
I -<

PROLETARI OUT TOATE ȚĂRILE UHIȚI-VĂ t

■ ANUL XXXIV 7 913 Vineri, 10 februarie 1978 4 pag 30 bani

OB

de 
In 
se
II

Vrednicie minerească la extracția cărbunelui
>■ ■„

sporite 
mecanizate

Toate sectoarele 
cu planul depășit

La întreprinderea 
minieră Paroșeni, uni
tate model pe ramură 
în activitatea de creș
tere a productivității 
muncii, la toate cele 3 
complexe de tăiere și 
susținere mecanizate 
s-au obținut în ziua de 
8 februarie însemnate 
sporuri ale productivi
tății muncii. Astfel, la 
complexul din abatajul 
brigăzii condusă de

Franeisc Fazakas pro
ductivitatea planificată 
a fost depășită cu 8 
tone pe post, aceeași 
depășire înregistrând și 
brigada lui Ilie Filiche, 
iar la complexul din 
abatajul unde lucrează 
brigada lui Constantin 
Ciobănoiu productivita
tea realizată este supe
rioară sarcinilor plani
ficate cu 5 tone pe post. 
(D.G.)

In data de 8 februarie, Ia 
întreprinderea minieră Uricani, 
toate sectoarele de producție ra
portau depășirea sarcinilor 
plan ale zilei respective, 
fruntea întrecerii socialiste 
situează colectivul sectorului 
cu o depășire de 275 de tone, 
prin contribuția brigăzilor con
duse de Laurențiu Kelemen și 
Constantin Sorescu. Locul II în 
întrecere este ocupat de secto
rul III cu un plus de 179 tone, 
evidențiindu-se brigada condusă 
de Gheorghe Scorpie —, iar pe 
lotul III sectorul I cu 30 de 
tone depășire, sector din care 
s-au remarcat brigăzile conduse 
de Ion Cistelican și- Procopie 
Moater.

Viitoare locuințe lu
minoase și conforta
bile pentru mineri. E- 
fortul de investiții fă
cut de partid și de stat 
se materializează an de 
an în mii de aparta
mente, în noi cartiere 
moderne în Valea Jiu
lui.
Foto : Șt. NEMECSEK

Analiză exigentă, combativă, 
orientată spre perfecționarea 
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Aplicarea inițiativelor muncitorești,
pas hotărîtor în întrecere

Centrul Petroșaniu- 
lui, unde se vor preda 
în acest an peste 300 a- 
partamente, va cu
noaște, în toți anii ac
tualului cincinal o im
petuoasă dezvoltare e- 
dilitar - gospodărească. 
Pe lîngă locuințe, aici 
se va amenaja în 1978 
un hotel, iar la parte
rul blocurilor construi
te se vor da în folosin
ță spații comerciale. 
Este de notat că anul 
1978 va marca, totoda-
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exigență a străbătut, 
întregul ei parcurs, adu
narea reprezentanților 
menilor muncii de la 
treprinderea minieră 
nea. Cu răspunderea 
mai pregnant afirmată

, tovarășul Andrei Colda, 
secretarul comitetului de 
partid și președintele con
siliului oamenilor muncii. 
A reieșit, astfel, în eviden
ță valoarea practică a o- 
rientării date de secreta
rul general al partidu
lui, tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU, privind creș
terea și afirmarea rolului 
de conducător politic al 
organizației de partid, în
tărirea răspunderii condu
cerii operative în contextul 
lărgirii continue a demo
crației muncitorești.

Concepută într-o nouă 
viziune, darea 
de seamă a re
liefat cu mai 
multă combati
vitate, lipsurile 
organului co
lectiv de con

ducere. Din argumentele 
ce stau în sprijinul aces
tei afirmații am ales unul 
singur : ,,Care este efi
ciența repartizării cadre
lor tehnico-inginerești pe 
locuri de muncă, abataje, 
lucrări de deschidere și 
pregătire — dacă între
prinderea a avut un număr 
atît de mare de brigăzi 
rămase sub plan ?“ Ridi
cată în darea de seamă, 
întrebarea de mai sus a 
aruncat lumină asupra u- 
neia din problemele — 
cheie ale activității din 
subteran.

Rînd pe rînd, la cuvînt 
s-au perindat mineri, 
gineri, : 
care au 
din darea de seamă, 
explicat 
junsuri. 
politică

oa- 
In- 
Lo- 
tot 

a 
oamenilor muncii conști- 
enți de dubla lor calitate 
-— de proprietari și produ
cători — adunarea a fă
cut bilanțul anului 1977, a 
trecut în revistă activita
tea consiliului oamenilor 
muncii, preocupările con
ducerii operative a minei 
Și sectoarelor, 
lor tehnico-in
ginerești, stabi
lind direcțiile 
de acțiune 
firul cărora 
trebui 
se înscrie, 
1978, întregul colectiv al 
întreprinderii. Din anali
za exigentă, făcută într-un 
profund spirit muncito
resc atît prin darea de 
seămă cit și prin nume
roasele luări de cuvînt, din 
criticile deschise, princi
piale, adresate organului 
colectiv de conducere, din 
propunerile deosebit de 
utile care au îmbogățit 
planul de măsuri a reieșit, 
ca o sugestivă concluzie 
faptul că întregul colectiv 
este preocupat să găsească 
noi resurse și posibilități 
de perfecționare a extrac
ției’ de cărbune, să contri
buie la ridicarea activității 
economice a întreprinderii 
Ia nivelul de eficiență ce
rat de dezvoltarea multi
laterală a societății în ac
tuala etapa.

In cadrul dezbaterilor 
mai mulți vorbitori au fost 
unanimi în aprecierea că 
tonul de exigență l-a dat 
darea de seamă asupra 
activității și rezultatelor 
anului 1977, prezentată de
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DIZVOITARE 
ARMONIOASĂ

firmate brigăzile mineri- ' Și asta nu la întîmplare 
lor Victor Andrițoiu și 
Nicolae Bokor. Rezultate-, 
le obținute de aceste bri
găzi au fost într-adevăr 
deosebite. Prima a ex
tras peste sarcinile de 
plan 6730 de tone de căr
bune, iar a doua — 4 880 
de. tone. De la pregătiri, 
fruntașă a fost declarată 
brigada lui Ion Hoțea. 
Aceasta — a ținut să pre
cizeze subinginerul.
dor —, a 
sarcinile ei 
metri cubi 
liniari de

Era de 
în privința 
lor de întrecere pe 
cest an, cele două 
gâzi și altele, cu rezulta
te tot mai bune pe anul 
trecut, să ofere exemple 
mobilizatoare. Așa s-a 
și întîmplat. Andrițoiu și 
Bokor, după ce 
țeles în detaliu 
cii, și-au propus 
gă peste plan 
an cîte 1 500 de tone de 
cărbune fiecare, Gheor
ghe Munteanu cu briga
da ljj — 1 000 de: tone 
de cărbune. La nivelul 
sectorului, plusul de pro
ducție luat ca angaja
ment se ridică față de 
sarcini la 4 000 de tone.

L-am reîntîlnit pe șe
ful sectorului II de la 
I.M. Aninoasa, ing. Io
sif Zlăgneanu, ca de o- 
bieei înconjurat de oa
meni. Fiecare cu proble
mele și: doleanțele lui, 
De o parte mineri șefi de 
brigadă și șefi de schimb, 
ajutori mineri, lăcătuși 
și maiștri se interesau 
de sarcinile curente și 
de materialele necesare 
pentru celelalte zile, de 
cealaltă parte șeful sec
torului împreună cu sub
inginerul Jian J Hodor 
cu indicații, modalități 
de rezolvare a probleme
lor cu 'cațe se confruntă 
colectivul, cu vorbe de 
mulțumire pentru frun
tașii sectorului și de în
demn și încurajare pen
tru cei care n-au ieșit 
tocmai bine cu planul 
și nici cu cîștigul. Planul, 
transportul, angajamen
tele de întrecere abia 
lansate, aprovizionarea 
cu cele necesare și pla
sarea fronturilor reve
neau mereu în dialogul 
șefului de sector cu oa
menii din abataje, de la 
pregătiri și întreținere.

