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NICOLAE CEAUȘESCU adresată celor 
ce l-au felicitat cu prilejul celei de-a 
60-a aniversări a zilei de naștere 
și a împlinirii a peste 45 de ani 

de activitate revoluționară )

La I. M. Lupeni:

Cea mai mare 
producție zHiiică

Cel mai puternic colec
tiv minier al Văii Jiului, cel 
de la I.M. Lupeni, a ex- 
îras vineri, 17 februarie a.c., 
o producție fizică de pes
te 6000 tone cărbune - 
cea mai înaltă producție zil
nică de la începutul anului. 
In majoritatea abatajelor și 
sectoarelor minei, extracția 
s-a situat la cote superioare 
zilelor precedente, colec
tivele sectoarelor V (cu 180 
tone peste plan), III și VI 
obținînd depășiri față de 
prevederi. Brigăzile condu
se de VasiTe Codreanu, 
Constantin Prisecaru, Mi
hai Vîrzaru și loan Budu- 
liceanu, au aiins cele mai 
multe depășiri față de ni
velul planificat al produc
tivității muncii, ultima a- 
mintită cu peste 1 tonă/post 
într-un abataj dotat cu com
plex de mecanizare.

Vite/e superioare 
de avansare

In prima jumătate a lunii 
februarie, brigada de des
chideri condusă de Gheor- 
ghe Lițcan, de la I.M. Li- 
vezeni, dotată cu o modernă 
combină de mecanizare a 
tăierii, a realizat o avansa
re de 52 ml. In ultimele zile, 
vitezele de avansare au spo
rit în frontul brigăzii la 
peste 4 ml/zi, acest fapt con- 
firmînd hotărîrea brigăzii de 
a scurta durata de execuție 
a galeriei pe care o execu
tă, de a asigura astfel ter
minarea lucrării pînă la fi
nele trimestrului I al anu
lui. Este vorba de o galerie 
transversală în blocul VI, ca
re va deschide cea dintîi ca
le spre stratul 3 în acest cîmp 
de exploatare.

Economisirea energiei electrice, 
Imperioasă necesitate economică!

Reducerea cu 1 la sută a consumului de 
energie electrică în unitățile industriale din 
municipiul Petroșani reprezintă o economie 
de energie electrică cu ajutorul căreia se pot 
produce :

98 000 tone cărbune, sau
546 000 tone brichete, sau

50 000 stâlpi hidraulici.
ACȚIONAȚI CU HOTĂRÎRE PENTRU 

ÎNLĂTURAREA ORICĂREI RISIPE DE ENER
GIE ELECTRICĂ!

informăm.
ACT DE ÎNALTA UMA

NITATE. Dr. Virgil Martin, 
I șeful laboratorului de re

coltare și conservare a sîn- 
gelui din Petroșani ne-a 
făcut cunoscut ieri un nou 
act de înaltă umanitate 
săvîrșit de un grup de mun
citori și muncitoare de la 
I.U.M.P., Gheorghe Ștefan, 
Eielca Adam, Iosif Mihuț,
Gheorghe Gaia, Claudia 
Urs, Nicolae Bîrluf, Silvia 
Morarițiu și alți colegi de

Inițiativele muncitorești 
bogate resurse de creștere a 

productivității muncii, de promovare 
a progresului tehnic în minerit

După cum informam în ziarul de ieri, 
vineri după-amiază a avut loc, la Vulcan, 
în organizarea consiliului orășenesc de e- 
ducație politică și cultură socialistă, o reu
șită CONSFĂTUIRE CU CARACTER DE 
SCHIMB DE EXPERIENȚĂ care a adus în 
dezbatere modul cum se acționează pentru 
APLICAREA, EXTINDEREA SI GENERALIZA
REA INIȚIATIVELOR MUNCITOREȘTI izvo- 
rîte din sînul unor brigăzi fruntașe din în
treprinderile miniere ale Văii Jiului.

Consfătuirea s-a bucurat de o largă 
participare. Prezența unui mare număr de 
mineri, șefi de brigadă de la minele Vul
can și Paroșeni, secretari adjuncți ai comi
tetelor de partid, președinți ai comitetelor 
sindicatelor, secretari ai organizațiilor 
U.T.C., maiștri, ingineri, tehnicieni, respon
sabili ai comisiilor de inovații, cadre de 

conducere de la cele două unități carboni
fere - a ilustrat interesul major pe care

inițiativele cu bogate resurse ale perfec
ționării, îl stîrnesc în sînul colectivelor de 
muncă, dorința vie a minerilor de a pre
lua și aplica experiența pozitivă, dobîndită 
de formațiile fruntașe din municipiu. Pe a- 
ceastă cale, colectivele de muncă din în
treprinderile miniere, avînd în frunte orga
nizațiile de partid, răspund obiectivelor 
majore stabilite de Congresul al Xl-lea și 
Conferința Națională ale partidului, indi
cațiilor si sarcinilor trasate de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, privind creșterea 
producției de cărbune pe seama producti
vității muncii, a promovării progresului 
tehnic, perfecționării forței de muncă, îm
bunătățirii continue a organizării și con
ducerii proceselor de producție.

IN PAGINA A ll-A, PREZENTĂM AS
PECTE DIN DEZBATERILE PURTATE IN 
CADRUL CONSFĂTUIRII.

Aspect din timpul consfătuirii de la Vulcan

Așa cum sînt de o perioadă destul de lungă de timp, 
prestările de servicii pentru populație, făcute de coope
rativa „Unirea" din Petroșani, nu satisfac cerințele nici 
sub aspectul cantitativ și nici calitativ. Și, pentru că to
varășului președinte al cooperativei, Stanislav Laig, îi 
era cunoscută această apreciere, l-am rugat să spună 
cititorilor, cum va acționa conducerea cooperativei 
pentru dezvoltarea și îmbunătățirea prestațiilor pentru 
populație.

muncă, în total 20 la nu
măr, au venit în ajutorul 
Rodicăi Almășan, internată 
în spital cu diagnosticul 
anemie gravă, donînd ono
rific sînge pentru a-i salva 
viața. (I.V.j

NOI UNITĂȚI COMER
CIALE. In orașul Vulcan se 
află Într-un stadiu avansat 
lucrările de reprofilare a 
restaurantului „Siraja", un
de vor funcționa în cu- 
rînd două unități comer
ciale, tot de alimentație pu
blică, dar cu profil dife-

Azi despre: Calitatea și diversitatea 
prestărilor de servicii

- In pofida- unor neajun
suri, aș vrea să precizez, că 
în luna ianuarie a.c. coope
rativa „Unirea" și-a înde
plinit toț: indicatorii de plan, 
inclusiv pe cel al prestări

rit - linie de autoservire și 
cafe-bar. (D.G.) .

ARTIȘTII AMATORI de la 
Căminul cultural Iscroni 
au pus în scenă piesa „Fiul 
satului". Repetițiile au loc 
sub îndrumarea actorului 
Marcel Șoma de la Teatrul 
de stat din Petroșani. Se 
preconizează ca primul 
spectacol să aibă loc cu 
prilejul Zilei femeii. (C.D.).

