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însemnate sporuri la producția de cărbune
In 13 ianuarie, 5 întreprinderi miniere și-au 

sarcinile de plan plan este de 1069 tone cărbune și respectiv 822 tone. Aceste au fost obținute soamă prin productivității care, la nivelul relor, este de plus kg/post și 337 kg''post rul II. “ ' “ se de lemen, tantin Sorescu, glie Drănău cele mai bune

• I.M. LUPENI, Colectivul celei mai mari întreprinderi miniere a acumulat la zi, peste sarcinile de plan, un plus de 3974 tone cărbune. In întrecerea pentru mai mult cărbune, ce s-a desfășurat în cadrul sectoarelor, primul loc a revenit sectorului IV, cel mai mecanizat sector al minei, care are un plus de 3984 tone de cărbti- ' ne, urmat de sectorul V cu o depășire de 289 tone și sectorul VI cu plus 176 tone.• I.M. URICANI. La jumătatea lunii ianuarie a.c. colectivul de oameni ai muncii de la sectoarele I și II ale minei raportează însemnate sporuri la extracția de cărbune. Plusul realizat peste sarcinile de

rezultate mai cu creșterea muncii sectoa- 661 sectorul I — secto- condu- Ke- Cons- Gheor- au obținut rezultate,
Brigăzile La-urențiu Ion Neicu,

realizat și depășit

Viitorul

I

bună feli-

Ceaușu. Dis- s-a înjghe-
unei uzine

te, un plus de 349 tone cărbune. Dintre brigăzile care și-au adus o contribuție deosebită amintim pe cele conduse de Alexandru Lazov, Andrei Radu, Gheorghe Rotaru și Alexandru Petrescu, de la sectorul II.• I.M. PAROȘENI. Colectivul sectorului II încheiat prima a acestei luni semnate succese tul cărbunelui,realizat la zi este de 180 de tone. S-au remarcat în mod deosebit brigăzile conduse de Francisc Fazakaș și Ion Sorescu.
Văii Jiului pentru mai 

este faptul că în ziua de

înseamnă O uzină? 
Mi-am pus această întrebare în timp ce treceam poarta celei mai mari uzine din municipiul nostru — I.U.M. Petroșani. Nu mi-am dat răspunsul, dar, cred că înainte de toate o uzină înseamnă oameni, mulți oameni muncind și creînd. Aici la I.U.M. troșani trec zilnic ] ta uzinei peste 2000 oameni ai muncii, aceștia, mai mult jumătate sînt tineri, neri entuziaști, curaj și inițiativă, pansivi, cu care reporterul poate întreține ori- cînd o discuție plăcută. . însoțit de tovarășul Izidor Căpeț, secretarul comitetului U.T.C. pe u- zină, el însuși și educat aici cult muncii, am cîteva secții. Am vorbă cu cei mai tineri — viitorul tei mari uzine.Secția automatizări, ne-a fost recomandat tînărul

Pe- poar- > deDin deTi- plini de ex-
crescut la fo- vizitat stat de buni aces-

lăcătuș Ion cuția cu el bat repede, antrenant. Are 19 ani. S-a calificat la locul de muncă, îi place meseria pe care și-a ales-o. Conducerea secției ne-a informat că există multă încredere în potentele tînărului Ion Ceaușu. Recent i s-a încredințat o sarcină de mare importanță i executarea pieselor componente ale unui dispozitiv necesar cablurilor electrice din subteran. Tînărul a primit sarcina cu o oarecare teamă. Dar, și-a asumat întreaga răspundere, a pus la bătaie toate cunoștințele însușite și a reușit să execute, alături de ceilalți colegi, o lucrare de calitate. A primit citări, ritate.

Inăînle de a ne despărți l-am întrebat curii își împarte timpul. Și mi-a răspuns lapidar t „Dimineața sînt la serviciu, iar după amiază la tî-nă- s-a 
peUr

are

CUi, JC școală". Pentru că rul Ion Ceaușu nu oprit la calificarea care a dobîndit-o. mează liceul seral și de gînd să dea admitere și la facultate.ntrăm în secția mecanică, una din cele mai mari secții ale uzinei. Facem cunoștință eu tînăra strun- găriță Olga Olaru. Era aproape de terminarea lucrului. Olga se grăbea să-și adune sculele și să „fugă“ la repetiție. Face parte din corul tineretului. Am întrebat-o dacă merge la cor din pasiune și mî-a răspuns că așa ceva numai din pasiune se face. La cei 19 ani ai săi, a devenit stă- pînă pe meserie. Cali-
C. VALERIU

Adunări generale ale

a jumătate cu în- Pe fron- Plusu.1• I.M. PETRILA. Sectoarele III, II și V realizează în această lună peste sarcinile planifica-
în întrecerea minerilor 

mult cărbune, semnificativ 
13 ianuarie 1979, cinci întreprinderi miniere Uri câni, 
Petrila, Paroșeni, Lupeni 
ziua respectivă depășirea

și Aninotasa raportează pe 
sarcinilor de plan.

oamenilor muncii

Angajare responsabilă, 
muncitorească, pe măsura sarcinilor 

și a posibilităților existente

(Cont in pas. a 2-a)

Orosz lucrează la „ne
gativul" unei piese pen-

deplin

Tînărul modelator Ion

tru utilajele miniere.

Foto : Ion LICIU

SPORT
• La Jiul : Hotărîre unanimă de a fi la înălțimea 

așteptărilor

Adunarea generală a oamenilor muncii de la sectorul I al I.M. Petrila s-a desfășurat în-tr-o notă dominantă de angajare muncitorească pentru realizarea sarcinilor de, plan pe anul 1979. Cu acest prilej s-a făcut o analiză exigentă a activității pP care sectorul a desfășurat-o în anul trecut, au fost lonate sarcinile cei vin colectivului de neri în acest an. S-a vidențiat faptul cătorul I a încheiat anul 1978 cu o restanță de peste 14 000 de tone cărbune și 349,2 metri liniari la lu- ' c’rările de pregătire. Cauzele care au determinat a- ceastă situație negativă, au fost subliniate în amănunțime de către participanții la dezbateri. Astfel, aprovizionarea cu materiale a Jocurilor de muncă s-a

ja- re- mi- e- sec-

desfășurat în mod necorespunzător, arăta minerul 
Iuliu Dudi, deteiininînd numeroase stagnări ale procesului de producție. Pentru îmbunătățirea activității în acest domeniu, minerul Sknion Căleanu a propus ca predarea schimbului să se facă la locul de muncă, fiecare schimb urmînd să asigure materialele necesare pentru schimbul următor. Alți vorbitori — minerul Gheorghe Bedea și lăcătușul Alexandru Ne- 
geanu — au arătat că u- tilajele din dotare nu sînt folosite la parametrii proiectați. Datorită nerespec- tării graficelor de revizii și reparații au intervenit multe defecțiuni tehnice.

