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Cea mai ridicată 
(producție zilnică
■ Eforturile care se fac 
: la I.M Lupeni pentru re- 
| dresarea producției s-au 
: materializat, în urmă cu 
: o zi prin realizarea unei 
: extracții de 6 085 tone 
ț cărbune - cea mai ma
pe producție zilnică de la 
; începutul anului. Sectoa-
■ rele VI și IV au depășit 
: prevederile zilnice la căr- 
: bune cu 306 și, respec- 
| tiv, 135 tone. Brigăzile 
j care lucrează în abataje 
5 dotate Cu complexe me- 
Ș canizate, cele conduse de 
: Teodor Boncalo și loan 
: Sălăgean, obțin în ulti- 
: mul timp productivități de 
j 12,5 tone pe post. (Mica 
: Avram, corespondent).

I. M. Dîlja
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,,Brigăzile înaltei i 
productivități14 i 

realizează în plus! 
pînă la o tonă 

pe post
Brigăzile din abataj ale 

sectorului I al I.M. Dîlja, 
sector care a încheiat pri
ma jumătate a lunii mar
tie cu planul la cărbune 
îndeplinit, au îmbrățișat 
cu bune rezultate inițiati
va „Brigada înaltei pro
ductivități". In perioada 
la care ne referim, fieca
re brigadă și-a depășit 
nivelul planificat al pro
ductivității muncii. De pil
dă, sporul de productivi
tate realizat de brigada 
condusă de Constantin 
Buta se ridică la peste 
1 tonă pe post, ea fiind 
urmată de cele conduse 
de Nicolae Cosma și Va- 
sile Zaharia, cu cîfe 600 
și, respectiv, 120 kg/post.
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Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste România

D E C RE T 
pentru convocarea 

Marii Adunări Raționale
In temeiul articolului 54 din Constituție, Consiliul de 

Stat al Republicii Socialiste România decretează :
Articol unic. — Se convoacă Marea Adunare Națională 

în a șaptea sesiune a celei de-a șaptea legislaturi, în ziua 
de 24 martie 1978, ora 10.

NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele

Republicii Socialiste România

Preparația Lupeni oferă o valoroasă experiență
în aplicarea INIȚIATIVELOR MUNCITOREȘTI
Principalul cîmp de acțiune

Economisirea materialelor și energiei
Corespunzător condițiilor și 

tehnologiilor specifice activi
tății de preparare, s-a dove
dit de o utilitate practică 
deosebită inițiativa aplicată 
la preparația Lupeni „o zi 
pe lună de funcționare a 
instalațiilor cu reactiv de fio- 
tație economisit". In procesul 
de preparare a cărbunelui 
cocsificabil, unde cheltuielile 
materiale participă cu o mare 
pondere în cheltuielile gene
rale de producție, o aseme
nea inițiativă, larg valorifi
cată de întregul personal de 
exploatare al flotației, Coor
donat pe cele trei schimburi 
de maiștrii Florea Tigoianu, 
Mircea Dănuțiu și Eugen 
Mărciuc, s-a finalizat, îm
preună cu alte căi de econo
misire a materialelor, prin 
diminuarea substanțială a

consumurilor specifice 
materiale. Exprimată în 
nomii bănești, reducerea 
sumurilor materiale pe 
s-a ridicat la 26 milioane lei.

In această cifră sînț conți
nute și economiile de metal

linele concluzii pentru
semestrul II al anului universitar
• Metoda consultațiilor s-a dovedit foarte 

bună
© Rezultate sub posibilitățile institutului
• Nu s-au aprofundat cunoștințele la dis

ciplinele fundamentale

Al doilea semestru al acestui an de învățămînt uni
versitar se află în plină desfășurare la Institutul de mine 
din Petroșani. Dar sesiunea examenelor de iarnă, primă 
verificare frontală a pregătirii studenților, este o proble
mă încă de actualitate, fiind obiectul unor analize comple
xe, desfășurate în spiritul exigențelor formulate de secre
tarul general a! partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la Conferința Națională a Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști d:n România. Referitor la concluziile desprinse 
din sesiunea de examene, tovarășul prof. univ. dr. ing. 
ILIE CONSTANT INESCU, rector al Institutului de mine, 
ne-a spus :

ani —
stăpină pe două meserii

Rozalia Oprean este o 
tinărq muncitoare, ca ati- 
tea altele, din orașul Vul
can. La cei 23 de ani ai 
săi, se poate mindri că are 
un loc de muncă pe măsu
ra posibilităților ei, lucrea
ză la una din întreprinde
rile de prestigiu din oraș, 
calificată în două meserii, 
sudor și galvanizator, este 
căsătorită și are un copil.

O carte de vizită cvasi- 
completă pentru o tinără a
zilelor noastre, la care doar (Continuare în pag. a 3-a)

în cinci ani s-au adăugat 
multe elemente. La galva
nizare a ajuns ceva mai 
tirziu, după cum ne mărtu
risea, „abandonind o me
serie frumoasă pentru alta 
și mai frumoasă. Aici piese
le stilpului hidraulic sint 
ajutate să-și prelungească 
viața, să reziste la umezea
lă și la condițiile deosebite 
din subteran. Ce e mai deo-

C. IOVANESCU

în pagina a 3-a

Individ — colectivitate
• Sensul existenței unui constructor
• Petrecerea era, in realitate, o capcană

y.

parcursul semestrului în care 
ne aflăm. Examenele au do
vedit că studenții nu au a- 
profundat cunoștințele la dis
cipline fundamentale pen
tru profilul institutului (elec
trotehnică, bazele mineritului, 
mașini și transport minier, 
mecanică, exploatări miniere 
la zi, rezistența materialelor), 
fapt care a făcut necesară o

Convorbire realizată de 
T. SPATARU

- Rezultatele cu care s-au 
încheiat examenele nu ne 
mulțumesc și le apreciem sub 
posibilitățile institutului nos
tru, necorespunzătoare po
tențialului didactic-științific și 
sub condițiile de instruire de 
care dispune institutul nos
tru. Consiliul științific a ana
lizat cu atenție întreaga si
tuație, formulînd și un an
samblu de măsuri concrete 
radicale, ce trebuie aplicate 
încă din aceste zile pentru 
a imprima responsabilitate în 
pregătirea studenților pe tot

de realizate prin aplicarea unei 
alte inițiative de către forma
țiile de întreținere ale atelie-

Ing. Victor CORPADEA 
preparația Lupeni

eco- 
con- 
1977

• (Continuare în pag. a 2-a)

OÎNTEOUL ADÎNCULUI
Cunoașterea tradițiilor
locale și punerea lor

în valoare
» A treia zi a săptămînii 
„Cîntecul adîncului" a fost 
orientată spre teme de larg 
și real interes. Cunoașterea 
tradițiilor minerești de mun
că și luptă sub conducerea 
Partidului Comunist Româna 
fost o acțiune profund edu
cativă, organizată de Mu
zeul județean și Muzeul mi
neritului, urmărită cu interes 
de un public tînăr, Istoria es
te o dimensiune a naturii u- 
mane și contribuie la mode
larea personalității, la pro
cesul de educație revoluțio
nară a tineretului. Comunică
rile prezentate la această în-

tîlnire cu istoria revoluționa
ră a acestor locuri, au scos 
în evidență și aspecte mai 
puțin cunoscute publicului 
larg din lupta minerilor pen
tru demnitate, pentru viața 
de astăzi.

