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Noi instalații, mo
dernizate pentru 

prepararea cărbu
nelui cocsificabil

Cerință urgentă în vederea realizării sarcinilor fizice de cărbune,
a producției nete

CA
i. :

t '' » ■’11 j

In lumina indicațiilor 
-cț:ducerii superioare de 
partid, a prevederilor do
cumentelor Congresului 
al XII-lea al partidului 
privind creșterea produc
ției de cărbune cocsifi
cabil, la preparația Co- 
roești au fost recepțio
nate în acest final de se
mestru cîteva importan
te obiective. Prin pune
rea lor în funcțiune se 
vor asigura adaptarea și 
modernizarea instalațiilor 
din Coroești pentru pre
pararea cărbunilor de la 
Paroșeni, Vulcan și Ani- 
noasa în scopuri siderur
gice. Astfel, au fost fina
lizate cu un avans de 
zece zile, instalația de 
preparat și dozat flocu- 
lanți pentru stația de e- 
purare a apelor reziduale 
și cîteva anexe ale ei. 

_ S-au pus, de asemenea, 
în funcțiune instalații de 
alimentare și distribuție 
a energiei electrice utili
zate pentru noile obiec
tive. Alte lucrări sînt 
programate pentru pre
dare integrală sau par
țială până Ia" finele lunii, 
perioadă în care utilaje
le aferente se află 
probe tehnologice.

Soluționarea problemelor 
transportului subteran

Faptul că mina Vulcan a încheiat fiecare din pri
mele cinci luni din acest an cu restanțe la producția 
fizică de cărbune a avut efecte deosebit de negative 
asupra realizărilor la indicatorul valoarea producției 
nete și a celorlalți indicatori economico-financiari. In 
luna iunie, mina a continuat să acumuleze restanțe — 
ce depășesc la zi 9 000 tone de cărbune — deși prin 
linia de front activă de care se dispune și prin forța 
de muncă a colectivului asemenea rezultate nu pot fi 
justificate. Se manifestă, în schimb, lacune mari în 
organizarea unui domeniu esențial al procesului ex
tractiv: transportul producției abatajelor.

Argumentarea acestei a- 
firmații, aparținînd nu no
uă, ci unor factori de con
ducere la nivel de sectoare 
productive și mină, o fa
cem luîhd ca exemplu ca
zul sectorului VII, sector 

ridicat de meca- 
i extracției și ca
de producție su- 
prevederilor. Dar, 

cuvîntul oamenilor

Exigențele
noului mecanism 

econom ico-financiar
cu grad 
nizare a 
paritate 
perroară 
să dăm < 
din sector :

Ing. Aurel MATIAȘ, șef 
de sector: „Am încheiat luna 
mai cu un plus de 4000 to
ne de cărbune. Analiza 
pregătirii condițiilor tehni-

Tînărul brigadier Eugen Tiba de la sectorul II al 
minei Lonea conduce brigada de lai aprilie. Această 
sarcină i-a fost încredințată de conducerea minei • da
torită perseverenței minerului în munca din abataj. 
Și, într-adevăr, de cînd a preluat brigada, activitatea a 
început să meargă ca... pe roate. Iată-I, în clișeul nos
tru cu ortacul lui, șeful de schimb Francisc Elekeș, 
înaintea intrării în șut. ~

In curînd, despre; acești mineri vom avea, vești 
frumoase. (I.L.)

sec-din 
iunie a 

___ — ... . ... posibilita
tea depășirii planului și în . 
această lună cu cel puțin 
150 tone pe zi. In cursul 
săptămînii 16—21 iunie, în
deosebi, odată cu extinde
rea cu 20 ml a liniei de 
front în abatajul dotat cu 
complex mecanizat al bri
găzii conduse de Constan
tin Popa și prin folosirea 
capacității integrale a a- 
batajelor dotate cu com
bine ale brigăzilor conduse 
de Ion Calotă și Gheorghe 
Buhuțan, această posibilita
te, devenită angajamentul 
colectivului, trebuia valo
rificată. Din cauza condi
țiilor deficitare de trans
port, însă, extracția s-a 
menținut la nivelul sarci
nilor zilnice, plusul pe sec
tor rămînînd Ia circa 400 
tone, ca și în săptămîna 
precedentă".

Constantin POPA, șef de 
brigadă: „Din cauza dese
lor stagnări în transport, 
rieavînd în ce să încărcăm 
cărbunele, opririle în aba
taje, în timpul operației de 
tăiere, au fost foarte dese".

Simion UNGUREANU, 
maistru minier, responsabil 
de schimb : „în nici unul 
din schimburile săptămînii, 
numărul de vagonete goale 
cerute pentru a fi încărca
te nu a fost asigurat".

Anton HOFFMAN

co-organizatorice 
tor pentru luna 
pus în evidență

Serbările școlare, sinteză 
invățămint 

contact nemijlocit cu viața 
din Valea Jiului, cu mun
ca, pentru a fi constructori 
de nădejde ai patriei socia
liste.

In săptămîna care a pre
cedat serbările școlare, cu 
binecunoscuta lor atmosfe
ră festivă în învățămîntul 
primar și gimnazial au fost 
organizate, în cadrul ac
țiunii pionierești „Tot îna
inte", multe manifestări 
atractive și cu mare valoa
re educativă (muncă patrio
tică, excursii tematice, 
siuni de referate și 
nicări ale elevilor și 
rilor etc.).

Procesul educativ 
sugerat de cele 
de . distincții 
reștj 
de activități, 24 diplome și 
med alii „Meritul pionieresc", . 
4 titluri, „Cutezătorul", 4 
unități fruntașe (școlile ge
nerale nr. 3, 5, 6 din Pelri- 
la și 6 Petroșani). Dăcă a- • 
vem în vedere că elevii 
din clasele I-V1II sînt a-» 
proape 22 000, vom realiza 
numărul ridicat al pionieri
lor merituoși remarcați în 
atîtea și atitea acțiuni e- 
ducative.

Calitatea învățăturii este , 
■ exprimată în premii. Au fost 

înmînate, peste 3 900 premii 
pentru elevii din clasele 
I—VIII, dintre care 1 450 
premiul I, deci elevilor cu 
media anuală între 9 si 10. 

. Este un fapt și mai semni
ficativ pentru calitatea în- 
vățămîntului din acest an 
dacă este coroborat cu nu
mărul elevilor. Atît 
de vechi, dar atît de proas
păt în sensurile lui educa
tive și stimulative, obiceiul 
de încununare a celor cu 
premiu) I, întregul ceremo
nial și atmosfera febrilă a 
serbărilor, au încheiat în

’ Valea Jiului un an de în
vățămînt rodnic, l ,

T. SPĂTARII "

a anului de

(Continuare In pag a 2-<r

0 datorie, o sarcină a țăranilor din Bănită

Flori 
emoții...

generale..

iunie 1980... 
îmbujorați, 

curtea Școlii

In atelierul „Trata
ment termic' al I.U.M.P., 
tratamefttiștul Nicoiae 
Ileana, efectuează deten- 
sionarea pieselor după 
căiire, la un utilaj mo
dern cu atmosferă con
trolată. -

