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Aplicarea noului me
canism 
ciar a impus, 
procesului de 
nare a conducerii și 
nițicării economiei 
ționale, punerea de 
cord a cadrului legislativ 
pe linie de investiții cu 
cerințele realizării unei 
calități' noi, superioare în 
acest sector de activita
te. Sintetizînd principa
lele acțiuni ce trebuie în
treprinse îți diferite eta
pe de realizare a investi
țiilor, legea reglementează 
unitar și cuprinzător a- 
ceastă activitate, în baza 
indicațiilor conducerii su
perioare de partid, ale se
cretarului său general, pri
vind aplicarea noilor 'solu
ții- constructive și de fo
losire' a materialului.

Semnificative sînt pre_ 
economico-finan- . .vederile referitoare la n.e_ 

fundamentării 
din punct de 

eficienței eco- 
etapelor de 
obiectivelor, al 
de atingere a 

proiectați,

în cadrul 
pcrfecțio- 

pla_ 
na_ 
a-

cesitatea 
investițiilor 
vedere al 
nomice, al 
realizare a 
termenelor
parametrilor 
precum și al măsurilor ce 
trebuie luate pentru 
lăturarea deficiențelor 
activitatea de investiții. O 
deosebită importanță se 
acordă cuprinderii în plan 
a noilor obiective de in
vestiții, aceasta fiind po
sibilă numai cu aproba
rea Consiliului de Stat, 
indiferent de mărimea și 
complexitatea investiției și 
numai după ce se asigu
ră folosirea integrală a 
capacităților existente. Se 
asigură pe această cale

în-
în

concentrarea eforturilor, 
a resurselor materiale, u- 
marie și financiare, a tu- 
turor factorilor ce concu
ră la realizarea obiecti
velor de investiții, 
prioritate la cele 
ductive, astfel incit 
poată fi respectate

cu 
pro- 

să 
ter

menele planificate de pu
nere în funcțiune, în 
fermitate cu duratele 
execuție aprobate, 
nu pot să depășească 
mitele stabilite în 
derile legii pentru 
obișnuite.

Constantin FĂCEA, 
șef birou avizare, finanța
re. creditare — Filiala Pe

troșani a Băncii de 
Investiții

con- 
de 

care 
li-

preve- 
cazuri

(Continuare în pag. a 2-a)

Lansînd chemarea la întrecere către toți minerii țării

COLECTIVUL I.M. PAROȘENI ESTE FERM 
DECIS SĂ ÎNFĂPTUIASCĂ 

hotArîrea-apel
a Comitetului Politic Executiv al C. C. al P. C. R.

Noul mecanism economico-financiar,
factor determinant in creșterea

eficienței economice
de
Ia

In contextul obiectivelor urmărite 
colectivul I.M. Paroșeni, în chemarea 
întrecere, în spiritul recentei Ilotărîri- 
Apej a Comitetului Politic Executiv ăl 
C.C. al P.C.R., ziarul „Steagul roșu" a 
organizat, cu sprijinul comitetului de 
partid și al conducerii minei Paroșeni, o 
masă rotundă la care au participat ca
dre cu munci de răspundere in activi-

Analiza activității anului 
1980, făcută în cadrul a_ 
dunării generale a oame
nilor muncii de la Spitalul 
municipal Petroșani, a pri
lejuit reliefarea cîtorva as. 
pecte semnificative ce o- 
glindesc grija pentru sănă
tatea minerilor, a întregii 
populații din Valea Jiului, 
caracterizînd totodată mun
ca depusă, la toate nivele
le, de personalul medico- 
sanitar. Prin separarea sec
țiilor de interne și cardio
logie, înființarea comparti
mentelor de urologie și 
neurologie, restrîngerea de 
la 60 la 25 de paturi a sec
ției TBC, ca urmare a re
ducerii ariei acestei maladii 
și alte măsuri organizatori
ce, Spitalul municipal și_a 
adaptat structura funcționa
lă la posibilitățile create

tatea politică și productivă, specialiști, 
secretari ai organizațiilor de partid pe 
tema: „MODUL CUM ACȚIONEAZĂ
COMUNIȘTII, ÎNTREGUL COLECTIV 
PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI E- 
CONOMICE ȘI ÎNCADRAREA ÎN PLA
NUL DE BENEFICII".

In pagina a IlI-a consemnăm din re. 
latările interlocutorilor noș tri.

mai presus de
și cerințe, condițiile de do
tare cu aparatură medica
lă și încadrare cu perso
nal pcrmilindu-i în 1980 o 
activitate superioară can
titativ și calitativ în com-

este foarte ridicată în ra
port cu alți indicatori ce 
reflectă starea de sănătate 
a oamenilor muncii.' Redu
cerea morbidității presupu
ne din partea tuturor sec_

Adunări generale ale oamenilor muncii

parație cu perioada 
rîoară.

Darea de seamă 
tată, dar mai ales 
terile din adunare, 
cu criticarea unor 
negative, au jalonat direc
țiile spre care vor trebui 
orientate preocupările prin
cipale în viitor. Se deta
șează, prin importanța ei 
deosebită între aceste do
menii morbi? ' rea cu in
capacitate temporară, care

ante- țiilor și compartimentelor 
spitalului, precum și din 
partea medicilor, o preocu
pare diferențiată, pentru o 
temeinică justificare a fiecă
rei zile de scutire medica
lă, scurtarea timpului de 
diagnostic și tratament, un 
accent mai mare punîndu.se 
Pe recuperarea capacității 
do muncă, pent-, 
sănătății și prod.,- , 
cît mai scurt timp,

prezen- 
dezba- 
odată 

aspecte

reda 
în 

oaffle-

Capriciile ier.riii aspre 
din Valea Jiului le-am 
resimțit cu toții. Iar, pe 
lingă aceasta, am putut 
admira frumusețile ne
asemuite ale anotimpu
lui alb, noua jață a mu
nicipiului înveșmîntată 
în mantia de nea, pri
veliști montane sau ci
tadine desprinse parcă 
din povești.

I 
I 
I 
I 
I 
j 
i 
r

i
I

ț

Pentru un mai puțin 
cunoscător al mi
neritului nu o da

tă i s-a părut o adevă
rată taină de nepătruns 
cum reușesc două brigăzi 
care merg una in intim- 
pinarea celeilalte, pe dis
tanțe de kilometri, une
ori, la zeci și sute 
metri sub pământ, să se 
întâlnească și nu oricum, 
ci „ștos in ștos", 
spun minerii. Cei 
lucrează și au experien
ță în minerit iți dau răs
punsul pe loc: TOPO
GRAFII.

