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Comandamentul major al zilelor rămase din

acest an, al anului viitor

ELECTRICE

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

Trei frați, trei comuniști
a ajunge la e- 

zug ra vi-vops i tori 
de Nicolae Tu- 
luat legătura cu 
Ilie Cătilina, se

Recenta ședință a Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. a cerut ca, 
în cadrul acțiunilor între
prinse pentru rentabilizarea 
tuturor sectoarelor de acti
vitate, să se ia noi măsuri 
pentru diminuare^ 
murilor de materii prime 
și materiale, de combusti
bil și energie electrică, ți- 
nînd mai ales cont că o 
parte importantă din aces
tea provin din import, iar 
pe piața externă se înre
gistrează creșteri continue 
de prețuri la energie, ma
teriale, produse de bază, 
în lumina unor astfel de 

’ imperative, la întreprinde
rile miniere din Valea Jiu
lui se impune adoptarea 
unor acțiuni ferme pentru 
reducerea consumurilor 
specifice la energia electri
că, avînd în vedere că pen
tru extragerea fiecărei to
ne de cărbune energia e- 
lectrică participă cu o în- 
sorrmată parte a cheltuieli
lor. Cu alît mai pregnant 
se impune gospodărirea 
chibzuită a energiei de că
tre colectivele miniere cu 
cit în subteran are loc un 
intens
cere a

a utilajelor moderne de ex
ploatare, care odată cu 
randamentele sporite pe 
care le realizează, necesită 
un consum sporit de ener
gie electrică. Cerința e ac
tuală. la întreprinderile 

consu- C.M.V.J. și dacă luăm în 
considerație faptul că ba
lanța energetică a primelor 
unsprezece luni ale anului 
reflectă o stare de lucruri 
deloc corespunzătoare. Așa 
cum arată graficul alătu
rat, doar un.a — I.M. Uri- 
cani — din cele zece între
prinderi miniere din Valea 
Jiului a obținut economii 
la consumurile specifice de 
energie electrică, în timp 

ce majoritatea celorlalte în
registrează depășiri ce în
sumează pînă la 4 milioa
ne kWh, 
I.M. Livezeni 
extremă ■ 
de peste 
de cărbune, I.M. Petrila 
I.M. Lonea — cu peste 
kWh/tonă, I.M. Dîlja 
I.M. Aninoasa cu cca. 
kWh/tonâ.

proces de introdu - 
progresului '"tehnic.

respectiv, 
situată în 

— cu o depășire 
> 25 kWh/tona
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Doar I. M.
Lupeni și apoi I.M. Vulcan 
se apropie cu consumurile 
specifice de nivelele plani
ficate.

Tn-enînd cu 1 noiembrie

a.c., conducerea C.M.V.J. a 
emis o decizie care cere 
din nou colectivelor și în
treprinderilor miniere, com
partimentelor energetice a- 
le acestora adoptarea u- 
nor măsuri suplimentare 
deosbit de severe care să 
conducă la diminuarea con
sumurilor de energie elec
trică. Ca urmare a noilor 
exigențe și preocupărilor 
mai susținute, în această 
direcție, comparativ cu pe
rioada anterioară, consumu
rile de energie electrică au 
fost reduse la majoritatea 
întreprinderilor miniere. 
De pildă, la I.M. Lupeni, 
unde întreaga activitate 
productivă a cunoscut un 
vădit reviriment în primele 
două decade ale lunii de
cembrie, consumul specific 
de energie electrică a scă
zut sub cel planificat cu 
0,1 kWh/tonă, iar econo
mia de energie obținută pe 
întreaga mină se ridică la 
cea. 200 000 kWh, ceea ce, 
dacă avem în vedere o pe
rioadă așa de scurtă, re-

A. HOFFMAN

Pentru 
chipa de 
condusă 
dor, am 
maistrul 
ful punctului de lucru de 
la blocul 50 A. Pe mais
tru îl găsim oarecum' su
părat. Ceva nu era în re
gulă pe șantier. Cînd am 
pronunțat numele frați
lor Colțatu fața i s-a înse
ninat și ne-a îndrumat 
spre locul lor de muncă. 
Aflăm în cele din urmă 
că întreaga echipă de zu- 
gravi-montori lucrează 
în scara a clocea a blocu
lui 50 A. Ne strecurăm 
cu grijă De podețele de 
protecție ale mozaicarilor 
și iată-ne la etajul III. In
tr-unui din apartamente 
lucrau de zor Nicolae Tu-

dor cu încă trei zugravi
— frații Colțatu, care 
constituiau de fapt scopul 
vizitei noastre în șantier. 
Ce ne-a adus aici ? Un 
eveniment deosebit petre
cut recent în viața colec
tivului, dar și a celor trei 
frați. Toți trei au fost 
primiți în aceeași zi în 
rîndurile membrilor de 
partid. Pentru nrima dată 

. organizația de partid 
de la șantierul nr. 1 Pe
troșani a pus în discuție, 
în aceeași zi, cererile de 
primire în partid a trei 
oameni din aceași fami
lie. Să recunoaștem, e 
un eveniment. Despre a- 
eeasta am aflat de la Au
gustin Prodan, secretarul 
organizației de bază, ea- - 
re a ținut să ne precize
ze : „Alegerea nu este în-

tîmplătoare. Acești băieți 
sînt unii dintre cei mai 
vrednici oameni pe care-i 
avem în șantier. Cît des
pre pregătirea profesio
nală, deși toți trei sînt 
calificați la locul de mun
că, lucrările executate de 
ei sînt de cea mai bună 
calitate. De fapt, calita
tea este caracteristica e- 
chlpei lui Tudor, echipă 
de frunași în întrecerea 
socialistă, un exemplu 
demn de urmat de toate 
echipele de £onstruc;tori".

în apartamentul în ca- ; 
re lucrau cel trei frați îi 
abordăm pe rînd, nu î- 
nainte de a fi discutat cu
Constantin lOVANESCU

(Continuare In pag. a 2-a)

(Continuare in pag. a 2-a)
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Trei întreprinderi miniere au totalizat

10743 tone de cărbune peste pianul lunii
în ultima săptămînă a lunii decembrie și a anu

lui 1978, colective de oameni ai muncii de Ia între
prinderile miniere din bazinul carbonifer al Văii Jiu
lui raportează depășiri la extracția de cărbune. Ast
fel, la I.M. Lupeni producția extrasă la zi peste sar
cinile de plan este pe această lună de 6 200 tone de 
cărbune, la I.M. Petrila de 3580 tone, iar la I.M. Pa- 
roșeni'de 963 tone. Cele trei întreprinderi au cumulat 
peste sarcinile planificate în această lună 10 743 tone 
de cărbune.

