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' Plenara Consiliului
Național al FemeilorIn Capitală a avut loc, luni, 30 ianuarie, Plenara Consiliului Național al Femeilor din Republica Socialistă România.Pe baza hotărîrii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și în conformitate cu normele de organizare și funcționare a Consiliului Național, a comitetelor și comisiilor femeilor, plenara a stabilit convocarea Conferinței naționale a femeilor zilele de 21—22 1978, cp următoarea de zi :— Raport asupratății desfășurate de Consiliul Național, de comitetele și comisiile femeilor și sarcinile ce le revin în mobilizarea maselor de femei la realizarea hotărîrilor a- doptate de Congresul al XI-lea și Conferința Națională ale partidului ;

pentru aprilie ordineactivi-
Consecvente depășiri de plan 

la cărbuneCu o consecvență demnă de toată lauda, colectivul >,. minerilor.din Urîcani a a- dăugat în ultimele zile noi plusuri de extracție la depășirile din perioada de la începutul anului. Sîm- bătă, aici s-a produs din nou peste plan, cu mai

mult de 300 tone cărbune. Astfel, depășirile „la zi" ale vrednicului colectiv de la I .M. Urîcani s-au ridicat la peste 2 250 tone, e- vidențiindu-se și în continuare prin extracțiile realizate peste sarcini colectivele sectoarelor II și III.

Preocupări susținute pentru 
sporirea eficienței formative a 
învățămîntului superior minier

Prof. dr. ing. ILIE CONSTANTINESCU, 
rector la Institutul de mine Petroșani

— Raportul Comisiei dd cenzori ;— Adoptarea normelor da organizare și funcționare a Consiliului Național, ’ a comitetelor și comisiilor femeilor ; .— Alegerea Consiliului Național al Femeilor și ă Comisiei de cenzori.De asemenea, plenara a hotărît organizarea și desfășurarea adunărilor și conferințelor de dări de semă și alegeri ale comisiilor femeilor din întreprinderi și instituții, din cooperativele agricole de producție și meșteșugărești, din cartiere /Și din satele necooperativîzate, ale comitetelor comunale, orășenești, municipale și județene ale femeilor, în perioada 1 februarie — 31 martie 1978. (Agerpres)

Productivitatea muncii - sinteză 
a competenței și hărniciei 

f.ecărw colectiv (II)cum se arăta în ar- publicat recent în nostru, în vederea productivității eco- au de . permis la muni- fi-

Așa .ticolul ziarul creșteriimuncii în unitățile nomice ale Văii Jiului fost adoptate o seric măsuri, care aunivelul economiei cipiului: depășirea la nele anului 1977 a acestui important indicățor tetic cu peste 5 500 lei lucrător. In această vință s-au evidențiat o serie de colective ele că, cum sînt cele du I.M. Paroseni, I.U.M.P., unde înregistrate la vitatea muncii obținerea unor

sin- pe pri-mun- la I.C.M.M., sporurile producti- au permis _,--------   importante producții suplimentare, îmbunătățirea nivelului general de eficiență economică.Cu toate acestea, într-o -serie de întreprinderi prevederile programului de creștere a productivității muncii nu s-au realizat, fapt ce reflectă o utilizare necorespunzătoare a tențialuhii uman și terial disponibil, în ansamblul'■'■miniere" ale C.M.V.J.
po- ma- Aștlel, unităților pro-

ductivitatea muncii nu fost îndeplinită, sînt diferite neficîfentă a de abataj la minele nea și Lupeni, a„ tectonice la I.M. Dîlja, ne- confirmări de rezerve la I. M. Bărbăteni, funcționarea defectuoasă a sistemului de transport la I.M. Livezeni. Toate au, însă, un numitor comun, și anume preocuparea insuficientă pentru organizarea ■■ corespunzătoare a producției și a muncii, pentru- fundamentarea corespunzătoare a deciziilor și urmărirea îndeplinirii lor exemplare. Trebuie arătat că măsurile privind îmbunătățirea structurii efectivelor, a- doptăte în cursul lunii septembrie, și care au asigurat trecerea în lucrările direct productive a unui număr de 568 de muncitori nu au fost însoțite de preocupări suficient de stăruitoare din partea organizatorilor menită să asigure condițiile necesare obținerii unor ridicate la lucru.

aCauzele utilizarea i- complexelor ,1c Lo- accidente

productiyități fronturile de
B. MIHAI

(Continuare in pag. a 3-a)

Integrarea învățămîn- tului superior cu cercetarea și producția are principală finalitate formarea unor specialiști înaltă competență sională, capabili să se integreze rapid, fără dificultăți și cu maximum de e- ficiență în sectoarele pentru care s-a'u pregătit. Realizarea acestui înalt deziderat comportă, însă, eforturi destinate modernizării, de fond respectiv a perfecționării conținutului procesului didactic, iar pe de altă parte la unele aspecte privind perfecționarea tehnologiei instruirii și a modalităților de verificare a cunoștințelor studenților.Este de la sine înțeles că introducerea practicii productive compacte în atelierul școală sau în întreprinderi și efectuarea unei activități sistematice

cacu profe-
proiectare în Unitățile integrate ca și extinderea continuă a cercetării științifice cu caracter productiv, impun modificări însemnate în conținutul și structura programelor analitice. în conținutul lecțiilor, seminariilor, orelor de laborator, ca și în relația dintre disciplinele cu caracter general și cele de specialitate. Cerințele integrării — confirmate de experiența celor mai dezvoltate țări — fac necesară creșterea funcției formative a cursului predat, în sensul că acesta trebuiesă conțină elemente fun- ale disciplinei să contribuie ladamentalerespective, formarea gîndirii științifice și tehnice, să evite abuzul de informație sau pre-.

și antrenoriPalatul Marii Adu- Naționale a avut loc, dimineața, solemnita-La nări luni tea înmînării de ordine și medalii ale Republicii Socialiste România, conferite, prin Decret prezidențial, unor sportivi și antrenori din domeniul educației fizice și sportului, pentru rezultatele deosebite obținute la Jocurile Mondiale universitare de la Sofia — 1977, precum -Și pentru contribuția adusă la : dezvoltarea activității sportive și la creșterea prestigiului sportului românesc pe plan internațional.La solemnitate au parti-

cipat tovarășii Emil Bobit, vicepreședinte al Consiliului de Stat, general-locote- nent Marin Dragnea, președintele Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, Ion Sasu, președinte al U.A.S.C.R.Au fost conferite compo- i nenților loturilor sportive universitare de lupte greco- romane, scrimă, polo pe apă, feminin și masculin, de gimnastică, de tenis de cîmp, atletism, șabief de lupte libere, natâție, precum și antrenorilor. și medicilor acestora 33 ordina
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Schimbul II începuse de vreo oră. In biroul șefului sectorului V continuă să sosească vești îmbucurătoare. „Toate a- batadelc au fost plasate la capacitatea' lor". „In frontalul lui Vărzaru s-a pușcat, în curînd vor curge de acolo pe transportoare zeci dc tone de orizontul asigurate schjmbulcărbune". „Pe inferior avem goale pentruII și, III". „Către magazia intermediară din subteran a plecat dc vreo zece minute un nou transport de materiale...".' Cunoșteam bine sectorul, oamenii lui. Ii „vizitasem" acolo în abatajele de la orizontul 480. Găsisem atunci oamenii necăjiți că „stăm pe cărbune, nu avem materiale, nu avem vagonete goale", „buncărul mare, dintre orizontul 440 și 448 s-a în-

fundat din nou". Am discutat, la vremea lor. despre aceste neajunsuri cu tovarășul loan Sav, președintele consiliului oamenilor muncii dc la I.M.