— Ei, cu aparatele lor, 
dau direcțiile, stabilesc 
panta, opresc lucrările la 
punct fix... și totuși, chiar 
in minerit puțini sînt cei 
care știu cu cită atenție 
trebuie citite gradațiile 
fine ale teodolitului, bu
solei sau nivelei, cu ci
tă răspundere trebuie 
măsurată, cu banala ru
letă, distanța dintre două 
puncte topografice, dintre 
două stații. Pe carnetele 
de teren ale topografilor, 
zeci și sute de cifre, in- 
dicînd grade, secunde, 
metri, centimetri, uneori 
milimetri, se adună în. 
coloane ce par nesfîrșite.'Continuare tn pag. a 2-â)

Din aceste noiane de ci
fre se nasc hărțile topo
grafice pe care sînt tra
sate lucrările executate 
și sînt proiectate lucrările 
viitoare, iar viitoarele lu
crări sînt transformate 
din nou în coloane de 
cifre care, cu ajutorul a- 

de celorași aparate, se vor 
transforma în 
subterane...

a mina Vulcan, mină 
cu unul dintre cele 
mai experimentate 

colective topografice din 
Valea Jiului, stăm de 
vorbă cu ing. loan Ekart, 
șeful biroului geo-tehnic- 
topo, și încercăm Să a- 
flăm, așa cum este obi
ceiul, 
buni dintre cei mai buni 
topografi și ce 
mai importante

— Nu-i ușor, 
nu-i posibil să 
unii sînt mai buni. Este 
adevărat, unii sînt foar
te pricepuți, dar au o ve
chime considerabilă 
minerit,
care
unde

începui de lună 

promițător la extracția
. de cărbune

lucrări

cum 
care I

care sînt cei mai

lucrări 
execută: 
De fapt 
spui că

IN PAGINA A 2-A
| > Conferințe de 

alegeri ale organi
zațiilor de sindicat 
REZERVELE CO
LECTIVULUI - pu
se în valoare în 
fiecare brigadă și 
sector

toate
asupra 

parti ci- 
în care

mi muncii care solicită ser
viciile spitalului.

Un alt domeniu 
căruia s_au oprit 
panții la adunare,
întregul corp medico-sanitar 
este Chemat să depună mai 
multă stăruință, este inten
sificarea și creșterea -efi
cienței activității de educa
ție sanitară. îmbunătățirea 
activității profilactice, cu 
latura ei educativă deose
bit de importantă, trebuie 
să-și fixeze centrul de greu
tate Ia dispensarele de în
treprindere și teritoriale și 
să cuprindă și unitățile 
școlare, preșcolare. Activi-

Tom a ȚÂȚÂRCA

(Continuare in pag, a 2-a)

sînt
cunosc 

lucrează
Dorin

în 
topegrafi 

sectoarele 
ca nimeni
GHEȚA

Februarie este luna ne
răbdării noastre funciare, 
a setei pămîntului și a 
noastră de un nou ano
timp, de înnoire, de re
naștere. Cerul lunii febru
arie e dominat de Cons
telația Vărsătorului, sim
bol al curgerii neconte
nite a timpului, al miș- 

. carii necontenite a uni
versului, al nestăvilitei și 
productivei nerăbdări u- 
mane. Poate că de aceea 
februarie este cea mai 
scurtă lună a anului, cei 
care au alcătuit calenda
rul au*  intuit această ne
răbdare de a trece in
tr-un nou ciclu de fe
cunditate a naturii. Să 
ne amintim, zîmbind, o 
veche și sugestivă snoa
vă populară despre săra
cul sătul de frig și de 
iarnă, care, numărînd lu- 

! nile anului, spune ianu
arie, femartie, aprilie..., 
sugerând prin acel „fe
martie" și scurtimea lu
nii și nerăbdarea de a

I 
I 
I 

I 
I 

I 
!

î

ajunge în primăvară.
in februarie pămîntul 

trepidează nerăbdător sub 
zăpezi, nerăbdător să ro
dească, nerăbdător să se 
îmbrace în haina verde 
a vieții năvalnice și în-

Continuînd șirul reali
zărilor din prima lună a 
anului, colectivele minelor 
Lupeni, Bărbăteni, Urlcanj, 
Vulcan și carierei Cimpu 
lui Neag au încheiat prima 
zi a lunii februarie cu 
însemnate depășiri la ex
tracția de cărbune. Este 
un rezultat al strădaniilor 
colectivelor miniere, al 
formațiilor de lucru, al 
măsurilor tehnico-organî- 
zatorice elaborate din 
timp pentru menținerea 
ritmicității extracției, prin 
asigurarea funcționării ire
proșabile a utilajelor din 
dotare, a tuturor capaci
tăților de producție. Cele 
mai însemnate depășiri 
le-au înregistrat minele 
Lupeni — plus 218 tone, 
Bărbăteni (72), Uricani (67), 
iar Vulcan plus 57 tone 
cărbune. O însemnată pro
ducție “Suplimentară — 
334 tone de cărbune — a re
alizat, de asemenea, co
lectivul carierei Cimpu lui 
Neag. *

Un debut rodnic a înre
gistrat pe luna februarie 
mina Lonea, avînd un plus 
după prima zi a lunii de 
44 tone cărbune.

Februarie
cârca!ă de daruri. Spu
nea un poet, Demostene 
Botez : „S-aude liniștea... 
E tot sonor, / E Ca un 
clopot care nu-ncetează. I 
Și parcă simt pămînlul 
cum vibrează, / Sub noi, 
necontenit, ca un ulcior". 
In februarie semințele se 
visează lanuri, se visea
ză-frunze și crengi', flori 
multicolore și fructe de 
aur, sub coaja lor liț- 
cioasă pătrunde un vînt 
ușor ca un cintec și le 
unduie, în vis, frunzișul 
bogat

In februarie, undeva, 
în țări depărtate, in A- 
frica însorită, în bălțile 
Nilului, păsările simt o 

Ț nerăbdare in aripi, un 
dor ancestral, și încep să 
cinte un cintec nou, cin- 
tecul marii plecări, al 
marii reîntoarceri. '

Februarie este luna în 
care ne pregătim unel
tele izvoditoare de rod. 
Este luna în care sufle
tul nostru vibrează in aș
teptarea primăverii, în 
sufletul nostru vibrează 
„iubirea care ar vrea să 
.reînceapă", cum spunea 
poetul George Bacovia. 
Februarie este o lună a 
nerăbdării noastre din- 
totdeauna.

Cornelia RADULESCU

i
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Rezervele colectivului
puse în valoare în 

fiecare brigadă și sector
Pentru a se putea 

porta cu realizările 
tivității productive la 
gențele cincinalului 
tății și eficienței — 
subliniat în cadrul 
baterilor conferinței 
alegeri a organizației
sindicat —, colectivul mi_ 

ferm 
an

nei Lupeni este 
hotărît ca în acest 
să-și pună în valoare în
tregul potențial tehnic 
de muncă, toate rezervele 
interne de creștere a pro
ducției de cărbune cocsi- 
ficabil. Darea de seamă 
prezentată de comitet a 
relevat faptul că acest 
obiectiv — punerea în 
valoare, la nivel superi
or, a rezervelor colectivu
lui — stă pe 
agenda acti- .
vuiui de sindi. Conferințe de alegeri 
cat, la toa
te nivelele. De 
la 
le 
de
Și _ .
dicale și continuînd 
la comitetele din sectoa
re, minerii, toți oamenii 
muncii de ]a mina Lupeni 
și-au manifestat preocu
parea în acest sens făcînd 
nu mai puțin de peste 200 
propuneri vizînd: 
ducerea unor noi 
je complexe în subteran, 
creșterea productivității 
muncii, lichidarea unor 
stări de lucruri negative 
în acordarea asistenței 
tehnice pe cele 4 schim
buri, asigurarea locurilor 
de muncă cu piese de 
schimb și materiale. S-a 
cerut, în adunăiri, întări
rea fermității muncito
rești, a combativității o- 
piniei de masă pentru în
tărirea ordinii și disciplinei, 
îmbunătățirea reviziilor și 
reparațiilor si efectuarea 
lor la termenele progra
mate, contracararea 
dințelor de 
te Și lucru 
de folosire 
celor 6 ore 
lucru,

La un nivel superior de 
data aceasta, în confe
rința de alegeri a; corni-
1 
ț

*

I
1

I i

adunări- 
de dări 

seamă 
alegeri din

și

grupele sin_ 
apoi

intro- 
utila-

ale organizațiilor 
de sindicat

ten-
superficialita- 
de mîntuială.

a 
de

incompletă 
la frontul 

de absenteism.