Caracteristică zijei de ieri 
a fost și dezbaterea proble
maticii de etnografie și artă 
populară din Valea Jiului și 
județ, orientată spre mai bu
na cunoaștere și valorificare 
în muzee, pe scenă sau în 
texte publicate. Aceasta a

T. SPATARU

• (Continuare în pag. a 2-a)
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ABUNDENȚA DE PRO
DUSE. In perioada trecută 
din acest an, Fabrica de 
produse lactate din Livezeni 
a pus la dispoziția locuito
rilor 
te 
57 
tone 
tone 
tone 
lapte. Beneficiile peste ce-

din Valea Jiului, pes- 
sarcinile de plan, 
tone înghețată, 7 
brînză telemea, 4,5 
brînzeturi diferite, 6 

smîntînă și 77 000 litri

le planificate se ridică la 
320 000 lei. (D.C.)

GOSPODARII ORAȘULUI 
LUPENI și-au înscris în pre
ocupări modernizarea sălii 
de sport din cadrpl clubu
lui din localitate. Astfel, se 
are în vedere amenajarea 
unei tribune încăpătoare 
pentru spectatori. Sala va 
dispune, de asemenea, de 
vestiare și baie. Lucrarea 
va fi realizată prin mun
că patriotică. (I.M.)

CEASORNICĂRIE LA A- 
NINOASA. Cooperați va
„Deservirea" din Lupeni a

• (Continuare în pag. a 2-a)
_ e

deschis o nouă unitate în 
cadrul complexului coope
rației meșteșugărești Ani- 
noasa. Este vorba de o no
uă ceasornicărie, în care 
lucrează personal muncitor 
de specialitate dotat cu tot 
ceea ce necesită execuția 
unor lucrări de calitate. 
(A.H.)

SUPLIMENT METODIC 
„Sănătatea". Venind în 
sprijinul orientării activului 
voluntar al organizației de 
Cruce Roșie, suplimentul 
metodic nr. 2 al revistei 
„Sănătatea" are o temati-

•că bogată, deosebit de ins- 1 
tructivă. Rubrica „Acțiuni, 
inițiative, proiecte", precum 
și articolele „Educația sa- J 
uitară de masă în fabrici, 
uzine, în satul contempo
ran", „Donarea onor.lică 
de sînge - un domeniu me
reu prioritar" și altele pri
lejuiesc un rodnic schimb 
de experiență, pentru îmbu
nătățirea activității comisi
ilor de Cruce Roșie. (T.Vt)

I
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Un obiectiv primordial al muncii politice 
Toate brigăzile cu planul 
și angajamentele realizate

Adunări de dări 
de seamă 

în organizațiile 
de partid

Organele și organizațiile 
de partid de la mina Petrila 
se preocupă cu răspundere, 
în aceste zile, de buna des
fășurare a adunărilor gene
rale de dare de seamă. In 
centrul activității este situ
ată preocuparea pentru ca 
adunărilor să -li se asigure 
un conținut bogat, un pro
nunțat caracter de lu
cru. Pregătirea și desfășu
rarea acestor importante e- 
venimente din viața comu
niștilor sînt așezate sub sem

nul unei noi 
calități, supe
rioare socotind 
că saltul revo
luționar la ca
re sînfem che
mați trebuie sâ 
înceapă în 
primul rind
din organiza
ția de partid, dinamizatorul 
tuturor acțiunilor noastre.

In acest context, adunările 
generale pentru dare de sea
mă care au avut loc pînă 
în prezent au analizat mo
dul în care organele alese, 
ceilalți comuniști s-au preo
cupat de realizarea crește
rilor la extracția de cărbune. 
Un număr mare de mineri, 
șefi de brigadă și de schimb, 
maiștri, ingineri, tehnicieni - 
cum sînt Gheorghe Zaharia, 
Arglur Păcuraru, Radu An
drei, Ion Ojog, Viorel Cor- 
cneș, Mihai Iszlay, Constan
tin Bercea, loan Fuldp, Da
mian Munteanu, Constantin 
Geamănu și alții - au făcut 
propuneri înscrise pe o scară 
întinsă de probleme, vizînd 
îmbunătățirea stilului și me
todelor muncii de partid, în
tărirea democrației interne și

semestrul
© (Urmare din pag. I) 

acțiune largă de cunoaștere 
a cauzelor, la nivelul grupe
lor de studiu, anilor și cate
drelor. împreună cu comitetul 
de partid și asociația studen
ților comuniști, urmărim în 
mod riguros frecvența stu
denților la tot procesul de 
învățămînt, extinzînd și me
toda verificării permanente 
a cunoștințelor (prin lucrări 
ae control, teste etc.). La dis
ciplinele care au practicat a- 
ceastă modalitate de studiu 
dirijat, s-au obținut și rezul
tate bune.

- Situația cu care s-cu 
încheiat examenele expri
mă, intr-un mod concen
trat, însăși eficiența acti
vității insfructiv-educative 
din timpul semestrului. Vă 
rog, tovarășe rector, să 
detaliați și acest aspect 
din viața institutului de 
mine.

. — Scopul principal al în-

1.
!

Spitalul Petroșani. împreună cu jucăriile, micii paci
ent! se simt ca la ei acasâ.

a disciplinei de partid, creș
terea răspunderii fiecărui 
membru de partid în fața
sarcinilor ce-i revin.

Desigur, în activitatea 
noastră, este încă mult loc 
pentru mai bine. Comitetul 
de partid pe întreprindere, 
biroul său urmăresc îndea
proape ca adunările genera
le să dezbată, cu răspunde
re, neajunsurile ce se mani
festă încă în activitatea u- 
nor brigăzi sau sectoare de 
producție. Ne referim la ab

sențele nemo
tivate, la ne- 
folosirea in
tegrală a 
timpului de 
lucru, neres- 
pectarea teh
nologiilor și 
normelor de 
producție, la 
numeroase al

te abateri, sâvîrșjte chiar de 
către unii membri de partid. 
Trebuie să recunoaștem că a- 
tîta timp cît există brigăzi ră
mase sub plan, atîta timp cît 
se înregistrează productivi
tăți scăzute - ca urmare a 
nefolosirii timpului de lucru 
- nu se poate vorbi despre 
o eficiență a muncii politice 
la nivelul cerințelor etapei 
actuale. O atenție deosebită 
este acordată, în acest sens, 
stabilirii de răspunderi con
crete, în seama membrilor 
birourilor organizațiilor de 
bază și conducerii sectoare
lor, pentru întărirea discipli
nei, pentru ca fiecare for
mație, la locul său de mun
că, să realizeze sarcinile de 
plan.

Tiberiu SVOBODA 
secretar adjunct a! comitetului 
de partid de la I.M. Petriia

Unele concluzii pentru
II al anului universitar
vățămîntului superior minier 
este formarea omului nou, a 
tinerilor înzestrați cu convin
geri comuniste, revoluționare 
despre muncă și viață, cu o 
temeinică pregătire profes- 
sională, caracteristică specia
liștilor necesari economiei 
noastre naționale. Dacă me
todele subordonate acestui 
scop sînt în ansamblu bune, 
am constatat că ele sînt per
fectibile deoarece s-au mani
festat și lipsuri, îndeosebi în 
continuitatea lor, în contro
lul și îndrumarea exercitate 
de cadrele noastre didacti
ce. Metoda consultațiilor es
te foarte bună, de exemplu, 
dar am constatat că această 
formă de pregătire nu a fost 
frecventată tocmai de stu
denții cu cunoștințe deficita
re. Și astfel ajung la proble
ma frecvenței, care este de 
domeniul disciplinei. Este 
necesară crearea unei opinii 
ferme din partea masei de 
studenți pentru a nu mai to-

Instantaneu de la noua unitate C.L.F. cu autoservire de la Petri'a.
Foto : I. LICIU

,,Acțiunea primăvara**

Gospodarii comunei
Odată cu zilele însorite din martie a început „Acțiu

nea primăvara" și în comuna Aninoasa. Pe această temă 
am avut o convorbire cu tovarășul Teofil Blag, primarul 
comunei.