•’•. ui#-

Avînd semnificația unui 
ultim și așteptat bilanț al 
activității de instruire și 
educație, serbările șcdlare 
desfășurate duminică în toa
te școlile generale din Va
lea Jiului au marcat și în
ceperea vacanței de vară. 
La festivitățile prilejuite de 
acest moment deosebit, . cu 
largi sensuri educative și 
stimulative pentru elevi, au 
participat activiști de partid 
și de stat, ai organizațiilor 
de tineret, părinți.
. In cadrul serbărilor, Care 
au o îndelungată tradiție 
în învățămîntul românesc, 
au fost sintetizate rezulta
tele anului de învățămînt 
în timpul căruia în viața 
poporului nostru au avut 
loc evenimente politice de 
mare însemnătate. Congre
sul al XII-lea. al partidului, 
alegerile de deputați pen
tru Marea Adunare Națio
nală și consiliile populare, 
primul Congres al Educației 
și Invățămîntului, Forumul 
tineretului au ecouri pro
funde în conștiința tuturor 
elevilor orientîndu-i șă șe 
pregătească temeinic', în

se- 
comu- 
școla-

este 
5 600 

pionie- 
acordațe pe genuri

obraji îmbujorați,

Valorificarea eficientă a posibilităților
de creștere a animalelor

Este firesc ca o comună 
cu întinse pășuni și finețe, 
cu tradiție și oameni care 
au dobîndit în decursul fi
nilor o bogată experiență, 
să ocupe un loc important 
în sectorul ds creștere a 
animalelor în municipiul 
nostru. In mod la fel de 
firesc, cifrele de plan ale 
comunei pe anul 1980 (cu 
excepția celor referitoare 
la bovine) reflectă aceste 
posibilități. O dovadă con
vingătoare o reprezintă aco
perirea cu contractu a can- 
titățilbt ce reprezintă con
tribuția crescătorilor de a- 
nimale din satele comunei 
la fondul pieții, la porcine, 
ovine, miei,..' lapte de oaie. 
Astfel, la porcine s-au în
cheiat 115 contracte, față 
de 116 plan, . la ovine — 
68, la miei 133, cît repre
zintă sarcinile de plan. Im
portant este faptul că la 
miei și lapte .d-e oaie con
tractele încheiate au fost

în totalitate onorate pre- 
dîndu-se în plus 200 kg 
carne de miel, respectiv, 
100 litri lapte de. oaie. Se 
stă însă mai slab la pre
darea porcinelor, a laptelui 
de vacă: La porcine, din 7 
tone de carne care trebu
iau predate în prima jumă
tate a anului s-au predat 
doar 2,5 tone, iar la lapte 
de vacă doar 90 hectolitri 
din 400 hl plan șl 280 hl 
cantitate contractată. Pentru 
că animalele po.t fi con
tractate și predate numai 
după ce au greutatea ceru
tă, ne-am interesat și de 
felul in care sînt folosite 

. condițiile oferite de relie
ful comunei în acest scop. 
In satele și cătunele Bani
ței sînt crescători' de ani
male deosebit de harnici 
cil o bogată experiență. 
Ioan M. Jitea, distins de 
Direcția agricolă a 
lui Hunedoara du

- de crescător de

județu- 
diplonia 
animale

preciate ca unele din cele 
mai frumoase și eficiente 
din școlile generale din 
Valea Jiului.

luminarea celor 260 pre
mii și mențiuni a const!-, 
tuit un moment solemn, 
de neuitat în viața elevi
lor. Pe obrajii părinților și 
elevilor se puteau vedea 
mici boabe de mărgean. 
Satisfacția muncii împlinite 
sălășluia în inimile tuturor; 
Sus, pe catarg tricolorul se 
unduia în adierea unui 
vîht ușor, de ■vară.

Mircea BUJORESCU

prăji
In 

nr. 7 din Petroșani o mul
țime de oameni — părin
ți, copii și cadre didactice 
— asistă cu 
ceremonialul 
desfășurat cu 
pionierului și 
de an școlar, 
moție și nostalgie prof. Ma
ria Rusii;- comandanta or
ganizației de pionieri 
școală, anunță cele 7 deta
șamente fruntașe, cei 
pionieri de frunte și acor
darea diplomei și medaliei

■ „Meritul pionieresc" pio
nierei Daniela Vlaicu. Sgs, 
pe catarg, tricolorul unduia 
in adierea unui vini ușor...

Această școală, cu un 
colectiv tînăr și entuziast, 
avînd în frunte un dascăl 
exigent și pasionat, prof. 
Ecaterina Mirea, a_ înregis- • 
trat în anul școlar trecut 
rezultate remarcabile. Pro- 
movabilitate de 100 la sută, 
realizarea planului pe anul 
1980 la muncă patriotică 
in proporție de 70 la sută. 
50 absolvenți îndrumați 
spre licee de specialitate' 
îndeosebi spre ramura mi
nieră. Preocupările cadre
lor didactice, ale elevilor 
și părinților s-au îndreptat 
spre dotarea si amenaja
rea. cabinetelor si labora
toarelor, acestea fiind ’ a-

emoție la 
pionieresc 

ocazia Zilei 
a sfirșitului 

Cu- vădită e-

- <

fruntaș, loan Sălășan, 
Gheorghe (‘ionică, Petru 
Maieu, Ionol Ungur, Aurel 
Vladislav, loan Zeic Cor
bel, Mihai Vladislav, Ioan 
Mărcii și Ioan Poenar sînt 
doar cîțiva dintre- 'aceștia. 
S-au dezbătut în biroul e- 
xecutiv al consiliului popu
lar și s-au întreprins mă
suri de mobilizare a cres
cătorilor de animale la cu
rățirea și fertilizarea pășu
nilor și fînețelor In aceas
tă acțiune s-au remarcat 
țăranii Ion Sălășan, Mar- 
cu Cornea, Ioan M Jitea, 
Nicoiae Poenar și alții care 
au împrăștiat pe pășuni și 

'finețe 500 kg îngrășăminte 
chimice, au Săpat șanțuri 
pentru desecări, fiind, în 
același timp, printre frun
tașii satelor în fertilizarea

Toma ȚAțArcA

din
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licitări _ la

Premii,

.î pag. a lil-a

SPORT

te



Steagul roșu MARII,24 IUNIE 198<l

Cantitatea și calitatea 
atribute inseparabile ale muncii de 

organizațiilor de partidîntărire a
D.n puiul de Vedere al 

rezultatelor cantitative, a>- 
tiauiioi dcslașuruiă la mi
na Lomul pentru întărirea 
o;ijmazâțiilor de partid es
te mai bună, in acest an, 
d. < il in a.)ii 
Pornind ; de 
desprinse j 
StUUÎU, 
pe 

' «li
cit

acest 
precedunți.

■ ia ’ constatările 
pe;, bâza unui

i < .mit.’! u i' d e parI iii 
mină a ,orienl.it munca 
pr mjreLîn paptidoașa în
să i-t-punda ierințilii 

. un uu 11 a i a ț. rn s! r ut tur ii or- 
«ur»u pilot și întăririi lor 
nijniefice. O preocupare 
sporită a exiUat ; pentru 
asigurar.tei coiidueețin. prins:' 
cipâfelor. kteun de mumă, 
pe scb/mburi, de către cei 
mai activi comuniști, pre
cum și pentru activizarea :: 
nucleelor principalelor for
mații de lucru. Periodic, au 
lost făcute /analize (ea de 
pilda, rccenl, la .sectorul 
141). asupra stadiului primi
rilor. în partid. Tot comi
tetului de'partid pe mina îi 
ap-srpue orientarea ca mun
ca de primire în. partid șl 
procesulI de calificare a

■ tinerilor încadrați’:: să se 
desfășoare în strînsă legă- . 
tură - - avînd în vedere 
că așa este .-înțeleasă, de 
fapt, formarea complexă a 
minerului de tip nou 
prin ridicarea pregătirii 
ie politice, deopotrivă 
a celei profesionale.

La sediul comitetului
: par-id, tovarășul.

