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ANUL XXXIV, NR. 8185 MIERCURI, 27 DECEMBRIE 1978 4 pag. - 30 baniAnul 1979 va fi pentru constructorii Văii Jiului
UN AN DE MOBILIZARE PLENARAAcum, cînd pînă la Anul Nou au mai rămas doar cîteva zile, am dori răspuns la întrebarea i 
unde pot fi întilniți oamenii șantierelor în prima 
parte a anului viitor ? întrebarea am adresat-o tovarășului îng. Emilian Tomulescu, directorul Grupului de șantiere Valea Jiului — Petroșani al T.C.II.— In primul rind la o- biectivele aflate în construcție la ora actuală. E- numerăm : la blocul 55 și școala generală cu 16 săli de clasă, din Petrila. La Petroșani, unde avem mai multe obiective atacate încă din acest an, se va continua cu montarea, la blocul 51 C, la finisajele interioare ale blocului 69, iar la cri de-al doilea tronson al aceluiași bloc se vor turna betoanele la parter. De asemenea, la blocul C.M.V.J. de pe strada Horea. în primele zile ale anului viitor vom în- cepe săpăturile la blocul 50 B. Am dorj să facem

celași lucru și la blocul 15 de pe Vasile lloaită. La Vulcan, se continuă lucrările la cele trei blocuri a- flate în lucru (1 A, A 4 B 4, 3BI), la Lupeni, cu blocul K 5, unde ne aflăm deja la etajul I, cît și la A3 la care sînt atacate trei tronsoane.
— Ce alte lucrări 

excepția locuințelor, 
mai avea în lucru ?

— în toată Valea Jiului avem prevăzute foarte multe lucrări pe care le avem în vedere încă din primele zile ale lunii ianuarie. Mă refer în special la școlile din toate cele cinci orașe «le municipiului. De asemenea, grădinițe, licee O parte află în însă va
Șidintre lucru, trebui

cincmatografe. acestea se La unele să atacăm

I. M. LONEA

Cei mal înalt nivel 
al productivității 
muncii în abataj
Nivelul oroductivității 

muncii realizat în luna de
cembrie de către brigada 
Condusă de loan Cojoeariu 
reprezintă recordul la acest 
indicator obținut în condi
țiile specifice 
de la sectorul 
Lonea. După 
cadă a lunii 
productivitatea medie

• situează la 10.8 tone pe 
post — cu peste 3 tone pe 
post deasupra prevederilor. 
Binecunoscuta „brigadă de 
producție și educație'1, o- 
mogenă. exemplu în res
pectarea tehnologiei de lu
cru moderne pe care o uti
lizează — tăierea în abataj 
se efectuează cu combina, 
iar susținerea prin inter
mediul unui modern com
plex — depășește pe aceas
tă cale sarcinile aceleiași 
perioade cu 2 300 tone, în 
timn ce minerii din bri
gadă realizează un cîstig 
de peste 190 lei/post. Un 
indicator tehnic semnifica
tiv — capacitatea lunară 
de extracție a abataiiilui 
— se preconizează a fi în 
luna decembrie de aproa
pe 11 000 tone, cea mai ri
dicată producție pe abataj 
obținută în sector.

Oă inf orm ă m
Cu sprijinul încărcat de atenție și căldură al cabanierei Florica Feche- te, elevele clasei a Il-a de gimnastică de pe lîn- gă C. S, Ș. Petroșani au petrecut la Lunca Florii o binemeritată săptămînă de odihnă. împreună cu profesorii lor, gimnastele și-au continuat astfel î. decorul imaculat al zăpezii, pregătirea . instruct.iv- educativă (A.H.).■ ♦---------- ----- - .Unitățile comercial? de .Pe raza orașului Vulcan.

CU 
veți

Convorbire realizată 
de Constantin IOVANESCU

Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, secretar general &1 Partidului Comunist Roman, președintele Republicii Socialiste România, a făcut, marți dimineața, o vizită de lucru în unități ale industriei Capitalei.Secretarul general al partidului a fost . însoțit de tovarășii Ibn Dincă, Gheorghe Oprea și Iile Verdeț.Această vizită se înscrie ca un nou și semnificativ moment al dialogului permanent, nemijlocit, pe care tovarășul Nicolac Ceaușescu îl are cu făuritorii de bunuri materiale și spirituale în probleme esențiale ale activității eoonomico-socia- le a țării, ale creșterii bunăstării celor ce muncesc. 
Desfășurată în săptămîna ce încheie un intens și rodnic an de muncă în toate domeniile de activitate, noua vizită de lucru a prilejuit examinarea la fața locului a unor realizări de vîrf ale tehnicij. ro- mânești, precum și o analiză cuprinzătoare a rezultatelor obținute în 1978 de întreprinderile vizitate — unități reprezentative ale industriei construcțiilor de

industriei chimi- pe ansamblul a-mașini ce, cît eestor ramuri de o importanță deosebită pentru dezvoltarea economiei noastre. A fost examinat deaproape modul în aceste colective muncitorești au acționat pentru înfăptuirea obiectivelor prioritare puse în fața lor, a întregii economii naționale — gospodărirea judicioasă a mijloacelor de care dispun, folosirea rațională, cît mai eficientă, a materiilor prime și materialelor, diminuarea consumurilor de combustibil și e- nergie, stimularea gîndirii științifice și tehnice, sporirea ?i modernizarea producției, trecerea la o calitate nouă, realizarea integrală a prevederilor de plan. In același*  timp, au fost relevate sarcinile deosebite ce revin în continuare industriilor , respective, stabilindu-se căile și măsurile de natură să determine orientarea, concentrarea energiilor și capacităților creatoare ale întregului potențial tehnic, material și uman, într-o direcție unică: îndeplinirea și depășirea indicatorilor

Și 
și

încă re
cantitativi și calitativi ai planului pe 1979, an hotă- rîtor al cincinalului.Vizita s-a desfășurat — și de această dată —- sub semnul dragostei profunde și încrederii depline a oamenilor muncii în partid, în secretarul său general, al hotărîrii ferme de a înfăptui neabătut politica partidului, de a transpune în fapte programul elaborat de Congresul al XI-lea, care deschide în fața națiunii perspectiva luminoasă a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism.Aoeste sentimente și-au găsit o pregnantă expresie încă din momentul sosirii tovarășului N i c o 1 a e Ceaușescu la primul obiectiv al vizitei — noua unitate a întreprinderii: Optice Române.Muncitorii întreprinderii l-au salutat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu cu căldura inimii, i-au împărtășit bucuria de a-1 avea din nou în mijlocul lor, de â-i asculta cuvîntul însufleți- tor, i-au exprimat, di-
• {Continuare in pag. a 4-a}

