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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNÎȚ1-VA froșu ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI Al P C R
SI AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

ANUL XXXVII, NR. 8832 JOI, 29 IANUARIE 1981

EXIGENȚE ALE ANULUI 1981
Mecanizare K Productivitate S Rentabilitate

CADRE DE 
CONDUCERE DIN 

UNITĂȚI 
ECONOMICE SINT 

SOLICITATE 
SĂ RĂSPUNDĂ :

1. Ce măsuri ați întreprins pentru 
introducerea șl exploatarea eficientă a 
unor noi tehnologii ?

2. Cum acționați pentru realizarea 
productivității muncii planificate ?

3. Cu ce rezultate economice veți Tnche 
la trimestrul I și anul 1981?

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, miercuri, 28 ianu
arie, a avut loc ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

în cadrul ședinței a fost dezbătut și 
aprobat Raportul privind îndeplinirea 
Planului național 
nomico-socială a 
România pe anul 
cinai 1976—1980. 
cutiv a stabilit 
Comunicatul cu 
Planului național 
nomico-socială a 
România în perioada 1976—1980 și tot
odată a adoptat în legătură cu aceasta o 
Hotărîre-Apel care se dă publicității.

In continuare. Comitetul Politic Exe
cutiv a examinat Raportul în legătură 
cu aplicarea măsurilor stabilite de Con
ferința Națională a partidului din de
cembrie 1977 cu privire la perfecționa
rea activității organelor de justiție, pro
curatură și ale Ministerului de Interne

unic de dezvoltare eco- 
Republicii Socialiste 

1980 și pe întregul cin- 
Comitetul Politic Exe- 
să fie dat publicității 
privire la îndeplinirea 
unic de dezvoltare eco- 

Republicii Socialiste

La invitația secretarului general al 
Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Baas Arab Socialist
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INDIVID

Azi, răspunde Ionel BOTOROAGĂ, inginer șef al I.U.M. Petroșani

Odată cu trecerea J la înfăptuirea pro_ " * gramului de mecanizare a- minelor, întreprinderii noastre i-au revenit sarcini deosebite începînd cu intrarea în fabricație a unor produse noi, pe care meseriașii noștrj nu le mai construiseră, cum ar fi de exemplu, complexele de susținere de tip SMA-1 și SMA-2 sau combinele de abataj CA-1 și CA-2. Aceasta a presupus adaptarea, pentru început, a tehnologiilor clasice la noile solicitări, iar ulterior a condus la schimbarea a- cestor tehnologii cu alte
le adecvate. Pentru a fi mai- pe înțeles am să dau cîteva exemple: tăierea tablelor se făcea manual de către mun.

citofi cu o calificare modestă. 'Aveam probleme la asamblare — dimensiunile și contururile pieselor nefiind exacte, fidele modelului — și calitatea lucrărilor executate lăsa de dorit. Prinintroducerea unor mașini de debitat semiautomate, cu copiere dupășablon, au crescut precizia lucrărilor executate, calitatea productivitatea cii.. re, cii oriI ti mează să primim șini semiautomate debitat prin copiere fotocelulă după desen.Un alt exemplu : înlocul sudurii clasice, manuale, cu electrozi,

acestora și mun_ Avînd patru arzătoa- productivitatea a crescut de pe mașină.perspectivă

introdus o mașină semi_ automată care sudează în mediu protector (mediu cu bioxid de bon). Pe lingătățirea substanțială calității s-a dublat productivitatea realizate.A fost proiectată tehnologia și am realizat . matrițele pentru confecționarea unor părți componente ale echipamentului hidraulic pe care din 1982 îl vom realiza în întregime la I.U.M.P. In cel mult două săptămîni numărul acestor repere va fi majorat. Deocamdată le realizăm prin a_ daptarea tehnologiilor de lucru existente dar în
Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

și de îmbunătățire a legislației, stabilind ! 
măsuri corespunzătoare. Comitetul Po
litic Exceutiv a „subliniat obligațiile con
siliilor populare ale organelor de mili-* 
ție și procuratură de a aplica cu fermii 
tate legile țării pentru întărirea ordi
nii publice. De asemenea, s-a indicat or
ganizațiilor de partid, organizațiilor de 
masă și obștești, mijloacelor educative 
să intensifice munca politică de educare 
a oamenilor muncii în spiritul unei com
portări civilizate, al respectării norme
lor de conduită și conviețuire ale socie
tății noastre socialiste.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare cu 
privire la vizita de prietenie pe care a 
efectuat-o în Bulgaria. în ziua de 21 ia
nuarie 1981, la invitația tovarășului To
dor Jivliov, prim-secretar al Comitetului 
Centra) al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

(Continuare în pag. a 4-a)

din Siria președintele Republicii Arabe 
Siriene, Hafez Al-Assad, va face o vi
zită oficială de prietenie în România, în 
prima jumătate a lunii februarie.

Mereu la datorie
...Suna 

angajant, 
asemenea 
se poate 
pre colectivul 
lui l de la I.M. Vulcan 
care-și onorează ritmic 
sarcinile de plan, colec
tiv de oameni 
care știu să se 
zeze în momente 
le. „Și noi avem 
tați specifice muncii mi
nerești, —■ ne destăinuia 
ing. Aurel Hisern, șeful dar și mijloace de rea- 
sectorului 1 — intercala- 
ții de piatră în frontul 
de cărbune, uneori difi
cultăți în aprovizionarea 
cu vagenete goale la 
blocul I, grupa Cojoca- 
ru, alteori defecțiuni e- 
lectromecanice. -Dar ni 
le rezolvăm singuri. Nu 
așteptăm să ne vină 
ajutoare din afară. In 
momente grele, apelăm 
la comuniști și „decre-

muncitoresc, 
frumos un 

titlu, Da, așa 
spune și des - 

sector'll-

mobilizare ge- 
pentru realiza- 

Ne strîn-

tăm" 
nerală 
rea planului, 
gem rîndurile, cum S-ar
spune, și fiecare știe 
ce are de făcut. Omului 
trebuie să-i dai un țel,

vrednici 
mobili- 

difici_ 
, greu-

însemnări

Uzare, Apoi, oamenii tre
buie să te vadă în mij
locul lor, că lupți ală
turi de ei, pentru rea
lizarea planului".

Secretarul brganizației 
de partid, ~ 
Mareș, mai

ganizației de bază, a 
devenit o practică de a 
face analize decadale cu 
șefii de brigadă și con
ducerea sectorului asu
pra modului de înde
plinire a sarcinilor' de 
plan. Nu așteptăm sfir- 
șitul lunii să vedem re
zultatele, ele se urmă
resc și se susțin zi de zi. 
Sînt colective care bi
ruie mai greu necazuri
le și noi trebuie ca 
nivel de conducere 
le ajutăm".