Valeri u CO AND R AȘ

(Continuare în pag. a 2-a)
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Consiliul orășenesc al organizației pionierilor din Vulcan,, cu sprijinul a 14 cu școlară

Acțiunea de înlăturare a zăpezii și gheții 
de pe căile de circulație organizată mai bine și mai eficient

II
I
I
I
I
I

I 
I

șosea pînă la Hațeg, în cursul zilei de duminică, după cum am aflat de la pârtieipanți la traficul rutier demni de încredere sau întimpinat unele greutăți din cauza zăpezii viscolite, neînlăturate operativ de pe partea carosabilă. în cursul zilei de ieri situația a fost restabilită și în aceste puncte.Cum au acționat pentru înlăturarea zăpezii și ghe- ții de pe căile de acces din interiorul orașului întreprinderile, instituțiile, lucrătorii din comerț ?Ca și în alte anterioare, adică cît a crezut de cuvință, iar

unii deloc. La complexul de magazine „Ilermes", e drept că lucrătorii au curățat bine trotuarul im.ediata apropiere a taților, nu însă și pe de dincolo de scări, tinuînd „tradiția", rii „7 Noiembrie", din direa fastei maternități, din multe unități ale cooperativei meșteșugărești „Unirea" și C.P.V.I.L.F., nu au pus mîinile pe lo- peți și mături cu mai multă tragere de inimă nici

Zăpada căzută în noaptea de sîmbătă și duminică, 14 ianuarie a.c., a rilor, instituțiilor, ți le comerciale șiPe defileul Jiului, Tg. Jiu, pe D.N. 66 ș'i la Banița a acționat eu un plug tractat de tractor, Ștefan Barabaș de la Districtul de drumuri Petroșani asigurînd înlăturarea zăpezii de pe carosabil. Cu utilaje puternice s-a acționat și în localități. In Petroșani,, pe artera de tranzit, dar și pe alte străzi. ca și pe șoseaua națională pînă la Livezeni au fost prezente aproape în tot cursul zilei de duminică și ieri noapte auto- grederul condus de Ion Mitran, tractorul dotat cu perie mecanică, precum și buldozerul condus

dat din nou de lucru, intreprin.de- druimarilor, lucrătorilor din unită- cetățenilor.spre A ca Ilie Constantin ale E.G.C.L. Petroșani. Acțiunea promptă și amplă a acestor oa-
La ordinea zilei

din. unicei Con- , lucrăto- de la cinematograful clă-
meni și utilaje, concretizată în înlăturarea celei mai mari părți a zăpezii de pe partea carosabilă a drumurilor a dat cale liberă, de desfășurare normală transportului, comun și de mărfurilocalități și pe șoseaua națională. Cu o excepție. Pe panta Crivadia — Banița ca și pe unele porțiuni de

in în situații fiecare
(Contiouare in pag a 2-a)

mama si bunicul

(cu
au

ninsori abundente) și luni, 
acționat fără întrerupere.

necesare schiului performanță. (V.S.).
♦----------------La Filiala O.J.T. troșani se fac înscrieri pentru o nouă excursie în R.P. Ungară. Excursia se va organiza cu autocarul în luna martie pe timp de’ 5 zile. Costul excursiei pentru o soană este de 1400
♦---- - —-în această seară.

vilii V i.i.LL'CliTj", vL miliției din localitate organizat, duminică ianuarie, un concurs tema „Patrula de circulație". Primele locuri au fost ocupate ordine de ; 7 _ ... . ____ _ ___ ,nerală nr. 4, locul I, Li- ia orele 17 și 20, la ceu locul II, Școala nerală nr. 1, locul 111.
>--------------Astăzi, 16 ianuarie a.c., clasa specială de schi din cadrul Școlii sportive Petroșani — prima clasă de acest fel din țară — va urca la baza didactică a I. E. F. S. Micii schiori din clasa I beneficiază de condiții deosebite: vor învăța a- colo „la înălțime" în următoarele trei luni nu numai abecedarul, ci și primele noțiuni practice

Școala m ge-ge- Casa de cultură din Petroșani, va avea susținut dP stat ca, sub tă Someșul cu. țara' dau concursul : Dumitru Fărcaș, Achim Nica, Tatiana Mihali, Zeno Tur- deanu, • Dumitru Sopon, Gheorghe Mureșan Și surorile Amalia și Valeria Codreanu. (C. Val.).

loc un spectacol de Filarmonica din Cluj Napo- genericul „Cîn- 
l". Iși

aă inf&i'măm

în zilele de duminică 
utilajele de la deszăpezit 
creînd condiții pentru desfășurarea normală a traficului 
pe arterele de circulație ale municipiului nostru.

Foto : Gh. OLTEANU

ht,.î —
A țipeAfară viscolea. Erafrig. în librărie, însă,animația era în toi.Bunicul se oprise la Stan-dul literaturii social-poli- tice; mama cerceta, sucind cînd pe o parte, cînd pe alta, niște volume de aventuri debile, iar băiatul — un băiețandru înfofolit în' blănuri și fulare, — întorcea plictisit coperta unei cărți „eu poze".— Ai găsit ceva, Stăncuț ? a-ntrebăt dumneaei grijulie.— Nimic ! A.știa n-au d-alea...— Bunicul la ce se uită ? Să nu vină iar cu vreo trăsnae... Hai să tării împreună, facem și afară...— Chiar, ce cern ?!... O fi bun— Așa cred,

Ce

cău- săfa-să filmul? Puișor ! N-ai văzut fotografiile ?— Doar două erau cu

■

lIn celelalte era pistoalele. De ce fă-eînd cărți după
găsit ni- bunicul Femeia

morți. ăia cu, n-or fi filme ?Mama n-a răspuns, I s-o fi părut grea întrebarea ? „N-ați mic ?“ a-ntrebat intr-un tîrziu.s-a uitat la el cu reproș. „Vai, tată ! Ai rămas tot un naiv. Cum să citească Stăncuț asemenea cărți !",N-am fi notat acest dialog, dacă mai ieri nu l-am fi văzut, pe Stăncuț, cu următoarele cărți pe care le-a cumpărat: 
Nada florilor, Povestiri de Ion Creangă și 
Povestirile unui vinător. Devenise oare și el un naiv ?...

i
5
î
?

I

3
5
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Dumitru Bern IONAȘCUj
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Preocupări majore pentru realizarea 
sarcinilor acestui an

A început un an nou de activitate, în fața oo- Icctivelor de oameni ai muncii din Valea Jiului stau sarcini . deosebit de importante. Pentru a cunoaște acțiunile ce se întreprind p^ linia activității dp con
trol muncitoresc, neam adresat tovarășului 
Ștefan Popa, vicepreședinte al consiliului municipal de control muncitoresc al activității economice și sociale. tru înlăturarea deficiențe-— Am dori să reliefați 

cc preocupări are consiliul lor semnalate, 
dc control muncitoresc 
acest an.—■ ' 'onsil ui iși • 
șoară activitatea in 
na hotărîrilor deși de Stat, în. baza buțiilor c-e-i revin Legea nr. 15 din 1972. întreaga activitate-dip ; 
ah este orientată spre Îndeplinirea sarcinilor eco- norriico-sociale . - ce revin municipiului nostru din planul național unic în ce
ea ce privește realizarea indicatorilor în ■ minerit, investiții,' comerț, sănăta
te, prestări de servicii.Consiliul de control muncitoresc este un organism dc partid și de stal reprezentativ. Din acest considerent peste 80 la sută din activitatea noastră va fi axată în acest control, sprijin și La indicația municipal de 24 organiza con- tema- .uni- mu- te vitezele de avansare abor- ' cu circa 10—11 la sută prin com-com- în- pentru concentrarea transportului de cărbune pe benzi în flux continuu, la I.M. Lupeni, I.M. Dîlja și I.M. Petrila, creșterea debitului de aer comprimat la I.M. Livezeni și I.M. Băr- băteni. aplicarea metodei tavanului de rezistentă la I.M. T ’ ■'I.M. Vulcan și I.M. noasa. în domeniul

— Ce măsuri se intre-desfă-
. 1 urni - partid atri- din

în
prind pentru realizarea 
producției de cărbune 
unitățile miniere 
Valea Jiului ?