Succese ale preparatorilor din Lupeni
Preocupările preparato

rilor din Lupeni sînt con
cretizate la acest sfirșit de 
an în realizări remarcabi
le. Intr-una din zilele tre
cute, numai într-un singur 
schimb, s-au preparat și 
încărcat 2718 tone de căr
bune cocsîficabil, stabilin- 
du-se un record la produc
ția livrată combinatelor si
derurgice. La aceasta o

a
de

contribuție deosebită 
avut schimbul condus 
maistrul Mircea Dănuțiu, 
tehnicianul de tură Tiberiu 
Ilalasz, supraveghetorul de 
încărcare Nistor Moldovan 
și cantaragista Aurelia Pet- 
cu. De remarcat că s-au 
obținut rezultate bune și pe 
linia calității, conținutul 
de cenușă fiind îmbunătă
țit cu 0,5 puncte.

5
i

Dumunca, la Livezeni, 
m-am întîlnit cu Ioana 
Bîrcan. Un boț de fată, a 
împlinit de curînd 8 ani. 
Cu ochi sprințari de ve
veriță. Tată-său lucrează
la atelierul de tîmplărie. 
Nu l-am cunoscut însă. 
Ioana mergea cu celelal
te colege ale ei dintr-a 
treia, (mi-a făcut chiar 
cunoștință cu premianta 
clasei lor) să vadă piță
răii, ceremonie tradițio
nală a folclorului nostru, 
care cuprinde tot satul, în 
ziua de 24 decembrie. Bă
ieții poartă, ca niște ade
vărate certificate de ma
turitate, steaguri multico
lore, în vîrful unor pră
jini înalte și gîndul mă 
duce la străvechile stin
darde ale oștenilor lui 
Decebal. Colindă casele

Echipa de muncitori 
condusă de Teodor Uraya,. 
de la sectorul VII al mi
nei Lupeni, a recuperat 
din subteran 27 armături, 
225 elemente de strânge
re, 150 ml linie ferată în
gustă și 100 ml conductă. 
Valoarea recuperărilor se 
ridică la 95 mii lei, sumă 
cu care va crește produc
ția netă a sectorului și 
întreprinderii. (Marcela 
Predo.șanu, Lupeni) 
♦ ----------

O nouă emisiune 
mărci poștale sînt
în vînzare la Oficiul de 
poștă din Petroșani. De
dicată aniversării a 60 de 
ani de la formarea sta
tului, național unitar ro
mân, emisiunea cuprinde 
două mărci în valoare de 
55 bani și 1 leu. (C. Val.) 
♦ ~------------

La I.M. Vulcan a avut 
loc un schimb de expe
riență cu tema „Planifi
carea activității curente 
și de perspectivă a orga-

nelor și organizațiilor de 
partid". (V.S.)
♦------------ -

Inventarul de aparatu
ră medicală și uz. gospo
dăresc al spitalului din 
orașul Lupeni a fost com
pletat în ultimul timp cu 
aparate și obiecte în va
loare de 300 000 lei, S-au 
primit, între altele, du
lapuri inoxidabile pentru 
păstrarea veselei, un ro
bot de bucătărie și un 
cuptor electric, o bicicle
tă medicală și un apa
rat pentru diadinamicî.
♦-------------

Manifcstînd receptivita
te față de preocupările 
oamenilor muncii, C.O.M. 
de la I. M. Vulcan a ho- 
tărît să fie amenajat un 
punct alimentar, care să 
pună la dispoziția perso
nalului lucrător preparate 
culinare calde și reci, 
produse de 
cofetărie, 
noului punct 
a și început, fiind am
plasat la -intrarea prin
cipală în incinta între
prinderii.

• Comerțul Văii Jiu
lui înscris pe co
ordonatele bunăs
tării

neuit
gospodarilor cu urări de 
sănătate și fericire în noul 
an.

Tradiționalul obicei de 
iarnă este atestat încă 
din vremea dacilor și ro-

manilor, secolele l-au per
petuat în aceștj munți, 
cu deosebită grijă îl păs
trează țăranii jieni, ma

joritatea ,azi, mineri vred
nici ai Văii, între lucru
rile de preț ale zestrei 
lor de suflet. Pițărăii 
cheamă la bucurie întrea
ga colectivitate, remarca
bil înveșmîntată în costu
me populare, în ■cumpănă 
de ani îi adresează ferti
le gin duri de mai bine ;

ca și cei- 
mari sau 

din

calde și 
patiserie și 
Construcția 

alimentar

de
puse

de acum,
Și 
a 

A viitoru-

na t

are

care,
povara, dar 
zilei de azi, 
mîine.

ca niște ștrăjeri demni, 
bătrînii, rezernați în boa- 
te, păstoresc cu privirea 
pe cei 
poartă 
mândria 
celei de 
lui.

Ioana Bîrcan, 
lalți puști mai 
mai mici, n-a lipsit 
„pițărăi".

Semn sigur că și peste 
ani, cînd va afla din 
țile de școală ce e 
mul, cînd va munci 
tr-o uzină sau în 

parte, va respecta cu sfin
țenie multimilenarele tra. 
ediții ale acestui popor, eu 
rădăcini de Carpați. Și 
ea și urmașii urmașilor 
ei-

Ion VULPE
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• Rubrica SPORT
Schi : Deschiderea 
sezonului alb 
Paring.

Comunista Stanca Ma
ghiara, una din bobina
toarele fruntașe ale sec
ției mecanic-șef de la 
I.U.M. Petroșani.

Foto: Ion LICIU
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La primul concurs oficial de schi din acest sezon, 
ce a avut loc pe pirtiile din Paring, au fost prezenți 
și elevii Școlii sportive din Petroșani. Iată-1 pe unul 
din copii coborind vijelios pe covorul alb de omăt.

SCHI

Deschiderea sezonului alb ia Părinți

SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Cu sprijinul organelor 
județean și municipal de 
sindicat, C.M.E.F.S. și al 
comisiei de specialitate, 
în Paring a fost organi
zat concursul de deschi
dere a sezonului competi- 
țional de schi. Pe pîrtia 
din poieniță au participat 
la întreceri peste 60 de 
concurenți. Prin numărul 
mare de schiori prezen
tați la întreceri, s-au evi
dențiat asociațiile sporti
ve Minerul Lupeni, Parîn- 
gul Petroșani, Voința De- 
va și Clubul sportiv șco
lar Petroșani.

Concursul a constat 
dintr-o singură manșă de 
slalom, jar traseul pro
bei fiind același pentru 
toate cele trei categorii 
de vîrstă. Iată cîștigătorii 
probei : categoria 10—14 
ani: Simona Costinaș șj 
Călin Țipțer ambii de la 
C.S.Ș. Petroșani, Catego

ria 14—-19 arii: Iudith
Karda și Gabriel' Silvian 
ambii de la C.S.Ș. Petro
șani, Categoria peste 19 
ani: Gabriela Leib și A- 
ristică Popescu, ambii de 
la Parîngui Petroșani.