In liarnl de azi
după o viață de muncă plină de succese și satisfacții.în colectivul de la Dîlja plecau în pensie. Cei ce rămîneau să continue

de zăcămint
III al I. M. 
a doua de- 

decembrie 
se

(Continuare în pag. a 3-a)
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Valeriu COANORAȘan informam

uri au vibrat puternic pe 
corzile sensibile ale ini
milor lor. „Fulgerul" bli-

An. Un moment 
s-au deschis spre 

petalele celor 
suflete, flori ale

Sute schimb găteau de ortaci — un întreg, ce se presă intre în abatajele I. M. Dîlja — a- plaudau cu emoție. Ură-: rile lor de sănătate, „Mulți ani trăiască !", a- cordurile melodiei interpretate de orchestra de muzică populară a întreprinderii dădeau momentului o notă sărbătorească. Ce eveniment sărbătorea colectivul minei ?Trei mineri, trei OAMENI ce-și câștigaseră binemeritat prestigiu

au obținut rezultate marcabile în acest an, în- depli.nindu-și planul de desfacere în proporție de 101,1 la suta. Comparativ cu anul trecut, volumul mărfurilor vîndute populației a crescut cu circa 10 la sută. (V.S.).
♦-------- — .în acest an tinerii din Petroșani își vor petrece Revelionul la Casa de cultură din Petroșani Comitetul municipal U.T.C. a alcătuit un program bogat pentru noaptea trecerii pragului anului 1979, program în care

Trei vieți pilduitoare 
pentru mai tinerii mineribărbăteasca meserie pînă cînd ei înșiși vor trăi a- celași eveniment — răsplată a strădaniei și dăruirii minerești — își manifestau cu căldură respectul, prețuirea față de cei ce predaseră ștafeta

sînt cuprinse ,‘ jocuri distractive, muzică, poezie, tombolă etc. Atmosfera de petrecere și voie bună o va întreține „Ansamblul tineretului". (€. 
VAL.).
♦------ ---------Trei din 10. Federația română de r'Jgby și-a desemnat primii zece sportivi ai acestui an de mari rugbyu- de că a
performanțe al, lui românesc. Demn semnalat este faptul liderul jocului în fost ales tînărul maestru al sportului Enciu Stoica, care figurează prințre titularii Științei Petroșani Pc locurile 6

Primul sărbătorit — 
Mihai ('anta, unul din cei mai apreciați mineri din sectorul 1 al I. M. Dîlja. Colectivul sectorului de care se despărțea a avut lăudabila inițiativă de a marca plecarea

în pensie a vechiului miner, M. Canta, printr-un moment festiv, sărbătoresc, organizat în sal3 de apel a minei. Mihai Canta este b'-ne cunoscut de către toți ortacii pentru responsabilitatea, conștiinciozitatea și disciplina cu care in ultimii ani își exercitase calitatea de
A. HOFFMAN

(Cont, in pag. a 2-a)

Moment emoționant.
Cei trei veterani 
minei Dilja își iau 
rămas de la ortacii

ai

Foto : I. LICIU

• Cercurile de ne
membri de partid, 
activ antrenate la 
realizarea sarcini
lor economice, po
litice și sociale

* Rezultatele con- 
cursuluî județa&f 
al gazetelor de pe
rete și satirice, al 
caricaturii și epi

gramei, ediția 1978 
Rubrica SPORT

(pag. a 2-a) 
Măsuri operative 
pentru înlăturarea 
efectelor fenome
nelor meteorolo
gice
Rezultatele tragerii 
la sorți a cîștigă- 
torilor concursului 
organizat de co
mitetul municipal 
al femeilor.

(pag. a 3-a)

și 10 s-au clasat colegii săi de club Mircea Orte- lecan și Teodoriu Tudo- se. Felicitări ! (I.V.)

Un nou spațiu de care. între blocurile 103 și 10.5 din strada publicii a Petroșaniului se lucrează în prezent la amenajarea unui nou spațiu de parcare a autoturismelor proprietate personală în acest sens se vor executa lucrări de demolări, bordurări, pietruiri și asfaltare. (I.V.)

în această iarnă 
brume reci în locul ză
pezilor, cu cețuri groase 
și persistente deasupra 
orașului, am văzut doi 
tineri cu brațele pline cu' țului a luminat explozia 
flori. Aveau în gind și-n 
privire strînsă toată 
bucuria tinereții lor feri
cite, într-o clipă cînd se 
despart de adolescență și 
își fac împreună rostul 
sigur al vieții. S-au pre
zentat in fața ofițerului 
stării civile de Ia consi
liul popular cu nimbul 
iubirii aprins în inimile 
lor tinere. Erau cele mai 
frumoase flori pe care 
le-am văzut în această 
iarnă. In jurul iubirii lor 
adăstau părinții, rudele, 
prietenii, colegii, toți 
strinși într-o puritate și o 
candoare nedisimulată.
La întrebările ofițerului 
stării civile, două „DA“-

de bucurie. Cei doi tineri, 
care acum poartă aceiași 
nume, s-au îmbrățișat de 
fericire. S-au ciocnit pa
hare, s-au adresat felici
tări de sănătate și viață 
lungă.

A fost un moment înalt, 
liniștitor și pur, acum în 
mijlocul acestei ierni, a- 
proape de începutul unui 
Nou 
cînd 
viitor 
două 
dragostei sincere, ale cre
dinței și iubirii de viață, 
cele mai frumoase flori 
Pe care le-am văzut în 
această iarnă !

s
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Cercurile de nemembri de partid
activ antrenate

Pe baza indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, date cu prilejui plenarei C.C. al I’.C.R. din 22-23 martie a.c., biroul corni te tului orășenesc de partid Petrila a acționat pentru antrenarea aetivă la realizarea sarcinilor economice, politice, sociale, culturale pe lingă comuniști și a unul număr însemnat de nemembri de partid. Astfel, în cele 58 de cercuri constituite la nivelul organizațiilor de bază din întreprinderi, instituții, cartiere au fost cuprinși 631 nemembri de partid de profesii și preocupări diferite, oameni ai muncij care își aduc un a- port deosebit la realizarea sarcinilor trasate de conducerea partidului și statului. Biroul comitetului orășenesc de partid, comisia organizatorică au întreprins măsuri pentru . atragerea nemembrilor de partid în jurul organizațiilor de bază Pe baza unor programe de activități concrete. în perioada de la constituirea cercurilor și pină în prezent, atît în cele două unități miniere, I. M. Petrila și I. M. Lonea, cit și la preparați®, I.G.C.L., în școli, comerț au fost organizate prelucrarea hotărârii și legii referitoare la rezolvarea propunerilor, sesizărilor și reclamațiilor oamenilor muncii, întîlniri în .care s-au fixat sarcini pentru fiecare nemembru de partid,. participarea la adunări generale deschise și plenare de activ, expuneri pe tema democrației sorfalUte' si multe altele. Ea sectoarele II și III de

la realizarea sarcinilor economice, 
politice și socialela mina Lonea, nemembrii

1

de partid au fost chemați să-și aducă aportul la studierea cauzelor unor neajunsuri care duc la nerea- lizarea sarcinilor de plan. De asemenea, la sectoarele III și VIII de Ia I. M. Petrila, nemembrii de partid au fost invitați la adună- 
mmmunmumu/uumn