(Continuare in pag. a 4-a)(Continuate in pag. a 3-a)

In Editura politică

a apărut :

(Continuare in pag. a 3-a)
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realizată, ci chiar depășită. In ultimele trei săp- tămîni, datorită hărniciei întregului colectiv,, au fost extrase 400 tone de cărbune peste sarcinile de
lotul a pornit de la oameni

Revirimentul sectorului • Inițiativele muncitorești își 
arată roadele • Un angajament care onorează colec
tivulLupeni. Pe atunci, într- adevăr, in cadrul sectorului transport al minei se manifestau mari neajunsuri... Iar acum, în cadrul sectorului V, în ciuda faptului că planul producției zilnice a sporit, că frontalele au de traversat intercalați! de sterjl în stratul de cărbune, sarcinile se îndeplinesc ritmic, productivitatea pe post, în cărbune este nu numai

plan. Printre brigăzile care și-au depășit substanțial planul la zi se numără cele ale minerilor din frontalele conduse de Mihai Vărzaru, Turcaș Iosif, din abatajele cameră conduse de Nicolae Rusii, Constantin Prisecaju și cele de lâ pregătiri, conduse de Constantin Sirop și Eugen Vladar.Cum s-a produs acest adevărat reviriment în

activitatea sectorului ?— Factorul decisiv fost mai buna organizare a muncii, repartizarea e- chiiibrată a forței de muncă, a celor mai buni oameni pe toate cele patru. schimburi — susține inginerul Cornel Radulescu, șeful sectorului.— Totul a pornit de la oameni, de la acel nucleu de. bază pe care îl constituie comuniștii, îi întărește spusele tovarășul Marin Dumitru, secretarul comitetului de partid. Intr-adevăr, în cadrul a- dunărilor generale ale organizațiilor de partid pe șchimburi au: fost „inventariate" amănunțit cauzele nerealizării planului. S-a acționat cu fermitate spo- . rită pentru întărirea ordinii și disciplinei. Prin
/ '■■■ < V. STRĂUȚ

La I.M. Dilja, minerii din brigada condusă de Grigore Circov își depășesc sarcinile pe luna ianuarie cu peste 80 mc rocă excavată în lu- cări de deschideri. Este un bun prilej pentru ei de a trăi o vie satisfacție alături de cei care le coordonează activitatea: maistrul Ion Suciu. și inginerul Emilian Neagoe, șef de sector.

Nicolae Ceaușescu — 
Cuvîntare cu 
conferirii 
Doctor în științe politi
ce și titlului de Doctor 
în economie — 24 ianua
rie 1978.

aflata

NOI AMENAJĂRI 
HIDROTEHNICE. In zona dintre podul „Dîlja" Petroșani și tunelul Pe- trila au demarat lucrări de amenajare, îndiguire și regularizare a albiei Jiului de Est. Noile amenajări sînt executate de lotul Valea Jiului al Trustului lucrări hidrotehnice șpe-> ciale și fac parte dintr- un plan de sistematizare care cuprinde întregul bazin al Văii Jiului. (V.S.)

o măsura bizară, a poștei din Petroșani ■ și degeaba sună cetățenii la telefonul nr. 41 233 pentru că la celălalt capăt al firului nu mai răspunde Depozitul de ■ combustibil. De acum, cei ce vor să-și procure lemne sau cărbuni poț apela la nr. 43 233. Și 1 sperăm cu mai multe I șanse. (I.V.)
IN CASĂ NOUĂ. La Vulcan au fost date în folosință 65 apartamen- j te confortabile într-un I nou bloc turn construit j în zona cea mai „înal- i tă“ a cartierului Co- j roești. In acest an, în . Vulcan, se vor construi, I pentru mineri, energeti- I cieni, mașini muncii1 proape I te. (A H.)
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constructori de și alți oameni ai un număr de a- 200 apartamen-



Lupte libere
C. S. Școlarul pe locul IIpîrtii

întrecerile „DACIADEI
--Z ' . ■ ■ '5

Tenis de masăf Duminica trecută pe pîr- tiile din Paring, s-a desfă
șurat etapa județeană a competiției republicane de masă „Daciada" la sanie și 
schi fond, organizată cu sprijinul comisiei municipale de schi. întrecerile, atît cele de sanie cît și cele de schi fond, au fost extrem de disputate, cîștigă- torii probelor fiind departajați doar de zecimi de secundă în cea de a doua manșă la sșnie și pe ultimii metri la proba de. schi fond, ia toate categoriile. Concurențiî municipiului nostru. . reprezentat! în mod deosebit de schiorii fohdiști din Vulcan și pionierii aninoseni și .petri- ieni la sanie, s-au compor
tat foarte bine obținînd șapte din cele opt titluri de campioni județeni și totodată dreptul de a fi fina- liști ai actualei edițiiiarnă. Dar iată primii trei clasați : sanie,
10—14 ani, fete : Constanța 
Dicu (Școala generală nr.
4 Petroșani) — campioană județeană, Iuliana . Ilieș (Școala generală nr. 1 Petrila), Viorica Vlasin (Școala generală. Aninoasa); bă
ieți : Mircea Mihuț (Școa
la generală Dobra) — campion județean, Petru Vlasin (Aninoasa), Viorel Ha- raga (Școala generală nr. 5 Deva) ; schi fond, categoria 
10—14 ani, fete : Monica Frmcu (Școala generală nr.5 Vulcan), Maria Aniza (Școala generală nr- 4 Vulcan); Gabriela Pop (Liceul Vulcan); băieți ; Sorin Cioban U (Școala generală nr. 5 Vulcan), Ernest Czimbal- moș (Școala generală nr. 4

Vulcan), Adrian Flaîdăr (Școala, genărală nrî.,5 Vulcan) ; categoria 14—19 ani: Lucia Rus (Liceul Vulcan), Floarea Păuna (G.S.M. Lupeni), Maria Crăciun (Hunedoara) ; băieți: .Gheor- ghe Fărcău (Liceul 1 Vulcan), Deju Stoica (Școala nr. 6. Vulpan), Tepdor Mo- canu (Liceul Brad), cate
goria peste 19 anU fete ; SiAiina Asandei (Preparația Coroești), Margareta Pel- dea.nu (Voința Deva); bă
ieți : Ion Magher (Parîn- gul Lonea), Cornel Marcu (C.F.R. Petroșani), Vasile Joantă (Aurul Brad). Primilor trei clasați li s-au oferit diplome și premii.

