
PROLETARI DIN TOATE JARILE, UNIȚI-VA 1

Imperativul momentului in industria cărbunelui
RECUPERAREA RESTANTELOR

Schimb 
de experiență 

privind Inițiativele 
muncitorești

Activitate rodnică pe șantierele Vulcanului. In ima
gine : echipa de fierari-betoniști condusă de comunistul 
Constantin Tomșa montînd ar mătura stîlpilor de susținere 
a blocului Al. Foto : Gh. OLTEANU

După cum era și de așteptat, cea de a | 
doua decada — și mai ales a doua ei jumă- ■ 
tate — a fost marcată în unitățile miniere I 
de un reviriment al activității productive. Da
că pînă în jurul datei de 15 februarie, se în
registrau restanțe mari față de planul zilnic 
— în afară de minele Paroșeni și Uricani un
de s-au obținut plusuri — după această dată 
evidențele consemnează apropierea față de I 
sarcinile zilnice în toate unitățile. Apare însă | 
un fapt greu de explicat. Unități cum sînt ■ 
Lonea, Petrila, Dîlja, Aninoasa și Vulcan au I 
rămas, în ultimele zile, sub plan cu cîteva 
zeci sau cu o sută și ceva de tone. Este greu I 
de crezut, de pildă, că în ziua de 15, la I.M. I 
Vulcan nu se mai puteau extrage încă 26 de i 
tone ca să ajungă la plan. Singura explica- * 
ție a acestei stări de lucruri este neurmărirea 
riguroasă a producției, ca să nu mai vorbim 
de faptul că la nivelul conducerilor unităților 
și sectoarelor nu se iau măsuri operative 
pentru redresarea din mers a unor situații i- 
nerente ce apar în procesul muncii și care I 
se soldează cu restanțe de ordinul zecilor de 
tone. Ce anume s-a întreprins în plus la U- 
ricani ca în ultimele zile să se înregistreze 
plusuri de 30—40 de tone ? Evident, este vor
ba de conducerea atentă a producției.

In decada în care ne aflăm se impune ca 
factorii de decizie să-și facă .în permanență 
simțită intervenția în întreaga activitate, de 
la suprafață și pînă în abatoje, pentru ca ni
velele de producție realizate să ducă la 
recuperarea restanțelor. Această intervenție 
este cerută cu atît mai mult cu cît ultima 
decadă este mai scurtă ca celelalte și ritmul 
muncii trebuie intensificat la toate nivelele.

In fine, o cerință imperioasă a decadei 
este aplicarea imediată a măsurilor stabilite 
în adunările generale ale oamenilor muncii, 
măsuri îndreptate tocmai spre realizarea 
sarcinile de plan. In orice caz, trebui'e ae- 
ționat cu fermitate pentru recuperarea inte
grală a restanțelor acestei luni și asigurarea 
îndeplinirii sarcinilor încă din prima zi a lu
nii martie.

SITUAȚIA 
realizării planului celei de

a doua decade în unitățile miniere

I.M. Lonea 95,1 la sută
I.M. Petrila 95,6 la sută
I.M. Dîlja 84,5 la sută
I.M. Livezeni 75,3 la sută
I.M. Aninoasa . 90,0 la sută
I.M. Vulcan 95,1 la sută
I.M. Paroșeni 102,1 la sută
I.M. Lupeni 85,1 la sută
I.M. Bârbăteni 78,6 la sută
I.M. Uricani 108,8 la sută

C.M.V.J. 92,6 la sută

Organizată de Consi
liul orășenesc de educație 
politică și cultură socia
listă, ieri a avut loc, la 
Lupeni, o consfătuire cu 
caracter de schimb de ex
periență privind extinde
rea și generalizarea în 
producție a inițiativelor 
muncitorești din Valea Jiu
lui. Au participat secre
tari, secretari adjuncți cu 
propaganda și probleme
le economice de la comi
tetele de partid, președin
ții comitetelor ae sindicat, 
secretarii comitetelor 
U.T.C., conducători de u- 
nități, șefi de sectoare, 
maiștri, șefi de brigadă, 
responsabili cu generaliza
rea experienței pozitive și 
organizarea întrecerii so
cialiste de la I.M. Lupeni, 
i.M. Bărbăteni și Prepara- 
ția Lupeni.

Adunarea oamenilor 
muncii de la I.M. Vulcan
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ACUM E TIMPUL FAPTELOR 
DE MUNCĂ

I.M. Aninoasa. Șeful de schimb Ion Sularea din brigada lui losif 
Prisecan, de la sectorul I, cu ortacii săi sînt mulțumiți. Și în luna a- 
ceasta obțin rezultate bune în producție.

Foto: I. LICIU

Intr-o atmosferă de exi
gență muncitorească, ieri 
după-amiază a avut loc a- 
dunarea generală a oame
nilor muncii de la întreprin
derea minieră Vulcan.

Au fost prezenți mineri, 
șefi de brigadă și de schimb, 
electrolăcătuși, maiștri, in
gineri și tehnicieni, condu
cători ai proceselor de pro
ducție din activitatea de ex
tracție și investiții.

La lucrări au participat to
varășii Hie Rădulescu, prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean Hunedoara al P.C.R. 
și Clement Negruț, prim- 
secretar al Comitetului mu
nicipal Petroșani al 
P.C.R., rep-ezentanți ai or
ganelor locale de partid și 
ai organizațiilor de 
masă, factori cu munci de 
răspundere din organele cen
trale.

Adunarea generală a fă
cut o profundă analiză, pe

bază de bilanț, a activității 
economico-sociale pe anul 
1977, a preocupărilor con
siliului oamenilor muncii, 
sub îndrumarea comitetului 
de partid, pentru dezvol
tarea și perfecționarea ex
tracției de cărbune, promo
varea tehnologiilor avansa
te, creșterea productivității 
muncii - pe seama extinde
rii mecanizării - ridicarea 
calificării și policalificarea 
cadrelor, întărirea ordinii și 
disciplinei, îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și viață a- 
le minerilor. In spirit critic 
și autocritic, participanții la 
dezbateri au reliefat nume
roase căi și posibilități ale 
creșterii în continuare a pro
ducției de cărbune, eviden
țiind principalele cauze ca
re au condus la unele rămî- 
neri în urmă, au făcut pro
puneri privind perfecționarea

(Continuare în pfig. a 3-a)

Simpozion
In sala Cabinetului muni

cipal de partid din Petroșani 
a avut loc ieri simpozionul 
„30 de ani de la realizarea 
unității organizatorice și po
litice a clasei muncitoare din 
România" prilejuit de îm
plinirea a trei decenii de la 
Congresul al Vl-lea al P.C.R. 
din 21 - 22 februarie 1948. 
Au prezentat comunicări to
varășii Teodor Rusu, secre
tar al Comitetului municipal
de partid, Mircea Valea, di
rector al Muzeului județean 
Hunedoara - Deva, Cornel 
Platon, președintele Comite
tului municipal de cultură și 
educație socialistă, directorul 
Muzeului mineritului, Mircea 
Baron, președintele Consi
liului municipal al organiza
ției pionierilor, ion Poporo- 
gu, lector universitar la Ins
titutul de mine.

La lucrările simpozionului 
au participat lectori ai Co
mitetului municipal de partid, 
cadre didactice care predau 
științe sociale, studenți ai 
Universității politice și de 
conducere.

Un dramatic episod din munca electricienilor
Noaptea și dimineață ploa

ia a căzut fără întrerupere 
pe zăpada înmuiată și pă- 
mîntui înghețat sporind con
tinuu șuvoaiele dezlănțuite. 
Apa a „spălat" pămîntul, a 
dezvelit cablul electric pro- 
vocînd, în cele din urmă un 
scurtcircuit și întreruperea a- 
limentării cu energie a locu
ințelor din partea estică a 
cartierului Aeroport, a fabri
cilor de lapte și răcoritoare, 
a atelierului de tîmplărie și

a celorlalte unități de produc
ție. Intervenția promptă și 
competentă a echipelor de e- 
lectricieni de la S.D.E.E. Pe
troșani, întărite cu muncitori 
de la lotul de construcții e- 
nergetice, -prin soluții tehni
ce posibile de aplicat în mod 
operativ, a1 readus pe făga
șul normal, în numai 10 mi
nute, viața cartierului și ac
tivitatea întreprinderilor afec
tate de avarie. O însemnată 
colectivitate de oameni a

rămas totuși fără curent e- 
lectric și implicit, fără apă.