— Dacă vreți, notați 
— îmi spune la un mo
ment dat. De la abataje, 
fruntașe în întrecere pe 
anul trecut a i fost con-

și nici oricum, ci, ținînd 
cont de posibilitățile e- 
xistente în ce privește 
linia de front activă de 
care cele ’"trei brigăzi vor 
beneficia în 1978, pre
cum și prin aplicarea i- 
nițiativei „Brigada < 
cel mai înalt nivel 
productivității muncii 
.Trebuie remarcat că 
nițiativă aceasta a fost 
îmbrățișată și de brigada 
lui Gheorghe Pariclaciuc, 
iar Mircea Cenușă, Ion 
Hoțea și Geluțâ Iftimie 
vor aplica în colectivele 
pe care le conduc o altă 
inițiativă, „Brigada de 
producție și educație so
cialistă". Munca bine or
ganizată și productivita
tea înaltă se vor împleti 
astfel cu educația socia
listă, cu 
ordinea,

pentru
și formarea în

ale cadre-

(Continuare în pag, a 3-a)
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DIALOG CETĂȚENESC

Adunâri generale 
ale 

oamenilor muncii

Mina Aninoasa. 
gadierul Pavel Dediu de 
la sectorul I — care 
conduce cel mai harnic 
colectiv de la deschi
deri și pregătiri — a 
ieșit din mină, împreună 
cu ortacii lui, cu satis
facția dobîndirii unor 
noi succese în îndepli
nirea și depășirea sarci
nilor de plan.

• Răspunderea discipli
nară în activitatea 
productivă.

• Accesul vizitatori
lor în spital.

• Rubrica „Semne 
întrebare".

Ho-
excavat peste 
de plan 216 
sau 30 metri 
galerie, 
așteptat 
angajamente- 

a-
bri-

disciplina și 
c T preocupa

rea pentru stabiliza
rea și formarea în co
lectivele brigăzilor a u- 
nor noi generații de mi
neri, capabili să preia 
pe umerii lor și să urce 
tot mai sus tradiția de 
vrednicie a minerilor din 
acest sector fruntaș al 
minei.

T. ȚAțARCA

tâ, începutul construc
ției unor obiective cu 
același caracter dar de 
o amploare malt mai 
mare. Pe lîngă conti
nuarea construcției de 
locuințe se va pune 
piatră de temelie mo
dernului hotel al ora
șului, cu opt nivele și 
200 de locuri, ce va 
cuprinde și localuri a- 
le alimentației publi
ce, încă din trimestrul 
II a c. se vor ataca lu
crările unui magazin u- 
niversal, cu o 
față comercială 
metri pătrați.

Dezvoltarea
nioasă a centrului mu
nicipiului constituie do
vada elocventă nu nu
mai a creșterii nivelu
lui urbanistic al locali
tăților Văii Jiului, ci 
și a îmbunătățirii per
manente a condițiilor 
de viață ale oamenilor 
muncii.

supra-
de 6 550

armo-

I
l
I

in- 
maiștri, tehnicieni 

întărit criticile 
au 

cauzele unor nea- 
Cu maturitatea 
proprie conducă-

I. MUSTAȚA

(Continuare în pag. a 3-a)
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Rar întreprinderi sau 
instituții în care să nu în
tâlnești încă anunțuri ca
re încep invariabil cam 
așa— „Toți salariații sînt 
invitați", etc., etc. Mulți 
oameni care se înscriu 
la cuvînt în cadrul unor 
dezbateri „scapă", invo
luntar, 
vate, ieșite din uz, 
sînt, pe lîngă cea 
nalată în rîndurile 
mai sus, altele- ca: 
larii", „domnul director", 
„domnul inginer șef" 
ș.a.m.d. Ceea ce consti
tuie o dovadă că nouă, 
fiecăruia, 
prejurare 
da tori rea

expresii neadec- 
cum

sem- 
de 

„sa-

în 
ne 
de a 
stăruitor aten-

orice îm- 
revine în- 

acorda

ția cuvenită necesității 
împrospătării dulcei limbi 
românești, cu expresiile 
noi, care reflectă conți
nutul lor nou, fundamen
tal diferit de cel.vechi.

Dar niciodată n-am 
auzit minerii, între ei, 
vorbindu-și altfel decît 
cu „măi ortace" șau „to
varășe". Și acest lucru nu 
poate s$ nu constituie 
un moment de reflecție 
asupra faptului că mulți 
dintre noi nu ne putem 
debarasa de ceva. Un 
„ceva" de domeniul tre
cutului, un anacronism 
de care cu mici eforturi 
de autocontrol trebuie 
să ne descotorosim... (V. 
STRĂUȚ)
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Azi, despre Cititorii au cuvîntul

Accesul vizitatorilor
Desigur că și aparținătorii bolnavilor pot stînjeni, 

ori, dimpotrivă, pot contribui la desfășurarea normală, 
eficientă a activității medicilor și personalului îndeo
sebi în cadrul spitalului. In acest seiis, dr. Radu V. 
Radu, director al Spitalului municipal Petroșani, face 
anumite precizări cu privire la comportamentul pe 
care trebuie sa-i aibă aparținătorii.

— Plecăm de la premisa 
că scoaterea unei persoane 
din mediul familial și in
ternarea în spital . consti
tuie un traumatism pentru 
ea și un motiv de îngrijo
rare pentru membrii fa
miliei. Dorim ca această 
perioadă, trecătoare, să fie 
normală ca întindere în 
timp și cît mai ușor de su
portat, atît de către bolnavi 
cît și de către aparținătorii 
lui. Ne străduim să asigu
răm un cljmat de liniște 
și calm pentru cei spitali
zați. Dorim, pe altă parte, 
să asigurăm medicilor și 
personalului condiții cît 
mai bune, liniște și timp 
pentru a se putea ocupa și 
acorda atenția cuvenită fie
cărui bolnav. Pînă în pre
zent nu am reușit să facem 
acest lucru din cauza apar
ținătorilor care consideră 
spitalul Un „hotel11, o „sa
lă de așteptare" în care 
poți intra orieînd. Au fost 
aparținători care, bruscînd 
pe toți din calea l°r au in
trat pînă în sălile de opera
ție, în sălile de naștere, în 
saloane perturbînd activita
tea cadrelor medicale.

în unele zile medicii sînt 
solicitați să răspundă la 
prea multe telefoane. Tre
buie respectat timpul de 
lucru al medicului!

— Totuși, trebuie înțe
leși și aparținătorii...

— Pentru menținerea le
găturii dintre bolnavi

- Vezi, drăguța de zăpadă 
ți-a rezolvat „peisaju"-n strada !

— Da... acuma se ..dospește" 
Dar să vezi cînd... se topește ! !

Răspunderea disciplinară în activitatea productivă
Disciplina socialistă a 

muncii cuprinde un an
samblu de prevederi în 
temeiul cărora persoanele 
încadrate în muncă au 
datoria să acționeze în mod 
conștiincios în scopul rea
lizării obligațiilor ce le re
vin. Prevederile respective 
sînt cuprinse în actele nor
mative referitoare la ra
porturile de mancă, la 
contractul 'colectiv sau la 
contractul individual de 
muncă. Ele pretind 
și respectarea dispoziți- 
Iilor primite din par
tea conducătoriloi’ de uni
tăți și a șefilor ierarhici.

Pentru îndeplinirea inte
grală și la timp a sarcini
lor de plan la fiecare loc 
de muncă, conducerea uni
tății are obligația să cre
eze toate condițiile nece
sare desfășurării normale 
a producției și a muncii și 
să ia măsuri împotriva ace
lora care încalcă disciplina 
socialistă sau acționează 
fără simț de răspundere în 
executarea sarcinilor de 
serviciu.

Organele de conducere 
colectivă, împreună cu 
c o m i t et u 1 sindicatului, 
stabilesc printr-un regu

și aparținători, pentru in
formarea acestora există ur
mătoarele căi legale care 
trebuie respectate cu stric
tețe.

In primul rînd, potrivit 
reglementărilor în vigoare, 
vizitele în spital sînt admi
se joia și duminica, între 
orele 14—16. Se admite vi
zita unei singure persoane 
la un bolnav pe bază de 
buletin, în schimbul căru
ia aparținătorul primește 
un halat de vizitator cu 
care are acces în spital. 
Dacă la un bolnav vin mai 
mulți vizitatori, vizita se 
face prin rotație, cîte unul-

După primirea halatului 
de la serviciul de interna
re sau de la garderoba din 
holul spitalului, aparținăto
rul urcă in secție unde i 
se fixează locul de întîl- 
nire cu bolnavul — în ho
lul secției, pe coridor sau 
în salon. Cadrele medii au 
dreptul de a controla pa
chetele aduse, refuzînd ali
mentele contraindicate.