Concursul inaugural s-a 
bucurat și de prezența 
studenților de la I.E.F.S., 
aflați în pregătire în Pa
ring.

La buna desfășurare a 
competiției a contribuit 
catedra de schi a I.E.F.S., 
cadrele didactice de la 
C.S.Ș. Petroșani, precum 
și activiști obștești din 
cadrul comisiei municipa
le de schi, dintre care e- 
vidențiem pe Andrei An
ger, Adalbert Kato, Ale
xandru Acs, Anton Coșo- 
reanu, Francisc Edelin, 
Zoltan Toth, Gheorghe 
Lupuțan și alții.

Patinoarul din Lupeni își așteaptă 
vizitatorii și... înghețul

încetul cu încetul, iarna 
își intră în drepturile ei, 
Dacă iubitorii schiului oot 
să se îndrepte spre pîrtiile 
înzăpezite, nu același lucru 
îl putem spune despre a- 
matorii de patinaj. Vizi- 
tînd în aceste zile oatinoa- 
rul Asociației sportive „Mi
nerul" Lupeni, ne-am con
vins că s-au făcut pregă
tiri intense pentru darea 
în funcțiune a acestuia. 
Din discuția purtată cu to
varășul Mihai Moisescu, 
președintele Asociației 
sportive, am reținut că a- 
matorii acestui loc de agre
ment din Lupeni mult a- 

1 preciat de iubitorii patina
jului au șl în acest an un- 

. de’ să practice sportul fa
vorit. „Pentru a satisface Alexandru TATAR

Aspect din timpul desfășurării întrecerii de popice în Cupa „30 Decembrie".

cerințele tineretului iubitor 
de patinaj, rie-am preocu
pat intens de amenajarea 
patinoarului așa încît ime
diat cîndtimpul va permi
te să-i oUtem deschide por
țile. S-a reparat și revop- 
sit mantinela s-a nivelat 
terenul, s-au pregătit fur- 
tunele de apă. Aducem, de 
asemenea, la cunoștința ce
lor interesați că s-au ame
najat două săli — una în
călzită pentru refacere, iar 
alta pentru desfacerea dul
ciurilor și ceaiului. în a- 
ceste zile se aduc ultime
le retușuri dar noi lansăm 
de acum invitația celor in
teresați. Aceasta în măsura 
în care iarna va fi darni
că, cu temperaturi optime 
deschiderii patinoarului.

Și o eventuală surpriză 
pentru iubitorii de patinaj: 
asociația sportivă „Prepara- 
torul“, tot din Lupeni, ur
mează să finalizeze lucră
rile la un patinoar în car
tierul Braia. Acest pati
noar, va fi unul din cele 
mai bune din județ. Se în- 
tîmpină însă dificultăți cu 
construirea mantinelei de
oarece preparația nu dispu
ne de material lemnos pen
tru construirea ei. Imediat 
însă ce va dispune de ma
terialul. respectiv, asocia
ția sportivă promite des
chiderea acestui nou pati
noar.

• Incepînd din 24 de
cembrie a.c., s-a redes
chis clubul Asociației 
sportive Minerul Lu
peni. Sînt create condi
ții de practicare a spor
tului pentru discipline
le : șah, tenis de masă 
și popice.

• HANDBAL. Sala 
de sport a Asociației 
sportive Minerul Lupeni 
a găzduit tradiționala 
competiție „Trofeul va
canței" rezervată elevi
lor liceeni la fete și bă
ieți. Au participat pa
tru reprezentative ale li
ceelor. După disputarea 
întrecerilor sistem tur-

BREVIAR

neu, câștigătoare la bă
ieți este echipa Liceului 
de informatică Petro
șani, iar la fete echipa 
Grupului școlar Petro
șani. Regretabilă este 
absența, și de data a- 
ceasta, a echipelor : Li
ceului chimic Lupeni 
(băieți), Liceului indus
trial Petrila (fete și bă
ieți) și ambele formații 
ale liceului Vulcan.

• VOLEI. Din cauza 
slabei mobilizări de că
tre organizațiile U.T.C., 
„Trofeul vacanței" la 
volei s-a transformat în- 
tr-o întîlnire bilaterală 
între echipele de fete și 
băieți ale Grupului șco
lar Petroșani și Liceu
lui economic Petroșani. 
La ambele au ieșit cîș
tigătoare echipele Gru
pului' școlar Petroșani.

S. AURELA. SLABII

Economisirea energiei electrice
• (Urmare din pag. 1)

prezintă un adevărat salt. 
La I,M. Vulcan, consumul 
specific de energie electri
că realizat în două decade 
din decembrie este, de a- 
semenea, cu 0,3 kWh/ionă 
mai mic decît 
luni, urmînd 
inițiate pentru 
continuare a 
să se soldeze 
șitul lunii cu

media pe 11 
ca măsurile 
reducerea in 

consumului 
pînă la sfîr- 

încadrarea 
în limitele planificate de 
energie electrică. Aceleași 
îmbunătățiri se constată la 
toate întreprinderile minie
re

Comandamentele majore 
ale actualei etape în eco
nomie, îndeosebj: aplicarea 
noului mecanism economi- 
co-financiar, reclamă cu 
stringență gospodărirea 
severă a energiei electrice. 
Puținele zile rămase din 
acest an, ca și primele zile 
ale celui viitor trebuie să 
consemneze Ia întreprinde-
W>W,VA7.7.V.7.'

Pe lîngă rolul . important 
pe care îl are în reglarea 
le operatul n corpului, m 
eliminarea toxinelor și ca 
organ de simț, pieiea înde
plinește'și funcția de apă
rare a omului împotriva 
microbilor. Aceste funcții 
se pot îndeplini numai da
că pielea este păstrată în 
condiții de perfectă cură
țenie. Pe pielea murdară 
microbii, ciupercile și in
sectele se înmulțesc foarte 
repede ducînd la apariția 
unor boli ca furunculoza, 
peginginca, pediculoza, sca
bia. Există o legătură strîn- 
să între apariția 
boli și starea de 
personală.

