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EXIGENȚE ALE ANULUI 1981
Mecanizare fi Productivitate fi Rentabilitate

Calificativul de „cea mal frumoasă 
lucrare minieră" îl acordă minerii
Președintele comite

tului de sindicat de la 
mina Bărbăteni, Ion Pa- 
rasca, ne vorbea cu cîte- 
va zile în urmă de o no
uă inițiativă. Curiozita
tea ne-a împins să-i cu
noaștem conținutul și 
eficiența. Știam că se 
aplică multe inițiative în 
Valea Jiului. Știam că 
aceste inițiative, prin 
conținutul lor, vizează 
și latura calității lucră
rilor miniere. Ce noutăți 
putea să aducă iniția
tiva minerilor din Băr
băteni 7 Ce înseamnă 
„cea mai frumoasă lu
crare minieră", cine a- 
cordă acest calificativ? 
Se știe doar că orice lu
crare de pregătiri,

investiții sau de altă na
tură se recepționează de 
către o comisie, Atunci 
in ce constă noutatea ? 
„Nou" în • activitatea co-

Autocontrolul 
muncitoresc 
în acțiune

miletului de sindicat, a 
conducerii întreprinde
rii. este faptul că cea 
mai bună lucrare mi
nieră,, acest calificativ al 
calității îl acordă nu nu
mai comisia de recepție 
ci înșiși șefii de brigadă

care participă la recep
ție. i

Inițiativa minei Băr- 
băteni a ambiționat bri
găzile de la acest gen 
de lucrări. In luna fe
bruarie, lupta pentru 
„cea mai frumoasă lu
crare minieră" a fost cîș- 
tigată de brigada Iui E- 
mil Spătaru, la galeria 
direcțională stratul 5, 
blocul 19, fapt pentru 
care ă fost premiată 
cu 6 300 lei. La obține
rea bunelor rezultate o 
contribuție meritorie au 
avut și șefii de schimb

T. ARVIN1E

Ședința Comitetului 
Politic Executiv 

al C. C. al P.C.R.
Sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți, 24 martie, a a* 
vut loc ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

în cadrul ședinței a fost examinat si 
aprobat Raportul privind analiza pe ba
ză de bilanț a rezultatelor economico-ti- 
nanciare obținute în anul 1980.

Comitetul Politic Executiv a apre
ciat că datele definitive de bilanț 
confirmă succesele remarcabile realizate 
în 1980, ca și în întregul cincinal 1976— 
1980, în creșterea potențialului productiv 
și tehnico-științific al economiei națio
nale, în dezvoltarea în ritm înalt și moder
nizarea intensă a forțelor de producție, în 
ridicarea eficienței economice șl perfecți
onarea conducerii economico-sociale. Prin 
aplicarea hotărîrii Comitetului Politic Exe
cutiv cu privire la reducerea in anul 1980 
a cheltuielilor administrative și militare, 
s-au obținut importante economii.

Comitetul Politic Executiv subliniază că 
rezultatele economico-financiare obținute 
în anul 1980 sînt o expresie a hotărîrii cu 
care întregul nostru popor transpune în 
viață politica Partidului Comunist Ro
mân, la a cărei fundamentare un rol ho-

tărîtor îl are secretarul general al parii» 
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Comitetul Politic Executiv a relevat, în 
același timp, lipsurile și fenomenele ne
gative manifestate în activitatea economi- 
co-financiară din anul trecut. A fost cri
ticată nerealizarea, în unele sectoare, a 
prevederilor de plan la o serie de indi
catori de bază, a programului de investi
ții, a sarcinilor în domeniul comerțului 
exterior. S-au manifestat neajunsuri în 
gospodărirea mijloacelor materiale și fi
nanciare, ceea ce a făcut ca unele unități 
economice să întîmpine greutăți în asigu
rarea echilibrului financiar, în constitui
rea resurselor proprii destinate autofinan
țării.

Comitetul Politic Executiv a aprobat 
Programul de măsuri privind îmbunătăți
rea situației economico-financiare a uni
tăților din economie, ca urmare a anali
zei pe bază de bilanț a activității pe a- 
nul 1980. S-a stabilit ca în eentrul aten
ției tuturor organelor și organizațiilor de 
partid, ministerelor, întreprinderilor, să se 
afle permanent îndeplinirea integrală a 
planului producției în industrie și agri-

(Continuare în pag. a 4-a>

Acțiuni intense în organizațiile de sindicat, în sprijinul creșterii
producției de cărbune

Suplimentari ale angajamentelor 
în întrecerea socialistă

(Continuare in pag. a 2-a)

gru- 
toate 

ale

I.M. Aninoasa care

organi 
în

Sub conducerea 
zațiilar de partid, 
pele sindicale din 
sectoarele productive
întreprinderii miniere Lu
pani a fost intensificată

I.M. LUPENI

Sensuri ale succeselor

Lucrările de pregă 
tiri miniere implică o 
competență profesiona
lă superioară, prin ele 
asigurindu-se viitoarele 
capacități de extracție. 
Una din brigăzile de la 

a 
executat lucrări de a- 
cest gen, cu grad înalt 
de dificultate, este cea 
condusă de minerul Ni- 
coară Traian, în ima
gine alături de ortacii 
loan Crețu și șeful de 
schimb Ioan Roșu.

Foto : St. NEMECSEK

de construcție la 
cartier în orașul 
Este vorba de 
cunoscut, deo- 
sub denumirea

Conform graficului de e- 
xecuție întocmit pentru 
«nul 1981, încă din luna ia
nuarie trebuiau demarate 
lucrările 
un nou 
Vulcan, 
cartierul 
camdată,
de „ansamblul de blocuri 
cu 378 apartamente". Fi
nalizarea acestei lucrări 
importante în perspectiv» 
dezvoltării urbanistice a o- 
rașului ,s-a stabilit să fie 
executată de un șantier al 
Ministerului Construcțiilor 
Industriale. Datorită preo
cupării manifestate de 
Consiliul popular orășenesc 
.Vulcan, la dispoziția cons
tructorului au fost puse 
proiectele, s-au asigurat 
documentații pentru pri
mele 32 de apartamente si 
parțial s-au deschis fi
nanțările necesare. Au fost 
depășite unele dificultăți

?
? 4

Bl ■.

Îndeplinire., sarcinilor de plan impune

INTEGRAREA FERMĂ ÎN EXIGENTELE 
PROTECȚIEI MUNCII

(in pagina a 3-a)

ce privește elibe- 
amplasamenteior.

în ceea
rarea
Zona respectivă, din mar
ginea vechiului cartier 
„Cocoșvar", a fost nive
lată. S-ău început săpă
turile primelor fundații de 
blocuri. In urmă cu cîte- 
va zile pe acest nou șan
tier dulgheri din forma
ția condusă de Mihai Pa- 
taki executau cofraje pen
tru începerea elevației. 
Conform graficului de exe
cuție, din primele zile ale 
lunii februarie ar fi tre
buit să înceapă turnarea 
betoanelor. In cofraje în
că n-a fost turnat nici un 
gram de beton.. Cărui fapt 
se datorează această întîr- 
ziere? Explicații primim 
de la ing. Alexandru Pocsi-

Viore' STRAUȚ

(Coraiiiuute m pag.•' a 4-a,

Sînt multe situații in 
care valoarea unei acțiuni 
iese cu mai multă preg
nanță in evidență prin 
comparație, prin alătura
rea faptelor și aprecierea 
lor cu o privire imparțială. 
Astfel stau lucrurile în 
viața culturală, domeniu 
în care sînt cuprinși in 
Valea Jiului mii de oa
meni ai muncii însuflețiți, 
îți activitatea lor de ar
tiști amatori, de pasiune și 
dorința de a participa, pe 
măsura talentului, la pro
cesul atît de divers al cul
turii. Așa cum s-au creat, 
de-a lungul secolelor, prin- 
tr-o operă colectivă, co
mori de artă, de gîndire 
și simțire, astăzi. în ca
drul atît de generos uma
nist al Festivalului națio
nal „Cîntarea României