VIAȚA

DE PARTID
tiHiutMiununuiiufwtm rile generale de partid în care s-au luat anumite hotărâri legate de realizarea sarcinilor economice. Nemembrii de partid din cartierul 8 Martie au partici- ci-pat la adunarea generală a organizației de bază în oare s-a dezbătut o problemă de interes comun : întreținerea fondului locativ. în acest mod, cercurile de nemembri de partid au fost chemate să dezbată și să soluționeze probleme specifice domeniului de activitate al întreprinderii, instituției sau cartierului în oare activează. Organizațiile de partid din orașul Petrila au analizat modul în care se desfășoară activitatea cu cercurile de nemembri de partid. Se constată că s-au obținut rezultate bune. Mulți s-au înscris la școală pentru a-și completa studiile, s-au abonat la presa de partid. Un lucru deosebit de pozitiv este faptul că o parte dintre aceștia au fost pregătiți și primiți în partid. Așa este cazul tovarășilor Dumitru Buhan și Vasile Leș de la I. M. Lonea.Desigur, la Petrila există și lipsuri în ceea ce pri

vește îndrumarea activității cercurilor de nemembri de partid. încă nu s-a reușit antrenarea permanentă a nemembrilor de partid la studierea unor aspecte economice, sociale, culturale, pentru îmbunătățirea substanțială a activității organizațiilor de partid, activitate care să se materializeze în realizarea sarcinilor de producție a unităților miniere. Cu toate acestea, rezultatele obținute de comitetul orășenesc de nartid în antrenarea nemembrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii la realizarea sarcinilor sînt edificatoare și pot constitui obiectul unui util schimb de experiență ce ar putea fi organizat, aici, cu toate comitetele de partid din Valea Jiului.
Valeriu COANDRÂȘ

Livrări la fondul 

centralizat 

al statuluiLa Consiliul popular al orașului Petrila am aflat că din contractările Pe acest an au fost livrate la fondul centralizat al statului 145.7 tone carne, cu un plus de 23 tone față de sarcina planificată. Au fost predate un număr de 90 bovine adulte, 240 capete tineret bovin, 50 porci, 332 oi și mief 13 tone lînă, 365 hectolitri lapte de vacă . și oaie. (C.D.).

T

La lor de muncă nou, 
niîini îndemînatice con
fecționează noi articole 
de tricotaje.

Instantaneu din sec
ția de confecții a fa
bricii de tricotaje din 
Petroșani.

Rezultatele concursului județean 
al gazetelor de perete și satirice, 
al caricaturii și epigramei, ediția 1978Vineri și sîmbătă au avut loc la Deva analizele concursului județean al gazelelor de perete și satirice, al caricaturii și epigramei, ediția 1978, din mediul urban și rural. Au participat secretari ai unor comitete municipale și orășenești de partid, precum și din unele unități industriale, din instituții și școli, responsabili ai colectivelor de redacție ale gazetelor de perete.Cu acest prilej au fost făcute propuneri pentru îmbunătățirea regulamentului de desfășurare a edițiilor viitoare ale concursului.Comisia județeană a concursului a stabilit clasificarea gazetelor m aceasta 1 jos, rezultatele, pe categorii

GAZETE DE PERETE 
DIN ÎNTREPRINDERI :

Marele premiu a fost a- eordat gazetei „Munca noastră", de la laminorul de benzi al C. S. Hunedoara ;
Premiul I : „Minerul" de 

la I. M. Aninoasa și „Fur- nalistul" de la secția a Il-a furnale a C.S.H. ;
Premiul II : „Noroc bun", de la I. M. Barza ;
Premiul III : „Energeti- ciianul" de la C.T.E. Deva, 

„Minerul" de la I. M. Vul
can și „Furnalistul", de la I. V. Călan.

GAZETE DE PERETE 
ALE COMITETELOR CO
MUNALE DE PARTID : 
Locul I Pui, locul II Geoa- giu, locul III Romos.

GAZETE DE PERETE 
DIN C.A.P. : Locul I Ribi- ța, locul II Aurel Vlaicu, 
locul III Vaidei.

GAZETE SATIRICE : Lo
cul I „Reflector" — I. M. 
Aninoasa, locul II „Gîgă"

ntrecere. Puolicam, mai de gazete.Otelăria electrică din C.S.H., locul III „în. țeapă" •— Uzina de preparare Te- liuc.
GAZETE „TINERETUL 

ȘI PRODUCȚIA" : locul I „Laminorul de benzi", lo
cul II I. M. Lupeni, locul 
III I. M. Barza și Uzina de preparare Teiiuc.

GAZETE DIN LICEE ȘI 
ȘCOLI GENERALE: Locul 
I Liceul agroindustrial Geoagiu, Căminul de nefa- miliști hr. 3-6 din Hunedoara, „Semafor" din școlile generale nr. 4 Deva, nr. 8 Hunedoara, nr. 4 Vulcan. 
Locui II școlile generale nr. 1 Deva, nr. 6 Petroșani 
și nr. 6 Petrila. Locul III : 
școlile generale nr. 5 Pe
troșani, Aninoasa și Geoa- 
gin: -în cadrul concursului au fost acordate mențiuni pentru alte gazete de perete, precum și premii și mențiuni pentru cei mai buni caricaturișți și epigramiști.

SPORT • SPORT • ,SPORT • SPORT • SPORT SPORT/

Cei mai btmi 10 sportivi români 
ai nnu*  oi 1970

• (Urmare din pag. 1)artificier. S-a angajat în ’55 și ,a străbătut pe rînd treptele profesionale — vagonetar, ajutor miner, miner, iar apoi, după ce învățase și acumulase .un plus de experiență în e- xercitarea operațiilorcomplexe din front, devenise artificier.Drumul străbătut de 
Arpad Santa — al doilea dintre sărbătoriți -— a venit în Valea cărbunelui cam în același an cu ortacul sau Mihai Ganta Primii ani — „ucenicia" și primele trepte ale meseriei, le-a „urcat" la Petrila. între timp, în anii intensei dezvoltări a țării, începuse redeschiderea unei mine părăsită eu decenii în urmă de patroni — cea de la Dîlja. Printre primii sosiți s-a aflat, și el. Și A. Șan ta a străbătut treptele afirmării profe-

\u reînviat
minasionale îmbinînd activitatea profesională ca maistru principal, adjunctul șefului sectorului I 1. M. Dîlja. Această ultimă calitate pe care a obținut-o în ierarhia muncitorească, in conducerea muncito- reas.eă, spune totul despre anii de strădanii neobosite pentru perfecționarea profesională, pentru dobîndlrea prestigiului în muncă de care s-a bucurat.Și pen tru șef ul de brigadă Ignat Kedves, ziuă de 11 mai 1961 — data înscrisă oficial ca zi de naștere a minei Dîlja — a însemnat, transferul dela Petrila, unde se formase deja ca miner, fiind pricepuți.