In al doilea rînd, în afa
ră de vizitele oficiale, con
ducerea spitalului dă rela
ții și favorizează contactul 
între bolnavi și aparțină
tori de la caz la caz cu avi
zul medicului de gardă, în 
mod organizat, zilnic între 
orele 13—14 și 18—19. In 
acest scop aparținătorii se 
vor prezenta la orele 13 și 
18 la serviciul de primire 
și de informații din hol și 
vor preciza numele bo]na- 

lament de ordine interioară 
regulile privind organizarea 
și disciplina muncii în fie
care unitate în raport cu 
specificul activității aces
teia.

Persoanele încadrate în 
muncă' care își - îndeplinesc 
în mod exemplar sarcinile 
ce le revin, care au o con
duită ireproșabilă și reali
zări deosebite în îndeplini
rea angajamentelor indivi
duale și colective pot primi 
recompense prevăzute de 
art. 99 din Codul muncii, de 
art. 22-23 și 37 din Legea 
nr. 12/1971 și art. 17 și 33 
din Legea nr. 57/1974.

In cazul încălcării cu vi
novăție a obligațiilor de 
serviciu, persoana încadrată 
în muncă este pasibilă de 
răspundere disciplinară. 
Răspunderea disciplinară 
poate fi angajată în urmă
toarele condiții : încălcarea 
obligațiilor legale de 
serviciu sau normelor 
de comportare în ra
porturile de muncă ; încăl
carea obligației legale de 
serviciu trebuie să fie co

în spital
vului, secția și informația 
pe care o doresc.

Pentru cazurile grave 
care necesită o îngrijire 
specială permanentă, șeful 
secției aprobă internarea 
ca însoțitor contracost.

In afara acestor ore, ac
cesul în spital este inter
zis cu desăvîrșire, excep- 
tînd .persoanele care -vin 
în interes-de serviciu. „Bi
letele de voie" se suspen
dă.

Perturbarea liniștii bol
navilor din spital se con
sideră act de huliganism și 
se anunță organele de mi
liție și justiție.
— Citeodată chiar unii bol

navi săvîrșesc abateri de 
la conduita normală. Care 
este atitudinea față de a- 
ceștia ?

— Față de bolnavii care 
părăsesc secția de spital 
neînsoțiți și fără avizu-1 
cadrelor medico-san itare 
conducerea nu își asumă 
răspunderea. Cei care co
mit abateri, grave de la 
regulamentul de ordine al 
spitalului, se externează 
imediat. In concluzie, soli
cităm înțelegere atît din 
partea bolnavilor cît și a 
aparținătorilor rugîndu-i 
să ne sprijine în folosul bu
nei desfășurări a activității 
în spital, al sănătății și bi
nelui lor.

T. ȚAțARCA

I
la
și 
se 
ce

REVENIRE ? Continuă 
să ne sosească la redacție 
observații cu privire 
faptul că numai cînd 
cînd, de ochii lumii, 
vede cîte o mașină
transportă reziduuri me
najere acoperită cu pre
lată. In marea majoritate 
a cazurilor și în toate lo
calitățile se pot vedea au- 
tocărosate și autobascu
lante care lasă în urma 
lor nori de praf și hîrtii. 
A revenit, oare, serviciul 
de salubritate al E.G.C, 
la practica atît de critica
tă pe bună dreptate și 
neacceptată de acum cîți- 
va ani ? (T.V.)

UN
precis, 

fără nume, 
metri mai

AICI
Adică, mai
strada
cîțiva
colo de fabrica de sifoane 
din Petroșani, se află, la 
marginea trotuarului, un 
stîlp de lemn care nu mai 
susține nimic. Nici con- 

I ductori electrici și nici

S-TILP...
pe 
la 

în-

misă cu vinovăție ; încăl
carea cu vinovăție a obli
gației de serviciu trebuie 
să fie fapta unei persoane 
încadrate în muncă.

In raport cu gravitatea 
abaterii, sancțiunile disci
plinare ce se pot aplica po
trivit art. 100 din Codul

Cabinet 
juridic

muncii sînt : avertismen
tul ; retragerea uneia sau a 
mai multor gradații sau 
trepte de retribuție pe o 
perioada de 1—3 luni sau, 
în cazul celor încadrați la 
nivelul de bază, diminuarea 
acestuia cu 5—10 la. sută pe 
aceeași perioadă ; reduce
rea retribuției și a indemni
zației de conducere pe o 
durată de 1—3 luni cu 
5—10 la sută ; retrograda
rea în funcție sau în cate
gorie pe o durată de 1—3 
luni; desfacerea disciplina
ră a contractului de muncă.

Stabilirea și aplicarea

Concursul ,,Pionierii, 
prieteniipompier  ilor“

S-a încheiat etapa de zo
na (orașe) a concursului-cu 
tema „Pionierii, prietenii 
pompierilor", organizat de 
Consiliul municipal al pio
nierilor cu sprijinul Compa
niei de pompieri Petroșani. 
La acest concurs au parti
cipat elevi din clasele V- 
VIII constituiți în echipaje 
mixte, alcătuite din- 8 par
ticipant) de la fiecare școa
lă/

Probele de concurs au 
antrenat pionierii într-o 
susținută muncă de docu
mentare pentru cunoașterea 
unor cauze ale incendiilor 
și a măsurilor de prevenire 
a acestora, a modului de

Așa servire, mai rari
Am să povestec cum se 

lucrează la secția de repa
rare a încălțămintei din 
Vulcan a Cooperativei meș
teșugărești „Deservirea", 
unde responsabil de unita
te este meșterul Gheorghe 
Hangu.

In ziua de 27 de
cembrie 1977 am dus 
la această unitate o pereche 
de cizme de piele pentru â 
le pune talpă groasă. Mi 
s-a spus că prețul repara
ției este 216 lei și că le pot 
ridica în 7 ianuarie 1978. 
Am achitat 116 lei, le-am

Semne de 
întrebare 
de telefon. E atît de ne
potrivit implantat îneît 
din grosimea lui jumăta
te a fost deja smulsă in 
urma multelor tamponâri 
pe care le-a cunoscut în 
decursul anilor. Totuși, 
rezistă, rezistă cu stoi
cism loviturilor și negli
jențelor gospodărești. Pină 
cînd ? (T.V.)

OGLINDA... DEZINTE
RESULUI. Odată cu pu
nerea în funcțiune a nou
lui pod rutier și trecerea 
circulației pe varianta 
nouă de șosea, oglinda re
trovizoare de la Dără- 
nești și-a pierdut sensul. 
Cu toate acestea, din lu
na august 1977 și pînă în 
prezent nimeni nu a venit 
cu ideea sau inițiativa 
mutării ei, rămînînd tot 

sancțiunilor disciplinare se 
face potrivit Codului mun
cii ce se completează cu 
prevederile art. 13, 14, 18 și 
19 din Legea 1/1970 privind 
organizarea și disciplina 
muncii în unitățile socialis
te de stat.

Pentru stabilirea sancțiu
nii disciplinare este necesa
ră ancheta administrativă, 
constînd în cercetarea prea
labilă a faptei ce constituie 
abatere, ascultarea celui în 
cauză și verificarea susți
nerilor făcute de el în a- 
părare.

Sancțiunea disciplinară 
poate fi stabilită și trebuie 
comunicată în scris celui 
în cauză în termen de 30 
zile de la data cînd orga
nul în drept să o aplice a 
luat cunoștință de să- 
vîrșirea abaterii, fără a se 
putea depăși 6 luni de la 
data săvîrșirii ei.

Organele în drept a lua 
măsura sancțiunii discipli
nare sînt organele de con
ducere colectivă, conducă
torul unității, șefii compar

alarmare a companiei de 
pompieri și a formației ci
vile de pompieri, de mînui- 
re a mijloacelor inițiale de 
stingere, de acordare a pri
mului ajutor în situații 
specifice accidentelor pro
vocate în timpul incendiu
lui.

Echipajele cîștigătoare 
ale primelor locuri la nive
lul Orașelor vor participa 
la etapa municipală a con
cursului care va avea loc 
în al doilea trimestru șco
lar.