* se manifestă aceeași ati-

tudine și forță creatoare 
a omului muncii intr-un 
contact nemijlocit cu tra
diția și cu realitățile so
cialiste .contemporane care 
constituie un inepuizabil 
izvor de inspirație. Aces
tea sînt semnificațiile eta
pei județene a Festivalului 
național „Cîntarea Româ

niei" care s-a desfășurat «— 
și continuă — în această 
lună de primăvară. Ar
tiștii amatori din Valea 
Jiului, au rezultate fru
moase care confirmă cali
tatea activității cultural- 
educative din întreprin
deri și instituții, din case 
de cultură și cluburi. In 
întrecerile artistice cu te
matică’ folclorică de la 
sfîrșitul săptămînli trecu
te s-ău obținut alte pre
mii întîi: orchestra de 
muzică populară ,Mindra’! 
a minerilor Văii Jiului,

întrecerea socialistă pen
tru sporirea producției fi
zice și depășirea producti
vității muncii în cărbune. 
Birourile grupelor sindi
cale. se preocupă stăruitor 
de- mobilizarea potențialu
lui fiecărei formații de lu
cru, o atenție sporită fi
ind acordată, în acest con
text, extinderii inițiative
lor muncitorești înaintate. 
Concomitent, conduceri
le sectoarelor analizează 
zilnic și periodic, în preaj
ma zilelor de producție 
mărită, desfășurarea între
cerii, pentru găsirea și va
lorificarea -de noi resursa 
interne pe seama cărora să 
fie obținute depășiri de 
plan. Se înțelege că la o 
unitate economică cum 
este mina Lupeni, atenția 
pripritară este 
spre abatajele 
de mecanizare 
în stratele de 
ductivitate ale 
HI, IV și VI, 
neglijate nici 
din locurile dc muncă un
de nu pot fi create condiții

îndreptată 
care dispun 

complexă, 
mare pro- 

sectoarelor 
dar nu sînt 

activitățile

pentru introducerea utila
jelor de mare productivi
tate.

Efortul pentru depășirea 
producției este sprijinit, 
însă, de toate locurile de 
muncă. O recentă reevalua
re a potențialului produc
tiv al întreprinderii a scos 
la iveală tocmai faptul că 
și abatajele a căror cifră 
de plan este mai mică a- 
duc : o contribuție însem
nată la depășirea planului. 
In grupele sindicale, mi
nerii au susținut inițiativa 
„brigada înaltei producti
vități" iar la comitetul sin
dicatului pe întreprinde
re însumarea angajamen
telor tuturor formațiilor 
de lucru a indicat că sînt 
create posibilități pentru 
suplimentarea angajamen
tului cu care mina Lupqpi 
participă la întrecerea pe 
ramură. Pe această bază, 
în cinstea jubileului glorio
sului nostru partid și în 
întîmpinarea Congresului 
U.G.S.R., colectivul minei

■ (Continuare in pag. a 2-a)

Schimb de experiența
Azi. I.M. Paroșeni — 

colectiv fruntaș care a 
chemat la întrecere so
cialistă toți minerii țării 
— găzduiește 
de experiență 
„Forme și 
muncă folosite

un schimb 
pe tema 

metode de 
de comisi-

culturale
forinațile de dansuri 
trînești de la Casa 
cultura dm Uricani, echi
pa de dansuri populare 
mixte a Școlii populare de 
artă din Petroșani, forma
țiile de fluierași de la clu
bul sindicatelor din Lo- 
nea și de la Dealul Babii 
(Vulcan), solistul (caval) 
Ion Grunță — Săliștean 
(Lonea). Sînt succese care 
se alătură celor obținute 
la celelalte genuri cultural- 
educative, artistice, toate 
creînd o imagine clară a 
valorii muncii artiștilor a- 
matori, acei oameni ai 
muncii care, după activi
tatea economică și socială, 
se" întîlnesc în, fiecare zi 
în așezămintele culturale

T. spataru

ba
de

(Contmuaie In pag. a Z-a) I

ile pentru învățămîntul 
politico-ideologic în scopul 
realizării sarcinilor reie
șite din documentele de 

organi- 
muni- 
politi- 

____ socialistă, 
manifestărilor 

glorioasei ani- 
60 de ani de 
P.C.R.

partid", acțiune 
zată de Consiliul 
cipal de educație 
că și cultură 
în cadrul 
dedicate 
versări a 
la crearea

Participă la acțiune se
cretari de partid, res
ponsabilii comisiilor pen
tru învățămînțul politico- 
ideologic de la 
le de partid din 
prinderile miniere, 
paratii, I.U.M.P., 
I.C.M.M., I.F.A. 
Lupeni și comerț.

Schimbul de experien
ță debutează prin vizita
rea punctului de..,.,. docu
mentare politico-ideolo- 

‘ gică și trecerea în revistă 
a propagandei vizuale 
din incinta întreprinderii. 
Programul prevede pre
zentarea unor comunicări 
despre activitatea comi
tetelor j de partid și a 
comisiilor pentru învăță
mîntul politico-ideologic 
consacrate desfășurării la 
Un nivel calitativ superior 
a învățămîntului de partid 
Și a propagandei vizuale.

. comitete- 
între- 

pre- 
S.S.H., 

Vîscoza
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NECORELARI PĂGUBITOARESuplimentări ale angajamentelor
(Urmare din pag. I)partidu- 

sindica- 
minei

Urmai* din pag l)

să ex-
10 000 TONE 

peste sarcină 
angajamentul

Lupani s-a angajat 
tragă încă 
cărbune
d.' plan și 
Inițial.
LM.. VULCAN

De la b altă unitate e- 
f.onomică aflăm aceeași 
veste despre suplimenta
rea angajamentului inițial 
asumat în întrecere. In ca
drul minei Vulcan, la' care 
nr- re 
te preocupările 
consolidarea 
dobîhditt în 
Dezbaterile 
sindicale au 
dență hotărîrea minerilor, 
a celorlalte \ adre de mun
citori, ingineri și tehni
cieni de a contribui la 
creșterea producției fizice

irinl: sînt evidenția- 
' pentru
experienței 

anul 1980. 
din grupele 

scos in evi-

pe seama exploatării cu e- 
ficiență 
și folosirii mai bune 
timpului de lucru, 
lăți de apropierea 
lorii de la 8 mai — 
sarea celor 60 de 
la crearea partidului — 
precum și de importanța 
lucrărilor Congrcsuiui sin
dicatelor — minerii , de Ia 
Vulcan s-au angajat să 
extragă în plus, în cinstea 
acestor evenimente. încă 
10 000 TONE DE CĂRBU
NE.

a dotării tehnice 
a 

Stimu- 
sărbă- 

aniver- 
ani de

IM BARBATENI
Cea de-a treia întreprin

dere minieră despre care 
aflăm că se înscrie cu o 
nouă cifră în întrecerea 
socialistă este mina Bărbă
teni. In întîmpinarea eve
nimentelor politice din a- 
ceastă primăvară — ani-

versarea făuririi 
lui și Congresul 
telor — colectivul 
s-a angajat sâ extragă în
că 2000 TONE CĂRBUNE 
în plus față de angajamen
tul asumat inițial.

