 
va dispune de o terasă a- 
coperită.

• IN PREAJMA CLUBU-

LUI MUNCITORESC DIN 
PETRILA s-a eliberat deja 
amplasamentul pc care se 
va înălța viitorul magazin 
universal.

• FABRICA DE MORA
RII și PANIFICAȚIE dm 
Petroșani organizează, as
tăzi, la magazinul de pre
zentare" a produselor pro
prii și la unitatea comer
cială nr. 133 din centrul 
reședinței de municipiu, 
expoziții cu vinzare la ca-

re sint invitați să partici
pe și responsabilii tuturor 
unităților de desfacere ti 
acestor produse. In plus se 
așteaptă ca la testarea 
noutăților să-și expună 
punctul de vedere și pu
blicul cumpărător.

Rubrică redactată de
Ion VULPE
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Indiv

interesul

muncă des- 
nemotivate.

es-te 
pen-

muncim și să trăim în chip comunist!
Ceea ce îți implică 
întreaga răspundere

ii presus de orice, 
colectivului

pentru închiderea ușilor 
de la vagoanele CP.R. 
Atunci, cînd tovarășul ing. 
Gheorghe Biro mi-a spus 
că dispozitivul este bun, 
bucuria mi-a lost dublată 
de satislacția de a fi util 
în acest fel spăririi pro
ducției de cărbune.

Este plină de lumină fa
ța maistrului Marchian Mi- 
clea. In timpul discuției 
din atelier, maistrul ne-a 

Numele formației de lu- vorbit și de alte îmbunătă- 
«ț jp.,- (epniCe aduse utilaje

lor de către Nicolae Her
ța și anume : modificarea 
pistoanelor privind siste
mul de prindere a inele- 

. lor superioare de la pom-

cru condusă de Herța a 
u devenit de mult' renume.

Lucrările executate de a- 
ceastă echipă înmănun
chează pe lingă competen
ță și dăruire și confirma
rea unei calități superioa- pe, soluție care are drept

. re. Recent, l-am întîlnit pe urmare reducerea cu 40
ac^e‘ formații, pe la sută a timpului de înlo-

y, , cujre a incieiOTt precum și
prelungirea duratei lor de 
viață- Asta fără să mai a- 
mintim o gamă variată de 
scule și dispozitive nece
sare bunului mers al pro- 

' cesului de producție. Din 
discuțiile purtate cu mun
citorii tineri sau mai vîrst- 
nici am reținut că în cali
tate de comunist, acest om 
generos știe să se apropie, 
să pătrundă mai mult în 
siifletul semenilor săi.

— Pentru măiestria pro
fesională ați fost, proba
bil, solicitat și Ia alte în
treprinderi ?

— Da, dar aici la pre-

*
I

Nicolae Herța (băiatul de 
odinioară, de acum două 
decenii, venit de pe me
leagurile Orăștiei la Petrila 
să se tacă preparator) preo
cupat de soarta utilajelor, 
a producției.

— Păi, cum să vă spun 
— atunci, la Început m-am 
simțit exaltat de tot ceea 
ce văzusem aici. Se născu
se în mine dorința de a 
face ;,ceva“ deosebit, ceva 
care să contribuie în mod 
substanțial la prelungirea 
duratei de funcționare a 
utilajelor, la ușurarea e- 
fortului fizic. Așa s-a „năs
cu!", practic, dispozitivul

parație unde am muncit a- 
proape două decenii mă 
simt ca într-o familie, care 
se bizuie pe legături su
fletești trainice, întemeia
te pe colegialitate munci
torească. Asta de iapt, mi-a 
îmbogățit șH satisfacțiile In 
familie. ,

— Totuși, care a fost 
cea mai mare satisfacție a 
dumneavoastră ?

— Am fost foarte feri
cit cînd secția noastră a 
obținut titlul de fruntașă 
în întrecerea socialistă pe 
anul 1979, iar în prezent 
sîntem una din secțiile 
fruntașe ale l.C.P.V.J. A- - 
cest succes este de f . ' 
rodul muncii întregului co
lectiv. Altfel spus, asta
Înseamnă implicare și răs
pundere comunistă. Dar
mai este o satisfacție pe 
care o trăiești cînd 
că oamenii au învins 
tățile, au inițiative 
roase.