Toată populația 
ceptivă, spre exemplu, la 
parazitul scabiei. La extin
derea acestei boli concură, 
între alți factori : bolnavii 
tratați care fac din nou a- 

acestor 
igienă

rile miniere din Valea Jiu
lui materializarea progra
melor de măsuri întocmite 
în acest scop. In fiecare în
treprindere, în fiecare sec
tor minier productiv, de 
transport sau electro-me- 

'canic există o seamă de 
rezerve ce se cer mai bine 
valorificate în vederea di
minuării consumurilor de 
energie electrică. Așa cum 
s-a stabilit, raționalizarea 
consumului de energie pre
supune, în primul rînd, în
lăturarea neetanșeităților 
pentru reducerea totală a 
pierderilor pe rețele sau 
la consumatori. Oprirea u- 
nor compresoai'e in tre 
schimburi reducerea ilu
minatului la suprafață și 
în locurile din subteran un
de acesta e inutil, încadra
rea în puterile maxime a- 
probate pentru orele de 
vîrf sînt doar o parte din 
rezervele de economii ce 
se pot obține. Echipele 
speciale de Pe lingă com- 

ceeași boală dacă nu-și 
schimbă ia terminarea tra
tamentului lenjeria de corp 
și așternutul de pat; lipsa 
de igienă personală în spe
cial la școlari și tineret; 
transmiterea directă de la 
persoanele bolnave și indi
rectă prin intermediul hai
nelor parazitate.

Boala se manifestă prin 
mîncărime supărătoare ca
re se accentuează noaptea. 
Această mîncărime este da
tă de parazitul , care pă
trunde în piele și sapă un 
„tunel" în care își depune 
ouăle. Se localizează de 
obicei la mîini, pe părțile 
laterale și la baza degete
lor, pe dosul pumnului, pe 
coate, axilă și sini. Nu a- 
pare pe 
La locul 
i-azitului 
mează o 
continuă 

spate, față și 
de intrare a 
în D'ele se 
veziculă care
cu o '-linie ccnu-

gît.

se

partimentele energetice, 
formate cu sarcina expresă 
de a înlătura „suflările" de 
aer, de a remedia defec
țiunile prin care se nierde 
energie trebuie să intervină 
operativ oriunde se ivește 
o asemenea situație. Odată 
cu ele se impune să acțio
neze cu întreaga răspunde
re pentru îndeplinirea sar
cinilor ce îi revin și per
sonalului numit eu supra
vegherea utilajelor în ve
derea evitării mersului în 
gol sau sub capacitatea no
minală. Totodată, persona
lul tehnic numit pe schim
buri trebuie să urmăreas
că la fiecare pas ca măsu
rile stabilite de conducerile 
minerilor, compartimentele 
energetice și comisiile e- 
nergetice din fiecare între
prindere să se soldeze cu 
reducerea consumurilor, în
cadrarea. în nivelele prevă
zute și, oriunde e posibil, 
economisirea de energie e- 
lectrieă.

șie (tunelul). Din cauza 
scărpinatului pielea șe poa
te'infecta, mat ales dacă 
unghiile sînt murdare. Boa
la să tratează cu vaselină 
care conține LEbtDAN — 1 
la sută sau sulf 10 la sută. 
Tratamentul trebuie Înce
put și sfirșit eu îmbăierea 
corpului. După aplicarea 
Iui, schimbarea hainelor de 
corp și de pat este obliga
torie. Acestea trebuie fier
te Și călcate cu un fier de 
călcat bine încins. Este in
dicat a se aplica tratamen
tul în mod concomitent la 
toți membrii familiei sau 
colectivității unde a apărut 
un caz de scabie.

Unitățile care au dormi
toare comune, hotelurile 
vor asigura o curățenie ge
nerală permanentă, schim
barea așternuturilor de pat, 
dezinfecția Și dezinsecția 
cazarmamentului, igiena

PROGRAMUL STAȚIILOR 
DE ASISTENȚA TEHNICA 

ACR ÎN PERIOADA 30 
DECEMBRIE 1978 — 2 

IANUARIE 1979

In ziua de 30 decembrie 
1978, stațiile de asistență 
tehnică ACR vor lucra în 
program normal, între o- 
rele 7-18.

în perioada 31 decembrie 
— 2 ianuarie în județe se 
va asigura permanență zil
nică, între orele 10—19, la 
telefonul 12345, (sau 42345 
în Petroșani — n.r.). Fie
care filială județeană ACR 
va avea de serviciu și un 
automobil de asistență ? 
tehnică rutieră, cu posibi
lități de remorcare. Filiala 
Municipiului București va 
asigura permanența între 
orele 6—20, la telefonul 
180272 sau 027 ; pentru 
intervenția rutieră sînt a- - 

. sigurate patru mașini.

(AGERPRES)
.7,W.7A7A7AWAW.V,W.>A

grupurilor sanitare. Băile 
și spălătoriile vor funcțio- 

’ ha ireproșabil.
In perioada de epidemie,' 

este necesar ca în colecti
vitățile de copii și școlari, 

- .cadrele didactice să contro
leze curățenia și semnele 
de. boală înainte de începe
rea activității, iar cazurile 
suspecte să le dirijeze că
tre medic. în cazul în care 
se confirmă un caz,. perso
nalul medico-sanitar va 
lua măsuri de deZinfecție 
în focar.

O igienă personală asi
gurată prin spălarea mîini- 
lor ori de cîte ori este ne
voie, prin îmbăierea regu
lată a corpului și prin 
schimbarea lenjeriei de 
corp pot preveni. îmbolnă
virile de piele.

Dr. Valeriu ILIEȘ 
medic principal de 

specialitate 
dermalo-venerolog

Trei
(Urmate din pag. <)

șeful lor de echipă, cel 
care de fapt s-a preocu
pat de pregătirea lor po
litică in vederea primi
rii în partid și totodată 
semnatarul recomandări
lor.

Primul dialog l-am pur
tat eu . Mircea, mezinul 
familiei care, la nici 20 
de ani ai sâi, se poate 
lăuda cu o oarecare ex
periență pe șantier. In 
trei ani de cînd a venit 
la acest șantier a zugră
vit și vopsit apartamente 
în aproape toate blocurile 
construite în Petroșani și 
chiar și în celelalte loca
lități ale Văii Jiului. în
cercăm o reconstituire a 
numărului de apartamen
te zugrăvite, dar e im
posibil. In orice caz sînt 
foarte multe. Glumeț, ca 
toți gorjenii (frății Colța- 
tu sînt originari din co
muna Turburea), interlo
cutorul nostru, fără a co
borî de. pe scară, ne spu
ne și ce l-a atras pe șan-, 
tier. „Oricît de curajos aș 
fi fost, la noj în comună 
nu puteam construi case 
cu mai mult dă un . etaj, 
dar pe șantier cînd te 
'vezi la etajul 10 parcă 
ești cineva". Și ca să a- 
jungă „cineva" și-a ur
mat cei doi frați mai mari 
pe Dumitru, venit în șan
tier în urmă eu opt ani. 
și pe Costică.