Acestea sînt doar 
teva elemente din 
periența de muncă 
harnicului colectiv 
la sectorul I al I.M.
can care în trimestrul 
IV al anului trecut șl_a 
depășit planul cu 730

Teodor ARVINTE

♦
I
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COLECTIVITATE

la 
să

CÎ- 
ex- 

a 
de 

Vul-
Constantin 

adăuga : 
„Foaia de acord, care 
se inmînedză șefului de 
brigadă la începutul lu
nii, nu înseamnă totul.
Pentru noi, biroul or- (Continuare în pag.. a 2-a)

Etapă hotârîtoare 
pe șantierul 
de mătase

Ritmuri intense 
de lucruColectivul șantierului din Petrila al I.C.M.M. își concentrează în a- cest an eforturile pentru punerea cit mai grabnică în funcțiune a preparației modernizate Petrila. Din primele zile ale anului, aceste e- forturi au fost răsplătite de realizări superioare în execuția importantei investiții. Cum 

a debutat execuția în 
noul an ? — iată între.» barea cu care a început convorbirea noastră cu inginerul constructor Nicolae Bogdan, 
șef de lot.— Comparativ cu realizările lunii decembrie ’80, vom executa în luna ianuarie a.c. lucrări de peste 1 milion lei mai mari,prezintă o dublare a realizărilor lunare. După primele două decade
Interviu consemnat de 

Anton HOFFMAN

să

ceea ce re.

(Cont. în pagina a 2-a)
............ 

Un colectiv care.și onorează cu fapte 
propriu) angajament adăugind la cele 
30 000 tone de cărbune obținute peste 
sarcina planificată a anului trecut încă 
un plus de 4 700 toaie cărbune la zi în 
această lună, colectivul întreprinderii 
miniere Bărbăteni este hotărît să încheie 
luna aceasta cu peste 6 000 tone căr
bune extras peste sarcina planificată. 
Alături de activitatea rodnică a sectoa-

aliniază și acti- 
colectivul secto-

pe lista forma.

relor de producție se 
vi ta tea desfășurată de 
rului IV transport.

înscriindu-și numele
țiilor fruntașe, ale anului 1980, echipa 
lui Mihai Simion (în foto) cu ortacii 
săi Iulian Maria și Ioan Satmar 1 își adu
ce contribuția la buna activitate a sec
torului IV transport asigurînd condiții 
bune pentru extracția cărbunelui.

Important obiectiv deinvestiții, realizat la indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, Țesă- toria de mătase din. Lu- peni trebuie să fie pusă în funcțiune în acest an. Termenul (reeșalonat !) de punere în funcțiune 31 mai a.c. — poatefie respectat numai prin. tr_o mobilizare exemplară a eforturilor construe- ’ torului, pro. Investițiile, la termen îectantului și ’ ■beneficiarului. Șl de CalitateCa urinare _________ ______a închiderii, în linii generale, a corpului principal al halei de fabricație, în ultimul trimestru al anului 1980 s-a trecut la montarea primelor războaie de țesut. In 19 ianuarie a.c. a fost transportat și amplasat cel de_al 40_lea război de țesut, din cele 180 cîte va avea în final Țesătoria. Un colț al halei, unde sînt înghesuite 30 de războaie de țesut, a fost destinat, grija ganizării unui atelier-școa_ lă, unde tinerii muncitori să-și poată desăvîrși pregătirea profesională. Dar atelierul-școală n_a putut fi pus în funcțiune. Nu este asigurată încă

provizoriu, prin beneficiarului or_

Țesătoriei 
din Lupeni și nici nu poate fi reali, zată temperatura la pot să funcționeze dernele războaie de sut. Spațiul destinat telierului-școală a îngrădit cu— seînduri. sește sursa de căldură. In ședința de comandament) de investiții din luna decembrie a anului trecut reprezentanții constructorului și beneficiarului au ______________ întocmit un grafic de lucrări prioritare pentru țesă- torie. In a. cest grafic se prevedea, printre altele, terminarea pînă Ia 15. ianuarie a.c. a canalului magistral destinat, ventilației, în ideea că prin realizarea acestuia se pot monta, provizoriu, niște aeroterme pentru încălzirea spațiilor de producție. La același termen au fost angajate și alte lucrări cu caracter prio- ritar, cum sînt izolațiile și pardoselile. Dar aceste lucrări sînt departe de a fi terminate. Pardoselile corpului principal nu realizate decît în porție de 60 ia sută.în ceea ce privește :Viorel STRĂUȚ

care, 
mo, 
țe- 
a~ 

fost 
Lip.

sînt pro.Iar fini.
(Continuare în pag, a 2-a)
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Succesele anului trecut- 
imbold pentru o nouă 

calitate in 1981
■

Mereu la datorie
(Urmare din pag. I)

Trăsătura dominantă care a caracterizat adunarea generală a oamenilor muncii din cadrul rănguș, Constantin Țur- șantierului 5 instalații a_ parținînd Grupului II de construcții Valea Jiului al T.C.H. a fost modul în care colectivul acestuia a acționat, în 1980, îți ceea ce privește asigurarea lucrărilor de instalații la obiectivele construite.Realizarea și chiar depășirea principalilor indicatori economici relevă faptul că s_a muncit bine, succesele obținute, rod acțiunilor inițiativelor organizației ind pentru cii de aici temelia pe care ei le vor așeza pe cele ale anului 1981. Producția fizică, raportată la anul 1979, a fost depășită cu 50 la sută ; productivitatea muncii a crescut cu 32 la sută, iar principalul indicator economic — producția netă — s-a realizat în proporție de 109,12 la sută. S-au ob- generală ținut 8,60 lei economii la 1000 lei producție, toate acestea în condițiile în care planul a fost depășit cu 88 apartamente.Darea de seamă prezentată de ing. Alexandru Grigore, șeful șantierului, a subliniat cu satisfacție ca"" in. anul trecut s-au realizat cu 4.4 milioane lei mai mult comparativ cu producția anului 1979, obținîndu_se un spor de 25 000 lei la productivitatea muncii pe fiecare lucrător al șantierului. Au fost nominalizate echipele conduse de Haralambie

Moroșan, Ion Stancu, Pa_ raschiv Frîncu, Constantin Tociu, Hariton Hă- »1 a- 
a 

si

Adunări generale 
ale ai oamenilor muncii Și____ ___________

de partid, fi- oamenii mun

canu și Vașile Stîngaciu, care, prin calitatea lucrărilor executate, s-au situat pe locuri fruntașe în întrecerea desfășurată în șantier.Prezentarea sarcinilor de plan sporite ce stau în fața colectivului în anul 1981 a declanșat rodnice discuții. în cuvîn- tul lor șefii de echipă și muncitorii, luîn- du-și angajamentul că sarcinile le vor îndeplini și depăși, cu propuneriau venit concrete vizînd mai buna organizare a lucrului pe echipe (Haralambie Moroșan), întărirea ordinii și disciplinei (Ion Bușcă), aprovizionarea la timp cu materialele și sculele necesare (Nicolae Nicolae și Vasile Stîngaciu).Prin propunerile și măsurile stabilite, adunarea 
a oamenilor muncii de la șantierul 5 instalații s_a constituit într_un adevărat forum muncitoresc în care dorința de mai bine, exigența pentru buna desfășurare a viitoarelor lucrări și răspunderea muncitorească și_au spus răspicat cuvîntul în vederea îndeplinirii integrale a sarcinilor de plan ale a- nului 1981, an ce trebuie să marcheze îmbunătățirea radicală a activității tuturor colectivelor de muncă.