Văsiu, secretar adjunct 
probleme 
ne-a înfățișat mai 
preocupări care dovedesc 
orientarea comitetului, a 
birourilor organizațiilor 
de bază spre îmbunătățirea 
muncii de primire in par
tid. De fapt, această cons
tatare am înscris-o încă 
de iu începutul însemnări
lor noastre: din punct de 
vedere cantitativ s-a făcut

mai mult decît în anii pre
cedențe Dar, rezultatele e- 
conomice, mai precis rămî- 
nerea în urmă la indicato
rii de plan ne arată că 
clin punct de vedere cali
tativ nu s-a făcut totul pen
tru ca munca de piiinire 
în pa'rtid, celelalte acțiuni 
sp . ifi< e domeniului, să 
se răsfrîngă pozitiv ' asupra 
realizărilor obținulc de 
sectoare și de înțreprinde-

Viața de partid

Scl-
cu

de-::
Petru 

cu 
organizatorice, 

multe

re. Rezultatele., economice 
— oglinda fidelă a tuturor 
preocupărilor — reflectă și 
in acest domeniu existen
ța unor neajunsuri care ne 
îndreptățesc să afirmăm că 
nu s-a făcut totul /pentru 
întărirea numerică șl mai 
■lies calitativa a ' organiza
țiilor de partid. In,; organi
zațiile de bază se mențin 
încă, la un număr care 
nu poate fi trecut cu ve- 

. dereâ, abaterile săvîrșite 
de unii njeinbri de partid. 
Pe de altă parte, nu toți 
membrii birourilor organi
zațiilor de bază și pornii- 
niștii cu experiență, cu 
maturitate și răspunderi la 
nivelul, sectoarelor și 
întreprinderii, adoptă o 
titudme <’ ‘ _
față de aceste abateri. Pot 
fi. enumerate și alte dovezi 
caie arată că nu se acțio
nează cu destulă fermitate 
pentru întărirea calitativă 

-3 organizațiilor de bază.
Este vorba despre o com
bativitate scăzuta, despre 
insuf icie n ța p re oc upar e
pentru dezvoltarea spiritu
lui critic și autocritic și 
altele. Confirmarea acestor 
constatări o găsim !în res
tanțele față de plan, dova
da rea măi evidentă a scă
derii preocupărilor, față

de anii anteriori, pentru 
întărirea calitativă a orga
nizațiilor de bază. Acțiunile 
cu noii primiți au deve
nit sporadice (una singură, 
in 1980, fața de 3—4 pe an 
în 1978, 1979); încredința
rea formării lor’unor mem- 
br: de partid cu experien
ță politică mai îndelungată 
nu mai ește urmărită în
deaproape de birourile or- 
.ganizațiilor de bază. In 
general, controlul asupra 
îndeplinirii sarcinilor a 
scăzut prin prisma calității 
devenind mai mult o ruti- 

exercitată.. din' 
deștul

La mina Petrila

înscriu depășirile 
tone 
1976, 

24 632 
tone

moderne a <exploatării
Bilanțul unui fruntaș al

cărbunelui

ai
a-

de neîngăduință

CREȘTEREA ANIMALELOR
(Urmare din pag. 1) rea țăranilor și a celorlalți 

Oameni ai muncii din Bani
ța în acțiunea de sporire a 
numărului de bovine, ovine, 
caprine, porcine, crescute 
și sporirea contribuției ă- 
eestora, în raport cu supra
fețele terenurilor aflate în 
folosința lor, la fondul de 
produse destinate consumu- 

. lui, sint sarcini primordia-.
le ale comitetului comunal

pajiștilor și a puținelor o- 
gogre apte pentru culluia 
porumbului, a cartofilor și 
a sfeclei furajere cu peste 
200 de tone de îngrășămin
te naturale.

„In 15 iunie — spunea 
secretarul comitetului co
munal de partid, Ion Dra- 
gotă —, gm dezbătut:.cit un _ -------
grup de țărani indicațiile ,, de partid: și consiliului po- 
tovarășului N i c 6.1 a e 
Ceaușescu la Consfătuirea 
de lucru do la C.C. ai P.C.R. 
din 29 — 30 mai a.q, pri
vind dezvoltarea produc
ției agricole în general, a 
zootehniei în special. Am 
stabilit cu acest prilej u- 
nele măsuri care s-au con
cretizat în intensificarea ac-, 
țicnii de contractare și în 
predarea în trimeștrul 11 a 
unui număr mai mare de 
animale, față de trimestrul 
I, și a; primelor cantități 
de produse animaliere — 
lapte de oaie și de vacă.

Ne preocupăm, în continu
are, de înfăptuirea la ni
velul și gondițijle comunei 
Banița a sarcinilor trasate 
de secretarul general al 
partidului".

Valorificarea condițiilor 
deosebit de bune pe care 
relieful comunei le oferă 
și în acest au și mobiliza-

pular, ale comuniștilor și 
tuturor țăranilor din satele 
comunei. Continuînd firul 
ideii privind valorificarea 
condițiilor de hrană: pentru 

: ahiitiale de care dispune
Baniță, măi Subliniem o ci
fră deosebit de semnifica
tivă : din producția de fin 
a anului 1979, țăranii din 
Banița au: vîndut peste 600 
de tone, Nu facem nici 
un calcul Dar este cert că 

: această mare rezervă de 
hrană, așa cum s-a trasat 
ca sarcină în: cadrul recen
tei consfătuiri de lucru în 
problemele creșterii și în- 
grășării animalelor, trebuie 
folosită în viitor pentru 
sporirea numărului de ani
male crescute de țăranii 
din comună, a cantităților 
de produse animaliere 
care ci să contribuie 
aprovizionarea piețelor 
Valea Jiului.

< u 
la 

din

îiă, 
în timp, cu 
lisai.

Restanțele 
înregistrate 
nea sî/it, în 
urmarea unui șir de ' 
tehnico-o rga n i za tor ice.

timp 
forma-

tații de 
la mina 
primul

f • DE/BATERE. Astăzi

! (marți), la preparația Pe-: 
irila are loc o dezbatere 
pe tema „Perfecționarea și 
specializarea personalului 
muncitor", organizată de 
comitetul sindicalului. Par
ticipă oameni ai muncii din 
cadrul preparației.

plan 
ho

rind, 
CoUZC 

Dar 
ele reflectă și un conținut 
Scăzut al. muncii politice. 
In acest spirit, se dovedeș
te insuficientă preocuparea 
pentru cantitate, dacă nu 

■ este însoțită, la același ni
vel de răspundere, de o 
preocupare/constantă pen
tru calitate. Iată un motiv 
de reflecție pentru mem
brii birourilor organizați
ilor de bază, îndeosebi din 
sectoarele productive, și 
desigur, pentru membrii 
comitetului de partid pe 
mină.

• CONCURS DE CREA
ȚIE. A fosl elaborat regu
lamentul concursului de 

.creație „Teatrul scurt in
Valea Jiului", ediția 1,. ini
țiat .pentru stimularea Ju- 

: cfărilor de. dramaturgie ins
pirate din realitățile muni
cipiului. Participă la con
curs creatori amatori.

® ZESTREA EDILITARA 
a zonei din jurul pieții Pe- 
troșaniului se va îmbogăți 
cu un nou bloc. Noul imo-

Ion MUSTAȚA

celelalte unități 'miniere, 
pentru depășirea acestui 
important indicator 
plan.

O apreciere sintetică a- 
supr.i activității desfășura
te de Eugnn Voicu, ca 
șef de brigadă, cuprinde 
Iară echivoc aceste trasa
turi principale care au 
caracterizat cei mai rod
nici ani din activitatea sa: 
organizarea temeinică a 
producției și a muncii, 
disciplina, răspunderea, 
pregătirea profesională — 
peste toate acestea situ-'•’o 
îndu-se interesul față de 
noutățile tehnice, curajul

gada, Irei abataje. Activ 
prbmo’or al tehnicii noi, 
șeful dc brigadă a spriji
nit introducerea a două 
complexe mecanizate, do
tate < u combină, ni care 
a obținut însemnate depă
șiri de plan. In acest ca
dru se 2 .. .. • - •
raportate de 9567 
cărbune în anul 
19 376 tone în 1977, 
tone în 1978, 32 900 
în 1979 și 12 959 tone de 
la începutul acestui an

in condițiile noi, crea
te prin introducerea uti
lajelor moderne de sus
ținere și tăiere, șeful de 
brigadă a 
meinică 
muncii și 
constantă 
celor trei .......... — --
cru. Preocupat de crește- dc a promova -tehnologii 
rea: gradului: de pr.egălire avansate și ambiția de a 
profesională și a răspun- pgi-severa, .pînă la succes, 
dorii fată de calitatea Iu- . .