O CONCLUZIE ÎMBUCU
RĂTOARE. Analiza efec
tuată recent de un grup de 

lor pentru populație. Evident, 
la un nivel care nu reflectă 
în totalitate cerințele. Am 
analizat acest domeniu de 
activitate în comitetul exe
cutiv și am constatat, ca as-

medici cu privire la dina
mica incapacității tempo
rare de muncă și a morbi
dității în uniiățile indus
triale ale muncipiului Pe
troșani a dus la o conclu
zie îmbucurătoare. Com
parativ cu anii precedenți, 
în 1977 incapacitatea tem
porară și morbiditatea au 
scăzut cu peste 30 la sută. 
(V.S.)

Cu prilejul împlinirii a 60 
de ani de viață și a peste 
45 de ani de activitate revo- 
ționară neîntreruptă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general at Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
a primit un mare număr de 
telegrame și scrisori de fe
licitare din întreaga țară, 
însuflețiți de puternice sen
timente de stimă și respect 
față de cel care, în frun
tea partidului și statului, 
conduce cu fermitate și în
țelepciune destinele Româ
niei socialiste, activiști de 
partid și de stat, organe și 
organizații de partid jude
țene, municipale, orășenești 
și comunale, organizații de 
masă și obștești, ministere și 
instituții centrale de stat, oa

„Doresc să exprim pe această cale cele mai calde 
mulțumiri activiștilor de partid și de stat, organizați
ilor de partid și obștești, instituțiilor de stat, tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, care 
m-au felicitat și mi-au adresat urări cu prilejul celei de-a 
60-a aniversări a zilei mele de naștere și a împlinirii 
a peste 45 de ani de activitate revoluționară.

Apreciez aceste manifestări ca o expresie a clragos- 
tei și încrederii întregului nostru popor în Partidul Co
munist Român - în rîndurile căruia am crescut și m-am 
dezvoltat ca militant revoluționar și al cărui soldat cre
dincios am fost, sînt și voi fi toată viața ca o nouă 
și puternică afirmare a hotărîrii oamenilor muncii din 
patria noastră de a acționa neabătut, în strînsă unitate, 
pentru înfăptuirea exemplară a politicii interne și ex
terne a partidului și statului, pentru transpunerea cu 
succes în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al 
Xl-lea, a luminosului Program de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Folosesc acest prilej pentru a ura celor care m-au 
felicitat, întregului nostru popor noi și tot mai mari suc
cese în activitatea viitoare, multe satisfacții și-bucurii în 
muncă și în viață, multă sănătate și fericire”.

NICOLAE CEAUȘESCU ,

In siguranță spre „uzina-' luminii"'
Zi și noapte, fără încetare,' 

convoaiele marșrute fac na
veta din Vale spre „uzina 
luminii" de la Mintia. Vagoa
nele de 60 de tone, cu care 
se transportă cărbunele, au 
nevoie, la anumite perioade, 
de revizii și reparații. Atunci 
le iau în primire lucrătorii fe
roviari din inimosul colectiv al 
Atelierului de zonă din Pe
troșani. Cele inapte pentru 

pect negativ, faptul că secți
ile de croitorie pentru băr
bați și femei, de ceasornică
rie, mecanică pentru repa
rarea aparatelor de uz cas
nic, construcții, instalații sa
nitare și electrice, tinichige-

T. ȚAȚÂRCÂ

(Continuare în pag. a 3-a) 

Omul de la calea ferată I

In afară de car, poate nici un alt mijloc de locomo- î 
ție n-a pătruns in conștiința generațiilor dinaintea noastră : 

precum trenul. Dovada? Numeroase cintece pe această Ș 
temă, numeroase expresii și proverbe populare. Liniile de ! 
cale ferată, pornind ca niște artere prin inima țării, au ■ 
devenit o realitate familiară oricărui om, fie el de tind, fie 1 
personalitate, fiindcă revoluția civilizației, dictată de știință, î 
s-a impletit armonios cu revoluția din conștiința oameni- 1 
lor. Ne sint pururi in memorie jertfele oamenilor in unifor- I 
me albastre, ale ceferiștilor căzuți la datorie. In războiul 1 
pentru reîntregirea trupului țării și neamului. Pe baricade- ; 
le luptei pentru eliberare socială și națională. De mai 1 
bine de un secol, detașamentul ceferiștilor, maturizat cu 1 
frecare luptă, a fost purtător de stindard al aspirațiilor nu- î 
trite de poporul nostru. „Contingentele" socialismului nu : 
se lasă mai prejos, fiind demne purtătoare ale tradiției ce- i 
feriste.^ lată de ce meseria omului de la calea ferată a- | 
coperă semantic sfera noțiunii de datorie, iată de ce a- î 
ceastă meserie capătă proporții de simbol, deoarece conș- | 
ființa omului de la calea ferată respectă întocmai mersul - 
înainte al societății. (Ion FIASTRU) 1

meni ai muncii din întreagă 
țară — muncitori, țărani, 
intelectuali, tineri și vîrst- 
nici, bărbați și femei, ro
mâni,. maghiari, germanr, 
sîrbi și de alte naționali
tăți — au ținut să adreseze 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cu o- 
cazia acestui moment săr
bătoresc, călduroase urări de 
sănătate, fericire, viață în
delungată și putere de mun
că, noi și tot mai mari re
alizări în activitatea de î- 
naltă răspundere consacrată 
progresului și înfloririi pa
triei, bunăstării și prosperi
tății întregii națiuni.

Tuturor celor ce i-au scris 
cu această ocazie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le adre
sează următoarea scrisoare 
de mulțumire : ( 

transportul cărbunelui avînd 
anumite defecțiuni, sînt re
parate de sudorii Titi Roșu, 
Petru Mocanu și Victor An- 
draș, lăcătușii loan Costea 
și Zoltan Benke, ajutați de 
tîmplarul Gheorghe Mirea, 
toți componenți ai celor do
uă echipe complexe în frun
tea cărora se află comuniștii 
loan Godeanu și Nicolae 
Nenu.

Cînd e vorba de vagoa
nele cu revizia intermediară
a frînei expirată ori alte de
fecțiuni ale sistemului de 
frînare, intră în acțiune echi
pa de lăcătuși — frînă, în 
fruntea căreia se află comu
nistul Gheorghe Mezo. Mun
ca pe care o efectuează aici 
lăcătușii Ionel Radu, Petru 
Colda și Emil Botezatu este 
de mare răspundere.

In atelierul de zonă intră 
și vagoane cu defecțiuni la 
roți. Pentru o rulare lină pe 
magistralele de oțel, banda-

D. CRIȘAN

(Continuare in pag. a 3-a)
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FkaNCISC fazakas 
I.M. Paroșeni

Argumentele furnizate de brigada lui Eugen Vocu 
de la mina Petrila—3252 tone de cărbune extrase peste plan— 

sint convingătoare. Vom aplica și noi inițiativa 
BRIGADA ÎNALTEI PRODUCTIVITĂȚI

Inițiativele muncitorești
bogate resurse de creștere a productivității muncii, 

de promovare a progresului tehnic în minerit

iLIE CHIRON, 
I.M. Vulcan

FLOREA PETRIȘOR 
I.M. Vulcan

- Minerii brigăzii pe care o con
duc sini hotărîți să aplice această 
valoroasă inițiativă și vom obține 

o creștere a productivității muncii 
cu 1,2 la sută pe baza căreia vom 
extrage suplimentar față de sarci
nile anului 1977 o producție de cel 
puțin 400 de tone, adică dublu față 
de plusul înregistrat anul trecut.