1 Lupeni) — campion municipal, Si m ion Dlrăgan (Școala generală nr. 6 Lu- peni), Nicolae Moldovan (Școala generală nr. 6 trila), categoria 14-19

Sîmbătă, 28 ianuarie 1978, în sălile de sport ale C.S S. și G.S.M. din Petroșani, s-a desfășurat etapa municipală la tenis de masă la categoriile 10—14 ani Și 14—19 ani (F+B). La întreceri au participat primii doi clasați fete: Jeana Zamfir (G.S.M.Lupeni) — campioană municipală, Maria Bașa (Li- epul industrial Petrila), Angela Nicola (G.S.M. Petroșani), băieți ; Nicolae Soica (G.S.M. Petroșani), Nicolae Ardeleanu (Liceul de infor- . matică și matematică Petroșani), Iani Csorvași (Liceul chimic Lupeni).
s. baloi

în etapele pe unități școlare la licee și primii doi pe brațe Ia categoria 10—14' ani. Competiția s-a desfășu- . ratsistem turneu, (fiecare cu fiecare). Iață primii trei fCÎștigătorj pc (alegorii de vîrstă: categoria • 10—14 
ani, fete : Voi ch ița Dan (Școala generală nr. 1 Lu- peni) — campioană municipală a „Daciadei", Marine- la Costin (Școala generală nr. 1 Lupeni), Ileana Daj (Școala - generală nr. 4 Petroșani) ; băieți : Adrian Culda (Școala generală nr.

de
categoria

Pe- 
ani,

In cea de-a doua etapă a campionatelor republicane de lupte libere ale juniorilor, desfășurată la Hunedoara, luptătorii de la C.S. Școlarul Petroșani (antre- dus echipei și Ștefan Guzu (90), ocupantul locului II, Petru Stanciu (57) și Nicuț Munteanu (100), înregistrați pe poziția a III-a sfîrșitul competiției. In cest fel, luptătorii de C.S. Școlarul Petroșani află printre animatorii întrecerilor Periei a III-a a campionatului național.

(68), Mihai Eoltan (74) și Vasile Plugar (82), care au reușit să fie cei mai buni - la categoriile lor de greutate. Puncte prețioase au „a-nor Vasile Făgaș) s-au ■ comportat excelent, adițio- nînd 53 de puncte, cu trei mai puține decît Olimpia Craiova, care s-a clasat pe primul loc. Din formația școlarilor din Vale o bună impresie a lăsat Dorel Brebinaru (52. kg), Mircea Risipitu (62), Matin Șișu
Breviar

la a- la se

In zbor pe schiuri

Parîngul poate deveni principala bază din tară in 
practicarea sporturilor de iarnă de către tineret

ȘAH, campionatul municipal pe echipe: C.F.R. — E.G.L. 3—1, Preparatorul Petrila — Preparatorul Lupeni 1—3, I.C.PM.C. — Minerul Dîlja 1—3, I.C.P.M.C.— C,F.R. 4—0, Minerul Dîlja — Utilajul 2,5—1,5, Preparatorul Petrila — Știința 0—4. Preparatorul Lupeni— E.G.L. Petrila 4—0.TENIS DE MASA, campionatul municipal : I.C.P.M.C. — Minerul Dîlja 3—9 ; Minerul Aninoasa— G S.S. (Petroșani 0-9 ;■ Vîscoza Lupeni — C.F.R. Petroșani 0—9.DE LA C.M.E.F.S. PETROȘANI. Se mai pot face înscrieri pentru cursurile de arbitri în ramurile fotbal, rugbi și handbal, pînă la data de 1 februarie 1978.
A. SLABÎI

Fotbal

Jiul, la primele jocuriDuminică, la Deva, divizionara A de fotbal Jiul Petroșani a avut ca parteneră de întrecere formația din divizia secundă. Mureșul. Partida amicală s-a sfîrșit cu scorul de 5—2 (2—2) în favoarea oaspeților. Un deosebit apetit de gol au manifestat de la învingători, Mulțescu, Du- mitrache și Sălăgean, care au asigurat punctele victoriei. Fotbaliștii Jiului își continuă pregătirile, în

programul lor fiind înscrise numeroase întîlniri de verificare în compania u- nojr adversari puternici. Astfel, miercuri, Jiul va întîlni la Craiova, formația universitarildF. Pentru 8 februarie se anunță o în- tîlnire internațională pe ' stadionul din Petroșani, gazdele înfruntînd. cunoscuta formație poloneză Stal Mielec, în rîndul căreia e- voluează celebrii Szarmach și Lato. (Ion RED)

Parîngul, particularități
le condițiilor sale naturale oferă ’ pentrude format recent o- Unei dezbatevi la participat o serie didactice univer- la catedra „Sporturi de iarna" a InstitUtu- 
iuj de educație fizică și 
sport București. In cele ce urmează, redăm sinteza discuțiilor purtate.

Asist, univ. Ștefan SA
VA : Sub aspectul condițiilor naturale Parîngul se înscrie printre masivele muntoase cu cele mai favorabile condiții de practicare a sporturilor de iarnă. Astfel, sub aspectul altitudinii, startul pîrtiei principale este situat la 2074 m, 
în timp ce la Sinaia și Po
iana Brașov cotele corespunzătoare sînt doar de 2 000 și, respectiv, 1 700 metri. In' general, întregul sistem de pîrtii amplasat 
ia o înălțime cuprinsă între 1100—2100 metri. în zo
nă de masiv pâduiros și - cu expunere nordică, fapt ce asigură menținerea zăpezii un interval suficient de mare de timp- De altfel, trebuie arătat că în toate ____țările în care schiul se te posibil ca rezultatele bu-goțiiactică intens, pîrtiile sînt ne obținute la Școala spor- dispuse, de regulă, în a- ceaștă zonă și nu în golurile alpine, cu zăpezi permanente. Să mai adăugăm amplifice la nivelul între- tot aici populații calitățile unor mijloace de acces rapide spre înălțimi.

pe care le practicarea sporturilor iarnă au biectivul care au de cadre sitare de

avantajul unei numeroase în lo- Văii Jiului și al

Șef lucrări Nicolae VI- 
SULESCU : Condițiilor naturale li se adaugă, desigur, baza materială, tot mai bună existentă în Paring. Spunînd aceasta mă refer atît la sistemul de pîrtii și mijloace mecanice existent și care va cunoaște o extindere în anii viitori, eît și la amenajările anexe (modernizarea drumului de acces, teles- caunul, cursele de autobuze etc.) care permit accesul u- șor în munte al unui număr mare de oameni ai muncii și elevi. Din păcate, aceste condiții favorabile fac să. se simtă și mai mult lipsa unei, cabane, care să poată asigura cazarea atît sîmbăță, cît și în săptămînii tuturor dornici să practice sau turismul-

Șef de lucrări

cursul celoi- schiul
Vasile 

CÎRSTOCEA: O soluționare parțială a problemei o poate constitui școala de schi organizată de 1-E-F.S. In cicluri diferențiate de pregătire, putem asigura atît învățarea schiului, cît și cazarea și serviciile a- ferente pentru solicitanții din localitățile Văii Jiului.Cred că în acest fel.es-
tivă Petroșani, : unde în prezent există cîțiva copii de mare perspectivă, să seamatori degii mase de ____Schi din localitățile Văii Jiului.