Gheorghe OLTEANU j

**1 tone de cărbune. La 
naliza decadei a Il-a 
lunii ianuarie se 
tuează tot pe treapta de
sus a hărniciei mine
rești, cu un plus de 
900 tone de cărbune. Mi_ 

colectiv 
pro- 

Acțio- 
pentru 

lucru, 
dat în

rierii acestui 
gindesc astăzi la 
ducția de mîine. 
nează continuu 
noi fronturi de 
De curînd, s-a 
exploatare un nou aba
taj cameră cu o capaci
tate de 150 tone de căr
bune pe zi în Stratul 3, 
blocul V, unde lucrează 
brigada comunistului 
Ștefan Gantz. La jumă
tatea decadei a IlI-a va 
da cărbune dintr-un nou 
frontal din stratul 3, blo
cul I, brigada lui Gri
gore Cojocaru care a- 
cum lucrează la preaba-

taj. Dintre oamenii 
torului I care-și fac 
xemplar datoria la 
cui de muncă, prin 
losirea judicioasă a tim_ 

pului de lucru, a utilai 
jelor din dotare, se dis
ting minerii Alexandru 
Bunăiașu, Mihai Bota- 
ru, Dumitru Curecheru, 
Sava Gheorghe, Carol 
Ivacsoni, Grigore Cos- 
tică, Mihai Dudescu, Fo
nică Matei și mulți, mulți 
alții. Cind dimineața, la 
raport, șeful sectorului 1 
prelimina 1000 de va- 
gonete, în ziua res
pectivă cu siguranță se 
realizează. Există con
cordanță în vorbele și 
faptele acestor eapieni, 
începînd de la șeful de 
schimb și pînă la șeful 
de sector, care cunosc 
capacitatea și puterea 
de muncă a oamenilor 
din subordine.

Semnificativ este raș

sec- 
e_ 
lo- 
/•-

punsul brigadierului Mi
hai Neștian la întreba
rea ; „Crezi câ poți să-ți 
faci preliminarul de 
180 de vagonete 1"

— Cind am dat pre
liminarul tovarășului 
maistru m-'am gîndit la 
capacitatea frontului de 
lucru și la puterea de 
muncă a membrilor bri
găzii pe care o conduc. 
Niciodată nu prelimin 
o producție peste puteri 
pentru ca apoi să iasă 
mai puțin. Dar nici mai 
puțin nu prelimin față 
de posibilitățile frontu_ 
lui de lucru, ar fi de
mobilizator pentru orta
cii mei.

Așa gîndește și acțio
nează un colectiv care 
vrea să fie mereu în 
frunte, mereu la datorie, 
să dea patriei cărbune 
mai mult și de mai bună 
calitate.

* I

Ritmuri intense
(Urmare din pag. 1)

ale lunii, avem convingerea că vom realiza integral planul de investiții al lunii ianuarie Ia acest obiectiv» 
— Care sînt principa

lele măsuri organizato
rice care vă asigură 
succesul ?— Corespunzător programului de intensificare continuă a ritmului de execuție, încă din primele zile ale a- nului 1981 am reușit să completăm efectivele cu 15 muncitori. \ Pentru sporirea capacității de execuție la montaje, printr_o bună conlucrare cu beneficiarul, am încheiat un contract de lucrări în acord global cu o echipă formată din opt lăcătuși din preparație. Pentru coordonarea mai eficientă a execuției și întărirea asistenței teh_ nice, începînd cu această lună, șantierul își desfășoară activitatea cu două loturi de construcții, din care unul numai pentru preparație, și unul de montaj acționează Dreponderent aici. în acest cadru, toate formațiile de Iu_ cru își depășesc propriile sarcini de investiții, și la productivitatea muncii. Toate fapte constituie sele finalizării, menul prevăzut,capacității de producție.

(Urmare din pag. 1/

calitate

ți harnica muncitoa
re, comunista Angelica 
Cioabă dhi cadrul ate_ 
Jierului electric al I-M. 
Petrila.

< ■
O acțiune 
lăudabilăConducerea complexuluialimentație publică „Minerul" din Petroșani a luiat inițiativa ca în fiecare joi seara să organizeze, cu sprijinul formațiilor de artiști amatori din Valea Jiului și altor formații de artiști profesioniști si a_ matori din țară, o seară cultural-distractivă intitulată „Seară petroșăneană“. Frumoasă inițiativă. care sperăm să se bucure de succes.

aceste premi- la ter- a noii
Realizarea programului de 
mecanizare a mineritului

• ••••••••••••••••) ••••••••• •••••••••••••••••
Etapă hotărîtcare pe șantierul Țesătoriei de mătase400 000 lei. impune ca construcții executareal Urmare din pag. I)sajul in mozaic nu s_au realizat nici 10 ia sută din lucrările prevăzute. In mod ne justificat, conducerea T.C.I. Craiova a retras de pe șantierul țesătoriei betoniștii și mozaicarii. Practic, în- primele două săptămîni ale lunii ianuarie constructorul n-a realizat mai nimic. Abia din 1.5 ianuarie a sosit o echipă de... dulgheri, care in prezent e_ xecută cofrajele pentru lucrări exterioare. Două din principalele solicitări ale beneficiarului, respectiv terminarea la 15 ianuarie a-c. a lucrărilor la uzinele de condiționare nr. 1 și nr. 2. de care depinde in mod hotărîtor începerea probelor tehnologice ale primelor capacități productive ale țesătoriei n_au fost realizate încă.Pentru funcționarea ireproșabilă a războaielor de țesut se cer în hale un microclimat cu o concen-

n_a
trație minimă de praf și o temperatură constantă, relativ ridicată, de plus 22 grade. Aceste utilaje sînt montate zilnic. Constructorul însăexecutat , pe locurile de montare, finisajul mozaicurilor. Tovarășul Gheorghe Băcanu, șeful șantierului de construcții Lupeni al T.C.I. Craiova, a promis că va asigura e_ xecutarea mozaicurilor în spațiile de fabricație înainte de începerea montaje- loir, dar nu s_a ținut de cuvînt. In această situație, beneficiarul sporește zi de zi, numărul războaielor de țesut montate pe spațiile care nli au fost finisate in mozaic. Dacă lucrările de finisare urmează să fie executate in prezența delicatelor utilaje descoperite, vor pune în pericol funcționarea la parametri proiectați a războaielor de țesut, care sînt foarte sensibile la praf. Și nu trebuie scăpat din vedere, în acest context, că un război de țe_

sut valorează Iată de ce se șantierul de să urgenteze finisajelor interioare.O altă . problemă care are un caracter prioritar o constituie asigurarea forței de muncă. Pînă în pre_ zent din necesarul de 513 încadrați in muncă prevăzut pentru țesătorie (din care 481 muncitori) au fost școlarizați doar 45 ajutori de maiștri și 162 de țesătoare. Pe lingă acestea la Deva sînt curs de pregătire 20 femei pentru de. urzitoare, re chimice și năvăditoare.Se impune deci, din partea constructorului să ia măsurile necesare gentărij lucrărilor de nisări interioare, iar partea beneficiarului mai intensă pentru recrutarea și ficarea forței Termenul de punere în probe tehnologice a țesătoriei din Lupeni poate fi Jși trebuie să fie respectat.