Condițiile pe care le avem - în

ILIE FILICHE 
I.M. Paroșeni

De la un randament mai mult 
decît modest, de 4,5 tone/post, ob
ținut în luna iunie 1977, brigada 
condusă de minerul llie Filiche, de 
la mina Paroșeni, a ajuns, în luna 
ianuarie 1978, la un randament de 
peste 11 tone, iar în februarie fa 
peste 12 tone/post. Brigada a ex
tras în ianuarie o cantitate de 837 
tone peste sarcinile de plan. Cum 
a reușit să obțină acest succes ?

La mina Vulcan, brigada de pre
gătire condusă de llie Chiron ra
portează, de asemenea, depășiri 
constante ale sarcinilor de plan : 
peste 110 metri cubi săpați în 
plus, pe luna ianuarie, ceea ce re
prezintă depășirea preliminarului 
cu 7 la sută. Din nou, întrebarea : 
cum a reușit să obțină acest suc
ces ?

Răspunsul este unul singur, vala
bil pentru ambele brigăzi, pentru 
multe alte formații de la întreprin
derile miniere : In cele două bri
găzi activitatea e străbătută de 
ordine și disciplină exemplare. 
„Dacă în luna decembrie a anului

ION ISTRATE
I.M. Paroșeni

GHEORGHE BUȚA 
I.M: Vulcan

în anul 1977, ia I. M. Paroșeni toate bngăziîe și-au realizat 
pianul; la fel va fi și in anul 1978. Chezășia succesului:

MECANIZAREA OPERAȚIUNILOR, 
DESTOINICIA MINERILOR

Unitate model în acțiunea de 
creștere a productivității muncii, în
treprinderea minieră Paroșeni a ob
ținut în anul care a trecut rezultate 
bune, pe măsura hărniciei și price
perii oamenilor, a dotării tehnice 
moderne, a dragostei și îndrăznelii, 
cutezanței cu care acest colectiv a 
îmbrățișat noile tehnologii, inițiati
vele valoroase izvorîte din mijlocul 
colectivelor de muncă.

ION GRIGORESCU
I.M. Paroșeni

De două ori consecutiv cîștigător 
al întrecerii socialiste pe ramură, în 
anii 1975 și 1976, colectivul minei 
Vulcan se anunță și pentru acest 
an un partener de întrecere care 
țintește locul fruntaș. Desigur, în
trecerea este deschisă tuturor între
prinderilor miniere. Avantajul cu 
care pornește mina Vulcan constă 
în experiența dobîndită în anii pre
cedent....

Colectivul este hotărît să acțio
neze neîntrerupt pentru îmbogăți
rea acestei experiențe. Una din 
căile ce stau la îndemîna minerilor 
este fără îndoială aplicarea cu 
maximă eficiență a inițiativelor 
muncitorești, extinderea lor la un 
număr sporit de brigăzi, în funcție 
de specificul locurilor de muncă.

Un calcul sumar făcut de direc
torul minei, ing. Dan Surulescu, în 
dimineața zilei de vineri, ne-a in
dicat posibilitățile largi ce se des
chid brigăzilor, sectoarelor de pro
ducție, întregului colectiv prin apli
carea inițiativei „Brigada înaltei 
productivități". In medie, depășirea 
productivității muncii între 5—10 la 
sută conduce la obținerea unor 
substanțiale plusuri de producție 

abatajul cu grinzi de rezistență în
gropate în vatră - sîntem dotați, 

cu o combină de mare pro
ductivitate, nune lipsesc stîlpii, 

grinzile, plasa și piesele de schimb, 
minerii disciplinați și destoinici, 
combainierii pricepuți - repet, con
dițiile pe care le avem, precum și 
hotărîrea oamenilor, vor asigura 
succesul inițiativei pe care ne-am

In decembrie anul trecut - 20 de absente nemotivate la 
brigada lui llie Filiche; în ianuarie 1978 — 3;

iată efectul aplicării inițiativei
ERIGADA^DE^RODUCTIE $1 

EDUCAȚIE SOCI ALISTĂ
trecut am avut 20 de absențe ne
motivate, în ianuarie 1978 numărul 
lor a scăzut la 3", spunea minerul 

șef de brigadă llie Filiche, preci- 
zînd că în sinul brigăzii se depun 
în continuare eforturi pentru inten
sificarea muncii de educație, ast
fel încît comportarea tuturor - a- 
tît în procesul muncii, cît și în via 
ță - să fie exemplară. „Am reușit 
să ne facem o brigadă omogenă, 
puternică, să ridicăm calificarea

In 1977, nici o brigadă nu a ră
mas cu sarcinile de plan neîndepli- 
nite, iar angajamentul pe care și 
l-au asumat minerii in acest an es
te de a continua și amplifica suc
cesele anului trecut.

„Nici o brigadă sub plan — 
la fel va fi și in 1978", spun mine
rii Paroșeniului. Linia de front ac
tivă este asigurată, dotarea tehni
că actuală va fi îmbunătățită și 

Mina Vulcan dispune de reale posibilități pentru a reedita, 
in 1978, succesele de prestigiu obținute în anii precedenți. 
Colectivul , este hotărît să-și sporească preocupările pentru

PROMOVAREA TEHNICII NOI, 
PERFECȚIONAREA FORȚEI DE MUNCĂ

care pot sa ajungă la marile a- 
bataje frontale, pină la 6 000 tone 
pe an. „Avem șase brigăzi care au 
preluat inițiativa iui Eugen Voicu, 
ne-a relatat directorul minei. Este 
vorba despre brigada condusă de 
Florea Petrișor, despre care se 
știe, cît și de cele conduse de 
losif Costea, Grigore Co/ocaru, Cos- 
tache Zaharia, luliu Lupaș și Petre 
Ai'lincăi. Bineînțeles, avem și brigăzi 
de la abatajele cameră care vor 
aplica, în acest an, inițiativa, preo- 
cupîndu-se de obținerea unor pro
ductivități superioare".

angajat să o aplicăm.
Convingătorul argument oferit de 

brigada lui Eugen Voicu a fost ho- 
tărîtor nu numai pentru brigada 
condusă de Florea Petrișor de la 
I.M. Vulcan, ale cărui cuvinte le-am 
notat, cîf și pentru mulți alți șefi 
de brigadă prezenți la consfătuirea 
cu caracter de schimb de experien
ță.

minerilor, să înlăturăm absențele 
nemotivate", a declarat și Hie Chi
ron. . ■„ •

Experiența celor două formații 
de lucru, în sînul cărora a găsit 
un bun teren de aplicare inițiativa 
„Brigada de producție si educație", 
este-edificatoare pentru a ilustra 
valoarea deosebită a inițiativei, u- 
tilitâtea ei practică pe plan eco
nomic și educativ. Conștienți de 
avantajele reale ale inițiativei, bri

extinsă, iar oamenii sînt pregătiți în 
orice moment să preia noile utila
je, să le mînuiască pentru a smul
ge muntelui rodul bogat al adîn- 
cului — cărbunele cocsificabil. Pen
tru îndeplinirea acestui angajament 
s-au luat toate măsurile: brigăzi
le de aprovizionare vor lucra în 
acord, se vor extinde instalațiile 
monorai ; echipele „service" specia
lizate — pentru partea hidraulică,