I. BĂLAN

Urmare din pag. li TOPOGRAFII
alții. Lucrare cu lucrare, 
de /apt metru cu metru 
excavat. Alții încă nu au 
experiență suficientă, dar 
sînt la început de drum, 
au timp și, mai impor
tant este că au de la cine 
învăța. Și vor învăța re
pede. Fără a fi conside
rată ca o ierarhie stric
tă a valorii, nominali
zez: Gheorghe Birnă și 
Nicolae Pardos, tehnici
eni topografi principali, 
apoi tehnicienii Lucian 
Petriș, Ștefan Vandraș, 
Vladimir Crișan și Gri- 
gore Călina și în conti
nuare subinginerii Viorel 
Potroacă, Mihaela Furdui 
și Lucreția Crișan.
■*.,  rintre numeroasele 

lucrări coordonate 
și în continuare de 

topografii — amintiți cu 
mîndrie de șeful serviciu
lui — una ne-a surprins 
prin complexitatea ei:

și nr. 3 și 6, în construc
ție, s-a creat asociația de 
locatari nr. 7. Noua aso
ciație de locatari al cărei 
președinte este tovarășul 
Francisc Mihai își are se
diul în blocul nr. 5.

• IERI s_a încheiat fi
nala campionatului de șah 
a asociației „Voința" Lu
peni. Locurile I, II și III 
au fost ocupate în ordjne 
de Constantin Drustchici 
cu 8 puncte, Petrică Țo-

• BUNI GOSPODARL 
f' Pe strada Republicii din
■ Petroșani, în ciuda condi-J țiilor de iarnă, au fost
I reluate lucrările de extin

dere a suprafeței carosa-
bile. Ir. curînd. cetățenii 
municipiului vor beneficia 
de un tronson de circulație 
cu patru benzi, pe artera

l

ra-
ac-

exi-
cali-
s-a

dez- tivului unde se cere 
de
de

Setului Pe întreprindere, 
au fost reluate unele din 
aceste deziderate, dar au 
fost evidențiate în plus noi 
zone ale activității colec- 

ac- 
ționat. Delegații la confe
rință, în intervențiile lor, 
au făcut propuneri pentru 
dotarea abatajelor cu dis
pozitive de mică mecani
zare pentru ușurarea ma
nipulării unor subansamble 
și piese grele ale utilajelor 
(Teodor Bon calo, Mircea 
Suba). La atelier să fie 
îmbunătățită calitatea re
parațiilor la stîlpii indi
viduali, deoarece sînt de 
un slab nivel calitativ (Ion 
Budiliceanu). Mai multă a- 
tenție la aprovizionarea cu 

lemn de susți
nere, de mul
te ori aceas
ta fiind ver
de, greu și ce
dează brusc 
la presiune 

(loan Divricea. 
nu). Răspunzindu-se cerin
țelor de perfecționare a 
cadrelor, este oportună a- 
pariția unui buletin tehnic 
de informare, să se înfiin
țeze o casă a tehnicii la 
Lupeni (Gheorghe Modoi). 
Noul comitet sindical să 
organizeze o masă rotundă 
cu tinerii ingineri stagiari 
din întreprindere pentru 
a-i sprijini în integrarea 
lor profesională, în a se 
clarifica asupra cerințelor 
autoconducerii muncitorești 
și autogestiunii economico- 
financiare și a Ști cum să 
acționeze pentru înfăptui
rea sarcinilor de aplicare 
a noului mecanism econo
mic (Alexandru Blaj). In 
alte intervenții și propu
neri ale delegațiior — Ni- 
colae Gălan, Dănilă Mathe, 
Ioan Rotaru, Dumitra Cîm_ 
peanu, Silviu Năstase — 
s-au subliniat cerințe ca: 
intensificarea activității 
comisiei inginerilor și 
tehnicienilor și a cre
ației tehnico-științifice
de masă, îmbunătăți
rea activității controlului 
muncitoresc.

adîncirea puțului nr. 8 
Procop'. De ce ? Pentru 
că săparea', adîncirea a- 
cestui puț se fac folo
sind o tehnologie anumi
tă : săparea cu „dop“. 
Mai exact, la un orizont 
inferior bazei puțului (ba
za puțului este la ori
zontul 480) de la orizon
tul 420, puțul va fi a- 
dîncit pînă la orizontul 
3S0. După săparea lucră
rii și executarea amena
jării definitive a părții 
noi săpate urmează să se 
facă legătura între cele 

două tronsoane săpate prin 
excavarea dopului. Ni
mic mai simplu, nu ? Dar 
cîte zeci și zeci de mă
surători a executat și va 
trebui să execute echipa 
condusă de tehnicianul 
princpial Gheorghe Bîr- 
nă, cine poate să spună? 
Va putea cineva măsura 

viitorului bulevard al ora
șului.
• DONATORI ONORI

FICI. La nivelul orașului 
Vulcan a fost organizată 
recent o acțiune a donato
rilor onorifici. Peste 160 de 
oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile 
din localitate s_au prezen
tat la spitalul din Vulcan 
pentru a veni, prin ges
tul lor uman, în sprijinul 
celor bolnavi. Așa da, o- 
menie !

(Urmare din pag. I)

Sarcina este actuală și 
pentru investițiile din 
Valea Jiului, necesitind 
concentrarea cu priorita
te a eforturilor la capa
citățile restante din anul 
trecut la preparațiile Co_ 
roești și Petrila, între
prinderea de produse e- 
lectrotehnice. Exploata
rea și prepararea cuarțu- 
lui Uricani, Baza de pro
ducție secundară a I.C.M.M 
și termoficarea generală 
a localităților din Valea 
Jiului. In același timp, 
atât Ia I.C.M.M. Petroșani, 
Grupul de șantiere Va
lea Jiului al T.C.H.', cit 
și la Șantierele T.C. Ind. 
Energoconstrucția și alte 
șantiere aparținînd al
tor ministere, ce execu
tă lucrări în localitățile 
Văii Jiului, este necesară 
luarea unor măsuri or
ganizatorice care să asi
gure reducerea substanți
ală a duratelor de execu
ție pe obiective.

Pornind de la importan
tele succese pe care in
dustria constructoare de 
mașini le_a obținut în 
cincinalul precedent 
diversificarea gamei 
sortimente, precum și 
capacității tehnice de care 
dispune această ramură și 
ținîndu_se cont în primul 
rînd de obiectivele adop
tate la cel de-al XII-lea 
Congres al partidului în 
care pentru această ra
mură s_a stabilit o dez
voltare cu un ritm de 
aproape 12 la sută anual,

FIRMA FĂRĂ 
ȘCOALA

La intrarea dinspre 
est in orașul Lupeni te 
întîmpină o clădire pe 
a cărei Urmă se poate 
cl ii: „Școala generală 
nr. 2“. De fapt, în clă
direa respecți vă nu mal 
funcționează nici o 
școală, ea urmînd să 
fie demolată. Pentru lo
calnici situația de fapt 
este cunoscută, dar un 
oaspete, care ar v I șita 
orașul, și-ar face o im
presie falsa. Soluția? 
Să se dea cît mal re
pede firma jos. (YM.)