în 
din

acest. -,'C.Sv,:';C ■’>■■■

consiliului de control
muncitoresc

an pe îndrumare, comitetului, partid, vom troaile Pe bază de tieă în majoritatea taților economice din ntcipiu în care -vom da o serie de probleme majore cum ar fi : creșterea pi oduetivi tații muncii, folosirea intensivă a capacităților de producție, ridicarea calității duselor, i'educerea sumului de energie, bustibili,. materii și materiale, ficientă a muncă. - Concluziile ce se vor desprinde, Vor fi nalizate de organul nîcipal de partid stabilin- du-se măsuri concrete pen-

în .acest an planul . producției de cărbune crește față de anul 1978 cu l milion de tone. Aceasta a
*iAstfel va crește ția d^ cărbune în tajele zatc și în abatajele tale cu tehnologii nuite .de la 18 la sută la la sută și respectiv, de la 54 ia sută la 60 la sută în totalul producției ce se va realiza. Vor creș- vitezele de

impus luarea din timp u-nor măsuri concrete.produc- aba- frontale mec-ani- l’ron- obiș-

i ntroducerea unor plexe mecanizate și bipe moderne. S-au treprins măsuriP cocon- comprimeutilizarea timpului e- dea-rn>u- Lonea, 1 I.M. Dîija,Ani-

ței de muncă Vor fi poli- calificați 550 de oameni ai muncii, mineri și electro- lăcătuși. Se întreprind măsuri pentru asigurarea corespunzătoare a aprovizionării cu materiale, creșterea răspunderii cadrelor tehnice, pentru a asigura în fruntea brigăzilor, a tuturor formațiilor de lucbu oameni bine pregătiți politic și profesional. Toate acestea au condus deja la obținereanor rezultate bune la I.M. Lupeni, I.M. Petrila.Paroșeni, și I.M. Dîlja. U- nele colective de muncă, sectoare de producție, au 
demarat corespunzător încă din primele zile ale anului. Aceasta ne ranția că în acest vor obține rezultate în toate colectivelehiene, în toate unitățile e- conomice ale municipiului.

Valeriu COANDRĂȘ

u-I.M.
dă ga- an se bune mi-

In penultima zi a anului trecut, la podul de la Dărănești, lucrătorii de miliție opresc autoturismul ARO - eu numărul 21-HD-456. Eveniment o- bișnuit, am zice banal chiar, ofițerii și subofițerii fac mirat Ilarionde la circulație își datoria. S-a arătat conducătorul auto Teodorescu, ba chiar a protestat cînd a fost invitat la miliție. Tocmai el, care are permis de 8 ani, a- dică de la vîrsta de 20 de ani ? O vreme a jucat pe această „carte", -apoi prins de. rem-ușcări, turisit totul...-Cu o zi înainte, Ilarion Teodorescu siera Elena Dănilă căminul de bătrîni Petrila fuseseră cu prin Petroșani, La toarcere, diului „în coloană'

, cu- a măr-
și deșoferul cala’ dintreburi ' m- prin dreptul se- I.C.M.M., circula ...ă", cotul acela periculos, eu oglindă retrovizoare, solicita o viteză redusă. Deodată, o bă- trină neatentă i-a apărut în lata mașinii ; nu se aștepta la acest lucru, deoarece nu era marcată vreo trecere de pietoni. Bă-trîna Eudoehia Șandoi- a căzut, ca un copac ret ■- zat, lovită de partea dreaptă a mașinii. îngrozit, șoferul a oprit, a constatat bătrîna respiră totuși, transportat-o în mare

La una din primele 
vi/ite in salonul noilor 
născuti din acest an de 
la maternitatea din Vul
can, cadrele medicale 
constată cu satisfacție 
că starea sănătății micu
ților esle bună. 
Foto : Șt. NEMECSEK

Acțiunea de înlăturare a zăpeziipentru înlăturarea lor fenomenelor rologice periculoase, recția comercială
• (Urmare din pag. 1)dp data aceasta. Amintim că față de unele unități comerciale situate în partea centrală a orașului, care cu toate invitațiile nu au înțeles să acționeze cu mai multă operativitate și eficiență pentru înlăturarea zăpezii și a - gheții de' pe . trotuarele din dreptul lor, nu s-a mai acofdat nici o“ îngăduință, aplioîndu-se amenzi administrative, este însă vorba numai lipsa de inițiativă, de înțelegere^ obligației ■Nu de ne-.. .. _ . ceo au gestionarii și lucrătorii din unitățile care nu înlătură operativ zăpada și gheața de pe trotuare, ci și dc faptul că unele dintre acestea, între care ami-ntim unitatea Lacto- fam-ilial, chioșcul de ră- ‘ coritoaiv, și dulciuri ; din fața I.G.C.L. și altele, nu dispun .de uneltele sare. După cite , știm conformitate cu trasate în acest . domeniu de comisia municipală

nece- 
i, în sarcinile

efecte - meteo- Di- avea obligații concrete. în acest sdns. Cum și le-a onorat? Trebuie de asemenea, să menționăm i că și întreprinderi și instituții încadrate cu personal gospodăresc, cum sin-f C.M.V.J., unitatea de cazare și cantine, nu acționează eu destulă.' promptitudine lăsînd, de pildă, trotuarele din fața noilor case dp oaspeți din străzile 23. August și Republicii acoperite de zăpadă și gheață.Am văzut ieri • oameni care au căzut din cauza gheții care persistă' pe trotuarele din preajma u- rior unități comerciale și instituții. In astfel de situații putem ajunge toți dacă nu se acționează cu stăruință și eficiență împotriva gheții. Să ne a- chităm prompt și cu răspundere civică de această-obligație în interesul nostru, al tuturor.

• VASILE BERAN, Pe
trila : Cînd în untele anchete sociale apar numai inițialele unor nume, se are în vedere că posesorii lor cleși vinovați de linele abateri, au posibilitatea de a se reabilita în fața opiniei publice. De altfel, nu numele lor contează. în principal, ci acele manifestări antisociale, calp trebuie înfierate.

• ANONIMĂ, Lonea: Am luat legătură eu organele în drept pentru a se curma practica jocului de rummy, pe bani, la casa pensionarilor din Linca.
• ION UNGUREANU, 

Petroșani : Aveți umor și... dreptate. Am așteptat înadins cu răspunsul, doar- doar conducerea I.C.S.A. și noua Apoi, îndorința de a afla noutăți.
A.P. să „boteze" unitatp hotelieră, n-am mai avut răbdare,

MIPET iembr î"'“
I

mine, roz. I salba tiPET culoartLOF padă ;ANIi riiile IVUIrea stLUP 
i Umbra jMuncit .orașulu 
|r-„.