In acest orizont, 
ceasta deschidere spre îm
plinirile preparatorilor vezi 
responsabilitatea și anga
jarea comunistă a fiecăruia 
în parte, experiența, com
petența și dăruirea cu ca-.

*

V
l
I
V

fapt <
CO- !

oamenii minei, or- 
dumneata Care 
te-ai

așa
tre-
plă-

Interesul producției 
mai presus de toate 
tru 'că după producția pe 
care o realizăm ne . cîști- 
gam toți pîinea, Transfe? 
rul nu ți-1 aprob; chiar 
dacă aș vrea nu pot. Ai 
contractul de 
făcut pentru

ai făcut, trebuie să supor
te consecințele, insist mai 
ales cînd greșește cu bună 
știință, .IA-A?..'!'

Discuția a avut loc în 
25 aprilie la mina Băr- 
băteni în biroul directo
rului minei, între acesta, 
ing. Ovidiu

Martorl tăcuți al unul dialog plin 
de învățăminte, pe tema disciplinei 

în muncă
în condițiile 

reîncadra-

*
I
I 
V
I
* 

. . . * 
re au știut și știu să dea | 
voinței lOr chipul faptei, | 
al izlrțnzii, 1

Stelian COROBEA l

vezi 
greu- 
valo-

în a-

Avramescu,
un 
de 
din 
al 
me 
zentăm datori
tă celor 20 de 
'ani lucrați, 
ani în care nu 
a făcut nici 

o nemotivată. Vă furnizăm 
însă și alte amănunte, așă 
cum le-am aliat de la 
directorul minei:

.—■ A ținut cu orice preț 
să i se acorde concediu de 

se 
alt 
în

i. Șl
semnalist 

la un puț 
subteran 

cărui nu- 
nu-1 pre-

Sîntem însă de acord 
reîncadrarea la unitatea 
noastră tocmai pentru cei 
20 de ani lucrați și pen
tru cei patru copii pe care 
îi ai... Și acum spune-mi 
cum rămîne, vii sau nu la 
lucru ? Azi puteai să faci 
primul șut dacă ascultai

CU

Nu insista că. nu re
vin asupra hotărîrii pe 
care am luat-o și pe care 
o știi. Cine greșește, inten
ționat mai ales, trebuie să 
suporte consecințele fi
rești. Ai greșit, de suferit 
au avut 
tacii, nu
ai stat și 
odihnit, 
că acum 
buie să 
tești.

— Adică să 
stau Ia su
prafață ?

— Numai 
astea aprobăm
rea la mina noastră. Două 
luni la baia minerilor și 

Ț dacă te comporți așa cum 
te .reîritorci în 

șî îți recapeți 
Altfel nu.

ri- 
află și nu te duceai să bați pe 

la alte uși.
— Dacă dumneavoastră 

mă țineți încurcat...
— Pleci în concediu cînd 

vrei, creezi 
menilor de 
tot noi te 
cat?! Cred 
se poate de limpede, 
ceea ce privește hotărî- 
rea luată și asupra căreia 
nu revenim.

— Am greșit și eu atunci 
și acum gata...

— Repet, cine greșeș
te, intenționat, așa . cum

trebuie, 
subteran 
toate drepturile. 
Toți am muncit ca să 
dicăm mina unde se

; acum și nu o să lăsăm’ pe 
unii s-o coboare din nou. 
Oamenilor nu le mai , este 
rușine, să muncească la 
mina noastră, sint min
ări ăe acest lucru.

— D.ați-mi transferul. 
După 20 de ani de muncă 
am dreptul.

— După 20 de ani de 
muncă aveai dreptul să 
ști că de la: o întreprinde
re nu pleacă fiecare în 
concediu cînd îl taie capul 
și, mai ales, cînd ești și 
.anunțat că nu poți pleca. ’

probleme oa
la fronturi și 

ținem încur
că am fost cît 

în

O SECVENȚĂ DIN VIAȚA
• In ziua de 17 mai, la ieșirea din schimb, mais

trul minier principal Chiru Cristoceă, de la sectorul 
IV al minei ton ea a fost așteptat cu flori. După 28 
de ani lucrați în subteran a ieșit Ia pensie. Conduce
rea. minei și colegii l-au felicitat călduros.

e q ascensjune model în muncă și' viață este cea 
a inginerului Vasile Tomoșoiu de la mina Live-zeni. 
Piecind de la meseria .de'miner, a devenit șef de briga
dă,-maistru, apoi a urmat studiile la Institutul de mine 
Petroșani, devenind șef de sector. In pragul ieșirii la 
pensie, îi urăm multi ani fericiți !'.