La cele trei unități mi
niere, comitetele de sindi
cat, birourile grupelor sin
dicale au, cu prioritate, în 
atenție, extinderea inițiati
velor înaintate — „brigada 
înaltei productivități", „di- 
riginția muncitorească'* si 
„contul colector de econo
mii1* precum și valorifi
carea propunerilor 
de muncitori cu 
la îmbunătățirea 
productiv și a
producției, întărirea ordinii 
și disciplinei, mai buna fo
losire a timpului de lucru, 
a forței de muncă și utila
jelor din dotare.

făcute 
privire 

fluxului 
calității

veiler, șeful de șantier ; 
„De mai bine de o șăptă- 
mină nu ni s-a dat pentru 
fundațiile blocurilor an
samblu 378 apartamente 
nici un mc de beton**. La 
întocmirea graficului de ei- 
xecuție, în luna ianuarie 
între antreprenor. șan
tierul Alba lulia al T.C.I. 
Cluj, reprezentat de ing. 
Adrian Covaclu. și repre
zentantul S.U.T. a) T.C.H.. 
ing. Nicolae Maiorescu, s-a 
stabilit ca zilnic, pentru 
șantierul ansamblului 378 
să fie livrați 40 mc de 
betoane. In acest scop (con
form minutei 696 din 23 
ianuarie 1981) s-au men
ționat toate condițiile în 
care stația de betoane din 
Vulcan va livra întreaga 
cantitate si sortimentele

Sensuri 
ale succeselor 

culturale
(Urmare din pag l)

pentru-a desăvîrși expre: 
sivitatea artisîică a unor 
formații de mare diversi
tate, eu un conținut de i- 
dei clcspi inse diă viață.

Actuala ediție. 1979—
1981, a Festivalului națio
nal „Cîntarea României1* 
demonstrează competitivi
tatea vieții culturale din 
Valea Jiului, capacitatea 
minerilor, a tuturor oame
nilor muncii, de a rea
liza nu numai fapte eco
nomice remarcabile, ci și 
fapte spirituale la fel de 
remarcai) le. In acest lei. 
printr-o armonie între 
toate domeniile vieții, se 
manifestă calitatea conș- 

■ ființei socialiste a nrneri- 
lor, făuritori de bunuri 
materiale și spirituale.

î CALIFICATIVUL DE „CEA MAI FI
**

(Urmare din pag l)

necesare asigurării unui 
ritm normal de lucru. In
să singura problemă Sjasu- 
tîonată ii» graficul de ' e- 
xecuț • și rezolvată pi 
în Tu/fv'i; cura am
constatat la fața locului, o 
reprezintă... săpăturile Ja 
fundații. Prin folosirea u- 
nor utilaje de mare ran
dament de Ja coloana din 
Vulcan a I.U.G.T.C. și 
redistribuirea forței de 
muncă de la puncte de> lu
cru din Lupeni la Vulcan 
s-a creat un larg front de 
lucru, s-au creat condiții 
pentru începerea elevați
ilor. In această situație, 
de livrarea betoanelor de
pinde în mod hotărîtor 
continuarea lucrărilor. De 
ce nu se livrează cei 40 
mc l>etoane necesare zil
nic? Fiindcă este limitată 
capacitatea de producție 
a stației de betoane, 
menține aceeași 
din anul trecut, 
•agregatele’ necesare prepa
rării unei cantități sporite 
de betoane. La dispoziția 
stației de betoane sînt pu
se cantități mici, cu mult

șantierelor M.C. Ind.
Valea Jiului. In ciuda a- 
cestor intervenții, rezolva* 
rea este departe de a fi 
asigurată. Or, în noua le
ge a investițiilor se pre
văd clar unele clauze vi- 
zînd valorificarea posibi
lităților locale de asigura
te a materialelor de cons
trucții. Evident, nisipuri 
fine se pot găsi mai greu 
în zona municipiului Pe
troșani. Dar cînd e vorba 
de sortim'n*e grosiere da
tele problemei sînt cu to
tul altele. In plus, la 
timpul respectiv, în ulti
ma lună a anului trecut, 
intr-un articol publicat în 
ziarul nostru, s-a pus clar 
problem^ dării în exploa
tare a viitoarei baze 
producție a M.C.I., de 
parare a betoanclor 
Vulcan. Dar lucrările 
coșare punerii în funcțiu
ne a acestui obiectiv sînt 
tărăgănate încă. Datorită 
acestei situații, pînă în pre
zent s-au acumulat noi 
rămîneri în urmă ale lucră
rilor de construcții com
parativ cu graficele de 
execuție. Se impune o co
relare judicioasă intre gra
ficele de execuție și preo
cuparea pentru asigurarea 
necesarului de materiale 
Pe șantiere. Altfel cui fo
losesc și la ce termenele 
de excuție stabilite prin 
grafice la începutul anu
lui ?

de

ne-
Se

situație 
LipsescfRĂ“ î

e O- j 
'femes- )

I
I

lor (S1j 

premiate* i 
'nrtn z4 S4-- Î îl a

gență, o veritabilă școa
lă muncitorească. Lu
crarea lui Spăiaru a fost 
verificată în 
me. Pînă --i 
de Ia vatra lucrării 
niere âu I 
Ne-am da* 
cestui mod 
nu poate 
nici un neajuns, 
va de a stimula 
da pentru cea 
moașă lucrare 
a avut ecou".

Calificativul 
trolului 
fost același

numără și Nicolae O- 
prea 
vary. 
avea 
torul 
tatea 
tate de către toate 
mațiile de lucru- dar 
brigăzile cîștigătoare ca
re lunar sînt 
O remarcă: 
realizării 
mai bune 
miniere, nu 
mul realizărilor zilnisf. 
Bunăoară, colectivul 
brigăzii lui Spătaru ă 
realizat 3 ml peste sar
cina planificată, iar sec
torul IV a reușit ea în l 
cele două luni tre.-ute i’ 
din a'est an să-și înde- 1 
plinească sarcina plani- | 
ficată în proporție 
133 3 la sută.

si Francisc
Cine a avut și va 
de cîstigat ? Sec- 
și mina prin cali- 
lucrărilor execu-

biecțul unor intervenții la 
furnizor >din partea tova
rășului Mircea Popovici 
coordonatorul activității

sub necesar, de balast, hi
sip mărgăritar. sorturi de
3—7 mm, 7—15 mm
15—30 mm.

Problema i>> cauză este
cunoscută și a format o-

Dănilă Rus, Dumitru 
lordache și Constantin 
Prundeanu, care au asi
gurat o calitate superi
oară lucrării miniere.

Șeful sectorului IV, 
ing. Stan Iureș. mărtu
risea: „Exista tendința, 
la unii brigadieri, de 
ere le că lucrarea 
este cea mai bună, 
să inlăturâm dubiile 
hotărit ca de ficc ire
tă cînd se face recepția 
să participe și șefii de 
formații de la pregătiri 
și investiții. Drept să vă 
spun,
— a lui 
devenit, 
noastră, 
autocontrol
de cea mai înaltă

amănunți- 
tropanele 

mi- 
fosț verificate. 

* seama că a- 
de 

să-i
control 

scape 
Inițiati- 

briga-
mai fru- 

minieră

în condițiile 
unei calități 
a lucrărilor 
a slăbit rit-

Ca 
am 
da-

LA VULCAN

va

pre-

,Re-
„Să

documentare
marți, 24 martie, 
pe marginea caro- 
purtat discuții ir 
simpozionului pe

CARNET

JURIDICCABINET

Este momentul să profi
tăm de a.este zile fru
moase și să trecem la în- 
sămmțarea grădinilor.

șau ho- 
obligației 

după cum 
mijloacele 
în treți ne

moș-
legal 

valabil.
moș- 

re-

Secvenjă jiin spectaco’ul prezentat re.eni
Școala generală nr. 5 Vulcan, în fața părinților.

