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inițiativa „brigada Înaltei
PRODUCTIVITĂȚI" LA EA ACASĂ

In consfătuirile ce au avut loc, mai multi mineri au adresat 
întrebări privind modul și condițiile de aplicare a inițiativei.

Dăm cuvintul minerului Eugen VOICU pentru a-și împărtăși experiența.

La mina Bărbăteni

Viața cere o propagandă vizuală 
concretă, mobilizatoare

Au trecut deja, de la aplicarea inițiativei „Brigada 
înaltei productivități", născută în formația condusă de 
Eugen Voicu de la I.M. Petrila, două luni. Timp în care 
s-au obținut bune rezultate, în care această atitudine 
înaintată de muncă a fost cunoscută și îmbunătățită de 
numeroase alte brigăzi de mineri din abatajele Văii 
Jiului.

In această perioadă brigada lui Eugen Voicu a ex
tras suplimentar peste 4 0’30 tone de cărbune, realizate 
pe seama depășirii productivității muncii cu peste 25 la 
sută.

Așa cum este și firesc, șeful de brigadă consideră 
experiența acumulată un bun al tuturor, fiind bucuros 
s-o împărtășească ortacilor din celelalte unități miniere. 
Ne facem cu plăcere mesagerii acestei valoroase expe
riențe în convorbirea pe care o înserăm în ziarul nostru.

Șantierul I.C.M.M. Vulcan

în avans față de plan
La fel ca ș în luna ianua

rie, constructorii și montorii 
de -pe șanherul din Vulcan 
al I.C.M.M. încheie luna fe
bruarie cu succese în înde
plinirea sarcinilor de in
vestiții, respectiv realizarea 
a peste 150 000 lei investi
ții suplimentare. La toate o- 
biectivele din planul tri
mestrului I, stadiile fizice 
planificate au fost atinse și 
devansate. De exemplu, la

(Vă lit-fe muim
„STAP1N PE VOLAN". 

Cei mai pricepuți tineri 
șoferi din municipiul nos
tru s-au întrecut, duminică, 
în cadrul fazei municipale 
a concursului . profesional 
„Stăpîn pe volan". Laurea
tul, ediției finale 1977, Ar- 
tenie Chirie, s-a impus și 
de această dată, acumu- 
lînd 98 de puncte. Pe locu
rile următoare s-au clasat 
Pavel Suciu (I.T.A. Petro
șani) - 96 și Ion Bogdan 
(S.T.R.A.) - 76 puncte. (LV.)

TEATRU. Astăzi (ora 19), 
Teatrul Național din Cluj-

„stocul de cărbune spălat al 
preparației Coroești", avan
sul de timp cîștigat este de 
10 zile, în timp ce la noua 
stație de compresoare a mi
nei Vulcan montorii au în
ceput probele de rodaj. For
mațiile de lucru conduse de 
dulgherul Aurel Vasile, mon- 
torul Augustin Ștefan, beto- 
nistu! Dumitru Șoldea și fie- 
rar-betonistu! iosif Borșodi 
au un -aport deosebit în suc- 
ce'e colectivului.

Napoca "prezintă în sala 
Casei de cultură din Pe
troșani o nouă versiune in
terpretativă a comediei 
„Mielul turbat" de Aurel 
Baranga. (T.S.)

RĂSADURI DE FLORI. In 
cele două sere ale secto
rului E.G.C. Vulcan sînt pre
gătite peste 80 000 răsaduri 
de flori care vor împodobi 
zonele verzi ale orașului. 
Printre răsaduri predomină 
solvii, begonii, petunii și 
altele. (C.D.)

NU ESTE PREA DEVRE
ME să anunțăm că orașul 
Lupem va găzdui, în luna 
august, Festivalul național 
al cinecluburilor. „Ama- 
film", unul din primele ci- 
necluburi din țară, se pre

- Să începem, tovarășe 
Voicu, cu clasica întreba
re gazetărească : în ce 
constă „secretul" succe

selor pe care le-ați obți
nut prin aplicarea inițiati
vei ?

- De fapt, nu-i n’ci un se
cret. Și, poate, mulți se vor 
mira, însă, e vorba despre 
niște amănunte considerate 
de unii fără importanță, dar 
după părerea mea hotărî- 
toare cînd e vorba de pro
ductivitatea brigăzii.

- Intrați, vă rog, în a- 
mănunte.

- E vorba, înainte de toate, 
de o disciplină de fier în 
cadrul brigăzii. Am luptat 
toți, și am reușit, să elimi
năm din brigadă lipsurile ne
motivate și alte neprezentări 
la lucru. Eu, ca brigadier,

m-am străduit să fiu tot timpul 
în mijlocul oamenilor, să cu
nosc preocupările și proble
mele fiecăruia. Imi schimb 
șutul după necesități și sînt 
prezent în schimbul în care 
apar probleme. In acest fel 
reușesc nu numai să inter
vin cu operativitate, ci să e- 
fectuez și un control perma
nent în toate schimburile de 

-lucru. Dar armonia brigăzii

I. M. Paroș'ni

Depășire de
3 milioane lei

In primele două luni ale 
anului, colectivul sectorului 
investiții ai I.M. Paroșeni a 
izbutit să devanseze execu
ția princip.alelor obiective 
cuprinse' în plan, -reaiizînd 
peste prevederi un volum de 
investiții de 3 milioane lei, 
concretizat în lucrări și mon
taje miniere efectuate su
plimentar. De pildă, în ac
tivitatea de deschideri au 
fost executate peste plan 
galerii și lucrări miniere spe
ciale în lungime de 130 ml.

gătește intens nu numai 
pentru a se doVedi o bună 
gazdă ci și un participant 
îndreptățit să aspire la o 
nouă afirmare pe plan 
național. Inserăm vestea în 
intenția de a aviza ce

lelalte cinecluburi din mu
nicipiu. (I.M.)

UN REUȘIT FESTIVAL DE 
GIMNASTICĂ a avut loc 
la Lupeni în rîndul școli
lor din localitate". Peste 100 
de elevi au făcut, cu acest 
prilej, o bună popularizare 
unui sport cu recunoscute 
valențe. (I.M.) 
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depinde și de felul în care 
se prezintă oamenii la lu
cru. De aceea am încercat 
să-mi cunosc ortacii și în a- 
fara abatajului, a muncii 
propriu-zise, să le cunosc fa
miliile, preocupările, proble
mele pe care le au. Pe de 
altă parte, de cînd lucrez 
la mină, am căutat să fiu 
primul îmbrăcat în haine de 
lucru. Azi așa, mîine așa, 
ortacii m-au urmat și acuma, 
por spune că în toate schim
burile, ei sînt primii care in
tră în mină. Cîștigăm astfel 
timp prețios pentru lucru în 
front. Pentru că, noi ne 
schimbăm numai în abataj, 
preluînd, cum s-ar zice, lu
crul din mers în așa fel în- 
cît, cam o jumătate de oră 
schimburile se suprapun, se 
cuplează spunem noi.

- Mulți mineri reclamă 
slaba aprovizionare a lo
curilor de muncă.

- E adevărat. Noi însă 
ne-am obișnuit să nu ne du
cem în abataj cu mîna 
goală și să așteptăm ca alții

Convorbire realizată de 
Dragoș CĂLIN

® (Continuare în pag. a 2-a)

Călușeritl" —dans captivant, 
plin de ritm și culoare
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De un dinamism cuceri
tor, solicitind o bună con
diție fizică și uneori calități 
acrobatice, „Călușerul" 
(,,Călușul" și „Călușarul" in 
alte variante fonice) 
un dans spectaculos 
cărui origini se pierd 
vechime. In județul
tru activează acum zeci de 
formații de acest gen, în
conjurate în mod deosebit 
de confruntarea din cadrul 
festivalului „Călușerul tran
silvănean", ajuns acum ia a 
IX-a ediție, manifestare or
ganizată anul acesta sîm- 
bătă, în prima zi, la Lo
nea, de către Comitetul ju
dețean de cultură și edu-

Sport
® Acceptînd, 

dinainte, soarta 
învinsei... - cro
nica meciului de 
fotbal F. C. M. 
Reșița - Jiul.