încadrat în subteran din 1947. De atunci a participat zi de zi, „fără nici o absență de la datorie în tot acest timp", așa cum îi place să remarce, la crearea și consolidare;, colectivului minei Dîlja. De aceea, cu greu și cu nostalgie în inimă se desparte acum de acest colectiv,împreună, Mihai Conta. Arpad Șanta și Ignat Kedveș au participat la crearea la Dîlja, a unui puternic și vrednic colectiv în care s-au dezvoltat ca muncitori, ca oameni, odată cu mina. De aeeea acum, la despărțire, la plecarea celor trei ortaci in pensie, pentru a beneficia de binemeritata o- dihnă, colectivul le-a oferit un moment sărbătoresc ce . dă expresie prețuirii de care se bucură oamenii vrednici, minerii
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Clasamentele Asociației presei sportive
feminin1. Nadia Comăneci gimnastică2. Natalia Mărășeseu atletism3. Virginia Ruzici tenis4. Emilia Eberle gimnastică5. Maria Alexandru tenis de masă6. Niculina Iosif tir7. Carmen Bunaciu înot8. Maria Cosma caiac9. Eva Ferenczi tenis de masă10. Marieica Puică atletism

MASCULIN1. Ion Draica lupte greco-romanc2. Constantin Alexandru lupte greco-romane3. Vasile Diba caiac ‘4. Ivan Patzaichin canoe5. Ștefan Rusu lupte greco-romane6. Hie Florolu atletism7. Iosif Tismănar popice8. Dan Grecu gimnastică9. Mircea Romașcanu ciclism10. Corneliu Ion tir
Sportivii fruntași și secțiile de sport fruntașe 

din Valea JiuluiȚinînd cont de propunerile a numeroși iubitori ai sportului din municipiul nostru, ședința de birou din 25 decembrie a.c. a C. M. E. F. S. Petroșani a desemnat cei mai buni zece sportivi ai Văii Jiului pe anul 1978, precum și secțiile fruntașe.
Primii zece sportivi ai anului din Valea Jiului :

I’înă acum trei luni, clădirea din imagine găzduia o tutungerie și un chioșc de difuzare a presei. Credem că locuitorii cartierului Vîsco- aa IV din Lupeni ar primi cu bucurie vestea redeschiderii lor, sau amenajarea unui atelier pentru prestarea de servicii către populați ' (ceasornicărie, reparații încălțăminte ele). Sîn- tein convinși că această sugestie va fi analizată și pusă în aplicare <j<- cei competent.

1. STOICA enciu — 
rugbi, Știința Petroșani .

2. V ASILE TAMAȘ — 
tir cu arcul, Minerul Ani
noasa.

7. ILEANA VLADISLAV 
— schi, C. S. Ș. Petroșani.

8—9. PETRU FEIER, 
AUREL URIȚESCU — tir 
cu arcul. Minerul Aninoa-

3. FRIEDERIC CSASZAR 
— navomodelism. Jiul Pe
troșani.

i. BEBE ALMAJAN — 
tenis de cîmp, Jiul Petro

sa.
10. MIRCEA RISIPITU

— lupte, C. S. Ș. Petroșani.La alcătuirea clasamen-
sani.

5. CONSTANTIN MAN- 
DILĂ — lupte, Jiul Petrila.

6. MIHAI CIUPIT U — 
fotbal, Jiul Petroșani.

tului s-a ținut cont aportul sportivilor în trecerile internaționale competițiile interne.
Secții de performanță fruntașe

deîn-Și
1. Tir cu arcul — Mine- troșani.

rul Aninoasa. 3. Tenis de cîmp — Jiul
2. Rugbi — Știința Pe- Petroșani.

Asociații fruntașe în întreținerea 
și amenajarea bazelor sportive

1. A. S. Constructorul 3. Jiul și Preparatorul,
Minier Petroșani, ambele din Petrila,

2. Minerul Vulcan.

Competiții în

i cinstea aniversării ;

Republicii; Disputată pe arena eu ; 4 piste, a Asociației sportive Preparatorul ; Petriia, actuala ediție a ; „Cupei 30 Decembrie", ■ s-a desfășurat între e- : chipe formate din 4 ju- : ; cători. întrecerea cu lan- ; sarea .a 100 bile mixte ; de fiecare jucător a fost ; echilibrată,: oalpîtantă •■și, în final, a dat cîșțig ; de cauză echipei MiniSrt i ruî Vulcan care a fost : mai omogenă și care a i luptat pentru a-și lua : revanșa de anul trecut ; cînd a pierdut cupa pe î arena proprie.: Iată ordinea clășa- ; meritului pe echipe și țindividual: 1. Minerul;: Vulcan 1564 p.d.; 2. Pre- ; ; părătorul Petrila 1531 :; p.d. ; 3. Parângul Lo-inea 1498 p.d. 4. Construc- ; torul Minier 1492 p.d. ;i 5. Jiul H Petrila 1457 i p.d. ; 6. Dinamo Petro- îșani (Unitatea de pom- i pieri) 1261 D.d. Individual: 1. Oskar Berky ; (Preparatorul Petrila) ; 420 p.d. ; 2. Bella Schuller (Minerul Vulcan) 411 ; ip.d. ; 3. Nicolae Croita- ; jru (Jiul II) 403 pd = i Echipele „Preparate- Ș ;rul“ Petrila. și Construc- ; torul Minier . Petroșani inu a« putut beneficia ide întregul lot din cau- : za unor jucător; cari datorită ținutei neco-; respunzătoare nu au î fost primiți în competi- ; ție. Exemplu, Ionel Za- jharie de la Preparatorul; Petrila.
B. STAICU

.
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în perioada iernii, ori de cîte ori este necesar unitățile 

economice, instituțiile și cetățenii să înfăptuiască

Măsuri operative pentru înlăturarea efectelor 
fenomenelor meteorologice periculoase— La nivelul municipiu- lului, lupta împotriva urmărilor fenomenelor meteorologice periculoase în perioada acestei ierni va fi coordonată de comisia organizată în acest scop, comisie din care fac parte reprezentanții a 25 de unități economice și prestatoare de servicii, precum și ai unor instituții. Acestor unități le-au fost repartizate anumite sectoare din căile de circulație ce fac legătura între localități, întreprinderi, cartiere, instituții etc.