1

I 
V

emoțiile acestei echipe 
cind se apropie clipa 
străpungerii ? Cită sa
tisfacție, cită bucurie ii 
va încerca pe acești oa
meni cind vor constata 
că străpungerea s-a fă
cut la milimetru ! Și ce
ea ce nu am amintit 
este că pe tot intervalul 
cît se va adinei puțul, 
acesta va funcționa 
continuu.
a ceasta este o lucra- 

Ajs re deosebită dar 
** tot atît de impor
tante sînt și celelalte lu
crări de rutină cum ar fi, 
de exemplu, executarea 
lucrărilor de pregătire a 
unui nou abataj unde ga
leriile trebuie să se în
chidă perfect, iar perfec
țiunea străpungerilor • 
asigură anonimii minelor, 
oamenii care croiesc din 
fire nevăzute suportul 
hărniciei celor ce scot la 
ziuă cărbunele din adîn- 
cimi — TOPOGRAFII.

• TEATRUL de păpuși 
din Alba Iulia prezintă, 
astăzi, pentru copiii din 
Petroșani (în sala Casei de 
cultură, ora 15) un spec
tacol cu „Cine a furat_o 
Pe Ileana Cosînzeana“ de 
Viorica Hubert Rogoz.

• O NOUA ASOCIAȚIE 
DE LOCATARI. Pe Aleea 
Poporului, stradă nouă din 
Petroșani, formată, deo
camdată, din blocurile nr. 
5, recent dat în folosință, 

legea stabilește reduce
rea pînă la eliminare a 
importurilor de mașini, u- 
tilaje și insalații pentru 
investiții, stabilindu_se 
astfel o corelație între 
ritmurile de dezvoltare a 
ramurilor economiei noas
tre Și potențialul intern.

Pentru a asigura realiza
rea investițiilor din 1981, 
care la nivelul munici-

Perfectionarea 
activitatn> 

de investiții
piului nostru se ridică Ia 
3 miliarde lei, din care 
aproape 1 miliard lucrări 
de construcții montaj, o 
deosebită importanță tre
buie acordată înfăptuirii 
programului de amploare 
prevăzut de noua lege 

prin pentru generalizarea tipi*
de zării în construcții și pro_
a iectare a unor soluții cons

tructive superioare, pre
gătirea temeinică a lucră-
rilor, mecanizarea și in
dustrializarea lucrărilor 
de construcții-montaj. In 
acest sens legea prevede 
ca lucrările noi să în
ceapă numai după pro
iecte tip și. să se execute 
cu materiale tipizate, e_

Sănătatea—mai presus de toate
(Urmare din pag. I) 

tatea de educație sanitară ar 
trebui să fie apreciată după 
eficiența ei asupra stării de 
sănătate a populației. Să 
se promoveze în acest do
meniu, pe lîngă prezentări
le de filme, și articolele de 
presă, întîlnirile nemijlocite 
cu masele, conferințele, lec
țiile, simpozioanele. In pro
gramul casei de cultură a 
sindicatelor, activitatea e- 
ducativ-sanitară să ocupe 
un loc mai important, pînă 
la o zi pe săptămînă, iar 
cadrele medicale să partici
pe activ la conceperea și 
finalizarea unor acțiuni e- 
ducativ-sanitare diferen
țiate și cu mare aderență 
în mase. Cultivarea norme, 
lor de igienă individuală și

Grija deosebită pen
tru sănătatea oamenilor 
din Valea Jiului este 
conduita esențială a 
muncii personalului me
dical de la Spitalul mu
nicipal Petroșani. Foto
grafia reprezintă un 
instantaneu din cadrul 
unui salon de terapie 
intensivă secția cardio- 
ologie, unde medicul 
primar Radu V. Radu 
și asistenta medicală A_ 
lexandrina Strikberger 
efectuează o electrocar
diogramă unuia dintre 
pacienții internați.
Foto: Șt. NEMECSEK 

liminîndu-se materialele 
energointensive.

Desfășurarea activității 
de investiții în condiții 
de eficiență economică 
sporită, corespunzător no
ilor cerințe ale etapei 
actuale de dezvoltare eî 
conomico-socială impune, 
la toate nivelele crește
rea simțului de răspun
dere în respectarea legali
tății privind angajarea 
cheltuielilor. gospodări- ' 
rea materialelor, utilaje
lor. folosirea rațională a 
forței de muncă, asigu- 
rîndu-se astfel creșterea 
reală a eficienței investi
țiilor. O atenție deosebi
tă va trebui acordată cre
ării condițiilor pentru 
montarea grabnică a uti
lajelor aflate în stoc la 
31 decembrie 1980, și care 
au însumat 200 milioane < 
lei la unitățile aparținînd 
C.M.V.J., cîte aproxima
tiv 100 milioane lei la 
I.F.A. „Vîscoza" și Țesă- 
toria de mătase Lupeni, 
precum șî alte valori im
portante la • întreprinde
rea de produse electro
tehnice, la I.U.M.P. . și 
I.G.C.L. Legea .investi
țiilor va contribui la 
creșterea răspunderii în 
înfăptuirea programului 
stabilit pe linia dezvoltă
rii economiei țării, asi- 
gurînd în același timp 
creșterea neîntreruptă și 
modernizarea accelerată 
a forțelor de producție, 
crearea unei economii mo
derne, de înaltă eficien
ță în vederea ridicării 
continue a bunăstării ma
teriale și spirituale a în
tregului popor.

colectivă sînt probleme în 
rezolvarea cărora propagan
da educativ-sanitară, acti
vitatea de teren a corpu
lui medico-sanitar trebuie 
să aducă o contribuție mai 
eficientă.

In cîteva alte probleme, 
între care „profilaxia* *1’ ins
talațiilor de încălzire și a_ 
limentare cu apă caldă, dar 
mai ales, de Ia secția de 
oftamologie, a instalațiilor 
electrice și, în unele cazuri, 
și a unor aparate medica, 
le, reglementarea vizitării 
bolnavilor, toate acestea 
concurînd la menținerea 
climatului optim de muncă 
pentru personalul medical 
și la calitatea tratamentelor 
bolnavilor, la care, adunarea 
a cerut consiliului oameni
lor muncii, conducerii ope

lea și Constantin Dobre cu 
7 puncte, Alexandru Tam_ 
ba cu 6 puncte. în prezent 
sportivii de la .Lupeni pre
gătesc începerea campio
natului de tenis și volei.

• AFIȘELE Teatrului de 
stat „Valea Jiului" se află 
sub semnul unui binevenit 
reviriment privind îmbu
nătățirea aspectului lor 
grafic. Revirimentul a de
butat începînd cu afișele 
la' spectacolele cu cele do
uă piese „Misterioasa con

Răspundem 

cititorilor
• GELU, Petroșani: 

Vă oferim cu plăcere ex
plicațiile pe care le ce
reți. Vă rugăm, în acest 
scop, să treceți pe la re
dacție — Secția scrisori.

• VASILE SIMCA, 
Vulcan : Faptele relatate 
în scrisoarea dv. se con
firmă. La stația PECO 
cu orar permanent, din 
Livezeni — Petroșani, ni 
s-a prezentat explicația 
că întreruperile în servi
rea clienților se produc 
numai atunci cind gestiu
nea financiară se predă 
de la un schimb la altul.