I
I 9,00
I Roman Ilară g episode

urgen-Pe-caregrabă la secția de ță a spitalului din tfoșani. Gest uman, ar trebui apreciat cum se cuvine, ’dacă nu ar fi fost dictat dp gîndul de a părăsi locul accidentului.In mod normal, șoferul ar fi trebuit să se în-

Argumentația fugii de la locul accidentului dezvăluie lașitatea sa, dezertarea de la sentimentul răspunderii. Vinovat sau nu de producerea accidentului, repetăm, cercetările vor face lumină și în a- cest caz, Ilarion Teodores-

medicilor. Iresponsabilitatea și lașitatea l-au îndemnat să nu asculte glasul inimii. Și zadar, fiindcă dp miliție au prompt, ajutațide oamenii cinstiți, și-au dat concursul prinderea sa, prin nlintele furnizate accident.Ilarion Teodorescu șlt în fața tiințe, in fațaDezertînd de la „proba adevărului**

Un șofer și-a pierdut omenia!

totul, în lucrătorii acționat fiind și care la amă- despre

• (Urmare din pag. I) agenda biroului său: Ion ' .. ' Orosz. Tînărui Ion Orosz. tatea bună a pieselor pe eSt'? 'l''i-, o meserie care le execută sini cea frumoasa,mai bună confirmare. L-am privit exeeutînd . ,, , . modelele cu o precizieOlga OJaru este, foar- m.ilimetrleă. Tocmai exe- te ocupata. Dimineața la.serviciu. După aceea Iu- unuiuumutmwHțtuitn 
g'i ia repetiții. După repetiții ’ merge acasă, își pregătește lecții!,, pentru liceul, seral unde este e-. evă in anul 111. S a ». s s ngîndit și la facultatea dc UH01 UZIOiSdrept pe care vrea s-o urmeze. dar mai are itMtMUHmtsttKwutwmi cițiva ani pînă atunci, cllt.a modelele ani in care trebuie să se pregătească, să se perfecționeze.m cerut lui Gheorghe ghiaru, șeful.ției prelucrări la să ne evidențieze mai bun tînăr al ei.mult, a luat stiloul, și a chemat la municipiu scris eu litere mari

Viitorul

dezbat problemele retului, pentru a i cere părerea, pentru aduce contribuția. La te acestea Ion Orosz activ și răspunde promptitudine.M-am oprit .aici, acești tineri, mănător aș fi și despre strungarii

toarcă în strada Mihai Viteazul, să aștepte lucrătorii de miliție care să stabilească a cui e vinovăția. Ilarion Teod.o- rescu a ocolit acest ba chiar s-a .ascuns, căutat nici măcar să care-i soarta bătrînei. făcut că nu aude nul colegei sale de că do a se prezenta miliție. A crezut că va pierdei A recunoscut tîrziu bia cînd a aflat că

loc, n-a afleS-aîndem- mun- la i- i se urma.ți— bă- trîna murise, vina de a fi părăsit locul accidentului.— Este adevărat că Dări ilă Elena ni-a îndemnat să merg la miliție, să declar accidentul, dar nu am făcut acest lucru și regret celo întâmplate.

cu și-a încărcat conștiința CL1 o vină gravă, culpa sa de a duce în e- roare pe oamenii legii, fuga lașă fiind aspru sancționate de lege. Din păcate, nici pînă acum nu și-a înțeles pe deplin gravitatea faptelor sale, de vreme ce, candid, se străduiește să convingă de contrariu pe lucrătorii îndri- tuiți cu. anchetarea a- cestui caz.— Recunosc că am părăsit locul aasidentului. A- ceasta am făcuț-p crezînd că femeia se va face bine. Și deci că nu gravă. Victimei singe din nas.Din nefericires-a- mai făcut bine. Eudo- ehia Sandor a decedat la spital, eu toate eforturile
e lovitjună îi curgeafemeia mi

a gre- propriei con.ș- oamenilor, care nu admit dezertări de la responsabilitate. Nefericitul accident și consecințele provocate de, fuga sa trebuie să dea dc gindit și celorlalți conducători auto, profesioniști sau amatori ,care au o- bligația de a proteja viețile pietonilor, de -a răspunde pentru „derogările" fortuite său provocate de cauze subiective (neatenție, viteză excesivă, alcool), de la normele traficului rutier. Judecata va fi o aspră lecție de condamnare a „amneziei" care l-a cuprins pe Ilarion Teodoresou, atunci cînd, mai mult ca niciodată, trebui,, să dea dovadă de o- menie.
Ion VULPE, 

cu sprijinul căpitanului 
de miliție 

Stelian CORBEANU
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Angajare responsabilă, muncitoreascăa fost folosit la maximum, transportul-' cărbunelui la suprafață s-a desfășurat greoi etc.In acest de oameni ... ________la sectorul I al I.M. trila, îi revin sarcini rite: realizareaproducții de cărbune peste 214 000 tone și ' a 1 440 metri liniari la lucrările de pregătire, odată, răspunzînd mării lansate de IV al - minei Lupeni, lec’tivul ’ mina să obțină plimentară cărbune,. planul ia cu 100 mii ze 20 i plan la țife.” Brigăzile -.conduse 
de Constantin Alexa, i Si- 
mion Mihalache, Gheor- 
ghe Borșoș, Ștefan Purece 
și Marin Ghizdăvescu, fruntașe în producție pe anul 1978, s-au angajat să depășească planul de cărbune cu cîțe 150-300 tone de cărbune fiecare. De semenea, obiectivul torului I s-a angajat depășească nivelul ductivității muncii, ducă substanțial mul de energie și

• (Urmare din pag. 1) riale ,să acorde o atenție sporită lucrărilor de revizii și reparații, să pregătească cadrele necesare activității productive, . Angajamentul -luat .la bază posibilitățile xistente și măsurile sectoru- oameni înfăp-

Pentru u 6 ■ a s e m e n ’’ a de - fapt, trebuie să se corde mai multă ție pregătirii profesionale și întăririi disciplinei personalului de la deservire.Șeful de. . schimb Ni- 
colae Ichim a subliniat faptul că omul esle principalul factor de depinde realizarea pinilor de plan. Ca re, in permanență ie să se aibă în vedere a- cest lucru. Ori, la sectorul I sa trecut de la exploatarea cărbunelui prin metoda abatajelor cameră la cea prin abataje, frontale, fără a se avea în vedere că oamenii trebuie pregătiți pentru aceasta. Urmarea firească a fost ne- realizarea sarcinilor plan timp de cîteva la rînd. Artificierul nel Alcxe a adus o tieă aspră comitetului dicatului fie mai zolvarea menilor scoase neajunsu; analizată numărul care au absentat de serviciu a fost destul mare, timpul de muncă nu

curma stare 
a- aten-

care sar- ata- trebu-

an colectivului ai muncii de l’e- șpo- unei de care conducerea lui, colectivul de ai muncii ic vor tui în această perioadă. Un accent deosebit seva Pe asigurarea liniei front. In acest sens luat măsuri pentru gătirea abatajelor nr. și 138 din stratul 3 și ehiderea a încă două tajp noi. Pentru rea unui aeraj zător se vor executa suitori în coperișul stratului la abatajele nr. 133, 135și 136. Se vor introduce benzi transportoare și în partea estică a sectorului, urmărindu-se ca întregul transport să se facă in flux continuu.Angajamentul și măsurile stabilite, reflectă ho- tărîrea unanimă, a colectivului de mineri de la sectorul I al I.M. Petrila de a înfăptui exemplar sarcinile ce-i stau în față in acest an, de a pune în valoar,, întregul potențial material și uman al secta- I rului. ■ I