ț _____ ’ . ____ ___

veți posibilitatea de 
înfia copilul. In 
sens 
tii

se acordă 
Dv. aveți 
dacă soțul 

alocația și 
șă—1 <

de șoimii patriei
Foto : Petru DRAGII1C1

Constantin GRAURE, 
jurist

***
lucrarea amintită 

.'-'păt.-ru — a 
fărâ vrerea 
obiectul unui 

muncitoresc 
exi-

autocon- 
muncitoresc a 

eu al co
misiei de recepție ceea 
ce constituie o notă în 
plus pentru exigența co
misiei de recepție. Prin
tre brigadieri care au 
văzut și controlat caii- 

. lalea lucrării miniere

0 suită de acțiuni pionierești cu caracter educativ

deschide în această di
mineață o expoziție de 
filatelie cu participarea 

lu cadrul Festivalului pionierilor si elevilor din 
național „Cîntarea Romă- județ, care au preocupări 
nici", în domeniul inter
pretării, astăzi are loc 
faza județeană a șoimi
lor patriei, zonă Valea 
Jiului. Spectacolele celor 
mai mici artiști-din mu
nicipiu se desfășoară în 
sala teatrului din Petro
șani (ora 10),și la Pala
tul cultural din Lupeni 
(ora 13).

• La Școala generală 
nr. 5 din Petroșani

in acest domeniu.
• „60 de ani de lupte 

și împliniri*’ este tema 
concursului de istorie or
ganizat astăzi la Școala 
generală nr. 5 Petrila, în 
cadrul manifestărilor e- 
dueative ce se desfășoară 
în întîmpinarea aniversă
rii a șase decenii de la 
crearea Partidului Comu
nist Român.

De la subredacția „Cute
zătorii*' a Casei pionieri
lor și șoimilor patriei din 
Vulcan, aflăm cîtev.a din 

pionierești 
a fi organiza- 
sfîrșitul . lunii

activitățile 
programate 
te pînă la 
martie a.e.

• „Religie, mit. cultură". 
„Harta emisferelor 

. lății intre plante".
nu-ți faci chip cioplit'* sînt 
filmele 
zentate 
ora 10, 
ra s-au 
cadrul 
tema educației materialisț- 
științif icel La acțiune, or
ganizată la cinematograful 
„Luceafărul1*, au partici
pat membrii cercurilor de 
dezbatere politico-ideolo- 
gică din școli și ai cercu
lui „Prietenii adevărului".

• In 26 martie, ora 
la. clubul sindicațeloi- 
programată o întîlnire 
elevilor, profesorilor 
părinților cu juriști, procu
rori, reprezentanți ai 
ganelor de miliție ? și 
misiei de tutelă 
liului popular 
Vulcan avînd 
„Regile sînt 
pentru toți — 
le respectăm", 
în discuție, cu 
cazie. cazuri de

a legilor de către minori 
și urmările acestora.

• La 29 martie se 
desfășura faza orășeneas
că a concursului aplicativ 
„Prietenii pompierilor1', 
care va desemna repre
zentativa orașului la faza 
municipală a acestei 
t'U’ii.

• „Dialog în fața ecra
nului'*, este denumită ac
țiunea din 30 martie, ora 
II, organizată la cinemato
graful 
cadrul
• uimii
tîlni <u oam.ni ai 
d'n întreprinderile

„M uncitoresc'-. 
căreia pionierii 
patriei se vor

lui. Acțiunea, avînd ca scop 
cunoașterea de către copii 
a meseriilor specifice mu
nicipiului nostru, va fi ur
mată de vizionarea unor 
filme documentare pe 

â temă.

Georgiana OUMPW

TUDOR
Vulcan : Pensia de 
treținere este stabilită 
conformitate cu art. 
din Codul familiei, 
șe stabilește pînă la 
pătrime din 
pentru un copil, o 
me pentru doi copii, 
juinatate pentru trei 
mal mu iți copii. La 
bilirea cuantumului 
treținerii datorată 
piilor trebiiie să se 
seama de mijloacele 
nești și materiale) 
ambilor părinți. Instan
ța de judecată va putea 
mări, micșora 
tărî încetarea 
de întreținere, 
se schimbă 
celui care dă 
rea.

VASILE COLOJ. 
trila: Dumneavoastră

or- 
co- 

a Conși- 
al oralului
ca ... temă 

obligatorii 
treimii.' să 
Vor fi puse 
această o- 

în calcare

f
ZILE DE PRODUCȚIE 

RECORD. In aceste zile, 
premergătoare măreței a- 
niversări a partidului, în 
întreprinderile Văii Jiu- 

I lui s-au declarat zile de 
producții record : Dilja 
(25, 27 martie), Paroșeni 
și Vulcan (26), Bărbăteni 
si Lupeni (26, 27), Petrila 

^și Eon ea (27).

(INTECUL ADINCULU1 
Joi. ora 17, la Casa de 
cultură din Petroșani are 
loc un concurs de prese- 
lecție pentru concurenții 
din Valea Jiului —■ soliști 
de muzică ușoară — în 
vederea participării la e- 
diția jubiliară a festivalu
lui de creație literară, mu
zică ușoară, artă fotogra
fică și creație cinemato
grafică ,,Cintecul adîncu- 
lui“. înscrierile se primesc 
la comisia de organizare a 
festivalului, la sediul ca
sei de cultură.

CARAVAN,
în- 
m
94 
Ea 

o 
retribuție 

trei- 
și o 
sau 
sla- 
în- 
co- 

țină 
(bă- 
ale

a 
acest 

vă adresați mai în- 
prin cerere, aulorita

ții tuiclare (consiliului 
popular) Petrila și apoi 
Notaria'.uiui de stat Pe
troșani.

ELENA CUSNIRIUC, 
Vulcan : Alocația de stat

pentru copii se acordă 
de regulă soțului. In ca
zul în care numaj. soția 
se Încadrează în catigo
riile prevăzute de 
alocația 
eesteia. 
bilitatea. 
încasat 
v-a trimis-o, 
nați în judecată 
tru neplata alocației. Tot
odată, mai puteți cere, 
în situația în care dv. 
îngrijiți copiii, Unității 
la care lucrați să vă 
plătească alocația de 
stat pentru copii.

VASXE. MI1IIALA.
Vulcan : Actul de 
tenire, dacă este 
încheiat, este 
Dacă aveți actul de 
tenire treceți pe Ia 
dacție.

GIIICIU MARIA, 
câni : Pentru unele 
muriri cu privire la 
soarea 
vă 
la

lege, 
a- 

posi- 
l a 

nu 
acțio- 
pen-

Uri- 
lă- 

scri- 
dumncavoas'ră 

rugăm să treceți pe 
redacție, de .preferin- 
in ziua de luni.

media muzicală „Co; 
Iul neascultător** de 
Lucian.

IN ATENȚIA GOSPO
DARILOR, La început de 
primăvară, magazinul de 
produse ferp-metalice (!) 
oferă semințe de legume

Brînzan din blocul 22 
pe strada Independen- 
au recuperat si replan- 
zeci de flori pe spa-

DACIADA. Mii no, în 
sala dc sport a Licean,i 
industrial din Pcrtroșaim 
se va desfășura faza mu
nicipală pentru elevi la 
baschet. Participă echipele 
dfi băieți din liceele văii 
Jiului.