— Cum au demarat lu
crările gospodărețti-edi- 
litare. de înfrumusețare a 
localității ?

— Startul n-a fost specta
culos, dar în curînd apăsam 
pe accelerator. Pot insă afir
ma că toți cei 19 deputați 
comunali, 2 municipali și u- 
nul județean, ne sprijină în 
traducerea în viață a obiec
tivelor cu care am răspuns 
chemării la întrecerea lansa
tă de comuna Goicea.

— Concret, ce s-a făcut 
pînă acum ?

— S-au curățat străzile și 
trotuarele după topirea ză
pezii, circa 500 ml de șanțuri 
și un hectar de zone verzi. 
La aceste acțiuni am avut

lera cazurile de indisciplină 
față de care trebuie să fim 
intransigenți. Cadrele didac
tice - care desfășoară și o 
activitate educativă, politică 
-— trebuie să cunoască foar
te bine studenții, să se preo
cupe cu toată responsabili
tatea de formarea tineretului 
universitar în spiritul exigen
țelor formulate de partidul 
nostru. In aceeași ordine de 
idei, trebuie să folosim toate 
mijloacele și instrumentele 
muncii de educație cu mai 
multă eficiență : clubul cultu
ral studențesc (pînă acum cu 
activitate inferioară celei din 
anii trecuți), gazetele satiri
ce, întîlniri cu personalități 
ale vieții noastre politice, ști
ințifice, cultural-artistice. 
Muncim astfel ca totul, și 

mai ales adunările generale 
de partid și ale asociației 
studenților comuniști, să fie 
o școală de educație comu
nistă, în spiritul respectului 
și dragostei pentru muncă.

Reînnoițl-vă 
abonamentele 

la „Steagul roșu"
Ziarul vă oferă - în 

fiecare dimineață - infor
mații, reportaje, anchete, 
interviuri din viața poli-' 
tică, social-economică și 
cultural-educativă. a Văii 
Jiului, știri și comentarii 
din viața politică inter
națională.

Costul unui abonament 
este :
• 24 lei - 3 luni
• 48 lei - 6 luni
• 96 lei - 1 an
Vreți să fiți bine in

format ?
Cititi, zilnic, „Steagul 

roșu". 

sprijinul permanent al depu- 
tațiior Aurel Cristea, losif 
Punci, Gheorghe Pagnejer, 
Miron Rădoi, Gheorghe Cos- 
tinaș și alții.

— Ce alte acțiuni edili- 
tar-gospodărești sînt pre
conizate ?

— Continuarea lucrărilor 
de amenajare a locului de 
agrement, gazonarea poligo
nului de tir .cu arcul, cons
truirea a două poduri și pa
tru podețe noi, extinderea cu 
încă o jumătate de hectar a 
zonelor verzi și amenajarea 
celor existente, plantarea a 
6000 puieți de salcîm pe te
renurile supuse eroziunilor, 
repararea a 10 kilometri de 
drum comunal, amenajări și 
reparații de străzi și trotua
re, întreținerea bazelor spor
tive — sînt doar cîteva din
tre acestea. Era să omit o 
lucrare pe care o executăm 
prin contribuția bănească și 
muncă necaîificată a cetățe
nilor din Iscroni. E vorba de 
construirea unui atelier școa-

Arhitectonică nouă

Economisirea energiei electrice
• (Urmare din pag. I) 

rului mecanic al preparației 
funicularelor și depoului, res
pectiv, „reducerea de către 
fiecare formație a consumului 
de metal cu 1 tonă pe an".

Aplicarea în fiecare secție 
din preparafie a inițiativei 
„economisirea la fiecare uti
laj în funcțiune a 1 kWh pe 
zi", nu numai că a sensibili
zat pe fiecare preparator să 
ia atitudine împotriva abate
rilor care se soldează cu ri
sipirea energiei electrice' - 
o avuție națională ce se ce
re folosită rațional, cu maxi
mă chibzuință — ci a condus 
implicit la reducerea consu
mului, respectiv la economi
sirea a peste 2 milioane kWh. 
Tot aici se cere amintit fap
tul că a fost îmbrățișată cu 
mult succes de către colecti
vele din compartimentul 
transport, precum și de către 
formațiile care muncesc la 
centrala termică, inițiativa 
„funcționării utilajelor o zi 
pe lună cu combustibil eco

la lucru
lă pe lingă școala de aici. 
Săparea și turnarea fundației 
a fost deja terminată de cetă
țeni. In munca edilitar-gospo- 
dărească ne bucurăm de 
sprijinul I.M. Aninoasa, 
I.C.M.M., U.M.T.C.F., Fabrica 
de oxigen, al organizațiilor de 
tineret și de femei, organiza- 
țiiior de pionieri de la cele 
două școli, de masa largă 
de cetățeni.

— In domeniul agricol, 
ce aveți în plan ?

- Sînfem o comună industri- 
al-agrară. Deci avem multe de 
făcut și în acest domeniu. 
Repararea stînelor din mun
ții Cindet și Morișoara. ferti
lizarea cu îngrășăminte chi
mice a 300 hectare de pășuni 
alpine și curățirea acestor 
terenuri. De îndată ce zăpe
zile se vor topi de pe munți, 
se vor executa aceste lucrări 
cu sprijinul cetățenilor. In 
încheiere doresc să mai a- 
mintesc că vom mobiliza ță
ranii cu gospodărie individua
lă la plantarea a cel puțin 
2000 pomi fructiferi, pregăti
rea și însămînțarea de primă
vară a terenului agricol.

Convorbire consemnată 
de D. CRIȘAN

nomisit", materializată în ce
le 800 tone combustibil con
vențional economisit în anul 
trecut pe întreaga preparafie.

Pe de o parte, faptul că 
ultilajele și instalațiile din 
fluxul de preparare se află 
în mișcare neîntreruptă iar 
mediul lor de funcționare 
este puternic coroziv, iar pe 
de altă parte, deoarece ins
talațiile provin în unele ca
zuri din import, formațiile 
de întreținere ale atelierului 
electromecanic, conduse de 
Ștefan Racz, Toader Moldo
van, Andrei Drotzinger și al
tele au aplicat pe -scară lar
gă inițiativa care își propune 
„asimilarea și confecționarea 
în atelierele proprii a cel pu
țin cinci repere sau piese de 
schimb pentru utilaje impor
tate". Pe această cale, au 
putut fi asimilate în anul tre
cut, în atelierele proprii, 25 
asemenea repere, printre ca
re coșuri de centrifugă, co
nuri de alimentare a centri
fugelor, pistoane pentru ma

Cunsașlerea tradi
țiilor locale 

și punerea lor 
in valoare

• (Urmare din pag. I) 

fost tema comunicărilor, discu
țiilor și acțiunilor practice cu 
caracter de exemplificare 
(expoziții, o șezătoare folclo
rică) care au avut loc la Pe
trila (Casa pionierilor) și 
Cîmpu iui Neag, zonă care 
păstrează elemente vechi, 
autentice de artă populară.

★
Astăzi vor avea loc mani

festări caracteristice preocu
părilor oamenilor muncii din 
municipiu.
• Membrii cenaclului lite

rar „Panait Istrati" al Văii 
Jiului se vor afla din dou în 
mijlocul minerilor, de data 
aceasta la I.M. Dîlja (ora 16).