• RAFILA MUCENIC, 
Petroșani: Autorizația de 
funcționare pentru un a- 
telier particular se eli
berează de către consi
liul popular. Tot consi
liul popular are și drep
tul de a anula autoriza
ția în anumite cazuri 
prevăzute de. lege.

• ILEANA MIHALA- 
CHE, Petroșani: Avînd o 
activitate neîntreruptă de 
cinci ani în aceeași uni
tate beneficiați de un 
spor de vechime de 3 la 
sută din remunerarea ta
rifară. Suma reținută, 
așa cum spuneți, pentru 
(părți sociale) se restituie 
Ia ieșirea din cooperati
va unde munciți pe baza 
unei cereri. Depinde însă 
și de condițiile în care 
vă retrageți din muncă 
și de ce- obligații mate
riale aveți față de coope
rativă.

rative a spitalului să facă 
ordine.

Concludente pentru ilus
trarea grijii deosebite pe 
care partidul și statul nos
tru o acordă în permanen
ță ocrotirii sănătății mine
rilor și a tuturor oamenilof 
muncii din Valea Jiului sînt 
mijloacele financiare afec
tate acestui domeniu. Pentru 
anul 1981 alocația bugeta
ră destinată îmbunătățirii 
stării de sănătate a popu
lației din Valea Jiului se 
ridică la 101,3 milioanfc de 
lei, mai mare cu 5,3 milioa
ne față de anul trecut. O 
sumă care ne scutește de 
alte comentarii și care de- 
monstrază situarea preocu
părilor pentru sănătate în 
fruntea priorităților socia
le ale statului nostru.

vorbire telefonică® și „Ta_ 1 
che, Ianke și Cadîr". Rea- I 
lizatorii noilor afișe nu I 
sînt alții decît cunoscuții ■ 
caricaturiști locali Ion și I 
Mihai Barbu, iar creațiile | 
lor sînt expuse la agenția j 
teatrală din centrul Petro- ‘ 
șaniului. |

Rubrică realizată de I
Constantin GRAURE *
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Noul mecanism economico-financiar,
factor determinant în creșterea eficientei economice

Economist MIHAIL 
STANCU: „La mina noas
tră este binecunoscut 
faptul că perfecționarea 
mecanismului economico- 
financiar vizează realiza
rea integrală a planului la 
producția fizică și netă. 
Trebuie să spun că din se
mestrul II al anului 1979 
mina Paroșeni aplică în 
mod experimental norma
rea costurilor de produc
ție. Acest lucru a condus 
în anul 1980 la reducerea 
cheltuielilor materiale pe 
tona de cărbune cu 3,71 
lei, iar a energiei electri
ce cu 0,31 Iei pe tonă. Ca 
urmare a unei munci poli
tice de la om la om, noi 
am reușit să reducem chel
tuielile generale ale în
treprinderii cu 2,3 lei pe 
tonă, ceea ce valoric re
prezintă o economie de 
peste 1 700 000 lei. Rea
lizarea în acest an a in
dicatorilor producția netă 
și planului de beneficii es
te asigurată și de faptul că 
fundamentarea și elabora
rea planului la producția 
fizică s-au făcut prin con
sultarea largă a comuniș
tilor, a tuturor oamenilor 
muncii. Apoi gradul de
dotare tehnică și folosirea 
rațională a fondului de
timp vor conduce la în
deplinirea in mod exem
plar a producției fizice și 
nete.

O altă măsură pe care

o aplicăm, în lumina Ho- 
tărîrii-Apel a Comitetului 
Politic Ețecutiv al C.C. al 
P.C.R., este urmărirea cos
turilor de producție. De- 
falcarea cheltuielilor ma
teriale pe formații de lu
cru și urmărirea decada- 
lă a acestora permit, 
în caz de depășire a 
consumurilor, o interven
ție operativă din partea 
fiecărui om al muncii. La 
ora actuală, fiecare miner 
cunoaște că noul meca
nism economico-financiar, 
autogestiunea și autocon- 
ducerea muncitorească im
pun acoperirea cheltuie
lilor materiale din venitu
rile proprii ale întreprin
derii și obținerea produc
ției nete, a beneficiilor pe 
baza reducerii cheltuielilor 
materiale și acționează ca 
atare".

Ing. EMERIC KOVACS, 
directorul întreprinderii 
„Principala cale prin ca
re acționăm pentru- rea
lizarea producției fizice 
de cărbune o constituie 
mecanizarea complexă 
a lucrărilor din subteran. 
In luna ianuarie, de e- 
xemplu, am introdus la 
sectorul I un utilaj de 
mare tehnicitate și ran
dament. La ora actuală se 
desfășoară operațiunile de 
introducere a unui com
plex mecanizat tot în 
sectorul I. La finele lunii 
ianuarie în sectorul II a 
intrat în funcțiune un a- 
bataj frontal. Toate aceste 
măsuri tehnido-organiza. 
torice vor conduce — a- 
șa cum prevede și chema
rea noastră la întrecere 
— Ia creșterea ponderii 
producției extrase meca

nizat de Ia 42 la sută în 
anul 1980 la 56 la sută în 
anul 1981. Totodată, tre
buie să menționez că or
ganizația de partid, consi
liul oamenilor muncii ac
ționează pentru ridicarea 
pregătirii profesionale a 
minerilor. Stăpînind bine 
tehnica din dotare, vom 
putea să avem mai puți-

no întreruperi și defecțiuni 
tehnice. Tot în vederea 
bunei funcționări a utila
jelor din dotare, condu
cerea tehnică a minei a 
luat măsuri de respectare 
a graficelor de revizii și 
reparații, de îmbunătățire 
continuă a calității aces
tora.

Legat de realizarea pro
ducției fizice este și îm
bunătățirea calității căr
bunelui. In acest sens oa
menii muncii, în funcție de 

particularitățile fiecărui loc 
de muncă, iau măsuri de 
înlăturare a sterilului din 
cărbune. Măsurile tehnico- 
organizatorice care stau 
pe agenda noastră de lu
cru constituie o bază so
lidă de realizare In acest 
an a producției fizice și 
nete, a eficienței întregii 
noastre activități".
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Dinamica .creșterii producției fizice de 
cărbune si a productivității muncii la

Graficul alăturat cons
tituie o expresie a re
ușitei experimentări fă
cute la mina Paroșeni 
în ceea ce privește spo
rirea eficienței econo
mice.

TITU TEACENCO, mi
ner specialist, șef de bri
gadă : „Consider că în re
alizarea producției fizice 
și nete, mecanizarea com_ 
plexă a lucrărilor din sub
teran are un rol hotărîtor. 
In anul trecut,' lucrînd la 
un complex mecanizat, 
brigada pe care o conducJ 
a extras suplimentar pes- j 
te 31000 tone de cărbune. ; 
In acest an avem, la zi, un 
plus de 1 200 tone de căr
bune. Pentru crește
rea în continuare a 
eficienței, noi ne străduim 
să folosim cu randament 
maxim utilajele din do
tare. De pildă, prin a- 
daptarea acestora Ia con
dițiile de zăcămînt, prin 
organizarea mai bună a 
lucrului în abataj ob
ținem productivități de 
14-15 tone pe post.

Toți membrii brigăzii 
cunosc în profunzime sar
cinile și indicațiile date 
de secretarul generai al 
partidului la Plenara Con
siliului Național al Oa
menilor Muncii cu privi
re Ia realizarea produc
ției fizice și acționăm pen
tru gospodărirea judici
oasă a materialelor și a 
pieselor de schimb, pen
tru prelungirea duratei de 
funcționare a utilajelor".