In acel moment, mobilizați 
prin radio, în ajutorul electri
cienilor Ion Buza, Gheorghe 
Niță, Dănilă Petreanu din 
Petroșani au venit echipa de 
reparații linii din Lupeni, 
condusă de Sava Luci și în
soțită de maistrul Petru Dîrzu, 
electricienii Petru Dobre și

T. ȚÂȚÂRCA

(Continuare în pag. a 3-a)

A dispărut o
Au fost odată, câ de n-ar 

fi fost,Tiu s-ar povesti, două 
raioane de vinzare la Au
toservirea nr. 8 din Petro
șani. Unu! de mezeluri, al
tul de brinzeturi, la care 
lucrau cite două fete (pe 
două schimburi} foarte ser- 

I viabile. Intr-a zi „cineva" a 
. avut » idee. N-a fost fixă, 
; fiindcă a durat 
\ puțin. Cică din _ ~r~“ —
motive de igienă, 
fata de la brin- 
zeturi trebuia să ~
încaseze și banii de la me
zeluri, Făceai bon la me
zeluri, plăteai, printre pică
turi, la brinzeturi, fiindcă și 
acolo șe servea, te întor
ceai la rînd, la mezeluri, u- 
nii cereau bonuri, alții cum
păraturile, dar, în sfirșit, u- 
neorl, mai ales dacă nu se 
primea marfă, rezolvai trea
ba în 15 — 20 de minute, 
lată că, de o vreme, ace
lași „cineva" sau poate alt
cineva a vemt cu altă idee. 
O singură .. vînzătoare la 
ambele raioane. Fata de 
la brinzeturi aleargă după 
salam, Încurcă iaurtul cu 
pastrama, clienții se cam 
enervează, deși o compăti
mesc, asemănind-o cu o bi
lă de biliard, dar ea săra- ,
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LABORATORUL DIN PE

TROȘANI de recoltare și 
conservare a sîngelui și-a 
depășit prevederile de plan 
pe anul 1977 cu 108 litri. 
Meritoriu este faptul că la 
această realizare, care a 
asigurat nevoile de sînge 
ale spitalelor din Valea 
Jiului, un aport deosebit 
l-au adus donatorii onori
fici. Ei au donat în cursul 
anului trecut 1443 litri de 
sînge ajutînd la salvarea 
unor vieți omenești. (V.S.)

O BUNA INFORMARE 
a ascultătorilor se face prin 
stațiile de radioamplifica
re de la minele Lupeni și 
Vulcan. Zilnic, sînt prezen
tate știri despre rezultate
le dobîndite în producție 
de formațiile fruntașe, des
pre preocupările brigăzilor 
și sectoarelor pentru pro
movarea noului, perfecțio
narea proceselor de pro
ducție, respectarea norme
lor de protecție a muncii, 
aplicarea inițiativelor mun
citorești. Emisiunile stației 
cuprind, de asemenea, știri 
și informații referitoare la

acțiunile culturale organi
zate în cele două între
prinderi. (I.M.)

CELE TREI MAGAZINE 
din Petroșani, profilate pe 
desfacerea produselor de 
artizanat, au trecut recent 
de la U.J.C.M. sub îndru
marea directă a Coopera
tivei „Unirea". Măsura o- 
feră cooperativei „Unirea" 
posibilități sporite de a-și 
desface produsele proprii, 
de a iniția acțiuni de pre
zentare a modelelor noi 
și de testare a opțiunilor 
în vederea satisfacerii în 
mai mare măsură decît

vînzătoare...

pînă acum a preferințelor 
populației. (T.V.)

ANTRENAMENTE INTEN
SE. Avînd în vedere rezul
tatele bune obținute 
de arcașii din 
Aninoasa, Federația Româ
nă de tir i-a convocat să 
participe la antrenamente
le intensive ce au loc pe
riodic în Capitală. Scopul 
acestor antrenamente este 
ridicarea măiestriei sporti
ve și selecționarea arcași
lor noștri pentru întreceri
le Olimpice de la Mosco
va. Le dorim succes deplin. 
(D.C.)

I

in-
mai

po-

ca nu-i ca zeul acela 
dian Siva, care avea 
multe mîini...

Cu stringere de inimă
vestesc despre necazurile 
fetei și pierderea de timp 
din partea clienților, mi-e 
teamă ca netericita idee să 
nu prolifereze, mai ales că 
din cămări a Început să se 

gate patrupezii 
sacrificați de Ig
nat și atunci vor 
fi și mai multi 
clienți la me

zeluri. Or, poate un altci
neva va propune să facem 
bonurile la Autoservirea nr, 
8 și să fim serviți la auto
servirile din Aeroport sau 
Uricani I S-ar părea că i- 
deea izvorăște din dorința 
de a asigura o promptitu
dine exemplară in servirea 
cumpărătorilor. Vorba ceea: 
„clientul nostruț stăpinul 
nostru"... (Ion FIASTRU)

1

I

P.S. De la un timp, unele 
vînzătoare șușotesc minute 
in șir, in grupuri mai mari 
sau mai mici. Dacă tot dis
cută in timpul programu~ 
lui, înseamnă că e o pro
blemă de serviciu. S-o fi a- 
vansat cea de a treia pro
punere ?! »
.......... ..............  i
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SPECTACOL. Elevii Gru
pului școlar minier din 
Lupeni au prezentat, sîmbă- 
tă, la Palatul cultural, un 
spectacol înscris în a doua 
ediție a Festivalului națio
nal „Cîntarea României". 
Publicul a apreciat monta
jul literar-muzical „Privesc 
cum strălucește țara", or
chestrele de muzică popu
lară și ușoară, formația de 
muzică tînără și recitările, 
(prof. L. AVRAM, coresp).

I
I
I
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ADUNĂRI GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII

S-au stabilitmăsuri P^JHÎLH 
realizarea planului la producția de cărbune 

ACUM E TIMPUL FAPTELOR DE MUNCA
S-au extras 43000 tone de cărbune 

peste plan in anul 1977, dar minerii 
au dezvăluit rezerve nevalorificate

I. M. Paroșeni
Una din problemele priori

tare ia care s-au referit multi 
dintre participanții la discu
ții de la adunarea oameni
lor muncii de la I.M. Paro
șeni, în spiritul înaltei răs
punderi muncitorești, a fost 
cea a necesității stringente 
de a accelera ritmul lucră
rilor de deschideri și pregă
tiri, pentru asigurarea din 
timp a liniei de front nece
sară îndeplinirii cu succes a 
sarcinilor de plan.

in anul 1978, Ta I.M. Pa
roșeni sînt prevăzute peste 
8 000 m.i. lucrări noi de des
chideri și pregătiri, care tre
buie executate cu mijloace
le și cu forța de muncă e- 
xistente. lată de ce, în cu- 
vîntul lor, minerii șefi de bri
gadă Mihdi Bocos, loan Is- 
trate, Francisc Fazakas, llie 
Filiche, referindu-se la ne
cesitatea asigurării unui ritm 
accelerat al lucrărilor de 
deschideri și pregătiri, au 
propus achiziționarea de ur
gență și dotarea brigăzilor 
de la înaintări cu noi com
bine și cu alte utilaje de 
mare productivitate, care să

La întreprinderea minieră 
Dîlja s-au întreprins cu bune 
rezultate numeroase acțiuni 
pentru întărirea ordinii și dis
ciplinei. Și, cum era și firesc, 
adunarea generală a oame
nilor muncii a cerut consiliu
lui nou ales să persevereze 
pe această linie dar a apre
ciat că trebuie făcut și ur
mătorul pas : concretizarea 
în creșterea productivității 
muncii. Or, la mina Djlja, a- 
supra acestui indicator gre
vează încă destule neajun
suri. „Mina are o stare de
plorabilă", spunea inginerul 
Tudor Petru, șeful sectorului 
III, exprimînd, de fapt, con
dițiile de transport și întreți
nerea lucrărilor miniere. „Nu 
putem realiza vitezele de 

asigure avansări rapide' în 
cărbune și în steril.