• Ce poale face omul cînd nu-1 vede nimeni ? Am 
fi tentați să credem că ceea ce face un om cînd îl vede 
o lume întreagă. Maria Vâjăian, fostă gestionară la 
l.C.V.A. (depozit Ltipeni), nu confirmă regula, in dosul 
seriozității pe care o atișa se ocupa de falsuri. Mă
sluind statele de plată, încasa bani în numele unor 
legi de mum ă. Piuă într-o ■/: .

• Apropo, tot ce face omul cînd nu-i vede 
meni ?! Dc astă-dătă este vorba de Aurel Slanciu 
Petroșani care în timpul liber zugrăvește, fără să 
sede autorizație de rigoare. Și „.ciubucul" a. mers, pînă 
(iarăși !) într-o zi, cînd... Faptele l-au costat 3 500 lei.

• Cum s-a gîndit Vasile Cucoș, artificier la secto
rul 1 al minei Petrila să transporte explozivul ? Greu 
de ghicit! Deși cunoștea regulile — deosebit de stricte 
în acest sens — t-a pus într-un vagonet și... pe-aicl ți-e 
drumul! Fără să se gîndească ce s-ar fi putut întîmpla 

numai printr-o simplă lovire a dinamitei. Au „explodat" 
însă cei care veghează la această activitate și lovitu
ra a primit-o, după merit, artificierul în cauză.

Rubrică realizată de 
Val, COANDRĂȘ

la 1 aprilie, dar nu 
putea pentru că un 
semnalist se afla deja 
concediu, l-am spus acest lu
cru dar... a plecat. După șase 
zile a revenit. Cu greu, 
dar în cele din urmă, con
ducerea minei a căzut de 
acord ca în loc de nemo
tivate să-i trecem totuși 
concediu pentru acele zile 
deși i se putea desface 
contractul de mur.că. A 
mulțumit, a plecat, dar în 
loc să vină a doua zi le 
lucru și-a continuat con
cediul. Acum regretă cele 
întîmplate. Și nouă ne pare 
rău că trebuie să luăm ast
fel de măsuri dar, ordinea 
și disciplina nu se pot men
ține cu indulgențe și tre
ceri cu vederea.

Dialog aspru, bărbătesc, . 
și cît se poate de firesc — 
cînd producția are de su
ferit, cine greșește, cine se 
face vinovat în fața colec
tivului, trebuie să răspun
dă pentru faptele sale.

? Dorin GHEȚA
—---------------------—-----
Un colectiv unit prin 

muncă, disciplină și hăr
nicie. Este brigada con
dusă de minerul Ion Ro
tar», de Ia sectorul VII 
al minei lupeni. Străda
niile brigăzii se materia- '■ 
lizează, lunar, în 500— I 
600 tone de cărbune ex- i 
trase peste plan. In foto: 
o parte ________
condus de minerul Ion 
Suciu.

Foto

din schimbul

Gh. OLTEANU

Acasă" este aici unde am muncit Regrete tardive

bttf&J

ffipARIA ACĂTUT J

- Cu 27 ani, 
zile în urmă, 
minei Vulcan intra, cu ce
rerea de angajare în mînă, 
tînărul, pe atunci tînărul 
Costache Vasiliu. Tînăru- 
lui de atunci și pensionaru
lui de astăzi, trecerea a- 
nilor i-a adăugat doar cî- 
teva riduri la colțul ochi
lor și l-a mai adus un pic 
de spate, sufletul însă, su
fletul i-a rămas tînăr, cum 
tinere ii sint și mintea, cu
getarea. _

In ultimii 20 de ani de 
activitate maistrul Costa- 
che Vasiliu, pentru că nu
mai după 7 ani petrecuți la 
mina Vulcan ajunsese mai
stru; depune o intensă ac
tivitate pe tărîm profesio
nal, unde demonstrează zi 
de zi pricepere și înalt pro
fesionalism, învățătură din 
anii experienței sale și a 
celorlalți și în formarea ca
drelor tinere. ' .