• La Institutul de mine a- 
re loc (ora 18} simpozionul 
cu tema „Semnificația și im
portanța Conferinței Națio
nale a U.A.S.C.R. în înfăp
tuirea exemplară a sarcini
lor reieșite din cuvîntarea 
secretarului general dl parti
dului, tovarășul Nicolae , 
Ceaușescu".
• La ora 18, sub genericul 

„Bucuroși de oaspeți", for
mațiile artistice de amatori 
și creatori literari prezintă 
programe cultural-artistice la 
căminele muncitorești.
• O acțiune inedită și ne

cesară: trecerea în revistă a 
formațiilor artistice de la 
secțiile de preparare a căr
bunelui din Valea Jiului (pre- 
parația Coroești, ora 14).

• La clubul tineretului din 
Uricani (ora 17) un schimb 
de experiență referitor la ac
tivitatea cultural-educativă și 
artistică a tineretului, orga
nizat de Comitetul municipal 
U.T.C.

★
Festivalul de muzică u- 

șoară, poezie cu tematică 
minerească, artă plastică și 
foto, ediția a VH-a, va avea 
sîmbătă și duminică o parti
cipare numeroasă. Pînă ieri 
dimineață, la Casa de cultură 
din Petroșani erau înscriși 20 
de concurenți la muzică u- 
șoară, 33 la poezie, 14 la 
arfă plastică și foto, din 16 
județe ale țării. In vederecr- 
acestei competiții artistice ia 
Casa de cultură din Petro
șani a avut loc aseară o pre- 
selecție a soliștilor de muzi
că ușoară, care vor reprezen
ta Valea Jiului. O ultimă in
formație : președintele juriu
lui va fi compoiztorul Florin 
Comișel.

șini de zefaj, în genera! re
pere cu largă întrebuințare, 
ceea ce ne-a permis să gos
podărim, mai judicios și să e- 
conomisim fondurile rezerva
te acestui scop. Prin buna în
treținere a utilajelor, prin ex
ploatarea lor la parametri 
înalți, cu multă pricepere, 
precum și prin îmbunătățirea 
reparațiilor preventive, s-a 
creat terenul propice nașterii 
unei noi inițiative : mărirea 
cu 10 la sută a duratei de 
exploatare a instalațiilor și 
utilajelor față de grafice. 
In acest mod,, ciclul reparați
ilor curente s-a prelungit, 
decurgînd un șir de avantaje, 
îndeosebi economice.

Toate faptele relatate re
prezintă doar cîteva exemple 
care confirmă valoarea deo
sebită a inițiativelor muncito
rești aplicate la preparația 
Lupeni, dovedind totodată că 
eficiența a constituit princi
palul criteriu după care s-a 
făcut extinderea și gereș^i;.’ 
zarea lor.

I
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Sensul existenței

unui constructor
Cei 27 de ani de partici

pare efectivă la înălțarea 
impetuoasă a orașului Uri- 
cani, la dezvoltarea armo
nioasă a localității în care 
s-a stabilit și și-a întemeiat 
un cămin ca tînăr construc
tor, îi dă dreptul și mindria 
lui loan Călina să se consi
dere „veteranul" construc
torilor din oraș. Și pe bună 
dreptate. Căci tînărul din 
anii '50 și-a descoperit aici 
vocația, aceea de construc
tor.

Exact pe locul în care în 
acest an Ion Călina înalță, 
alături de ceilalți construc
tori blocul nr. 16 al celui 
mai tînăr cartier al orașului, 
Bucura — ajuns în mai pu
țin de 5 ani la peste 2000 
de locuitori —, se afla cînd- 
va șirul barăcilor în care a 
trăit familia sa, sute de alte 
familii de mineri și construc
tori. Toate aceste familii o- 
cupă acum apartamentele 
confortabile ale blocurilor 
înălțate în același loc. Dis
pun de spații comerciale 
construite la parterul blocu
rilor in care locuiesc. Ală
turi de căminul muncitoresc 
cu 300 de locuri, s-a ridi-

cat o cantină. Pentru ace
lași cartier s-au realizat 
două rezervoare noi de a- 
limentare cu apă. Numeroa
se alte obiective edilitar- 
gospodărești întregesc zes
trea de dotare a cartierului, 
în care blocul 16 
prima construcție 
nou ansamblu de 
care va cuprinde 
apartamente. La 
tuturor își aduce contribuția 
și loan Călina.

„Neică" — așa cum 
spun acum majoritatea con
structorilor, este prețuit de 
toți. O bună parte dintre 
ei și-au început modelarea 
profesională și educația 
sub ochii săi, prin grija sa 
părintească, Fie că sint 
fierar-betoniști, fie dulgheri, 
fie montori de prefabricate 
(toate aceste meserii fiind 
practicate, după necesități 
cu aceeași competență și 
dăruire muncitorească de 
către vrednicul veteran), 
respectul ce ,i-l poartă fie
care rămîne nestins, chiar 
dacă, pe măsură ce și-au 
însușit meseriile, au trecut 
în alte formații, lăsind lo
cul noilor veniți doritori să

a

de soră
colectivitate |

I 
I 
I

ATITUDINI

constituie 
dintr-un 
locuințe 

285 de 
execuția

ti

învețe meseria de construc
tor. In acest colectiv, comu
nistul și activistul sindical 
Călina continuă să fie pro
motorul cel mai fervent 
spiritului de echipă.

— In calitate de șef 
echipă și-a realizat lună 
lună exemplar sarcinile 
plan — ne-a declarat, 
șantierul blocului 16, aflat 
la al treilea nivel, secreta
rul adjunct cu probleme e- 
conomice al comitetului de 
partid pe grup, tovarășul 
Dumitru Stancu. Pentru în
sușirile sale de om și mun
citor, pentru corectitudine, 
cinste și disciplină se bucu
ră de încrederea și stima tu
turor tovarășilor de muncă 
din șantier.

Anton HOFFMAN

al

de 
de 
de 
pe
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La 23 de ani — 
stăpînă pe două meserii

• (Urmare din pag. i)

sebit decît să știi că prin 
munca ta ai contribuit la 
ușurarea muncii celor care 
scot cărbunele din adîncul 
pămtntului!" Despre Roza
lia Oprean am aflat că de
pune mult suflet pentru lu
crul bine făcut. Piesele pri
mite de la atelier și intro
duse de miinile ei in baia 
de galvanizare poartă în
totdeauna amprenta 
ții. Exemplul luat de 
legele ei mai mari, 
da Tuinea și Ileana 
nu, care au inițiat-o
nele meseriei, ii este o bu
nă călăuză în muncă. De

calită- 
la co- 
Aristi- 
Oltea- 
în tai-

altfel, nu numai de la a- 
cestea a învățat cîte ceva. 
In atelierul de galvanizare 
totul se face in colaborare, 
fiecare ajutîndu-se în re
zolvarea sarcinilor zilnice, 
sarcini care, de fapt, sint 
ale întregului colectiv.

Căsătorită cu Victor O- 
prean, tot un cunoscut gal- 
vanizator al secției, 
gește profilul unei 
dedicată cu pasiune 
tei meserii. Aceste 
calități, surprinse de 
situează în rîndul muncito
rilor de frunte, al construc
torilor de utilaj minier — 
oameni de nădejde în mu
nicipiul nostru.

I.M. Vulcan. Discuție la 
„înaltă tensiune" înainte 
de intrarea în șut. Șeful 
de echipă, electricianul 
Ortopan Dumitru, un co
munist de nădejde al sec
torului I, împreună cu 
membrii echipei trece în
că odată peste principa
lele probleme care trebu
ie rezolvate în sector. 
Spiritul de echipă este în
că una din calitățile a- 
cestor oameni destoinici.