„cocoșelul neas
cultător*. Azi orele 
Lj.00 și 15,00 în sala mare 
a Casei de cultură din Pe
troșani un eohK’tiv al 
Teatrului de revistă Fan
ta .io1' din Constanța va 
prezenta pentru copii co-

ACȚIUNI EDILITARE.
In aceste zile pe artera 
principală a orașului Pe
troșani, continuă lucrări
le edilitar gospodărești de 
extindere a șoselei pentru 
patru benzi de circulație

INIȚIATIVA LĂU
DABILA. Trandafiri, be- 
goni, garoafe și alte flori 
perene care în anul trecut 
înfrumusețau curțile și 
grădinile unor cetățeni de 
pe strada Horea din Pe
troșani, au fost replantate 
pe lingă blocuri. De ce ? 
Fiindcă pe strada Horea 
se demolează... Oameni de 
suflet, buni gospodari cum

sînt și Iosif Cazan și Vic
tor 
de 
ței,
tat
țiile verzi din jurul blo
cului. O inițiativă cu ade
vărat demnă de toată 
lauda.

Rubrică redactată de 
Mircea BUJORESCU
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INTEGRAREA FERMA IN EXIGENȚELE 
PROTECȚIEI MUNCII

„Comitetul «Indicatu
lui, împreună 
patrimentul de protecție 
a muncii de la mina A- 
ninoasa, acordă o atenție 
deosebită fOrmelor și me
todelor de 
și însușire a N.DP.M.", 
ne spunea 
comitetului 
de la mina 
Iosif Guran, 
nua ;

— Cu o preocupare per
manentă, în acest : sens, 
se înscrie și activitatea 
eineclubului de la mina 
Aninoăsa. Recent, în re
gia pasionatului munci
tor Eugen Herbei a fost 
realizat filmul „Orizont 
XI“, care, împreună cu 
celelalte filme, cu ca
racter de protecție a mun
cii, rulate în fața mun
citorilor, a constituit și 
constituie un important 
mijloc de educare în spi
ritul respectării normelor 
de protecție a muncii. 
Secvențele sînt filmate 
chiar la locul de muncă 
al celor ce vizionează fil
mele. Ținerea momentu
lui de protecție a mun
cii la începutul schimbu
lui permite, de asemenea, 
o cunoaștere mai bună a 
împrejurărilor in care 
pot avea ioc accidente 
la unitățile miniere ale 
Văii Jiului.

< ___________

La mina Aninoasa 
brigada lui Constantin 
Gheorpia de la sectorul 
IV a dcupat locul II în 
întrecerea socialistă pe a- 
nul 1980 și nu a avut 

popularizare nici un accident în anii 
cincinalului 1976—1980. 
în discuția purtată acest 
destoinic miner ne decla
ra: „Pentru mine, ca șef 
de brigadă este o obli-

cu com-

președintele 
sindicatului 

Aninoasâ, 
csjre conți-

la locul de muncă ca a începe lucrul le prezint 
urmare a. întreținerii ne- operațiile ce le avem de 
corespunzătoare a căilor executat și condițiile în 
de acces. Am găsit înțe
legere și la șefii mei de 
schimb Vaslle Suditu, 
Gheorghe Balaban și Va- 
sile Bera, care m-au în
țeles. Nu mai aruncăm 
materialele, sculele la vo
ia întîmplării pe galerie. 
In felul acesta se poate

FĂRĂ NICI UN ACCIDENT 
ÎN ANII CINCINALULUI 

1976-1980
gație profesională să ur
măresc și să pretind tu
turor membrilor din bri
gadă să respecte ce au 
învățat cu ocazia instruc
tajului pe linie de res-. 
hectare a normelor de
partamentale de protec
ție a muncii. Am trecut, 
in cei cinci ani pe la 
multe locuri de muncă. In 
stratul 3 am început cu 
abatajul zero și ne-am 
perindat pe la fiecare loc 
de muncă pipă . în aba
tajul nr. 9 Am cons
tatat, înainte vreme, că 
cele mai frecvente acci
dente proveneau din 
transportul materialelor

care trebuie să lucreze 
pentru a evita accidente
le. ,

— Ca vechi brigadier 
considerați că respecta

rea întocmai a norme
lor departamentale de 
protecție a muncii vă 
ajută la realizarea pla
nului ?
—- Apoi, eu cred că cei 

care gîndesc altfel nu-s 
buni de șefi de brigadă. 
Prin faptul că am înlătu
rat accidentele de mun
că, am asigurat și stabi
litatea oamenilor în bri
gadă și am obținut și re
zultate bune — locul II 
în întrecerea socialistă 
pe anul 1980. Și în 
ceilalți ani ai cincinalu
lui am avut rezultate bu
ne.

Cele afirmate de un om 
cu experiență, de briga- 

. , _ .. ... dierul Gheorghe Gheor-
muncitorii. Cum reușiți? ma sînt argumente care 

trebuie să determine pe

face și o aprovizionare 
mai rapidă, ne creăm O 
siguranță mai mare la 
deplasare, ?

■ — Aminteați de un 
anumit moment de pro
tecție a muncii care-1 
realizați în abataj eu

Eu, fiind numai în 
schimbul - de - dimineață, 
în cele patru s. ' .'
trec prin schimbul meu 
toți ortacii. Noii sosiți în 
brigadă, . de regulă 
pe schimbul meu pină la 
acomodarea 
din subteran. înainte de

fiecare șef de brigadă în 
săptămîni respectarea întocmaiL <4 

normelor departamentale 
ele protecție a muncii ca
re asigură atît securitatea 
muncii cît și realizarea 

• sarcinilor de producție.
cu munca

Vin

Semnalistul Ion Mitu
lescu de la l.M. Bărbă- 
teni, avea Ca obligație de 
serviciu să pornească și 
să supravegheze funcțio
narea transportorului cu 
covor de cauciuc, care a- 
sigura evacuarea cărbu
nelui din. stratul 15, blo
cul X. Nerespectînd nor
mele departamentale de 
protecție ă muncii, el a 
părăsit locul de muncă 
iăsînd banda transportoa
re fără supraveghere. Da
torită apelor existente în 
lucrarea minieră, 1»

a
an 

i în- 
Prin 

încăl-

moment dat banda 
ceput să patineze, 
frecare s-a produs 
zirea benzii croind peri
colul de aprindere a a- 
cesteia Fumul carp ieșea, 
a fost sesizat la timp de

bului ? Este o practică 
mai veche a acestui mun
citor care dorea, după 
cum el însuși afirma,,, să 
fie primul la ieșirea din 
mină. Pretexte se găsesc... 
o problemă urgentă... și 
nu se întîmplă nimic. Vor
ba proverbului ? „ulciorul 
nu merge de multe ori la 
apă". Așa că s-a întîm- 

plăt necazul cu bandd ca
re, putea produce un in
cendiu cu consecințe gra
ve pentru oamenii din a- 
bataje și galerii, mai cu 
seamă că în zonă era praf 
de cărbune. Conducerea 
minei a dispus 
sancțiunea aplicată, 
conducerea sectorului 
ca Ion Mitulescu să

om al muncii

pe lingă 
de 

I 
fie 

anchetat penal și luate ce- 
_____ _______ _______ le mai severe măsuri pen- 

muncltorii aflați în apro- tru evitarea unor astfel 
de abateri.

Muncitorul Ion Mitules
cu se face vinovat atît de 
lăsarea unui utilaj fără 
supraveghere cit și de 
nerespectarea timpului a- 
fectat procesului de pro
ducție. Asemenea abateri 
nu pot fi tolerate de către 
colectivele de muncă, și 
trebuie aspru pedepsite ori 
de cîte ori se ivesc.