în de meseriile preparatoa-
ur- fi_ din o preocupare ‘ cali- de muncă.punere

I 
I 
i 
I 
* 
t
I 
I 
1
» 
I

Reparații 
îndelungate 
dar de slabă

Locuiesc în blocul 1, i apartamentul 11, de pe } strada Venus din carti- I erul Aeroport — Petro- ! șahi, Deoarece muncesc ÎU orașul Vulcan, am dus ceasul de mînă al fetiței mele la secția de specialitate din Vulcan 
a cooperativei „Straja" Lupeni să_l repare. Du_ I pă circa 3 luni, cit a I stat Ia atelier, l-am lu_ I at gata reparat. Mește_ ; șugarul mi_a atraș a_ ! tenția cum că dacă în- tîrzie șă-1 duc înapoi să-1 regleze. A fost reglat de atunci de cîteva . ori, dar de întîrziat tot întîrzie. Oare o repara-: Ue : nu ! de atît de îndelungată se . putea executa și calitate ?

< Gheorghe MATEI 
Petroșani

curînd vom introduce noi tehnologii de mare precizie și finețe în e- xecuție, cum este de exeinpiu centrul de prelucrat cU comandă numerică.Am primit mașini de alezat și frezat noi, cu performanțe superioare, unele fiind montate iar altele sînt în curs de . montare.Creșterea produc_ tivității muncii este Bo sarcină cu implicații deosebite în activitatea întreprinderii. Nu avem suficientă forță de muncă și mă refer la oameni, bine lificați. încercăm suplinim această prin creșteri de ductivitate. In primul rînd calificăm continuu tinerii nou spsiți în unitate. Pentru absolvenții a 10 și 12 clase se fag cursuri de perfecționai re la locul de muncă și după trecerea unui primesc diploma muncitori calificați, bună parte din cei lificați îi poligalificăm pentru a pu‘ea fi folosiți în cele maț diverse o- perațiuni cu aceeași eficiență. Extindem lucrul pe mai multe mașini. A. ceastă metodă și-a do-

casă lipsă pro-

test de
O

ca_

vedit . eficiența. Numai în trimestrul IV al anului trecut cu 10 mașini, care pe trei schimburi au fost mînuite doar de 8 oameni și nu de 30. s_a obținut o producție netă suplimentară de 654 566 lei.Nu am insistat dar est" de la sine înțeles că grăită cale de creștere a ■ productivității muncii constă in folo^rea eficientă a tehnicii din dotare, a tehnologiilor și însușirea rapidă a noilor tehnici și tehnologii.Prin înființarea postului de inginer șef cu pregătirea producției se vor crea un atelier de proiectare tehnologică cu 25 de proiectanți, un atelier de SDV-istică și autputilare cu alți 25 de oameni, un birou de pregătire a producției eu 5 oameni. Toate acestea vor fi subordonate inginerului șef cu pregătirea producției, cum subordonat îi va fi și a- telierul de sculărie aproximativ muncitori, lor se va regăsi, îndoială, productivitate pe care le vom realiza.Atît pe trimestrul I cît și pe întregul an 1981 ne vom realiza sarcinile planificate.

ca200 de Activitatea fără în creșterile de

I
I
I
•I
I
I

rul de a crea un climat optim, de angajare în muncă a minerilor.
SPECTACOL PENTRU 

MINERI. Luni, la intrarea în schimbul II, în sala de apel a I.M. Vulcan, minerii au aplaudat un scurt program susținut în cinstea fruntașilor în producție de Ansamblul de cîntece și dansuri „Banatul" din Timișoara. Asemenea acțiuni, devenite tradiționale, au da_

O NOUA UNITATE. In zona blocului „200" din o- rașul Lupeni, intens populată, se amenajează o nouă unitate de aprovizionare cu carne. Lucrarea este încredințată echipei de zidari condusă de Ștefan Papuri- că, de la E.G.C.L. Lupeni.
„SEMNE ' BUNE“ț La Maternitatea din Vulcan s-a născut al 50-lea

copil— Ciprian — primul copil în familia Anicăi, casnică, și ajutorului miner Petru Olaru. Cei 50 de copii năs_ cuți în Vulcan, în mai puțin de o lună, sînt „semne bune'" pentru noul an. Și ’o curiozitate — 37 dintre noii născuți sînt băieți 1

pe a c e s t ăn Petroșani.țean ne_a nicăm că sește la serviciul, administrativ al întreprinderii comerciale.
Onestul cetă- rugat să comu_ obiectul se gă-

IN AȘTEPTARE. Șoferul Ion Medrea, de la A.T.A. Petroșani, a găsit un portset roșu în clădirea în care se află sediul I C.S.M.I.

IN TURNEUL FINAL al campionatului de șah al A.S. Voința Lupeni, faza pe cooperativa meșteșugărească „Straja", după cinci runde s-au clasat pe primele locuri Petrică Tolea, Constantin Dobre, Constantin Truschici și Alexandru

Domba. In această săptămî- OLIMPIADA MELODI- 1 nă vor avea loc întreceri ILOR. Este titlul spectacd- I și la alte discipline sporti- lului ce va fi prezentat Imelomanilor din Lonea, în | ziua de 30 ianuarie, ora 18, la clubul sindicatelor, de către colectivul teatrului de estradă Deva. (Mihai Vachcld)
ve.

„PIETONUL" — s-a intitulat recenta acțiune organizată de formațiunea de circulație din cadrul miliției orașului Vulcan, ocazie cu care au fost depistați con_ travenienți de la legea circulației. Amănunte într_un număr viitor al ziarului nostru. (Gh. O.)