După cum s-a desprins din refe
ratele minerilor Florea Petrișor, 
Francisc Fazakas, llie Filiche și llie 
Chiron, din cuvîntul celorlalți parti
cipant, Gheorghe Bufă, miner șef 
de brigadă la I.M. Vulcan, Ion 
Grigorescu și Ion Istrate, mineri 
șefi de brigadă la I.M. Paroșeni, 
Ion Besserman, inginerul șef al I.M. 
Paroșeni, Nicolae Radu, director 
tehnic al I.M. Vulcan Ion Rățules- 
cu, secretarul comitetului de partid 
de la I.M. Paroșeni, Aurel Bîrlea, 
secretar al comitetului orășenesc de 
partid, precum și din cuvîntul tova-

Frontalistul Francisc Fazakaș, de 
la I.M. Paroșeni, care împreună cu 
brigada ce o conduce a extras anul 

trecut din abatajul dotat cu com
plex de tăiere și susținere mecani
zată peste 18 000 de tone cărbune, 
a îmbrățișat, de asemenea, cu mul
tă căldură inițiativa . brigăzii lui .. 
Eugen Voicu. Productivitatea muncii 
realizată pe acest an - cu aproape

1 000 kg peste sarcina planificată
- ambiția și înalta calificare a 
minerilor stăpîni pe tehnica nouă, 
sînt argumente ferme pentru înde
plinirea angajamentului asumat - 
14 000 de tone cărbune extrase su
plimentar în 1978 - sînt dovezi cer
te că inițiativa preluată a găsit un 
teren fertil pe care va încolți suc
cesul atît aici, cît și în celelalte 9 
brigăzi de la cele două întreprin
deri miniere - Vulcan și Paroșeni - 
care au preluat această inițiativă.

gadierii s-au preocupat, cu multă 
răspundere, de aplicarea ei. Pri
ma Condiție era cunoașterea crite
riilor de întrecere de către toți 
membrii formației de lucru, însuși
rea lor din convinge/ea ccUrăspund 
cerințelor de progres ală - etapei 
actuale, obiectivelor. înălțătoare sta
bilite de partid privind dezvolta
rea multilaterală a societății, deo
potrivă cu afirmarea plenară a 
personalității umane.

pompe de înaltă presiune, combi
ne de abataj, combine de înaintări 
și mașini de încărcat — vor efec
tua, ca și pină acum, prestații pre
ventive; cursurile de calificare și 
policalificare vor cuprinde 200 de 
oameni ai muncii. Primele cursuri 
de policalificare — ce vor începe 
luni, 20 februarie — vor pregăti 22 
de electrolăcătuși pentru meseria 
de miner și un număr mai mare 
de mineri pentru meseria de elec
tromecanici.

Aceste măsuri, prezentate în cons
fătuire de inginerul șef al între
prinderii, Ion Besserman, cărora li 
s-a adăugat entuziasmul cu ca
re formațiile de lucru au îmbrăți
șat inițiativele lansate de alte bri
găzi, și care și-au dovedit deja e- 
ficiența, vor conduce, fără îndoială, 
la îndeplinirea exemplară a dezi
deratului propus — și în 1978 toa
te brigăzile își vor realiza și de
păși sarcinile de plan.

rășului Petru Barb, prim-secretar al 
comitetului orășenesc de partid — 
în anul 1978 se va acționa perma
nent pentru ca inițiativele munci
torești să fie sprijinite, să fie a- 
plicate cu eficiență crescîndă.

Toate aceste preocupări, s-a des
prins din concluziile consfătuirii, 
formulate de tovarășul Petre Lungu, 
secretar al comitetului județean de 
partid, se constituie drept o ga
ranție a aplicării cu succes a ini
țiativelor muncitorești, a valorifică
rii bogatelor resurse de gîndire și 
acțiune ale colectivelor de muncă.
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Zilele trecute s-au desfășu
rat lucrările adunării genera
le de alegeri a comisiei de 
femei nr. 8 din cartierul 
Aeroport și alegerea delega
telor la conferința municipală.

Din darea de seamă s-a 
desprins o bogată activitate 
politico-ideologică și social 
culturală, conturată concret 
prin realizările raportate. Ast
fel a reieșit că prin activi
tăți voluntare ale femeilor 
din comitetul de părinți de 
pe lîngă creșa și căminul de 
copii din Aeroport s-au con
fecționat 40 cămășuțe pentru 
copiii acestui cămin. Din 
inițiativa directoarei căminu
lui Elena Butuza, s-au orna
mentat pereții interiori și 
coridoarele, s-au executat și 
confecționat de către perso
nalul căminului fețe de masă 
și obiecte decorative tip arti
zanat, căminul situîndu-se a-

nul trecut pe locul I pe ju- cu condens care duce la de- 
deț. S-a mai evidențiat con
tribuția femeilor adusă la 
înfrumusețarea și decorarea 
cinematografului Unirea, un
de, tot prin muncă patrioti
că, s-au executat broderii ar-

Triumful grîului de sub zăpezi

Adunări 
ale comisiilor

de femei

gradarea pereților, a conduc
telor interioare și chiar ex
terioare, precum și rezolva
rea punerii în funcțiune a lif
tului din blocul'47 de pe stra
da Aviatorilor.

In planul de măsuri adoptat 
de adunarea generală se 
prevede printre altele înfiin
țarea unui club de cartier, 
formarea unor comitete de 
femei pe străzi și blocuri

mai fructoasă 
cu-

incinte, înfru-

Privesc în această 
clipă, cu ochii memori
ei, două imagini 
opuse una alteia, 
imagini care se 
clud. Amîndouă 
răzbătut din

fizanale. In anul 1977, prin 
contribuția femeilor a fost 
depusă în contul omeniei su
ma de 3 200 lei. S-au înscris 
125 noi membre în organiza
ția de Cruce Roșie.

In adunare s-a cerut îmbu
nătățirea aprovizionării cu 
apă caldă și căldură, verifi
carea unor spații de locuit

Maria DINCA

uzina

jele roților se cer strunjite 
cu precizie. Operația res-

pentru o 
muncă în păstrarea 
rățeniei din 
musețarea străzilor și îngri
jirea spațiilor verzi. Sînt pre
văzute, de asemenea, două 
excursii în localitățile cu im
portanță istorică, cum ar fi 
locul natal al Ecaterinei Teo- 
doroiu și Costești, se vor 
organiza îniîlniri între femei
le vîrstnice, cu experiență bo
gată de viață și tinerele fe
mei căsătorite, pentru un 
schimb de păreri legate de 
viață, de educarea copiilor; 
se vor ține expuneri și con 
ferințe pentru o mai bună 
înțelegere a rolului ce revi
ne femeii în societate.