Conf.
FORȚJU : O serie deuniv. Alexandruac-

țiuni pc caice institutul nostru le preconizează pentru dezvoltarea schiului în acest puternic centru industrial, cu tradiție în sporturile de igirnă, care este Valea Jiului, se înscriu în ansamblul preocupărilor de integrare a învățămîn- tului cu producția, cu activitatea practică nemijlocită. Dot fi menționate în a- c.est sens oirganizarea ; școlii de schi, închirierea de echipament, găzduirea unoi- cursuri de . perfecționare, cum va fi cel al cîștigăto- rilor „Daciadei" etc;Ne preocupăm, în. același timp, de dezvoltarea bazei materiale, în acest an ur- mînd. ,să fie terminată. pîr- tia de bob-sariie, o nouă instalație de schilift, precum și un patinoar in preajma cabanei I.E.f^S.Dezvoltarea puternică a schiului în această regiune necesită, .însă, în continuare o activitate consecventă-Va trebui să crească și mai mult numărul “-prietenilor muntelui, în care scop, cred, e necesară o Contribuție mai mare a profesorilor de educație fizică din școli, o popularizare sistematică a virtuților educative și recreative ale turismului montan. Tradiționala „Steagul ge an de de toate excelent ce se poate realiza în acest domeniu.

Mare satisfacție au avut în vara anului trecut iubitorii fotbalului din Vulcan. Echipa lor favorită „Minerul" a promovat cu brio în divizia C. Ascensiunea pe seara ierarhică a fotbalului nostru a dus, cum eva și firesc, la creșterea numărului de spectatori. In meciul inaugural cu Metalul Bocșa, : cochetul stadion din localitate a fost pur și simplu luat cu asalt. Rezultatul se știe, dar îl reamintim. 2—1 pentru gazde. A urmat apoi meciul din deplasare cu Nera Bo- zovici și minerii s-au întors aureolați de victorie cu 3—1. lată-i deci instalați în primul„fotoliu" al seriei a 8-a a diviziei C, Suporterii erau în al „nou-

can s-a tirozit ,,aruncată" tocmai pe locul 6. E drept că numai la un punct diferență de lider, dar de aici începe linia sinuoasă cu urcușuri și coborîșuri în clasament. Aceasta a ducat doar pînă în etapa a 8-a, cînd, învingînd cu 1—0 pe
Retrospectivă și... 

perspectivă

Cupă a ziarului roșu", care atra- an sute de schiori vîrstele, este un exemplu a ceea
B. BUJOR

Electromotor Timișoara, a urcat, (sperăm nu și ultima dată), pe locul 2. De alici începe degringolada, pentru ca lâ finele primei jumătăți a campionatului să ocupe penultimul loc în clasament cu cincisprezece puncte, din tot atîtea jocuri, Trecerea de la lauri __ __________________ „_____ la spini nu se datorează lea cer". Văzîndu-se în vîr- slăbirii echipei prin plecatul piramidei, fotbaliștii au început să ia jocul în... joacă. Și cînd în loc să joci te joci,- zeița Fortuna nu-ți mai zîmbește. Așa au urmat acele două scoruri e- gale, de acasă, ambele 1 la 1. „Se întîmplă și la case mai mari", și-au spus suporterii- țelul nina mînă suporterilor era și de faptul că și după cele două egaluri, echipa favorită se situa tot pe primul loc eu 6 puncte din 8 posibile. A fost însă suficientă înfrîngerea cu 1—0 la F.I.L. Orăștie și după e- tapa a 5-a „Minerul" Vul-

In fond Metalul O- Roșu și Minerul A- sînt echipe de primă în serie. -Optimismul alimentat

rea de jucători sau indisponibilității, ci indisciplir nei, lipsei de seriozitate la antrenamente, tendințelor de vedetism și vieții nesportive manifestate de u- nii jucători-Cum era și firesc, la sfîrșitul turului a avut loc o analiză exigentă a cauzelor, ce au duș la scăderea potențialului echipei. Au fost arătate cu acest prilej o seamă de lipsuri în pregătirea jucătorilor, tendințele de vedetism ale unora, abaterile de la viața sportivă ale altora și alte carențe. In cuvîntul lor, toți jucătorii și-au recunoscut în spiirit autocritic lipsurile, s-au angajat să le înlăture.De la vorbe s-a trecut

Ia fapte. întregul lot și-a reluat în 10 ianuarie antrenamentele sub conducerea (provizorie) a portarului Șarpe. La numai citeva zile însă- pregătirile au continuat sub bagheta noului antrenor al echipei, Cornel Cărare, nume binecunoscut iubitorilor fotbalului din Valea Jiului.După cum ne-a informat tovarășul loan Raczek,președintele secției de fotbal a Asociației sportive „Minerul" Vulcan, au loc antrenamente zilnice. Ince- pîrid cu 12 februarie, echipa va participa Ia „Cupa de iarnă" a ■ municipiului Petroșani, în serie cu divizionara B „Minerul" Lupeni, Știința Petroșani și juniorii „Jiului". Meciurile constituie cu siguranță un bun prilej de verificare a potențialului fizic și tehnic al jucătorilor, precum și de aplicare a unor scheme tactice în funcție de adversar. Evident, seria meciurilor de verificare nu se va opri aici; Sînt in perspectivă noi meciuri care, cuplate cu antrenamente intense, șă găsească jucătorii echipei „Minerul" Vulcan în plenitudinea formei sportive cînd va suna fluierul de începere a returului campionatului di- vizei G. Ce le-am putea u- ra jucătorilor echipei de- cît să practice un joc tehnic, plăcut și eficace care sa-i scutească în final atît pe ei cît și pe suporteri de emoțiile retrogradării..
D. CRISAN
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înfăptuirea hotărîrilor colective - cale 

sigură de sporire a producției de cărbuneCblectivul sectorului 1 de la I.M. Uricani a încheiat anul 1977 cu rezultate bune. Din darea de seamă prezentată oamenilor muncii a reieșit că planul anual a fost îndeplinit și depășit. Au ^fost extrase 5000 tone de cărbu- . ne peste plan, datorită hărniciei cu care au muncit minerii din brigăzile conduse de Dumitru Bornoiu, , loan Cistelicari, Procopie Moatăr, care s-au pe primele locuri în trecerea socialistă mai mult cărbune, tre minerii care au vadă de abnegație ruire, învingînd teste dificultățile întîmpi- nate, au fost evidențiați, tova-Du- Epu-

adresa unor ortaci care dau dovadă de hărnicie, de pricepere în muncă, dar uneori în zilele în care își încasează cîștigurile, încalcă . disciplina muncitorească, lipsesc nemotivat de la locurile de muncă.. „Aceștia —■_ spu-
situat în- pentru Din- dat dosi dă- bărbă-