Referindu-se la unele de
ficiențe in ceea ce privește 
repartizarea sarcinilor și a 
personalului lucrător, prim- 
maistrul minier loan Dumi
trescu a cerut, pe bună drep
tate, inițierea unei acțiuni de 
redistribuire a acestui perso
nal din cadrul minei. Aceasta 
constituie, într-adevăr, o în
semnată rezervă de perfec
ționare a organizării produc
ției și a muncii de care tre
buie să țină seama C.O.M., 
așa cum au subliniat și alți 
participanți la dezbateri.

Mulți dintre cei ce au luat 
cuvîntul, printre care losif 
Kelemen, Sabin Belu, Cons
tantin Velea, Mihai Dumitru 
s-au referit la neajunsurile 
manifestate în privința asigu
rării pieselor de schimb, în
deosebi la complexele de 
susținere mecanizată, formu- 
lînd propuneri care vizează 
întărirea ordinii și discipli
nei, sporirea grijii tuturor în 
abataje față de utilizarea 
pieselor de schimb.

Adunarea generală a oa

Există realmente condiții pentru 
îndeplinirea planului pe acest an

_____ I. M.
înaintare stabilite — spunea 
șeful de brigadă Ștefan A- 
dam pentru că n-avem ce 
ne trebuie. Am ieșit și pînă 
afară după materiale". Și 
pentru a întări afirmația, 
Emilian Neagoe, din sectorul 
V completa : „Restanța pe 
care o avem față de plan se 
datorește slabei aprovizio
nări. Am venit și duminică 
pentru a introduce material 
in subteran. Dar practica 
nu-i bună. Trebuie luate alte 
măsuri pentru îmbunătățirea 
aprovizionării".

La fel stau lucrurile și în 
abataje. Numai că, în ca- 

menilor muncii a aprobat, în 
încheiere, un program de 
măsuri îmbogățit cu zeci de 
propuneri valoroase, de a că
rui îndeplinire exemplară tre
buie să se preocupe îndea
proape consiliul oamenilor 
muncii nou ales, aceasta fiind 
chezășia sigură a continuă
rii succeselor harnicului co
lectiv al minei Paroșeni.

V. STRAUȚ

S-a terminat șutul la I.M. Drija.
Foto : I. L1CIU

Dîlja _____
drul adunării n-o luat cuvîn
tul nici un șef de brigadă 
„de la cărbune", deși aveau 
multe de spus. Cert este uri 
fapt : au fost sporite postu
rile prestate în abataje, dar 
nu se realizează producția 
planificată datorită nerea- 
lizării productivității muncii. 
„Dar — așa cum sublinia in
ginerul Rudolf Gurk’a, șeful 
sectorului I — e necesar să 
se acorde mai multă impor- 
fanță problemelor de orga
nizare și conducere la fie
care nivel, pentru ca fiecare 
să simtă răspunderea locu
lui pe care îl ocupă în pro

Critica și autocritica au 
fost elementele dominante ale 
dezbaterilor din adunarea ge
nerală a oamenilor muncii 
de la I.M. Livezeni.

Rezultatele economice din 
anul trecut au îndreptățit îh- 
trutotul această atitudine a- 
doptată de cei care au par
ticipat la dezbateri. Față de 
o nerealizare a sarcinilor pla
nificate la producția extrasă 
cu 161a sută, a productivității 
valorice- cu 4 la sută, a de
pășirii cheltuielilor la 1 000 
de lei producție marfă cu 
4,89 la sută, a cheltuielilor 
materiale cu 23,15 la sută și 
a costurilor de producție cu 
24,14 lei pe tonă, colectivul 
întreprinderii a obținut totuși 
și unele realizări peste sar- 

ducție". Nimic măi adevărat, 
mai ales în ceea ce priveș
te maiștrii și unii șefi de bri
gadă care „așteaptă să le 
vină alții să le organizeze 
munca", după cum s-a subli
niat în adunare.

Participanții la dezbateri 
au fost unanimi în aprecie
rea că și la mina Dîlja sînt 
create condiții reale de în
deplinire a sarcinilor aferen
te acestui an. E nevoie însă 
de o muncă mai bine orga
nizată, de conducere mai 
fermă la fiecare nivel, de ur
mărirea modului de finalizare 
a măsurilor stabilite în a- 
dunare și, evident, de mobili
zare plenară, de ordine și 
disciplină.

C. DRAGOȘ

Accentul trebuie pus pe 
mecanizare, pe întărirea 

ordinii și disciplinei^
1. M. Livezeni

cinile planificate — produc
ția marfă a fost realizată in 
proporție de 100,3 la sută, la 
lucrările de pregătire plusul 
înregistrat depășește 6 la su
tă, iar în ceea ce privește 
calitatea cărbunelui extras, 
întreprinderea a primit boni
ficații de 10 224 tone cărbu
ne net.

Cauzele neîmplinirilor au 
fost prezentate și analizate 
cu mult simț de răspundere, 
s-au găsit și adoptat noi mă
suri pentru redresarea situa
ției economice, pentru îmbu
nătățirea metodelor și -teh
nologiilor de lucru, a crește
rii necontenite a disciplinei 
de producție și tehnologică. 
Accentul trebuie pus pe

Toate brigăzile de mineri să-și 
îndeplinească integral planul

I. M. Aninoasa
Sectoarele nr. 4 și 2 au în

deplinit sarcinile de plan a- 
nui trecut în proporție de 
105,4 și, respectiv, 104,2 ia 
sută. Aceasta demonstrează 
capacitatea oamenilor de la 
această mină de a-și înde
plini planul și angajamentul 
de peste 5000 de tone de 
cărbune pe care și l-a luat 
pe anul 1978. Progresul ac
tivității minei este insă con
diționat — așa cum a reieșit 
din dezbaterile adunării oa
menilor muncii — de rezol
varea citorva probleme hotă- 
rîtoare. O privire retrospec
tivă arată că în anul trecut 
s-au prestat la lucrările au
xiliare nu număr de aproa
pe 20 000 posturi în plus. A- 
cest consum de muncă nu a 
dus însă, așa cum se aștep
ta, la o întreținere corespun
zătoare a căilor de transport. 
Punerea la punct a transpor
tului, a aprovizionării locurilor 
de muncă și prin aceasta asi
gurarea condițiilor primordia
le pentru formațiile din aba
taje pentru a obține crește
rea productivității muncii, rea

mecanizarea lucrărilor din 
subteran. In acest an se 
vor introduce 4 complexe
mecanizate. In cuvîntul
rostit numeroși vor
bitori (Augustin Demeter,
Constantin Manole, Gheor- 
ghe Ghiciuc, Gheorghe Uve- 
gheș, Vasile Maxim, Aftonie 
Costea, Dumitru L e o n t e, 
Gheorghe Lițcan, ing. Valen
tin Tomoșoiu, ing. Ristea U- 
zonovici, Traian Șușu, Ion 
Csisser și alții) și-au expri
mat hotărîrea de a folosi co
respunzător dotarea, de a 
realiza revirimentul ce se 
așteaptă, pe bună dreptate, 
în activitatea colectivului de 
la această întreprindere.

Dorin GHEȚA

lizarea planului și a angaja
mentelor presupun, la mina 
Aninoasa, în primul rînd gos
podărirea judicioasă a for
ței de muncă, îmbunătățirea 
raportului între lucrătorii pro
ductivi și auxiliari, disciplină 
severă și ordine.

O altă condiție, pe care 
colectivul minei este dator 
s-o valorifice mai eficient, 
rezidă în punerea în funcțiu
ne a mijloacelor tehnice ca
re în prezent stau în diferite 
puncte din subteranul și de 
la suprafața minei — combi
ne de abataj, de înaintaș, 
un mare număr de vagonete 

și aite utilaje. Deosebit de 
edificatoare în acest sens 
este, de asemenea, înainta
rea medie de numai 20 de 
metri realizați de complexe
le mecanizate, față de 50 de 
metri cît ar trebui.

lată doar cîteva din pră- 
biemele esențiale ale proce
sului de producție, care au 
reieșit ca esențiale puncte 
de reper în activitatea viitoa
re a Consiliului oamenilor 
muncii. T. ȚÂȚĂRCA

Extinderea mecanizării — principala cale de realizare a ritmurilor 
înalte de creștere a producției de cărbune

Avem rezultate, dar ambi
țiile sînt mari ! Această 
idee a constituit nota domi
nantă a dezbaterilor prilejui
te de adunarea generală a 
oamenilor muncii de la I.M. 
Petrila. Dezbaterile, purtate 
într-un pronunțat spirit critic 
și autocritic, propunerile for
mulate au accentuat respon
sabilitățile mari ce revin com
partimentelor de lucru, în
tregului personal pentru a 
realiza în mod exemplar sar
cinile de plan, obiectivele cu
prinse în angajamentele asu
mate în întrecerea socialistă 
pe 1978.