Mai .. tăcut, Dumitru, 
mai marele între frați, ne 

■ apune că echipa 10r a fost 
prima din Valea Jiului 
care a aplicat metoda 
„bobului de orez" la zu
grăveli. Măi întji în ho
telul „Central" din Petro
șani și acum aici la blo- 

- cui 50A, însă de acum în
colo numai cu aceasta

frați
vor lucra pentru că e
foarte eficientă. Știe el 
ce știe, nu degeaba a
fost apreciat și în alte 
șantiere — Ghelar, Hațeg, 
Teliuc și chiar București 
— unde a fost detașată 
echipa lor. Costică ne lă
murește că indiferent un
de e nevoie merge în
treaga echipă. împreună 
au lucrat' de la sosirea pe 
șantier, tot împreună vor 
să fie întotdeauna. Au— 
fost crescuți, cum s-ar 
zice, de „nea Tudor" și 
cu el vor lucra cit vor 
fi zugravi. Șeful de echi
pă, nu cu mult mai în 
vîrstă decît Dumitru care 
are 25 de ani, se intere
sează de viața oamenilor 
lui. Costică are un apar
tament frumos, unde lo
cuiește cu soția Și fiul 
său, Dumitru are și el lo
cuință la Petrila. 
Mircea e burlac și locu
iește la cămin. Fiecare e 
aranjat, rostuit, la toate 
acestea un merit are și 
Nicolae Tudor, șeful lor 
db echipă, căruia nu-i es
te indiferent în ce condi
ții trăiesc și muncesc ti
nerii din jurul lui.

Discuția cu cei pe care 
Augustin Prodan ni i-a 
recomandat cu ațîta căl
dură s-a prelungit, însă, 
pînă una alta, interlocu
torii, printre picături a- 
proape au terminat ce a- 
veau de lucru în bucătă
ria apartamentului unde 
discutam, nu pentru a ne 
convinge pe noi cît sînt 
ei de harnici, ci pentru 
că timpul, pe șantier nu 
stă. Cereri de locuințe 
voi' fi întotdeauna. Satis
facerea acestora depinde 
și de felul cum cei trei 
constructori la propriu și 
la figurat, ai zilei de mîi- 
ne se mișcă în fiecare a- 
partament pe care-1 au 
de zugrăvit și vopsit.
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înscris pe
La sfîrșit de an, un interviu cu directorul Direc

ției comerciale a municipiului Petroșani, tovarășul 
CONSTANTIN CIOLOFAN.

— Tovarășe director, acum, în preajma Noului An 
o întrebare devenită clasică pentru interviuri de sfîr
șit de an : Ce a însemnat anul 1978 pentru comerțul 
Văii Jiului și, implicit, pentru cumpărătorii, vizitatorii 
unităților comerciale ?

— Anul 1978 a fost cel mal rodnic an al comer
țului de stat din Valea Jiului. Pentru noi, lucrătorii 
comerciali rodnicia anului 1978 a început încă din 
toamna anului 1977, odată cu vizita de lucru făcută 
pe meleagurile municipiului nostru de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului.

Indicațiile primite, măsurile stabilite în urma aces
tor indicații și materializarea lor, încă din ultima 
parte a anului trecut, au constituit temelia realizări
lor acestui an. Toate cele patru întreprinderi comer
ciale din municipiul Petroșani și-au realizat și depășit 
sarcinile de plan obținînd importante beneficii..

— Ce reprezintă pentru populația Văii Jiului fap
tul că întreprinderile și-au realizat sarcinile ?

— In primul rînd belșug de mărfuri alimentare 
și nealimentare. Față de anul 1977, ca să ne referim 
la o perioadă mai îndepărtată, în anul 1978 valoarea 
mărfurilor vîndute populației a fost cu 140 000 000 lei 
mai mare. La această realizare, pe lîngă abundența 
de mărfuri, a mai contribuit și solicitudinea mereu 
crescîndă a lucrătorilor comerciali față de dorințele 
cumpărătorilor și, nu în ultimul rînd, reprofilarea, 
modernizarea și apariția unor no; unități comerciale. 
Un exemplu edificator — în ultimele luni am trans
format bufetul „Jiul" înt-un magazin general unde se 
găsesc din abundență țesături, confecții, tricotaje. De 
fapt acesta este și un exemplu în ceea ce privește 
preocuparea Direcției comerciale de a da o nouă față, 
ca s-o numim astfel, alimentației publice, să o orien
tăm spre îmbogățirea și desfacerea preparatelor cu
linare, a producției proprii.

— Care este perspectiva dezvoltării comerțului 
municipiului în noul an ?

— Două cifre sînt concludente privind perspecti
va dezvoltării comerțului Văii Jiului pentru anul 1979: 
planul de desfacere va fi mai mare decît în acest an 
cu 104 000 000 lei — fondul de marfă este asigurat 
prin contractele încheiate în a doua jumătate a anului 
1978 —, iar în cursul anului 1979 vor fi date în folo
sință încă 20 noi unități comerciale numai în Petro
șani și Vulcan. Sîntem convinși că și noul an 1979 va 
fi un an rodnic, mai bogat decît gn Ji pe care îi 
clieiem.

Jiul Lupeni. Linia de autoservire din Lupeni — 
unitate modernizată și reprofilată în cea de-a doua 

jumătate a anului —. desface un bogat sortiment de 
preparate culinare din producția proprie. PASUL
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Hermes — una din modernele unități comerciale specializate în desfacerea măr
furilor industriale mult căutate de cumpărători.

Cu ocazia Anului Nou 
Direcția comercia
lă a municipiului Pe
troșani, lucrătorii din 
rețeaua comercială 
din Valea Jiului

UREAZĂ 
tuturor locuitorilor 
municipiului Petro
șani un călduros

multi ani 1

Realizări
Anul 1978 a fost deose

bit de rodnic atît pentru 
lucrătorii din comerțul de 
stat al Văii Jiului, cit și 
pentru populația munici
piului, beneficiara marilor 
investiții alocate pentru 
dezvoltarea și moderniza
rea rețelei comerciale. Pe 
lîngă faptul că volumul 
desfacerilor a crescut față 
de anul precedent cu 140 
milioane lei, realizările a- 
nului în curs sînt superioa
re la acest capitol cu 10 
milioane din care la I.C.S. 
mărfuri industriale Petro
șani cu 3 milioane, l.C.S.A. 
și A.P. — 2,5 milioane, 
I.C.S. mixt Vulcan — 2,5 
milioane și I.C.S. mixt Lu
peni cu 2 milioane.

Rezultate meritorii s-au 
înregistrat și la ceilalți in
dicatori economici, bene
ficiul total obținut de Di
recția comercială municipa
lă ridicîndu-se la aproa
pe 2 370 000 lei, la care au 
contribuit toate întreprin
derile comerciale din Va
lea Jiului, dar mai ales 
I.C.S. mărfuri industriale 
Petroșani, cu peste un mi
lion de lei.

Perspective
Dacă în acest a” s-a în

registrat o puternică dez
voltare a comerțului din 
municipiul nostru prin des
chiderea de noi unități sau 
prin modernizarea și re
profilarea altora, în anul 
1979 va începe construcția 
la alte 20 de noi obiective.