Foto : Gh. OLTEANU

în brigada noastră
nu rămîn decît cei disciplinați

La noi, disciplina e una 
pentru toți. Nimănui nu-i es
te permis s-o încalce. Primul 
la șut e șeful de schimb. Și 
tot el e ultimul care pleacă din 
abataj, la sfîrșitul schimbului. 
Iar în ceea ce privește disci
plina, șeful schimbului e cu 
adevărat suveran. Dreptul de 
a fi aspru cu cei care o în
calcă are la bază exemplul 
personal. Maftei Tudoruț, 
Traian Borșa, Gheorghe Gio- 
sanu, Gheorghe Mihăilescu, 
sînt șefii mei de schimb și 
mă mîndresc să-i știu oameni 
dintr-o bucată, de nădejde, 
pe care te poți bizui oricînd.

Pînă nu demult, minerii 
Aurel Leonte și Gligor Cos- 
tea ne dădeau bătaie de 
cap, făcînd nemotivate u- 
neori, în zilele de retribuție, 
împreună cu șefii de schimb 
am stat de vorbă cu ei 
le-am spus deschis : 
ții de șut și ești cu noi, 
fără noi. De lucru îți 
după puterea ta. Cu t 
mai mult. Dar dacă vrei 
continui să lucrezi cu noi, 
tunci respectă-ne, fi punctual 
și disciplinat 1" Și oamenii 
ne-au înțeles, fiecare în felul 
lui. In cele din urmă Aurel 
ne-a părăsit. Cît despre Gli- 
gOr< pot spune că în prezent

te poți bizui pe el, nu mai 
face nemotivate, a devenit un 
ortac de nădejde.

Dumitru SABĂU 
miner, șef de brigadă, 
sectorul V I.M. Vulcan

și
,Ori te 

, ori 
dăm 

nimic 
să
a-

Lupul răsturnat în spătarul 
unui trunchi de brad capito
nat, părea să cugete. Spați- 

zgo- 
sub- 
ale 

„că- 
lupul

, ile pădurii lărmuiau de 
! , motele personalului în

ordine — oi și oițe —, 
cîte unui berbece măi 
pos". Nu mai era tînăr 
nostru ; i se schimbase părul, 
devenise mai greoi, un colț 
i se cam clătina, dar năravul 
îi rămăsese ca în frageda ti
nerețe. Făcu un gest cu laba 
și Un Lup mai tinerel se des- 

umbră, fă- 
„La 

auzi 
ecou cu vibrații 
„La ordin ! M-ai

prinse din 
ră zgomot, 
șefule !", se 
un 
lice, 
mat ?

— Chemat ! — zise 
nul, cu vocea îngroșată și 
parcă obosită.

— Păi, să-mi spui, despre 
ce-i vorba ?

— Despre ce-ar putea fi, 
decît despre plecarea mea... 
Leul și-a pus laba și parafa 
pe petecul ăla de hîrtie... Nu 
mai e de stat, băiete, nu mai 
e de stat... Vezi tu, „Priete
nia" eu Leopardul, știam eu 
că n-o să sfîrșească bine. E- 
hei ! Și cîte fleici și momite 
n-am plătit... Dar acum s-a 
sfîrșit, plec... inecal-ar conți
nutul buteliilor cu care i-am 
astîmpărat setea... Că erau 
„grase" fleicile... Of, pădu
re, pădure, mare e nerecu
noștința animalelor tale !.,. 
Oftă Lupul plin de năduf.

— Lasă, șefule, nu-ți fă 
sînge rău, mai sînt ele, unele 
„carnivore" care nu uită 
nele pe care l-ai făcut, 
eu, eu de exemplu... Cum

ordin, 
ca 

meta- 
che-

bâtrî-

bi-
Și 
o 

să uit că ți-ai tras de la colți
și mi-ai dat „aragazul ’ ăla 
frumos", ca să-mi încălzesc 
bîrlogul, sau covorașul „per
san", că fîneața îmi cam în
țepa blănița, sau „frigide-

rul“... încăpător !... Că atît 
îmi mai lipsea, ca să-mi fie 
vizuina casă... Că 
masă era ! O-mpârțeai 
mine, slavă Pădurii...

— Vezi tu, băiete, 
m-a întrebat Gaița pe 
să „propună" în locui 
așa, mai pe ocolite, 
indicat pe tine, că „t 
nostru, apă nu se face". Ia
că, mă împac cu gindul ăs
ta... Te las în loc bun... Că 
la răscruce de drumuri... 
Curge ! D-aia te chemai, să- 
ți predau inventarul, oile și 
oițele, și berbecii, afară de 
unul... Pe ăsta am de gînd 
să-l rumeg... de-ar fi să-l plă
tesc de trei

— E cam 
tînăr, cu o 
în glas.

— O să-i 
cioarele și-apoi o să-l jupoi... 
O să fac treaba asta I... Si
gur o să...
Și Lupul purcese la „preda

re", mai dînd un „sfat", mai 
urlînd a „pagubă", mai scă- 
părîndu-și mînia ochilor în
roșiți, de cîte ori privirea îi 
aluneca 
In final 
zare :

— Să

masa...
cu

cînd 
cine 

meu, 
te-am 

,sîngele

ori...
lînos I... zise cel 
notă de respect

rup eu întîi pi-

pe o anume 
mai veni cu

„hîrtie". 
o preci-

nu uit lucrul i 
de căpătîi... Să fii | 
în relațiile cu Leul; i

cel mai 
prudent 

i s-au 
cam înmulțit „neamurile"... 
In curînd, Pădurea va răsu
na de răgetele lor...

Către seară, cînd Lupul pu
se în laba Cățelandrului 
„cheile" gestiunii, rînjea...

Lăsase Pădurea pe „mîini- 
le" nepotului de soră.

Am zîmbit și eu, pe sub 
mustăți, știind că nu pentru 
mult timp.

A cui este 
I legitimația 
I de călătorie ? 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

I

între- 
familii
aces- 
citeva 
noi, o

Dacian MARIN
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ă cu aboriamen- | 
legitimație de i- I 
. Consider că I

I
I

într una din zilele tre- 
cute, fiind în autobuzul 
ce face ruta Petroșani - 
Uricani mi-a fost dat să 
asist la o discuție penibi
lă. Cînd i s-a solicitat a- 
bonamentul, o tîniîră l-a 
prezentat. Stupoare. Abo
namentul era pe numele 
unui bărbat. Cum era__ și 
firesc, casiera a cei ut să 

a
Bheîn-

se legitimeze. Tînâra 
refuzat categoric, 
țeles că abonamentul a 
fost reținut. Deoarece o- 
biceiul de a se „împru
muta* abonamentele altor 
persoane este destul de 
frecvent, vin cu o propu
nere. Periodic, ca Ic 
C.F.R., navetiștii să pre
zinte, la cererea taxatoa
rei, odată cu abonamen
tul și o I 
dentitate. ______
astfel ar fi stîrpit acest 
„obicei". i

Petru NICHIFOR, 
Petroșani |

Comportarea 
elevilor —

în dezbaterea
părinților

Organizată din iniția
tiva Comitețiilui comunal 
de partid Aninoasa, adu
narea părinților care du 
copii la Școala generală 
nr. 1 din localitate a luat 
în discuție ordinea și dis
ciplina elevilor. Au parti
cipat peste 220 de părin
ți. Din discuțiile purtate 
de învățători, profesori și 
părinți a reieșit necesita
tea întăririi continue a co
laborării școală - familie 
ca părinții să controleze 
în permanență comporta
rea copiilor la școală, si
tuația la învățătură, să-i 
educe prin muncă și pen
tru muncă, în spiritul dra
gostei față de partid și 
patria noastră socialistă.