FRANCISC FAZAKAȘ, 
miner, șef de brigadă, vi
cepreședinte al c.o.m. 

„In brigada pe care o con
duc principiile autogestîunii 
economico-financiare sînt
aplicate cu bune rezulta
te. Să argumentez. Ex_ 
ploatînd în bune condiții un 
complex mecanizat am 
reușit nu numai să extra
gem 502 836 tone de căr
bune, ci să-l amortizăm fă
ră nici o reparație capita
lă. Menționez că acest lucru 
a fost posibil datorită fap
tului că propunerile și mă

DUMITRU MIHAI,

surile luate de membri de
partid în adunările genera
le au fost aplicate la timp. 
Apoi, comuniștii din briga
dă au căutat să fie întot.

maistru principal. ..Ca se
cretar al organizației de 
partid din cadrul sectorului 
II pot spune că la noi, co
muniștii, întregul personal 
muncitor se preocupă con-

tinuu de desfășurarea unei 
activități eficiente, de 
creșterea responsabilității și 
a spiritului de gospodărire. 
Rentabilizarea întregii noas
tre activități se face prin 
măsurile propuse și între
prinse de oamenii muncii 
din'sector, măsuri care pri. 
vesc utilizarea rațională cu 
randament maxim a instala
țiilor și utilajelor, elimi
narea funcționării în gol a 
acestora. O măsură po
litică, întreprinsă la nivel 
de sector, este aceea că u_ 
nul din punctele de pe or
dinea de zi a adunărilor ge
nerale de partid, U.T.C., 
a grupelor sindicale vize
ază aplicarea noului meca
nism economico-financiar, a 
autogestiunii și autocondu- 
c li muncitorești, într-un 
cuvînt rentabilizarea în
tregii noastre activități".

deauna exemplu personal 
în muncă. Dialogul viu 
purtat la fața locului, în 
abataj, între colectivul de 
agitatori și membri brigăzii 
cu privire la găsirea celor 
mai bune metode de lucru
a avut ca efect depășirea 
zilnică a producției fizice 
planificate. Consider că 
înfăptuirea nouîuî meca
nism economico-financiar

GHEORGIIE DINCU, 
șef de brigadă, membru 
b.o.b. nr- 1. „Pentru a da 
cărbune mai mult patriei 
cu cheltuieli mai mici, co
muniștii, ortacii din briga. 
da pe care o conduc și-au 
propus să folosească efi
cient timpul de lucru, să 
evite funcționarea în gol

depinde de modul cum oa
menii înțeleg și acționea
ză pentru înlăturarea orică
rei forme de risipă,
în obținerea succese
lor noastre un ajutor
substanțial l.am primit din 
partea organizației de
partid, a conducerii minei,
care au susținut și aplicat 
în practică soluțiile și pro
punerile făcute de mineri. 
Noi sîntem pregătiți, și 
condiții avem să realizăm și
să depășim producția fizi
că la extracția cărbunelui'1.

a utilajelor, să recupere
ze lunar 100 stîlpi SVJ, 
scocuri, stații de acționa
re și de întoarcere, prac
tic toate piesele ce se 
pot recupera și refolosi. 
Așa înțelegem noi, comu
niștii, toți minerii brigă
zii că trebuie să acționăm 
pentru realizarea noului 
mecanism economico-fi
nanciar. Ortacii din briga
da mea, în mare parte co
muniști, m_au împuterni
cit la recenta conferință 
de sindicat să mă angajez 
că ne vom depăși sarcinile 
de producție cu 500 tone 
cărbune. Chemările la în. 
trecere lansate în cadrul 
sectorului sînt menite să 
conducă la realizarea sar
cinilor de plan, a produc
ției fizice în cadrul fiecă
rei formații de lucru, și 
implicit Ia rentabilizarea 
întregii noastre activități".

GHEORGHE NIȚARU, 
secretar al organizației de 
bază nr. 4 : „încep prin 
a preciza că organizația 
de partid din cadrul sec
torului IV investiții nu 
consideră noul mecanism 
economic ca pe un act 
pur financiar, ci ca pe un 
mijloc eficient de organi
zare și conducere a între
gii activități productive. 
Analiza periodică, la ni
vel de brigadă și sector, a 
condus la încadrarea în 
normele de consum, a 
făcut ca în anul trecut să 
economisim peste 1 800 000 
lei în condițiile depășirii 
sarcinilor planificate Ia 
producția fizică cu 173 ml 
lucrări de deschideri. De 
altfel la noi se urmăresc 
costurile pe fiecare ‘ lu
crare în parte, deoarece, 
așa cum bine este cu
noscut, reducerea acestora 
este una din căile princi
pale de creștere a pro
ducției nete".

VASILE NEMEȘ, se
cretarul comitetului de 
partid, președintele
C.O.M.: „De la bun în
ceput trebuie să mențio
nez că întreaga activi
tate de cunoaștere și a- 
plicare corectă a nou
lui mecanism economico- 
financiar s-a desfășurat 
sub îndrumarea și con
ducerea atentă a comi
tetului de partid, a c.am. 
împreună cu comitetul 
de sindicat și U.T.C. am 
întreprins acțiuni pri
vind dezbaterea și însu
șirea de către fiecare om 
al muncii de aici a sar
cinilor de plan. Prin 
munca politico-educati*  
vă de la om la om am 
căutat să întărim spi
ritul gospodăresc, creș
terea răspunderii comu
niștilor, ale fiecărui om 
al muncii, fiecărei for
mații de lucru la renta
bilizarea activității noas
tre productive. în ca
drul învățămîntului de 
partid s-au ținut ex
puneri privind aplicarea 
mecanismului economi
co-financiar, gospodăririi 
eficiente a pieselor de 
schimb și materialelor.

Măsurile politice și 
cele tehnico-organizato- 
rice întreprinse de co
mitetul de partid, de

consiliul oamenilor mun
cii sînt menite să con
ducă la realizarea, în- 
cepînd cu acest trimes
tru, a producției fizice 
și nete, Ia înfăptuirea 
indicațiilor date de to
varășul N i e o 1 a e 
Ceaușescu la plenarele 
C.C. al P.C.R. din oc
tombrie și decembrie 
1980, la plenara Con
siliului Național al Oa
menilor Muncit Vom fa
ce totul să ne onorăm e- 
xemplar angajamentele 
asumate în chemarea a- 
dresată tuturor mine
rilor țării, în lumina Ho- 
tărîrii-Apel a Comite
tului Politic Executiv a! 
C.C. al p.c.R.“.
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Discuțiile purtate în cadrul mesei rotunde au 
scos în evidență preocupările constatante ale orga
nizațiilor de partid, U.T.C., sindicat, OD.U£„ pri
vind realizarea sarcinilor de plan, continua perfec
ționare a muncii și în general creșterea eficienței 
economice. Aplicarea noului mecanism economi- ■ 
co.financiar pentru comuniștii de ia Paroșeni, pen
tru întregul colectiv marchează sn salt calitativ în 
activitatea economică. Mobilizarea tuturor eforturi
lor pentru realizarea indicatorului producția fizică 
și netă cu un minim de cheltuieli este de fapt, o 
preocupare de căpătîi a fiecărui comunist, a fiecă
rui om al muncii de la mina Paroșeni.
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•'NAȚIUNILE UNITE 3 
(Agerpres). Secretarul ge
nerai al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a dat publicită
ții o declarație în care con
damnă raidul efectuat, săp- 
tăinîna trecută, de trupe fi
le regimului rasist din Afri
ca de Sud intr-un cartier 
suburban al capitalei mo_ 
zambicane, Maputo. Aceasta 
constituie o serioasă viola
re a teritoriului mozambi- 
can și o acțiune care spo
rește tensiunea 
se subliniază în

in regiune, 
declarație.