O neglijență a unui 
singur om poate avea 
secințe, uneori foarte 
ve. asupra întregului 
lectiv.

piere și banda a fost o- 
prită. Părăsirea locului de 
muncă și lăsarea fără su
praveghere a unui utilaj, 
constituie un act 
ponsabilitate care 
ționează conform 
eterilor N.D.P.M.

de ires- 
se sanc- 

preve- 
... Colecti

vul sectorului I a proce
dat la discutarea cazului 
în fața muncitorilor. Ion 
Mitulescu a fost aspru cri
ticat de ortacii săi pentru 
această abatere. Ce anu
me J-a determinat să pă
răsească locul de muncă 
înainte de venirea schim-

Recent în municipiul 
Petroșani a avut loc cel 
de-ai treilea simpozion al 
Asociației juriștilor din 
Republica Socialistă Roma
nia, ia care țiu participat 
juriști din cadrul Procu
raturii generale, Institu
tului de cercetări juridice 
București, juriști și juris- 
coasulți din 27 de județe 
a-e țării. Organizat de A- 
sociația județeană a ju
riștilor, simpozionul a a- 
vut ca temă „Protecția 
muncii, problemă de stai".

— Parte componentă a 
grijii societății noastre 
față de om — sublinia 
loan Retegan, procuror șef 
la Procuratura județeană 
Hunedoara iii lucrarea 
„Sarcinile ce revin organe
lor Ministerului de In
terne, procuraturii și jus
tiției, din documentele 
Congresului al Xll-lea al 
P.C.R." — activitatea de 
proiecție a muncii, legi
ferată în țâra .noastră ca 
politică de stat, urmă
rește elaborarea șf apli
carea unui ansamblu de 
măsuri, menite să asigu- 
re în toate domeniile de 
activitate, îndeplinirea 
sarcinilor de producție in 
condiții optime de muncă, 
fără accidente și îmbolnă
viri profesionale. .

In lucrarea „For
me, metode și mijloace de 
prevenire a accidentelor 
de muncă în sectorul mi
nier", Nicolae Stîriea, vi
cepreședinte al Tribuna
lului județean Hunedoa
ra, se referea atît la in
tensificarea activității de 
prevenire psihologică și 
tehnică a accidentelor de 
muncă cît și a celei de în
drumare, control și su
praveghere atentă a Pro
cesului de producție. Cor
nel Ciucean, procuror șef 
adjunct la Procuratura 
locală Petroșani, în lu
crarea „Aspecte din prac
tica de urmărire penală 
și de judecată din jude-

(ul Hunedoara", a pune- în minerit. Ne propunem,
tat citeva din cauzele teh- de a cea sa ne întărim
nice și juridice ale pro- preocupările în ceea ce
ducerii accidentelor de privește colaborarea, , cu
muncă. Combinatul minier Valea

Participant»- la dezba- Jiului, cu toate întreprin
derile miniere, pentru a 
ne aduce o contribuție în
semnată la asigurarea li
nei depline securități a 
muncii in abataje", (prof, 
dr. ing. Nicolae Dîma, 
decanul facultății de mi
ne).

Lucrări le si mpozi on u lu i 
au evidențiat atenția deo
sebită pe care partidul și 
s atul nostru o acordă pro
tecției muncii, preocupă
rile .și acțiunile întreprin
se pentru ocrotirea 
tății oamenilor și 
rarea unei depline 
ritați a muncii.

teri au arătat rezervele ue 
fiecare <:o- 

a elimina 
accidentelor.
accidentelor 
însemnat în

care dispune 
lectiv pentru 
producerea 
„Prevenirea 
qpupă un ioc 
activitatea organizației de 
partid și sindicat, a con
ducerii I.P.C.V.J. Perio
dic în fața oamenilor 
muncii, la intrarea și ie
șirea din șut, se prezintă 
filme de protecție a mun
cii. Apoi, prin edițiile 
speciale ale gazetei de 
perete se redau aspectele 
negative care se mai în
tîmplă în 
producție, 
treprinderi 
să 
in 
re 
de , ,
(loan Bardac, 
juridic I.P.C.V.J.). „Un rol 
însemnat în prevenirea ac
cidentelor în unitățile mi
niere îl au inspectorii obș
tești, din grupele . sindi
cale, conducătorii de for
mații de lucru și ai uni
tății economice. Consider 
că protecția muncii tre
buie să facă în mai mare 
măsură obiectul adunări
lor de grupă sindicală, 
unde oamenii muncii pot 
veni cu măsuri și pro
puneri". (Ion Moraru, con
silier juridic l.M. Urieani). 
„Protecția muncii este o 
problemă de stat, dar și 
O problemă de conștiință. 
Este necesar ca fiecare om. 
Ia locul său de muncă, 
să dea dovadă de spirit de 
inițiativă11. (Nicolae Iscu- 
lescu, adjunct al procu-‘ l 
răturii generale). Ne revine 
sarcina de a îmbogăți ba
gajul de cunoștințe al vi
itorilor specialiști minieri, 
in legătură cu proble
matica protecției muncii

> procesul de 
Juriștii din în- 
pot și trebuie. 
mult antrenați 
de populariza- 

a normelor

fie mai
acțiunea 
a legilor,

protecție a muncii1' 
, consilier

Constantin GR/1URE

i

i

I

I

I 
I 
I
I
i *-•

Dacă nu
De fapt totul a por

nit de ia bravada. Și 
. cînd bravada este ali

mentată de s.area de e- 
briețate, consecințele
pot fi dintre cele mai ne
prevăzute. De această
dată consecința a fost 
tragică — pierderea unei 
vieți omenești,, respectiv 
viața minerului I. G„ 
din sectorul I ăl miner 
Lupeni. Un om aproape 
de pensie, deci cu ex
periență îndelungată în 
minerit. Și totuși... To
tul a pornit de la cîte- 
va pahare <le băutură 
consumate înainte de a 
merge la serviciu. Dar, 
nu numai paharele au 
fost de vină, ci și cei 
care s-au sesizat de sta
rea în care se alia 1. G. 
fără să intervină, fără 
să preintîmpine un dez- 
nodămint nefericit, ușor 
de prevăzut...

șănă-
•sigu-
șecu-

Pagină realizată
Ia cererea C.M.V.J.

Teodor ARV-INTE

erau alcoolul și indiferența semenilor...
In jurul orei 15, I.G. 

a fost văzut. într-o stare 
„euforică" în fața blo
cului din cartierul în ca
re locuiește. Peste vreo 
două ore călătorea cu 

a u to b u zul __________
spr.e 
Ajuns 
nă. a 
pe la 
nă. ca

evite întîlnirea cu mais
trul minier. A întîrziat de 
la pontaj și a pornit di
rect spre locul de mun
că. A vrut 
rect pe un

să urce di- 
cărucior din- 

convoi 
în 
din 

opu- 
de

tr-un
a f 1 at

si
l -( 
I

interzic categoric 
zentarea la serviciu 
stare de ebrietate, 
ceasta interdicție cate
gorică a fost încălcată 
în mod flagrant, de I.G, 
Nesocotirea acestei in
terdicții l-a costat viața. 
Fiind in stare de ebrie- 

’ tate, victima a fost în 
bună parte inconștienta 
de riscul bravadei sale. 
Dar ce scuză au vecinii 
din cartier, ortacii din 
autobuz cu care a călă- * 
torit spre mină, cei 
care s-a întîlnit la 
tină și la baie, toți 
care, deși sesizînd 
rea lui I.G., nu l-au 
prit să pornească ... 
mină, favorizîndu-i sfîr- 
șitul tragic,. Această lip
să de intervenție — fermă 
și categorică —nu poate 
avea nici o scuză. (Dan 
STEJARU).

IN VIZOR
să celei 
circulație. Cu 

toate încercările, nu a 
reușit să intre in căru
cior, dar s-a ținut cu 
mîinile de el și astfel a 
fost tras aproape 20 m 
în galeria de coastă, un
de a fost agățat de o 
ramă metalică și acciden
tat grav. Dus la spital, a 
decedat a doua zi în 
urma traumatismelor su
ferite.?. ■■■;????'.