Adunări generale 
ale 

oamenilor muncii

printre mulți alții, rășii loan Samoilă, mitru Deicu, Ștefan re, loan Neicu.Acor.dînd atenția nită pregătirii din timp a unor noi fronturi de lucru în cărbune, conducerea sectorului a asigurat încă de la începutul anului condiții bune de lucru tuturor brigăzilor, a manifestat grija cuvenită de aprovizionarea rilor de muncă cu riale și vagonete Acestor aprecieri cute de darea de prezentată în fața rilor din cele patru buri productive, adăugat însă, o analiză a- mănunțită a posibilităților nefructificate pînă a- cum în ceea perfecționarea și a muncii., sporite ale j producție pe anul sarcina care 'torului de a

cuve-

față locu- mate- goale. fă- seamă mine- schim- li s-a
ce privește i producției Prevederile planuluirevine extrage

de 1978, sec- oproducție zilnică de 570 tone de cărbune, au fost supuse aprobării adunării generale și aprobate în unanimitate. Dovedind ■ responsabilitate muncitorească, participanții la dezbateri au pus în evidență unele neajunsuri care se mai tivitatea formulat puneri de activității .angajamente concrete în întrecerea socialistă.Minerul Constatin ron, a formulat critici

manifestă în ac- sectorului, au numeroase pro- îmbunătățire a și și-au asumat
Mi- la

nea printre altele tovarășul Constantin Miron — nu înțeleg că prin lipsa lor nemotivată ne creează dificultăți. Unora le tot explicăm, dar degeaba, că nu numai ei pierd, ci și noi, din cauza lor ne alegem cu cîș- tiguri diminuate dacă nu ne realizăm sarcinile de plan, productivitatea planificată pe post de miner. Iată de ce propun să fie aplicate riguros prevederile Codului muncii împotriva celor care nesocotesc mereu mustrările noastre tovărășești și continuă să facă nemotivate, care nu înțeleg că în minerit ceea ce caracterizează muncitorul în primul rînd este disciplina, respectarea ordinii".. „Uneori, vîntul său i telie Pîrvu, pot realiza superioare, sibilitaților, nor întreruperi în vizionare.să creăm materiale brigăzilor te".za, în zilele de repaos acțiuni de muncă patriotică, în sprijinul producției, pentru formarea unor astfel de stocuri de materiale" — s-a angajat în cu- vîntul său lăcătușul Gri- gore Colceriu, secretarul organizației U.T.C. din cadrul sectorului. „Pe orizontul 400, susținea în cu- vîntul șău minerul Ni- colae Sultan, nu avem apă potabilă. Oamenii își a- duc apă de la depărtare de locul de muncă. Propun să fie introdusă . urgent o conductă de apă potabilă

și pe orizontul 400".Numeroși vorbitori, neri, șefi de brigadă maiștri s-au angajat acorde o măi mare portantă stabilizării ilor veni ți la mină și plicării inițiativelor muncitorești — „Brigada cu cel mai ridicat nivel al productivității muncii", și „Di- rigenția muncitorească".Exprimînd hotărîrea u- nanimă a colectivului de a înfăptui exemplar sarcinile privind sporirea producției de cărbune în acest- an hotărîtor al actualului cincinal, adunarea generală a oamenilor muncii a aprobat în unanimitate angajamentul colectiv de a extrage 500 tone de cărbune peste sarcinile de plan, de a spori productivitatea muncii și de a reduce cheltuielile teriale de producție.Rezultatele obținute nă în prezent, planul măsuri tehnico-organizato- rice elaborat și aprobat de adunarea generală a oamenilor muncii, constituie premisa sigură a continuării succeselor pe care munco- de

Ar mici în mai , Tinerii

spunea în cu- maistrul Pan- brigăzile nu i randamente pe măsura po- din cauza u- apro- fi necesar stocuri de apropierea îndepărta- vor organi-

le-a obținut, prin că rodnică, harnicul lectiv al sectorului I la mină Uricani.
V. STRAUȚ

Abundență și varietate de sortimente la magazinul alimentar nr. 266 cu autoservire din cartierul .Vîscoz.a" — Lupeni. Așa se șl* explică afluența mare de cumpărători și vînzăfrile care se ridică la cifre de ordinul zecilor de mii în fiecare zi.

Carnet
culturalLa Căsa pionierilor din 

Petrila a avut loc sîmbă- tă concursul „Sanitarii pricepuți", organizat de consiliul orășenesc al pionierilor și comisia orășenească de '•„Cruce Roșie". Au participat echipaje din toate școlile, cîștigătoare ale primelor trei locuri fiind Școala generală nr. 6, Liceul industrial, Școala generală nr. 2.
In fiecare săptămînă în 

Petroșani se organizează acțiuni cultural-educative și artistice pentru elevii din licee sub genericul „Astă seară Casa de cultură e a dumneavoastră". Sîmbătă acțiunea a fost a elevilor de la Liceul de matematică-fizică, cu acest prilej desfășurîndu-se un variat program cultural- artistic.
Artiștii amatorii de la Casa de cultură din Petroșani au participat duminică la spectacolul final care a avut loc la Hunedoara în cadrul unei săptămîni culturale organizate pentru si- derurgiști de ziarul „Munca".

Productivitatea muncii — sinteză a competenței și 
hărniciei fiecărui colectiv

(Urmare din oag 11Se poate aprecia că una din principalele cauze care au Condus la nereali- .zarea productivității muncii la majoritatea unităților minierd, grupul de șantiere T.C.H., I.F.A. „Vîscoză" Lupeni și alte' întreprinderi o constituie utilizarea . ineficientă mașinilor, utilajelor instalațiilor dinAstfel, deși în cursul nului 1977 economia Jiului a beneficiat * fonduri de investiții peste un miliard de destinate creșteriidului de dotare tehnică, nu se constată o corelație între acest important e-

aȘi dotare.a-Văii de de lei gra-

tori financiar și ția productivității Este suficient să în acest sens că la Lonca, Aninoasa, și Vulcan, frontale... - ■canizate obțin tuate sub nivelul rilor din tehnologii ela-■sice,La realizarea programelor de creștere a productivității muncii a contribuit și nefundamentarea corespunzătoare a măsurilor preconizate, neurmărirea îndeplinirii lor. Să arătăm doar că la I.M. Lonea se justifică nerealizarea