Extinderea mecanizării - 
principala cale de realizare 
a ritmurilor înalte de crește

re a producției de cărbune, 
a ocupat un loc central în 
cadrul dezbaterilor. S-a vor
bit în acest sens atît de ex
periența unor formații frun
tașe în sporirea productivi
tății muncii, cît și de nea
junsurile și, mai ales, de ce
rințele ce le ridică promo
varea noilor tehnologii. Ade
vărul e că în 1977 s-a făcut 
doar primul pas la mina Pe
trila pe linia mecanizării 
complexe : au fost introduse 
4 combine de abataj, un com
plex de susținere și două 
combine de înaintare. Utila
jele au funcționat, în gene
ral, la parametrii corespunză
tori, ceea ce constituie un 
început promițător. Dar, în

I. M. Petrila
același timp, s-a criticat fap
tul că C.O.M, nu a făcut tp- 
tul pentru susținerea prin mă
suri tehnico-organizatorice a- 
decvate a procesului de me
canizare. Au existat neajun
suri îndeosebi în ceea ce pri
vește perfecționarea profesio
nală a personalului și asigu
rarea unei asistențe tehnice 
calificate pe toate schimbu
rile, neajunsuri care se re
flectă prin indicatorul de pro
ductivitate a muncii fizice la 
care s-a înregistrat anul tre
cut un minus de 59 kg/post.

In 1978, mina Petrila va fi 
dotată cu noi utilaje de ma
re complexitate. Exploatarea 
lor la parametrii optimi re
clamă cu stăruință intensifi
carea preocupărilor pentru 
perfecționarea forței de mun
că. Minerul Viorel Corcheș 
a insistat ca în zilele de re
paus să se acorde mai mul
tă atenție întreținerii utilaje
lor, inginerul Benone Costinaș 
și alți vorbitori au făcut pro
puneri pentru îmbunătățirea 
activității de transport.

Pentru realizarea creșteri

lor de producție prevăzute 
pe acest an și următorii, rea
lizarea lucrărilor de deschi
deri și pregătiri la nivelul 
preliminarului reprezintă o 
importanță deosebită. Dar a- 
sigurarea liniei de front nu 
esțe totul. Ritmicitatea pro
ducției cere o dirijare judi
cioasă a liniei de front, asi- 
gurînd ca aceasta să fie 
activăț să producă. Deficien
țele în acest domeniu, în pro
gramarea abatajelor, nefolo- 
sirea metodelor eficiente pen
tru preîntîmpinarea focurilor 
de mină au avut consecințe 
negative asupra capacități
lor de producție, determinînd, 
împreună cu alte cauze, ne- 
realizarea sarcinilor de că

tre 36,5 la sută din numărul 
total al brigăzilor și, în fi
nal, rămînerea sub plan a 
întreprinderii cu peste 18 000 
tone de cărbune. Opiniile ex
primate, propunerile făcute 
pentru îmbunătățirea organi
zării producției, transportului, 
aprovizionării brigăzilor pen
tru întărirea ordinii și disci
plinei, programul de măsuri 
adoptat în adunare au jalo
nat direcțiile principale pen
tru ridicarea în 1978 a acti
vității minei la nivelul mari
lor exigențe ale cincinalului 
revoluției tehnico-științifice, 
pentru ridicarea colectivului 
în rîndul unităților fruntașe 
ale Văii Jiului.

Ion DUBEK
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La Petroșani avem un spital modern;

Se cere o înaltă calitate 
asistentei medicale

Modernul edificiu spitali
cesc, cu 700 de paturi, din 
Petroșani reprezintă o ex
presie elocventă a grijii pe 
care o poartă conducerea 
de partid și de stat sănătății 
minerilor, tuturor oamenilor 
muncii. Este demn de rele
vat faptul că populației din 
teritoriul municipiului nostru 
i se asigură 13,3 paturi de 
spitalizare la mia de locui
tori - superior indicelui si
milar pe țară. Peste 1 000 __ ____  _ ______ ______ (
de oameni în aib, dintre ca- mai ales în domeniul infantil

și . în întreprinderi. Brigada 
sus-amintita a mai constatat 
că nu a existat o preocupa
re susținută pentru activita
tea de cercetare și pentru 
introducerea de noi metode 
de diagnostic și tratament. 
Există încă, în cadrul spita
lului, secții care nu funcțio
nează nici în prezent la 
pacitatea lor, iar starea 
ciplinară a personalului 
xiliar încă nu satisface.
un astfel de spital, avînd o 
dotare dintre cele mai mo
derne, nu-și poate îndeplini 
în irod optim funcționalita
tea decît printr-o disciplină 

respectarea ri- 
norrnelor și in
ia toate nivelu-

re 235 medici, muncesc cu 
abnegație și pasiune pentru 
a asigura cu operativitate 
asistența medicală calificată 
populației.

Posibilitatea ridicării ni
velului calitativ al asisten
ței sanitare este pe deplin 
asigurată de dotarea cu a- 
paratură modernă, cum sînt 
stația centrală de oxigen, 
mai multe blocuri operatorii 
complete, instalația Roentgen 
cu televizor etc.

In mod evident, noul spi
tal, căruia i s-a atribuit și 
rolul de coordonator al re
țelei sanitare municipale, a 
înregistrat progrese pe calea 
îmbunătățirii calității asis
tenței medicale din Valea 
Jiului. In 1977, de exemplu, 
s-a obținut o reducere sub
stanțială a numărului de zi
le de morbiditate cu incapa
citate temporară de muncă. 
Semnificativ este faptul că 
reducerile cele mai impor
tante au -fost obținute la în
treprinderile miniere. Numai 
la I.M. Dîlja și I.M. Aninoa- 
sa, bunăoară, scăderea a 
fost de cite 10 000 zile.

Cum este și firesc, rezulta
tele trebuie puse față în fa
ță cu cerințele și posibilită
țile existente. In acest con-
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text, se impune aprecierea 
că la spitalul din Petroșani 
își mai fac loc și unele de
ficiențe, îndeosebi cu privire 
la, activitatea de control, de 
prevenire a îmbolnăvirilor. 
Astfel, nu întîmplător, 
control efectuat recent
o brigadă de specialiști ai 
Ministerului Sănătății a cons
tatat o serie de neajunsuri. 
Acțiunile de control medical 
preventiv și dispensarizare 
au încă o eficiență scăzută,

fermă, prin 
guroasâ a 
strucțiuniior 
rile.

Dar, așa 
părerea și dr. Teodor Bădău, 
directorul Direcției, sanitare 
județene, există în Petroșani 
un fond valoros, de cadre 
medicale, care se bucură de 
un binemeritat pres.igiu. Stă 
în puterea acestora să înlă
ture deficiențele caie și-au 
făcut loc în activitatea de 
pînâ acum și să asigure un 
nivel calitativ superior asis
tenței medicale din Valea 
Jiului.

un
de

(Urmare din pag. 1)