I
I
*
V
I

L

total 
două 

ex- 
mi-au 

_______ memorie 
printre altele, mii. Pri
ma este un tablou cît 
se poate de obișnuit, îl 
cunoaștem cu toții și 
am putea să-1 revedem 

' oricînd și împreună a- 
cum. Deci să ne închi
puim că sîntem într-un 
tren sau într-o mașină 
care străbate dealuri și 
cîmpuri ; e iarnă, e vis- 
cpl sau poate numai o 
ceață lăptoasă și nu ve
dem decît la cîțiva me
tri în fața noastră. Și 
iată că, deodată, zona 
de viscol sau ceață dis
pare și intrăm 
brusc într-o alta, 
minată de soare, 
rele ciudat al iernii ; 
zăpada a dispărut și ea 
și în fața noastră și de 
jur împrejurul nostru 
e grîu, grîul abia ridi
cat deasupra pămîntu- 
lui, dar viu, de un ver
de primăvăratec și viu 
ca viața însăși, fire sub
țiri .și fragile tăind ca 
niște săbii minuscule, 
dar neînchipuit de pu-

ternice prin vigoare și 
număr, aerul înghețat 
al iernii.

Cealaltă imagine e 
dintr-un film de fic
țiune al regizorului 
Stanley Kramer („Ulti
mul țărm" se numea, 
parcă) : panorama o- 
rașului San Francisco

Carnet de scriitor

parcă 
lu- 

soa-

închipuit după un po
sibil război atomic. Nu 
e nici un om, nici o fi
ință vie, tot ce. a- fost 
viață a pierit, a dispă
rut pur și simplu și s-a 
făcut neant, ucisă de 
bomba cu neutroni. O- 
rașul a rămas însă in
tact, clădirile, reclame
le țipătoare, zgîrie-norii, 
un bulevard imens, pus
tiu, o cutie de tablă 
mișcată de vînt pe as
falt. Nu cunosc o ima
gine a morții, a războ
iului mai îngrozitoare 
decît aceasta. Aș zice 
că exploziile obuzelor, 
clădirile distruse ar- 
zînd în flăcări, convoa
iele de răniți mi se par 
mai puțin înfricoșătoare 
pentru că presupun to-

tuși o luptă, o speranță, 
de dăinuire, dar imagi
nea orașului acela pus-; ; 
tiu, liniștea aceea ima- ... 
terială este neantul în
suși, negarea totală și 
definitivă a vieții, a o- 
mului și a speranței, 
căci numai omul pentru, 
om e o speranță. ? -

Sînt două-imagini o- 
puse, două imagini- 
simbol ; una a vieții 
renăscînd d.in sine în
săși cu fiecare clipă, al
ta a distrugerii, â negă
rii și a morții. Una re
ală, a existenței noastre 
pe această planetă, al
ta ireală, dar care ar 
putea să devină o groaz- 
nică realitate dacă oa
menii ar .uita fie și pen
tru o clipă că sînt oa
meni, dacă oamenii n-ar 
veghea pentru ca for
țele materiei supuse de 
ei să nu folosească de
menței.
Dar grîul reavăn e și 

un simbol al certitudi
nii umane, al vieții ce 
nu poate fi negată. Ra- . 
țiunea lui de a fi este 
să crească, să se înalțe, 
să triumfe în fiecare 
primăvară de sub ză
pezi.

Corneliu RADULESCU
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In laboratorul de bacteorologie al noii policlinici 
din Paroșeni medicul specialist Maria Lăpădatu efec
tuează analiză microscopică.

Foto : Ion LEONARD

în siguranță spre 
luminii"

(Urmare din pag. 1) te, toate vagoanele, 
aici, îndeplinesc cu 
ță această condiție, 
reparațiile curente efectuate 

pectivă o efectuează prompt de atelierul de zonă din Pe- 
- și de înaltă calitate strungarii 
Ionel Borlea și Voicu Ungur.

Dacă întrebi pe oricare din 
atelier pe umerii cărei echi
pe apasă responsabilitățile 
cele mai mari, răspunsul e u- 
nul singur : toate au res
ponsabilități la fel de mari. 
Cînd pornesc din nou la 
drum, convoaiele trebuie să 
fie în perfectă stare, Și va
goanele de mare capacita-

reparate 
prisosin- 
O spun

troșani în luna ianuarie la 
360 de vagoane, față de 241 
vagoane cit a fost planul fi
zic. In prima jumătate a lu
nii februarie sînt programate 
să fie reparate 101 vagoane. 
S-au reparat deja 166. Aceste 
rezultate au fost posibile prin 
hărnicia și munca responsa
bilă a întregului colectiv al 
ceferiștilor de la Atelierul de 
zonă Petroșani.

I ••••••••••••••

DIALOGURI
DIETETICA

- Cine s-a fript cu cior
ba, suflă și-n iaurt.

— Da, dar degeaba su
flă, tot nu-1 transformă 
în ciorbă.
DUP A o PETRECERE-N 

FAMILIE
Ea; Gogule, pe ăla de 

sub masă am vrut să-l 
trag afară și, uite, am ră
mas cu peruca.

El : Aoleu, ce-ai fă
cut 1 E contabilul șef !.

IN AUTOBUZ
Un călător: Poftiți, vă 

rog, luați loc
O călătoare: O, mulțu-

mosc, dar nu vă deranjați. 
Călătorul: Dar nu-i de

ranj. cobor la prima.
acasA

— Mămico, și pe mine
m-a adus barza? •

— Da puișor
— Păi, în ianuarie ea 

nu era în țările calde?
INTRE FRIZERI

— Ei, ce zici de noul 
serial ?

— Măi' bine-1 îăsa 
Kojak. 
pînă la 
veam și 
lucru.

Pe
Poate prindea 

urmă moda și a- 
noi mai mult de

M. MUNTEANU

• ••••••••••••••••••••a •••••••••«• ••••«
Calitatea și 
prestărilor

(Urmare din pag. 1) 

rie nu au putut satisface în 
.întregime solicitările popu
lației pentru că nu le-am a- 
sigurat o aprovizionare co
respunzătoare cu materiale.

Pornind de la necesarul de 
materiale cerut de șefii sec
țiilor care exprimă în mare 
măsură și solicitările și pre
ferințele populației - și prin 
efort propriu, am reușit să 
procurăm mare parte din 
materialele solicitate - sto
fe pentru pardesie, paltoa
ne, costume, piese de schimb 
pentru repararea obiectelor 
de uz casnic, pentru insta
lațiile sanitare și electrice. 
Mai sîntem totuși deficitari 
în ceea ce privește supra- 
elasticul alb și negru.

- Totuși, cum acționați 
pentru diversificarea și 
calitatea prestațiilor ?