Normele de securitate, 
regulamentele de lucru

pregătesc 
S-a e- 
purtind 

mulți 
sesizînd 

a

mină, 
la mi- 
trecut 
canti- 

tofi oa
menii care se 
pentru subteran, 
chipat de mină, 
discuții cu mai 
oameni. Cineva,
că este inapt pentru 
coborî in subteran, i-a 
atras atenția să nu intre 
în 
să 
să
minier.

mină și, în orice caz, 
se prezinte la pontaj? 
discute cu maistrul 

Par, știa el ce.
știa, și a făcut totul să

cu 
can

cel 
sta-

o- 
spre
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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. FILME

(Urmare clin pag. 1)

cultură, reducerea cheltuielilor și creș
terea beneficiilor, ridicarea pe un plan 
superior a eficienței economice, diminua
rea importurilor și creșterea exporturilor 
în vederea asigurării unei balanțe de 
plăți echilibrate și chiar excedentare, 
pentru reducerea în acest an a unei părți 
din datoria externă.

Comitetul Politic Executiv a aprobat 
proiectul de decret privind unele mă
suri financiare impuse de analiza pe ba
ză de bilanț a activității economico-finan- 
ciare pe anul 1980 și proiectul de decret 
privind unele măsuri pentru acordarea 
fondului de participare a oamenilor mun
cii la beneficii pe anul 1980.

Comitetul Politic Executiv a discutat și 
aprobat, de asemenea, Raportul privind 
activitatea de rezolvare a propunerilor, 
sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oame

nilor muncii, adresate conducerii partidu
lui, organelor de partid și de stat, orga
nizațiilor de masă și obștești în cursul a- 
nului 1980, Raportul cu privire la acti
vitatea desfășurată în anul 1980 
de către organele de partid, de 
stat și organizațiile de masă pentru în
făptuirea politicii de cadre a partidului, 
Raportul privind modul în care s-a desfă
șurat acțiunea de preschimbare a docu
mentelor de partid, precum și Raportul 
privind activitatea internațională a 
partidului și statului în 1980 și principa
lele orientări pe plan extern în anul 1981. 
Comitetul Politic Executiv a hotărît su
punerea acestor documente Plenarei C.C. 
al P.C.R.

■A-
Comitetul Politic Executiv a soluționat, 

de asemenea, probleme curente ale acti
vității de partid și de stat.

i *cruziLIirziTOS iz, . ■ N
Raport al Comisiei economice 
a O.N.U. pentru Europa privind 

industria vest-europeană
GENEVA 24 (Ager- 

pres). — Schimbările struc
turale din industria vest- 
europeană sînt rezultatul 
acțiunii unor tendințe de 
durată prea puțin afecta
te de criza energetică și 
de creșterea explozivă a 
prețurilor la petrol, se a- 
preciază intr-un raport al 
Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa, dat 
publicității, marți, la Ge
neva. Tendințele evidenți
ind acesta schimbări de
veniseră sesizabile încă la 
sfîrșitul anilor ’60, cînd 
prioritatea în industrie în
cepuse să se deplaseze de 
la ramurile cu utilizare in
tensivă a forței de muncă, 
cum sînt textilele și con
fecțiile, la cele cu un grad

mai mare de tehnicitate si 
de profesionalizare, cum 
sînt chimia și construcția 
de mașini, apreciindu-se 
că tulburările din anii 
1973—1975 „par să reflecte 
impactul unei recensiuni 
fără precedent într-o va
riație ciclică normală în 
ponderea ramurilor indus- 
triale".

Raportul consideră pers
pectivele pentru anul în 
curs drept „mai degrabă 
întunecate'*. Indicatorii e- 
conomici „nu sugerează 
nici o redresare pentru 
prima jumătate a anului 
1981“. Dimpotrivă, evoluți
ile economice vest-europe- 
ne indică o extindere a 
șomajului și o creștere a 
inflației, .

Reuniunea SELA 
de la Caracas

CARACAS 24 (Ager- 
pres). — In discursul pro
nunțat în cadrul reuniunii 
la nivel de experți — a 
Consiliului ministerial al 
Sistemului Economic La- 
tino-American (SELA), ca
re se desfășoară la Caracas, 
Carlos Alzamora, secreta
rul executiv al Organiza
ției, s-a pronunțat pentru 
„stabilirea unui sistem per
manent și rodnic de relații 
reciproc. avantajoase între 
țările lătino-ameiicane și 
carăibiene*'. El a arătat că. 
în prezent, conjunctura in
ternațională este mult de
teriorată față de cea din 
anii creării SELA, în 1975, 
iar modelele și cadrul co
operării au suferit modi
ficări negative, care fac 
necesară o abordare cons
tructivă și eficientă a tu
turor problemelor cu care 
sînt confruntate statele res
pective. „In acest context,
— a spus Carlos Alzamora
— promovarea colaborării, 
pe principii noi, nu mai 
este doar o opțiune, ci un 
imperativ".

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Colombo la 
Londra; Republica: A- 
larmă în nori; Unirea : 
Capcana mercenarilor.

LONEA: In căutarea 
lui Jupiter.

ANI NO AS A : Roiul.

VULCAN — Luceafă
rul: Secretul nisipuri
lor; Muncitoresc; Acei 
oameni minunați și a- 
paratul lor de filmat.

LUPENI — Cultural:
Pierdut și regăsit; Mun- 

j citoresc : Animalele '■
1 răspund. |
j. . '. ' i
î URICANI : Fericirea ; 
î dintr-o casă veche. •

TV

15,50 Fotbal: România — 
Polonia. Transmi
siune directă de 
Ia București. In 
pauză: Tragerea
pronoexpres.

17,55 Imagini din Gre
cia,

18.25 Forum cetățenesc.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea eco

nomică.
19,45 în întîmpinarea 

Congresului Uniu
nii Generale a 
Sindicatelor.

20,05 Telecinemateca.
„Secretul din Sân
tă Vittoria". Pro
ducție a studiou
rilor americane.

22,10 Telejurnal.

organizează

concurs pentru ocuparea postului de 
maistru la atelierul mecanic al sectorului 

mecano-energetic.
Concursul va avea loc în ziua de 1 apri

lie 1981, ora 9, la sediul unității.

Condițiile de participare la concurs și 
retribuire conform Legii nr. 12/1971 și Le
gii nr. 57/1974 republicată.

Mica publicitate
Deva, județul * Hunedoara. 
Informații telefon 20479.

VÎND Dacia 1300. Infor
mații Paroșeni, strada 
Muntelui 14. (274)

VIND apartament doua 
camere, gaz, parchet, fa
ianță, carter Dacia bloc 
29 scara C ap. 21 etaj III,

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA anunță cu durere în inimă dispariția 
celui care a fost un minunat soț, tată, socru și bunic 

TONTEA T. IO AN.
Inmormîntarea va avea loc joi, 26 martie, ora 15 

din strada Aurel Vlaîcu nr. 5/2, Petroșani.
Amintirea lui va rămîne veșnic în inimile noastre 

și'ale celor care l-au iubit și i-au fost dragi. (276)

FOȘTII colegi de muncă anunță cu adîncă du
rere încetarea din viață a celui ce a fost un bun 
muncitor și activist obștesc

PETRE STOICA.
Amintirea lui va rămîne veșnic vie în inimile 

noastre.
Inmormîntarea are loc azi, 25 martie, ora 15 

din strada Decebal 13, Vulcan. (275)

UN gînd pios celui care a fost 
ROMAN FRANCISC

de la a cărui dispariție se împlinesc astăzi trei ani. 
Un grup de prieteni.