— Așa cum eu am în
vățat de Ia alții, cum alții 
m-au învățat pe mine, și 
eu trebuia să-i învăț pe 
cei tineri. Asta era, ca să 
zic așa, o datorie pe care

6 luni și lo 
pe poarta

eu față de oa- 
spunea Costache

din 
ju-

o aveam 
meni, ne 
Vasiliu în ziua cînd fajifa- 
ra minei îl înlitnpinase pe 
cel ce ieșea din ultimul șut 
la mina Vulcan.

Venit 
Crăieștii
Jețului Neamț, 
Cbstăche Va-, 
siliu rămîne 
om ăl Văii;
așa cum a fost într-o viață 
de muncă.

— Cînd am plecat de a- 
casă, din satul meu, eram 
un copilandru. Ce să mai 
caut eu acolo ? Nu 
cunosc pe nimeni și 
mă mai cunoaște iiimeni. 
Aici am familia, prietenii, 
ortacii cu care am mun
cit atita vreme. Aici in 
Valea Jiului sînt la mine 
acasă.
../.Pentru maistrul minier 
Costache Vasiliu, deși ve- 

.nit din
„ACASA". este, aici, î 
Valea Jiului aici unde 
muncit, în subteran, 
de ani. 6 'uni si 15 zile.

mai
nu

inima Moldovei, 
în 

a
27

G. DORIN

Ce se poate întîmpla a- 
tunci cînd un om uită 
măsura paharului, este les
ne de înțeles. Că după ce
le întîmpla te. în majorita
tea cazurilor, indivizii ca

re se supun 
licorii lui Ba- 
chus își ex
primă regre
te pentru fap
tele

șî acesta este un 
văr. Exact așa s-au 
plat lucrurile și în 
lui Emil Zah de la sectorul

' 11 ai minei Petrila. Agile-.- . 
muit cu diferite licori, 
căci după c it va timp și 
gusturile se . schimbă, sim
țind nevoia schimbării, pî- 
nă la urmă chiar și a me
diului, adică a unei 
ciumi cu altă circiumă,- 
mil Zuh a poposit în 
minui de nefamiliști, 
al cărui

, trăiește 
colo. în 
vrut să

comise 
ade- 

întîm- 
cazul

cir- 
A E-
Că- 
sub 

acpperămînt își 
existența. De 
cantină.

demonstreze

a-
unde a

„ci-

ne este mai tare", 
cînd în stingă și în 
ta cuvinte jignitoare

aruu- 
dreap- 
și cu 

ce apuca în mînă. „Specta
colul" a continuat pe cori
doare, unde Emil Zăh se 
„sepăr-i" pe toți cei în- 
tîiniți în cale, etichetîn- 
du-i drept dușmani, vă- 
zîndu-i în diferite culori... 
Numai că s-a găsit cine 
să-i stăvilească apucătu
rile. Cînd a văzut casche
ta albastră și procesul ver
bal s-a trezit. A început 
Să-i implore pe/ cei de fa
ță, dar regretul a fost .tar
div, A plătit scump com
portarea huliganică față 
de colegii de muncă și de 
cămin, față de personalul 
cantinei care . a fost pertur
bat în activitate. Deocam
dată atît... Dacă își va mai 
continua pornirile pedeap
sa Va fi mult mai aspră...

Val. CODREANU



Steagul roșu

FILMEPrezențe romanești
c!e
a-BUDAPESTA 21 (Ager

pres). La Budapesta ă 
fost organizată o seară li
terară dedicată centena
rului nașterii iui Tudor 
Arghezi. Despre viața, o- 
pera și locul lui ~ 
Arghzi în literatura 
mână și universală 
vorbit Alexandru 
drițoid. Un grup de ac
tori români și linguri au 
recitat din 
poel.

Tudor ‘J 
ro

ti 
An-

opera marelui

X
21 (Agerpres). 

României - din

crări privind istoria, eco
nomia, cultura și arta ro
mânească.' ":v

Mulțumind pentru do
nația făcută, H. Issebeie 
seirelar general adjunct 
al MPJ, și-a exprimat 
convingerea că aceste lu
crări vor contribui la o 
mai bună cunoaștere a 
României și Ia întărirea 
relațiilor dintre U.T.C. și 
MPJ.