Rubrică redactată de 
Anton HOFFMAN
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Colectivitate
dean: tnmînarea carnetu
lui roșu de membru de 
partid.

profesionale, cit șide cele 
politice primite din partea 
organizației de partid, il

PRESTIGIUL BRIGĂZIIIn colectivul de mineri ai Paroșeniului, brigada Gheza Kalman se bucură de un prestigiu deosebit. Rezultatele obținute de brigadă din primele zile ale anului — 7 ml avansare în plus față de plan cu combina de înaintări în stratul 13, panoul 7 — constituie ț 
o confirmare firească a vredniciei membrilor brigăzii, iGheza Kalman, șef de brigadă, ne spunea: „Preș- / tigiul brigăzii a fost cîștigat prin seriozitate și dis_ ! ciplina în muncă a fiecărui component al brigăzii, ț Dar, mai cu seamă prin mobilizare exemplară pen- i tru depășirea planului lună de lună. Fiecare dintre > noi a înțeles, că numai rezultatele bune ne pot aduce J cîștiguri mari". IAcești oameni nu au uitat nici o clipă că izvo_ i ruj avuției fiecăruia este munca. Iată ce ne destăi- 1 nuia tînărul si harnicul sef de schimb Nicolae Popa : ț „< .. ____ " - ............. ...frumoasă. Am transpirat mai mult ca în celelalte luni, dar a meritat. Rezultatul ?. F _ “ ,' cu 15 ml față de media lunară și realizarea unui r cîștig de 300 lei pe post. Se cerea urgentat un suitor J de atac. De el depindea îndeplinirea planului sec-. torului II, care concura ia locul I în întrecerea pe întreprindere. Noi am înțeles chemarea șefului de sector, ing. Ion Dăbuleanu. Dacă scurtăm cu 5 zile darea în funcțiune a suitorului, pentru sector însemna un cîștig de 2300 -tone cărbune. Deci, a fost și o problemă de conștiință, am putea spune, chiar de prestigiu, a colectivului din care face parte și brigada noastră". Această opinie este întărită și de 
Arpi Domokoș, un alt șef de schimb din aceeași brigadă : „La noi nu lucrează un schimb pentru altul, cum adesea se mai discută la unele brigăzi. Toți știm ce avem de făcut. Șeful de brigadă ne dă la toți de lucru, dar ne și trage la răspundere. Pentru el nu sînt schimburi preferențiate ! De aceea ținem la el și_1 urmăm. De fapt, șeful de brigadă ne_a învățat un lucru important : să, lucrăm cu mare a- tenție cu utilajele din dotare. Fiecare brigadă ard o anumită experiență de lucru, dar brigada noastră a_ daugă mereu ceva la această experiență, nefăcînd altceva decît șă-și depășească propriile performanțe si astfel să realizeze 1,6 km de galerie". (T. ARVINTE)

,Cea mai grea lună din anul 1980 a fost și cea mai l
X A »-»-» ton VI crd rol WI31 -rvviil t- /-»<■» îr» Xza-lx»! ol f Â ’Depășirea planului I cî rpa li ■varpa unui. J

I

Anul acesta se împli
nesc șapte ani de cînd lu
crează la S.S.H. Vulcan. 
Dar, pentru că, adăugind 
și anii de ucenicie cînd e- Ș 
levul de școală profesio
nală Cornel Grindean ve
nea aici ca să. descifreze 
pe viu tainele strungului, 
cei 1 ani devin zece. ~~ 
zece ani de muncă 
mijlocul unui colectiv 
chegat și harnic, zece 
în care acest tînăr a 
tigat stima și prețuirea 
lor din jur.

— îmi amintesc de păr_ 
că ar fi fost' ieri — ne 
mărturisește strungarul 
Cornel Grindean. Cînd 
am pus, pentru pri
ma dată in viața mea, 
mina pe strung, aveam e- 
moții, nu știam ce vor zice 
ceilalți. Dar, pînă la ur
mă, a învins ambiția de a 
arăta că vreau să învăț, 
ca lumea,

Lucru 
prisosință 
dean, căruia încep să i se 
dea să execute piese a că
ror realizare cere precizie 
de microni.

Urmează, la scurt timp, 
evenimentul mult așteptat 
de uteeistul Cornel Grin-

SA MUNCIM Șl SĂ TRÂIM 

ÎN CHIP COMUNIST

Da, 
in 

în- 
ani

!. . JH .Ofilii
u
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Societății 
nu poți să-i 

ceri mai 
mult decît

o meserie, 
demonstrat 
de tînărul Grin-

CU

atestă aprecierile și pă
rerile despre el ale celor 
din colectivul în care mun
cește :

— E un muncitor foarte 
bun. Știu că dacă îi dau 
o piesă să mi-o iacă, o 
face ca la carte — ne spu_

— In clipa aceea mi-am 
dat seama că a fi comu
nist obligă la mai mult și 
mai bine, la continua per
fecționare profesională și o 
conduită morală ireproșa
bilă.

Că acest lucru nu a fost .
dezmințit de-a lungul ani- nea maistrul Iuliu Dușiin- 
lor îl dovedesc faptele de 
muncă, ale tînărului de 25 
de ani, modul în care S-a 
achitat atît de sarcinile

fă. ■
— La acțiunile întreprin

se de organizația U.T.C. 
răspunde primul, vine tot

timpul cu inițiative, 
ceva nou — opinează se
cretarul organizației U.T.C., 
Dorn Lazăr.

— Odată, mai demult, 
mărturisește Marin Lazăr, 
secretarul comitetului de 
partid- de la S.S.H. Vulcan» 
l-am întrebat : „Măi Cor
nele, ce-ți place fie mat - 
mulț?“ «Să muncesc», mi-a 
zis el. L-am privit mai 
atent și, văzîndu-i hotărî- 
rea ce i se citea pe chipul 
său, mi-am dat seama că 
înaintea mea stă un ern 
care știe ce vrea, cu uri 
țel precis conturat. Și, du
pă cîțiva ani, am avut con
firmarea faptului că răs
punsul de atunci n-a fost 
doar o «vorbă aruncată în 
vînt. Dimpotrivă.

Aceasta este succinta bio
grafie de la locul de mm. 
că, profilul unui tînăr me
seriaș care a înțeles că 
societății nu poți să-i ceri 
mai mult decît îi dai, care 
a știut să așeze munca mai 
presus de orice, înțelegînd 
că numai ea, munca cins
tită, este cheia tuturor suc
ceselor în viață.

O. GHEORGHE

lucrea-

inși este trei

îm_ la lo_
Preparația Lupeni’£. măcar n-am avut să întreb unde vine Acum... ? Acum to_ bine. Lucrez

două

SENTIMENTUL CERTITUDINII

NEGLIJENȚA TRAGICA, In dimineața zilei de 24 ianuarie în locuința familiei Istudor din Petrila, strada Republicii hr. 234, a rămas nesupravegheat minorul Ștefan, în vîrstă de 3 ani. In vreme ce tatăl se afla la serviciu, iar mama, după cumpărături, cu curiozitatea specifică vîrstei, copilul a încercat să aprindă un chibrit. Din nefericire a reușit Așa se face că, la întoarcere, mama a fest silită să anunțe pompierii. Transportat în stare de inconștiență la spital, micuțul Ștefan n_a mai putut fi salvat. încă o victimă a neglijentei unor părinți care lasă la îndemîna copiilor nesupravegheati cutia cu chibrituri.
GOL... PUȘCULIȚA, Dorind să_și completeze pușculița cu economii, minorul Marcel Doru Jura vie a ales calea furtului, fiind surprins în postura de hoț de buzunare la Baia comunală din Petroșani. In loc x să_și „spele" păcatele, fiindcă nu era la prima a_ batere, M.D.J. a intrat la... apă. Acest lucru se datorează și părinților, care nu 1-ati... săpunit la timp. Pentru ei. de acum, rufele murdare nu se mai spală în... familie.