® Arcașii din 
Aninoasa „țin
tesc" spre olim
piadă.

(Pag. a 3-a(

La intrarea în incinta mi
nei Bărbăteni, pe un panou 
așezat la loc vizibil, pot 
fi urmărite rezultatele obți
nute de colectivele sectoa
relor, de brigăzi. Minerii 
sînt ținuți la curent, cu mer
sul producției, succesele sau 
rămînerile sub plan ale bri
găzilor în fiecare lună, des
pre coeficientul de retribuire 
realizat de brigăzi. Nu lip
sesc, din această zonă a in
cintei nici lozincile, chemă
rile la întrecere, o gazetă 
de perete ale cărei rubrici 
sînt completate periodic cu 
articole prin grija colectivu
lui de redacție.

In interiorul clădirii însă 
propaganda vizuală lipsește 
aproape cu desăvîrșire. Doar 
în holul sălii de mese, într-o 
vitrină, se văd afișate cele 
două pagini ale foii volante 
„Drum larg inițiativelor mun
citorești în întreprinderile 
miniere din Valea Jiului". 
De ce stagnează, de ce ră- 
mîne propaganda vizuală în 
urma vieții ? Posibilitățile de 
desfășurare la nivelul cerin
țelor a acestei activități au 
fost îmbunătățite în ultima 
vreme. Clădirea administra
ției minei a suferit modifi
cări, noi amenajări. A fost

cație socialistă, iar dumini
că la Deva.

înaintea concursului, că
lușarii din Orăștioara de 
sus, Dineu Mare și Orăș
tioara de jos, au susținut 
programe artistice in săli
le de apel ale minelor Pe
trila și Lonea.. Sute de mi
neri au aplaudat și admirat 
virtuozitatea dansatorilor. 
„Ceva atît de frumos nu 
am avut încă în mijlocul 
nostru, ne-a spus minerul 
sef de schimb PETRE PREO- 
TESCU, de 
Ne bucură 
aceasta".

Pe scena 
catelor din 

la I.M. v Lonea. 
mult inițiativa

clubului sindi-__________________ ______
Lonea, in fața (Continuare în pag. a 2-a)

recent dată în folosință o 
frumoasă și spațioasă sa
lă de apel. Sînt create 
toate condițiile pentru 
organizarea unei propagande 
vizuale concrete, operative, 
eficiente care să contribuie 
efectiv la mobilizarea co
lectivului de muncă la reali
zarea sarcinilor de plan. To
tuși, propaganda vizuală este 
departe de a se ridica la 
nivelul acestor condiții. Cu 
excepția noii săli de ședințe 
și a porțiunii de la intrarea 
în incinta minei, nici la 

-parter și nici la etaj - pe 
unde zilnic se perindă 
sute de oameni - nu se află 
afișate nici lozinci, rjjci pa
nouri. In spațioasa sală de 
apel s-au montat dpar ..Ga
zeta informativă" și aouă 
afișe.

Tovarășul Nicolae Zgura, 
secretarul comitetului de 
partid pe întreprindere ne 
informa că sînt gaia con
fecționate sau în curs de fi
nisare numeroase panouri, 
grafice, lozinci, care vor îm
bunătăți mult propaganda vi

zuală. Președintele comitetului
V. STRÂUȚ

• (Continuare în pag. a 2-a)

sutelor de spectatori 
juriului prezidat de 
SEVER, maestru coregraf la 
Institutul de cercetări etno
logice și dialectologice din 
București, au evoluat for
mații de călușari din 13 lo
calități ale județului (Grid, 
Vilcelele bune, Rapolt, O- 
colișul mic, Rîu de Mori, 
Dealu Mare, Dupăpiatră, 
Plopi, Bucium, Musariu, 
Orăștioara de jos, Dineu 
Mare, Costești). „Călușerul" 
ne spunea maestrul core
graf Tita Sever, este un 
dans atestat documentar

T. SPĂTARU

ii a 
TITA
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Steagul roșu MARȚI, 28 FEBRUARIE 1978

Tot mai multe femei in locurile cheie ale 
fluxului de preparare a cărbunelui

Desfășurată în lumina ho- 
tărîrilor Conferinței Națio
nale a partidului, adunarea 
generam a reprezentantelor 
femeilor de la Preparația 
Corcești a avut, loc într-o 
atmosferă de răspundere fa
tă de sarcinile care le revin. 
Participantele și-au spus cu- 
vîntul, au făcut propuneri 
pr.vind îmbunătățirea activi
tății întreprinderii, atragerea 
toi mai largă a femeii ia 
viața economico-socială.

Darea se seamă prezenta
tă de mg. Terezia Dan, pre
ședinta comisiei de femei, a 
evidențiat rezultatele bune, 
care au încununat o serie de 
acțiuni și activități întreprin
se de forța feminină din 
cadrul prepaiației. 60 la sută 
din femeile care lucrează 
aici sînt calificate în diver
se meserii ca, bunăoară, la
borante, preparatoare de 
cărbune, sudorițe, strungări- 
țe, lăcătuși, cantaragii, u- 
nele deținînd funcții de con
ducere în organele de partid, 
U.T.C., sindicat, în secțiile ae 
producție. Așa sînt, de exem
plu, tovarășele Maria luga, 
șef echipă laboranfi și se
cretară de partid a organi
zației de bază nr. 6, Ghize- 
la Pop, electrician, secreta
ră a organizației de bază nr. 
5, Maria Sandu, Viorica Tîr- 
lea, ■ Elvira Ficior și multe 
altele.

Preparația cărbunelui Coroești. Laborantele Elena 
Cujerean și Luminița Cotea determină cu atenție și price
pere gradul de uzura a apei din secția spă’are, cu mo
dernele aparate din Labora torul tehnologic.

FOTO: Ștefan NEMECSEK

Desigur, alături de întregul 
colectiv al preparației la re
zultatele frumoase obținute 
în anul 1977, dintre care 
amintim depășirea planu
lui de producție la cocs cu 
6 500, tone, îmbunătățirea 
recuperării globale cu 1,4 
puncte, un aport însemnat 
l-au adus și femeile de aici, 
care reprezintă 38,6 la sută 
din forța de muncă a co
lectivului.

Examiriînd cu responsabili
tate aspectele majore ale 
producției, ale contribuției 
aduse de femei, tovarășele 
Eler.a Cujer.cn, Elena Măr- 
gineanU, Lie Rciaru au su
pus unei anal’ze critice, dar 
constructive, deficientele ca
re au existpt anul tecut și 
care r.eînlăiurate ar putea 
influența negativ activitătea 
economică a întreprinderii. 
Pe lîngă sugestiile făcute 
privind îmbunătățirea pro
cesului de producție, spori
rea eficienței economice, în
tărirea ordinii și disciplinei, 
s-au făcut și unele propuneri 
privind participarea femei
lor în mai mare măsura la 
viața economico-socială a în
treprinderii și chiar o orașu
lui, organizarea și valorifi
carea Utilă și instructivă a 
timpului liber. ■

Tinînd seama de sarcinile 
majore ce stau în fața co
lectivului în acest an, aduna
rea a dat glas hotărîrii fe

meilor de a-și mobiliza toate 
forțele, întreaga capacitate 
de muncă și gîndire pentru 
a contribui la realizarea în 
mod exemplar a planului și 
angajamentelor asumate1 în 
întrecerea socialistă, pentru 
noi succese în sporirea pro
ducției . de Cărbune în cel 
de al treilea an al actualu
lui plan cincinal.

Elena DRĂGAN 
de la subredacția ziarului 
„Steagul roșu", din Vulcan

însemnare

Repertoriul să nu
Un grup de mineri de la 

I.M. Dîlja ne-au semnalat 
cîteva aspecte referitoare la 
orchestra care asigură pro
gramul muzical de la -res
taurantul „Minerul" din Pe
troșani. Tovarășul Deside- 
riu Munteanu, șeful orches
trei, ne-a oferit detalii des
pre activitatea muzicală a 
formației al cărui program 
se desfășoară între orele 
17-23. Repertoriul este for
mat din peste 200 bucăți- 
ffiuzicale de diferite genuri, 
melodii cunoscute, a căror 
valoare nu s-e stins, așa 
cum se mai întîmplă cu mul
te șlagăre de moment. Toa
te formațiile muzicale care 
cîntă, conform unui con
traction unitățile alimenta
ției publice sînt obligate să 
respecte o anumită structu
ră ă programului.