Ion JITEA, 
Compania de pompieri 

Petroșani

lăsat și am așteptat să 
vină 7 ianuarie. Mergînd 
la cizmărie în 7 ianuarie, 
am găsit, cizmele cum le-am 
lăsat. In plus nu mai aveau 
fermoar, iar pe partea ca- 
rîmbului unde trebuia pus 
fermoarul, aveau făcute 
găuri. Responsabilul mi-a 
explicat că a greșit o lucră
toare și m-a rugat să ac
cept să pună un petec de 
piele care să acopere gău
rile și că a doua zi le ter
mină. Am acceptat să le 
facă cum crede mai bine 
și l-am rugat să le facă re- 

amplasată 
oglindă în 
cît de greu 
ri în rezol-

unde a fost 
și .tot ca o... 
care se vede 
intervin une< 
varea treburilor ce le a- 
parțin diriguitorii circu
lației din orașul nostru. 
Nu ar fi mai bine, de 
pildă, ca această oglindă, 
devenită inutilă lă Dă- 
rănești, să fie montată în 
intersecția Iscroni—Ani-

* noasa ? (T.V.)
PREȚ DIFERIT. Știți 

cît costă două luminări 
de circa 25 centimetri lun

gime? Dacă le cumperi la 
bucată nici mai mult nici 
mai puțin de cinci lei. Dar 
luminările cu pricina se 
vînd și la kilogram. Și 
să vezi minune. La cîn- 
tar o luminare a costal 
exact 1,35 lei. Deci o di
ferență de preț de 1,15 
lei, aproape o luminare, 
la... fiecare limiîriare.
Cumpărînd îți pui pe 

bună dreptate întrebarea : 
unde intră oare diferența 
de preț? (C.D.)

timentelor de muncă, stabi
liți priit regulamentele de 
ordine interioară și mai
ștri.

împotriva sancțiunii dis
ciplinare, cel în cauză poate 
introduce' contestație în 30 
zile de la țbmunicare la 
organul ierarhic celui ce a 
aplicat sancțiunea.

Fără îndoială, măsurile 
pe care le-am menționat 
reprezintă situații : de ex
cepție, marea majoritate a 
persoanelor încadrate în 
muncă îndeplinindu-și în
datoririle cu respectarea 
neabătută a disciplinei. 
Acțiunea fermă a colective
lor de oameni ai muncii, 
opinia critică față de lip
suri, constituie un factor 
care asigură desfășurarea 
corespunzătoare a procesu
lui de producție, realizarea 
exemplară a sarcinilor care 
revin tuturor unităților so
cialiste.

Virginia MICLEA 
judecător 

pede. Din data de 7 ianua
rie și pînă în 21 ianuarie 
m-a chemat în fiecare zi 
promițînd de fiecare dată 
că a doua zi cizmele sînt 
gata. In 21 ianuarie am a- 
juns la cizmărie la ora 12. 
Cizmele mele erau tot fără 
talpă, dâr Hangu m-a asi
gurat că face ceea ce nu a 
reușit într-o lună. Seara 
însă cizmele mele erau tot 
nereparate. Responsabilul 
era și el dus la... reparat 
la restaurant.

Aflînd aceasta am cerut 
condica de reclamații (ca
re de altfel este plină de 
sesizări) și am scris în ea 
pentru ca să afle și condu
cerea cooperativei „Deser
virea" Lupeni cum lucrea
ză subordonații ei. In 23 
ianuarie cînd m-am dus din 
nou, Gheorghe Hangu, în
furiat pentru că am scris 
în condică, mi-a spus că nu 
a făcut cizmele și mi le dă 
înapoi (fără talpă, fără 
tocuri), iar, din 116 lei mi-a 
înapoiat 30 de lei, reținînd 
restul pentru... manoperă 
și material. Cînd am in
sistat că de fapt eu voiam 
cizme reparate și nu banii 
mi-a dat toți banii înapoi 
și cizmele ca văi de ele. 
Ce să fac acum ? Care u- 
nitate este dispusă să-mi 
facă cizmele distruse de 
Gheorghe Hangu ? Poate 
conducerea cooperativei 
care permite acestui „mese
riaș" să poarte oamenii pe 
drumuri.

Filofteia UILACAN, 
Vulcan, Aleea Muncii nr. 19

Răspundem
• COSTACHE ANTO

NE AS A, Lupeni : Pentru a 
vă edifica dacă* aveți sau 
nu dreptul la alocația pen
tru copil, vă venim în 
sprijin cu prevederile ar
ticolului nr. 7, punctul 3 al 
Decretului Consiliului de 
Stat nr. 246/1977: „Pentru 
persoanele cărora le-a în
cetat contractul de muncă 
din vina lor, in condițiile 
în care, potrivit legii, ve
chimea în muncă se între
rupe, alocația se acordă 
numai după 3 luni de la 
data reîncadrării fcu con
tract de muncă pe durată 
nedeterminată ' iar pentru 
următoarele 6 luni cuantu
mul alocației se reduce cu 
50 la sută".

• DIONISIU GYORFI, 
Iscroni : Nu putem deter
mina un organ de stat sil- . 
perior, respectiv Comitetul 
executiv al Consiliului... 
popular județean, să revină 
asupra rezoluției prin care 
v-a fost refuzată autoriza- : 
ția pentru a lucra o jumă
tate de normă ca depunător 
radio-tv.

• ELEONORA ANDRAȘ, 
Petrila : Pentru nepurta- 
rea ecusonului și tendințe 
de favoritism, vînzătoarea... 
Hilda Munich a fcSt sanc
ționată cu avertisment. > ■

• UȘURELU DEPAD AT, 
Petroșani : Potrivit reguli
lor generale de comerț, cu
prinse în H.C.M. 1673/1964, 
orice rriarfă cumpăra- * 
tă nu se mâi schimbă. A- 
«eastă reglementare este'icu 
atît mai mulț valabilă în 
cazul lenjeriei de corp. Da
că totuși, unele vinza luare 
mai schimbă mărfurile cu 
care clienții au ieșit din 
magazin, fac acest lucru 
pe răspunderea-lor și în 
mod nepermis. In cazul re
latat de dv., vînzătoarea a 
respectat norma stabilită.

• MARINESCU NI- 
COLAE. Rămînem în con
tinuare convinși că prin 
scrisori anonime nu se poa
te îmbunătăți transportul 
în comun și nici corecta 
șoferii de pe autobuze care 
săvîrșesc anumite abateri.



Comuniștii — în fruntea 
acțiunii de îmbunătățire 
a transportului miniei

Cunoscut pentru rolul 
deosebit pe care-1 deține 
în activitatea economică a 
întreprinderii, sectorul de 
transport de la mina Lu- 
peni a fost confruntat, în 
ultimele luni ale anului 
trecut, cu greutăți neaștep- Suciu și Victor Cojocaru 
tate. In principal, a fost 
vorba despre stagnările 
repetate, cauzate de nume
roasele defecțiuni ale insta
lațiilor de transport, mai 
cu seamă la circuitul de 
benzi.

Iată că, de cîtva timp, 
la această întreprindere 
nu se mai vorbește despre 
transport cum se vorbea 
la finele anului trecut. 
Chiar dacă mai e străbătu
tă de unele neajunsuri, ac
tivitatea , sectorului a fă
cut, în mod evident, un 
pas înainte. S-a petrecut, 
o redresare de proporții. 
După cum aveam să aflăm, 
ea s-a datorat măsurilor 
politico-organizatorice 
nițiate de comitetul 
partid pe sector, cu spri
jinul conducerii minei, mă
suri dezbătute în preala
bil cu.. întregul colectiv, 
care a fost astfel atras la 
f andamentarea și înfăp
tuirea lor.

S-a avut 
prioritate, 
organizării 
torului, întărirea conduce
rii pe schimburi, reparti
zarea celor mai bane ca
dre pe genuri de lucrări 
și locuri de muncă. Con
comitent, s-a trecut la în
tărirea principalelor for
mații de lucru și înființa
rea de echipe specializate, 
cărora li s-au încredințat 
sarcini de mare răspunde
re privind efectuarea re
parațiilor de primă urgen
ță pentru asigurarea bu
nei funcționări a benzi
lor cu covor de cauciuc, a 
celorlalte căi de trans
port. Perseverența cu ca
re au acționat comitetul 
de partid pe sector — se
cretar loan Predoșan —

și conducerea tehnică — 
inginer Gheorghe Modoi, 
ajutat pe schimburi de loc
țiitori cu o temeinică pre
gătire în organizarea trans
portului minier, cum sînt 
maiștrii Mircea Suba, loan

I

i- 
de

în vedere, cu 
îmbunătățirea 

interne a sec-

H

O

Secvență de iarnă

— s-a soldat în cele din 
urmă cu rezultatele scon
tate. Se cuvine amintită, 
de asemenea, contribuția 
substanțială adusă de 
maiștrii Iulian Scafeș, 
Cornel Silvășan, Iosif Ma
terna, Cornel Borza, Vasile 
Coroi, Vasile Muscari, Pe
tru Ardei, Radu 
ca și a șefilor de echipă 
Gheorghe Gabor, 
ghe Corșanschi, Leon Șud, 
Sava Băcan, Dionisie An- 
draș, Ștefan Molnar și 
mulți alții. Practic, se poa
te vorbi de o acțiune de 
masă la care a participat 
unul din cele mai mari 
sectoare auxiliare —- cu 
un efectiv de aproape 900 
muncitori — animat 
dorința de a da un 
conținut muncii ce 
fășoarâ.