Nu o dată întîmplarea îți oferă prilejul să întîl- nești oameni pe care ai fi dorit să-i cunoști cu mult înainte. O astfel de „întîmplare" se numește Irina Șusta, de la Preparația Lupeni, singura femeie — șefă de echipă de la „întreținere". Eram în căutarea unui subiect de reportaj, cînd maistrul de întreținere Dumitru Nebunu ne_a sugerat ideea .cunoașterii e- chipei de „recondiționări role", care „este un e_ xemplu de muncă și comportare. nu pentru că este formată din trei femei, dar pentru că și_a cîsti- gat acest renume prin seriozitate, pricepere si dăruire".In acest univers labo_ rics al mecanicii, unde ’se hotărăște soarta transportului de cărbune, cepînd de la recepție pînă la încărcare greu de crezut că femei pot să aibă un rol mai mult decît important. Dar cine este această șefă

de echipă 7 Cum a ajuns ea aici 7— Meșteșugul acestei profesii l_am deprins la Cîmpia Turzii. Originară fiind din comuna Spălna- ca, deci bjstriteancă, am rămas oarecum surprinsă, cînd, cu un sfert de veac în urmă, la nici 19 ani, mi s-a dat diploma și mi s_a spus : „Te duci la Nici timp asta.tul e preună cu setul aici preparatie, avem o cuință bună, frumoasă, avem satisfacții, nu ne lipsește nimic. Sau, știu eu 7 Poate că ne lipsește tinerețea, dar nu_i ducem, dorul pentru că ea ne-a ajutat să ne realizăm, să ne maturizăm.O ascultăm vorbind cu plăcere despre munca ei, despre împlinirile ei. Cu aceeași căldură ne_a vorbit si despre cele femei din echipă. Prima, Maria Bîrleanu,

ză, în aceeași secție cu soțul ei. Este originară din Lupeni, ca și cealaltă, Voichita Puia. Ce le unește pe cele trei femei ? Sentimentul că indiferent de vîrstă, sau, cum zic ele, de „afinități", au v datorie de împlinit. Faptul că secția de „întreținere și reparații transportoare cu bandă1' din care fac parte, însumează peste 10 km de benzi și că a_ sigură buna funcționare a acestora, iii permanență, spune — credem noi — totul. Echipa condusă de Irina Șusta a fost înființată doar cu un an în urmă, dar realizările sînt din ce în ce mai convingătoare.— Ni s-a încredințat o răspundere „de bărbați" — spune eroina reportajului nostru, o vom duce la capăt, cu sentimentul cert al împlinirii profesionale, cu mîndria muncitorească de a fi tot mai utile economiei naționale.
Ioan-AIexandru TATAR

• — - , ______________/

băuturile barman a bufetul Petroșani
REST... CONTRAVENȚIONAL. Surprinsă soliei- tind suprapret la oferite clientilor, Maria Iliș, de la „Zori de zi" dina fest sancționată contravențional de lucrătorii de miliție. Aviz altor colegi de breaslă, care nu s_au convins încă de faptul că din— zori de zi trebuie respectate normele de servire civilizată, corectă.

Rubrică redactată de 
Ion FI ASTRUL, 

cu sprijinul It% major 
t Ion ARSENIE
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loț vitriolante, din nefericire izbucnită doar a_ tunci cînd s-a pus capăt fărădelegilor lui D.M. Cine este și cum a ajuns acest tînăr în mlaștina faptelor antisociale ? A_ cum, cînd dreptul la învățătură nu numai că este prevăzut expres prin lege, dar si obligatoriu pînă la o anumită treaptă, D.M.

dictie cu menirea de ma_ mă, tatăl — condamnat la locul de muncă?Pentru fiecare ispravă, M.D. caută o explicație, încearcă alibiuri, teoretic argumentele se înlănțuie plauzibil, sînt însăilate de o inteligentă inventivă. In realitate însă...— Cînd am dat cu pumnul în cel de_al doi-foarte furat am si

Pare incredibil și tuși acest tînăr, Dominic Mailat, din Petroșani, își detaliază calm suita de grave infracțiuni, comise tntr-un răstimp scurt, nu mai respectă însă firul cronologic, ar fi și imposibil. numai memoria unui calculator ar putea înregistra fidel isprăvile comise de el pînă la 17 ani, cîți are acum.— Am făcut multe. In ’78 am biciclete la Deva,spart cîteva mașini locuințe. Am la activ două tîlhării și un vioi în grup.Așadar, un infractor înrăit, cinic, care s-a înhăitat cu alții de teapa sa, cuncscuti doar după diminutivele prenumelor sau porecle. Faptele abominabile au fost comise cu premeditare, dar doza curajului sporea cu fiecare pahar de alcool îngurgitat în plus. Cei care au luat cunoștință de palmaresul lui infracțional întreabă retoric: cum fost posibil... 7O retorică gratuită, care ascunde doar indiferenteismul, egoismul unor oameni plasați acum sub carapacea „atitudinii"

se a

Indiferenteismul, brazdă 
fertilă a infracțiunii...

— Anchetă —n_a reușit să treacă de clasa a V_a. Datorită lui, datorită părinților. . care au neglijat educația o_ draslei lor și a celorlalți patru copii, de ce să n_ă spunem, vinovați se fac și foștii săi profesori, care au admis soluția „re_ butării" sale sociale. Despre părinții săi, D.M. are o părere disprețuitoare, epitetele devin capete de acuzare, de ce alte a_ precieri s-ar putea bucura mama sa care are o comportare în totală contra-

lea student, mi-a rămas ceasul lui pe mînă...Cu astfel de argumente, infractorul a'găsit deseori portițe de scăpare în fata unor creduli sau a celor mulțumiți cu o explicație oarecare. îngăduința de care a beneficiat în ochii lumii, i_a permis să șarjeze, să comită abateri mai mari, să certifice în relațiile cu semenii săi „dreptul pumnului, al junglei", comportamentul de fiară s_a înrădăcinat Pe fondul ne-

păsării condamnabile părinților, a celorlalți oameni cu care a venit în contact. In peisajul fracțiunii, M.D. este care cere o țigară, pretext al tîlhăriei, se întreabă de ce < juns la miliție.Indiferenteismul. mența la nesfîrșit altoit năravuri din ce mai periculoase, gîndul îi este nu să lepede de apucăturile le, ci să scape cu mai< puțin". Tilharul drumul mare pozează mielușel.— La ce pedepse ștepți 7— Să mă dea la școală de reeducare, indcă nu m-am gîndit o s_ajung aici (la arestul miliției — n.n.).Legea își va spune cu_ vîntul Dominic Mailat / se face vinovat de a fi J călcat în picioare norme- ț le vieții noastre civilizate, i Cei care i-au facilitat .' odiseea infracțională, ca J și alții care procedează 1 similar, nu au mustrări de ț conștiință 7
Andrei APOSTOL, 

cu sprijinul
It. major Ion BOCOȘ

De la oin-• tipul ca apoi a a-cle_ i-au ce în acum se sa_ „cît- la înteo fi_ că

I

inimă laalta„Sînt multe lucruri lume care simțirea, scrie tin man, nea, scrisoare argumente, prețuirea pentru tovarășul său de muncă, minerul Nicclae Cojocarii, de la sectorul ,V, a_ lesă, pentru calitățile morale si meritele sale, să reprezinte acest colectiv în organul sindical al minei. Pe pe că un poate să evoce fidel aspecte ale muncii pline de abnegație a ortacilor săi. Mărturisind surpriza plăcută, provocată de scrisoarea lui, îi adresăm invitația de a se considera printre cronicarii subteranului. Așteptăm deci vești noi pentru ziar. (I.V.)