Sesizarea amintește, în
să, că în acea zi (duminica) 
ar fi cîntat și o altă or
chestră locală, dar nu a lo-

Viața cere o propagandă vizuală 
concretă, mobilizatoare

® (Urmare din pag. 1) 

sindicatului, tov. loan Că- 
șuneanu, ne-a asigurat că 
vor fi afișate în curînd...

La o privire asupra con
ținutului propagandei vizua
le se constată că un spațiu 
larg se acordă afișelor de 
protecție a muncii, noii legi 
a pensiilor, unor lozinci cu 
caracter mai general. Sin
gura intenție de abordare 
concretă se vădește in „Ga
zeta nembtivațilpr". Pe de 
altă parte, am putut con
stata că nu se activează în 
mod organizat. Nu sînt a-

Instantaneu-din concursul municipal al brigăzilor ar
tistice școlare care a avut loc-duminică dimineața la Ca
sa de cultură din Petroșani, concurs la care pe locul I 
s-au clasat școlile nr. 5 și nr. 6 (din imaginea noastră).fie i formalitate!

calului, cu un repertoriu ne
adecvat. Angajarea, chiar 
efemeră, a unor alte for
mații, neatestate de A.T.M. 
și cu un repertoriu , neapro
bat, este un fapt nepermis. 
Chiar și la orchestra actua
lă (conducătorul ei cîntă la 
restaurantul amintit din a- 
nul 1951) am constatat o ne
regulă : repertoriul, aprobat 
de Comitetul județean de 
cultură și educație socialis
tă, are termen de valabili - 
tate 11 octombrie - 31 de
cembrie... 1976 (!) Un reper
toriu nu este o simplă for
malitate, el trebuie să ex
prime însăși valoarea or
chestrei ale cărei eforturi 
de perfecționare artistică, 
interpretativă, nu trebuie să 
înceteze pentru că funcția 
acestor formații nu este a 
unui fundal sonor, ci tre
buie să contribuie la pro
cesul de educație al omului.

T. SPATARU

bordate în propaganda vi
zuală probleme . stringente 
a I e întreprinderii cum 
sînt ritmicitatea producției 
pe decade, activitatea secto
rului de transport, calitatea 
cărbunelui, disciplina muncii. 
Or, de pildă, numai în pri
ma lună a acestui an, pen
tru nereaiizarea indicelui de 
calitate, zilnic au fost acor
date penalizări care au to
talizat 464 tone de cărbune.

Am reținut informația că 
în curînd propaganda vizua
lă va fi îmbunătățită. Tîrziu, 
credem noi, pentru că au 
trecut deja două luni din

„Călușarul"- dans captivant,
plin de ritm

• (Urmare din pag. I)

încă din secolul al XVI-lea. 
Răspîndit și in sudul Car- 
paților, dar și in nordul lor, 
in Transilvania, acest dans 
reprezintă o dovadă a uni
tății noastre etnice, a spi
ritualități poporului nostru".

Festivalul „Călușerul 
transilvănean" are un me
rit remarcabil in impulsio
narea preocupărilor pentru 
valorificarea particularități
lor artistic-coregralice in 
județul nostru. Este impre
sionant să vezi că la că
minul cultural din Costești 
activează 7 formații de 
călușeri, cea mai tinără fi
ind formată din șoimi ai

noul an și activitatea econo
mică a simțit nevoia spriji
nului acordat de acest mij
loc al muncii de partid. De 
aceea, comitetului de partid, 
organizației U.T.C., sindica
tului le revine îndatorirea 
de a lichida în cel mai 
scurt timp lipsurile consta
tate, de a acorda atenția 
cuvenită preocupării pentru 
ridicarea nivelului calitativ 
al propagandei vizuale, pen
tru a-i asigura un conținut 
viu, atrăgător, mobilizator 
dar mai ales concret, legat 
de sarcinile și preocupările 
colectivului minei.

și culoare
patriei care dansează ele
gant, cu chipurile transfi
gurate de efort, dar și de 
plăcere. De fapt sînt rare 
localitățile in care să e- 
xiste doar o singură for
mație. In cele mai multe 
localități pionierii au pre
luat acest dans de mare 
expresivitate artistică. Am 
mai remarcat un fapt deo
sebit : dansul „Călușerilor" 
țin vechime era un ritual) 
era executat numai de băr
bați ; de această dată am 
văzut fetele cum dansau 
alături de băieți sau chiar

■ in formații, întregi (la cămi
nul cultural din Costești). 
Faptul demonstrează posi
bilități egcile. ale fetelor și 
in executarea -acestui dans 
plin de vivacitate și tem
perament, de figuri acroba
tice și ritm năvalnic.

S-au acordat : PREMIUL 
SPECIAL AL JURIULUI for
mației din Costești, pentru 
complexitatea elementelor 
coregrafice ; PREMIUL CO
MIT ElULUI JUDEȚEAN DE 
CULTURA Șl cDUCAȚIE 
SOCIALISTĂ formației din 
Dineu Mare, pentru valoa
rea elementelor de tradiție 
și inovație. PREMII au fost 
date și celorlalte formații 
prezentate in concurs.

Dedicată minerilor din 
Lonea și Petrila, faza din 
Valea Jiului a ediției a IX-a 
a festivalului „Călușerul 
transilvănean" a fost un 
spectacol captivant, plin de 
ritm și culoare, sugerind for
ța, vitalitatea și expresivita
tea folclorului nostru și ta
lentul artiștilor amatori.

INIȚIATIVA „BRIGADA ÎNALTEI PRODUCTIVITĂȚI"
• (Urmare din pag. I)

să ne aducă ceea ce ne tre
buie. Dacă vreți, toți ducem 
pămînt pentru burajul găuri
lor și, odată ajunși în front, 
în cîteva minute am și pre
gătit „găluștile”. De ce să 
ținem un om sau doi cîte 
2-3 ore să le pregătească. 
Cînd avem nevoie de mate
riale, la intrarea în schimb 
ne ducem materialele. La noi 
întotdeauna veți găsi materi
ale de rezervă, nu așteptăm 
să se termine. După părerea 
mea, ține tot de disciplină. 
Adică, pentru a introduce 
disciplină e absolut necesar 
să-ți organizezi foarte bine 
munca în abataj pentru ca să 
nu se piardă timp.

- V-ați referit Ia orga
nizare. Cum aveți organi
zată brigada ?

- Noi avem practic trei 
fronturi de lucru. Avem 12 
șefi de schimb și vreo 20 de 
mineri, de toți sîntem 70 în 
brigadă. Cum ne organizăm? 
Ci m să vă zic eu? E ca in
tr-o gospodărie în care tot
deauna ai ce lucra. Se întîm
plă să avem, de exemplu, de

fecțiuni la bandă și să nu pu
tem evacua cărbunele. Atunci 
facem altceva. Pregătim lemn 
pentru susținere, sau batem 
găuri, sau punem plasa, sau 
pur și simplu facem ordine 
ca atunci cînd începem eva
cuarea să nu mai avem pro
bleme.

- Dar frontul de lucru 
cum vi-l pregătiți ?

- In situația în care la un 
front de lucru se creează pro
bleme și nu se poate realiza 
ciclul stabilit, pregătim tot ce 
trebuie pentru ca schimbul 
următor să meargă în plin. 
Să iau un exemplu. Azi noap
te eu trebuia să fac riparea 
transportorului și să perfo
rez frontul. Dar n-am putut 
pentru că mr s-a umplut si
lozul. Am făcut o muncă în 
plus și am dat cărbunele în 
spatele transportorului. Dar 
am făcut riparea și am per
forat pentru schimbul urmă 
for. Adică, ne eșalonăm ope
rațiile în așa fel ca timpul 
de lucru In front să fie folo
sit, de căițe fiecare om, in
tegral. Desigur, pentru asta 
trebuie să gîndești, să știi e- 
xact ce ai de făcut pentru 

ca să-ți poți organiza oame; 
ni' în așa fel îneît fiecare 
să-și îndeplinească sarcinile, 
indiferent dacă lucrează pen
tru schimbul în care este sau 
pentru schimbul următor.