- In anul trecut, am înfi
ințat o seamă de secții noi 
cum sînt cele de plapume 
la comandă, de confecționat 
plasă de sîrmă, de imprimat 
baticuri. Totodată s-a extins 
secția de cusături și broderii 
pe costume cu specific local, 
foarte solicitate, tricotajul 
manual la domiciliu - ramu
ră de activitate în • care lu
crăm cu 60 de femei -, cît 
și cel mecanic. Prin darea 
în folosință a spațiilor de 
la parterul blocului J-2 din 
Aeroport, vom avea condi- 

diversitatea 
de servicii
ții și vom acționa imediat 
pentru a pune la dispoziția 
populației ateliere de repa
rat încălțăminte și. aparate 
de uz casnic, de ’ cojocărie, 
de frizerie și coafură pe 
două schimburi. La Petrila, 
la parterul unui bloc aflat 
aproape de predare, vom 
deschide un centru de primi
re a hainelor pentru cură
țat, unitate de croitorie 
pentru bărbați și femei, ate
liere de mecanică fină, repa
rat aparate de radio, tăiat 
geamuri și înrămat tablouri, 
frizerie. Precizez că ■ atelie
rul de mecanică fină . din 
Petroșani va ti peste puțin 
timp în măsură să efectueze 
o prestare nouă - încărca
rea agregatelor de la frigi
dere, că la 1 martie ÎȘi va 
începe activitatea în localul 
fostului atelier al I.R.U.C. 
secția de șlefuit și gravat 
sticlă și oglinzi, că, în sfîrșit, 
pînă la sfîrșitul acestui tri
mestru, frizeria din localul 
necorespunzător de pe stra
da Dr. Petru Groza va fi 
mutată în Piața Victoriei. In 
vederea cunoașterii și satis
facerii solicitărilor populației, 
avem în vedere organizarea 
unui colectiv de creație. A- 
cesta va elabora modele noi 
de confecții, încălțăminte și 
tricotaje pe care le vom pre
zenta publicului.

P*SIIWI1 Turismul și fotogra fia
Practicate indiferent de 

virstă, profesiune sau aspira
ții spirituale, turismul șl foto
graf ia, două pasiuni diferite, 
au totuși multe apropieri. 
Satisfacțiile atit de bogate 
ale practicării turismului sînt 
mult amplificate prin practica 
fotografierii, care ne dă po
sibilitatea să păstrăm imagi
nile sugestive culese în timpul 
unei drumeții. Realitatea a- 
testă că aproape toți Îndră
gostiți! de turism sînt tot 
atît de fidel fotografi, deși 
mai rămin — in totală mi
noritate — in afara acestei 
simbioze, cei ce se sperie 
de așa zisele, ,,detalii tehnic 
ce" reclamate de efectuarea 
fotografiei.

In Valea fiului, turistul-fo- 
tograf este avantajat de pei
sagistica deosebit de bogată 
și /variată, predominind de
sigur peisajul montan care, 
satisface în egală măsură 
pe drumeț și pe foto-amator. 
Satisfacțiile trăite pe viu in 
Paring, Retezat, Șurean sau 
oriunde in lungul și latul 
celor doi afluenți de obîrșie 
ai Jiului, pot fi retrăite apoi 
cu aceeași plăcere nedimi
nuată prin intermediul foto
grafiei, document care poa
te avansa in cazul celor mai 
zeloși pasionați chiar la ni
velul unor opere de artă, sau 
poate rămine o amintire fără 
veleități artistice, dar neîndo
ios cu valoare afectivă pen
tru realizatorul acestor suve
niruri de călătorie.

Și, fiindcă sîntem în pli
nă iarnă, să subliniem că 
peisajul montan hibernal dis
pune de valențe ce permit 
realizarea unor fotografii bu
ne și de către începători, de
corul iernii simplificind pro

blemele de concepție artis
tică, de foto-compoziție in 
ultimă instanță, subiectul vor
bind de la sine prin frumu
sețea sa spontană, prin na
turalețe, prin puritate. Un 
peisaj de iarnă trebuie cel 
mult înregistrat, dar această 
regie se rezumă eventual la 
alegerea unui prim-plan și 
la stabilirea corectă a ele
mentelor tehnice de încadra
re și expunere. Efectul de 
lumină poate juca un rol 
hotăritor, dar acest element 
tehnic și artistic intră intr-o 
sferă de preocupare mai 
pretențioasă, fiind adesea 
un auxiliar cu efecte extra

ordinare la îndemina foto- 
amatorilor avansați.

Nu pot fi Încheiate aceste 
rinduri fără un argument... 
fotografic, cel oferit de ima
ginea alăturată, surprinsă in 
preajma drumului forestier ce 
duce spre Obîrșia Lotrului. 
Fotografie de sezon, desigur, 
ea se dorește a fi un îndemn 
atlt pentru drumeți cit și 
pentru fotografi, dacă vreți 
pentru turiștii foto-amatori. 
împreună cu ei, rămînem cu 
speranța că placa de zinc 
va reda cu fidelitate auten
ticitatea peisajului și poate, 
simultan, va convinge pe tu

riștii încă... nefotografi să-șf 
planifice economii pentru a- 
chiziționarea unui aparat fo
tografic. li asigurăm, in nu
mele unei experiențe înde
lung și constant verificate, 
că investițiile făcute le vor 
fi compensate prin satisfacții 
nebănuite.

lată, un strat proaspăt de 
zăpadă s-a așternut chiar in 
această noapte peste cărări 
de munte, oferind cu genero
zitate foto-amatorilor turiști, 
noi surse de inspirație și de 
creație.

Aurel DULA
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ORIENTUL MIJLOCIU
TEL AVIV 18 (Agerpres). 

Intr-un interviu acordat pos
turilor de radio israeliene, 
la revenirea dintr-o vizita 
în Statele Unite, ministrul a- 
facerilor externe al Israelu
lui, Moshe Dayan, a de
clarat că țara sa privește 
cu îngrijorare hotărîrile Ad
ministrației americane de a 
vinde avioane militare E- 
giptului și Arabiei Saudite 
și poziția acesteia în pro
blemele implantărilor israe
liene în teritoriile arabe o- 
cupate și retragerii Israelu

lui din teritoriile arabe o- 
cupate.

Ministrul israelian a a- 
preciat că reîntoarcerea a- 
sistentului secretarului de 
stat al S.U.A., Alfred At
herton, în Orientul Apropiat 
în cursul săptămînii viitoa
re marchează o nouă fațq, 
în negocierile de pace e- 
gipteano-israeliene. Totoda
tă, el a exprimat opinia că 
negocierile militare între 
cele două țări vor fi, de a- 
semenea, reluate.

★
WASHINGTON 18 (Ager

pres). - Participînd la două

mitinguri organizate în lo
calitățile Cranston (Rhode 
Island) și Bangor (Maine), ca
re au marcat începerea cam
paniei electorale pentru 
reînnoirea Camerei Repre
zentanților și a unei treimi a 
Senatului, președintele Jimmy 
Carter a recomandat Con
gresului să sprijine propu
nerile sale privind vînzarea 
unor avioane către Egipt, 
Arabia Saudită și Israel/ Re- 
afirmînd angajamentul mi
litar al S.U.A. față de Is
rael, președintele Carter a 
subliniat că, guvernul ame
rican nu.poate abandona al
te țări prietene din această 
regiune.

Atac de comando asupra 
participanțllor la reuniunea O.S.P.A.A.
NICOSIA 18 (Agerpres). - 

In timpul unei reuniuni a 
Prezidiului Organizației de 
Solidaritate a Popoarelor A- 
fro-Asiatice, care se desfă- 
șura la Nicosia, participanții 
la reuniune au fost atacați 
de un comando, care a ucis 
pe Youssef El Sebai, secretar 
general al O.S.P.A.A,, pre
ședinte director general al 
Casei Editoriale ,,AI Ahram" 
și redactor-șef al ziarului cu 
același nume din Egipt.

In urma atacului, coman
do-ui a luat ca ostatici pe 
majoritatea participanților la 
reuniune, printre aceștia nu- 
mărîndu-se alți trei ziariști e- 
gipteni și, potrivit agenției 
WAFA, patru reprezentanți ai 
Organizației pentru Eliberarea

Palestinei. Intre aceștia din 
urmă se află Abdel Mohsen 
Abu Maizer — purtător de 
cuvînt al Comitetului Execu
tiv al O.E.P.