Foto : Gh. OLTEANU

Steagul roșu a

Și pentru fete, electro
tehnica a început sâ de
vină o pasiune, o chema-

cum își exprima

S. VIOREL

•k

Un dramatic episod din 
munca electricienilor

Nicolae Grunță din Petrila. 
Acestora li s-a alăturat șo
ferul Ion Florea. împreună, 
dotați cu materialele și u- 
neltele adecvate, sub condu
cerea nemijlocită a maistru
lui Sabin Coc și a șefului 
secției, Andrei Samuel, au in
trat în acțiune. Pămîntul în
ghețat, zăpada și gheața, 
ploaia rece care n-a conte
nit aproape toată ziua, au 
cerut grupului de oameni e- 
forturi deosebite. Timp de a- 
proape 11 ore au fost săpate 
în pămîntul înghețat canale 
pentru cabluri, întinși conduc
tori de înaltă și joasă tensiu
ne, au pus în funcțiune un 
post nou de transformare, 
lucrare care în condiții nor
male durează cîteva zile. 
Udați leoarcă de ploaia rece 
și de sudoarea efortului de
pus, la ora 19, cînd unda 
nopții era pe punctul de a le

criticat.
organele vizate răspund

Retur, la
O. G. A. Deva

Cercetînd pe teren situația 
semnalată în nota cu titlul 
„Albiile neglijenței" publicată 
în „Steagul roșu" — se pre
cizează in răspunsul trimis 
redacției de Oficiul județean 
de gospodărire a apeior 
am constatat că in zona de 
la piața de alimente a ora
șului Petroșani pînă la podul 
C.F.R. se aruncă, într-adevăr,

Rîul care urcă muntele
Ultima perioadă este bo- nimentele majore pe care 

. gată în premiere cu filme le trăiește Radu și care îl 
) românești. Faptul este im- "

bucurător, demonstrind ca
pacitatea creatoare a ci
nematografiei noastre. Dar 
și mai îmbucurător este că 
filmul românesc n-a înre
gistrat doar un salt cantita
tiv, ci și unul calitativ, așa 
cum dovedește grăitor și 
noua producție a Casei de 
Filme Unu — 
urcă muntele", 
prin aerul său 
prin lirismul și 
discret, cîștigă 
publicului.

Scenariul (Ladislau Tarco, 
Gheorghe Bejancu și Cris
tiana Nicolae, care sem
nează și regia) se inspiră 
din cronica celui de al doi
lea război mondial pe te
ritoriul țării noastre. Ca
drul general al acțiunii fil
mului este, așadar, o epocă 
de mari frămintări, una a 
situațiilor — limită, chema
te să limpezească raportu
rile dintre individ și istorie, 
să evidențieze dimensiuni 
umane latente, cum ar fi 
eroismul și spiritul de sa
crificiu.

Tînărul erou al filmului, 
Radu, este Io o vîrstă la 
care entuziasmul și dăruirea 
pentru un țel înălțător sînt 
manifestări nu atît conști
ente, cit mai curînd izvorite 
din exaltarea romantică a 
adolescenței. Dar nu este 
mai puțin adevărat, că eve-

„Riul care 
Acest film, 

poematic, 
patosul său 

adeziunea

alertă, situațiile bine pro
porționale recomandă o 
mină regizorală sigură. Fil
mul se bucură de partici
parea unui operator de 
real talent, Costache Du- 
mitru-Fony, care minuiește 
camera de filmat cu har, 
surprinzînd din unghiuri i- 
nedite evoluția protagonis
tului.

La concretizarea intenți
ilor regizorale, contribuie 
esențial distribuția filmului. 
L-am menționa intîi pe

implică puternic, solicitînd 
autoritar atitudine fermă, 
duc la o maturizare mai 
accelerată a contingentului 
și astfel faptele lor se în
scriu intr-o altă sferă valo
rică decît aceea a elanuri
lor juvenile. Prin urmare, 
Dumitru își judecă eronat 
fiul încercînd să-l țină la 
distanță de primejdiile lup
tei ilegale. Trebuie să trea
că un timp ca tatăl să rea- Gheorghe Metzenrath, care 

izbutește să restituie cu 
farmec tineresc partitura 
personajului Radu. Alături 
de el, reținem interpretarea 
de excepție a lui Gheor
ghe Cozorici, creația plină 
de căldură a Valeriei Seciu 
în rolul mamei, portretul ve
ridic și convingător al lui 
Dumitru, creionat de către 
Mihai Ginguiescu, prospe
țimea și candoarea lui Ca- 
trinel Dumitrescu (Doina), 
aparițiile pline de credit 
dramatic ale lui Emanoil 
Petruț, Olga Bucătaru, Ni- 
neta Guști, Aurel Grușev- 
schi, Boris Gavlițchi, Adina 
Popescu, Mihai Pruteanu și 
Ovidiu Moldovan.

„Rîul care urcă muntele" 
este o creație artistică dem
nă de tot interesul, una ca
re imortalizează 
nimentele eroice 
se inspiră.

Cronica 
filmului

lizeze faptul că fiul său cin- 
tărește realitatea cu răs
pundere și răspunde unei 
chemări a conștiinței, cind 
participă activ la lupta îm
potriva hitleriștilor, la lupta 
pentru o Românie liberă 
și independentă. Tema prin
cipală a filmului este, deci, 
metamorfoza lui Radu, din 
adolescent în bărbat, căli- 
rea sa in tocul luptei, a- 
vind alături camarazi de 
nădejde.

Drumul parcurs de Radu 
este sinuos, dar de o va
loare inestimabilă pentru 
formarea caracterului său.

Acțiunea filmului este 
deosebit de bogată, valo
rificată de către Cristiana 
Nicolae cu un remarcabil 

simț al ritmului. Derularea

demn eve-
din care

Al. COVACI
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în albia Maleia gunoaie 
menajere de la locuințele 
riverane, diverse am
balaje de la unitățile co- 
rrjerciale și zgutâ de la C.T. 
a halelor.

Pentru ameliorarea aspec
tului albiei Maleii în zona 
menționată, s-au stabilit ur
mătoarele măsuri: înlătura
rea ..reziduurilor de pe porțiu
nea de mal de către l.C.S.M.L, 
I.C.SM.A. și A.P. și admi
nistrația piețelor, atenționa
rea cetățenilor megieși și 
prelucrarea cu ei a Legii 
nr. 8/1974. Odată cu orga
nizarea, in 1978, a districtu
lui Petroșani, potrivit art. nr. 
23 din Legea apelor, prin 
formațiile de lucru ce vor fi 
constituite pe sectoare de 
cursuri de apă se vor iniția 
acțiuni operative pentru re
medierea degradărilor de 
maluri și albii, precum și al
te lucrări de protejare a 
apeior.

Așa scrie in răspunsul 
mis redacției I Pe teren,
tuația este însă neschimbată. 
Motiv pentru care sesizăm 
din nou Oficiul județean cu 
pricina. Să sperăm că i’ 
data aceasta faptele vor 
tot una cu vorbele.

Să așteptăm 
luna mat

tri-
si-

de
fi

In răspunsul conducerii 
I.M. Vulcan referitor la arti
colul cu titlul „Cine plă
tește amortismentul ?" pu
blicat in „Steagul roșu" din

1 februarie a.c. se face pre
cizarea că articolul a oglin
dit just starea de fapt a uti
lajului. Ca urmare, în pla
nul de măsuri tehnico-orga- 
nizalorice pentru anul 
s-a prevăzut începerea 
tajului macaralei în 
martie și punerea ei în 
țiune cel mai tîrziu în 
mai. In răspuns se confirmă 
aprecierea că depozitul de 
lemne simte acut nevoia ur
gentării montării macaralei, 
punerea ei în funcțiune avînd 
drept efect reducerea efortu
lui fizic al muncitorilor, creș
terea productivității muncii, 
diminuarea locațiilor plătite 
pentru nedescărcarea 
timp a vagoanelor.

Abaterea nu se 
va mai repeta

Referindu-se la articolul 
„Practici vechi în comerțul 
nostru nou", publicat în 10 
ianuarie 19/8, conducerea 
I.C.S.M. Vulcan apreciază, în 
răspunsul trimis, că sesizarea 
a fost justă. Pentru că nu s-a 
interesat de unele prețuri și 
a încasat suprapreț, casieriței 
Viorica Mate i-a fost dimi
nuată retribuția cu 5 la sută. 
In răspuns se menționează 
în încheiere .- „Vă mulțumim 
pentru sprijinul acordat 
vă promitem că pe viitor nu 
se vor repeta asemenea a- 
bateri". Care mulțumire o 
trimitem și noi către consu
matorii din Vulcan...

1978 
mon-
luna 

func-
luna

la

și

Adunarea oamenilor 
muncii de la I. M. Vulcan

(Urinare din pag. 1)

activității viitoare astfel 
ca în anul 1978 realizările 
întreprinderii să se situeze la 
nivelul sarcinilor ce decurg 
din documentele Congresului 
al Xl-lea și ale Conferinței 
Naționale ale partidului.