JLX

dului efectuat săplămîna 
trecută de trupe ale regi
mului sud-african asupra 
unei suburbii a capitalei 
Maputo, informează agenția 
UPI. Arătînd că acest act 
de agresiune este parte 
a unui plan al regimului ra
sist minoritar de la Preto
ria de a slăbi, teroriza și 
destabiliza țările africane 
vecine, ambasadorul Lobo 
subliniază că guvernul mo_ 
zambican își rezervă dreptul 
di a apăra integritatea te
ritorială a țării sale.

NAȚIUNILE
(Agerpres). Reprezentantul 
permanent al Mozambicului 
la Națiunile Unite, amba
sadorul Jose Carlos Lobo, 
â adresat secretarului gene
ral al O.N.U., Kurt Wald
heim, o scrisoare în care 
protestează împotriva rai-

UNITE 3 * ‘ ;
LUANDA 3 (Agerpres).

Jose Eduardo dos Santos, 
președintele MPLA — Par
tidul Muncii, președintele 
Republicii Populare Angola, 
a primit un grup de parti
cipant Ia lucrările celei 
de.a doua sesiuni a Comi-

siei internaționale de anche
tă a crimelor săvîrșite de 
regimul din R.S.A. în Afri
ca australă. Cu acest pri
lej, președintele Jose E_ 
duardo dos Santos, după ce 
a condamnat cu vigoare ac
țiunile ilegale ale Africii 
de Sud, a reafirmat hotărî- 
rea Angolei de a continua 
sprijinul acordat luptei 
drepte a poporului namibian 
împotriva regimului rasist 
de la Pretoria șl a politicii 
de apartheid promovate de 
acesta, pentru eliberarea 
Namibiei de sub dominația 
regimului minoritar sud-a
frican.

Nol atacuri 
israeliene asupra 

Libanului
BEIRUT 3 (Agerpres). 

O forță de comando israell- 
ană, sprijinită de ambarca
țiuni militare, a debarcat, 
în noaptea de luni spre 
marți, pe coasta meditera
neană a Libanului de sud, 
în zona Kaab Sakhra — a 
anunțat postul de radio 
Beirut, citat de agenția AP. 
Postul de radio a mențio
nat că membrii acestei for
țe au atacat un vehicul al 
rezistenței palestiniene, u- 
cigînd doi ocupanți.

La Tel Aviv, un purtător 
de cuvînt militar a confir
mat acest raid al forțelor 
israeliene.

rlLMt

Operațiuni armate între Ecuador 
și Peru

■ PETROȘANI — 7 No- 
i iembrie : Nu-mi furați 
; copilul; Republica: Clo- 
1 pole de toamnă ; lini-
■ rea : Roiul.
; PETRILA : Detașa-
! ment cu' misiune spe

cială.
LONEA : Interviuri

; despre probleme perso-
; nale.
1 ANINOASA: Ultimul
j sentiment.

VULCAN — Lucea fă-
1 rul : Tînăra soție; Mun- 
} citoresc : Un frate >for-
! midabil.
f LUPENI — Cultural i
■ Libera, dragostea mea;
! Muncitoresc: Totul
I pentru un cîntec.

URIC ANI: Proba fo_
I cuiul si apei.

Agențiile internaționa
le de presă au informat 
despre operațiuni armate 
între Ecuador și Peru, în

PE SCURT • PE SCURT
CA URMARE A EFORTURILOR comune ale 

muncitorilor și specialiștilor români și algerieni, s_a 
încheiat prima etapă în construirea barajului de la 
El Fakia — devierea apelor rîului Sahwat prin ga
lerie, obiectiv important în cadrul acțiunilor de coo
perare dintre România și Algeria.

La festivitățile care au marcat acest moment au 
participat cadre de conducere din organisme și insti
tuții ale regiunii Mascara. In cuvîntarea rostită cu 
acest prilej, Bachir Djoughrod, prefectul regiunii 
Mascara, membru al C.C. al Partidului Frontul de 
Eliberare Națională, s-a referit la buna colaborare 
dintre România și Algeria, 
voltare a acesteia.
NOUL PRIM SECRETAR 

al Partidului Socialist 
Francez, Lionel Jospin, a 
declarat că, în cazul unei 
Victorii a socialiștilor în 
viitoarele alegeri preziden
țiale, candidatul socialist, 
Francois Mitterrand, va 
dizolva Adunarea Naționa
lă și va guverna cu majo-

Ia posibilitățile de dez-

ritatea care va ieși învin
gătoare în urma alegerilor 
legislative. Jospin a adău
gat că negocieri, privind 
participarea P.C.F, Ia un 
guvern de stingă înainte, 
Va avea loc după rezulta
tul definitiv al alegerilor 
prezidențiale.

•PE SCURT
ÎNTRUNIT în sesiune 

lărgită la Belgrad, Comi
tetul Executiv al Comite
tului internațional de le
gătură pentru reunificarea 
independentă și pașnică a 
Coreii a adoptat o rezo
luție în sprijinul proiec
tului de creare a Republi
cii Con federale Democrate 
Koryo, prezentat de pre
ședintele R.P.D. Coreene, 
Kim Ir Sen, subliniind ca
racterul explicit și realist 
al acestui proiect,

în cursul reuniunii — re
levă ACTC — vorbitorii 
și-au exprimat sprijinul 
deplin față de acest pro
iect, față de lupta justă a 
poporului coreebn; pentru 
transpunerea lui în viață, 
au denunțat represiunile 
din Coreea de Sud. J

care au fost angajate forțe 
terestre și aeriene. In le
gătură cU cauza conflictu
lui — relatează agenția 
France Press® — „cele do
uă țări s-au acuzat reci
proc de agresiune într-un 
sector de frontieră", 
urma conflictului au 
înregistrate pierderi 
ambele părți.

Agenția UPI a anunțat 
că, luni, intre Ecuador și 
Peru, a intervenit un a- 
cord de încetare a focului, 
acceptîhdu-se constituirea 
unei comisii de observatori 
care să supravegheze i a- 
plicarea încetării focului.

Agențiile France Presse 
și United Press Internatio
nalinformează că guverne
le peruan și ecuadorian au 
confirmat că vor respecta 
încetarea focului.

TV

16.00 Telex.
16,05 Teleșcoală,
16.30 Profesiunile cin

cinalului. Minerii 
— film documen
tar didactic.

17,00 Tragerea prono- 
expres.

17,15 Spectacol do po
ezie și muzică.

17,45 Almanah pionie
resc.

18.10 Forum cetățenesc.
18.35 Documentar,
18,50 1001 do seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 Actualitatea eco

nomică.
19 40 Omul și sănătatea. 
20,05 Călătorie prin ța

ra mea. Azi, în 
municipiul Bucu
rești.