— Menționați, vă rog, 
cîteva exemple.— De asigurarea unei circulații optime pe timpul iernii pe sectoarele Petroșani — Petrila și Petroșani — Livezeni, spre exemplu, răspunde I.G.C.L. La nivelul fiecărei secții și fiecărui sector al exploatărilor de gospodărie comunală și locativă din Lupeni și Petroșani sînt organizate echipe de intervenții pe schimburi care.au misiunea de a acționa imediat ce situația o impune, fără a aștepta alte dispoziții. In principalele stații de autobuz s-au amplasat recipient cu nisip și sare.

— Apropo de sare, folo
sirea ei va fi extinsă **

® ION Lî TEANC, Pe
troșani : Programele tuturor magazinelor alimentare și nealimentare au .fost reconsiderate și adaptate condițiilor impuse de necesitatea economisirii e- nergiei electrice.

• GEORGE PARAU, 
Vulcan : Modul în care nescrieți despre atitudinile întîlnite la cabinetul de stomatologie al spitalului din Vulcan este incert. Nu spuneți clar, spre exemplu, ați dat 200 de lei peste suma din chitanța de 164 de lei, ori numai vi s-a 
nit im incendiu, care a cuprins întreaga rulotă-dormi- tor. Noroc că s-a trezit muncitorul Marin Preoteasa care i-a alarmat pe ceilalți muncitori, că altfel își puteau pierde toți viața. Au scăpat doar cu hainele care se aflau pe ei, că ce

— Nu, o vom folosi numai în caz dg absolută nevoie — polei, gheață. Se va folosi îndeosebi zgură 
de la centralele termice și nisip cit; puțină sare. Atribuții precise au, desigur, in caz de necesitate pe timoul iernii și alte întreprinderi și instituții.Un rol important, sporit în condițiile amintite, revine unităților de drumuri și poduri. Celor două formații de la Livezeni și Li- vadia care veghează la siguranța traficului pe DN 
66 si DN 66 A pe raza

bn an de mobiliiare 
plenara

• (Urmare din pag. I)lucrările cit mai devreme pentru a ne înscrie în graficele de execuție.
— Tovarășe director, in 

1978 Grupul de șantiere 
s-a confruntat cu o serie 
de greutăți. Ce măsuri ați 
luat pentru ca în 1979 să 
nu se mai repete ?— In ceea ce ne privește am intensificat măsurile pentru folosirea cit mai rațională a forței de muncă, avlnd în vedere faptul că la acest capitol am fost deficitari. Ne-am gîndit la cuprinderea în cursuri de specializare și policalificare a unui număr tot mal mare de oameni, astfel incit să suplinim lipsa constructorilor calificați în meseriile de bază. Tot în această idee, avem in vedere folosirea mai bună a utilajelor grele din șantier, generalizarea schimbului II încîț gradul de ocupare al acestora să fie simțitor îmbunătățit.Pe de altă narte, împreună cu Consiliul popular 
al municipiului Petroșani s-au stabilit o serie de măsuri care vor veni în ajutorul nostru. Este vorba de participarea unor beneficiari la realizarea obiectivelor aflate în planul de construcții. De asemenea,

Iarna aceasta este abia la început. Avem în față cîteva luni în care fenomenele meteorologice specifice iernii ne pot crea anumite greutăți. Despre măsurile luate pentru a se putea interveni cu promptitudine și eficient în situația unor posibile căderi abundente de zăpadă, geruri, aspre, viscole, inundații, înghețuri etc. ne-a informat tovarășul inginer Ion Chereches, șeful sectorului de gospodărie comunală și locativă de pe lingă Comitetul executiv al Consiliului popular municipal.
municipiului nostru le revine obligația de a trece la verificarea stării tehnice a drumurilor, podurilor, curbelor, de a aproviziona cu material antiderapant toate sectoarele de drum cu declivități, de a organiza echipe de intervenții pe schimburi, de a închiria și acționa în caz de nevoie cu utilaje adecvate pentru înlăturarea zăpezii, poleiului și a gheții pe arterele de circulație principale ale municipiului,

— Desigur, întreprinde
rilor le va reveni misiu
nea principală. Anumite 
obligații au în situațiile 
periculoase create de ză
padă, ger, viscol și alte 
fenomene meteorologice și 
unele instituții, cetățenii. 
Ce măsuri de prevedere 
trebuie să înfăptuiască in
stituțiile și curii trebuie să 
acționeze cetățenii ?— A.șa cum s-a stabilit în ședința comisiei municipale din 27 noiembrie, birourile executive ale consiliilor populare ale orașelor și comunelor, după, ce ■vor reorganiza și completa comisiile locale de apărare împotriva fenomenelor meteorologice periculoase, în baza planurilor de măsuri proprii, se vor îngriji în primul rind de procurarea unul număr suficient de unelte — lopeți, tîrnăcoape, tăietoare de gheață —, cu care să se intervină ia nevoie. Zonele localităților și 

întreprinderile din municipiu vor fi solicitate să ne sprijine în continuare cu forță de muncă atît calificată cit și neoalificată la finisarea unor apartamente, iar beneficiarii locuințelor vor trebui să presteze și în continuare .cite 200 de ore de muncă pe șantier.
— Ce ați făcut în direc

ția unei mai bune aprovi
zionări cu materiale ?— Este problema cea mai arzătoare pentru toți constructorii municipiului. Spun aceasta deoarece în prezent nu stăm deloc pe roze. Ne lipsesc deocamdată agregatele. tuburile de beton prefabricat și chiar fierul-beton. Aceasta nu înseamnă că va fi o chestiune de durată. Există comenzi înaintate din timp, conform contractelor economice încheiate încă din anul în curs. Sperăm Ca ele să fie onorata de furnizori în așa fel incit să nu ne afecteze planul,

— Ce le doriți construc
torilor pentru noul an ?— Mobilizare la întreaga tor capacitate. Să-și unească forțele și să dea mai mult decît au dat pînă acum, pentru că sînt convins de posibilitățile lor mult mai man. Și le mai doresc sănătate, fericire și succes în realizarea sarcinilor de plan. 

căile de acces vor fi repartizate pe întreprinderi și instituții pentru a fi curățate de zăpadă și gheață. Cetățenii, mobilizați de consiliile populare, asociațiile de locatari și organizațiile de masă vor asigura descongestionarea străzilor și aleilor de acces în cartierele de blocuri și a trotuarelor. Va trebui desigur renunțat Ia obiceiul de a depune pe partea carosabilă zăpada și gheața de Pe trotuare. Este recomandabil ca acestea să fie strînse în grămezi la marginea trotuarelor ori depuse în grădini și pe unele spații neeireulate.
— In toate localitățile 

noastre unitățile comerci
ale și unele instituții o- 
cupă spații largi din stră
zile centrale. Unele din a- 
cestea, deși sînt obligate, 
nu acționează cu suficientă 
operativitate pentru înlătu
rarea zăpezii și a gheții.—' De data aceasta, în

I

,'eiuj echipei de dulgheri Gh. Fodor împreună cu 
ajutorul său Vaier laiza se pregătește pentru o nouă 
lucrare la nou] obiectiv al municipiului : Fabrica de con
fecții Vulcan.