, . . . . ' crărilor ' specific miniere, - oxner.menlarea lor.
și s-a afirmat pc plan pro- nienținînd un climat de 

’ fesional, la oamenii minu- exi((e.ntd în muncă, Eugen 
| nați din această _£n’Ț®- Voicu a obținut randa

mente superioare, stimu- 
iîrid pe' baza inițiativei 
„Brigada înaltei producti
vități'1'— inițiativa ce a 
depășit granițele munici- 
piului și județului —, o
amplă întrecere pe între
prindere, extinsă și în

Înconjurat de stimă și 
respect, minerul șef de 
biiqadă Eugen Voicu, de 
la mina Petrila, a ieșit 
la pensie. Sufletește, acest 
veteran al minei nu se

va socoti despărțit de or
taci, va trăi mereu cu 
gîndul la colectivul în 
mijlocul căruia s-a format

!i prindere, cu care a împar- 
iit hi 1 ,-nri iTa si arGUtătile

i . gata, lucrata în 
ies în evidență

I ani cînd Eugen 
condus, cu o singură bri-

i______________ ______

țit bucuriile și greutățile 
muncii din abataj.

Din perioada
în

ies în evidență

îndelun- 
suWeran, 

ultimii 
Voicu a

asigurat o te- 
organizare a 
o ritmicitate 
în înaintarea 

fronturi de lu

-1

cu experimentarea tor.
. Știind că nici cititorii 
noștri nu se vor despărți 
sufletește de acest erou 
al abatajelor, în numele 
lor îi dorim lui Eugen 
Voicu mulți ani de pen
sie, și liniștiți, sănătate 
și tradiționala urare mi- , 
nerească: „Noroc bun".

Soluționarea problemelor transportului subteran
(Urmare din pag. 1)

Pavel SECAREA, maistru 
electromecanic, responsa
bil de revir; „Peste 80 la 
sută din producția secto
rului se extrage mecani
zat. Utilajele complexe nu 
au funcționat la capacitate, 
evacuarea: cărbunelui des-, 
lășurîndu-se greoi. Iată de 
ce și preliminarele pe 
schimb, superioare sarcini
lor, nu au fost atinse".

Așadar, . deși la unele 
sectoare ale minei Vulcan 
există posibilitatea depăși
rii sarcinilor zilnice, aceas
tă rezervă de creștere a 
producției de cărbune nu 
a fost valorificată din < au-' 
■za deficiențelor de trans-

port. Asupra acestui aspect 
al producției de la I.M. Vul
can am solicitat să-și ex
prime opinia pe tovarășul 
Nicolae RADU, director 
tehnic electromecanic al 
minei :

— Ne aflăm în momen
tul cînd sectorul VII și 
alte sectoare ale minei au 
capac ilatea să sporeas'că 
realizările și, deci, produc
ția pe mină să se redre
seze. într-adovăr, în orele 
de vîrf, sectorul transport 
nu satisface solicitările sec
toarelor productive. Dintre 
măsurile cele mai recente 
întreprinse pentru contra
cararea acestui neajuns, cea 
mai importantă constă în 
asigurarea unui dispecerat 
rn subteran, in zona sectoa-

retor II și VII, pentru a di
rija operătțv trenurile cu 
vagonete goalJ, spre fron
turile productive. Cerem, 
în primul rînd, o compe
tență sporită din partea or
ganizatorilor transportului : 
locțiitorului șefului de sec
tor Georgel Cheleș, maiștri
lor principali pe schimb 
loan Bernat, Vasile Negres- 
cu, Marcel Pinzaru și Ca
rol Mihaly și supraveghea 
torilor de transport. în 
plus, avem întocmit un pro
gram dc lucru pentru trans
portul cu locomotive cu
plate in tandem, pentru a 
crește capacitatea de încăr
care pe fiecare garnitură, 
tn aceeași zonă efectuăm 
lucrări de întreținere a tra
seelor de transport, de-

precialc din cauza apelor 
de infiltrații. Pe lingă com
petență, trebuie să întărim, 
totodată, disciplina în e- 
fectuarea transportului.

Revenind la considerați
ile de la începutul mate
rialului, trebuie să sublini
em că rezolvarea proble
melor de transport ale I.M. 
Vulcan constituie una din 
premisele de bază ale creș
terii extracției zilnice, ’ ’-
plinirii planului fizic 
producția de cărbune 
pe această cale, a produc
ției nete. Există creată 
ceasta premisă. Tocmai 
aceea este de datora 
lcctivului sectorului 
transport, a conducerii 
treprinderii să acționeze 
ferm pentru traducerea in. 
viață a acestui deziderat.

1

ti.

a-
de 

co
de 
în

Receptivitate, fapte și
Apărut in „Sleagul roșu" din 2G martie a.c. artico

lul intitulat „SIART IN PR1MAVARA GOSPODARI
LOR" a avut un larg ecou. La redacție au sosit răs
punsuri din partea asociațiilor de locatari nr. 1, 3A, 
8A și 8B din car'ierul Aeroport Petroșani, a conducerii 
Grupului de șantiere Valea Jiului al T.C.H., Miliției 
municipale. Redăm spicuiri din aceste răspunsuri.

„Ținem să mulțumim re
dacției pentru ajutorul dat 
în repetate rînduri ' și în 
continuare vom depune o 
activitate stăruitoare pentru 
buna gospodărire a cartie
rului în care locuim" — se 
spune în răspunsul Asocia
ției de locatari nr. 1, pre
ședinte Aurel Vuia, admi
nistrator, Brutus Bura.

In răspunsul Asociației 
de locatari nr. 8A, se spu
ne : „Sintem întru totul de

acord cu cele semnalate 
articol și ne-am propus 
venim în sprijinul scopuri
lor urmărite prin acțiuni de 
înfrumusețare și întreținere 
a zonelor verzi, plantarea 
de arbori și sădirea de flori, 
curățirea de aluviuni a pî- 
riului ce traversează spa
țiul ,pe care se. află blocu
rile noastre. Am dorț 
E.G.C.L-ul să finalizeze

în 
să

ca 
eu 

mai multă operativitate, lu
crările de întreținere și ri-

„motivctri“
dicare a confortului locuin
țelor. și sa transporte mo
lozul abandonat pe zonele 
noastre verzi. De asemenea, 
sa respecte graficul de ri
dicare a containerelor cu 
reziduuri. Sintem hotăriți 
să facem din cartierul în 
care 
ția de locatari 
cartier model".

In răspunsul 
de locatari nr. 
ne : „Asociația 
3A a prelucrat 
necesitatea depunerii hîrti- 
ilor și reziduurilor numai 
în containere. Responsabi
lii de blocuri au sarcina 
de a urmări Și interveni 
cînd e cazul pentru ca spa
țiile din jurul containerelor

își are sediul Asoci.a-
nr. 8A un

Asociației
3 A se spa
de locatari 
cu locatarii

să fie in permanență cura
te".

l.a articolul menționat a 
răspuns și miliția municipa
lă. Cităm. „La adresa dv. 
prin care ne.-ați înaintat 
articolul, va comunicăm că 

' cele semnalate sînt reale. 
Factorii de răspundere de 
la Spitalul municipal (care 
au fost criticați în articol 
pentru că au blocat toată 
iarna și primăvara cu mo
loz trotuarul străzii Cons
tructorul — n.n.) s-au an
gajat ca la terminarea lu
crării să transporte molozul 
și zgura și să redea tro
tuarul în perfectă stare de 
folosire". Pînă Ia termi
narea construcției, trotua
rul va continua să rătnînă 
blocat. In plus, aspectul 
inestetic pe care strada, ca 
urmare a prezenței molozu
lui, îl are în zona respec
tivă. Considerăm că aseme
nea „motivări" nu ar tre
bui acceptate. .

bil este amplasat pe col
țul străzii Vasile Roaită, în 
fața sediului miliției muni
cipale, coinpletînd armonios 
urbanistica acestei zone.

• OMENIE. Ajutorul de 
miner Grigore Mocanu, de 
la sectorul VII al 
Lupeni, a suferit un 
accident (cauzele le
elucida organele de protec
ție a muncii). Din mină pî- 
nă la spital și în timpul, 
intervenției chirurgicale la

singe, 
s-au 

dona 
mun- 

cl~

minei 
grav 
vor

care a fost supus, acciden
tatul a pierdut mult 
La anunțul spitalului 
prezentat pentru a 
sînge 30 de ortaci de
că. Printre aceștia s-aU 
flat V. Brădățar, V. Brustur, 
P. Fotea, I. Hatîțoiu, D. Tă- 
taru și șeful brigăzii, Eu
gen Vlădar (AM.)