ELISABETA Jitea cu durere apăsătoare anunță că 
la 21 martie s-au împlinit 6 luni de cînd scumpul 
ei soț

ION JITEA
a părăsit-o pentru totdeauna. Mulțumesc tuturor ce
lor care au fost alături de mine la marea durere. (277)

F®TBAL, CAMPIONATUL JUDEȚEAN
FOTBAL, divizia C

Minerii din Vulcan
ștearsăScor favorabil, evoluție

MINERUL ANINOASA 
— AUTO HAȚEG 5—2 
(3—2). Intîlnirea dintre 
cele două combatante a 
debutat cum era și fi
resc în nota de dominare 
a gazdelor, care și-au creat 
încă din primele minute 
ocazii foarte bune, pe ca
re însă înaintașii le-au ri
sipit cu mare ușurință. In. 
min. 21, la o fază fierbin
te în careul echipei din 
Hațeg un apărător al a- 
cesteia comite heriț, arbi
trul Munteanu dictează 
penalty. Execută precis E- 
mil Dobrescu și deschide 
scorul, 1—0. Peste numai 
două minute Tismănaru 
primește o pasă de la Al
mășan și înscrie, făcind 
ca tabela de marcaj să in
dice 2—0. Trei minute mai 
tîrziu (min. 26), apărarea 
oaspeților cedează din 
nou, marchează din voie 
Dosza, rldicînd avantajul 
la trei goluri. Au fost mo
mentele în care numeroșii 
spectatori prezenți în tri- 
ț>una stadionului aveau 
convingerea că jucătorii 
Minerului vor realiza o 
Vjlctorie la scor. Paradoxal 
însă, în loc să trăiască sa
tisfacția înscrierii de noi 
goluri în poarta oaspeților, 
consemnăm două în poar
ta lui Fodor. In min . 41 

Popa transformă o lovitu
ră de Ia 11 m, iar in min. 
44 Moca ..profitind de o e- 
zitare a defensivei anino- 
sene, realizează un nou 
gol pentru echipa sa.

După pauză, Minerul A- 
ninoasa intră în teren 
mult mai hotărîtă. jocul 
practicat este mai incisiv, 
dar se ratează în continua
re mult. Superioritatea e- 
viderită a liderului se ma
terializează în miri.. 55 cînd 
Dosza fructifică o centrare

FOTBAL, divizia A : 
Chimia Rm. Vîlcea — 
Jiul Petroșani 3—0, . Spe
ranțe : Chimia Rm. Vîl
cea — Jiul Petroșani 1— 
2 ; divizia B — Minerul 
Lupenj, — F.C. Bihor 3— 
2 ; divizia C : Minerul 
Paroșeni — I.M.I.X. Agni
ta’ 2—1; Republicane ju- 
ofii: Min. Lupeni — Șoi- 
niori: Min. Lupeni —Șoi
mii Sibiu 2—0, Gaz metan 
Mediaș — Jiul Petroșani 
4—0. Campionatul jude
țean : Minerul Aninoasa 
— Avintul Hațc->g 
Parîngul Lonea - 
Iul Sime’ria 
Uricani — 
răștie 3—0. 
Hunedoara 

5—2, 
Meta- 

1—0, Minerul 
Mecanica O- 
Construetorul 

— Preparato-

impecabilă a lui Tudor, 
făcind ca scorul să devină 
4—2. Cu un potențial su
perior adversarilor de în
trecere, echipa minerilor 
controlează mai departe 
jocul, reușind un nou gol 
în min. 80, cînd înscrie 
Dobrescu din 11 m, stabi
lind scorul final : 5—2.

Victoria aceasta conso
lidează poziția in clasa
ment a echipei antrenată 
de Gh. Cosma și Gh. Ani-

Breviar
rul P.etrila 6—1, I.M.C. 
Bircea Minerul Teliuc 
1—1, I.G.C.L. Hunedoara 
— Metalul Criscior 1—0.

COMPETIȚIILE 
„DACIADEI"

Duminică au început 
etapele municipale ale Cu
pei U.T.C. din cadrul e- 
diției a Il-a a Daciadei, 
precum și etapa județea
nă a Cupei U.T.C. la 
gimnastică modernă. în
trecerile de handbal fete 
desfășurate în sala Gru
pului școlar din Petro
șani Ia care au participat

sie. Echipa care a reușit să 
pășească cu dreptul în re
tur a fost următoarea : 
Fodor, Șteț, Dobrescu, Săt- 
măreanu, Radu, Tudor, 
Faur, Almășan. Dosza. Tis- 
mănaru și Gheorghe, cărj- 

. ra li s-au adăugat după 
pauză Hădărean și Bălosu. 
In etapa viitoare 
din Aninoasa va 
Hunedoara cu 
Construe torul, 
locului secund.

Teodor

confirmă...
echipa 

juca la 
formația 
ocupanta

TRIFA

6 licee din cele 7 existen
țe (a. lipsit Grupul școlar. 
Lupeni) s-au desfășurat: 
sistem turneu, pe două, 
serii cîștigate în finhl de 
Grupul școlar Petroșani 
(seria I) și Liceul chimic 
Lupeni (seria a Il-a). In 
meciul final, în urma ți
nui joc extrem de echilir 
braț, victoria a revenit 
echipei din Petroșani cu 
scorul de 17—16. între
cerile de gimnastică au 
avut loc la Hunedoara 
unde reprezentativa mu
nicipiului nostru (liceul 
economic) a ocupat locul 
II în întrecerea de la ni
velul județean.

A. SLĂBII, 
s, baloi

AUTOMECANICA MEDIAȘ — M1NERUL-ȘT1INȚA 
VULCAN 1—1 (1—1). Confirmind forma bună în 
CJtfe se află, minerii din Vulcan, deși au jucat în 
deplasare, au prestat un joc frumos, presărat cu faze 
spectaculoase, aplaudate la scenă deschisă de publicul 
spectator. Conform așteptărilor toți cei ce preiau cîr_ 
mai meciului sînt oaspeții, care reușesc deschiderea 
scorului prin Voicu în . minutul 16. în minutul 20. 
Zlate comite un fault în careu. Lovitura de pedeapsă 
este transformată de Curcanu, care restabilește egali
tatea pe tabela de marcaj. Deși replica gazdelor este 
dîrză. apărarea oaspete-, în rîndul căreia s-ă impus 
din nou Haiduc, este la. post. După pauză inițiativa 
de joc aparține tot oaspeților, care creează nume
roase faze de gol. ratate insă copilărește din situații 
favorabile: minutul 60. Topor trece de întreaga apă
rare gazdă, inclusiv portar și de la 10 m șutează pe 
lingă poarta goală ; minutul 80. Faur lobează min
gea cu efect peste portarul gazdă, dar și peste poarta 
goală ; ultima ocazie de gol a oaspeților este ratată 
în minutul 89 de către Iacov, care șutează puternic 
din colțul careului de 6 m în portar. In minutul 70 
și 75 Olteanu respinge două mingi foarte periculoase 
ce au constituit cele mai mari ocazii de gol ale gaz
delor. S-au evidențiat de la oaspeți : Olteanu, Hai
duc, Frățilă și juniorul Putură.

MINERUL-ȘTIINȚA VULCAN : 
Haiduc. Frățilă, Poigar, Voicu (min. 
telnicu, Chirițoiu, Faur, Zlate, Topor

Olteanu, Puțura,
60, Cătuți), Pos- 
(min, 75, Iacov).

Ștefan NEMECSEK

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii ax, 90, leletoane 4 1662 (secretariat), 4 2404 (sețpij. lil'AKLLi lipogtutia FcUușaoi, stt. Republicii ut. 67.