Deși activitatea 
transport este, de 
așezată sub semnul 
noi calități — cum se vor
bește în acest harnic co
lectiv — comitetul de 
partid, conducerea secto
rului, cadrele sale de ba
ză continuă acțiunile în
cepute pe linia perfecțio
nării. Cu prilejul adună
rilor generale ale oameni
lor muncii desfășurate pe 
schimburi au fost făcute 
încă 55 de propuneri, a că
ror valoare a stîrnit din 
capul locului mult inte
res. Propunerile au fost 
luate. în evidența comite
tului de partid care a sta
bilit, în mod operativ, res
ponsabilități și termene în 
vederea înfăptuirii lor, e- 
xereitînd zi de zi un exi
gent control asupra tutu
ror posibilităților de valo
rificare a acestui bogat te
zaur de gîndire și inițiati
vă al colectivului. (I.M.)
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Analiză exigentă, combativă, orientată spre 
perfecționarea întregii activității

(Urmare din pag 1)
torilor nemijlociți ăi for
mațiilor de lucru Marin 
Ciubăr, loan Cojocariu, 
Dumitru Costinaș, Gheor
ghe Poenaru. Ludovic Re- 
paș, șefi de brigadă, Ni- 
colae Popovici, șef de e- 
chipă lăcătuși, au făcut' 
numeroase referiri la nea
junsurile întîmpinate în a- 
nul trecut. Nu s-a dat cea 
mai bună valorificare poten
țialului de gîndire și acțiu
ne al colectivului, nu s-au 
unit și orientat eforturile 
generale pe. direcția unei 
activități ritmice, eficien- . 
te. In mod deosebit, adu
narea a reținut observa
țiile judicioase făcute de 
un binecunoscut șef de 
brigadă, minerul Ion Co
jocariu. Activitatea unui 
abataj ultra mecanizat — 
a arătat vorbitorul — es
te stînjenită de funcționa
rea sub orice critică a

■?>

transportorului ce, deser
vește locul de muncă ! — 
situație cel puțin parado
xală, pentru rezolvarea 
căreia trebuia de mult 
timp să se găsească solu
ția tehnică adecvată.

Alți vorbitori, între ca
re inginerii Ștefan Robu, 
Viorel Boaniă, Vaier Să- 
ceanu, șefi de sectoare, 
maiștrii mineri Aron Va- 
siu, Aurel Nelepcu, ad- 
juncți șefi sector, 
Cenușă, subinginer,
Vasile, inginer șef cu pro
bleme electromecanice și 
alții s-au referit Ia preo
cupările colectivelor pe 
care le conduc pentru eli
minarea neajunsurilor 
semnalate de mineri, și 
îmbunătățirea activității 
în anul 1978. O poziție 
mai autocritică din partea 
runora din acești conducă
tori ar fi fost deosebit de 
necesară, după cum s-a 
apreciat în concluziile

Petru 
Ion

dezbaterilor. Oricum, din 
preocupările evidențiate a 
reieșit că sectoarele dis
pun încă de însemnate po
sibilități de afirmare a 
gîndirii tehnice înaintate, 
de valorificare a capaci
tății creatoare a cadrelor 
tehnico-inginerești. Obser
vații judicioase au fost fă
cute, în atenția consiliu
lui oamenilor muncii, de 
către tovarășul Vasile O- 
gherlaci, directorul gene
ral al Combinatului 
nier Valea Jiului.

In încheierea dezbate
rilor, a luat cuvîntul to
varășul Lucian Drăguț, 
prim-vicepreședinte al 

Consiliului Central de 
Control Muncitoresc, mem
bru al biroului executiv 
al Consiliului Național al 
Oamenilor muncii, care 
a făcut recomandări or
ganului colectiv de condu
cere privind activitatea de 
Viitor.

mi-

Tenis de cîmp

Echipa Jiul vizează consacrarea

Au fost odată, la Lu- ■ 
peni, 10 paraziți. Nici- I 
unul n-a mîncat ouă ca 
să rămînă nouă, opt și I 
așa mai departe, ca în I 
poveste. Cei 10 care ale- I 
seseră calea traiului pa- | 
razitar, au fost depistați . 
de organele de miliție I 
și aduși în fața judecății " , 
obștei, care a înfierat 
modul lor de viață. In 
plus, de la procesul pu- ‘ 
blic, care s-a desfășurat 
recent în sala Palatului . , 
cultural, s-au ales, con- I 
form Decretului 153/1970, ■ 
cu condamnări în- I ■ 
tre șase și trei luni de- I 
tenție. Deocamdată, cei ■ 
10, adică Iosif Simo, Io- |, 
sif Gal, Francisc Simon, 
Ilona Simo, Iosif Haber, 
Carol Haber, Ferencz 
Kovacs, Samoilă Pastor, 
Ioan Bednars și Ioan 
Ciclovan au la dispozi- 

Iție timp să mediteze a- ■ 
supra adevăratului sens I 

I al vieții cinstite, aureo- .
lată de satisfacțiile I 

I muncii; Cîți vor păși a- I
poi, în lume, cu drep- I 
tul? Unul, doi, trei... să | 
sperăm că toți 10.

100 + 3

I Victor Mogoșan și-a - 
cucerit, la cei 24 de ani .

Iai săi, o tristă celebri- I 
tate. După executarea a * 
două condamnări de I 

I viol (Ia ultima a benefi- I 
I ciat și de prevederile I 
I Decretului nr. 115/1977), | 

s-a angajat să lucreze ■ 
Ila I.M. Lupeni. In loc I 

să-și vadă de treabă a . 
rătăcit din nou pe cără- I

IriJe tenebroase ale al- . 
coolului și după numai I 
1103 zile a reajuns din I 
nou sub incidența, legii

I pentru infracțiunea de 
I tentativă de omor, sub 
I influența băuturilor al

coolice. Participanții lâ 
I dezbaterile procesului

public, care s-a desfășu
rat, la 30 ianuarie, în 
Lupeni, au condamnat 
aspru comportarea sa, 
lipsită de cele mai ele
mentare sentimente u- 
mane. Ce n-a reușit el 
să-și dea seama în cele 
103 zile despre faptul 
că în societatea noastră 
nu au ce căuta cei ca
re atentează la viața se
menilor lor, va înțelege 
poate în cei 11 ani de în- | 
chisoare, la care a fost | 
condamnat. Pedeapsă ■ 
pe măsura gravității | 
faptelor sale.

„PRIETENUL" 
CU CUȚIT

„Prietenul la nevoie 
se cunoaște", spune o 
vorbă din bătrîni, dar 
Ilie Căprarii, un gorjan 
cu patru copii, a vrut I ,. 
să demonstreze că un ! 
prieten de felul lui... te | : 
lovește cu cuțitul. Așa ■ 
a procedat el în „rezol- ! 
varea" unei discuții a- I 
prinse, cu un consătean, I . 
în gara din’ Petroșani. I 
Porniseră cu gîndul sa
și revadă familiile... 
Pentru Ilie Căpraru, a- 
eest drum va fi foarte 
lung, un om care par- » 
curge, zilnic, pe picioare, 
40 de kilometri, ar în
conjura, în această vre
me, globul, pe la Ecu a- i 
tor; de trei ori. Pentru I ' 
opt ani de zile, cei pa
tru copii ai săi vor sim
ți lipsa tatălui, din cau
za unui gest necugetat. 
Tardive remușcări, pen
tru cel care n-a înțeles 
ce înseamnă adevărata 
omenie și prietenie...

Rubrică redactată de
I Ion VULPE
| cu sprijinul maiorului 
[ Miron HANEȘ

Mai zilele trecute 
cunoscutul jucător de 
trescu, fost campion național de sală, cu scopul măr
turisit de a dialoga despre pregătirile colegilor săi de 
la Jiul Petroșani, în vederea noului sezon competițio- 
nal. După cum se știe, Jiul Petroșani face parte din 
elita tenisului românesc, activînd în prima grupă 
valorică a diviziei A ; în campionatul trecut s-a 
clasat pe locul IV. Așadar, „serviciul" de partea 
noastră, „primește" întrebarea Codin Dumitrescu.

— Spre deosebire de 
alți ani și secția de te
nis de cîmp Jiul a in
trat „în alertă" conco
mitent cu fotbaliștii di
viziei A. E un semn că 
și în tenis s-au petrecut 
mutații structurale ?