Tot- che- sactorul colectorului i da la Petrila s-a angajat o producție slide 1000 tone să depășească producția netă lei, să - realize- metri liniari peste i lucrările de pregă- Brigăzile

pune de s-au pre- 133 des- aba- asigura- corespun-
întîlnesc Anînoast n-am sc; la țintă ceS'tuî sp Jiului.scrisIon Văduva, Rodica Simibn, Eugen Ainadip Ion Găină, despre lăcătușii Ion .Rusu, Livia Fantini, Mircea Filip, despre frezorul Nicolae Geamănu, despre multi alții. Despre toți cei peste 1 000 de tineri, harnici .și devotați muncii, care s-au născut în acest timp socialist și care constituie viitorul unei uzine în continuă dezvoltare, ca urmare a grijii permanente pe care o manifestă partidul și statul nos- pen-din
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— Cum 
să practic— încep de iz de nul 1957 concurs la Tîrgu I gînd lui pe atunci mator al i le. „Măi 1 tu ai och să pârtiei} curs ?" 1nu-mi ver mi-a fost la un cori arcul ? An cotit. nea Illope

brațele combinei naintare care se că" la l.U.M.P.abatere d,., la desen permisă. O mică lă în executarea cald, îuluicel uneiDeeste
tovarăsu-Ma- sec-

Pe.secți-Nu s-a gîndit prea

pentru de î-„fabrl- Niei o nu igreșea- mode- turnarea piese rebut. ■ patru ani, Ion Orosz secretarul organizației U.T.C. Mereu este .. ... ---- -.-li saupe la județ, acolo unde se
înseamnă

tru pentru tineri, tru oamenii muncii Vale,, Jiului.

Cor- criti- sin- care trebuie săactiv pentru re- problemelor oa- muncii. Au fost ăi evidență și alte în perioada celor la de
a- sec-saprore-saconsumate-
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schi de la cabana Vilcan.

Sport «Sport • Sport * Sport ♦ Sport • Sport • Sport

Se apropie returul campionatului de fotbal
LA JIUL

După scurta vacanță de iarnă, toate divizionare- ' le de fotbal din Valea Jiului, și-au reluat, în ritm febril, pregătirile în vederea returului. La Clubul sportiv Jiul Petroșani demararea pregătirilor a coincis cu o meticuloasă ședință de analiză la nivelul secției de fotbal, prilej de a trece în revistă rezultatele turului și măsurile care se impun pentru îmbunătățirea poziției clasamentului. Antrenorul principal Nicolae 
Oaidă a punctat cauzele comportării nesatisfăcătoa- re a echipei în primele e- tape: dese accidentărisau îmbolnăviri ale unor titulari ca Mulțescu, Bucu- resseu și Dumițrache, jugate eu „corigenta' tesitp a jucătorilor ță, Rusu și Toma ; tire fizică și tactică niformă, a se vedea portarea oscilantă a lui în partidele de și deplasare (2—0 cu Chimia Rm. Vîlcea, 0—5 la F.C. Bihor etc). După prima perioadă de întrerupere a campionatului (15—29 septembrie), Jiului au calitativ, zultatele monstrat scrie în moderne

I.

oon- “ la Stoichî- pregă- neu- com-Jiu- acasă
fotbaliștii marcat un salt oglindit de re- obțiriute, au deed se pot în eomandamentele ale strategiei

LA MINERUL LUPENI

Hotărîre unanimă de a fi 
înălțimea jocului cu balonul rotund: jocul cu libero, în acest sens căpitanul echipei Ciupitu impunindu-se în atenția selecționerilor, jocul fără balon, respectarea principiilor tactice în apărare și atac, ' participare,., tuturor lor la joc, efectuarea marcajului și a lor, manevre tactice spe-eehipieri-dublaje- '. cifice, dozarea efortului etc. Membrii secției și unii fotbaliști s-au referit concret la unele partide disputate în tur, evidențiind anumite • scăderi de formă, unele derogări tactice, carP au avut' un reflex negativ în zestrea de puncte a echipei. Totodată, subliniindu-se noua atitudine față de juniori, activitatea plină de dăruire a foștilor jucători, acum antrenori, Tonca și Cricovan. conducerea clubului s-a angajat să acorde o atenție prioritară formări; unor jucători, de valoare din rîndul copiilor și juniorilor născuți î.n Vale. în a- cest sens, demne de semnalat sînt luările de virat ale clubului antrenorului jucătorilor Ciupi tu, chiță și Bădin,

ou-vicepreședintelui 
Otto Abraham. Gogu Tonca, Stoi- ale unor membrii din secția de fot

bal. •

Nu s-a renunțat la lupta pentru șefieDupă analiza de re și divizionara C nerul Lupeni, și-a pregătirile, sub rea antrenorilor halachp și C. După cîteva antrenamente, pe teren propriu, lotul și-a mutat „reședința" la Valea de Pești, 'pentru a continua pregătirile fizice. Jucătorii manifestă optimism,' după cum ne relata vicepreședintele asociației, Dumitru Velescu, diferența de șase puncte între liderul seriei a Vil-a, Pandurii Tg. Jiu, nu cons-
LA MINERUL VULCAN

ngoa- Mi- reluat îrad ruima- T. Mi- Cotroază.

Un loc onorabil și fotbal de calitateScurtă convorbire eu Adrian Dodu, jostul jucător al Jiului, care, chemat la cîrma Minerului Vulcan, în tandem cu Stadelli, a reușit o. performanță deosebită.

așteptărilor.In încheiere, tovarășul secretar al municipal de al refe- îmbu- spor- unor de- pregăti- îmbu- materiale a clubului și atragerea u- nui număr sporit de devărați suporteri, să sprijine material moral divizionara A Valea Jiului. Modul chis de abordare a ror deficiențelor, le inițiate, hotărîrea cătorilor de a aduce mai multe satisfacții suporterilor, precum și sprijinul concret al federației promis de secretarul general Al Lăzăreanu, ne dau speranțe că returul celei mai populare competiții din țara noastră va Petroșani un va-a

Lazăr Filip, comitetului . . .partid, președinte C.M.E.F.S., a făcut riri la necesitatea nătățirii climatului tiv, la împlinirea ziderate privind rea fizico-tacțicăj nătăți-rea bazei

trenorilor Oaidă și Ene II se voi- desfășura, la Petroșani, ședințe de pregătire în vederea readaptării organismului la e- fort. Din ziua de 22 ianuarie, divizionara Vale va continua tir.ile-în stațiunea nă Timișul de Sus,
a- careȘi din des- tutu- măsuri- ju- eît

aduce Jiului palmares pe măsura lorii jucătorilor săi și ambițiilor sporțive,
★

★ ★După vizita medicală, la pare au răspuns prompt toți jucătorii Jiului, puțin Dumițrache — ferind —, vineri s-p startul pregătirilor iarnă. Sub conducerea
maisudat dean-

A din pregă- moratâ- unde, după unele știri, se va a- fla în compania formației bucureștene Sportul studențesc. Prima partidă de verificare Se va disputa la 4 februarie, la Aurul Brad, în continuare, programul partidelor astfel : (acasă), nerul 11. II.(d), 14—15. II. — partide la . Timișoara, adversari încă nați, 18 și 22 II A.S.A. “ ' ' ' 25. II.ziua de 28 II este programată prima etapă, pentru divizionarele A, în Cupa României. în lot nu mai figurează Covaci, dar la pregătiri participă și cinci juniori din propria pepinieră. Sînt testați, cu acest prilej, și eîțiva jucători care activează în formații divizionare sau ale campionatului județului Hunedoara. 1 data, însă nu se vorbi de legitimări

amicale aratăII. — cu U.T.A. 8. II — cu Mi- Motru (deplasare), — cu Șoimii Sibiu douăcu nedesem-— cu Tg. Mures (a+d), — cu U.T.A. (d). în

7.