• EXCURSIE. Un grup 
de. elevi de la Școala ge
nerală nr. 7 Petroșani a.

plecat ieri îrrtr-o excursie 
de două zile la Porțile de 
Fier. Cu acest prilej eiey.ii.;. 
vor vizita sistemul hidro
energetic și de navigație și 
vestigiile romane., de pe 
malul bălrînului Danubiu.

• INSTRUIRE. In zilele 
de 26—27 iunie a c, se des- ■ 
fășoară analiza activității 
de pînă acum și instruirea 
celor 250 membri ai comi- 
shlor de judecată din un

tățile economice ale muni
cipiului, organizată de con
siliul municipal al sindica
telor și asociația juriștilor, 

în 
și

Instruirea are loc 
două centre: Petroșani 
Lupeni.

Rubrică realizată de 
Tonta ȚAȚARCĂ

orienl.it
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secundă

Cunună pentru învingători

' SUB IMPERATIVUL UNEI NOI CALITĂȚI

e- 
dc 

a

s-a încheiat anul sportiv școlar și de 
pregătire pentru apărarea patriei

FLOREA MAC/UCA, 
secretar a/ Comitetului municipal de partid, 

președintele Consiliului municipal de 
educație fizică și sport

ticipat cu rezultate re
marcabile la întreceri, de
ja tradiționale, ca „Tro
feul vacanțelor", „Crosul 
de toamnă" și altele, la 
etapele de masă organi
zate în școlile din muni
cipiu luînd parte peste 
19 000 de elevi. f

La finele celei de-a tre
ia ediții a competiției na
ționale „Daciada", munici-

Întreaga activitate» de 
educație fizică și sport, 
de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea pa
triei din anul școlar 1979 
—1980 s-a desfășurat sub 
semnul istoricelor hotă- 
rîrî ale Congresului al 
XII-lea al partidului, sub 
semnul unei calități noi, 
superioare, adusă prin 

r perfecționarea continuă 
a organizării și desfășu- piui nostru a fost repre- 
lării competiției naționale 
„Daciada". Sub conduce
rea șl sub îndrumarea 
nemijlocită a organelor 
de partid, organizațiile de 
tineret în strînsă colabo
rare cu C.M.E.F.S. au 
reușit să cuprindă între
gul tineret școlar în acti
vitatea de educație fizică 
și sport, contribuind, ast
fel, la dezvoltarea armo
nioasă, viguroasă, a ge
nerației tinere.

Indicatorii care stau la 
baza aprecierii nivelului 
de dezvoltare a tinerelu
lui școlar au înregistrat 
o creștere continuă, un 
procent de 80—82 la sută 
din totalul elevilor și-au 
îndeplinit normele de ve
rificare a gradului de 
pregătire fizică. La nume
roasele întreceri organiza
te la nivel central s-a 
manifestat o largă afluen
ță a tineretului școlar din 
Valea Jiului, care a par-

zentat cu cinste de elevi 
cum sînt Cristina Bădu- 
lescu, Dan Voichița, Ian- 
cu Popescu, Sergiu Kal
man și alții. Au fost de
clarate campioane muni
cipale la discipline și ca
tegorii de vîrstă echipele 
școlilor generale nr. 5 
Petroșani, 6 Petrila, Casei 
de copii Urican, (fotbal),

6 Petroșani (handbal), 
nr. 5 lupeni (triatlon ie
le), nr. 5 Petroșani (triat
lon băieți), nr. 6 Petrila 
(tetratlon), nr. 4 Vulcan 
(pregătire pentru apăra
rea patriei), nr. 1 Petrila 
(orientare turistică).

S-au consolidat, prin 
afluxul puternic al tinere
tului studios către, activi
tatea sportivă de masă, 
cele două cluburi sporti
ve școlare din Petroșani 
și Lupeni, din rîndul că
rora elevi ca Rita și Li- 
via Gheorghiță, Dorina 
Damian și Gheorghe Pop

nr.

au obținut rezultate re
marcabile pe plan repu
blican și chiar internațio
nal. S-au obținut 7 titluri 
de campioni republicani 
și alte rezultate notabile. 

Încheind anul sportiv 
școlar, nu trebuie însă 
ocolit aspectul că în acti
vitatea sportivă au mai 
existat neajunsuri și rie- 
împliniri, legate de une
le dotări, de unele laturi 
organizatorice și de 
desfășurare, probleme ca
re vor fi abordate în a- 
nul sportiv școlar 1980— 
1981, cu niai mult spirit 
critic șl autocritic de ă- .■ 
sociațiile sportive școlare, 
de toți cei care activează 
în acest domeniu.

In viitorul an activita
tea sportivă școlară și de 
pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei 
va trebui să constituie 
o datorie patriotică a 
tuturor cadrelor didactice 
și în specia] a profesori
lor de educație fizică, un 
mijloc de educare a mase
lor, de făurire a omului 
nou, să fie orientată spre 
realizarea unui climat de 
muncă la un nivel calita
tiv superior, pentru ca 
și prin sport cei care îl 
practică 
măreața 
trucție a 
România.

ria a Vili-a, conturile erau 
încheiate. Minerul Vulcan a 
jucat ultimul meci fără e- 
moții. Nu aspira nici la

Atletism

Telex
Rezultatei

Peste 60 de elevi din li
ceele municipiuluj au par
ticipat Ja etapa municipa
lă de pentatlon organizată

întrecerilor inter-

asociații sportive de 

la școlile generale, 

în anul 1979/1980

Locul I — Școala ge
nerală nr. 4 Petroșani 
(prof. I. Pop și M. M. 
Biscărdanu); locul 11 —- 
Școala generală nr. 6 
Petrila (prof. D. Ilere- 
dea si I. Cordea); locul 
III — Școala generală' 
nr. 5 Petroșani (prof. A. 
Ștăicu și D. Hăprcan); 
locul IV — Școala ge
nerală nr. 6 Petroșani 
(prof. C. Gherman și E 
Belei); locul V: Școala 
generală nr. 1 Lupeni 

(prof. I Nicuia T. Brand)
(M.B.)

ROMA 22 (Agerpres). — 
Așadar s-a încheiat cam

pionatul- european de fot
bal. In întîiriirea desfășu-, 
rată la Roma în prezența a 
peste 45 000 de spectatori 
echipa R.K Germania a în
vins cu 2—1 (1—0) selec
ționata Belgiei. Corespon
denții agențiilor internațio
nale de presa comentează 
pe larg ultimul act al aces
tui < unpionat. In comenta
riul său agenția France 
presse scrie printre altele: 
„învingători cu dificultate 
în fața Belgiei cu numai 
doua minute înaintea flu
ierului final, fotbaliștii vest- 
germanî și-au recâștigat ti
tlul cucerit în 1972 și pier
dut în 1976, în fața Cehos
lovaciei. după o suită do 
pcnaltiuri".