— In funcție de progra
mul competițional s-a mers 
pe două căi. Bebe Almă- 
jan și Florin Manea au în
ceput pregătirile prin... 
concursuri. Invitat la tur
neul găzduit în sala Stea
ua din București, Almă
jan a avut șansa de a se 
impune în grupa valorică 
secundă a Cupei Unirii. v,v>1-
Dan Nemeș și Codin Du- stantin Năstase, fratele mai 

mare a lui Ilie.
— Ce plan de bătaie 

vă propuneți în proxi
mul sezon competițio
nal ?

— Incepînd chiar din 
februarie ne așteaptă con
cursuri dificile, la care 
participă cei mai buni ju
cători de tenis din țară. 
Astfel, la București, se va 
disputa ..mai întîi Cupa 16 
Februarie, apoi Cupa Stea
ua — competiție internațio-

ne-a trecut pragul redacției 
tenis de cîmp Codin Dumi-

mitrcscu s-au pregătit timp 
de 12 zile la Deva.

— Care este poziția 
jucătorilor din Vale in

Aplicarea inițiativelor muncitorești 
țel în întrecere să reducă 
trimestrial prețul de cost 
al tonei de cărbune ex
trase cu 5 lei, electrolă- 
cătușii li se vor alătura 
pe acest front al luptei 
pentru o producție efi
cientă în cadrul „Contu
lui colector de economii 
al sectorului", inițiativă 
verificată în sensul re
zultatelor pe care le 
poate adiice și aplicată 
cu succes de colectivele 
de electrolăcătuși de la 
mai toate minele din 
Vale.

In această atmosferă 
străbătută de responsa-

(Urmote din oag l|

Cum au gîndit lăcă
tușii și electricienii să-i 
sprijine pe minerii din 
sector ? Ei au hotărît să 
ajute la mersul normal 
al producției din abataje, 
prin buna întreținere și 
folosirea eficientă a uti
lajelor electromecanice, 
îndeosebi a celor desti
nate evacuării . cărbune
lui din abataje și a ste
rilului din lucrările de 
pregătire, să contribuie 
la economisirea energiei 
electrice. Și cum mine
rii și-au propus ca un alt

de

ierarhia națională ?
— In topul jucătorilor de 

tenis, Bebe Almăjan figu
rează pe locul 8, Nemeș 
este cotat ca al 24-lea ju
cător, pe poziția a 34-a 
este înregistrat Codin Du
mitrescu, urmat fiind 
Sever Mureșan.

— Sever Mureșan ac
tivează la Dinamo Bucu
rești...

— Exact, din această e- 
ediție, fostul echipier al 
naționalei în Cupa Davis 
este, alături de fratele său 
mai mic, legitimat la Jiul 
Petroșani. Pe mai departe, 
rămîne alături de noi Con-

bilitate și optimism, de I 
dorința de a obține in
anul hotărîtor pentru în- 1 
deplinirea cincinalului / 
noi succese în muncă, > ... _. ...... ----------,.
colectivul sectorului II ț nală la care au fost invi-
de la I.M. Aninoasa, că- l *"*' A *
lăazit de cei mai price- J 
puți și devotați bărbați j 
ai săi, de exemplele mo- 
bilizatoare ale comuniș- i 
tilor, a trecut lă realiza- ’ 
rea obiectivelor de în
trecere din acest an ■
4 000 tone de cărbune 
peste plan la un preț de 
cost redus cu cît 
mult cu putință.

mai i1

tați Almăjan și Nemeș. A- 
poi, tot la București (în 
provincie se resimte lipsa 
de terenuri): Cupa 8 Mar- 
ție, Criteriul primăverii (8 
—14 aprilie) și turul divi
ziei A (14—20 aprilie).

— Ce ambiții arbo
rați ?

— Atuul nostru este 
mogenitatea. Almăjan 
Nemeș —’ Dumitrescu 
Mureșan pot înfrunta, 
plan republican, orice

chipă valoroasă. Din punc
tul meu de vedere, atacăm 
un loc de pe podium, deci 
I sau TI. Brașovul aruncă 
în luptă pe Traian Marcu 
și Vîlcioiu, Progresul „de
filează" cu Tăbăraș și Dîr- 
zu, dinamoviștii bucurpș- 
teni își pun mari speranțe în 
trioul Segărceanu — Bîr- 
cu — Pană, în vreme ce 
Steaua atacă titlul în for
mula Hărădău — Popovici 
— Mîrza — Țiței. La un 
an de la promovarea în 
prima grupă valorică a di
viziei A, jucătorii Jiu
lui vor să se impună 
„lumea bună"
Cred că acesta este și punc
tul de vedere 
telui clubului
fesorul Mircea Pascu, cel 
care ne este și antrenor.

— Vă servim un „lung 
de linie". Baza materia
lă nu e prea strălu

cită. Juniori nu-s, în 
secția dv, de performan
ță nu s-a impus încă un 
jucător născut in Vale...

— Federația ■ de speciali
tate ne-a promis sprijinul 
pentru construirea a patru 
terenuri noi. Profesorul 
Pascu luptă pentru crearea 
unui - centru de juniori ți 
copii la Petroșani, deocam
dată însă, fiindcă problema 
juniorilor a devenit croni
că (trebuie să aliniem în 
concursuri și o echipă de 
juniori, pentru a nu fi e- 
liminați), fiecare jucător al 
secției de performanță s-a 
angajat să se ocupe de pre
gătirea unor copii capabili 
să se afirme pe plan na
țional. Primele testări și 
antrenamente le vom face

în
a tenisului.

al președin- 
nostru, pro-

antrenamente le vom 
în această primăvară.

— Ce și-ar mai 
jucătorii Jiului ?

— Un prim dialog

dori

cu 
adversari de peste graniță 
și, în consecință, începutul 
afirmării pe plan interna- 

pg țional.
e-

o-
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Plenara C.C. 

al U.C.I.
BELGRAD 9 (Agerpres).
La Belgrad au avut loc 

lucrările plenarei Comite
tului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, 
care a dezbătut Tezele pen
tru Congresul al XI-lea, 
data convocării congresului 
și criteriile de alegere a de- 
legaților pentru congres.

Comitetul Central al 
U.C.I. a hotărît convocarea 
celui de-al XI-lea Congres 
al U.C.I. pentru luna iunie 
1978. Data și ordinea de zi 
vor fi fixate ulterior de 
C.C. al U.C.I.

C.C. al U.C.I. a aprobat, 
de asemenea, Tezele în ve
derea congresului, care vor 
constitui baza discuțiilor 
din organizațiile de partid 
în perioada premergătoare 
congresului, cit și a elabo
rării documentelor congre
sului.

Pe scurt
LA ATENA AU ÎNCE

PUT JOI LUCRĂRILE 
CONFERINȚEI INTERNA
ȚIONALE privind pacea, se
curitatea și cooperarea în 
Mediterana, la care iau 
parte 230 de delegați din 
30 de țări ale lumii, prin
tre care și România.

LA CARACAS AU 
LUAT SFIRȘIT lucrările 
plenarei C.C. al P.C. din 
Venezuela care a aprobat 
raportul cu privire la si
tuația internă, prezentat 
de secretarul general Je
sus Faria, și a hotărît in
tensificarea activității par
tidului în cadrul pregăti
rilor pentru alegerile ge
nerale. programate . pentru 
10 decembrie 1978.

PREȘEDINTELE VA
LERY GISCARD D’ES- 
TAING a avut convorbiri 
cu președintele Maurita- 
niei, Moktar Ould Dad- 
dah, aflat la Paris.

Convorbirile au prilejuit 
examinarea unor probleme 
ce privesc relațiile econo
mice dintre cele două, 
țări.

PRIMUL MINISTRU 
DESEMNAT AL ITALIEI, 
Giulio Andreotti, a anun
țat că va întreprinde săp- 
tămina viitoare o nouă

WASHINGTON 9 (Ager
pres). — Președintele Egip
tului, Anwar El Sadat, și-a 
încheiat vizita oficială efec
tuată în Statele Unite prin- 
tr-o nouă convorbire cu 
președintele Jimmy Carter. 
Intr-o declarație a Casei 
Albe și reluată de agenția 
MEN, se subliniază că dia
logul egipteano-american la 
nivel înalt a oferit o oca
zie favorabilă pentru anali
zarea situației din Orientul 
Mijlociu. Ei au convenit că 
încrederea și înțelegerea 
reciprocă vor fi deosebit de 
utile în menținerea efortu
rilor în direcția păcii în O- 
rientul Mijlociu. Declarația 
subliniază că în cursul în
trevederilor, președintele 
Carter a reafirmat apreci
erea făcută la 4 ianuarie 
la Assuan, conform căreia 
trebuie găsită o soluție pro
blemei palestiniene în toate 
aspectele ei și recunoscute 
drepturile legitime ale po
porului palestinian, oferin- 
du-se palestinienilor posi
bilitatea de a participa la 
stabilirea propriului lor vi
itor.