Participanții ia adunare au 
adoptat o telegramă adre
sată tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar gene
ra! al partidului în care se 
spune :

„Conștienți că prin ron
dele muncii noastre contri
buim nemijlocit la ridicarea 
pe noi culmi de progres și 
civilizație a patriei noastre 
scumpe. România socialis-

tă, în numele minerilor, al 
întregului colectiv de oa
meni ai muncii - români, 
maghiari, germani - ne an
gajăm, stimate tovarășe se
cretar general, că sub con
ducerea organizației de 
partid, vom munci cu abne
gație și elan patriotic pen
tru a realiza în acest an o 
producție suplimentară de 
10 000 de tone de cărbune, 
pentru a reduce consumul 
de lemn și cherestea de mi
nă cu 1000 mc și consu
mul de energie electrică cu 
200 000 kWh, astfel încît să 
reducem costurile de produc
ție cu 2,1'7 lei pe tona de 
cărbunef,

obstacol în plus 
din cursul zilei* 
răsuflat ușurați, 

se încheia prin 
funcționării sistem

deveni un 
peste cele 
oamenii au 
Intervenția 
restabilirea
mului de alimentare cu ener-r 
gie. Activitatea și viața oa- 
menilor și-a reluat cursul i 
normal.

Este adevărat-că avarii de | 
asemenea proporție sînt rare,- i 
condițiile în care ele sînt în-i ; 
lăturate diferă, solicitînd, I 
după împrejurări, eforturi ) 
mai mici sau mai mari. Cea : 
la care ne referim s-a înscris 
între cele deosebite prin mo- . 
bilizărea de forțe și amploa-r ! 
rea eforturilor ce le-a impli
cat pentru readucerea întregii, 
vieți pe făgașul normal. Cu 
toate acestea, cum spunea in-’ ; 
ginerul Andrei Samuel, n-a ■ 
fost nimic neobișnuit, drama
tic. Electricienii de la 
S.D.E.E. și-au făcut numai da-< - 
toria. . i

Miniatelier
7Nin

subteran

și revizii la 
angrenaje, 

și ventila-

La I.M. Uricani a fost aJ 
menajat un atelier subteran 
pentru reparații 
stîlpi hidraulici, 
turbine, motoare 
toare electrice.

Lăcătușii loan Condurache, 
Victor Maxim și Guști Ta- 
maș au participat la fixarea 
bancurilor de lucru și a pre
sei hidraulice, în timp ce 
electricienii Aurel Cazan șî 
Cornel Lazăr au efectuat 
instalațiile electrice aferente. 
A fost introdusă și o insta
lație de sudură necesară la 
executarea operațiilor de tă
iere și îmbinare, bineînțeles 
luîndu-se toate măsurile de 
securitate a muncii.

Fiind amplasat la orizon
tul 500, în apropierea celei 
mai intense zone de lucru, 
atelierul ușurează considera
bil rezolvarea problemelor pe 
care le ridică transportul și 
manipularea pînă la atelierul 
de la suprafață a unor uti
laje și va asigura astfel re
vizuirea și repararea opera
tivă în apropierea fronturilor 
productive.

Ion ȚIGĂNTELE, 
lăcătuș subteran, I.M. Uricani

Rugămintea 
unei

manie
In ziua de 15 februarie 

a.c. a dispărut de acasă 
o fetiță în vîrstă de 9 ani.. 
Se numește Gabriela Sto- 
ian. Este șatenă, cu pă
rul tuns scurt, îmbrăcată 
într-un palton de urson 
de culoare verde, poartă 
pantofi negri și unifor
mă școlară. Mama, pe 
nume Maria Stoian, roagă 
pe cei ce află vești des
pre fetiță s-o anunțe de 
urgență la adresa : stra
da Aviatorilor, blocul 5, 
apartamentul 26, Petro
șani sau pe șantierul nr. 
1 construcții din Petro
șani.

i
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la televiziunea italiana

Reportaje 
realizate 

în România

5

Ș ROMA 21 (Agerpres). 
jf Televiziunea italiană a 
5 început să transmită pe 
: programul I, cu cea mai 
ș largă audiență la specta- 
| toii, o serie de reportaje 
Ș realizate în țara noastră 
șde o echipă a sa condusă 
Ș de cunoscutul publicist 
| Massimo Olmi. Tema re- 
i portajelor o constituie is- 
î toria bimilenară a popo- 
Ș rului român, continuitatea 
I sa pe meleagurile actuale, 
f lupta sa pentru indepen- 
f dență și suveranitate. Pri- 
| mul reportaj, ilustrat cu 
ț fragmente filmate din 
ș spectacolul „Zamolxe", de 
: la Teatrul Giulești, a evo- 
Ecat constituirea primului 
: stat dac centralizat și in
dependent sub conducerea 
Ș lui Burebista. Al doilea 
f reportaj a avut ca temă 
î formarea poporului ro- 
£ mân.

i

5

Africa de Sud

JOHANNESBURG 21 (A-
gerpres). - Mai puțin de 500 
de „alegători" din cei 8 000 
înscriși în listele electorale 
s-au prezentat la urne sîm- 
bătă cu prilejul „scrutinului" 
care a avut loc pentru de
semnarea consiliilor comu
nității africane din Soweto, 
oraș-satelit al populației de 
culoare din apropiere de 
Johannesburg, atitudine ce 
reflectă în mod elocvent pro
testul față de politica de 
apartheid.

In numai două circum
scripții din 30, unde au fost 
prezentați mai mulți candi
dați, au votat doar... 495 de 
persoane din cele 8 000. In 
alte nouă circumscripții, „can
didate unici" au fost „aleși" 
din oficiu, în timp ce în 
circumscripții nu a fost 
măcar un candidat...

Cea mai mare parte a or-

19 
nici

Luări de poziție, noi evoluții 
ale evenimentelor după 

incidentele
CAIRO 21 (Agerpres).

După o reuniune de urgență 
a cabinetului egiptean în 
legătură cu recentele inci
dente din Cipru, primul mi
nistru Mamdouh Salem a a- 
nunțat că Egiptul a hotărît 
să-și recheme personalul di
plomatic, precum și pe mem
brii misiunilor sale tehnice 
și comerciale din Cipru - 
relatează agenția M.E.N.

Abdel Moneim Al-Sawy, 
ministrul egiptean al infor
mațiilor, a făcut cunoscut că 
Egiptul a cerut guvernului ci
priot să-și recheme repre
zentanții săi diplomatici sau 
din alte misiuni din Egipt.

NICOSIA 21 (Agerpres). - 
Președintele Ciprului, Spyros 
Kyprianou, a declarat, marți, 
în cadrul unei conferințe de 
presă, că nu a primit nici o 
comunicare oficială din par
tea guvernului egiptean "n 
legătură cu hotărîrea aces
tuia de a-și retrage misiu
nea diplomatică din Cipru.

ganizațiilor politice din a- 
cest oraș-satelit locuit de 
cetățeni de culoare s-au 
pronunțat împotriva alege
rilor, demascîndu-le ca o no
uă farsă a regimului mino
ritar rasist.

LA MINA „SOKUkaKAlA" 
din estul Kazahstanului s-a 
produs, luni, o explozie 
de gaz metan. Agenția TASS 
informează că C.C. al 
P.C.U.S. și Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. au expri
mat compasiune familiilor și 
rudelor minerilor care au 
pierit, precum și muncitorilor 
și inginerilor care au avut

re-

pe

din Cipru
El a spus că acordă o mare 
importanță menținerii priete
niei dintre țara sa și Egipt. 
„Sînt gata să-l întîlnesc pe 
președintele Sadat, dacă ei 
dorește, pentru a discuta re
lațiile dintre țările noastre", 
a spus Kyprianou, adău
gind : „chiar dacă misiunile 
noastre sînt temporar retrase, 
sper și cred că ele vor 
veni treptat la normal".

Kyprianou a declarat, , 
de altă parte, că guvernul 
său a refuzat să predea E- 
giptului pe cei doi teroriști, 
„deoarece legea țării noas
tre stipulează că ei trebuie 
să fie judecați în Cipru".

CAIRO 21 (Agerpres). 
Comandoul egiptean care a 
efectuat recent operațiunea 
de la aeroportul Larnaca din 
Cipru, a revenit da Cairo.