evolu-. muncii, arătăm minele Lupeni: în abatajele echipateli n c 1 e complexe■ dc susținere productivități eu tne- se si- realiză-

productivității prin nereali- zarea producției, inversîn- du-se de fapt dintre acești doi tori, redueîndu-se ductivitatea la o simplă, cifră derivată, - omițînduse că de .fapt,, productivitatea . muncii, activitatea ductivă a oamenilor, cea care determină . ceilalți indicatori n ico-economici.Cele de mai sus ilustrează nu numai deficiențe• care s-au manifestat în cursul anului 1977 în acțiunea de creștere' a productivității muncii, ei tot atîtea rezerve de : îmbu- . nătățire a acestui indicator. Valorificarea integra

raportul indica- pro-
pro- este

lă a potențialului productiv al dotării tehnice în continuă creștere, asimilarea reală a ntbtodelor moderne de organizare în procesul de producție, creșterea competenței și responsabilității fiecărui om al muncii, generalizarea experienței unităților model și antrenarea largă în întrecerea socialistă constituie doar cîteva modalități de creștere rapidă a rodniciei muncii, cerin- - ță-esențială în vederea îndeplinirii exemplare a importantelor obiective de dezvoltare economico-so- cială ale Văii Jiului în a- cest cincinal.
Preocupări susținute pentru sporirea eficienței

formative a învățămintului superior minier
(Urmare din pag 1) zentareă de „rețete" cu o pretinsă valabilitate generală. Sînt absolut străine de cerințele unui învătă- mînt modern tendințele abstractizante, de teoretizare excesivă, speculative care continuă să se manifeste în anumite cazuri. In unele cursuri tehnice de specialitate abundă încă e- lementele descriptive care, în mod firesc, trebuie transferate spre orele de proiectare prestate în unitățile integrate de învăță- mînt — proiectare-pro- ducție.Una din preocupările noastre de perfecționare vizează predarea matematicilor ]a facultățile cu profil tehnic. Ne-am propus să determinăm introducerea disciplinelor matematice în programele analitice, a unor elemente cu valoare operațională ridicată, din domeniul teoriei sistemelor, calculului probabilităților, statisticii matematice, teoriei informației, programării, etc. Pe de altă parte vrem să realizăm un raport mai judicios între ceea ce se predă și ceea ce este necesar și realmen-

țe util în difuzarea cunoștințelor de matematică, un raport de continuitate între disciplinele generale și cele de specialitate, respectiv între anii I-III și IV-V, In prezent există o separație netă, o discrepantă între aceste două categorii de ani de studiu în ceea ce privește predarea și utilizarea matematicilor. Aceste discipline se predau traditional în anii I-II iar conținutul lor este exagerat teoretic, insuficient corelat cu cerințele pregătirii inginerești de profil.• Una dintre direcțiile în care institutul nostru își va intensifica eforturile de modernizare în acest an o reprezintă folosirea calculatorului electronic.Importante probleme de ordin calitativ pune și cercetarea științifică, necesitatea formării viitorilor specialiști și cercetători. In viitor fiecare student va trebui să posede deprinderea cercetării științifice, cunoștințele care să-i permită participarea la activitatea de cercetare, proiectare, inginerie tehnologică. Pentru stimularea creativității studenților si pentru pre-

ca viitori cer- introduce, opțional, cercetării sau, într-o cuprinză-
prin natura problema- stabilite în cadrul săugătirea lor cetători, vom deocamdată cursul „Bazele experimentale" formulare mai

toare. „Introducere în metodologia cercetării științifice". De cea măi mare importantă pentru creșterea eficienței integrării este ridicarea calității proiectelor de an și de diplomă, finalizare a eforturilor de a- naliză și sinteză științifică.Experiența acumulată de institutul nostru atestă justețea ideii că lecția de curs în forma tradițională a prelegerii devine un anacronîsfn, și că o formă cu adevărat modernă participativă de predare este dezbaterea, consultația. In această concepție se modifică substanțial funcționalitatea seminarului. Din- tr-o asemenea convingere va trebui să renunțăm la acea practică, întîlnită destul de frecvent, <je a face din seminar un mini-curs. Seminarul trebuie să do- bîndeâscă în modul cel mai pregnant caracterul unei activități aplicative, la care să participe obligato

riu, ticii organizatoric toții studenții.Un ultim aspect la care vreau să mă refer este a- celă ’ al docimologiei universitare, al modalităților de- verificare și apreciere a pregătirii studentului. încă în anul universitar trecut s-au înregistrat la institutul nostru unele progrese în acest domeniu reducîn- du-se într-o oarecare măsură ponderea examenului de semestru sau de an în aprecierea cunoștințelor și pregătirii , studenților odată cu creșterea ponderii aprecierii în cursul anului, prin intermediul verificărilor curente si periodice la orele de seminar și laborator, în activitățile integrate.Am convingerea că o- rientarea eforturilor noastre spre ridicarea calității activității didactice va influența într-o și mai mare măsură calitatea și eficienta integrării cu cercetarea și producția, a pregătirii .viitorilor specialiști în minerit

(Urmare din pag 1)munca de la om la om, comuniștii au fost cei care aii explicat cu răbdare și au demonstrat tovără- ■șește, ortacilor certați cu disciplina că nerealizarea sarcinilor înseamnă dimi-

cere între brigăzi pentru economisirea materialelor, aplicînd inițiativa muncitorească „Contul colectiv de economii al sectorului". Urmarea ? In ultimele 20 de zile, la nivelul sectorului s-au economisit 30 mc lemn de.
Totul a pornit de la oameninuarea cîștigurilor. Au fost' trași la răspundere absentomanîi și chiulangii în scurte ședințe ale tuturor minerilor, pe schimburi. Ca. urmare, în prezent rar se mai întîm- plă să se lipsească nemo-■ tivat.Pe orizontul inferior a fost înființată, ]a propunerea unor șefi de schimb, o magazie intermediară, care a îmbunătățit substantial aprovizionarea locurilor de muncă, pe toate: schimburile, cu materiale și piese de schimb. Conducerea sectorului, recpptivă la propunerile izvorîte din adunările generale ale organizației de partid, a numit pe maistrul Panteli- m m Dodoacă „responsabil" cu aprovizionarea întregului sector. Concomitent, organizațiile de partid pe schimburi au inițiat o adevărată între-

mină și 5 mc de cherestea.- I Maiștrii Ilie Cîrlogan, Ni colae Oltean u, Mihai Do j roftei, Romu Popescu, a i plică inițiativă „Dirigenția I muncitorească", pe baza I căreia au fost „stabiliza- ' ți" în ultimul timp 8,. de oameni, îndeosebi tine- . a-i, în diferite brigăzi. ; Prin depășirea ritmică a :: planului se' estimează că pe ianuarie, cîștigul mediu pe post, în cadrul sectorului va fi de peste 3 000 lei... 'însuflețiți de rezultatele îmbucurătoare obținute în luna ianuarie, minerii de la sectorul V și-au luat angajamentul de a extrage 500 tone de cărbune peste plan în trimestrul I al acestui an, pe baza sporirii cu 100 kg pe post a productivității muncii în cărbune. Un angajament care îi onorează și va fi, desigur, îndeplinit și chiar depășit.
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PE SCURT° N-u- O nouă contribuție românească 
la pregătirea sesiunii speciale 