în sensibilizează înnobilînd_o“, ne vagonetarul Constan- Mircea Verde la I.M. Lo- demonstrînd, într-o copleșitoare în

această cale îl anunțăm corespondentul nostru rîndurile sale dezvăluie condei sensibil. care
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tiv acordă deosebită impor
tantă faptului că în cadrul 
recentelor convorbiri de Ia

pentru personalul

PETROȘANI — 7 
iembrie: Rețeaua 
republica : Bizonul 
Unirea : Al treilea mortal.PETRILA : Noi aventuri pe vasul Poseidon.LONEA : Labirintul.

Executiv al C.C. al P.C.R.
Comitetul Politic Execu.

tiv a aprobat în întregime Ruse, s_a ajuns Ia noi in
și a dat o înaltă apreciere 
rezultatelor rodnice ale no
ului dialog la nivel inalt 
româno-bulgar. Desfășura
te într-o atmosferă de cor
dialitate, de caldă prietenie 
și stimă reciprocă, carac
teristică tradiționalei prie
tenii româno-bulgare, rela
țiilor dintre țările, parti
dele și popoarele noastre, 
convorbirile dintre tovară
șii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au eviden
țiat di verși t at eă, profunzi
mea și trăinicia raportu
rilor dintre România și 
Bulgaria, care au cunoscut 
în anii socialismului o 
permanentă extindere și 
diversificare. Cei doi con
ducători de partid și de 
stat au relevat cu satis
facție că relațiile de rod
nică conlucrare româno- 
bulgare se dezvoltă și se 
adîncesc continuu pe cele 
mai diverse planuri, pe ba
za principiilor marxism-le- 
ninismulul, ale deplinei e- 

galități, respectului indepen
denței și suveranității na
ționale, în spiritul preve
derilor Tratatului de prie
tenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre Româ
nia și Bulgaria din anul 
1970. S_a evidențiat că 
sarcinile și obiectivele sta
bilite de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov 
în timpul vizitei oficiale a

, delegației de partid și de 
stat a Republicii Populare 
Bulgaria în Republica So
cialistă România, precum 
și în cadrul celor două în- 
tîlniri prietenești de la Vo- 
den și Timiș din 1980, se 
realizează cu succes.

Comitetul Politic Execu.

țelegeri, care vor contribui 
la intensificarea și diversi
ficarea în continuare a co
laborării și cooperării în 
sfera producției materiale, 
în domeniul tehnico-științi- 
fic, aceasta slujind dezvol
tării economice a celor 
două țări, construcției so
cialiste în România și Bul
garia.

Comitetul Politic Execu
tiv a relevat, de asemenea, 
însemnătatea deosebită a 
schimbului de păreri din
tre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul To
dor Jivkov privind unele 
probleme actuale ale situa
ției internaționale, ale miș
cării comuniste și munci
torești. A fost reafirmată 
și cu acest prilej hotărirea 
Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare 
Bulgaria de a acționa nea
bătut, împreună cu cele
lalte țări socialiste, cu for
țele progresiste, antiimpe- 
rialiste și iubitoare de pa
ce de pretutindeni pentru 
dezvoltarea procesului des
tinderii, pentru adoptarea 
unor«măsuri efective de de
zarmare, de asigurare a 
păcii și securității în Eu
ropa și în lume, pentru 
promovarea unei cit mai 
largj și neîngrădite colabo
rări între popoare. Dialo
gul româno-bulgar a scos 
în evidență necesitatea de 
a se face totul pentru solu
ționarea problemelor din
tre state numai pe cale 

pașnică, prin tratative, por_ 
nindu-se de Ia respectul in
dependenței fiecărui popor, 
de la interesele păcii și co
laborării internaționale. A- 
șa cum s_a subliniat în 
cursul convorbirilor, este 
deosebit de important ca

reuniunea de la Madrid 
reprezentanților statelor 
participante la Conferința 
pentru securitate și co
operare din Europa să se 
desfășoare într_un spirit 
constructiv, astfel încît să 
se încheie cu succes, să 
ducă la adoptarea hoiărîrii 
privind convocarea unei 
conferințe de dezangajare 
militară și de dezarmare 
în Europa, la dezvoltarea 
pe multiple planuri a con
lucrării între toate țările 
continentului, să stabilească 
organizarea în continuare 
a unei noi reuniuni consa- I 
erate colaborării și securi
tății în această parte a 
lumii. Comitetul Politic E- 
xecutiv consideră de o deo- I 
sebită importanță hotărirea I 
Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare 
Bulgaria de a depune toa
te eforturile pentru întări
rea relațiilor de Prietenie, 
colaborare, bună vecină
tate și înțelegere între ță
rile și popoarele din Bal
cani.

Comitetul Politic Execu- |
tiv a aprobat în unanimi- I
tate înțelegerile și conclu
ziile la care s_a ajuns în 
timpul vizitei și a stabilit 
măsuri pentru traducerea 
lor în viață, în scopul am
plificării relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român . 
și Partidul Comunist Bul
gar, dintre Republica So- ' 
cialistă România și Re- • 
publica Populară Bulgaria, I 
în interesul popoarelor . 
român și bulgar, al țărilor | 
socialiste, al cauzei so_ . 
cialismului, progresului și I 
păcii în lume.

' ★ I
Comitetul Politic Execu- ’ 

tiv a rezolvat, de aseme
nea, o serie de probleme 
curente ale activității 
partid si de stat.

I 
I
I 
I
I

I 
I
I

ANINOASA : Familia Barkley de pe Broadway. , ./ < ■VULCAN — Luceafă
rul : Al treilea salt mortal ; Muncitoresc : Ziua mult visată.LUPENI — Cultural :Colombo la Londra.URICANI : Singurprintre prieteni.