★
CANBERRA 21 (Ager

pres). Expoziția „Costu
me populare în Europa", 
deschisă la Melbourne, în 
sala Bistbace, pre’intă 
costume populare romă-

C. C. al P. C.
din Cehoslovacia

Pre-

Hebron, și sa faciliteze în
toarcerea lor imediată la că
minele și funcțiile lor. Do
cumentul exprimă via ne
mulțumire a Consiliului

Rezoluția Consiliului de Securitate al 0.0.
NAȚII NILE UNITE 2! 

(Agerrre's). Consiliul 
Securitate al O.N.U. a
dppfat cu 14 voturi pentru 
și o abținere (Ș.U.A.), o re 
zoluție prin care cere din ? pentru faptul că Israelul nu 
nou Israelului să anuleze 
măsurile ilegale de expul
zare a primarilor arabi din 
Hebron și Khalkhoul si a 
judecătorului islamic din

a luat piuă acum aceste 
măsuri, așa cum i se ceru
se într-o rezoluție similară 
din 8. mai- a.c.

PETROȘANI - - 7 No
iembrie:, Copiii lqi San
chez; Republica : Mihail, 
cîiiie de circ; -Unirea : 
Mireasa din tren.

PETR1LA: Marea 
liniște.

LONEA : Caddie.

ne-

ALGER
Ambasada
Alger a donat Mișcării
Panafricane a Tineretu- , ,
lui (MPJ) un set de cărți neșh din diferite regiuni 
cuprinzînd opere ale se
cretarului general 
Părintelui Comunist 
mân. președintele 1 

mei.
Ceaușescu, precum și lu-

al 
Ro 

Româ- 
fovarășui Nicolae

ale țarii. Costumele au 
fost deosebit de aprecia
te de experți și public 
pentru varietatea culori
lor și bogăția motivelor 
populare..,

FRAGA 21 (Agerpres). 
La Praga a avut loc plena
ra C.C. al P.C, din Ceho
slovacia. Pe' ordinea de zi 
s-a aflat propunerea
zidiului C.C. al P.C.C. pri
vind alegerea președin
telui R.S. Cehoslovace.

Plenara a recomandat 
Comitetului Central al Fron
tului Național din R.S. Ce- 

■ ho.slovacă să propună Adu
nării Federale a R.S.C. 
să-l realeagă pe Gustav 
Husak, secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, în funcția de președin
te al R.S. Cehoslovace, can
didat unic al P.C. din Ceho
slovacia. și al Frontului Na
țional din 1TS.C.

j

TRIBUNALUL electoral 
din Honduras a anunțat*' 
rezultatele oficiale ale ale-? 
gerilor generale desfășura
te la 20 aprilie ax., în 
cursul cărora au fost aleși 
membrii Adunării 
le Constituante, 
datelor oficiale, 
Liberal dispune în
legislativ suprem de 35 de 
mandate, Partidul Național 
de 33, iar formațiunea „în
noirea-- Națională și Unita- 
leari de trei.

SCUft
Naționa-
Potrivit 
Partidul 

noul for Ru
fos t 
co

I
I
I
I
I
I 
I I
I.
I

ANTNOASA : Colosul 
din Rodos, seriile 1-If.Agendă energetică internațională

BUDAPESTA 21 (Ager
pres), /Specialiștii din Un
garia au elaborat un mo
del matematic pentru ex
ploatarea secundară a ză
cămintelor de țiței. Meto
da se află încă în curs de 
experimentare, dar rezul
tatele obținute pînă în pre
zent permit să se afirme 
— după cum transmite a- 
genția MTI — că aplicarea 
ei va permite asigurarea 
unei exploatări îndelun
gate a zăcămintelor din 
zona Eger, din?nordul Un- hidrocentralei va fi de 670 
gariei.

Modelul matematic men
ționat . este un rezultat al 
încercărilor de a se 
ționa într-o 
cientă asupra 
ce au loc în 
țiței.

Se așteaptă 
activitatea de 
zona Eqer să 
în întregime pe baza noii 
metode.

CAIRO 21 (Ager
pres). In depresiunea 1 200 MW.