20.30 Telecinemăteca.
Ciclul î „Mari re
gizori",„Plouă pes
te dragostea noas. 
tră“. . >

22,05 Telejurnal.

in 
fost

de

(AGERPRES)

SPORT • SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT

Gînduri, proiecte despre fotbal Lupte libere

„Vrem ca și în retur să ne 
menținem în plutonul

Vacanța fotbalistică se apropie de sfîrșit. Amin
tirile de la gura sobei despre tur sînt aproape epui
zate, calculele pentru retur au început și cum e fi
resc, reprezentantele Văii Jiului își încep pregătiri
le. L-am abordat în acest șens pe anfa-ehorul Tibe- 
riu Benea, cel care a reușit anul trecut nu numai 
o spectaculoasă promovare în divizia C a Mineru
lui Paroșeni, ci și o situare, la sfîrșitul turului, pe 
locui V, în serie.

— Care credeți că 
sînt atuurile echipei ce 
o pregătiți 1

Cred că, fără exa
gerare, se poate vorbi de 
omogenitatea echipei ca 
factor principaL Faptul 
că față de echipa cu ca
re am promovat, formația 
de bază din tur a cunos
cut doar 2-3 modificări, 
este o dovadă. De ase
menea, seriozitatea cu care 
jucătorii au abordat toate 
partidele, chiar și, pe cele 
amicale, a făcut ca rezul
tatele să fie pe măsură. 
Faptul Că am pierdut „a- 
fară" 5 partide Și toate 
cu 0-1, iar acasă nu am 
primit gol, spune mult!

■— Acum, cînd se a- 
proprie returul» ce 
noutăți aveți pentru 
suporterii echipei ?

. — Am început pregăti
rile, efectuînd în 12 ia
nuarie, vizita medicală.^ In 

‘continuare perioada 13-20 
ianuarie este afectată a- 
'daptării Ia efort și acu
mulărilor fizice, urmînd 
ea pînă la 1 februarie să

lucrăm Ia îmbunătățirea 
tehnicii individuale. Toa
te .pregătirile le efectuăm 
în localitate. Probabil, de 
la începutul lunii februa
rie, vom începe seria 
partidelor de verificare,

— Cu cine urmează 
să jucați ?

— Vom evita deplasă
rile lungi și inutile ( re
turul ne va oferi destule) 
și în consecință vom juca 
în Vale cu Minerul Lu_ 
peni, Jiul Petroșani, Pa- 
rîngul Lonea, Minerul U_ 
ricani. Minerul Aninoasa.

— Și, pentru că 
trebarea clasică 
poate lipsi, cu ce 
vă pregătiți pentru 
tur 7

— Lotul cu oare am 
ceput este neschimbat 
ță de cel cu care am
cheiat turul. Nominalizez: 
Lixandru, Crecan, Banga 
— portari, Vîlceanu (ju
nior), Greu, Leleșan, Pin- 
tea, Maria, Stanciu »— 
fundași, Lascu, Popescu 
Ion, M. Marian, lordache 
(junior), Siminiciuc, Pec- 
sar — mijlocași, Lăzăro-

ui
mi 
lot 
re

în- 
fa- 
în-

fruntaș**
iu, Pop, Gorcea, Kallai, 
Gitan, Popescu Benone — 
atacanți. Aș menționa că 
patru din cei arătați mai 
sus și anume» Greu, Le- 
leșan, Benone Popescu și 
Crecan își satisfac stagiul 
militar, ei participînd în
să din prima zi la 
gătiri.

pre-

— In încheiere, vă 
rog să ne destăinuiți o- 
biectivul stabilit pen
tru returul campiona
tului.

— Desigur, situația din 
clasament, locul 5 cu 13 
meciuri jucate, 4 victorii, 
4 egaluri și 5 înfrîngeri, 
golaveraj 14-5, 14 puncte 
și 2 meciuri restante a- 
rată o bună perspectivă. 
Nu vreau însă să mă ha
zardez. Urmărim în pri
mul rînd întărirea jo
cului în atac, unde rată
rile, uneori incredibile, 

puncte 
Dacă 
ritm,
cam- 

situăm 
a cla-

uneori
ne.au privat de 
chiar în deplasare, 
vom păstra același 
sper ca Ia sfîrșitul 
pionatului să ne 
în prima jumătate 
samentului, ceea ce pen
tru prima prezență în di
vizia C, după promovare, 
i-ar satisface pe numero
șii noștri suporteri. .

Interviu consemnat de 
Alexandru TĂTAR

De opt ori pe 
primul loc

Etapa județeană a cam
pionatului republican de 
lupte libere (individual), 
disputată sîmbătă și du
minică la Deva» a oferit 
un nou prilej de satisfac
ție pentru juniorii mici de 
la C.S.S. Petroșani, garni
tura aliniată de antreno
rul Vasile Făgaș s-a im
pus la majoritatea catego
riilor de greutate. Astlcl, 
șapte dintre luptătorii Văii 
Jiului au urcat treapta cea 
mai înaltă a podiumului 
de premiere, în ordinea 
categoriilor, între ei se a- 
flă : Tudor Roman (56 kg), 
Aron Cîndea (60), Ion Vla
dislav (70), Sandor Vladis
lav (75), Marius Ungur 
(81), Sergiu Agravriloaie 
(87) și Aurel Dragotă 
(+87). De asemenea, au 
cîștigat dreptul de a fi pre- 
zenți la etapa de zonă 
Marian Preda (65) și Gelu 
Madear (75), clasați pe lo
cul secund. în întrecerile 
juniorilor mari, Iulian t)a- 
mian (82), și-a onorat me- 
delia de argint cîștigată la 
Concursul național de 
toamnă, depășindu-și toți 
adversarii înainte de limi
tă. Cu acest buchet de suc
cese meritorii, antrenorul 
Vasile Făgaș și elevii săi 
atacă obiective ambițioa
se în faza superioară.. a 
competiției, care se va 
desfășura, în luna martie, 
la Sfîntu Gheorghe. (I.V.)

întreprinderea de reparații și 
întreținere a utilajului minier 

Petroșani
inc a d r e a z ă:

— muncitori calificați în meseriile de 
electricieni electroniști, categoriile 3-6, ca
re au domiciliul în municipiul Petroșani.

Retribuirea conform prevederilor Legii 
57/1974 completată cu Legea 4/1978.

Informații suplimentare se primesc la 
biroul personal-invățămînt-retribuire al 
I.R.I.U.M. Petroșani, strada Republicii nr. 7 
Petroșani, telefon 43962.

întreprinderea de tricotaje 
Petroșani

organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi :

— un jurisconsult
— merceolog
— revizor contabil
Unitatea mai încadrează :
— un tîmplar
— trei lăcătuși
— un frezor
— un sudor (electric și autogen)
— un muncitor necalificat (bărbat).
Condițiile de pregătire și vechime con

form prevederilor Legii nr. 12/1971 și De
cretului nr. 280/1979.

Informații suplimentare se primesc la 
biroul personal-invățămînt-retribuire al în
treprinderii de tricotaje Petroșani, strada 
Lunca nr. 117, telefon 43812.

întreprinderea de prelucrare 
a lemnului Deva

cu sediul în Deva, strada Dr. Petru Groza 
nr. 24, încadrează de urgență :

— electrocariști pentru secția Petrila
— muncitori la secția Petrila și Livezenî 

pentru a fi detașați in portul Constanța
tîmplari pentru a fi specializați 

sculptori și intarsieri timp de 6 luni in ca
drul C.P.L. Arad

— mecanici pompe pentru Petrila
— lăcătuși mecanici, instalatori pentru 

Petrila.
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