- La o brigadă atît de 
numeroasă aveți oameni 
specializați pe anumite 
categorii de lucrări ?

- Avem oameni stabiliți la 
coperiș și la culcuș, fiecare 
avîndu-și locul lui precis de 
muncă în front unde lucrea
ză zi de zi. Dor, în același 
timp, fiecare este pregătit 
profesional să poată efectua 
orice operație în abataj, de 
la perforare la răpire, la sus
ținere, ori la riparea trans
portorului. Ne-am străduit să 
cunoaștem și utilajele cu 
ccfre lucrăm ca, la nevoie, 
să putem remedia pe loc a- 
numite defecțiuni.

- Cum lucrați cu noii 
veniți în brigadă ?

- Pe aceștia îi dăm în sea
ma celor mai buni mineri și 
îi solicităm la toate lucră
rile, nu-i ținem la făcut „gă- 
luști". Li se explică cu grijă 
ce și cum au de făcut și 
sînt îndrumați îndeaproape, 
nu greșesc dacă spun, părin

tește. Unii nu prea știu de 
vorbă și atunci îi mai și ju
decăm în brigadă. Că dacă 
unul nu mucește, pierde bri
gada.

- Cum reușiți să vă de
pășiți cu regularitate sar
cinile ?

- Eu zic că nu-i mare lu
cru. Dacă fiecare muncește 
conștiincios, din primo zi a 
lunii, nu se poate să nu 
acumulăm un plus. Numai 
că noi nu slăbim lucrul, ci 
muncim în același ritm fără 
să ne gîndim că avem puse 
de-o parte 1 000 de tone, să 
zicem. Muncim ca să dăm 
cărbune. Noi nu știm ce-i a- 
ceea „bătălia de la sfîrși- 
tul lunii" pentru realizarea 
planului.

- tn toată discuția noas
tră n-ați pomenit măcar 
o dată de productivitate. 
Ori, inițiativa se numește 
„Brigada înaltei produc
tivități".

- Așa-i. Dar am vorbit în 
schimb despre căile pe care 
se poate realiza o producti

vitate ridicată, adică tone 
mai multe pe post.

- Și dacă ar fi să sin
tetizăm discuția noastră ?■

- Aș spune că pentru a 
obține o productivitate ri
dicată e nevoie de o disci-, 
plină de fier, consimțită de 
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fiecare, de o bună organizare 
a muncii de la intrarea și 
pînă la ieșirea din mină și 
de folosirea din plin a timpu
lui de muncă. Nu-i mare lu
cru și, mai ales, nu-i nici 
un secret.

Cujer.cn
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F. C. M. Reșița — Jiul 3-2 (1-1)

Fotbal, Divizia A

Pe gazonul din Valea Do- 
manuiui, gazdele își jucau, 
duminică, ultima „carte" în 
speranța prinderii plutonu
lui ; acest lucru îl știau și 
fotbaliștii lui Traian lonescu 
și Ene II. Dar, deși cel avizat 
este de două ori mai peri-, 
culos, oaspeții s-au „încăl
zit" mai greu, fiind surprinși 
deja, în min. 2, de vigoarea 
atacurilor reșițene și înge- 
nuncheați : Mulțescu n-a pu
tut controla balonul pasat de 
Rusu, a interceptat Atodire- 
sei, înaintînd nestingherit 
spre buturile lui Homan ; un 
șut cu exteriorul și balonul a 
atins plasa sub vinciul stîng.

Oaspeții n-au acuzat lo
vitura primită, dimpotrivă, 
s-au avîntat în atac, cu toa
te că erau dezavantajați de 
vîntul puternic. Astfel, în 
min. 8, Mulțescu l-a depose
dat pe Hergane și, după un 
un-doi scurt cu Sălăgean, a 
readus egalitatea pe tabela 
de marcaj.

Due'ul celor două comba
tante o fost dur, fără me
najamente, însă sportiv. Ji
ul a rezistat, în prima re
priză, pentru că efec'ivul 
supraaglomera' al apărări a 
intervenit decis, prin inter
cepții spectaculoase, soldate, 
lucru remarcabil, cu pase 
la coechipierii din linia de 
mijloc. Să adăugăm însă și 
faptul că Bojin a șutat toar
te puternic, dar în afara 
spațiului porții lui Homan.

In repriza secundă, Mo- 
troc l-a introdus pe Portic în 
linia medicină, însărcinîn- 
du-l cu rolul de dispecer. Cu 
două extreme în vervă, me- 
talurgiștii atacă insistent. 
Centrările de gol sînt expe
diate de pe aripa stingă, 
părarea adversă se „sufocă1 
repede, respinge 
la întîmplare, așa încît 
tigul psihologic din

a- 
i“ 

baloanele 
cîș- 

prima

parte a întîlnirii este repe
de epuizat, in min. 53, Ato- 
diresei înscrie, dintre Bădin 
și Petre Grigore, la o fază 
în care Hpman nu s-a ară- 
fot decis, pentru ca, după 
o canonadă ae șuturi (Por
tic, Bora, Oancea, Floreă), 
în min. 74, scorul să urce. 
Cel de-a! treilea gol al învin
gătorilor a fost înscris de 
tînărul dar percutantul Oan
cea, printr-un sur sec în col- 

- țul lung.
Oaspeții au g'eșit angajîn- 
du-l în combinații doar ne 
Mulțescu, foarte bun în a- 
ceastă partidă, dar în perma
nență faultat de Portic, Po- 
rațchi și Hergane. In acest 
fel, reșițenii au avut posibi
litatea să se replieze ușor, 
anihilînd incursiunile lungi, 
dar solitare ale lui Bucures- 
cu. Dacă Jiul și-âr fi creat 
superioritate în combinațiile 
ofensive, alta ar fi fost 
soarta meciului. Cu toate a- 
cestea, cu 4 minute înainte 
de final, formația din Valea 
Jiului, pecetluiește scorul 
partidei - la o „floricea", 
Windt scapă balonul (de 
fapt toți cei patru portari 
au apărat slab) și Bădin a 
redus din handicap.

Infrîngerea de duminică 
demonstrează clar că Jiul 
se arată deficitar la pre
gătirea meciurilor în depla
sare, mgi ales la capitolul 
moral-volitiv, acceptînd a- 

~ priori soarta de martiră. De, 
fapt, cîntecul-acela „Așa e 
viața", gîndurit în singurul 
autobuz de suporterii ve- 
niți la Reșița (!) nu mai e 
la modă. Viața unei echipe 
de fotbal o fac, în primul 
rînd, componenții ei și apoi... 
adversarii.

REZULTATE TEHNICE :
Sportul stud. - U. Craio
va 3-1, „Poli" Timișoara 
- F.C. Constanța 2-0, 
F.C.M. Reșița - jiul Pe
troșani 3—2, A.S.A. Tg. 
Mureș - F.C. Petrolul 
3-1, S.C. Bacău - Dina
mo 1-0, F.C. Corvinul - 
C.S. Tîrgoviște 0-0, U.T. 
Arad - F.C. Olimpia 2-1, 
„Poli" lași — F.C. Argeș 
6-1, Steaua - F.C. Bihor 
0- 1.

ETAPA VIITOARE, 
martie : F.C. Bihor 
A.S.A. Tg. Mureș, Dinamo

Politehnica iași, U. 
Craiova - Politehnica Ti
mișoara, Jiul Petroșani - 
Steaua, FC. Petrolul 
F.C.M. Reșița, F.C. Olim
pia - S.C. Bacău, F.C. Ar
geș - F.C. Corvinul, C.S. 
tîrgoviște - U.T. Arad, 
F.C. Constanța - Sportui 
studențesc.