BEIRUT 21 (Agerpres). Intr- 
un mesaj adresat Prezidiului 
Organizației de Solidaritate 
a Popoarelor Afro-Asiatice 
(OSPAA) și difuzat de agen
ția palestiniană de știri 
WAFA - citată de agenția 
France Presse -, Yasser Ara
fat, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, a 
denunțat energic operațiu
nea teroristă a cărei victimă 
a fost Youssef El Sebai, se
cretarul general al OSPAA, 
și al cărei scop era de a 
„lovi mișcarea de eliberare 
din țările lumii a treia, pre
cum și de a denatura lupta 
poporului palestinian".

de suferit în urma accidentu
lui. Guvernul U.R.S.S. și or
ganele republicane din Ka- 
zahstan iau măsuri pentru 
ajutorarea familiilor minerilor 
și lichidarea urmărilor explo- 
Z eDUPĂ CUM INFORMEAZĂ 
AGENȚIA FRANCE PRESSE, 
sediul cotidianului „Gazze- 
ttino", care apare la Veneția, 
a fost atacat luni, unul din 
paznicii clădirii fiind ucis.

Atentatul a fost revendicat, 
printr-o comunicare telefoni
că, de organizația neofas
cistă „Ordine Nuovo", men
ționează sursa citată.

Convorbiri între Leonid
Brejnev și Hafez

Al-Assad

MOSCOVA 21 (Agerpres). 
- La Kremlin . au început 
marți convorbiri între Leonid 
Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președinte
le Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., Aleksei 
Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și Hafez Al-Assad, secretar 
general al Partidului Baas 
Arab Socialist, președinte
le Republicii Arabe Siriene, 
Abdel Halim Khaddam, vi- 
cepremier și ministru al a- 
facerilor externe al Siriei.

A avut loc un schimb de 
păreri asupra stadiului 
tual și dezvoltării pe 
departe a relațiilor sovieto- 
siriene. Părțile au examinat, 
de asemenea, probleme ale 
situației internaționale, 
clusiv evoluția situației 
Orientul Apropiat.

ac- 
mai

in
din

S.U.A. își vor întări 
forțele din regiunea 
Pacificului cu arme 

moderne

WASHINGTON 21 (Ager
pres). - Intr-o cuvîntare rosti
tă la Los Angeles, ministrul a- 
părării al S.U.A., Harold 
Brown, a declarat că S.U.A. 
își vor întări forțele din re
giunea Pacificului cu arme 
moderne în următorii cinci 
ani. „Sîntem șî vom rămîne 
o forță importantă în zona 
Pacificului" - a adăugat el, 
precizînd că, în noua dotare 
vor intra rachete nucleare 
„Trident", cu rază lungă de 
acțiune, pentru submarine, 
rachete de croazieră la bor
dul bombardierelor „B-52“, 
noul avion de luptă „F-15"și 
avioane moderne de control 
și avertizare.

Referindu-se la Coreea de 
sud, vorbitorul a precizat că 
„apărarea" acestei țări va 
fi întărită cu avioane de 
luptă suplimentare „F-4", 
„Phantom" înainte de retra
gerea trupelor terestre a- 
mericane, la sîrșitul acestui 
an.

MEMENTO <
FILME

PETROȘANI - 7 Noiem
brie: Logodnic pentru An
na; Republica: Mica ondi
nă; Unirea : Rîul care urcă 
muntele,- PETRILA : Un loc 
sub soare; LONEA : A dis
părut o fată; ANINOASA: 
Timpul dragostei și al 
speranței; VULCAN : Din 
lumea filmului de altădată; 
LUPENI - Cultural : Peleri
na roșie; Muncitoiesc : Ta
buretul prințesei; URICANI: 
B.D. în alertă.

TV.
9,00 Teleșcoală; 10,00 

Șoimii patriei; 10,10 Stop 
cadru; 11,10 Melodii popu
lare,- 11,25 Forța unității 
politice și organizatorice a 
clasei muncitoare - docu
mentar; 11,55 Telex; 16,00 
Telex; 16,05 Teleșcoală; 
16,35 Curs de limbă ger
mană; 17,05 Atenție la... 
neatenție; 17,25 Din țările 
socialiste; 17,35 Tragerea 
pronoexpres; 17,45 Telecro- 
nica pentru pionieri; 18,05 
„Cupa mondială" la schi 
alpin ; 18,45 Publicitate;
18,50 Forum cetățenesc; 
Democrația socialistă în ac
țiune : Din agenda de lu
cru a primarilor; Econo
mia de energie și combus
tibil, o problemă a fiecă
ruia și a tuturor ; Recepti
vitatea la solicitări; Antici- 
pînd viitoarelele orașe ; 
19,20 1001 de seri; 19,30 
Telejurnal; 19,50 Noi, femei
le; 20,20 Telecinemateca : 
Conrack. Producție a studi
ourilor americane; 22,00 
Muzică din operete; 22,20 
Telejurnal.

întreprinderea minieră Petrila 
încadrează prin concurs 

CABANIER, pentru cabana „Lunca Florii". 

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de legile nr. 12/1971 și 
57z1974.

înscrierile se fac la biroul personal- 
învățămînt-retribuire al I.M. Petrila, pînă la 
data de 27 februarie a.c.

► MEMENTO
RADIO

5,00 Buletin de știri; 5,05 
Ritmuri matinale; 6,00 Ra- 
dioprogramul dimineții; 
7,00 Radiojurnal; 8,00 Re
vista presei; 8,10 Curierul 
melodiilor; 9.00 Răspun
dem ascultătorilor; 10,00 
Bulletin de știri; 10,05 
Disc muzical folcloric; 10,30 
Din țările socialiste; 10,45 
Cîntece revoluționare; 11,00 
Buletin de știri; 11,05 Mi
crofonul pionierilor; 12,00 
Buletin de știri; 12,05 Din 
comoara folclorului nostru; 
12,35 Șlagărul românesc 
prin decenii; 13,00 De la 
1 la 3; 15,00 Clubul invîta- 
ților; 16,00 Radiojurnal 
16,20 Coordonate economi
ce; 16,40 Muzică ușoară; 
17,00 Buletin de știri; 17,05 
Odă limbii române; 18,00 
Orele serii; 20,00 Viers de 
cîntec, ritm și joc; 20,30 Li- ; 
tera și spiritul legii; 20,50 
Cadențe sonore; 22,00 O 
zi într-o oră; 23,00 Bijuterii 
muzicale; 23,25-5,00 Non 
stop muzical nocturn.

VREMEA

Stația meteorologică Pe
troșani comunică : Ieri tem
peratura maximă a aerului 
la Petroșani a fost de -1 
grad, iar la Paring de -2 
grade. Minimele au fost de 
-14 și, respectiv, -17 grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 49 cm.

Pentru următoarele 24 de 
ore : Vremea se menține 
rece, cu cer mai mult senin. 
Vînf slab din sectorul sydic.

ETAPA A
Sportul stud. 
Politehnica Tim. 
F.C.M. Reșița 
A.S.A. Tg. Mureș 
S.C. Bacău
F.C. Corvinul 
U.T. Arad 
Politehnica lași 
Steaua

ETAPA A
F.C. Bihor 
Dinamo 
U. Craiova
Jiul Petroșani 
F.C. Petrolul
F.C. Olimpia 
F.C. Argeș
C.S. Tîrgoviște 
F.C. Constanța

ETAPA
Steaua 
U.T. Arad
A.S.A. Tg. Mureș 
F.C.M. Reșița 
S.C. Bacău 
Politehnica lași 
Sportul stud. 
Politehnica Tim.
Jiul Petroșani

ETAPA A
Sportul stud. 
F.C. Constanța 
U.T. Arad 
U. Craiova 
F.C. Olimpia

Corvinul 
Bihor 
Bacău 

F.C. Arqeș
ETAPA

F.C,' Olimpia 
U. Craiova
Jiul Petroșani 
C.S. Tîrgoviște 
Steaua

F.C. 
F.C.
S.C.

A

18-a, 26 februarie
- U. Craiova i
- F.C. Constanța
- Jiul Petroșani
- F.C. Petrolul
- Dinamo |
- C.S.
- F.C.
- F.C.
- F.C.