Generale pentru dezarmarea AdunăriiNAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). — La Națiunile Unite continuă lucrările comitetului pregătitor al sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrată dezarmării. Această a patra reuniune a comitetului are menirea de a avansa în mod hotărîtor procesul de redactare a celor trei documente destinate a fi adoptate de sesiunea specială : Declarația, Programul de acțiune pentru structurile de negociere.Procesul de trecere la redactare este stimulat de distribuirea oficială a unor documente de lucru — pînă în prezent în număr dfe zece —- privind conținutul documentelor. Româniă a prezentat- proiecte de text, elaborate în detaliu, asupra tuturor celor trei documente destinate sesiunii speciale. Proiectele românești, împreună cu proiectele statelor nealiniate și ale altor țări, se bucură de o deosebită apreciere, fiind considerate drept o bază solidă pentru elaborarea documentelor finale.La indicația comitetului pregătitor, în urma sugestiei unui grup de țări, între care și România, Secretariatul O.N.U; și Centrul O.N.U. pentru dezarmare
Capriciile vremii

Viscol puternic 
în ScoțiaLONDRA 30 (Agerpres). — Cinci persoane și-au pierdut viața în urmă viscolului care s-a abătut asupra Scoției în noaptea de duminică, spre luni și care este considerat drept cel mai puternic cunoscut de această regiune în ultimii 30 de ani. In nordul Scoției. vintul, însoțit de abundente căderi de zăpadă, a provocat deraierea unor, trenuri și imobilizarea automobilelor pe șosele. Intr-o serie de zone, stratul de zăpadă a atins, peste 6 metri.

Numeroase localități 
izolate de zăpadăWASHINGTON 30 (A-gerpres). — Prognozele meteorologice, anunțînd noi ninsori în zona nord-ame- ricană a Marilor Lacuri,

Criza ia amploare in agricultura francezăIn sectorul industrial, e- fectele crizei se manifestă prin șomaj, închiderea întreprinderilor, concedieri masive. In domeniul comerțului, al artizanatului, efectele crizei sînt mai puțin spectaculoase : ea se manifestă, totuși, prin creșterea numărului de falimente. In agricultură, situația de criză este creată de un ansamblu ele factori e- conomici și sociali care, convergînd, împiedică continuarea valorificării terenurilor agricole.La început,. exodul rural s-a confundat cu efectele acțiunii de mecanizare a muncii agricole, de industrializare și urbanizare a activității economice. Cu timpul, însă, s-a observat că această mutație tehnică nu a fost însoțită de o ameliorare paralelă a condiți

au pregătit și distribuit o schiță comparativă a principalelor prevederi conținute în proiectele de lucru ale Declarației sesiunii speciale. Proiectul românesc de Declarație își găsește o largă reflectare în această schiță, prevederile sale fiind evidențiate în mod concret în întreaga tematică, diferențiată pe probleme specifice. -Astfel, este amplu scos în evidență conceptul românesc, fundamentat de președintele Nicolae Ceaușescu, conform căruia cursa înarmărilor și cheltuielile mili- . tare: frînează progresul economic și social, dezvoltarea cooperării între state și constituie un obstacol în calea eforturilor pentru lichidarea Subdezvoltării, pentru rezolvarea celorlalte probleme de care depinde viitorul omenirii. Sînt subliniate ideile românești cu privire la distorsiunea pe care o provoacă cursa înarmărilor în dezvoltarea economică a statelor, în e- voluția inflației și dezechilibrelor în balanțeld de plăți, în barierele artificiale create în calea transferului de utilaje și tehnologii, în calea dezvoltării schimburilor între națiuni, de- 
creează perspective neliniștitoare pentru regiunea nord-estică a Statelor Unite, unde, potrivit bilanțului anunțat duminică, viscolul și gerul . au provocat moartea a 115 persoane. In pofida eforturilor unităților armatei și ale gărzii naționale și a măsurilor adoptate în cadrul stării de urgență proclamate de președintele Jimmy Carter în statele Ohio, Michigan și Indian;;, numeroase localități erau încă la finele săp- tămînii ce s-a încheiat în-

Zi obișnuită deMOSCOVA 30 (Agerpres). — Luni, ziua de lucru a cosmonatiților aflați la bordul complexului orbital de cercetări științifice „SaliUt-6“ — „Soiuz-27“ — „Progress 1“, a început la ora 8,00, ora Moscovei. După micul dejun și con- 
ilor de viață ale țăranilor, condiții care, dimpotrivă, s-au deteriorat. Exodul exprimă, din Ce în ce mai mult, imposibilitatea unui număr tot mai mare de țărani de Din presa străină 

 („CAHÎERS DU COMUNISME")a-și asigura întreținerea familiei, de a face față agra-varii condițiilor de trai e- xistente la sate. Datele statistice confirmă acest fenomen ; rata anuală a scăderii populației agricole de 3,6 la sută pînă în 1968 s-a ridicat la 5,7 la sută între 1968 și 1975. Numărul persoanelor ocupate în a- gricultură a scăzut cu un milion, între aceste două ultime date.. Această scădere brutală a populației a- gricole demonstrează că, 

terminînd o gestiune nerațională a resurselor umane și de materii prime, contribuind la poluarea planetei și la perturbarea echilibrului ecologic. In extenso este tratată relația incompatibilă dintre creșterea cursei înarmărilor și destindere.O atenție deosebită se a- cordă poziției de principiu a țării noastre conform căreia realizarea măsurilor de dezarmare în primul rînd de dezarmare nucleară, constituie o condiție fundamentală pentru asigurarea unei păci și securități trainice în lume. Este prezentat în amănunțime conceptul românesc de negociere și punere în aplicare a acordurilor de dezarmare, realizate sub directa conducere a - Organizației Națiunilor U- nite.Setul de principii de bază în realizarea dezarmării, expus și argumentat de România la O.N.U., este . practic reprodus în întregime în schița comparativă pregătită de Secretariatul O.N.U., spre a servi drept bază de discuție și negociere în vederea elaborării proiectului de document final al sesiunii speciale a O.N.U. dedicată dezarmării, din primăvara acestui an.zăpezile și practic izolate de restul țării.
Ploi torențiale 
în IndoneziaJAKARTA 30 (Agerpres). ■— Ploile torențiale căzute în ultimele zile pe teritoriul Indoneziei au provocat inundarea • unor zone ale țării. In Insula Jawa, inundațiile au provocat moartea a 41 de persoane și au distrus numeroase case și întinse culturi de orez. Mii de persoane au fost evacuate din zona calamitată — informează agenția Reuter.