Ultimul tur

Mi- 
în

înaintea returului, antre
norul Cotormani a propus e- 
levilor săi un adevărat... tur 
de forță ■ în șase zile, 
nerul Lupeni a susținut,
deplasare, cinci partide, spre 
final oboseala spunîndu-și 
însă cuvîntul. Astfel, marți, 
minerii au întrecut la limită 
Unirea Tomnatic (a înscris 
lacob), joi au realizat din 
nou o victorie, în fața Strun
gului Arad 3—1 (pentru în
vingători au punctat lacob, 
Zlate și Boloș). Intîlnirile
susținute vineri și sîmbălă,
în compania formațiilor timi
șorene Electromotor și Pro
gresul, s-au încheiat la scor 
nedecis, d^fapt, din cau
za noroiului, balonul n-a a- 
juns, timp de 180 de minu
te, la vreo poartă. Duminică, 
la Craiova divizionara noas
tră B a fost depășită net de 
Electrop utere 0-4 (0-1), că
derea dinspre final datorîn- 
du-se însă și părtinirii cu ca-

De la trimisul nostru 
special la Reșița, 

Ion VULPE '

CLASAMENTUL

1. A.S.A. Tg. Mureș 18 10 4 4 32-17 24
2. Politehnica Tim. 18 9 4 5 27-21 22
3. Steaua 18 7 6 5 38-21 20
4. F.C. Argeș 18 8 4 6 30-29 20
5. Sportul studențesc 18 9 1 8 23-24 19
6. U.T. Arad 18 7 6 6 26-28 19
7. S.C. Bacău 18 6 7 5 24-30 19
8. Dinamo 18 7 4 7 26-23 18
9. F.C. Olimpia 18 8 2 8 26-25 18

10. F.C. Bihor 18 8 2 8 22-28 18
11. Politehnica lași 18 6 5 7 24-17 17
12. Jiul Petroșani 18 8 1 9 29-29 17
13. C.S. Tîrgoviște 18 6 5 7 15-27 17
14-15. F.C. Petrolul 18 6 4 8 23-24 16
14.-15. Univ. Craiova 18 6 4 8 17-18 16
16. F.C. Constanța 18 7 2 8 24-29 16
17. F.C. Corvinul 1,8 5 6 7 17-24 16

18. F.C.M. Reșița 18 5 2 11 18-32 12

FOTBAL, Cupa de iarnă : 
seria I : Minerul Vulcan - 
Știința 1-3(1), Minerul Pa- 
roșeni - Jiul (juniori) 3-0. In 
clasament conduce echipa 
studenților cu 8 puncte (go
laveraj 19-8); seria a ll-a : 
Parîngul Lonea - E.G.L. Pe- 
trila 3-0, Preparatorul Pe- 
trila - Minerul Aninoasa 
3-3. Conduce Minerul Ani
noasa cu 6 puncte (15-7).

HALTERE. In perioada 23- 
26 februarie, la Timișoara a 
avut loc prima etapă a di
viziei A, la care au partici
pat 10 echipe, între care și 
noile promovate C.S. Cluj- 
Napoca și Minerul Lupeni. 
Echipa minerilor a avut o 
comportare nesatisfăcătoare, 
fiind clasată pe ultimul loc 
cu 0 puncte. In primul rînd 
datorită faptului că, echipa 
s-a deplasat descompletată 
la 5 categorii (52; 90; 100 ; 
110 și 4- 110 kg). Apoi la 
categoria 75 kg., speranța 
antrenorului loan Pîrvu, 
Constantin Pusa, plecînd în 
ajunul competiției în ar
mată, a determinat efectu-

•

de forță...
re a judecat cavalerul flu
ierului din Bănie. Astfel, el 

• a făcut cadou concitadinilor 
lui nu mai puțin de două lo
vituri de pedeapsă, în repri
za secundă. Antrenorul Co- 
tormqni se declara mulțumit 
de comportarea sistemului 
defensiv al echipei sale; 
în speță pot fi evidențiați 
Budușan, Moise și Tonca, 
căpitanul de echipă consti
tuind un model de dăruire în 
teren. In schimb, mijlocașii 
și înaintașii - lacob, 
Zlate, Popa - s-au 
inconstanți de la o 
la alta.

Astăzi, fotbaliștii
susțin dificilele teste, 
ro nd apa' un program 
zat mai ales pe pregătirea 
tehnico-tactică, Fiindcă, du
pă cum se știe,, duminică, Mi- 
nerul Lupeni susține, pe te
ren propriu, prima partidă 
oficială a acestui sezon, în 
compania Daciei Orăștie.

„Daciadei * j
pe dupq s i s t e m u 
fiecare cu fiecare. Pri-rj 
mele trei locuri în grupa Af 
au fost ocupate în ordine de 
Petru Săpînțan, Ladislau I 
Lupa și Eduard Feneș, iae j 
în grupa B de Tiberiu Ba-^ 
ier, Constantin Covaci ș»? 
Tiberiu Opreanu.

Emilian DOBOȘ, corespț

Boloș, 
dovedit 
partidă

rrfncrl
ur- 

ha-

area unor schimbări de ca
tegorii a căror eficiență nu 
a dat roade, întrucît nici 
unul dintre concurenți nu 
s-a clasat între primii 10. 
Cele mai bune rezultate le-a 
obținut Ionel Bulgaru la 
categoria 75 kg. - locul XI 
și Dorel Bogdan la catego-
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Competițiile
Sub genericul „Daciadei", 

Asociația sportivă „Prepa
ratorul" Petrila a organizat 
un interesant concurs de 
șah în „familie". Timp de 
patru zile, la clubul din lo
calitate și-au disputat în- 
tîietatea 22 de preparatori. 
In prima fază, întrecerile 
s-au desfășurat în două gru-

„CUPA MINERUL" la prima ediție«
Pîrtia de lingă cabana Cîmpu lui Neag a găzduit duminică 'in-r 

trecerile de schi ale primei ediții a „Cupei Minerul", orga- j 
nizată de Asociația sportivă „Minerul" din Uricani. Au. 
participat concurenți din Uricani, Lupeni, Paroșeni, Deva șiiȚ 
Petroșani. Redăm mai jos cîteva rezultate pe categorii de 
vîrstă : CAT. 5 - 10 ani fete : Anișoara Moise, C.S.S.-Deva, 
Carmen Gașpar, Lupeni, Tiberica Rad, Energia ; CAT. 5 - 10 ■ 
ani băieți: Cristi Popescu, Adrian Krijela, Cristi Hojdea -tt 
toți din Lupeni ; CAT. 15-25 ani, fete : Gabriela Leib, „Pa- 
rîgul", băieți - Ștefan Petrușan, Aristică Popesc», Ștefan 
Csorîc, toți de la „Parîngul", CAT. 25 - 35 ani: Dumitru 
Bîrlida, „Parîngul", losif Sicht, oraș Lupeni, Hans Eberhard, 
M. Uricani ; CAT. 25 - 36 ani fete : Elena Bîrăianu, Olga 
Krijela, Terezia Kato, toate de la Lupeni ; CAT. 36 - 45 ani : 
Ion On și losif Bațoni, Lupeni, Adrian Napău, Uricani ; 
CAT. 45 ani - Adalbert Kato, Lupeni, Mihail Curaj, M. Paro
șeni, losif Gașpar, Lupeni, FOND fete: Margareta Orășa- . 
nu, Lupeni ; băieți : 16 — 25 ani Petre Vlaic, Petre Farcău, 
Lupeni. CLASAMENT ECHIPE : orașul Lupeni, „Parîngul" Pe
troșani, „Minerul" Uricani, „Minerul" Paroșeni, „Ener
gia" Paroșeni, „Preparatorul" Lupeni.