Pînă în anul 1980 supra
fața comercială totală a 
Văii Jiului va ajunge Ia 
98 300 mp, față de 42 000 
mp cît este în prezent.

Printre obiectivele ce se 
vor construi în viitor se 
numără magazinele univer
sale de la Lupeni, Vulcan, 
Petrila, magazinele genera
le la Uricani, Iscroni, A- 
ninoasa, magazinele de 
prezentare și desfacere 
a mobilei la Vulcan și Lu
peni, piețele agroalimenta- 
re din Petroșani, Lupeni, 
Vulcan, precum și magazi
nul universal " 
șani.

La sfîrșitul 
cinai valoarea 
fixe ale rețelei comerciale 
din Valea Jiului va ajunge 
Ia 270 milioane lei față de 
90 milioane cît este în a- 
cest an.

din Petro-

acestui cin-
fondurilor

Macheta viitorului magazin universal din Petro
șani prevăzut cu parter și trei etaje. Accesul cumpă
rătorilor se va face cu ajutorul scărilor rulante și al 
unui lift. Magazinul va fi cea mai modernă unitate 
din județul nostru, în care vor lucra peste 270 persoa
ne de cea mai înaltă calificare.

O NOAPTE DE NEUITAT LA CUMPĂNA 
ANILOR

Unitățile de alimentație publică din mu
nicipiul Petroșani vă invită să petreceți sfîr- 
șitul anului 1978 și să întîmpinați Noul An 
într-o ambianță plăcută, reconfortabilă la 
restaurantele:

TINERE- 
URICANI 
cu deser-

5

5

I

Lupenj
— Uri-t

j

i

î

MINERUL — Petro 
sâni

— PARÎNGUL 
troșani

— BRADET — Petro
șani

— TRANSILVANIA — 
Petrila

— COTNARI — Lonea
— PERLA — Vulcan
— BUFETUL nr. 3 

lscronj
— CINA — Lupeni
— UNITATEA nr. 1 

(piață) —
— PĂLTINIȘ 

câni
CLUBURILE

TULUI DE LA
ȘI AN1NOASA
vi rea de Ia I.C.S. mixt 

Lupeni și Vulcan
MOTELUL VALEA 

DE PEȘTI
CABANA
VILCAN

— CABANA BUTA
............. . ... . ... . . , , „ .. . , , , ,. . ... ..... , .

Pagină realizată ia 
cererea 

Direcției comerciale a 
municipiului Petroșani 

și întreprinderilor 
subordonate

Magazinul alimentar 
nr. 58 Vulcan ale cărui 
realizări și vad comer
cial îl situează pe pri
mul loc din județ.
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ORIENTUL MIJLOCIU IncidenteDupă convorbirile sovieto-americane FILMEîn Turcia

sa 
se 
la 
că

WASHINGTON 
preș). — într-o 
făcută la Washington, 
cretarul de stat al S.U.A. 
Cyrus Vance, a arătat — 
după cum informează 
genția TASS — că, în 
cursul convorbirilor purta
te la Geneva cu ministrul 
afacerilor externe . al 
U.R.S.S., Andrei Gromîko, 
s-a reușit să se ajungă la 
un acord în majoritatea 
problemelor care nu fusese
ră soluționate, pentru a

25 (Ager- 
declarație 

se-

a-

se putea încheia în viito
rul apropiat pregătirea a- 
cordului final asupra limi
tării armamentelor strate
gice ofensive (SALT).

Secretarul de stat 
S.U.A. a declarat că, 
principiu, s-a realizat
acord privind o întîlnire în
tre președintele Statelor 
Unite, Jimmy Carter, și 
președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
Leonid Brejnev.

al 
în 
un

CAIRO 25 (Agerpres). — 
Primul ministru egiptean, 
Mustafa Khalil, a declarat 
duminică, la înapoierea sa 
la Cairo, după întîlnirea pe 
care a avut-o la Bruxelles 
cu ministrul de externe is- 
raelian și cu secretarul de 
stat american , că „este 
prematur să se afirme da
că negocierile au reușit sau 
nu să ajungă ta un rezul
tat" — relatează agenția 
M.E.N., reluată de agenția 
France Presse.

„Nu sînt în măsură 
afirm dacă negociatorii 
vor reîntoarce sau nu 
Washington, dar cred
rămîne o speranță pentru 
încheierea unui acord de 
pace global" — a adăugat 
premierul egiptean.

Khalil a reafirmat, pe de 
altă parte, că întîlnirea de 

la Bruxelles a Urmărit „re
luarea schimbului de vede
re" înainte de „reluarea 
negocierilor".

TEL AVIV 25 (Agerpres). 
•— Un sondaj întreprins de 
Institutul de cercetare a o- 
piniei publice (PORI) din 
Israel relevă că majoritatea 
locuitorilor acestei țări con
sideră că pacea în Orien
tul Mijlociu nu poate fi 
realizată fără o soluționare 
corespunzătoare a proble
mei palestiniene.

SUB DEVIZA „PENTRU 
PACE, DESTINDERE ȘI 
DEZARMARE", ta Roma a 
avut loc o manifestație de 
masă organizată de Fede
rația italiană a tineretului 
comunist, în cadrul căreia 
mii de tineri au cerut să 
se pună capăt cursei înar
mărilor, să se adopte pași 
concreți pentru asigurarea 
destinderii și 
le.

IN URMA 
intervenit în 
tativelor între patronat și 
personalul de hoteluri, 
15 000 de salar ia ți din do

ANKARA 25 (Agerpres), 
Incidente deosebit de gra
ve au avut loc, sîmbătă, în 
local i tatea Kahramanm aras, 
din sud-estul Turciei, în 
timpul cărora și-au pierdut 
viața 93 de persoane — 
potrivit, unui bilanț provi
zoriu, transmis de agenția 
Anatolia — iar alte peste 
1 000 au fost rănite. Dezor
dinile au pornit de la ten
tativa unor elemente de 
dreapta de a împiedica 
serviciul religios în me

moria a doi profesori, asa
sinați ca urmare a orien
tării lor nolitice de stîn-

păcii genera-

EȘECULUI
cursul trata-

Situația din Nicaragua
SANTO DOMINGO 25 

(Agerpres). — ’ Ministrul 
dominican al afacerilor ex
terne, Ramon Emilio Jime
nez, a declarat că misiunea 
Comisiei de mediere în 
conflictul intern din Nica
ragua „s-a soldat, practic, 
cu un eșec". Ministrul do
minican este membru al a- 
cestei tripartite (S.U.A., 
Guatemala, Republica Do
minicană), instituită de Or
ganizația Statelor America
ne (O.S.A.) pentru regle
mentarea situației din Ni-

caragua. El a precizat că 
Partidul Liberal Naționalist 
al dictatorului Anastasie 
Somoza a publicat o scri
soare în care respinge con
dițiile elaborate de comisie 
pentru organizarea unui 
plebiscit în Nicaragua, la 
începutul anului următor.