Membrii comandoului au 
cerut ca autoritățile ciprio
te să le pună la dispoziție 
un avion. Sîmbătă seara, ei 
ajunseseră, împreună cu os
taticii lor la aeroportul Lar
naca, unde duceau tratative 
cu autoritățile cipriote.

Vassos Lyssarides, pre
ședintele Partidului Socia
list din Cipru, care mediază 
între autorități și membrii 
comandoului, a comunicat 
corespondentului agenției 
France Presse că aceștia 
s-au declarat drept palesti
nieni.

Greva minerilor 
americani continuă
WASHINGTON 18 (Ager

pres). - Consiliul de nego
ciere al sindicatelor mine
rilor americani a respins 
sîmbătă dimineața în unani
mitate noua propunere de 
contract colectiv de muncă 
prezentată de reprezentanții 
conducerii companiilor mi
niere.

La sfîrșitul reuniunii consi
liul de negociere al sindica
telor minerilor (United Mine 
Workers, care numără 160 000 
de membri), ministrul mun
cii, Ray Marshall, care a 
participat la tratativele din 
ultimele două zile, a decla
rat că Administrația studi
ază trei opțiuni pentru a în
cerca să pună capăt acțiunii 
greviste începute în urmă 
cu 75 de zile.

întreprinderea minieră 
Aninoasa

scoate la concurs

două posturi de tehnicieni indici evidență și 
normare a muncii,

Condițiile de studii și retribuire sînt ceie 
prevăzute de legile nr, 12'1970 si nr. 
57'1974.

Concursul se va ține în data de 27 fe
bruarie 1978, ora 10.

înscrierile pentru concurs se fac la bi
roul personal, retribuire, pînă în data de 24 
februarie 1978.

I
I

MEMENTO
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FILME
19 FEBRUARIE

PETROȘANI — 7 
iembrie :... Mama ; 
blica : Operațiunea 
trol ; Unirea : 

PETRILA

No- 
Repu- 

, . . pe
trol ; Unirea : Surîsul 
mamei ; PETRILA: Dick 
Turpin ; LONEA : ZestreaI UljJIII ! ; Z..CJH cu

domniței Ralu ; ANINOA- 
1SA_: Povestea dragostei;

VULCAN : Ținutul uitat de 
timp ; LUPENI - Cultural: 

IMark polițistul
toresc : Muscă

I “
I
I
I
I

SA.: Povestea dragostei;

; Munci
si fugi

URICANI : B.D. 'intră 
acțiune.

/ 
în

20 FEBRUARIE

PETROȘANI - 7
iembrie : Logodnic pentru 
Anna ; Republica : Mica 
ondină ; Unirea : Rîul 
care urcă muntele ; PE
TRILA : Dick Turpin; LO
NEA : Alice nu mai lo-

* cuiește aici ; VULCAN : 
I Din lumea filmului de al- 
I tădată ; LUPENI - Cultu- 
I ral : Pelerina roșie; 
(Muncitoresc : Mușcă și 

fugi ; URICANI : B.D. intră 
în acțiune.

No-

S.U.A. AU ACCENTUAT 
vineri embargoul asupra ex
porturilor de bunuri și servicii 
utilizabile de unitățile milita
re și de poliție din Republica 
Sud-Africană, Departamentul 
Comerțului dînd publicității 
noi reglementări oficiale în a- 
cest sens.

LA LONDRA s-a anunțat o- 
ficial că Tuvalu, colonie bri
tanică din Pacific, va dobîndi 
independenta la 1 octombrie 
1978.

LA CEREREA REPUBLICII 
CIAD, Consiliul de Securitate 
al O.N.U. s-a întrunit, vineri 
după-amiază, pentru a lua 
în discuție diferendul în pro
bleme de frontieră dintre a-

ceastă țară și Jamahiria Ara
bă Libiana Populară Socialis
tă.

POPORUL REPUBLICII 
GAMBIA a sărbătorit sîmbă
tă împlinirea a 13 ani de la 
proclamarea independenței 
țării. Potrivit tradiției, la 
Banjul a avut loc, cu acest 
prilej, o paradă militară și 
o demonstrație a locuitorilor 
capitalei.

PREȘEDINTELE R.S.F. IU
GOSLAVIA, losip Broz Tito,

a primit în localitatea Herțeg 
Novi, pe președintele Miș
cării Socialiste Pa.nelene 
(P.A.S.O.K.), Andreas Papan- 
dreu, aflat într-o vizită în Iu
goslavia - .transmite agenția 
Taniug.

DUPĂ CUM A DECLARAT 
LA BELFAST, Roy Mason, se
cretar de stat britanic pen
tru Irlanda de Nord, în pri
mele șase săptămîni ale a- 
nului în această provincie, 
din cauza activității elemen
telor extremiste și-au pier
dut viața opt persoane, iar 
alte 97 au fost inculpate 
pentru diferite acțiuni tero
riste.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'

Concurs de schi în masivul Straja
Pîrtiile din masivul Straja 

*■ Lupeni au găzduit zilele 
trecute Un reușit concurs de 
schi, organizat de Asociația 
sportivă „Minerul" Lupeni. 
Au participat peste 50 de ti
neri și vîrsinici, reprezentînd 
nu mai puțin de 7 unități e- 
conomice din Uricani, Bărbă- 
teni, Lupeni și Paroșeni. Con
cursul s-a desfășurat la pro
be alpine și de fond atît 
pentru fete cît și pentru bă
ieți, juniori și seniori, ultimii

împărțiți în mai multe cate
gorii de vîrstă.

Dominînd întrecerile la ma
joritatea probelor, reprezen
tanții Asociației sportive „Mi
nerul" Lupeni au cucerit nu 
mai puțin de 16 locuri îmîi, 
urmați de schiorii de la „Mi
nerul" Uricani și de cei de la 
„Energia" Paroșeni. lată 
cîțiva dintre cîștigătorii pro
belor : Margareta Orășan 
(Consiliul popular Lupeni), și 
Iosif Peter („Minerul" Lupeni)

la 5 km fond; Carmen Gaș- 
par și Adrian Krizsela ambii 
de la „Minerul" Lupeni, la 
slalom uriaș; Constantin Mun- 
teanu (Energia), Adalbert 
Kato („Minerul" Lupeni), loan 
Sav („Minerul" Paroșeni) și 
losif Sicht („Minerul" Lu
peni) la slalom special.

Cîștigătorilor probelor in
dividuale cît și pe echipe, 
organizatorii le-au oferit cu
pe și diplome.

S- BĂLOI

AVANCRONICA DUMINICALA
Deși sîntem în plin sezon 

hibernal, nu vă putem re
comanda, pentru această du
minică, vreo competiție a 
sporturilor albe, înirucît sin
gura planificată, etapa jude
țeană a campionatului repu
blican de schi pentru copii, 
și-a consumat emoțiile vineri, 
și sîmbătă. Revine însă în 
actualitate fotbalul, prin 
competiția de „rulaj" „Cupa 
de iarnă", astăzi fiind pro
gramate întîlnjrile : seria I : 
Minerul Vulcan - Minerul Pa
roșeni, Știința Petroșani - 
Jiul Petroșani (juniori), Pa- 
rîngul Lonea - Utilajul Petro
șani, E.G.L. Petrila - Prepa
ratorul Petrila, Minerul Ani- 
noasa - Minerul Uricani.