Minerul Lupeni a promovat în divizia

să participe la 
operă de cons- 
socialismului in ]

Sat sfacții și decepții

pat pe conlraatai’, a lobat 
balonul peste ultimul apă
rător, dar ținta s-a dove
dit greșită. După o perioa
dă de relativă acalmie, ba 
chiar de cădere, coechipierii 
lui Homan au reluat ofen
siva, Voicu, Covaci și Do- 
san au ratat lovitura libe
ră expediată de Petre Po
pa, au ocolit, de puțin, .bu
turile vîlcene. Spre fina-

CHIMISTUL RM VILCEA
— MINERUL LUPENI 0—2
(0—0). Înaintea ultimei 
tape a campionatului 
fotbal, în seria a Vll-a
diviziei C, pentru lider si
tuația nu părea prea roză. 
După ce tranșase în favoa
rea sa duelul cu formația 
omonimă din Motru, care 
cedase apoi... neverosimil, 
pe teren propriu, în fața 
craiovenilor, Minerul Lu- Iul primei reprize, gazdele 
peni a suportat spre finiș 
atacul dezlănțuit, cu toate 
mijloacele posibile (unele 
care afectează fairplayul), 
întreprins de Electroputere 
Craiova. O dovadă în acest 
sens o constituie și subita 
„îmbunătățire" a golavera
jului craiovenilor, în ulti
ma partidă de acasă, cînd 
înlr-o partidă „în familie'' 
a administrat Dunării Cala
fat un scor... fluviu : 9—0. 
Scor, care, în condiții de 
„calcul al hîrtiei", adică 
înfrlngere sau egal pentru 
Minerul, ar fi asigurat doi? 
jenilor satisfacția promo-

■ vării.
Acesta a fost cadrul psi

hologic dinaintea partidei 
de pe terenul Chimistului 
Rm. Vîlcea. Oaspeții au in
trat însă hotărîți să con
firme buna comportare din 
această ediție, în lupta lor 
fără menajamente, nu s-au 
arătat „altruiști", deci n-au 
ținut cont că teoretic chi- 
miștii mai aveau șanse de 
a evita retrogradarea. în
că din prima repriză, mine
rii au dominat mai mult, în 
min. 15 s-a consumat o o- 
cazie rarisimă, Voicu, scă-

Cu etapa de duminică a titlul de lider, dar nu se 
luat sfîrșit și campionatul temea nici de retrogradare,
diviziei C de fotbal, edi- In tabăra Științei Petroșani

emoțiile și speranțele s-au 
stins cu mult timp în. ur
mă. Soarta echipei era pe
cetluită încă înainte de în
ceperea returului. Nici mă
car un miracol nu mai pu-

(ia 1979—1980. Iubitorii 
fotbalului din Valea Jiului, 
au „primit cu vie satisfacție 
promovarea echipei lor fa
vorite „Minerul", în eșalo
nul valoric secund de fot
bal al țării. Aceasta a fost tea scăpa echipa studenți-

_îp seria a Vll-a. Pentru lor din Petroșani de la re-
cchipele divizionare C din trogradare. Așa că de-o
Vale, care activează în se- parte satisfacția promovării

în divizia B, de cealaltă de
cepția retrogradării în cam
pionatul județean.

D. C'RIȘAN

rămîn în zece oameni, 
deoarece Neqrea a avut O 
comportare ireverențioasa 
față de excelentul arbitru 
Coco Deleanu, prompt în 
intervenții ca și colegii săi 
bucureșteni.

După pauză, tehnicenii 
Minerului restructurează 
tactic jocul echipei, păs
trează doar trei fundași, în 
locul mijlocașului defen
siv M. Marian a fost prefe
rat vîtful Leca. Roadele re
distribuirii de sarcini s-au 
văzut Încă din mîn. 60, 
cînd tabela de marcaj a 
fost maculată — de pe a- 
ripa dreaptă Covaci a cen
trat impecabil, Leca a 
schimbat direcția balonu
lui, pe care Dosan l-a re
luat, 
După 
norii 
torie
Leca

impărabil, în plasă, 
alte 15 minute, mi- 

și-au asigurat o vic- 
clară — detenta lui 
a fost superioară în 

buchetul de jucători masați 
în careu, lovitura sa de 
cap a interceptat încheie
tura vinciului.

Victorie meritată a oas
peților, care răsplătește pu
terea lor de luptă și supe
rioritatea tehnică față de 
celelalte combatante din 
serie. Au impresionat în a- 
ceastă partidă Burdangiu, 
printr-o evoluție de excep
ție, Truică, Moraru, Petre 
Popa, Dosan și Leca. Bucu
rie de riedeswis în tabăra 

. minerilor de la Lupeni, 
care salută astfel intrarea 
favoriților lor în divizia 
secundă. Să adăugăm însă 
că la realizarea acestui 
succes un rol deosebit l-au 
avut conducerea minei, 
prin sprijinul acordat de 
directorul întreprinderii, 
ing. Gheorghe Marchiș, și, 
bineînțeles, suporterii care 
alcătuiesc, de departe, ceea 
mai entuziastă galerie din
Vale. (Ion VULPE)

la

Tinărul Vasile Ioniță 
muncește la l.M. Uri
cani doar din anul tre
cut. La început a lucrat 
la investiții, dar apoi s-a 
hotărî! să de îa la „lup
tă" cu stratul strălucitor 
de cărbune pentru a dlț 
și el, la concret, pîine 
industriei. Ortacii, admi- 
rtodu-i forța, îi spuneau 
mai în glumă, mai* în 
serios, cum că-i bun de 
luptător. Intr-adevăr, lui 
Ioniță îi plăceau luptele 
greco-romane dar Aso
ciația sportivă Minerul 
Uricani nu avea o ase
menea secției Dar iată 
că în acest an a luai 
ființă o semenea secție. 
S-a numărat și el bine
înțeles printre compo- 
nenții ei. După numai 
cîteva șăptămîni de an
trenamente, iată-1 îm
preună cu alți tineri ai 
secției de lupte greco ro
mane din Uricani, par-; 
ticipînd Ia faza pe zona 
ce a avut loc Ia-Brașov. 
A luptat cu ambiție și 
curaj, învingîndu-și pri
mii patru parteneri ide 
întrecere. învins în fi
nală a cucerit locul doi. 
Tînărul Vasile Ioniță se 
pregătește, în continua^, 
cu multă seriozitate și 
ambiție. Dorește din i- 
nimă să aducă în Va
lea Jiului o medalie . la 
lupte greco-romane. Ii 
dorim succes!

IlieCOANDREȘ

COMPETIȚIILE DACIADEI
..... '■ • ... ■■ ;■■■■■ ,,,. •

întreceri sportive cu participare de masă
cconomic Petroșani, Liceul 
industrial I’elrila, Liceul 
chimic Lupeni și Liceul in
dustrial Vulcan. Echipa 
Liceului industrial Vulcan 
(prof. Eugen Nicoară) a 

pe stadionul Jiul Petroșani. avut o comportare constan- 
Alleții au 
urătoarele probe: 100 
400 in (f) și 100, 800 m (b), 
sărituri în lungime, înălțime 
și aruncarea greutății. Pc pri.
mele trei locuri s-au clasat 
în ordine: fele. 1. Cristina 
Slănescu 1512 puncte ; 2.
Camelia Carpen 1462 pune- de chimie 5- J2; Liceul in
ie și Edith Nikola 1356 dustrial Vulcan — Liceul
puncte, toate de ni liceul industrial Petrila 8 3, ti
de matematică și fizică ceul e< cjnomic — Liceul
Petroșani; băieți: 1, ilie Petrila 4 6 .și Liceul V-ul-
Diaconu 1758 puncte, l’e- can — Liceul de chimie
tre Dragoescu 1748 puncte, 11-6.
ambii de la G.S.M. Petro- 
șanj și Jeno Nagy 1691 Fotbal
puncte, Liceul de matemati
că.

concurat Ia’ ur- W, cîștîgînd locul I șidrep- 
m, tul de participare la etapa 

județeană. Pe locurile 11 
și 111 s-au clasaț echipele 
Liceului de chimie Lupeni 
și Liceului industrial Petrila. 

lată rezultatele tehnice: 
Liceul economic — Liceul

turneul final al acestei ' se
rii, li s-a alăturat și repre
zentativa Institutului de 
mine . Petroșani. In cursul 
săptămînii s-au desfășurat 
meciurile etapelor 1—3 ale 
acestui turneu. Iată rezul
tatele tehnice: l.M. Dîlja 
—. l.M. Livezeni 6—1; l.M. 
Petrila — l.U.M.P. - 3—0; 
l.M. Dîlja -■ C.M.V.J. 3—1; 
I.M.P. — l.M. Livezeni 5 
—4; C.M.V.J. — l.M. Live
zeni 6—3; I.U.M P. — l.M. 
Dîlja 3—3; I.M.P. — l.M. 
Petrila 4—3. In clasamen
tul competiției, conduce 
l.M. Dîlja cu 5 puncte (12 
—5) din 3 meciuri jucate.