Participarea la adunare 
a tovarășului judecător 
Petru Rusu, din Petroșani, 
a constituit un bun prilej 
de informare a părinților 
privind unele acte norma
tive strîns legate de edu
carea elevilor, îndatoriri
le ce revin părinților față 
de copii și altele.

Iosif ȘIMO, 
învățător, Aninoasa

Petrecerea" era, în realitate, o capcanăN
Două prietene tinere s-au 

aventurat să poposească sin
gure, nepermis de mult, în 
„Cafe-Bar'ul" din Lupeni. tîr- 
ziu, în noapte s-au despăr
țit, îndreptîndu-se spre case
le lor. Una a juns. Cealaltă 

_ însă, căreia dintr-o delicatețe 
ușor de înțeles nu-i vom da 
numele, a trăit o tragică a- 
ventură, nemaiajungînd aca
să...

Totul a început de la o 
„cunoștință întîmplătoare". 
Un individ, pe adevăratul lui 
nume luliu Orosz, a urmărit-o 
la ieșirea din „Cafe-Bar" și 
a acostat-o, prezentîndu-se 
în aparență politicos :

— Numele meu. e „Mură- 
tură"t Vreau să facem cunoș
tință !

- ?!?
Deși nebăgat în seamă, in

dividul insistă pe lingă fată, 
propunîndu-i, în cele din ur-

mă, să-l însoțească la o „pe
trecere". Fata refuză, 
constată că e singură și ne
ajutorată în noapte, și că es
te urmărită îndeaproape de 
alți doi indivizi. Unul din ei 
Lazăr Rus, se oferă s-o „sca
pe" și s-o ajute să ajungă a- 
casă. Dar în scurt timp fata 
își dă seama, cu disperare, 
că în realitate cei trei sînt 
în cîrdășie. Este „plimbată" 
cînd de unul cînd de celălalt 
prin noapte. Intră toți pe 
poarta nr. 2 a minei Lupeni. 
Portarul nu-i întreabă ce 
caută în incinta minei la o- 
ra aceea, nu-i ' legitimează 
cum era firesc s-o facă. Stră
bat de la un capăt la celă
lalt, după ora 22, incinta mi
nei. Ies tot atît de ușor pe 
poarta nr. 6. In cele din ur
mă ajung într-un apartament 
din cartierul Braia, unde aș-

dar
tepta un complice al celor
lalți trei...

A urmat un coșmar pentru 
tînăr'a fată, care a devenit 
victima unui fapt mîrșav — 
violul...

Intre timp, îngrijorată de 
întîrzierea neobișnuită a fe-

Anchetă socială

tei de acasă, familia ei a in
trat în alertă. Vecinii au .să
rit în ajutorul părinților, cău- 
tînd-o peste tot... Abia a 
doua zi au aflat însă că ul
tima dată fata ă fost văzută 
cu prietena sa 
Bar"... Au început cercetări 
cu ajutorul miliției. Numai 
după 24 de ore au fost des- 
coperiți, în sfîrșit, făptașii,

la „Cafe-

împreună cu victima... Cre
deau că o pot convinge să-i 
ierte, reținînd-o cu forța în 
apartament...

Cu toate că profilul moral 
inuman al acestor indivizi 
este zugrăvit de însăși fap
tele lor, abia la procesul pu
blic acesta s-a conturat pe 
deplin, în toată hidoșenia 
lui. In cursul urmăririi pena
le, s-a constatat că unul din
tre ei, Lazăr Rus, a mai su
ferit o condamnare pentru 
infracțiune cu violență, fiind msu, rrecvenji
grațiat în anul trecut. Al doi- ,ai restaurantelor, amatori de 
lea și al treilea, luliu Orosz 
și Petru Orosz, au fost sanc
ționați în repetate rînduri 
pentru acte de indisciplină 
în producție, fiind absento- 
mani notorii. Iar al patrulea 
Mărcuș Coloman, era pus pe 
trîndăvie, trăind din expe
diente de pe o zi pe alta.

Procesul, cum era și firesc,

s-a judecat în public. Printre 
cei prezenți în sală se aflau 
foști tovarăși de muncă ai 
inculpaților, care au aprobat 
sentința aspră, dar dreaptă, 
dată pe baza unor dovezi 
clare de necontestat. Pe ban
ca acuzaților, alături de ei 
se afla însă și iresponsabili

tatea pe care numai ignoran
ța o poate genera. Nici u- 
nul din ei nu are mai mult 
de 7 clase, iar de lectură, e- 
ducafie - nici vorbă! Toți 
erau, însă, clienfi frecvenți 

' , ____.' .. j
băuturi „tari". Un vechi și 
înțelept proverb românesc â- 
firmă că destinul și-l face 
omul, prin faptele sale. Ni
mic rhai adevărat pentru tris
tul destin pe care și l-au 
făurit, prin faptele lor inuma
ne acești indivizi, cărora le-a 
fost dată pedeapsa meritată.

Viorel STRAUȚ
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New York Adoptarea în Consiliul de

Participarea unei delegații 
de istorici români la Conferința

cu tema „Războiul și societatea"
NEW YORK 15 (Agerpres). 

- Delegația de istorici ro
mâni formată din general- 
maior dr. Ilie Ceaușescu, co
lonel C. Căzănișteanu și dr. 
Fiorin Constantinescu a 
participat în perioada 13-15 
martie, la o conferință cu 
tema „Războiul și societa
tea", organizată sub auspi
ciile Universității orașului 
New York și ale Departa
mentului de studii sud-est

europene. Au participat spe
cialiști în istoria militară, 
cercetători, profesori, stu- 
denți.

Delegația română a pre
zentat comunicări științifice 
și a participat la dezbateri 
în cadrul secțiilor, infor- 
mînd despre politica mili
tară a Românie,! și lupta 
pentru eliberare națională a 
poporului român, ca și des
pre alte momente din is
toria națională.

Securitate a unui proiect 
de rezoluție în problema 

rhodesiană
NAȚIUNILE UNITE 15 (A- 

gerpres).Adoptînd un pro
iect de rezoluție în problema 
rhodesiană prezentat de 
grup de țări nealiniate, Con
siliul de Securitate al CLN.U. 
a condamnat „toate tentati
vele și manevrele regimului 
ilegal de la Salisbury avînd 
ca scop menținerea la putere 
a unei minorități rasiste" și, 
totodată, a declarat „ilegală 
și inacceptabilă" orice re
glementare internă încheiată 
sub auspiciile regimului lui 
Smith. In favoarea rezoluției 
au votat reprezentanții a ze
ce țări, neînregistrîndu-se nici 
un vot împotriva ei. Repre-

Intense operațiuni militare în sudul Libanului
Agențiile internaționale de 

presă anunță că, în noaptea 
de marți spre miercuri, forțe
le armate israeliene au de
clanșat operațiuni militare 
intense, de mari proporții, în 
sudul Libanului. Aceste for
țe, cuprinzînd peste 25 000 
de oameni și alcătuite din 
toate armele, au pătruns pe 
întreaga frontieră sudică a 
Libanului cu Israelul, atacînd 
numeroase localități, îndeo
sebi așezări în care se află 
palestinieni.

Atacurile forțelor israelie
ne au fost precedate de 
bombardarea violentă de că
tre unități de artilerie și avi
ație a numeroase localități 
de frontieră.