19-a, 5
- A.S.A. Tg. M.
-- Politehnica lași
- Politehnica Tim.
- Steaua
- F.C.M. Reșița
- S.C. Bacău
- F.C. Corvinul
- U.T. Arad
- Sportul stud.

A 20-a, 8 martie
- F.C.
- F.C.
- F.C.
- F.C.
- C.S.
- U. Craiova
- Dinamo
- F.C. Bihor
- F.C. Olimpia

21- a, 12 martie
- Politehnica Tim.
- C.S. Tîrgoviște
- Politehnica lași
- Dinamo
- F.C. Petrolul
- Jiul Petroșani
- F.C.M. Reșița
- A.S.A. Tg.' M.
- Steaua
22- a, 16 martie
- Politehnica Tim. (2-3)
- U.T. Arad (1-1)
- F.C. Constanța (0-1 j
- F.C. Argeș
- S.C. Bacău

Tîrgoviște 
Olimpia 
Argeș 
Bihor
martie

Petrolul 
Corvinul 
Argeș 
Constanța 
Tîrgoviște

(3-0) 
(1-2) 
(2-4) 
(0-4) 
(1-3) 
(0-0) 
(1-0) 
(3-1) 
(0-2)

Programul returului campionatului 
diviziei naționale A, ediția 1977-1978

- A.S.A. Tg. M.
- Sportul stud.
- F.C. Bihor
- F.C. Corvinul

23-a, 26 martie
- U. Craiova
- Steaua
- F.C.M. Reșița
- S.C. Bacău
- F.C. Petrolul
- Politehnica lași
- Jiul Petroșani
- Dinamo
- F.C. Olimpia
24- a, 12 aprilie
- F.C. Olimpia
- Jiul Petroșani
- F.C. Argeș
- C.S. Tîrgoviște
- U. Craiova
- A.S.A. Tg. M.
- U.T. Arad
- Sportul stud.
- F.C. Corvinul
25- a, 16 aprilie
- S.C. Bacău
- F.C. Bihor
- F.C. Constanța
- Politehnica lași
- U.T. Arad
- F.C. Petrolul
- Steaua
- Politehnica Tim.
- Dinamo

F.C.M. Reșița 
Politehnica lași 
F.C. Petrolul 
Dinamo

ETAPA A
C.S. Tîrgoviște 
A.S.A. Tg. Mureș 
Sportul stud.
F.C. Corvinul
F.C. Constanța 
Politehnica Tim.
F.C. Argeș
U.T. Arad
F.C. Bihor

ETAPA
Politehnica lași 
Dinamo
F.C. Petrolul 
Steaua
F.C.M. Reșița
F.C. Constanța 
S.C. Bacău
F.C. Bihor 
Politehnica Tim.

A

A

ETAPA
F.C.M. Reșița
U. Craiova
F.C. Corvinul
A.S.A. Tg. Mureș 
Sportul stud.
Jiul Petroșani
F.C. Olimpia
F.C. Argeș
C.S. Tîrgoviște

ETAPA A 26-a, 22 și 23 aprilie
Politehnica lași
C.S. Tîrgoviște
U.T. Arad
F.C. Petrolul

(2-0)
(1-3)
(1-4)
(1-0)
(1-1)
(1-3)
(1-2)

♦
F.C. Argeș
F.C. Olimpia 
Dinamo
S.C. Bacău 
Steaua

ETAPA
F.C. Corvinul
Politehnica Tim.
F.C.M. Reșița
Jiul Petroșani
F.C. Constanta
F.C. Petrolul
F.C. Bihor
Steaua
U, Craiova

ETAPA

(0-2)
(0-0)

- Jiul Petroșani (1-2)
- F.C.M. Reșița (0—3)
- Politehnica Tim. (1-1)
- F.C. Corvinul (0-1)

- U. Craiova
- A.S.A. Tg. M.
- F.C. Constanta
- F.C. Bihor
- Sportul stud.

27-a, 29 aprilie
- Sportul stud.
- A.S.A. Tg. M.
- F.C. Arqeș
- U.T. Arad
- F.C. Olimpia
- Dinamo
- C.S. Tîrgoviște
- Politehnica lași (2-3)
- S.C. Bacău

A 28-a, 7 mai
A.S.A. Tg. Mureș - Jiul Petroșani
F.C. Corvinul
C.S. Tîrgoviște 
Sportul stud.
Politehnica lași
U.T. Arad 
Dinamo
F.C. Argeș 
Politehnica Tim.

ETAPA
S.C. Bacău
Jiul Petroșani
F.C. Olimpia
F.C. Bihor
A.S.A. Tg. Mureș 
Steaua
F.C. Constanța
F.C. Petrolul
F.C.M. Reșița

ETAPA
Dinamo
F.C. Corvinul
U.T. Arad

A

40-1)
(2-4)
(4-2)
(1-4)
(1-2)

(l-s;
(1-3)
(0-2)
(2-3)
(1-2)
(1-2)
(0-1 i

0-3)

- U. Craiova
- F.C. Petrolul
- F.C. Olimpia
- F.C.M. Reșița
- F.C. Constanța
- F.C. Bihor
- S.C. Bacău
- Steaua

A 29-a, 17 mai
- Politehnica lași
- Sportul stud.
- U. Craiova
- U.T. Arad
- C.S. Tîrgoviște
- F.C. Corvinul
- F.C. Argeș
- Politehnica Tim.
- Dinamo

A 30-a, 21 mai
- F.C. Argeș
- F.C.M. Reșița
- Steaua

- F.C. Petrolul
- S.C. Bacău
- Jiul Petroșani
- A.S.A. Tg. M.
- F.C. Constanța
- F.C. Olimpia

31-a, 28 mai
A.S.A. Tg. Mureș - U.T. Arad

- Dinamo
- Politehnica
- C.S. Tîrgoviște
- F.C. Bihor
- Sportul stud.
- F.C.M. Reșița
- U. Craiova
- S.C. Bacău
32-a, 4 iunie
- F.C. Constanța
- U.T. Arad
- Jiul Petroșani
- Steaua
- A.S.A. Tg. M.
- F.C. Petrolul
- F.C. Corvinul
- Politehnica Tim.
- F.C. Olimpia 

A 33-a, 11 iunie
- F.C. Petrolul
- Politehnica lași (1-3)
- Steaua
- U. Craiova
- F.C. Argeș
- Politehnica Tim.
- F.C. Olimpia
- Sportul stud.
- A.S.A. Tg. M.

34-a, 15 iunie
- F.C. Corvinul
- F.C. Constanța
- Dinamo
- U.T.

Sportul stud. 
Politehnica Tim.
F.C. Bihor
U. Craiova 
Politehnica lași 
C.S. Tîrgoviște

ETAPA A

(0-3)
(2-2)
(1-3)
(0-1) 
(0-2
(2-2)

F.C. Olimpia
F.C. Petrolul 
Jiul Petroșani
F.C. Corvinul 
F.C. Argeș 
Politehnica Tim. 
Steaua
F.C. Constanța

ETAPA
F.C. Bihor 
F.C.M. Reșița 
S.C. Bacău 
Dinamo 
Sportul stud. 
U. Craiova 
Politehnica lași 
C.S. Tîrgoviște 
F.C. Argeș

ETAPA
U.T. Arad
C.S. Tîrgoviște 
F.C. Constanța 
Jiul Petroșani 
F.C. Bihor 
Dinamo
F.C.M. Reșița 
S.C. Bacău
F.C. Corvinul

ETAPA A
F.C. Olimpia 
U. Craiova 
A.S.A Tg. Mureș 
F.C Aigeș 
Politehnica Tim. 
Politehnica lași 
F C Petrolul 
S’eaua 
Sooitui stud.

A

lași (0-0)
(1-4)
(1-2)
(3-1)
(0-1)
(0-3)
(1-3)

(1-1
(1-3)
(2-5)
(3-3)
(0-2
(0—2
(0-0
(0-2
(1-3)

<?-£)
(0-5)
(1-0)
(1-3)

( -2)
(1-1)
(1-0)

Arad
Jiul Petroșani 

Bihor 
Bacău

- F.C.M. Reșița
- C.S. Tîrgoviște

- F.C.
- s.c.

(0-1)
(0-1)
(1-1)
(0-1) 
(0-2) 
(0-1) 
(0-1) 
(4-0) 
(0-1)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I 
I
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