Deocam- poate certe.unii ziceau că este sibil. S-au scos te „de afară", din de 16 la activ. Și; acolo unde nu se nimeni — la Sadu, vinari, la Drăgășani Constructorul Craiova. în primul rînd a dispărut blazarea și ideea preconcepută că nu putem rezista în C. .— Cu ce noutăți, demarează noul sezon ?- Ne preocupă com- 
LA ȘTIINȚA PETROȘANI

impo- șase punc- totalul tocmai aștepta la Ro
trei- forma- Ne gîndimtituic' un handicap moral. Dimpotrivă, printr-o bună comportare și dăruire, ei sînt hotărîți să-și remonteze și să -candideze cu șanse sporite Ia cîști- ■ garea primului loc. în lupta pentru revenirea în divizia secundă sînt anga-, jați atît Homan, Burdan- giu, Rusu, Leca, cei mai buni. în sezonul trecut, cit și 'ceilalți coechipieri, la care se vor adăuga : ’ Gri- gore, revenit din armată, Covaci (Jiul) Slaicu și un fost junior. . ■ Petroșani s-a desfășurat înziua de 10 ianuarie, dar, - deocamdată, la pregătirinu .se-pot prezenta toți băieții, întrucît se află în sesiunea de examene. țre 19 și 25 ianuarie, tur Științei va efectua ' gătirea specifică de împrejurul cabanei J.C.E.F.. ; apoi vor fi abordate, în , tr-un ritm intens, :

SI

pictarea lotului cu patru jucători din țiilc Văii. Ne gîndim la Popa . (Minerul Aninoasa), la Arhip sau Frățilă (Pa- roseni), la Pușcaș (Uricarii).— Cu zintă la can ?— Săonorabil
ce ambiții se prestart Minerul Vul-ocupăm un loc _ și să practicăm un fotbal de calitate. Să aducem cit mai multi suporteri din Vulcan îfi tribune.

— Am preluat , echipa într-o situație . disperată. Reușise doar două , puncte după șase partide. A- veam la dispoziție .un iot „subțire", dar aceiași . jucători au reușit ’ ceea , . c<S

Terenul nu-i încă pierdut...■— Același lot, remarea. prof. G. Irimie, este animat de eu totul ’ alte ambiții decît în toamnă. Terenul nu-i încă pierdut, patru puncte, față de Vulturii textila Lugoj, pot fi ușor recuperate. Trebuie insă ca băieții să dea dovadă de. mai multă răspundere, să se pregătească să alcătuiască, o adevărată e-

Primul antrenament din acest an ai studenților din
In-lo- pfe- bază , niai- bine, - sufletește, tr-un ritm intens, prime- chipă. le partide de verificare. Ion VULPE

țintă“, în compania arcașului i/asiie Tamaș
iecute am avut plăcuta surpriză să-1 ble Taihaș, antrenorul arcașilor din tar el trăgător de elită. Bineînțeles ilejul de a-1 ..provo, a" la o „tragere" trecutul, prezentul și perspectiva a- e este mîndria aninosenilor și a Văii
uns totuși 
11 ?e unie. în anizat eu pic a- un arculle-i -dă în Illopețchi, ire ani- i din Va- îni zice, ce ar fi i la con- să spun, cred aud.i tirii amașa zice rbuie să-1

ce Eu cu so-

ascult. Știe el ce știe, altfel nu m-ar trimite, m-am duâ. Concursul l-am eîștigat. Erau acolo doar trăgători cu experiență, loz în plic și ce să era de 2 000 dP lei.mi-am zis : apăi, măi sile, tu ești norocos tras. Știi ceva ? Ia pără pe banii ăștia arcuri și săgeți să copii; din Aninoasa tul ăsta. Cînd au auzit avem arcuri și să:..venit multi copii să învețe tirul. în același an ' am format o echipă din șapte copii și tineri. Ne-am pus

Am tras însă... unvezi, CeVa- .1 a cum- niște învețe sporea geți âu

serios pp antrenamente.
— Cînd au apărut pri

mele succese ?— Poate zîmbiți, dar la tir cu arcul succesele vin de cum tragi le săgeți. Primul succes și satisfacțieavut în 1973 cînd prin îndeplinirea normelor am obținut titlul de Maestru al sportului. Dar adevăratele performanțe la nive-

nu primeni a re le-am

iul do echipă și individuale am început, să ic ținem în anul 1975 am cucerit titlul de pioni republicani la niori 1 juniori aa il consider însă cînd am pele puse cursurile licipat. in tră cu lo<- dc cinste ,, niei" pe echipe și primul loc pe țară tot Po echipe. Tot anul trecut am ' cucerit 9 medalii, dintrp care trei de aur prin echipa de juniori I, Aurel țeseu și subsemnatul, individual. Meritoriu te și arginul cucerit Ecaterina Turache și tricăA Feier. Medaliilp bronz le-am obținut echipe juniori și j re II, prin Raveca Andri- șan și Dănuț Barohcea. în

ob- când eam- ju- și pe eclliPe iot la 1. Cel mai rodnic 1978, cucerit toate eu- în joc la con- la care am par- vitrina noas- trofee se afla ia „Cupa Romă-

dato- 
eon- 

ba-

I

Uri- la es- dePe- de pe unioa-

plus, arcașii aninoseni au doborît în 1978 nu mai puțin de 24 recorduri ale R.S.R.
— Succesele se 

resc fără îndoială 
dițiilor create cit și
zei materiale. Ce ne pu
teți spune despre 
tea Anul trecut am ținut și în această lecție rezultate bune. Am reușit să muncă de tir care se numără în prezent printre cele mai bune de acest fel din țară. De altfel a și fost omologat de federația de specialitate pentru concursuri internaționale, avea însă o dorință : fim ajutați, așa cum mai fost de altfel, de ducerea minei cu riale vechi pe care refolosim pentru la punct a încăperii facem antrenamente perioada de iarnă, ea o .efectuăm noi,

aees-ob- di-gazoriăm, prin patriotică, terenul
Am să am con- mate- să le punerea unde în Mun- arca- șii, cu sprijinul iubitori-