Corespondenții militari is- 
raelieni, care transmit de 
pe teatrul operațiunilor re-

leva numărul foarte mare 
de obiective și suprafețe în
tinse afectate de operațiunile 
declanșate de forțele isra
eliene „împotriva taberelor 
palestiniene și a localități
lor din sudul Libanului, a 
zonei Arkoub, la poalele 
muntelui Hermon, precum și 
împotriva bazelor palestinie
ne din zona limitrofă ■ cu 
Israelul".

Agenția palestiniană Wa
fa relata că, după opt 
ore de lupte îndîrjite, în 
cursul cărora s-au înregis
trat peste 30 de raiduri a- 
eriene, forțele palestiniene 

ripostau atacurilor israeli
ene.

Agenția France Presse men
ționează că, miercuri după- 
amiază, avioane israeliene 
au efectuat un raid împo
triva bazelor palestiniene

din portul • Tyr, ca și asu
pra altor .centre situate la 
sud de Beirut.

La rîndul său, Radiodifuzi
unea libaneză a anunțat 
bombardarea de către avia
ția israeliană a localității 
Damour ța 20 km sud de 
Beirut), precum și a tabere
lor palestiniene din Sabra 
și Bourj Brajneh, suburbii 
sudice ale Beirutului.

Relatările de presă pri
vind desfășurarea operațiu
nilor informează că se în
registrează numeroase victi
me în rîndul populației pre
cum și distrugeri de obiec
tive civile, consemnîndu-se 
mari pagube materiale.

După cum rezultă din in
formările de presă primite, 
operațiunile declanșate de 
forțele armate israeliene în 
sudul Libanului continuă.

zentanții celor cinci țări oc
cidentale membre ale Consi
liului de Securitate -Marea 

un Britanie, Franța, S.U.A., Ca
nada și R.F. Germania - s-au 
abținut de la vot.

Rezoluția adoptatq relevă 
că înlăturarea grabnică a re
gimului minoritar al lui lan 
Smith și înlocuirea forțelor 
militare ale acestuia consti
tuie condiții prealabile prio
ritare pentru restabilirea le
galității în Rhodesia.

După retragerea 
trupelor somaleze 

din Ogaden
MOGADISCIO 15 (Ager

pres). - Somalia a încheiat, 
miercuri, operațiunile de re
tragere a efectivelor sale mi
litare din provincia Ogaden, 
a declarat la postul de radio 
ministrul informațiilor în gu
vernul somalez, reluat de a- 
genfia United Presse Inter
national.

Potrivit agenției UPI, mă
sura anunțată se aplică nu
mai efectivelor armatei re
gulate somaleze, și nu celor 
cîteva mii de insurgenți ca
re și-au făcut cunoscută in
tenția de a continua acțiu
nile de gherilă împotriva a- 
utorităților etiopiene chiar du
pă retragerea armatei soma
leze din Ogaden.

Greva minerilor 
americani

WASHINGTON 15 (Ager
pres). - In cadrul negocieri
lor dintre reprezentanții sin
dicatului minerilor americani 
și ai proprietarilor de mine 
de cărbune s-a ajuns la un 
acord de principiu privind 
proiectul noului contract co
lectiv de muncă, au anunțat 
președintele sindicatului, Ar
nold Miller, și negociatorul- 
șef al patronului, Nicholas 
Camicia. Acordul intervenit 
în a 99-a zi de la declan
șarea grevei și în a cincea 
zi de la invocarea legislați
ei Taft-Hartley,trebuie să fie 
ratificat de Consiliul de ne
gociere al sindicatului și, 
apoi, supus aprobării, prin 
vot direct, celor 160 000 de 
greviști.

Autoritățile speră ca aceas
tă mișcare revendicativă de 
amploare să ia sfîrșit prin 
ratificarea și aprobarea a- 
cordului, în termen de 10 zi
le de la realizarea lui.

LA BUDAPESTA S-AU DES
CHIS LUCRĂRILE celei de-a 
XXXVI-a sesiuni a Comisiei 
Dunării. La sesiune participă 
delegațiile statelor membre 
precum și reprezentanți ai 
unor organizații internaționa
le. Prima ședință a sesiunii 
a fost consacrată aniversării 
a 30 de ani de la semna
rea convenției referitoare la 
regimul de navigație pe Du
năre.

UNUL DIN LIDERII orga
nizației teroriste americane 
Ku Klux Klan, David Duke 
a fost declarat indezirabil 
în Marea Britanie și i s-a 
cerut să părăsească imediat 
teritoriul britanic, a anunțat 
Scotland Yard-ul.

ECHIPAJUL STATIEI ȘTIIN
ȚIFICE ORBITALE „Saliut-6" 
se va întoarce joi pe pămînt, 
conform programului de 
zbor, anunță agenția TASS.

Miercuri, cosmonauții luri 
Romanenko și Gheorgbi Gre- 
ciko au realizat ultimele o- 
perațiuni legate de conserva
rea sistemelor de bord și a- 
paratelor stației „Saliut-6" și 
au pregătit nava ‘cosmică 
„Soiuz-27" pentru zbor spre 
Pămînt.

Sport • Sport • Sport

LuPte Șapte sportivi din 
Valea Jiului la finala pe tară
In zilele de 11 și 12 mar

tie, la Hunedoara s-a desfă
șurat etapa de zonă a Cam
pionatului, republican de ju
niori 1 și II la lupte. Din. cei 
17 sportivi calificați la eta
pa județeană, 7 au obținut 
dreptul de a participa la fi
nala campionatului R.S.R. in
dividual din cadrul „Dacia- 
dei", la sportivi de perfor
manță, ce va avea loc între

16 și 18 iunie a.c. la Timi
șoara. Juniori mici : Nicolae 
Risipitu (56 kg), Marian Sișu 
(65 kg), Mihai Zoltan (75 kg), 
Nicuț Muntean (87 kg). Juni
ori mari : Mircea Risipitu (57 
kg), Alexandru Căpățînă (74 
kg) și Vasile Plugar (82 kg).

De menționat că au parti
cipat sportivi din 10 județe.

A. SLABII

Au fost desemnați 
campionii municipali la box 

(juniori mici și mari)
In ringul amenajat pe sce

na palatului cultural din Lu- 
peni s-a desfășurat etapa 
municipală a campionatului 
național (juniori I și II), la 
care au participat pugiliștii 
celor trei secții de box din 
municipiul nostru -— Jiul Pe- 
trila, Minerul Vulcan și Mi
nerul Lupeni. Dacă unele în- 
tîlniri, cum au fost cele din
tre loan Pișleag (Vulcan) - 
Simion Dănuț (Jiul) și Pascu 
Bițu (Jiul) — Vasile Ungurea- 
nu (Lupeni), la juniori mari, 
au oferit puținilor spectatori 
întreceri disputate și de un 
bun nivel tehnic, iar la ju
niori mici au demonstrat o 
bună pregătire fizică și teh
nică Vasile Gheorghiu (Jiul), 
Sevastian Fotache (Vulcan) și 
Gheorghe Cernea (Lupeni), a- 
ceste reușite reprezintă puțin 
din ceea ce ar fi trebuit să

ofere tinerii pugiliști, ținînd 
seama și de faptul că mai 
mult de jumătate din cîștigă- 
torii categoriilor au fost de
clarați învingători fără ad
versar.

lată campionii municipali 
pe 1978, în ordinea catego
riilor : juniori mici : Virgil 
Chirilă (Lupeni), Aurel Leu
că (Vulcan), Vasile Ghiorghiu 
(Petrila), Sevastian Fotache 
(Vulcan), Gheorghe Cernea 
(Lupeni), Ladislau Vladar (Lu
peni), Gheorghe Stănciuc și 
Adalbert Zercula (ambii din 
Vulcan), și Alexandru Milos 
(Lupeni); juniori mari : Po
rumbel Drăghici (Jiul), Vasi
le Văduva și Alexandru Ma- 
carie (ambii din Lupeni), loan 
Pișleag (Vulcan), Pascu Bițu 

și Dănuț Adochiței (Jiul); loan 
Născu (Lupeni).