Sînt în curs de disputare

întrecerile campionatelor mu
nicipale la diferite discipline 
sportive. Astfel, la popice, se 
dispută astăzi, manșa a ll-a 
a întrecerilor dintre Jiul Pe
trila - Constructorul minier 
și Minerul Vulcan - Prepara- 
ția Petrila (ora 8). La lenis 
de masă sînt programate 
confruntările : Minerul Ani- 
noasa - Vîscoza Lupeni, 
Concepția (I.C.P.M.C.) Petro
șani - Știința Petroșani, Mi
nerul Dîlja - C.F.R. Petro
șani, C.S. Școlar - E.G.L. Lu
peni (ora 9). In fața celor 64 
de pătrățele albe și negre 
se întîlnesc garniturile: Ști
ința Petroșani — C.F.R. Pe
troșani, Preparatorul Lupeni- 
Minerul Dîlja, E.G.L. Petrila- 
Conceptia.

In cadrul „Daciadei", Clu
bul sportiv școlar Petroșani 
găzduiește, începînd de la 
ora 9, etapa municipală a 
întrecerilor tinerilor sportivi 
din instituții și întreprinderi 
(peste 19 ani) la tenis de ma
să/:

Capul de afiș al acestei 
duminici sportive rămîne to
tuși fotbalul. Suporterii a- 
cestui îndrăgii sport în Valea 
Jiului trăiesc emoții în depla
sare, la Galați, unde, de la 
ora 14, se dispută în cadrul 
Cupei Românei, îmîlnirea 
dintre Jiul Petroșani și fosta 
divizionară A, F.C.M. Sperăm 
că vom avea motive să spu
nem că din pasiune s-a-ntru- 
pat fotbalul...

I. VULPE

Institutul de mine Petroșani 
organizează concurs 

pentru ocuparea postului de instructor sau 
instructor principal la clubul studențesc.

Condițiile de ocupare a postului sînt 
următoarele :

PENTRU POSTUL DE INSTRUCTOR :
— studii superioare universitare;
— studii medii și doi ani vechime în în- 

vățămînt sau munci culturale.

PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE 
INSTRUCTOR PRINCIPAL :

— studii superioare universitare și 7 ani 
vechime ;

— studii medii și 7 ani vechime în în*ă- 
țămînt sau munci culturale.

Condițiile de retribuire sînt cele conform 
Legii 57'1974.

Cererile se depun la biroul plan-retri- 
buire, personal, unde se pot obține relații 
suplimentare (telefon 42580 — 42581 interi
or 151).

Concursul va avea loc în ziua de 3 mar
tie 1978.

întreprinderea pentru lianți 
Chișrădaga

organizează concurs pentru ocuparea postu
lui vacant de ECONOMIST (inginer, subin- 
giner sau tehnician cu experiență în pro
blemele retribuirii muncii).

De asemenea, organizează concurs' 
pentru ocuparea postului de SEF BIROU A- 
PROV1Z1ONARE.

încadrarea se face potrivit prevederilor 
legilor nr. 12'1970 și 57'1974.

Concursul va avea loc în ziua de 24 fe
bruarie a.c., ora 10, la sediul întreprinderii.

MICA PUBLICITATE
VINO casă, 4 camere plus

dependințe, gaze, Tîrgu-Jiu, 
tel. 12640. (98)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Miclea 
Ștefan, eliberată de 1. M. 
Lupeni. Se declară nulă. (94)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Chircu 
Grîgore, eliberată de l.M. 
Lupeni. Se declară nulă. (95)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Har- 
faș Gheorghe, eliberată de 
I.M.P. Se declară nulă. (96)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Smaran-

dache Constantin, eliberată 
de I.U.M.P. Se declară nulă.

(97)

ANUNȚ DE FAMILIE
Azi se împlinește un an 

de cînd ne-a părăsit pentru 
totdeauna

AMBRUS MARIA 
care a fost soție, mamă și 
bunică.

Mulțumesc rudelor, vecini
lor, cunoscuților care au con
dus-o pe ultimul ei drum..

Amintirea ei va rămîne 
veșnic vie în inimile noastre.

(93)

TV.
19 FEBRUARIE

8,00 Sportul pentru toți; 
8,15 Tot înainte !; 9,05
Șoimii patriei; 9,15 Film 
serial pentru copii - Ca
valerul Nigel. (Ultimul e- 
pisod); 9,45 Pentru că
minul dv.; 10,00 Viața 
satului ; 11,45 Bucuriile 
muzicii ; 12,30 De strajă 
patriei; 13,00 Telex; 13,05 
Alb um duminical, în ca
drul căruia, la ora 15,00 
Fotbal : Steaua - Sportul 
Studențesc (repriza a ll-a) 
în „Cupa României". 
Transmisiune* .. directă ; 
16,30 Publicitate ; 16,35
Instantanee?.. „In lumea 
lui Guliver" ; 16,50 Floa
rea din grădină • 17,50
Film serial : Linia mariti
mă Onedin - episodul 
26; 18,40 Micul ecran 
pentru cei mici. Intîlnire 
cu A.B.C. : Cineva are ne
voie de mine" ; 19,00 Te
lejurnal; 19,20 Dincolo de 
lumina semafoarelor - re
portaj; 19,40 Antena vă 
aparține I Spectacol pre
zentat de județul Satu- 
Mare ; 20,40 Film artis
tic : „Evadarea din pla
neta maimuțelor". Premie
ră TV. Producție ă stu-

Idiourilor americane,- 22,10 
Telejurnal. Sport.

20 FEBRUARIE

II

16,05 Telex ; 16,05 E- 
misiune în limba maghia
ră ; 19,00 La izvoarele 
cîntecului - melodii popu
lare; 19,20 1001 de seri; 
19,30 Telejurnal; 19,50Pa
noramic; 20,25 Roman foi
leton: „Familia Palliser". 
Producție ă televiziunii 
■engleze ; 21,15 Mai aveți

i
v»! lynJAC f X- l f ț -f »• VVOJI

o întrebare ? 21,40 Viata 
muzicala • 22,00 Cadran

| mondial; 22,20 Telejurnal.

VREMEA

a
a 

iar

Stația meteorologică 
Petroșani, comunică : Ieri, 
temperatura maximă 
aerului la Petroșani 
fost de +2 grade,
minima de -4 grade. La 
Parîhg maxima a fost 
de -3 grade, minima 
de -5 grade.

Stratul 
Paring :

Pentru 
de ore : 
bilă, 
Cerul 
senin 
ziua, 
nala . _
Vînt slab pînă la potrivit 
din vest.

de zăpadă 
47 cm.
următoarele

Vreme 
ușoară

la

24
insta- 

răcire.în
variabil, mai mult 

noaptea, noros 
Local se va sem- 
ninsoare slabă.
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REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, str. Republicii nr. 90 telefon: 4 16 62 (secretariat) 4 24 64 (secții). TIPARUL : Tinop-nfio Petroșani, str. Republicii nr. 61