Perioadă iernii obligă pe fiecare dintre noi să ia măsuri de apărare împotriva frigului. Cum? Simplu — facem locul. Fiecare cetățean care dispune de o sursă de căldură proprie în locuință este insă dator să nu uite măsurile de prevenire a incendiilor. Considerăm necesare în acest sens .cîteva recomandări și anume :
Nu plecați uupă alte 

treburi lăsind tocul din 
sobe nesupravegheat ! Nu 
alimentați soba eu o can
titate prea mare de lem
ne sau cărbuni, care arzînd creează posibilitatea supraîncălzirii sobei și izbucnirii unor incendii 1 Nu fo' 
iosiți burlane și coșuri fi
surate, așa cum a făcut cetățeanul Costin Peter d.n Petroșani, strada Dr. Petru. Groza, nr. 37 ! In seara zilei de 9 decembrie a.e., el a umplut bine soba pentru a avea căldură peste noapte, dar datorită coșului defect, odihna i-a fost 

planul de măsuri al comisiei municipale s-a fixat pentru Direcția comercială obligația de a dispune dotarea tuturor unităților din subordine cu unelte și de a urmări ca personalul acestora să acționeze ori de cîte ori este nevoie pentru a înlătura zăpada și gheața de pe trotuare, iar lucrătorii de la sectoarele de gospodărie comunală și I personalul instituțiilor trebuie să înlăture, zăpada de pe toate trotuarele. Subliniez, de asemenea, obligația conducerii gării orașului de a înlătura operativ zăpada și gheața de pe pasarela C.F.R. Nu există trotuar ori .stradă „fără stăpîn". Se recomandă ca cetățenii, lucrătorii sectoarelor și secțiilor EiG.C.b. să acționeze, pe cît este posibil, împreună cu unitățile economice și prestatoare de servicii. Rezultatul concret, imediat, al acțiunii unite a tuturor factorilor menționați va fi, protejarea populației împotriva efectelor fenomenelor meteorologice periculoase pe perioada iernii, asigurarea unor condiții optime de deplasare, în siguranță,fara accidente.
Discuție consemnată de

Toma ȚAȚARCA 

Neglijența aduce uneori incendiitulburată de un incendiu care a izbucnit la acoperiș •și planșeu unde a ars o suprafață de 3 mp. Noroc cu vecinii care i-au sărit în ajutor, altfel paguba putea fj cu mult mai mare. Nu era mai bine să fi revizuit din toamnă coșul 7
IntTmplărl sg Exigențe gg Recomandări 

in sezonul rece
Nu amplasați sobe a- 

proape de materiale com- 
buslibile, neizolate cu ta
blă, așa cum au făcut muncitorii de la I. S. P. H. București, șantierul 1, punctul de lucru Jupînea- sa — Petroșani. Ei au amplasat seba direct pe pardosea fără 3 lua măsuri pentru a o izola eu. tablă. Scurgerile de motorină s-au îmbibat în pardosea, iar în/Ziua de 5 decembrie a.e., ora 1, datorită temperaturii de Ia sobă, a izbuc-

în aceste zile premergătoare sărbătorilor de iarnă, 
unitățile C.L.F. din municipiul nostru oferă cumpără
torilor însemnate cantități de brazi. în foto un astfel de 
aspect de la unitatea C.L.F. nr. 1 Petroșani.

Rezultatele tragerii la sorți a cîștigătorilor 
concursului organizat de Comitetul 

municipal al femeilor pe tema :

,,Femeia — prezență activă 
în viața economică 
și socială a țării“

1. Mariana Gheorghe — I. M. Aninoasa(aragaz eu butelie)2. Minerva Cita — Consiliul popular municipal(covor persan)3 Ana Halasz — I. M. Amnoasa (garnitură lenjerie) 
A Greta Lungu — I.P.C.V.J. (serviciu de masă)5. Aurina Gaț — casnică, strada Independenței, bloc7, ap. 39 Petroșani (garnitura de tacimuri)6. Viorica Oncioiu — Centrul de calcul(fier electric de călcat)7. Dorina Rizopol — I. C. S. M. I. Petroșani(prăjitor pîine)8. Doru Lenard — elev, Liceul de matematică-fizieă(oală de gătit Kuktă)9. Marioara Petrescu — casnică, strada Sterminos 184Uricani (tigaie teflon)10. Doina Ban — I. C. S. M. I. Petroșani (tigaie teflon)11. Maria Maximan — I. M. Aninoasa (tavă inox)Premiile pot fi ridicate de la Comitetul municipal al femeilor, pînă în 30 decembrie 1978.

Kăspundem cititorilor

lelalte și întreaga rulotă ■s-au transformat în scrum, încă un exemplu plin de învățăminte : Afilon Jurcă, tot din Petroșani, strada Vasile Alecsandri nr. 8, a improvizat un coteț pentru găini și iepuri lingă clădirea casei. Omul s-a gîndit câ n-ar fi rău să improvizeze aici și o sobă pentru a încălzi găinile și iepurii. In ziua de 8 decembrie, ora 18,30, datorită neizolării sobei față de materialele combustiei 1 ei

dat de înțeles că ar trebui dar nu ați dat bani. Din această cauză problemele ridicate în scrisoare nu pot fi elucidate.
• GRUP DE MUNCI

TORI de la I.R.I.U.M.P. și 
Atelierul de zonă, Petro
șani : Abia s-a construit adăpostul din stația de autobuz Dărănești spre Petroșani Și iată că doriți mutarea ei. Unde anume ? Poate veniți cu o propunere concretă care să fie analizată de factorii eom- petenți.
incendiul a izbucnit.. Proprietarul a avut astfel parte de o mare cantitate de friptură.. Și dacă nu interveneam pompierii militari, cădea pradă incendiului și casa în care locuia.Ținînd cont de experiența anilor trecuți, trebuie să atragem atenția și asupra 
amplasării afumătoarelor 
pentru came. Ce trebuie să știm despre acestea ? 
Afumătoarele trebuie să 
fie construite din material 
necombustibil : cărămidă, 
beton etc. Soba sau cămi
nul pentru fum trebuie să 
fie amplasat înafarâ. 
iar fumul să fie dirijat 
printr-un burlan metalic 
în interiorul . afumătoatei* * 
Focul se va face numai iii 
prezența unei persoane Ș» 
va fj supravegheat tat 
timpul. NOAPTEA NU SE 
VA APRINDE FOCUL 1N 
AFUMATORI.