LUPTE. La Tg. Jiu s-a 
disputat, sîmbătă și dumini
că, etapa a lll-a a campio
natului republican pe echi
pe (juniori). Antrenorii Gheor- 
ge Pop și Vasile Făgaș au 
urmărit în primul rînd pre
gătirea juniorilor și copiilor 
pentru apropiatele campio- '

BRE V IAR SPORTIV
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ria 67 kg. In schimb, halte
rofilul Atila Nagy nu a fă
cut decît act de prezență, 
din lipsă de pregătire. Nu se 
poate face față în divizia A, 
cu numai două ore de 
trenament pe zi, cu un 
foarte restrîns și chiar 
complet. Deci consiliul 
ciației sportive 
peni și Consiliul 
de educație fizică și sr„. 1 
Lupeni trebuie să ia măsu
rile ce se cuvin.

an- 
lot 
in- 

Aso- 
Minerul Lu- 

orășenesc 
sport

națe individuale, căutînd să 
rodeze și alți copii și ju
niori în campionatul pe e- 
chipe. De exemplu, la cate
goria 52 kg, Mc, ian Filio 
a obținut 4 puncte la prima 
participa e în divizie. To
tuși, comportarea echipei a 
fost bună, elevii Clubului 
sportiv școlar din Petroșani 
ocupînd locul II pe echipe, 
iar la individual locurile I, 
prin Mircea Risipitu (62 kg.), 
Marian Sișu (68), Vasile Plu-

gar (90). Locul secund a re
venit lui Mihai Zoltan, iar 
locul III lui Ștefan Guzu (82), 
Nicuț Munteanu (100) și A- 
lexandru Szuszer (+100).

TENIS DE MASA, etapa 
municipală a „Daciadei" pen
tru sport de masă, catego
ria peste 19 ani; Nici ă doua 
programare a acestei etape 
nu a dat satisfacție deplină 
în ce privește participarea 
cantitativă și calitativă. Din 
cele 25 de asociații sportive 
sindicale, nu au fost prezen
te decît 8, campionii asoci
ațiilor sportive evoluînd sub 
nivelul... juniorilor. Pe pri
mele trei locuri s-au clasat : 
Valeriu Pișcoi (Invățămîntul 
Petroșani), Marin Olaru 
(I.M. Paroșeni) și Simion 
Lihoacă (E.G.C. Petroșani) 
La fete, primul loc a revenit 
Măriei Zamfir (I.M. Paro
șeni), urmată de luliana Bum- 
bu (E.G.L. Petrila) și Ioana 
Onuiescu (I.M.P.). t

anul 19/2, la I.M. Ani- 
a era un singur arcaș 

naestrul sportului Vasilg 
. umaș. Paradoxal, dar g 
acesta activa în secția flt 
tir cu arcul a Asociație? 
sportive „Parîngul" din Pe
troșani. Intr-o ședință de a- 
naliză a activității sportive, 
s-a luat hotărîrea de a se 
înființa o secție de tir cu 
arcul, sarcina de antrenor 
încredințîndu-i-se lui Vasile 
Tămaș.

Pentru început antrenorul 
a „tras la țintă" doar cu 
1 arcași, toți copii de la 
școala din comună. Trep
tat, treptat au prins gustul 
acestui sport și alți. elevi 
și tineri de la mină.

Arcașii din Aninoasa „țintesc" spre olimpiadă
Incepînd cu anul 1974 și 

pînă în anul 1977, arcașii 
din Aninoasa au stabilit 
peste 30 recorduri republi
cane la juniori. In anul 1976 
au devenit campioni na
ționali pe echipe la juni
ori, cucerind 3 medalii de 
aur și trei de argint. Anul 
trecut a fost cu ceva mai 
„sărac" în titluri. Au ocu
pat doar locul doi? deci „ar
gintul", la echipele de ju

niori, o medalie de aur prin 
Aurel Urițescu și două de 
argint, prin Dumitru Co- 
drea și Vasile Tămaș, ulti
mul la seniori.

Poligonul de tir e bine 
pus la punct. La amenaja
rea lui arcașii au fost a- 
jutați de organizațiile de 
partid, sindicat și U.T.G., 
de mineri, elevi, de locui
torii comunei. Poligonul se 
numără acum printre cele 
mai bune din tară. Potrivit

afirmației delegatului Fe
derației naționale de tir, 
cu mici retușări - e vorba 
de montarea unor semafoa
re și gazonare - poligonul 
va fi omologat pentru con
cursuri internaționale.

S-ar putea crede că ar
cașii din Aninoasa sînt nu
mai elevi'; dar nu este așa. 
Arcașul și antrenorul echi
pei, Vasile Tămaș, este lă
cătuș de mină; Aurel Uri- 
Jescu, Petrică Feier, Dumi-

tru Codrea și Dănuț Baron- 
cea sîn elevi, Ionel Petric, 
lăcătuș în subteran, iar loan 
Pop, strungar. Cu toții îm
bină în mod armonios mun
ca și învățătura cu pasiu
nea pentru sportul prefe
rat.

Deoarece o bună parte din 
arcașii formați părăsesc, jus
tificat, secția, plecînd la li
cee, facultăți sau în altă 
parte, secția de tir se preo
cupă în permanență de

schimbul de mîine. Chiar și 
în prezent se află în pre
gătire un lot de 7 copii, 
pasionați de tirul cu arcul. 
S-a preconizat, de aseme
nea, să se reînființeze în-i 
că în vara acestui an, e- 
chipa de fete. Acestor obiec-' 
five li se adaugă unul de 
mare ambiție sportivă.: să 
se numere printre secțiile 
de fir cu arcul din țară ca
re să aibă reprezentanți la 
Olimpiada de la Moscova, 
Pentru aceasta arcașii din 
Aninoasa se pregătesc cu 
asiduitate, atît acasă cîf 
și la antrenamentele inten
se organizate de Federația 
Română de Tir.

D. CRIȘAN
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Consfătuirea secretarilor 
comitetelor centrale ale partidelor 

comuniste și muncitorești 
din unele țări socialiste

ff BUDAPESTA 27 (Agerpres). 
luni dimineața a început la 
Budapesta Consfătuirea se
cretarilor cu probleme ideo
logice și internaționale ai 
Comitetelor Centrale ale 
partidelor comuniste și mun
citorești din 10 țări socialiste.

La consfătuire iau parte 
delegații ale Partidului Co
munist Bulgar, Partidului Co
munist din Cehoslovacia, 
Partidului Comunist din Cuba, 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, Parti
dului Muncitoresc Unit Polo
nez, Partidului Comunist Ro
mân, Partidului Muncitoresc

Prezențe
WASHINGTON 27 (Ager

pres). - In perioada 14-25 
februarie, tovarășul Vasile 
Pungan, șeful grupului de 
consilieri al președintelui Re
publicii Socialiste România, 
s-a aflat în Statele Unite, 
unde a avut întrevederi cu 
secretarul de stat al S.U.A., 
Cyrus Vance, cu consilierul 
pentru problemele securității 
naționale al președintelui 
S.U.A., Zbigniew Brzezinski, 
cu demnitari din conducerea 
Departamentului de Stat, mi
nisterelor comerțului și ener
giei, cu președinți ai unor co
misii parlamentare și alți

Comitetul O.N.U. 
pentru decolonizare 

cere retragerea trupelor 
K.S.A. din Namibia
NAȚIUNILE UNITE 27 (A- 

gerpres). - La sediul din 
New York al Națiunilor Unite 
a fost dat publicității un ra
port privind situația din Na
mibia, întocmit de Comitetul 
O.N.U. pentru decolonizare, 
în care se condamnă politica 
de teroare și represiuni în 
masă față de patrioții din 
Namibia, arătîndu-se că au
toritățile rasiste din R.S.A., 
care ocupă în mod ilegal te
ritoriu! namibian, „continuă 
să persecute pe africanii 
care luptă pentru eliberarea 
națională a Namibiei, invo- 
cînd legea din 1967 cu privi
re la terorism". In raportul 
Comitetului se menționează 
că în baza acestei legi repre
sive, autoritățile din R.S.A. 
încearcă să împiedice parti
ciparea populației africane 
la activitatea SWAPO.