Pirtia de

Urcușul se face acum fără efortse vede și din clișeu, un nou baby-schi aAșa cum început să funcțion'eze în Valea Jiului. Amenajată pe pîrtia de schi de lingă cabana „Pasul Vîlean", instalația a fost inaugurată duminică.Concepția construcției aparține inginerului Alexandru Dalea, profesor la Liceul industrial Vulcan, avîndu-1 ca apropiat colaborator pe profesorul de sport Leon Stoica. Acționată de un motor Diesel casat la I.M. Vulcan și recondiționat și adaptat noilor condiții de funcționare, instalația baby-schi, a fost. executată de elevii Liceului industrial Vulcan, în colaborare cu elevii sera- liști, în timpul orelor de instruire practică. La lucrările de săpare a fundației, defrișare, ameriajarea pîrtiei și montarea scripeților de întindere a cablului (pe o distanță de aproape 300 m), au participat numeroși schiori din Vulcan. Printre cei care și-au adus un aport deosebit la realizarea acestui baby-schi s-au evidențiat în mod deosebit Ovidiu Iliescu, Ștefan Anghel, Ștefan Ri- zoti, Vasile Bud, Profirei Todeilă, Victor VlacîțjFepenczi Kalman, Ioan Laszlo, Ștefan Rusu, Francise Ntaroșan, Hans Brait, Dcneș Balasz, Ion Călin,. Feri Pop, Puia Marta, Francise Sneider etc.După punerea în funcțiunP a instalației, toți cei care au urcat duminică la cabana Păsul Vîlean au urmărit un concurs demonstrativ de schi.
Text și foto Ștefan NEMECSEK

elevii

Tenis de masă
Absențe nejustificateDuminică, 14 ianuariea.c., sălile de antrenament ale Clubulu; sportiv școlar din Petroșani,. au găzduit etapa municipală a campionatului republican individual' la tenis demasă seniori. Au fost pre- zehți,-21 de jucători șijucătoare, reprezentîhd A- soeiația sportivă „Utilajul" și CS.Ș. — ambele din Petroșani. Au lipsit în mod nejustificat reprezentanții asociațiilor sporti-

I ve Vîscoza, Preparatorul și

Minerul . Lupeni, Minerul Vulcan, Jiul Pețrila, Voința Petroșani și alte- le-Dacă la băieți, întrecerile s-au disputat întresporlivij celor două secții' prezente (Utilajul și C.S. Școlar) la fete însă, cele cinci concurente . în* toa- C.S.Ma-«o pe fete :
co-lor acestui sport din rnună.

— Ce obiective 
propus pentru acest a 
in perspectiva mai i 
păi tată ?— Cu prilejul Zilei norului din acest an vem invitați printre ții și arcașii din R.P. lonă și dorim să ne zentăm bine pregătiți formă aceasta întreru-

v-ați 
an și 
înde-

scrise în competiție, te . au aparținut Școlar antrenate dc rius Rozenfeld. Iată primii trei clasați-,Juliana Bota. Rodua Va- sian, Simona Vodilă. Bă- . ieli :- Dionisie Kiss, PetreLăscăiariu; (ambii de la Utilajul Petroșani), Gheor- ghe Matei, C.S. Școlar.în zilele de 20 și 21. ianuarie ațe-, Sala sporturilor din Deva va găzdui e- tapa județeană a acestei competiții..mi-a- al- Po- pre- ca
S. BALOI

gazde, dar și ca sportivă. Pentru ne pregătim fără pere. Mai dorim să ne menținem titlul. de campioni ai țării și să avem în lotul dc tir va reprezenta tră la Olimpiada de Moscova. Cîți dintre cașii din Aninoasa vor vea această cinste, depinde în primul rînd de seriozitatea și persevertnța noastră la antrenamente.

la juniori 1 componenți cu arcul ce țara ncas-
Iaaf-a-

Interviu realizat de 
D CRIȘAN

Șahiștii Facultății de 
mine iși dispută 

întiietateaLa Î.M.P. a continuat campionatul de șah Facultății de mine.din sferturile Traian Șeuca- iiuc — Ilie Berbecel 6—0, Nicolae Petre — Tiberiu Păuncu 6—0, Constantin Ungureanu — Vladimir Toma 2—6, Iozsef Pildner — Nicolae Nemeș 6—0.Clasamentul în momentul de față se prezintă astfel : 1. Pildner Iozsef — 16 puncte, 2. Traian Șeuca- liuc 15 1/2, 3. NicolaePetre — 15, 4. Vladimir Toma — 14 1/2.
Peter BORNEMIZSA

rezultatele de finală : alIată
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Delhi

Recital 
de poezie 

„M. Eminescu“
DELHI 15 (Agerpres). — Lectoratul de limbă română de pe lingă U- niversitatea Delhi a organizat un recital de poezie ’ Mihai Eminbscu" dedicat zilei de naștere a marelui poet român»In cuvîntul său inaugural, prof. R.C.Mehro- tra, vicecancelarul u- niversității, a evocat prestigiul universal al marelui poet român care, prin întreaga sa creație, făurită într-o perioadă scurtă de viață, a a- dus o contribuție inestimabilă la patrimoniul cultural al umanității.

îndemn la tratative 
intercomunitare 

greco-ciprioto-turce
NICOSIA 15 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la o conferință a partidului AKEE, desfășurată la Limasol, E- zekias Papaioannou, secretar general al Partidului progresist al oamenilor muncii din Cipru, a subliniat că aspectele interne ale crizei din insulă trebuie să fie soluționate de iciprioții înșiși, în cadrul

Plenara
C. C. al P. C.

Portughez
LISABONA 15 (Agerpres). — La Lisabona au început astăzi lucrările plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Portughez.Plenara analizează situația politică din Portugalia, precum și probleme legate 

de activizarea forțelor reac- țiunii din această țară.

Reluarea lucrărilor
Adunării Generale a

NAȚIUNILE UNITE _ .15 (Agerpres). — Lucrările celei de-a 33-a sesiuni a A- dunării Generale a O.N.U., întrerupte la 21 decembrie 1978, au fost reluate la 15 ianuarie, în vederea examinării unor probleme a căror dezbatere nu a putut fi încheiată în prima parte a sesiunii.Președintele sesiunii a a-
Amsterdam

Demonstrație de protest 
împotriva fabricării bombei 

cu neutroni
HAGA 15 (Agerpres). — Peste 6 000 de persoane, între care numeroși oameni de artă și cultură olandezi și din alte țări, au participat, la Amsterdam, la 

o demonstrație de protest 

tratativelor dintre reprezentanții celor două comunități — greacă și turcă, în legătură cu aceasta, a menționat vorbitorul, AKEb salută inițiativa secretarului generai al O.N.U. vi- zînd reluarea tratativelor intercomunitare și aprobă dorința părții cipriote grece de a purta un dialog cu partea cipriotă turcă.
LA ROMA SE DESFĂ

ȘOARĂ conferința națională a studenților membri ai Federației tineretului comunist italian, consacrată problemelor unei reforme democratic? a sistemului învățământului superior, precum și creșterii șomajului în rîndul absolvenților universitari.
LA MADRID A FOST 

DATA PUBLICITĂȚII o declarație comună a Partidului Comunist din Spania, a Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol și a 

rătat că pînă la data de 25 ianuarie cînd se așteaptă să se închei^ lucrările, A- dunarea Generală va proee_ da la examinarea punctelor privind politica de apartheid a guvernului Africii de Sud, unele aspecte legat,. de Conferința O.N.U. asupra științei și tehnologiei pentru dezvoltare, condiția femeii în lume, pre- 

împotriva proiectului de fabricare a bombei cu neutroni. Demonstrația a fost organizată de un grup de acțiune al cetățenilor o- landezi, care a făcut cunoscut că peste un milion de persoane din Olanda au semnat o petiție în care cer parlamentului să se opună unei posibil,, introduceri a armei cu neutroni în arsenalul nuclear al S.U.A.în legătură cu aceasta, a- genția Reuter amintește că guvernul olandez și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu decizia autorităților americane de a readapta unele rachete ale S.U.A. din Europa occidentală, astfel îneît ele să poată fi dotate cu focoase cu neutroni.