După cum s-a convenit, 
Comisia de mediere se va 
reuni la 27 decembrie în 
capitala dominicană, pentru 
a da publicității raportul 
cu privire la activitatea sa.

al
sau

Consecințele negative 
ale cursei

Cu cei 90 milioane do
lari cît costă un bombar
dier strategie de cel mai 
recent tip s-ar putea cons
trui o mare întreprindere 
modernă, de exemplu o 
mare uzină de cauciuc sin
tetic, sau 30 de clădiri mari 
de școală, sau două spitale 
de mare capacitate, com
plet echipate.

Prețul mediu al unui a- 
vion de vânătoare superso
nic este egal cu cel 
170 000 tone porumb 
50 000 tone zahăr.

Un portavion cu propul
sie nucleară neechipat (de
plasament 90 000 tone) cos
tă 1,6—2 miliarde dolari. 
Cu fondurile cheltuite pen
tru construirea lui pot fi 
cumpărate alimente pentru 
2 milioane de copii pînă în 
anul 2000 sau pot fi cons
truite 4 000 săli de clasă. 
Și este de notat că un porta
vion cu propulsie nucleară
— echipat complet, inclu
siv cu avioanele de luptă
— costă imensa sumă de 
8 miliarde dolari.

★
■ Statisticile NATO arată■ 
că, în timp ce pe glob me
dia cheltuielilor militare a- 
nuale. pe locuitor este de 
circa 100 dolari, Franța 
cheltuiește în 1978 pentru 
înarmări 247 dolari pe lo
cuitor, Norvegia — 257 do
lari, Danemarca — 198 do
lari, Canada — 166 dolari,
R. F.G. — 318 dolari, Marea 
Britanie — 195 dolari, iar
S. U.A. — 425 dolari.

Această risipă se produ
ce în condițiile în care 
cele 15 țări membre ale 
NATO, fără excepție, sînt 
confruntate cu grave pro-

înarmărilor
bleme economice și sociale. 
Pe ansamblul celor nouă 
țări din Piața comună, din 
care opt sînt și membre a- 
le NATO, numărul șomeri
lor este de 6,2 milioane. în 
S.U.A. — de 6,6 milioane, 
iar în Canada — de un mi
lion. Șomajul in principale
le 20 de țări capitaliste 
crește într-un ritm de 1900 
persoane pe zi. Or, potrivit 
unor studii efectuate în 
S.U.A., cu un miliard do
lari 
în lume pentru înarm 
s-ar putea crea 11 
locuri de muncă.

★ 
împovărătoarea cursă 

înarmărilor devorează 
nual materii prime sau 
mifabrieate în valoare 
circa 250 miliarde dolari. 
Producția de arme „consu
mă cantități imense de re
surse deficitare și nu satis
face nici una din activită
țile umane constructive. Ca 
atare, sistemul alocațiilor 
în scopuri militare este e- 
xemplul cel mai spectacu
lar al incapacității omului 
de a consacra resursele 
pămîntului în scopul folo
sirii lor pozitive" — arată 
cercetătorul american Ri
chard Falk în lucrarea „A- 
ceastâ planetă în pericol", 
publicată de editura Ran
dom House din New York

Lucrarea pledează pen
tru reducerea cheltuielilor 
militare și stăvilirea curse; 
înarmărilor, ca unică mo 
dalitate de eliberare de 
fonduri pentru soluționa
rea unor probleme econo
mice și sociale acute cu 
care este confruntată ome
nirea în zilele noastre.

eît se cheltuiește zilnic
îă ci
600

a 
a- 

se- 
de

meniul serviciilor din pro
vincia Las Palmas (Insule
le Canare) au intrat în 
grevă. Greviștii cer 
nătățirea condițiilor 
muncă și de viață.

IN URMA RAIDULUI 
AGRESIV întreprins, la 
sfîrșitul săptămînii trecute, 
pe teritoriul Zambiei de 
către forțele regimului mi
noritar de la, Salisbury 
și-au pierdut viața 16 per
soane, s-a anunțat oficial 
la Lusaka. De asemenea,

îmbu- 
de

PATRU FOCURI DE
ARMA...

Patru focuri de armă și 
nu două sau trei, cum se 
credea pînă in prezent, 
au fost trase asupra fos
tului președinte al S.U.A., 
John Kennedy, ucis la 
Dallas, în noiembrie 1963. 
Aceasta este concluzia la 
care a ajuns un grup de 
experți după examinarea 
unei benzi magnetice în
registrate în ziua asasina
tului fostului președinte.

Comisia de anchetă a 
Camerei Reprezentanților 
își va încheia lucrările Ia 
31 decembrie, după care, 
la 2 ianuarie 1979 va da 
publicității un raport.

COMBUSTIBIL DIN 
COJI DE NUCA DE

COCOS
Un grup de cercetători 

filipinezi au reușit să pro
ducă un combustibil ga- 
zos din mangalul prove
nit din cojile de nucă de 
cocos. Prin folosirea Iui 
la Dunerea în funcțiune a 
uniri motor Diesel de 5 
CP destinat irigațiilor, 
noul combustibil a fost 
experimentat, cu succes. 
Timp de două ore, moto
riii a funcționat cu o e-

numeroase alte persoane 
civile au fost rănite.

POPULAȚIA CANADEI 
era, la 1 octombrie a.c., de 
23 548 000 locuitori — cu 
205 000 mai mulți decît în 
urmă cu un an — a anun
țat, la Ottawa, Biroul ca
nadian de statistică.

LA DAMASC s-au încheiat 
lucrările reuniunii Comite
tului Executiv al Organiza
ției pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.).

La sfîrșitul lucrărilor, 
purtătorul de cuvînt al 
O.E.P. a relevat că au fost 
examinate „ultimele evolu
ții privind cauza palestinie
nilor, atît 1a nivel arab, cit 
și pe plan internațional".

ga. Provocatorii, s-au 
dat la acte de agresiune 
împotriva locuitorilor ora
șului Kahramanmaras. cu- 
noscuți pentru, tendința lor 
progresistă.

Guvernul a instituit pen
tru 24 de ore restricții de 
circulație în localitate,' a 
trimis forțe militare pentru- 
menținerea ordinei, depla- 
sîndu-se aici și membri ai 
cabinetului, între care mi
nistrul de interne, Irfan 
Ozaydinli. întăririle milita
re au dus la restabilirea 
calmului.