A. SLABII,
S. BAl.OI

Ghizela Gabor, elevă M-4 r 
Școala generală nr. 4 din 
Vulcan (profesor Dumitru 
Durnea), s-a clasat pe pri
mul loc, cucerind titlul de 
campioană a „Daciadei" la 
această disciplină și cate
gorie de vîrstă. i

Pe locul secund

Handbal
Duminică, .22 iunie a.c., 

pe terenul Clubului sportiv 
școlar din Petroșani a a- 
Vut loc etapa municipală a 
„Cupei U.T.C." (categoria 
14—19 ani fele). Au parti
cipat: echipe de la Liceul

' Tn seria preliminară de 
pe raza orașelor- Petrila— 
Petroșani au participat 12 
echipe, selecționate sindica
le din unitățile economice. 
S-au calificat pentru tur
neul final primele 3 'echipe . 
din seria 1 (l.M. Petrila,
l.U.M.P. și C.M.V.J.) și 2 
din seria a 11-a (l.M. Live
zeni și l.M. Dîlja) cărora, în

Victorie de prestigiu

In zilele de 21 -22 iunie 
în frumosul oraș Arad s-au 
desfășurat întrecerii^ fi
nale ale „Cupei pionieru
lui" la tir cu aer compri
mat. Au participat copii 
între 10—14 ani. Avînd o 
comportare remarcabilă

T,mp de trei zile în ora
șul de pe Bega s-au desfă
șurat întrecerile etapei de 
zonă a campionatului . re
publican școlar de fotbal, 
categoria 13—14 ani. Valea 
Jiului a fost reprezentată 
de echipa Casei de copii 
școlari din Uricani, antre
nată de profesorul Viorel 
l'rcnț. înving înd cu 3—1 
campioana județului Mehe
dinți, cu 3 2 pe cea din 

. Caraș-Severin, cu 8—0 a 
județului Arad și pierzînd 
cu 1—3 cu reprezentativa 
gazdelor, Școala generală 
nr. 10 Timișoara, elevii din 
Uricani s-au clasat pe locul 
secund. înscriind 10 goluri, 
elevul Mihai Ianoș din Uri
cani a devenit golgeterul 
acestei etape de zonă.
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Prezențe românești FUME
DELHI 23 (Agerpres).
La Delhi, a avut loc — 

sub auspiciile federației 
Națiunilor Unite din In
dia (HUNA) o adunare 
festiva dedicată aniversă
rii a 2050 de ani de la 
crearea primului stat dac 
centralizat și independent.

Cu același prilej a fost 
organizată o expoziție da 
carte și fotodocumentară, 
care prezintă la loc de 
frunte volume dedicate 
personalității și conccpți- 
i'or președintelui Nicola*1 
Ceaușescu.

Totodată, a îost prezen
tat filmul documentar ro
mânesc „Trepte spre isto- 
rie“.

tituirea primului stat dac 
centralizat și independent 
și sărbătoririi a 100 de. 
ani de la nașterea poetului 
Tudor Arqhezi. ■-

Cu acest prilej, a avut 
loc vernisajul expoziției 
„Vestigii dacice", care i- 
luslrează aspecte și 
mente semnificative 
istoria și civilizația 
daci’or.

tno- 
din 

gcto-

5

Primirea fe către vicepreședintele 
Egiptului a șefului delegației P.C.R.

I LONDRA 23 (Agerpres). 
5 Sub auspiciile Asocia- 
I ției de prietenie Marea 
: Britanic — România, • «t 
i fost organizată !a Londra 

o seară culturală româ- 
j nească, dedicată marcării 
l a 2050 de ani de Ia cons-

★
PHENIAN 23 (Agerpres). 

— La cinematograful „Ci- 
onlima" din Phenian s-a 
deschis o expoziție de fo
tografii prezentînd vesti
gii arheologice de pe te
ritoriul țării noastre, or
ganizată cu prilejul împli
nirii a 2050 de ani de la 
constituirea primului stat 
dac centralizat și indepen
dent. :

In cadrul manifestărilor 
inaugurale a fost, de ase
menea, ^proiectat filmul 
„Mihai Viteazul".

CAIRO 23 (Agerpres). — 
Tovarășul Ion Comun, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.', șeful dele
gației Partidului Comunist 
Român care, la invitația 
Partidului Național Demo
crat, efectuează o vizită o- 
ficială în Egipt, a fost pri
mit de Mohamed Husni 
Mubarak, vicepreședinte și 
secretar general al P.N.D., 
vicepreședintele Republicii 
Arabe Egipt.

■ Subliniindu-se cu satis
facție că este prima dele
gație a P.C.R. care efectu
ează o vizită oficială în 
Egipt, la invitația P.N.D.

.în cursul întîlnirii s-a pro
cedat la un schimb de pă
reri asupra preocupărilor 
actuale și de perspectivă 
ale P.C.R. și P.N.D., expri- 
mîndu-se, de ambele părți, 
dorința de a se dezvolta 
continuu, în spiritul stimei 
și respectului reciproc, bu
nele relații dintre cele do
uă partide de guvernămînt, 
dintre cele două țări și po
poare. Au fost abordate, 
totodată, unele aspecte ale 
vieții internaționale, inclu
siv ale situației din Orien
tul Mijlociu, subliniindu-se 
necesitatea reglementării ei 
pe calea dialogului: cons
tructiv..

Comunicat comun 
tagosîavo-maltez
BELGR AD 23 (Aqei pitos).

— :In comunicatul comun 
dat publicității la Belgrad, 
la încheierea convorbirilor 
dintre secretarul federal 
pentru afacerile externe al 
Iugoslaviei, Iosip Vrhoveț, 
și Joseph Casșar, vicepre- 
mierul Maltei. se sublinia
ză că cele două țări sînt 
profund interesate în men
ținerea păcii, securității și 
cooperării pe baze de ega
litate în zona Mediteranei 
și în lume și holărțte. tot
odată. să depună eforturi 
pentru realizarea acestor o- 
biective —- transmite agen
ția. Taring.

O declarație 
a regelui Hussein

18,25se spunea

de seri.scrisoare

19,30

19,45

TV

I

Intoarce-
Lăpușnga-

10X10
11,00

TV.
țările socialis-

18,05

I
1

I

PETROȘANI. — 7 No
iembrie: Operațiunea „Sta
dion": Republica: Albă ca 
zăpada și roșie ca tran
dafirul; Unirea: Mijlocaș 
la deschidere.

PETRU A : I 
„Buldozerul*’.

LONE A: O
pierdută.

ANINOASA: 
rea lui Vodă 
nii..-”-. : ' .

VULCAN — Luceafărul: 
Prezenlatorul.

EUPEN! — Cultural: 
Deznodămînt la frontieră; 
Muncitoresc: Antichități.

16,05 Teleșcoală.
16,25 Clubul tinerelului.
17,10 Almanah pionieresc.

Mărturii străbune.
Armonii pe portativ 
cu Marina Voica, 
grupul „Trison”, 
Cornel Constantiniu, 
Cornel Eugaru, Do
rin' Anastasiu, A- 
drîan Romcescu și 
Nicu: Pop.
Revista social poli
tică 
Din 
te.
1001

ș

1 
i

încheierea sesiunii Consiliului 
guvernatorilor al A.l.E.A.

Teleșcoal-ă-
Film serial: Dallas

— Compania prtro- 
lieră Ewing.

11,50 Telex
16,00 Te

18,50
19.00 Telejurnal. -

Dosarul resurselor 
refolosibile.
Ancheta TV: Con
troalele la control.
Teatru TV: « As
censiunea Iui Artu
ro Ui trebuie opri
ta", de Bartolt
Brecht. Premieră pe 

; V țară.
22,10 Telejurnal.