lucru în cosmostrolul medical, Iuri Romanenko și Gheorghi Gre- ciko au continuat lucrările de pregătire a aprovizionării cu carburant a stației și descărcarea materialelor aduse de nava de transport „Progress-1“.
în regiunile cu o productivitate mai mică sau cu o configurație dificilă, fenomenul de părăsire a terenurilor este deja grav instalat.Balanța schimburilor a- 
groalimentare, excedentară cu 10 miliarde franci, în 197’4, a devenit, în prezent, deficitară. Pentru primele șase luni ale anului 1977, deficitul ,a fost de 2,8 miliarde franci.Această situație reprezintă, evident, consecința unei politici contrare intereselor națiunii și. în special, ale țărănimii ' franceze.Din nou, cifrele sînt semnificative. Intre 1973 și martie 1977, indicele

CONSILIUL LEGISLA
TIV din Filipine, reunit sub conducerea președintelui Ferdinand Marcos, a aprobat noua lege electorală, care stipulează reluarea 'activității partidelor politice din țară, . în vederea alegerilor pentru .Ardunărea Națională interimară, stabilite pentru data de 2 aprilie anul a- cesta. Odată cu intrarea în vigoare a noii legi e- lectorale, interdicția privitoare la partidele politice impusă prin legea marțială decretată în 1972, este ridicată.

GREVA DOCHERILOR din șapte mari porturi vest-germane a luat sfîr- șit, luni, . prin victoria greviștilor-Timp de cinci zile, acțiunea revendicativă a docherilor din Hamburg, Bremen, Bremerhaven, Brake, Nordenham, Emden și Lubeck — considerată a fi cea mai mare grevă a lucrătorilor . din aceste porturi în secolul nostru - a paralizat complet activitatea portuară.
IN PERU a fost creată o nouă formațiune politică denumită „Frontul Popular11 în perspectiva alegerilor pentru Adunarea Constituantă, în luna iunie, și a alegerilor generale din 1980, informează agenția Prensa Latina. „Frontul Popular" este constituit din Confederația Generală a Oamenilor Muncii din Peru, Mișcarea pentru Socialism și Uniunea Populară a Femeilor din Peru.
PREȘEDINTELE Republicii Togo, Gnassingbe Eyadema, a inaugurat prima rafinărie de petrol din țară. Cu o capacitate anuală de trei milioane tone, rafinăria va acoperi necesitățile interne togoleze de derivate de țiței și v;) asigura o cotă pentru export.

LA LISABONA s au încheiat lucrările convenției constitutive a ,.U- . niunii Stîngii pentru- Democrație Socialistă11, formațiune politică grupînd, în cea mai mare phrțe, foști membri ai Partidului Socialist Portughez.
I_________
| PE SCURT

prețurilor agricole la producător a sporit cu 32,6 la sută. In același timp, indicele costului mijloacelor de producție s-a majorat cu 59,6 la sută. In această perioadă, s-a înregistrat, astfel, o amputare de peste 20 ln sută a puterii de cumpărare a producției a- gricole.Desigur, exploatarea muncii țărănești de către marele capital este anterioară perioadei 1973—1977. Totuși, niciodată încă ea.nu a atins o asemenea amploare și -o asemenea constanță. Acesta este unul din aspectele noi ale crizei care a cuprins sectorul agricol francez, criza care nu reprezintă un fenomen conjunctura], ci materializarea exploatării muncii sociale în. societatea monopolistă. •

Solemnitatea înmînării 
de ordine și medalii onor 

sportivi și antrenori
(Urmare din pag 1)„Meritul Sportiv11 clasa I; 18 ordine „Meritul Sportiv11 clasa a Il-a, 17 ordine „Meritul Sportiv11 clasa a IlI-a, 2 medalii „Meritul- Sportiv11 clasa I.Inmînînd înaltele distincții, tovarășul Emil Bobu, în numele conducerii de partid și de stat, al tovarășului Nicolae ’ Ceaușescu, a felicitat călduros pe cei decorați pentru rezultatele deosebite obținute în confruntările sportive studen
Reînnoltl-vă abonamentele la ziarul 

„STEAGUL ROȘU“ 
Prețul unui abonament este de 8 lei lunar și 

21 Iei trimestrial.
Abonamentele se fac la chioșcurile difuzării de 

presă din întreprinderi.
ASIGURATI-VĂ DIN TIMP ZIARUL 

DUMNEAVOASTRĂ PREFERAT !

Uzina electrică Parașeni
ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ :

— lăcătuși
— sudori
— operatori instalații cazane (fochiști).

De asemenea, organizează concurs în 
ziua de 14 februarie 1978 pentru ocuparea 
posturilor vacante de :

— inginer la secția electrică
— inginer la serviciul P.U.P. „

Se pot prezenta și ingineri cu speciali
tatea electromecanică minieră.

Condițiile de încadrare, cele prevăzu
te de Legea nr. 12/1971 și 57z1974.

Exploatarea de gospodărie locativă 
Petroșani

oferă spre vînzare populației următoarele 
materiale din recuperări :

— țeava construcții de diferite dimensiuni;

— ferme din lemn de brad cu deschidere 
de 7,50 m ;

— bolțari din deșeuri ceramice.

Cei interesați se vor adresa la E.G.L. 
Petroșani, strada Caza Vodă, nr. 23.

LOTO 2 DIN 29 IANUARIE 1978Extragerea. I : . 26 G7 71 41Extragerea Ii-a-: 32 74 66 63Extragerea a Il I-a. t ; : -Fond d ,/ ț? 27e cistigtiri : 678 357 24lei. 16
CONCURSUL PRONOSPORT DIN 29 IANUARIE 1978Bologna — Internazionale 2—1 1Foggia — Juventus 0—0 XLanerossi — Verona 1—0 1Lazio — Genoa 0—0 XMilan •— Fiorentina 5—1 1Napoli — Pescara 1—1 X.Perugia — Atalanta 1—1 XTorino — Roma 1—1 XAsculi — Avellino 1—0 1Brescia — Varese o—b XCagliari — Lecce 0—0 XCatanzaro — Cesena l—i XRimini — Como 1—0 1Fond de cîștiguri: 423 712 lei

țești internaționale. Subliniind că acestea sînt rodul preocupării partidului și statului nostru pentru asigurarea unor condiții din cele mai bune dezvoltării sportului în țara noastră, al educării sportivilor în spiritul unui fierbinte patriotism, vicepreședintele Consiliului de Stat a urat celor prezenți noi succese în perfecționarea măiestriei sportive, în activitatea universitară. (Agerpres)

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA, Petroșani, str. Republicii nr. 90 telefon : 416 62 (secretariat) 4 24 64 (secjib. UPAffVl i Tipografia Petroșani, str. Republicii nr. 67