Qattara, situată în deșer
tul occidental al Egiptului, 
cu o suprafață de 21000 
kilometri pătrați, se pre
vede realizarea unui .pro
iect hidroenergetic. Pe 
baza apei aduse din Marea 
Mediterană, vor fi alimen
tate' turbinele hidrocen
tralei care va fi instalată 
aici și va fi format un lac 
de acumulare cu o supra
față de 12100 kmp avînd 
o adîncime de 74 de me
tri. Puterea instalată a

o

. VULCAN — Luceafă
rul: Sosea odată un că-

I lăreț; Muncitoresc: Căl
câiul lui Achile.

LUPENI — Cultural : 
Rug și flacără.

URICANI: Plopii 
la marginea satului.

TV

de

10,00
11,00

Teleșcoală.
Roman
La răscruce 
vînțuri. J 
ultimului 
Telex, 
închiderea 
gramului. 
Telex.
Școala la 
noii calități.
Curs de limbă ru
să- ■ ’??■■.■;

16,45 Reportaj pe. glob : 
Bavaria.

17,0.5 Pagini din creația, 
corală românească.

17.25 Viața cylturală.
18,35 Desene' animate :

! Sindbad marinarul. 
19,00 Telejurnal.
19.25 La ordinea zilei în 

economie. : "
i9 10 Ora tineretului.

20.25 Arghezi — poet al 
omului.

21,20 2050 de ani 
boridava.

21,40 Publicitate.
21.':? Telerecital 1

Drăghici. 
22,05 Telejurnal. 
22,30 închiderea 

gramului.

MW care va furniza 
producție de energie echi
valentă eu o treime din 
cea a Barajului înalt de 
la Assuan, principala sur
să de energie a Egiptului. 
Cea de-a doua fază a lu
crărilor prevede instala
rea a două unități supli
mentare care vor funcțio
na numai în orele de vîrf 
și care vor face ca puterea 
instalată să se ridice la

■. foileton : 
de 

Reluarea 
episod.

că de petrol a Arabiei Sau- 
dite a fost anul trecut de 
0051 079 barili. Sporurile 
de producție, precizează 
raportul, s-au datorat dării 
în exploatare a noilor ză
căminte descoperite, un rol 
important revenind zonei 
„Al Madawi".

DUPĂ cum informează 
agenția MAP, la Rabat ă 
fost semnat uri acord po
trivit căruia Banca Mon-

'--un:' 
de 

ye- 
pro- 
pe-

... ,. -■ ac-
manieră efi- 

proceselor 
straturile de

ca din 1983 
extracție din 
fie realizată

I
i

11,50
12,00

16,00
16,05

pro-

școala

CA URMARE 
care bintuie în 
mexicane —- Chihuahua, So
nora, Coahuila, Durango și 
Zacatecas — cel puțin 
50000 de capete.de anima
le au pierit, a declarat Guil
lermo Vazquez Flores, se
cretarul Confederației cres
cătorilor de animale din 
Mexic. Din cauza secetei, 
crescătorii sînt nevoiți să

a
cinci state

a-

aducă apă cu camioanele 
de la mari distanțe.

INTRE Mozambic și 
publica Zimbabwe a 
încheiat, un acord de.
operare in domeniul presei 
și radio-ului, a anunțat, rni- 

. nistrul mozambican al in
formațiilor, Jose Luis Ca- 

secetei baco, după o vizită între
prinsă la Harare.

POTRIVIT raportului
nual al societății „Aramco”, 
citat, de agenția MEN, pro
ducția de petrol și gaze na- 

' turale a Arabiei Saudile a 
atins în 1979 cifra record 
de 3,38 miliarde de barili, 
înregistrîndu-se o creștere 
de 21 la sută față de anul 
precedent. Extracția zilni-

diata oferă Marocului, 
împrumut în valoare 
50 milioane dolari în 
derea finanțării unor 
grame de prospecțiuni 
troliere în această țară.

INDICELE costului vieții 
a înregistrat în Uruguay 
în luna aprilie o creștere de' 
2,57 la sută, ceea ce face 
ca sporirea de la începutul 
acestui ari- să fie de 13,17 
•la sută. Nivelul anticipat o- 
ficial pentru anul în 
este de 40 la sută.

curs

J

Confruntare electorală în R. F. G.
gislative programate Ia 5 
octombrie a.c.