într-o declarație făcută 
presei, primul ministru 
turc, Bulent Ecevit, a su
bliniat că, „de cîtâva vre
me și în mod constant, po
porul esto incitat la revol
tă,. Există nersoane care 
au instigat la dezordini și 
asasinate. Evenimentele de 
la Kahramanmaras sînt 
rezultatul tuturor acestor 
provocări. Se pare că cei 
care nu au reușit pînă î.n 
prezent să provoace o re
voltă încercau de data a- 
ceasta să creeze o confrun
tare între forțele statului și 
popor" Ca urmare, a spus 
premierul Ecevit, guvernul 
a hotărît să adopte o serie 
de măsuri împotriva vio
lenței.

PETROȘANI — 7 
iembrie : Unde apa

No- 
e 

limpede și iarba verde; 
Republica : Gentlemen 

Jim; Unirea : Orașul 
fantomă.

PETRILA : Cianura și 
picătura de ploaie.

I LONEA : Zbor mortal. 
I VULCAN ; înainte de

tăcere.
ANINOASA : Melodi

ile nopții albe.
LUPENI — Cultural; 

escapadă a lui 
Muncitoresc 1

Faptul divers 
pe giob

liciență mai mare decît 
în cazul folosirii combus
tibilului clasic.
SURSA DE ENERGIE ÎN 

SECOLUL XXI
Atomul și soarele vor 

constitui principalele sur
se de energie în ,.era e- 
nergeticâ care va începe 
în secolul XXI, după e- 
puiaarea actualelor re
zerve de materii prime- 
fosile — petrolul, gazele 
naturale și cărbunele". A- 
ceasta este concluzia Drin- 
cipală a amplului raport 
(1 800 de pagini) dat pu
blicității la Berna de 
Comisia federală elveția
nă însărcinată cu elabo
rarea unui concept cu
prinzător asupra energiei 
și surselor de energie.
ELECTRICITATE DIN 

LUMINA SOLARA
Franța extinde dezvol

tarea sistemelor fotovol- 
taice — ramură principa
lă a cercetărilor asupra 
energiei solare. Cil ajuto
rul acestor sisteme, lumi
na solară este convertită 
direct în electricitate.

Recent la Toulouse, infor
mează cotidianul „Le 
Monde", a avut loc o reu
niune consacrată exami
nării rezultatelor obținute 
în această direcție, la 
oare au participat peste 
130 de persoane, între ca
re numeroși industriași.

Bugetul pe anul 1979 al 
Comisariatului francez 
pentru energia solară a- 
fost stabilit la 100 milioa
ne franci.

CAPRICIILE VREMII
Asupra capitalei elene 

s-au abătut ploi torenția
le, care au produs inun
dații, afectînd aproxima
tiv 500 de clădiri. în une
le cartiere 3-a întrerupt 
circulația automobilelor. 
Populația a fost evacua
tă din 'zonele periclitate.

★
Zonele centrale și su

dice ale Statelor Unite 
sînt afectate de o secetă 
gravă, care ar putea pro
voca pagube importante 
recoltei de cereale, a a- 
nunțat Ministerul Agri
culturii de la Washing
ton. Condițiile climateri
ce din acest an sînt mai 
nefavorabile decît în 1977, 
cînd în zonele respective 
a făcut ravagii cea mai 
puternică secetă din ul
timele decenii din S.U.A.
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Institutul de mine Petroșani
organizează concurs 

pentru ocuparea postului de

tehnician principal
încadrează de asemenea, de urgență 

tîmplar.
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

cele conform Legii nr. 12/1971 și Decretului 
188/1977.

Cererile de încadrare și participare la 
concurs se pot depune zilnic la Biroul plan- 
retribuire-personal, unde se pot obține și 
relații suplimentare. Telefon 42580 -42581, 
interior 151.

Mica 
publicitate

VÎND autoturism Wart
burg. Informații telefon 
70050 Vulcan. După ora 
21. (779)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Hribal 
Ferdinand Ioan, eliberată 
de I.U.M. Petroșani. Se- de
clară nulă. (807)

ANUNȚ DE FAMILIE

LIVIA, soție și copiii 
anunță că în ziua de 25 
decembrie 1978 s-au îm
plinit 2 ani de cînd ne-a 
părăsit pentru totdeau
na cel care a fost cf 
mai bun soț și tată

Ing. IOSIF GONCZY
Un gînd pios în 

mintirea lui. (808)

I
I
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| Ultima
• Olsen.
| Obeliscul.

IK-
I
1 9,00 Teleșcoală.

I Roman-foileton : 
tere fără glorie".
dul 18. 10,50 în 
negru : „Lassie".
Telex. 17,00 Telex. 17,05 

I Teleșcoală. 17,25 Curs
de limbă engleză. 17,45 

! Pagini din muzica ro
mânească. 18,10 Lecții

ITV pentru lucrătorii din 
agricultură. 18,35 Cîn-

I tec de viață nouă. 19,00 
I* întrebări și răspunsuri

19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 19,50 între
cerea socialistă la orele 
bilanțului. Azi, agricul
tura. 20,05 Patrie libe
ră — cîntece patriotice.

20,15 Anul 1978 sub sem
nul noii oalități. 20,30 
Seară de teatru ; „Mare
le soldat" de Dan Tăr- 
chilă. Premieră TV.
21,55 Muzică ușoară, 
22,15 Telejurnal.

I 
I

TV.

10.00
„Pu- 

Episo- 
alb și

11,35

RADIO

5,00 Buletin de știri.
5,05 Ritmuri matinale, 
6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojur
nal. 8,00 Revista pre
sei. 8,10 Curierul mdio-

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

diilor. 9,00 Buletin de** 
știri. 9,05 Răspundem 
ascultătorilor. 10,00 Bu
letin de știri. 10,05 Ope-

. reta „Veronique" de 
Messager (selecțiuni). 
10,20 Alternanțe rock și 
folk. 10,40 Miorița. Re
vistă de etnografie și 
folclor. 11,00 Buletin de 
știri. 11,05 Din muzica 
popoarelor. 12,00 Buletin 
de știri. 12,05 Rezonan
țe — festivaluri folclo
rice ’78. 12,35 Șlagărul 
românesc prin decenii. 
13,00 De la 1 la 3. 15,00 
Clubul curioșilor. 16,00 
Radiojurnal. 16,20 Co
ordonate economice. 
16,40 Muzică ușoară. 
17,00 Buletin de știri. 
17,05 Te apăr și te cînt 

I patria mea. 17,30 Revis- 
Îta șlagărelor. 18,00 Ore
le serii. 20,00 Muzică 

[populară. 20,15 România
— peisaj industrial con
temporan. 20,30 Memo
ria pămîntului româ
nesc. 21,00 Buletin de 
știri. 21,0.5 Cadențe so
nore. 22,00 O zi într-o 
oră. 23,00—5,00 Non stop 
muzical nocturn.

I 
I

I
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