Prognoza vremii pe luna martie
In martie, potrivit progno

zei Institutului meteorologic, 
temperaturile medii lungre 
vor fi puțin sub valorile nor
male. Regimul pluviometric 
va fi în general normal, iar 
pe alocuri peste normă, în
deosebi în estul țării. Zilele 
cu precipitații vor fi mai nu
meroase în prima și ultima 
decadă a lunii.

Intre 1 și 5 martie vremea 
va fi în general umedă, cu 
cer variabil, mai mult aco
perit în primele zile. Vor că
dea precipitații la început 
sub formă de ploaie și bur
niță, apoi și sub formă de 
lapoviță și. ninsoare. Vîntui 
va sufla moderat cu viteze 
de 25—35 km pe oră, mai 
întîi din sectorul vestic, apoi 
din nord. Temperatura va 
scădea treptat. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 6 
și 4 grade, local mai cobo
rîte, iar maximele între mi
nus 1 și 9 grade.

In zilele de 6—10 martie, 
vremea va fi relativ rece, cu 
cerul mai mult noros. Vor 
cădea precipitații atît sub 

Socialist Ungar, Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
Partidului Comunist din Viet-
nam.

Din partea Partidului Co
munist Român participă tova
rășii Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Politic E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

La deschiderea consfătuirii, 
tovarășul Ovari Miklos, mem
bru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.M.S.U., a a- 
dresat un salut către delega
țiile partidelor participante.

românești 
membri ai Congresului cu re
prezentanți ai cercurilor de 
afaceri, ai vieții științifice și 
academice din S.U.A.

Cu acest prilej au fost dis
cutate probleme privind dez
voltarea relațiilor româno- 
americane în lumina înțele
gerilor bilaterale realizate la 
cel mai înalt nivel, precum 
și alte probleme internațio
nale de interes comun.

LA HELSINKI A AVUT LOC 
o plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Finlandez, în cadrul că
reia au fost examinate pro
blemele legate de pregătirea 
celui de al XV|||-lea Congres 
al partidului, precum și situ
ația politică internă din Fin
landa.

LA LUANDA A AVUT LOC 
PRIMA ȘEDINȚA a Consiliu
lui Revoluționar (organul su
prem al puterii de stat) din 
Angola, prima organizată 
după Congresul MPLA - Par
tidul Muncii. In cadrul șe
dinței, la care a participat

Nicosia
Primele audieri în procesul 
intentat celor doi teroriști

NICOSIA 27 (Agerpres). 
- Luni au început la Nicosia 
audierile preliminare în pro
cesul intentat celor doi te
roriști care l-au asasinat, la 
18 februarie, pe Youssef Se- 
bai, secretar general al Or
ganizației de solidaritate a 
popoarelor afro-asiatice 
(O.S.P.A.A.), directorul casei 
editoriale „Al Ahram".

formă de ploaie, cit și sub 
formă de lapoviță și ninsoa
re. Vîntui va sufla moderat, 
cu intensificări locale la în
ceputul intervafului de pînă 
la 40—50 km pe Oră. Tempe
raturile minime vor fi cu
prinse între minus 8 și 2 gra- 
de, izolat mai coborîte, iar 
maximele intre minus 2 și 8 
grade, local mai ridicate.

Intre 10 și 15 martie vre
mea se va ameliora, cerul va 
fi variabil și vor cădea pre
cipitații slabe și de scurtă 
durată, semnalîndu-se îndeo
sebi lapoviță și ninsoare. 
Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 9 și 1 
grad, iar cele maxime între 
2 și 12 grade.

In perioada 16—20 martie 
vremea va ti în curs de încăl
zire. Cerul va fi temporar no
ros și vor cădea burniță și 
ploi slabe. Temperaturile mi
nime vor oscila între 0 și 6 
grade, izolat mai coborîte în 
depresiunile din estul Transil
vaniei, iar cele maxime între 
5 și 15 grade, local mai ri

Un raport 
„_ al premierului 
Consiliului de Stat 

al R.P. Chineze
PEKIN 27 (Agerpres). -

Hua Kuo-fen, premierul Con
siliului de Stat al R.P. Chine
ze, a prezentat, la prima se
siune a celei de-a V-a Adu
nări Naționale a Reprezen
tanților Populari a R-P. Chi
neze, un raport cu privire la 
activitatea guvernului, intitu
lat „Să ne unim și să lup
tăm pentru a construi o țarg 
socialistă modernă și puter
nică 1“

Raportul se referă pe larg 
ia lupta din ultimii trei ani 
și sarcinile generale pentru 
noua perioadă, la sarcinile 
pentru accelerarea construc
ției economice socialiste, 
dezvoltarea științei, educației 
și culturii socialiste, consoli
darea puterii politice și în
tărirea marii unități a popo
rului de toate naționalitățile. 
Raportul a făcut, de aseme
nea, o analiză a situației in
ternaționale și a relevat o- 
biectivele politicii externe a 
Chinei.

președintele Agostiriho Neio, 
au fost discutate aspecte ale 
situației politice, militare, e- 
conomice și sociale din An
gola. Au fost, de asemenea, 
discutate și aprobate legile 
privind bugetul de stat, intro
ducerea monopolului de stat 
asupra activității bancare și 
reforma legislației penale.

PRIMUL MINISTRU AL TUR
CIEI, Bulent Ecevit și primul

Potrivit agențiilor Reuter 
și France Presse, audierile 
vor dura aproximativ o săp- 
tămînă și vor fi urmate de 
un proces care va avea loc 
în fața unei curți cu juri, 
special constituite în acest 
scop de autoritățile de la Ni
cosia.

dicate. Dimineața și seara se 
va produce ceață, mai ales 
în estul țării,

Intre 22 și 25 martie vre
mea va fi caldă la început, 
apoi se va răci. Cerul va fi 
mai mult noros în a doua 
parte a intervalului. Vor că
dea precipitații sub formă de 
ploaie, iar în nordul țării și 
la munte, sub formă de la
poviță și ninsoare. Vîntui va 
sufla moderat, cu intensifi
cări locale la început din 
sud-vest, apoi din sectorul 
nordic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 
3 și 7 grade, iar maximele 
între 6 și 16 grade.

In ultimele zile ale lunii, 
vremea va fi în general ume
dă, mai ales în sudul și es
tul țării. Vor cădea ploi tem
porare, iar la munte și izo
lat în zona deluroasă preci
pitațiile vor fi și sub formă 
de lapoviță și ninsoare. Tem
peraturile minime vor fi cu
prinse între minus 2 și 8 gra
de, iar maximele între 7 și 
17 grad'e.

(Agerpres)

Orientul Mijlociu
TEL AVIV 27 (Agerpres).

- După convorbirea purtată 
tuni cu primul ministru al Is
raelului, Menahem Begin, și 
cu ministrul de externe, Mo
she Dayan, Alfred Atherton, 
asistent al secretarului de 
stat al S.U.A., care face în 
prezent „naveta" între E- 
gipt și Israel, a declarat pre
sei că partea israeliană i-a 
prezentat propriile propuneri 
concrete cu privire la De
clarația de principii asupra 
reglementării globale a con
flictului din Orientul Mijlo
ciu, propuneri pe care el le 
va transmite părții egiptene. 
Precizînd că nici una din 
părți nu a respins propuneri
le celeilalte referitoare la a- 
ceastă declarație, Atherton a 
relevat însă că pozițiile celor 
două țări continuă să fie deo
sebite și a refuzat să preci
zeze dacă s-au înregistrat 
progrese.

★
TEL AVIV 27 (Agerpres). - 

Agențiile internaționale de 
presă informează că guver
nul israelian a aprobat, la 
26 februarie, extinderea așe
zărilor israeliene existente în 
Sinai și trimiterea de civili în 
taberele militare implantate

Ploi torențiale, inundații 
și temperaturi scăzute în Spania

Furtuni violente, însoțite 
de temperaturi neobișnuit de 
joase pentru această zonă, 
s-au abătut asupra Peninsu
lei Iberice. La Madrid, ca 

ministru al Greciei, Constan
tin Karamanlis, au căzut de 
acord să se întîlnească în El
veția, în cursul lunii viitoare, 
pentru a examina modalită
țile de soluționare a conten
ciosului în problema Mării E- 
gee, transmite agenția United 
Press International, citind un 
anunț oficial de la Ankara.