In încheierea dezbateri
lor a luat cu viului -Franz 
Josef Strauss, președintele 
Uniunii Creștin-Sociale din 
landul Bavaria, care, după 
cum se știe, va fi candida
tul comun al celor două 
formațiuni politice (UCD- - 
UCS’) Ia funcția de cancelar 
federal.

BONN 21 (Agerpres). Lu
crările Congresului Uniu
nii Creștin-Democrate — 
principalul partid al opo
ziției din R.F. Germania — 
s-au încheiat prin aproba
rea de către cei 780 de de
legați ai proiectului pro- 

. gramvjui electoral "al parti
dului pentru alegerile le-

Piro-
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Dorina

Fotbal, divizia A
DINAMO BUCUREȘTI - JIUL 2 -2 (0—1)

Penultima etapă a cam
pionatului primei divizii de 
fotbal ar trebui „replayată" 
măcar pentru morala TV
a pauzei, cîiid. într-una din 
cele 1001 de povești un
mic elefant s-a dove(iit mai 
sportiv și în c_..... . ,
mai bun (calități moral-vo- 
litive, nu glumă!) decit un

bîzîit al Unei înaripate ne- 
nîamifere. Ca etapă a gaz
delor, penultima reprezen
tație a primei divizii a a- 
vul, după pauză, ca o „co
medie a erorilor", o desfă
șurare neconformă așteplă-

REZULTATE TEHNICE: Olimpia Satu Mare — „U“ 
(Tuj-Napoca 2—0 (0—c0); F.C. Baia Mare — C.S. Tirgo- 
>. iște 3--2 (2—0); Politehnica Timișoara — A.S.A. Tg. 
Mureș 1 — 0 (1—0); Chimia Rm. Vîlcea — „U" Craiova 
1---1 (0—0); Steaua — Politehnica lași 3__j (i-—pjj S.C.
Bacău — F.C. Argeș 1—0 (0—0); F.C.M, Galați — Glo
ria Buzău .4-70 (3—0); Dinamp București — Jiul Petro
șani 2—2 (0—1); 
(1—0).

F.C. Olt — Sportul

U"

studențesc 2—>0

CLASAMENTUL

i. Universitatea Craiova 33 17 10 6 65-29 44
2- Steaua. ? ' ? ■;■ 33 16 10 7 72-43 42
3'. F.C. Argeș 33 16 6 11 50-37 38
■-L F.C. Baia Mare 33 17 3 13 ■ 56-51 37
,5. Dinamo 'l 33 13 9 11 49-37 35
G. Sp. studențesc . 33 15 .'5 13 43-34 35
7. S.C. Bacău 33 12 11 10 40-46 35
8. „Poli" Timișoara : 33 15 3 15 46-45 33
9. Chimia Rm. Vîlcea 33 14 5 14 41-48 33

10. Jiul 33 12 9 12 26-38 33
11. F.C. Olt 33 14 4 15 46-48 32
12. „Poli” lași :\ :-?! ? 33 15 2 16 42-44 32
13, F.C.M. Galați 33 12 8 13 47-56 32
14. „U“ Cluj-Napoca •; 33 13 4 16 39-40 30
15. Olimpia Satu Mare 33 11 8 14 34-45 30
16. A.S.A. Tg. Mureș 33( 12 5 16 38-46 29
17. C.S./ Tîrgoviște 33 11 7 15 43-52 29
18. Gloria Buzău 33 4 7 22 22-60 15

ETAPA VIITOARE. (25 mai); ,U" Cra iova — St ea-
ua; C.S. Tîrgoviște —?Poli“ Timișoara,- A S.A. Tg. Mu
reș -- F.C. Olt; „Poli" Iași — Olimpia Satu Mare; ,„U“ 
Cluj-Napoca — F.C.M. Galați; Sportul studențesc — 
S.C. Bacău; F.C. Argeș — Chimia Rm. Vîlcea; Gloria 
Buzău — Dinamo,• Jiul — KC. Baia Mare.

consecință rilor din tribunele dinamo- 
viștilor, un mijlocaș pinâ 
mai ieri anonim, Varga, ca- 

șoarece (n-avem de gind re-și afirmă insă persona- 
sa amintim despre F.C. Olt, ■ litatea printr-o neverosiini- 
fiindcă acolo morala 
pricina nu 
de la f

mai contează 
fabula precedenta).