Plut. maj. Ioan JITEA, 
Compania de pompieri 

— Petroșani

care.au
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Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

în unități ale industriei Capitalei

J1E
FILMEPETROȘANI — 7 tem brie i Unde apa

• (Urinare din pag. 1) realizate din pos.i-rect și v i b r a n t, prețuirea lor adîneă, pentru fermi țățeă revoluționară, clarviziunea și dinamismul cu care acționează pentru progresul și prosperitatea patriei, pentru binele și fericirea poporului nostru, pentru creșterea prestigiului și rolului României socialiste în lume.Ei știu, că însăși dezvoltarea întreprinderii în care lucrează este strins legată — ca atîtea alte o- biective economice — de numele secretarului general al partidului, este rod 
al gîndirii și inițiativei sale de a crea în această zonă a Capitalei o puternică bază a producției optice și de mecanică fină. Noua și moderna unitate — denumită I.O.R. 2 — a fost construită la indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu, dată cu prilejul vizitei anterioare.întreprinderea Optică Română ocupă astăzi un loc ’ important în procesul de industrializare a țării, producînd o gamă largă de produse de mare complexitate, cu performanțe la nivelul tehnicii celei înaintate. O dovadă cludentă a hărniciei și priceperii celor ce muncesc aici o constituie expoziția pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat s-o viziteze. în fața exponatele», ministrul de resort, directorul întreprinderii informează pe secretarul general al partidului că noua unitate ilustrează grăitor extinderea impetuoasă, cunoscută în ultimii ani a producției de mecanică fină și optică impusă de ritmul accelerat de dezvoltare a întregii economii. Se informează că, în ultimii ani. valoarea producției a crescut de peste 4 ori. Semnificative sînt triplarea numărului oamenilor muncii, dificărilc structura de vârstă a colectivului, ceea ce îi conferă tinerețe și vitalitate ; din totalul personalului muncitor 85 la sută sini tineri, iar peste 40 la sută femei.Gazelele prezintă cifre sintetice privind dezvoltarea producției, asimilarea de produse noi. modernizarea celor aflate în .fabricație curentă, intensificarea exportului. Sînt înfățișate, de asemenea, preocupările pe linia creșterii xității și calității aparateTovarășul N i Ceausescu cercetează atenție în cadrul expoziției produse intrate de curînd în fabricație .sau aflate în' fază de prototip, care reprezintă cele mai noi realizări tehnice ale obiectivului: Rețin atenția instate-: țiile pentru cabinetele de stomatologie, aparatele de proiecție pe 16 rom. amaratele de . fotografiat. mi- croscoapele de. la ce'e de mică putere, pentru uz didactic. la cele de cerceta

re mono sau stereo, cu o extrem de largă arie de a- tilizare, — în medicină, biologie, construcții. metalurgie. construcții de mașini și altele. Secretarului general al partidului îi sînt prezentate mașinile realizate prin autoutilare, cu Care au fost dotate secțiile 
de - prelucrare. Importanța executării cu forțe pronrii 
a unor asemenea mașini și utilaje specifice fpicse nu numai din valoarea țcono-

mai con-

mo-intervenite în

comple- nollorc o 1 a ecu

miilor valutare în acest an, ci și bilitatea folosirii unor tehnologii moderne de prelucrare, sporirii simțitoare a gradului de mecanizare a operațiilor, toate contribuind la sporirea ti vită ții muncii.în secțiile vizitate, muncitorii îl ^înconjoară cu multă căldură pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, îi oferă flori, îi urează, în acest prag de An Nou, multă sănătate și putere de numea, spre binele și fericirea națiunii noastre, spre gloria și măreția României socialiste.Secretarul general partidului răspundeprietenie acestor gesturi caldă simpatie, aclamațiilor și. ovațiilor muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor.Tovarășul Nicdlae Ceaușescu a felicitat colectivul întreprinderii și i-a urat noi succese în activitatea sa. Totodată, secretarul general al partidului a recomandat să se acționeze în continuare pentru creșterea productivității muncii și a indicat să fie luate măsurile necesare pentru grăbirea asimilării în țară a sticlei optice. •în încheierea vizitei, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a fost oferită o realizatăcare rație vului.poporCu

produc-

al cu de

lucrare în sticlă optică, simbolizează o aspi- fierbințe a colecti- a întregului nostru — pacea.aceleași sentimentede aleasă dragoste și prețuire a fost întîmpinat tovarășul Nicolae Ceaușescu și la întreprinderea de mașini-unelte și agregate, următorul obiectiv al vizitei de lucru; Sute de muncitori manifestă, prin urale și ovații, bucuria nețărmurită de a-1 avea, pentru a doua oară în cursul acestui an, în mijlocul lor pe cel mai iubit fiu al poporului nostru, de a-i putea raporta acum, în preajma încheierii anului, succesele importante pe care le-au obținut.în noua hală — de 12 000 mp — destinată fabricației de strunguri Carusel, secretarul general al partidului se oprește în dreptul primului strung Carusel de 16 metri — realizare de virf a industriei noastre constructoare de mașini. Acest utilaj de excepție, de înălțimea unei case cu 5 e- taie, întrunește calități deosebite de precizie a lucrării, la nivelul asutimi de milimetru, alături de cele de productivitate, fiind printre cele mai mari strunguri Carusel existente ne olan mondial. El poate prelucra Piese de diferite forme și cu greutăți piuă l;i 400 tone, fiind capabil să execute operații de sțrunjire, frez'-ire. alezare, găiirire. rectificare și filetai-” Utila iul. în greutate totala, de 850 tone, dismine de 52 motoare electrice de acționare și de dotiă echipamente electronice, de comandă;'numerică. Toate mișcările se fac în sistem hidrostatic. Pe pernă de iile! sub presiune, fapt ce elimină contactul metal ne metal si conferă xindamont mare în condiții dș consum energetic redusTovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat - să asiste la o demonstrație a- supra modului cum funcționează marele strung Carusel. Secretarul general al partidului adresează calde

felieitări colectivului de coordonare, tuturor celor ce și-au adus contribuția la finalizarea acestei prestigioase realizări a gîndirii tehnice originale românești, apreciind că dotarea tehnică, experiența dobîndită de muncitori, tehnicieni, ingineri și proiectariți români permit fabricarea în țară a oricăror tipuri de mașini-unelte, cerute de modernizarea economiei naționale, de progresul nic neîntrerupt.Ltnndu-și rămas bun de la constructorii de mașini- unelte, tovarășul Nicolae Ceaușescu îi felicită călduros pentru succesele obținute în diversificarea producției și realizarea unor agregate de înaltă complexitate, le urează multă sănătate și fericire.în semn dragoste și pentru grija dezvoltării creării unor tre celemuncă și de viață, tructorii roagă pe secretarul general al partidului să în dar macheta Carusel de țara noas- de mare industrieiconstructoare de