*

LONDRA 9 (Agerpres). 
— Președintele Egiptului, 
Anwar El Sadat, a efectuat, 

® Pe scurt
serie de consultări cu 
principalele partide poli
tice ca „totul să fie clar“ 
înaintea formării unui nou 
guvern.

KENYA ȘI UGANDA 
AU HOTARIT să-și nor
malizeze relațiile lor bi
laterale, marcate de aproa
pe doi ani de o serie de 
divergențe.

Cele două părți au hotă
rît să formeze '.in comitet 
însărcinat cu examinarea 
problemelor bilaterale și 
stabilirea de relații diplo
matice la nivel de amba
sadori.

GUVERNUL KUWEITU
LUI A HOTARIT să na
ționalizeze activele compa
niei americane „Aminoil" 
— s-a anunțat la Kuweit. 
Compania extrage anual 
peste 5,4 milioane tone ți
ței.

IN CIUDA MOBILI
ZĂRII A 27 000 DE PO
LIȚIȘTI, marele carnaval 
din Rio de Janeiro, s-a 
încheiat, ca în fiecare an, 
și cu un nedorit bilanț : 
110 persoane și-au pierdut 
viața, iar alte 12 000 au 
fost spitalizate. victime 
ale unor acte de agresiu
ne fizică, accidente de 
circulație sau exces de 
băutură.

ORIENTUL MIJLOCIU
miercuri, o scurtă vizită la 
Londra, venind de la Wa
shington. In capitala brita
nică, el a avut o întreve
dere cu premierul James 
Callaghan. Președintele Sa
dat l-a informat pe șeful 
guvernului britanic despre 
„recentele dificultăți" sur
venite în cadrul comitetu
lui politic egipteano-israe- 
lian, reunit recent la Ieru
salim. In același timp, pre
ședintele Egiptului și-a ex
primat speranța că „ansam
blul procesului de pace va 
putea fi reluat în scurt 
timp".

La rîndul său, premierul 
Callaghan a exprimat spri
jinul pentru „atitudinea 
constructivă" a șefului sta
tului egiptean și dorința 
ca lucrările comitetului e- 
gipteano-israelian să fie re
luate cît mai curînd posibil.

. ★
BONN 9 (Agerpres). — 

La Hamburg au avut loc, 
joi, convorbiri între Hel
mut Schmidt, cancelarul 
federal al R. F. Germania, 
și Anwar El Sadat, pre
ședintele Egiptului, aflat 
într-o scurtă vizită în 
R.F.G. Intr-o conferință de 
presă ținută după convor
biri, cancelarul Schmidt și 
președintele Sadat și-au re
afirmat interesul într-o 
„pace cuprinzătoare între 
Israel și țările arabe“ — 
transmite agenția DPA.

★
BEIRUT 9 (Agerpres). — 

Potrivit unui comunicat al 
comandamentului comun 
al forțelor revoluției pales
tiniene și mișcării naționa
le libaneze preluat de agen
țiile WAFA și IPS, 
trupele israeliene au în
ceput de marți dimi
neața să mute bornele 
care marchează frontiera 
israeliano-libaneză, spre in
teriorul teritoriului liba

Grupul școlar minier Lupeni
încadrează urgent:

• un muncitor calificat electrician

• un muncitor calificat — conducător 
auto

• doi paznici (bărbați)

Condițiile de retribuire conform Legii nr. 
12Z1971 și Legii nr. 57/1974.

nez, în raza localității Ma- 
roun Al-Ras, în zona cen
trală a frontierei comune. 
Concomitent, trupele israe
liene ar fi minat suprafața 
respectivă din teritoriul li
banez.

• ★
WASHINGTON 9 (Ager

pres). — Ministrul de ex
terne al Israelului, Moshe 
Dayan, a criticat cu aspri
me, la New York, persona
litățile americane de ori
gine evreiască care au ac
ceptat să discute cu pre
ședintele Anwar El Sadat, 
în cursul vizitei acestuia la 
Washington — transmite a- 
genția France Presse. Nu 
avem nevoie de mediatori 
evrei care să se interpună 
între reprezentanții oficiali 
ai Israelului și Egiptului, a 
declarat ministrul de exter
ne israelian.

Dayan a arătat că Israe
lul acceptă principiul suve
ranității egiptene asupra 
Sinaiului, însă în cadrul u- 
nui „acord global" și „cu 
anumite condiții", la care 
ar trebui să subscrie și 
alte țări, printre care Siria 
și Iordania.

★
BEIRUT 9 (Agerpres). — 

Joi, au continuat la Beirut 
schimburile de focuri între 
unități siriene ale forțelor 
arabe de supraveghere a 
încetării focului în Liban 
și. unități ale forțelor ar
mate libaneze. Agențiile de 
presă semnalează că schim
burile de focuri s-au inten
sificat, înregistrîndu-se ti- 
ruri de rachete și artilerie.

Pe de altă parte, se a- 
nunță că Fuad Boutros, 
ministrul libanez al apără
rii și afacerilor externe, a 
părăsit joi dimineața Bei
rutul, plecînd la Damasc 
pentru a discuta cu oficia
litățile siriene modalități
le de restabilire a situației 
din Liban.

MEMENTO I
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Corsarul ne
gru, seriile I-II; Repu
blica : Iarna bobocilor; 
Unirea : împușcături sub 
clar de lună; PETRILA: 
Diamante pe roți ; LO- 
NEA: Diavolii din Spar- 
tivento; ANINOASA: 
Cinci detectivi la miezul 
nopții; VULCAN: Un o- 
rășel în Texas; LUPENI
— Cultural: Iarba verde 
de acasă ; Muncitoresc : 
Ah, Jonathan, Jonathan!; 
URICANI : Teroare pe 
uliță.

TV.

9,00 Teleșcoală ; 10,00
Telecinemateca : „Con
tesa Walewska". Produc
ție a studiourilor ameri
cane; 11,50 Coresponden
ții județeni transmit...; 
12,05 Telex ; 16,00 Telex ; 
16,05 Teleșcoală ; 16,35
Curs de limbă franceză; 
17,05 Emisiune în lim
ba germană ; 18,50 Re
pere egiptene — film 
documentar ; 19,05 Film 
serial pentru copii : 
,,Cuore“; 19,30 Telejur
nal ; 19,50 Ancheta TV : 
,,Să ne privim în ochi"
— O anchetă despre cins
te, demnitate, corectitudi
ne, muncă. 20,15 Film 
artistic : ,.O afacere de 
lux“ — Producție a stu
diourilor italiene — Pre
mieră TV ; 22,05 Meri
diane culturale ; 22.35 Te
lejurnal.

RADIO
Selecțiuni din program

5,00 Buletin de știri ; 
5,05 Ritmuri matinale; 
6,00 Radioprogramul di-

MICA PUBLICITATE

PIERDUT legitimație' de 
serviciu pe njmele Ho- 
ronceanu Constantin, eli
berată de I.M. Aninoasa. 
Se declară nulă. (75)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Măn- 
tăluță Ilie, eliberată de

ANU(NȚ DE FAMILIE

Familia înd jrerată 
mulțumește pe această 
cale, tuturor celor ce 
au fost alături de noi 
la greua pierdere su
ferită prin încetarea 
din viață, în ziua de

l MEMENTO
rnineții; 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Revista presei; 8,10 
Curierul melodiilor; 9,00 
Răspundem ascultătorilor; 
10,00 Buletin de știri; 
10,05 Atlas folcloric; 
10,30 Sănătatea ; 10,45 In
terpret ai șlagărului ro
mânesc; 11,00 Buletin de 
știri ; 11,05 Corul „Ga
vriil Musicescu" din Iași; 
11,35 Discoteca „U“; 12,00 
Buletin de știri; 12,05 
Din comoara folclorului 
nostru; 12,35 Memento 
componistic — Marius 
Mihail; 13,00 De la 1 la 
3; 15,00 Student-club;
16,00 Radiojurnal; 16,15 
Versuri populare culese 
de Mihai Eminescu; 16,25 
Coordonate economice ;
16,40 Muzică ușoară ; 
17,00 Buletin de știri ;
17,20 Pentru patrie ; 17,50 
Cu chip de soare — 
cîntece dedicate parti
dului; 18,00 Orele serii ; 
20,00 Muzică populară ; 
20,15 Ancheta economică; 
20,45 Cadențe sonore ; 
22,00 O zi într-o oră ; 
23,00 Bijuterii muzicale; 
23,30—3,00 Non stop mu
zical nocturn.