WASHINGTON 23 (Ager
pres). într-un interviu acor
dat rețelei americane de te
leviziune N.B.C. la înche
ierea vizitei oficiale pe ca
re a efectuat-o în Statele 
Unite, regele Hussein al 
Iordaniei a reafirmat ne
cesitatea unei reglementări 
de pace autotcuprinzătoare 
în Orientul Mijlociu. El a 
arătat, în context, transmi
te agenția France Presse, 
că . „securitatea Israelului 
va fi asigurată și garantată, 
dacă drepturile legitime ale 
poporului palestinian vor fi 
recunoscute în cadrul unei 
păci globale".

VIENA 23 (Agerpres). —- do
La Viena s-au. încheiat lu- te 
crăriie sesiunii Consiliului 

Guvernatorilor al Agenției 
Internaționale pentru ener
gia Atomică (A.l.E.A.). 
Principala problemă de pe 
ordinea de zi a, lucrărilor 
a constituit-o examinarea 
activității A.l.E.A. în ce. 
privește promovarea coope
rării internaționale în do
meniul aplicațiilor pașnice ■ 
ale energiei nucleare, în 
conformitate cu angajamen
tele asumate de statele nu
cleare prin Tratatul de ne- 
proliferare a armelor nucle- ' 
ale. Consiliul a holărît cre
area unui comitet pentru 
examinarea problemelor pri- 

■ vind garantarea livrărilor

materiale și echîpamen- 
nucleare și a realizării 

serviciilor în domeniu] ci
clului combustibilului nu
clear.

încadrează de urgență
electoral

Rezultatele

23 (Agerpres),-— 
au fost anunțate,

23 (Agerpres). 
au fost anunța-

DOCUMENT 
educa ției în 
oficial la

Anunț
JAPONIA

sută, 
el

cu
în 

este

alegerilor 
din Irak

BAGDAD
— In irak 
te rezultatele alegerilor pen- 

. tru Adunarea Națională, 
desfășurate vinerea trecută. 
Ziarele irakiene au publicat 
numele,__celor 250 de depu
tat! ai parlamentului, aleși 
dintre 840 de candidați.' In
tre cei aleși se află și 17 
femei. Prima sesiune a par
lamentului se va deschide 
la începutul lunii viitoare, 
precizează agenția I.N.A.

INTR-UN 
privind starea 
lume, difuzat 
Națiunile Unite, Banc : In
ternațională pentru Recons
trucție și dezvoltare (BIRD) 
arată că peste 250 milioane 
de copii. și 600 milioane de 
adulți de pe planeta noas
tră sini privați de educația 
de bază, în ciuda unor pro
grese substanțiale realizate

in domeniul învățăniîntului 
de către țările în curs de 
dezvoltare.

Documentul menționează 
că cele mai dezavantajate 
categorii în privința acce
sului la educație, în țările 
în curs de dezvoltare, sînt 
locuitorii din zonele rurale 
și femeile.

SANJAY GANDHI, fiul, 
în vîrstă de 33 de ani, al 
primului ministru indian, 
Indira Gandhi, și-a pierdut 
viața, luni, într-un accident 
aviatid. El pilota un planor,, 
care s-a prăbușit- în imedia
ta apropiere a aeroportului 
Safdarganj, de la Delhi.

TOKIO 
La Tokio 
luni, rezultatele finale ne
oficiale alo alegerilor pen
tru Camera Reprezentanți
lor. Partidul Liberal Demo
crat, de guvernămînt, a ob
ținut 284 din cele - 511 
mandate ale Camerei Re
prezentanților, fiind urmat 
de Partidul Socialist /din 
Japonia, cu 107 mandate, 
KOMEITO — 33 mandate, 
Partidul Socialist Democra
tic — 32 mandate? Partidul 
Comunist din Japonia — 
29 mandate, Noul Club Li
beral — 12 mandate. Parti
dul Social Democrat Unit 
— 3 mandate. iar un
număr de 11 mandate au re
venii unor candidați care 
s-au prezentat ca indepen
denți. .

Potrivit agenției Kyodo, 
pentru marți este prevăzu
ta o reuniune a liderilor 
libera] democrați pentru e- 
xaminarea problemei suc- 
sesiunii premierului Masa
yoshi Ohira Ia conducerea 
P.L.D., de guvernămînt, 
a guvernului.,

- un portar (bărbat) pentru restauran
tul „Minerul* Petroșani.

Condiții de încadrare și remunerare 
conform Legii 57/1974.

Relații supîirrentaie la Biroul organiia- 
,ea muncii-retribuire-personaî, telefon 43394,

Din presa străinâ („fwda“)

„In diferite țări, ■ copf.i- 
cientele de folosire utilă a 
resurselor de energie și 
combustibil se deosebesc fi
nele de altele. In țările 
„Pieței comune” acest coe
ficient este in medie 
puțin peste 30 la 
Uniunea Sovietică .. 
de aproximativ 43 la sută. 

. Cu toate acestea. în 1980, 
din cele 1,6 miliarde tone 
de combustibil convențional 
care se alocă în U.R.S.S. 
pentru nevoile producției 
.și pentru întreținere, apro
ximativ 900 milioane tone 
vor constitui consumurile 
neproductive.

In ultimii ani s-au rea
lizat multe lucruri pentru 
-sporirea eficienței folo
sirii combustibilului și e- 
nergiei. Trebuie acționat 
însă și mai' departe intens 
pentru găsirea unor căi și 
mijloace de consumare ra

tronată a acestora.
Peste o treime din pier

derile de combustibil și de 
energie pol fi lichidate 
în următorii zece ani, iar 
cheltuielile necesare pen
tru aceasta se vor recupera 
cu rapiditate. Este vorba 
de ridicarea nivelului ex
ploatării gospodăriei ener
getice, de perfecționarea 
probeselor și instalațiilor e- 
xistente, de introducere a 
altora noi, mai eficiente, de 
folosirea mai deplină a re
surselor energetice secun
dare. O economie însemna
tă de energie poate fi ob
ținută și prin reducerea fa
bricării de produse mari 
consumatoare de materiale, 
precum și prin folosirea mai 
largă a materiilor prime se
cundare.

Exista și o altă rezervă, 
și anume dezvoltarea ter- 
moticării centralizate prin

folosirea unor mari centrale 
termice și prin desființarea 
simubană a celor mici, în
vechite și cu eficiență're- 
duSă. .

Totodată, urmează să se 
înfăptuiască ample lucrări 
pentru sporirea eficienței 
sectorului energetic pe ba
za unor soluții noi. In pri
mul rînd, este vorba de o gie există și în stadiul fi- 
folosire mai largă a ener
giei atomice în economia 
națională. In paralel cu 
construirea in viitor a unor 
centrale electrice nuclea
re, trebuie să se treacă la 
construirea unor centrale 
nucleare de termoficare cu 
un înalt grad de siguranță. 
Intrarea lor în exploatare 
va elibera cantități însem
nate de combustibil organic, 
inclusiv dc păcură și de ga
ze naturale. O cOntrală ter
mică nucleară este capabilă 
să asigure căldura necesară

pentru un oraș cu o popu
lație de 400 000 de locui
tori, eliberind, anual. a- 
proximativ ■ 81X1000 tone de 
combustibil organic. Cons
truirea primelor două cen
trale de ‘aceșt fel a și în
ceput ■

.Rezerve pentru economi
sirea de combustibil și euer-

nai al utilizării lor. Cauze
le principale ale actualelor 
risipe constau în încărca
rea insuficientă a instalați
ilor tehnologice, în exploa
tarea nesatisfăcătoare a 
stațiilor de compresoare și 
a rețelelor de aer compri
mat, în izolarea termică 
insuficienta a cuptoarelor 
electrice, în supravegherea 
slabă a motoarelor electri
ce și a corpurilor de ilumi
nat" "'.o"'

1» .î .-' îâ a *

SCHIMB casă colonie cu 
două camere zona Hermes 
sau Vasile Roaită. Informa
ții P. Groza 57. Petroșani. 
(509)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Fazakas 
Ernest, eliberată do I.M
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(Agerpres)

Mica publicitate
Pe’rila. Se declară 
(508)

PIERDUT certificat
naștere pe numele Vîrzob 
Gpeorghe eliberat de Con

do ' silîul popular al munici
piului Turnu Severin în 
1971. So declară nul. (510)