, Așadar, în timpul pauzei, 
lipsiți de televizoare, fot
baliștii diviziei A își refă
ceau forțele, dar mai ales 
gindeau ce vor face... ad
versarii adversarilor prie
tenilor lor. Normal și Jiul 
era implicații în „cazanul” 
cu emoții, intrucît Dinamo
din gazonul propriu, aspi
ra spre ozonul unei anume 
cupe europene. Dar cum 
durerile răzbat in prim pla
nul afectiv, șliri mai pu
ține am avut despre aceas
tă intilnire, nerelcvanlă 
pentru starea de criză a 
tombalului nostru, dimpotri
vă, dinspre semeții plopi 
de pe calea bucure.șteană 
cu . numele voievodului 
moldovean Ștefan ce! Ma 
re (ia ieși se va arunca 
farul sau... jarul Olimpiei) 
ne au parvenit, pe ca'ea 
undelor, vești bune de con
testat. Ataca Dinamo și to
tuși în min. 30, Mușat a 
deschis scorul pentru... Jiul 
Un accident, au gîndit cei 
mai mulți iubitori ai fotbalu
lui, accident pe cars' ideea 
valorii a încercat să-l in- 
depărteze de lingă urechea 
cunoscătorului ca pe un

cu lă ambiție pentru un fot
balist, l-a îngenuncheat, din 
nou, pe Eftimescu. Aseme
nea scor, la o radiografie 
a minutului 53 n-a mai fost 
întîlnit în analele dispu
telor dintre Dinamo și Jiul 
la București, mai . lies ca 
gazdele erau împovărate 
oe aureola victoriei obținu
te în etapa precedentă la 

-Baia Mere. î f • ?„ ??-
Poate jocul mai bun a! 

actualilor coechipieri ai lui 
Mulțescu, poate, pur ș: 
simplu, frica de performan- 
ța^și totuși siguranța in 
destin a Jiului. înaintea 
ultimei etape, cu situații 
dramatice doar pentru fot
baliștii din Cluj-Napoca, 
Tg. Mureș și Tîrgoviște, 
au făcut ca partida să se 
îndrepte spre un rezultat 
d© egalitate. Euforia oaspe
ților s-a „topit" destul de: 
repede, deși, Dudu Geor
gescu, cel încercat recent 
în naționala de tineret (mîi- 
ne-poimîine îl vedem și 
la juniori') a ratat o, lo
vitură de pedeapsă, acor
dată pentru un fault comis 
de Rusu. In aceste condi
ții, chid cultul valorilor e- 
ra infirmat de 
submediocră 
multicampioană

plică pe măsură a adver
sarilor, Dinamo a reușit, 
în numai patru minute e- 
gaiarea. Mai iiriîi. lordache 
a redus din handicap (66). 
apoi totuși, Dudu Georges
cu și-a adus aminte că, pe: 
vremuri, era considerat go-- 
leadorul Europei. Finalul 
partidei, fără de interes, a 
găsit spre centrul terenului 
două echipe dinainte sortite 
să rărnînă în primul eșalon, 
deși rezultatul a încurcat 
oarecum , calculul pronos- ,■ 
porliștilor. Așteptăm ulti
ma etapă, să tragem deco
nectați cortina peste un se
zon, în care alții încurcă 
firele urzite și „toar
se" și de inconstanța Jiu
lui. . .

Ion VULPE
•r

pro-
»-

PRONOEXPRES

Rezultatele tragerii
Pronoexpres din 21 mai 
1980 ???i?) '

Extragerea 1 — 5
26 10 30 25.

Extragerea a lî-a
3 33 21 28 4 42.

Fond df

45

I lei.
RGport : 170 725 lei?

Combinatul minier Valea Jiului

prestația 
a formației 

și da re-

întreprinderea minieră Uricani
Scoate la concurs următoarele posturi :

— șef birou financiar

— inginer, „subingîner, tehnician nor
mare pentru compartiment retribuire

Concursul se va ține în data de 27 mai 
1980, ora 9 la sediul întreprinderii.

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