S. BĂLOI

Astăzi, etapă 
la fotbal

Astăzi se desfășoară me
ciurile etapei a 22-a a cam
pionatului diviziei A la fot
bal. Cele două partide din 
Capitală se vor disputa du
pă următorul program : Di
namo - F. C. Corvinul Hu
nedoara (stadion Dinamo) ; 

.Steaua - S.C. Bacău (stadi
on Steaua).

In țară vor avea loc ur
mătoarele jocuri : F.C. Olim
pia Satu Mare - Politehnica 
Timișoara ; Universitatea Cra
iova - U.T. Arad ; Jiul Pe
troșani - F.C. Constanța ; 
C.S. Tîrgoviște - F.C. Argeș 
Pitești ; F.C.M. Reșița - A.S.A. 
Tg. Mureș ; Politehnica lași - 
Sportul Studențesc • F.C. Pe
trolul Ploiești - F.C. Bihor. 
Toate meciurile vor începe 
la ora 16,00.

Posturile noastre de radio 
vor transmite, alternativ, as
pecte de , la toate întîlnjrîle 
etapei. ^Transmisia se va e- 
fecfua pe programul I, cu 
începere de la ora 15,45.

(Agerpres)

Popice
La etapa județea- ț 

nă de performanță i 
din cadrul „Daciadei", ; 
desfășurată la Hunedoara, i 
locul I și dreptul de parti- ’ 
cipare la etapa finală a j 
revenit lui Victor Miclea, ■ 
cu 1703-p.d. (864 și 869 i 
p.d.). iar la perechi Mi- ț 
clea și Mihai Ernest 1 675 ț 
p.d. (864 și 811 p.d.). ț

In cadrul campionatului ; 
municipal (turul 3) desfă- Ș 
șurat pe arena Jiul Pe- 1 
trila, au participat numai ș 
echipele Jiul Petrila și ș 
„Vîscoza" Lupeni (fete) j 
care au realizat 1 683 5 
p.d. și respectiv 1 115 p.d. • 
Surprinzător este faptul i 
că celelalte două echipe , 
participante din campio- j 
nat (Constructorul minier | 

j și Preparatorul Petrila) nu j 
: s-au prezentat.

I

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Străina, seriile l-il ; 
Republica : Comedie mută 
'77 ; Unirea : Acțiunea
„Autobuzul"/PETRILA : Ah, 
Jonathan, Jonathan! ; LO- 
NEA : Ultima jertfă : ANI- 
NOASA : Celălalt Francisco; 
VULCAN: Pintea; LUPENI: 
— Cultural i Poruncă întu
necată ; URICANl : Călăto
riile lui Guiiver.

TV.

Telex; 16,05; i v,v5 Tele- 
16,35 Curs de lim- 

: 17,05 Reportaj pe

16,00 
școală ; 
bă rusă , ,
glob : Namibia ; 17,25 Con
sultații juridice ; 17,45 Ba
lade și vechi cîntece din 
Mehedinți ; 18,05 România 
pitorească ; 18,35 Turneul 
internațional de box „Cen
tura de aur"; 19,20 1001 
de seri ; 19,30 Telejurnal ; 
19,50 La ordinea zilei în 
economie ■ 20 00 Ora tine
retului ; 21,00 Teatru TV : 
„Este vinovată Corina ?" de 
Laurențiu Fulga - Premieră 
TV; 22,20 Telejurnal.

rul melodiilor ; 9,00 Răs
pundem ascultătorilor ; 
10,00 Buletin de știri ; 10,25 
Recital Corina Chiriac ; 
10,45 Atlas folcloric; 11 00 
Buletin, de știri; 11,05 
Spre țel comunist - cînte
ce ; 11,35 Discoteca „U" - 
Locomotiv G.T. ; 12,00 Bu
letin de știri ; 12,05 Uni
versul familiei; 13,00 De 
la 1 Ta 3; 15,00 Teh- 
nic-Club ; 15,45 Fotbal, mi
nut cu minut ; >8,00 Orele 
serii ; 20,00 Interpreți ai cîn- 
tecului maramureșan : An
gela Buciu, Titiana Mihali, 
Nicolae Sabău și frații Pe- 
treuș ; 20,30 Reflexele-tim
pului. Oameni și fapte ale 
actualității noastre socialis
te în reportaje ; 20,40 Ca
dențe sonore. Buletin de 
știri (ora 21,00) ; 22,00 O 
zi într-o oră ■ 23,00 Melo- 
ritm '78 ; 24,00 Buletin de 
știri ; 0,05 - 5,00 Non stop 
muzical nocturn. (Buletine 
de știri la orele 2,00 ; 4,00).

Pronoexpres

RADIO
■ 5,00 Buletin de știri ; 5,05 
Ritmuri matinale; 6,00 Ra- 
dioprogramul dimineții ; 
7,00 Radiojurnal. Buletin, 
meteo-rutier. Sport; 8,00
Revista presei ; 8,10 Curie-

I 
I

I
i

I
I
I
I

I 
I

Rezultatele tragerii Pro- 
noexpres din 15 martie 1978

Extragerea I : 11 9 37 
3 21.

Extragerea a ll-a : 10 
41 13 30 19.

Fond de premii :
1 077146 lei.

Report categoria I : 
221 525 lei.

Mica publicitate

36

16 I
I
I

întreprinderea minieră 
„ Livezeni

Organizează concurs

PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR 
POSTURI:

— 3 maiștri minieri
— 1 maistru electromecanic

Concursul va avea loc în ziua de 19 
martie 1978, ora 9 dimineața.

VIND casă - două camere, 
două bucătării - curte, ocu- 
pabilă imediat, strada Brazi
lor, nr. 20, Petroșani. Inf. Te
lefon 41 809. (Dodu Nicolae).

(120) 
VIND motocicletă „BMW 

250". Petroșani, Vasile Roai- 
tă bl. 11, ap. 60. (127)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bosoncea 
Grigore, eliberată de I.U.M.P. 
Se declară nulă. (125)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Preda 
loan, eliberată de I.U.M.P. 
Se declară hulă. (126)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele lacob

Doina Paraschiva, eliberată 
de Spitalul Petrila. Se de
clară nulă. (128)

PIERDUT diplomă de cali
ficare în meseria de lăcătuș, 
pe numele Nemeș Petru, nr. 
81, eliberată la 30 decembrie 
1954 de I.C.M.M. Petroșani. 
Se declară nulă. (129)

ANUNȚ DE FAMILIE

Familia Băbălău Marin 
mulțumește tuturor celor ce au 
fost alături de ea la greaua 
încercare pricinuită de pier
derea scumpei noastre mame

BUZDUGAN ELENA
(130)

Emil Abalașei soț, Miha- 
ela fiică, mulțumesc tutu
ror prietenilor și cunoscu- 
Jilor care au condus spre 
lăcașul de veci pe aceea 
care a fost

MARICICA ABALAȘEI

Aceleași mulțumiri și ce
lor care prin telegrame, te
lefoane și flori au arătat 
că sînt alături de cei în
durerați pentru marea pier
dere suferită. (132)
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