VREMEA

Stația meteorologică 
Petroșani comunică : Ieri, 
la Petroșani temperatura 
maximă a aerului a fost 
de + 3 grade, iar mini
ma de — 5 grade. La Pa
ring maxima a fost de
— 4 grade, minima de
— 10 grade.

Stratul de zăpadă la 
Paring : 57 cm.

Pentru următoarele 24 
de ore : Vrerfîe instabilă 
cu. cer variabil. Vînt slab 
din sectorul sudic.

I. M. Petrila. Se declară 
nulă. (76)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dudui 
Matilda, eliberată de 
I.U.M.P. Se declară nulă.

(77)

2 februarie 1978, a 
scumpului nostru soț, 
tată, frate, cumnat
CONSTANTIN ZOICAN 
protopop iconom sta
vrofor (78)

| DUMINICA, 12 FEBRUARIE
8,00 Sportul pentru toți ; 8,15

Tot înainte ! ; 9,05 Șoimii pa
triei ; 9,15 Film serial pentru
copii. Cavalerul Nigel. Episodul 
9 ; 9,45 Pentru căminul dumnea
voastră ; 10,00 Viața satului ;
11,45 Bucuriile muzicii ; 12,30 De 
strajă patriei ; 13,00 Telex. Al
bum duminical; 13,05 Ora ve
selă. Scenete umoristice, cuplete 
satirice, pagini de umor, muzică 
ușoară, fabule, vedete ale cîn- 
tecului, numere comice de circ, 
desene animate ; 14,00 Woody,
ciocănitoărea buclucașă ; 14,25
Operete... operete contemporane 
— arii și duete comice. Secvențe 
din filme românești. Un disc... pe 
625 de linii ; 15,00 Finalele Cam
pionatelor internaționale de tenis 
de masă ale României ; T6,00 Pa
gini de balet clasic și modern.
• Povestea filmului muzical.
• Șah-mat în... 15 minute ! ; 16,45
Publicitate j 16,50 Cel mai bun 
continuă ; 17,50 Film serial. Linia 
maritimă Onedin. Episodul 25 ; 
.18.40 Instantanee ; 19,00 Micul
ecran pentru cei mici. Prîslea cel 
voinic și merele de aur ; 19,20
£ 001 de seri ; 19,30 Telejurnal ; 
£9,50 Inițiativă și faptă comunis
tă ; 20,10 Antena vă aparține ! 
Spectacol prezentat de județul

Teleorman ; 21,10 Film artistic.
Aeroport ’75. Premieră TV. Pro
ducție a studiourilor americane ; 
22,50 Telejurnal.

LUNI, 13 FEBRUARIE
16,00 Telex ; 16,05 Teleșcoală ; 

16,30 Emisiune în •> limba ma
ghiară ; 19,00 Cîntarea României.

PR O G R A
Ediția a Il-a, faza de masă ; 19,20 
1 001 de seri ; .19,30 Telejurnal ; 
19,50 Panoramic ; 20,20 Roman-
foileton. Pagini din comedia u- 
mană. Ultimul episod ; 21,20 Mai 
aveți o întrebare ? ; 21,45 Melodii 
de Camelia Dăscălescu, Aurel Gi- 
roveanu și Temistocle Popa ; 
22,00 Cadran mondial ; 22,20 Tele
jurnal.

MARȚI, 14 FEBRUARIE
9,00 Teleșcoală ; 10,00 Antologia 

filmului pentru copii și tineret 
(reluare). Stan și Bran ; 11,10 In 
alb si negru (reluare) ; 12,00 Te
lex ; 16,00 Telex ; 16,05 Teleșcoa
lă ; 16,35 Curs de limbă engleză ; 
17,05 La volan— emisiune pen
tru conducătorii auto ; 17,20 So- 
meșule, • apa ta... Folclor din

Transilvania ; 17,40 Din cartea
Naturii. Peștera urșilor ; 18,10
Album coral ; 18,30 Lecții TV
pentru lucrătorii din agricultură ; 
19,00 întrebări și răspunsuri ;
1.9,20 1 001 de seri ; 19,30 Tele
jurnal ; 19,50 Roadele politicii
partidului de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării — Azi, ju

dețul Suceava ; 20,15 In frunte,
clasa muncitoare. Program de 
cîntece patriotice și revoluționa
re ; 20,30 Seară de teatru. Merir 
dian de Ian Solovic ; 21,50 Publi
citate ; 21,55* Cîntece de altădată... 
Muzică ușoară românească ; 22,20 
Telejurnal.

MIERCURI, 15 FEBRUARIE
9,00 Teleșcoală ; 10,00 Șoimii

patriei ; 10,10 întrebări și răs
punsuri (reluare) ; 10,30 Teatru
ȚV (reluare) ; 11,50 Telex ; 16,00 
Telex ; 16,05 Teleșcoală ; 16,35
Curs de limbă germană ; 17,05
Din țările socialiste ; 17,15 Tra
gerea pronoexpres-; 17,25 Tele- 
cronica pentru pionieri ; 17,45
Pagini muzicale de mare popu
laritate ; 18,15 Publicitate ; 18,20

„Cupa mondială" la schi alpin ; 
19,05 In cronica ta țară. Pagini 
literare dedicate luptei clasei 
noastre muncitoare din ianua
rie — februarie 1933 ;
19,20 1 001 de seri ; 19,30
Telejurnal ; 19,50 Noi, femei
le ! ; 20,20 Telecinemateca.
Orfeu în infern. Premieră pe 
țară. Producție a studiourilor 
americane ; 22,20 Telejurnal.

JOI. 16 FEBRUARIE
16,00 Telex ; 16,05 Teleșcoală ;

16,35 Curs de limbă rusă ; 17,05 
Pentru timpul dv. liber vă re
comandăm... ; 17,20 Reportaj pe 
glob. R. S. Cehoslovacă — dru
muri în timp ; 17,40 Consultații 
medicale ; 18,00 România pito
rească ; 18,30 Muzică folc ; 18,45 
„Cupa mondială" la schi alpin ;
19,20 1 001 de seri ; 19,30 Telejur
nal ; 19,50 Ora tineretului ; 20,10 
Telerecital ; 20,50 Zile fierbinți
— 45 de ani de la eroicele lupte 
ale ceferiștilor și petroliștilor 
din februarie 1933 ; 21,10 Publi
citate ; 21,15 Medalion — Ștefan 
Ciubotărașu ; 22,20 Telejurnal ;

VINERI, 17 FEBRUARIE
9,00 Teleșcoală ; 10,00 Telecine

mateca (reluare) ; 12,00 Corespon
denții județeni transmit... ; 12,15
Telex ; 16,00 Telex ; 16,05 Tele

școală ; 16,35 Curs de lim
bă franceză ; 17,05 Emisiu
ne în limba germană ; 18,50 
Tragerea loto ; 19,05 Film serial 
pentru copii. Cuore ; 19,30 Tele
jurnal ; 19,50 Viață în lumina
normelor eticii și echității socia
liste ; 20,10 Film artistic. Salvo 
D’Acquisto (It.) ; 21,55 Revista
literar artistică TV ; 22,30 Tele
jurnal.

SÎMBÂTĂ, 18 FEBRUARIE
12,00 Telex ; 12,05 Roman-foile- 

ton. Pagini din comedia umană 
— reluarea episodului 8 ; 13,05 
Concert de prînz ; 13,45 Viața în 
lumina normelor eticii și echită
ții socialiste ; 14,05 Publicitate ;
14,10 Sub cupola circului ; 
14,25 Agenda cultural-artistică ; 
14,55 Clubul tineretului... ; 15,55
Rugbi : Franța -— Irlanda. Trans
misiune - directă de la Paris ;
17.40 Muzică și poezie ; 17,55 Săp
tămâna politică internă și inter
națională ; 18,10 Moment folclo
ric ; 18,20 Antologia filmului
pentru copii și tineret ; 19,30
Telejurnal ; 19,50 Sub semnele
aurului negru ; 20,05 Teleenciclo- 
pedia ; 20,40 Mari filme western. 
Vimigia City. Premieră TV. Pro
ducție a studiourilor americane ;
22.40 Telejurnal. Sport ; 22,50 In- 
filnire cu satira și umorul.
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