Agenda reuniu AP cuprinde, 
totodată, și problematica le
gată de Cipru.

MAREA BRITANiE VA RE
PREZENTA INTERESELE CI
PRIOTE în Egipt, iar Grecia 
va gira interesele egiptene în 
Cipru - s-a anunțat la Cairo, 
în urma rechemărilor amba
sadorilor țărilor respective.

Centrul de cercetări pentru 
securitate minieră Petroșani 

ANUNȚĂ:
SCOATEREA LA CONCURS A URMĂ

TOARELOR POSTURI :

— cercetător științific 3 posturi
— cercetător științific

principal gradul III 2 posturi
Candidații la concurs vor depune la compar

timentul personal al C.C.S.M. Petroșani str. Dr. 
Petru Groza nr. 32—34, în termen de 30 de zile 
de la data publicării concursului, cererea de în
scriere împreună cu actele prevăzute în Statutul 
pentru organizarea activității și promovare a 
personalului de cercetare, aprobat, prin Decretul, 
nr. 689/28 Nț 11 1973, publicat în Buletinul Oficial 
al Republicii Socialiste România, partea I, nr. 1 
din 311971.

Retribuția conform Legii nr. 57/1974.
Informații suplimentare se pot obține de la 

compartimentul personal al unității, telefon 
41 622 interior 117.

MICA PUBLICITATE
VIND casă, 3 camere, gaz, 

garaj și mobilă-dormitor, o- 
cupabilă imediat, în centru. 
Inf. Deva, strada Călugăreai 
nr, 5. (110)

SCHIMB ^apartament, 2 
camere, încălzire sobe (bloc 
Magazin - Carpați) cu a- 
partament 2-3 camere, în
călzire centrală, str. Mineru
lui, Creangă, Aleea Fiorilor, 
complex „Hermes". Telefon 
42365. (108) 

pe malul vestic al Iordanu
lui. Hotărîrea a fost luată în 
cadrul unei reuniuni a cabi
netului consacrate problemei 
teritoriilor ocupate, examină
rii raportului ministrului de 
externe cu privire la negocie
rile cu Egiptul și la propune
rile egiptene privind „Decla
rația de principii" adusă de 
asistentul secretarului de stat 
american, Atherton, de la 
Cairo.

★
KUWEIT 27 (Agerpres). - 

„Iordania este dispusă să par
ticipe la negocierile egiptea- 
no-israeliene dacă sînt întru
nite două condiții principa
le : Israelul să se angajeze 
în mod public că se retrage 
din toate teritoriile arabe o- 
cupate și drepturile naționa
le ale poporului palestinian 
să fie garantate" - a decla
rat primul ministru al ior
daniei, Mudar Badran, în- 
tr-un interviu acordat ziarului 
kuweitian „Al-Rai Al-Aam“.

Iordania, a arătat în con
tinuare Badran, susține Orga
nizația pentru Eliberarea Pa
lestinei și va continua să-i a- 
corde tot ajutorul posibil în 
lupta sa pentru redobîndirea 
drepturilor palestiniene.

urmare a ploilor torențiale, 
rîul Jarama s-a revărsat, i- 
nundînd cartierul San Fer
nando. Ploi abundente s-au 
înregistrat și la Sevilla. Ele 
au fost însoțite, pe alocuri, 
de vînturi puternice a căror 
viteză depășea 100 de kilo
metri ia oră.

Ploi diî uviene au căzut în 
cursul ultimelor zile și în 
Portugalia, provocînd inun
dații îndeosebi în zona de 
sud a țării, unde instalațiile 
portuare au fost avariate. 
In regiunea Oveiro, La Costa 
Nova, marea s-a revărsat 
peste diguri, distrUgînd nu
meroase case și lăsînd sute 
de persoane fără adăpost.

In nordul țării, la Porto, Es- 
pinho și Vila Nova de Gaia 
străzile au fost inundate de 
ape, iar casele avaria'e. 
Peste 4 000 de persoane au 
fost evacuate.

ANUNȚ DE FAMILIE

Familia Anghel Constan
tin anunță cu adîncă durere 
stingerea din viață, la 20 fe
bruarie 1978, a iubitului lor 
tată și bunic

LĂZÂROIU CORNEL

și aduce mulțumiri tuturor 
celor care au participat la 
această grea încercare. (109).

MEMENTO
FILME

. PETROȘANI - 7 No-I iembrie : Prețul vieții;
• Republica : Hollywood, 

Hollywood ; Unirea Po
runcă întunecată; PE- 
TR1LA : Locotenentul Mc 
Q în acțiune ; LONEA : 
Cînd vine septembrie ; 
ANINOASA - Vaporul 
alb ; VULCAN - Republi-I ca din Uzic.e ; LUPENI I .- Cultural : Pledoarie
pentru dragoste ; Mun
citoresc : Zîna apelor.

9,00 Teleșcoală ; 10,00 
Antologia filmului pentru l I copii și tineret (reluare); |
1-1,25 In alb și negru (re- 
luare). Chico, lup... neîn- I 

1 țeles; 12,15 Telex; 16,00 J 
telex ; 16,05 Teleșcoală ; I 
16,35 Curs de limbă en- I 
gleză ; 17,05 La volan - I 
emisiune pentru conducă- | 
tori auto; 17,20 Tra
gerea de amortizare

IA.D.A.S. ; 17,30 Mult e 
dulce...; 17,55 Reportaj 
T.; 18,25 Publicitate;
18,30 Lecții TV. pentru Iu- I 
crătorii din agricultură ; |
19,00 întrebări și răspun
suri ; 19,20 1001 de seri ; 
19,30 Telejurnal ; 20,00
Roadele politicii parti- 

Idului de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării. 
Azi, județul Teleorman;

! 20,25 Seară de teatru.
Doctor în filozofie de I Branislav Nușici. Premie
ră TV. ; 21,55 Publicitate ; I 

. 22,00 Valsul nemuritor. J I Arii din operete ; 22,20 II Telejurnal. i

RADIO |

5,00 Buletin de știri ; I 
5,05 Ritmuri matinale ; I 
6,00 Radioprogramul di- | 
mineții ; 9,00 Răspundem i 
ascultătorilor; 10,00 Bu- I 
letin de știri ; 10,20 So- . 
liști români pe meridia- I 
nele cîntecului : Cornel • 
Constantiniu ; 10,40 Mio- j 
rița. Revistă de etnografie j 
și folclor; 11,00 Buletin | 
de știri; 11,05 Atlas fol- | 
doric ; 11,35 Discoteca 
„U" - Su Kramer ; 12,00 
Buletin de știr' 05
Din comoara folclorului 
nostru; 13,00 De fa . ru 
3 ; 15,00 Clubul curioșilor; 
16,00 Radiojurnal; 16,15 
Partidului cîntare; 16,25 
Coordonate economice ;
16,40 Noi înregistrări de 
muzică ușoară; 17,00 Bu
letin de știri ; 17,05 Me
moria pămîntului româ
nesc; 18,00 Orele serii; 
21,00 Buletin - de știri ; 
21,05 România - peisaj 
industrial contemporan ; 
22,00 O zi într-o oră ; 
23,00 Bijuterii muzicale; 
23,30-5,00 Non stop mu
zical nocturn. i 

îVREMEA

Stația meteorologică 
Petroșani comunică : Ieri 
temperatura maximă a ae
rului la Petroșani a fost 
de 8 grade, iar în Parîng 
de 2 qrade. Minimele au 
fost de 4 și respectiv 2 
grade.

Stratul de zăpadă în Pa
rîng : 27 cm. .

PENTRU URMĂTOARELE | 

24 DE ORE ; Vremea va ■ 
fi închisă, umedă, loca! va | 
ploua, iar la munte se i 
vor semnala precipitații j 
sub formă de lapoviță, |

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA, Petroșani, str. Republicii nr. 90 telefon s 4 16 62 (secretariat) 4 24 64 (secții). TIPARUL 1 Tipografia Petroșani, str. Republicii nr f>7