încadrează urgent pentru • șantierul de 
montaj panouri pentru locuințe din Lupeni, 
următoarele categorii de personal :

Jiul Petroșani

Gazdele, corigente la toate capitolelede Ia Rusii, înIntr_un anonimat fără precedent, pe stadionul din Lonea, divizionara A Jiul Petroșani trebuia să susțină ieri revanșa amicalului cu F.C.M. Reșița. Datorită ' unor neglijențe greu de - imaginat la nivelul organizatorilor. gazdele s-au deplasat la teren mulțumită bunăvoinței advesarilor lor: Disputa n-a putut avea loc ia Lonea, întrucît terenul masivul înaintaș

siv Preda Anina) — care merită atac între tinerii Lăsconi și Barbu, a fost „plantat" Ghe_ aldîr (de la C.S.M. Drobeta Turnu Severin), un luptător de forță, cu un șut necruțător, dar și cu un bagaj mai subțire de deprinderi tehnice. Deși nu a fost căutat de coechipieri, a șutat era impracticabil. In cele în cîteva rînduri, ba chiar, din urmă, pentru a nu compromite deplasarea reșițenilor, s.a decis folosirea terenului înzăpezit de la Petrila, care s_a dovedit un obstacol în calea spectacolului sportiv. In aceste condiții, conducerea nului și executarea procedee tehnice au lăsat de dorit. Replica bănățenilor . a pus în umbră superioritatea ierahică a Jiului, în min. 10, Gabel a „semnat" o bară, alte ocazii și-au creat Portic (11) și Fior ea (15), dar Mușat a readus la egalitate raportul șuturilor în transversală (19). După pauză, antrenorii divizionarei A au încercat un nou cuplu defen-

(venit Romeo atenție, iar o lună. Numărătoarea versă, în condițiile atit dificile ale returului, legate de programul Jiului, ne_a surprins printr-un start greșit. Este necesar ca formația noastră să, prindă, urgent, ritmul optim al pregătirilor. . /
Ion VULPE

Teleșcoală.Pagini din istoria teatrului românesc. Reluarea e- pisodului 7.Roman foileton : 
„Trecea un călă

reț", Reluarea episodului 7.Telex.Telex.Teleșcoală. Cabinet TV de științe sociale.Curs de limbă rusă.Viața culturală.Baschet feminin : Politehnica București — Accorsi Torino (repriza a II-a) in „Cupa Campionilor europeni". Transmisiune directă de la Sala Floreasca- Film serial pentru copii: Buratino.Episodul 4.Telejurnal.I Actualitatea nomică.19,40 Ora tineretului.20.20 Călătorie în Univers. Serial știin
țific. Episodul 4.21.20 Teatru TV ! „Cer 
cuvîntul" de Dra_ gariiir Horomnea.22,25 Telejurnal.

12,5516,0016,05
16,3516;5518,00

19,0019,20 eco_

balo- altor

în min. 63, la o greșeală a lui Bordea, a țintit transversala. Fără a-și împlini menirea de joc de verificare și de revanșă (in prima manșă, scorul a fost favorabil reșițenilor : 4—2);partida a avut un sfîrșit ne- deCis, grăbit pe motive de frig de arbitrul Max Naidin, care n_a avut prilejul să admire, alături de puținii spectatori rătăciți la Petrila, faze fierbinți. Carențele organizatorice și rezultatul în sine al partidei de ieri, în compania unei divizionare B, trebuie să dea de gîndit conducerii și tehnicienilor clubului Jiul, fiindcă pînă la reluarea întrecerilor oficiale a rămas mai puțin de
AMSTERDAM 28 (Ager- campionul mondial, marele preș). Federația interna- maestru sovietic Anatoli tională de șah (FIDE) a al_ Karpov, cu 2 690 puncte, cătuit lista celor mai buni Marele maestru român Flo- jucători pe anul 1980, pe rin Gheorghiu împarte baza coeficientului ELO.Pe primul loc se află Gheorghiu împarte locurile 33—38 cu alti mari maeștri.

șef șantier (grad I) 
șefi loturi (grad II) 
subingineri constructori 
tehnicieni constructori 
maiștri constructori

- tehnician normator 
inspector personal 
merceologi 
contabili.

De asemenea mai recrutează : 
montatori panouri 
betoniști 
zidari 
fierari betoniști 
sudori

— macaragii
— dulgheri, 
întreprinderea asigură
— spor de șantier 

nelocalnic
— regim de lucru
— cazare și masă
— retribuția în rețeaua de construcții 

montaj A.

Relații suplimentare, la biroul personal 
al I.M.C. Deva, telefon 13930, interior 116.

prelungit 
contracost

mecanică

I

și 
explorări geologice Hunedoara-Deva 

încadrează pentru Secția de foraj Valea Jiu
lui (Bărbâteni) următorul personal :(Bărbâteni) următorul personal «

— sondori, șefi la sondeze
— sondori
— mecanici foraj
— tractoriști și buldozerișți
— 2 primitori-distribuitori materiale
— muncitori necalificați — cu posibili

tăți de calificare in meseria de son
dor, la Secția de foraj Valea Jiului.

Se asigură cazare gratuită in cămine 
pentru nefamiliști, spor de șantier conform 
legii.

Prezentarea pentru încadrare la Secția 
de prospecțiuni geologice Valea Jiului din 
Bărbâteni (Lupeni), județul Hunedoara.

Informații suplimentare la telefon 208.

strada Aleea C.F.R. nr. 9, 
încadrează urgent pentru activitatea de 

service și asistență tehnică la produsele fa
bricate de întreprindere și in exploatare la 
unitățile miniere din Valea Jiului.

- un inginer, specialitatea mecanică
(electromecanică) ’

— un inginer, specialitatea electroteh
nică

— 5 electricieni, categoria 3—6

- 5 lăcătuși, categoria 3-6
Condițiile de încadrare și retribuire con

form Legii nr. 12/1971 și respectiv nr. 
57/1974.

Solicitanții trebuie să aibă domiciliul sta
bil în Petroșani.

Informații suplimentare se primesc la 
biroul personal-invățămînt-retribuire (telefon 
33970, interior 117 sau 160).

Mica publicitate

de
PIERDUT ecuson 442, e- liberat de Baza de aprovizionare Petroșani. Se declară nul. (89)PIERDUT diplomăajutor miner pe numele Ionescu Valerian, eliberată de I.M. Paroșeni în anul 1977. Se declară nulă. (90)PIERDUT legitimație de

serviciu pe țan Maria, I.R.E. Deva.lă. (91)PIERDUT serviciu pe Vasile,Lupeni. Se declară nulă. (92) ' ,

numele Romi- eliberată deSe declară nu-legitimație de numele Timiș eliberată de I.M.
ANUNȚ DE'FAMILIE

SOȚIA, copiii și surorile mulțumim tuturor ce lor care prin prezență și flori au fost alături de noi în greaua pierdere pricinuită de dispariția neașteptată a celui care a fostAIOJI NICOLAE.Nu te vom uita niciodată. (93)
REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA! Petroșani, str. Republicii nr, 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2464 (secții), TIPARUL i Tipografia Petroșani, str. Republicii nr. 67.