teh-

poziții au fost prezentate tovarășului Nicolae Ceaușescu realizările obținute de acest destoinic colectiv. Prin modernizarea fluxurilor tehnologice, mecanizarea transportului materiilor prime, a altor operațiuni s-a reușit ca, în cadrul aceleiași , suprafețe productive și cu același număr de muncitori, să se obțină o creștere a produc- ori fa- evidențiat pro- în-

de profundă recunoștință ce o poartă întreprinderii, condiții diurna i bune de cons-
primească primului strung 16 m realizat în tră — produs complexitate al noastre mașini.Dialogul de lucru cretarului general al dului a continuat treprinderea de fină, una dintre c-ele mai moderne ale Capitalei. în centrul discuțiilor s-au aflat probleme legate de promovarea, în continuare, a progresului tehnic,' diversificarea și dernizarea producției, creșterea calității și competitivității produselor, îmbunătățirea continuă a eficienței întregii activități.Aici este înfățișat modul în care colectivul întreprinderii a transpus în viată indicațiile date de. secretarul general al partidului cu prilejul precedentei vizite în uzină, cu privire la dezvoltarea , producției de aparate pentru măsură, matrițe și dispozitive speciale necesare unor ramuri industriale, mașini pneumatice pentru mecanizarea o- perațiilor. de ajustaj montaj. Pentru îndeplinirea a- cestor obiective, au fost c&tîstruite " și date' în folosință noi capacități în care sînt realizate astăzi o gamă largă de produse. Astfel, în 1978 produsele noi și reproiecțate s-au ridicat la. 236ț c-eea . Ce reprezintă 39,3? la sută din totalul producției - uzinei. Totodată, au fost aplicate, în urma cercetărilor proprii, 12 no; tehnologii care au permis creșterea de peste fi ori a producției, perire, în proporție de peste 70 la sută a necesarului de produse de 'mecanică fină si scule din profilul ei.T o v a r ă ș u 1 Nicolae. Ceaușescu ./apreciat rezultatele obținute de acest harnic colectiv, subliniind că actualabază tehnică, precum și existența urnii valoros potențial de cercetare și proiectare permit ridicarea la noi cote de calitate a întregii activități.Ultimul obiectiv vizitat a fost întreprinderea de prelucrare ă maselor plastice, prima unitate eu acest profil din țară.Prin intermediul unei ex-

ai separ fila în- mecanică unitățile
mo

aca-

ției de peste cinci ță de 1965. S-a faptul că o serie de bleme privind dotarea treprinderii cu diferite utilaje, introducerea da nologii moderne, de eficacitate au fost realizate cu forțe proprii.Expoziția oglindește zultatele constante ale muncitorilor și specialiștilor întreprinde-, rii în direcția diversificării producției, asimilării de sortimente de mare utilitate pentru diverse sectoare ale economiei naționale.Tovarășul. Nicolae apoi.hale de fabri- muncitorii ii și entuziastă

No- e limpede și iarba verde ;Republica : Gentleman Jim ; Unirea: Orașul fantomă ;PETRILA î Ghinionistul ;LONEA: Cheamă-mă în depărtarea luminoasă ;AN1NOASA : Melodiile nopții albe ;VULCAN: înainte de tăcere ;I.UPENI — Cultural : Ultima escapadă a lui Olsen ; Muncitoresc : Obeliscul ;URIC ANI : Cu stele în Păr și

tenție la... neatenție 118.20 Melodii populare.18,35 Telecronica pentru pionieri. 18,50 Calitatea muncii și calitatea vieții în 1978. 19,05 Siderur-giștii cîntă Republica.19.20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 19,50 întrecerea socialistă la orele bilanțului. Azi, despre creația tehnico-stiințifică. 20,05 Ancheta TV. 20,30 Telecinemateca s Ciclul „Ecranizări după opere literare". „Ivanhoe". ducție a studiourilor gleze. Premieră pe 22,15 Telejurnal.
VREMEA

Pro- en- țară.
I
I
I
I

lacrimi în ochi.teh- mare I 
I

TV.

re-preocupărllor
9,00 Șoimii lex. 17,00 Telex. 17,05 Te- leșcoală. 17,25 Curs de limbă rusă. 17,45 Tragerea pfonoexpres. 17,55 Din țările socialiste. 18,05 A-

Teleșcpală. patriei. 10,10 Te-10,00

Stația meteorologică Petroșani comunică : Ieri, temperatura maximă a aerului la Petroșani a fost de plus 6 grade, iar la Paring de zero grade. Minimele au fost de și, respectiv, minus grade.Stratul de zăpadă Paring : 30 cm.
Pentru următoarele

de ore : Vremea se menține .instabilă cu cer variabil. Vint slab din sectorul sudic. Dimineața i- zolat, se va Droduce ceață.
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Ceaușescu vizitează, principalele caț’ie, unde fac o caldă primire.Această unitate bucure?- teană realizează acum aproximativ 2 000 de sortimente. Mai mult de jumătate din volumul producției îl reprezintă sortimentele destinate industriei constructoare de mașini, electrotehnicii și electronicii.La încheierea Vizitei, secretarul general al partidului a felicitat colectivul întreprinderii pentru succesele obținute și le urează noi înfăptuiri pe linia modernizării și diversificării producției, recomandînd ca aceasta să fie profilată îndeosebi pentru necesitățile industriei constructoare de mașini.

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 ptan- 
retribuire-personal, unde se pot obține și 

relații suplimentare. Telefon 42580 —42581, 
interior 151.

ANUNȚĂ CONCURS

pentru ocuparea următoarelor posturi, pentru secția Bărbăteni :

1 post dactilografă
4 posturi maiștri sondori.

— 1 post contabil șef secție
— 1 post economist
— 1 post contabil
Condiții de studii și stagiu conform Legii nr. 12/1971.
Concursul va avea loc în ziua de 5 ianyarie 1979, ora 10, la 

sediul întreprinderii din Deva, sțr. Minerului, nr. 2.

DE ASEMENEA, ÎNTREPRINDEREA MAI ÎNCADR EAZĂ :

• muncitori sondori calificarea în meseria de

* muncitori necalificați pentru 
SE ASIGURĂ :
- retribuție conform Legii 

57/1974 ;

— spor de șantier și indemnizație

Prezentarea pentru întocmirea

nr.
sondor.

de cazare pentru nelocalnici ;

— alocație de cărbuni uz casnic 

pentru localnici.

formelor de încadrarea muncitorilor se

face la secția de prospecțiuni și explorări geologice din Băcbăteni.
Informații suplimentare la ser viciul personal din Deva, ștr. Minerului, 

nr. 2, telefon 11560 — interior 138.

KEDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA) Petroșani, Str. Republicii, ut. 90, leleloaue 4 16 62 (secretarial), 42464 (secții). IDAtilLi tipografia Petroșani. »l». Republicii, nr fi,