Uniunii Centrului democratic de guvernămînt, în care este exprimat protestul celor trei formațiuni politice față de escaladarea acțiunilor teroriste comise de diverse grupări extermiste.
LA NIAMEY S-AU ÎN

CHEIAT lucrările primului seminar african asupra problemelor energiei solare, 

sesiunii
O. N. U.cum și unele probleme administrați v-financiare.Lucrările sesiunii s,. vor desfășura pe comitete, urmând ca data desfășurării ședințelor plenare ale A- dunării Generale să fie stabilită ulterior. între altele, Comitetul numărul 2 va e- xamina problema restructurării sectoarelor economic și social ale sistemului O.N.U.

Orientul Mijlociu
RIAD 15 (Agerpres). —• Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P), a făcut duminică o scurtă vizită la Riad, unde a a- vut convorbiri cu Fahd Ibn Abdul Aziz, prințul moștenitor al Arabici Saudite, prim-vicepremier al guvernului saudit. Din surse saudite s-a anunțat că au fost abordat,, probleme privind lumea arabă, între care problema palestiniană.

★
WASHINGTON 15 (A-gerpres). — Președintele S.U.A., Jimmy Carter, a declarat că nu va ezita să-i invite pe președintele Egiptului, Anwar El Sadat, și pP primul ministru al Israelului, Menahem Begin, la o nouă reuniune tripartită la nivel înalt, dacă aceasta se va dovedi necesar pentru finalizarea negocierilor d,» pace egip- teano-îsraeliene.

organizat sub auspiciile Comisiei Economice a O.N.U. pentru Africa. Par- ticipanții reprezentanți din 15 țări ale continentului, precum și ai unor organizații intera- fricane — au subliniat, în documentul final dat publicității, rolul important 
pe care îl poate avea utilizarea energiei solare în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor de viață ale popoarelor africane.

Oficiul de poștă și telecomunicații 
al municipiului Petroșani

ÎNCADREAZĂ :

— ELECTRICIENI —- pentru funcția de e- 
lectromecanici

- MUNCITORI NECALIFICAȚI (absol
venți de liceu) cu posibilități de calificare 
pentru funcția de electronist telecomu
nicații.

Condițiile de încadrare conform Legii 
12/1971.

Spitalul municipal Petroșani
încadrează de urgență ;

• DOI ȘOFERI pentru autosalvări

• UN FOCHIST cazane presiune medie

Condițiile de încadrare sînt cele prevă
zute de Legea nr. 12 din 1971 și Decretul 
nr. 188/1977.

întreprinderea minieră 
Aninoasa

încadrează de urgență :

- FOCHIȘTI AUTORIZAȚI pentru cazane 

de joasă și înaită presiune.

Retribuirea conform prevederilor Legii

12/1971 și Legii nr. 57Z1974.

Mica publicitatePIERDUT legitimație de serviciu pe numele Atana- siu Irina, eliberată de E.G.C.L. Lupeni. Se declară nulă. (27)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Detot Ion, eliberată de I.M. Vulcan. Se declară nulă. (31)PIERDUT ecuson nr.5 597, eliberat de Prepara-

tia Petrila. Se declară nul. (26)SOȚIA, FIICELE, ginerii mulțumesc pe această cal,» medicului Georgeta Țurnă care, cu pasiune profesională, a îngrijit pînă în ultima clipă pe cel ce a fostALBERT DANIEL. ' (30)
Destinderea, pacea și colaborarea - coordonate majore ale viitorului EuropeiNu o dată s-a spus că aspectele securității și cooperării în Europa sînt de o importanță hotărâtoare pentru pacea ?> liniștea lumii întregi. într-adevăr, deși zguduit din temelii de cele două conflagrații mondiale, bătrînul continent a devenit, în mod paradoxal, punctul de pe glob unde sînt acumulate cele mai mari mijloace destructive. Un veritabil arsenal, care amenință nu numai popoarele europene, ci întreaga umanitate: 150 000 avioane,450 000 tancuri și, mal ales, 10 000 încărcături nucleare tactice (din cele 12 000 existente pe glob), la care se adaugă efective militare de peste. 8 milioane persoane. Iată de ce este imperios necesar ca procesul dp, dezarmare și dezangajare militară, să înceapă de aici. înțelegerea pericolului prezentat de escaladarea cursei înarmărilor a oons- tituit unul din mobil urile importantelor eforturi pentru îndepărtarea pericolului de război, efor

turi care și-au găsit o materializare la Conferința de la Helsinki pentru pace și cooperare în Europa. Reunlunea general -europeană a evidențiat necesitatea unui spirit constructiv, și nu de confruntare, iar ansamblul documentelor de la Helsinki a deschis drum larg procesului de edificare a securității și cooperării în Europa.'Complex și de durată, a ■ epst proces sp află încă într-o primă fază, căci — deși s-au înregistrat progrese în soluționarea u- nor probleme europene, au fost făcuți pași în direcția normalizării raporturilor între statele continentului, s-a intensificat colaborarea economică, științifică și culturală —• rezultatele sînt încă departe de înfăptuirea satisfăcătoare a obiectivului securității și păcii în Europa. Existența arsenalului de arme și menținerea divizării . continentului în grupări militaro- politice opuse perpetuează starea cl„ insecurita

te, alimentează încordarea.Tocmai de aceea este necesar să se asigure cursivitatea procesului de destindere, să se inițieze și să .se adopte măsuri pentru intensificarea aplicării unitare a Actului 
—- Comentariu —

final de la Helsinki, să se stabilească noi inițiative și orientări vizînd consolidarea destinderii și securității europene. Dar pentru ca direcțiile de acțiune stabilite să devină realitate, un factor decisiv îl reprezintă voința politică a statelor, ho-tărîrea. de a se trece la negocieri serioase, la măsuri efective. Să nu uităm că pașii pozitivi tăcuți după Conferința ge- neral-europeană au fost urmați de o perioadă de relativă stagnare, determinată dg rezultatele nesatisfăcătoare ale reuniunii de la Belgrad. Aceas- 

tă stagnare poate fi depășită prin eforturi sporite ale guvernelor și prin acțiunea fermă a popoarelor, a tuturor forțelor progresiste, care să facă să prevaleze spiritul lucid și realist al Actului final de la Helsinki.
în acest context, atenția tuturor se canalizează spre pregătirea matură a reuniunii de la Madrid, din 1980, chemată să a- bordeze problematica dezangajării militare și dezarmării la nivelul întregului continent. Distanța în timp și spațiu politic dintre Belgrad și Madrid reclamă multiplicarea e- forturilor și acțiunilor concrete. Mai ales că pei-sistă .unele motive de îngrijorare privind evoluția situației din Europa: forțe ce se. opun cursului spre destindere, nostalgiei ai „războiului rece", cercuri reacționare activizate. Dar 

principala problemă care ține pe loc procesul destinderii estp cursa înarmărilor’, realizarea unor măsuri concrete de dezarmare constituind unul dintre cele mai urgente imperative ale Europei, ale întregii omeniri.România ș-a situat permanent în primele rîn- duri ale statelor preocupate de complexa problematică a destinderii și securității europene, contribuția sa remarcîndiu-se ca deosebit d(> valoroasă, datorită caracterului constructiv al politicii externe .promovate de tră. Conștientă resale vitale ale lui român, ale popoarelor lumii în direcția păcii rității. România tă a militat și 
țara noas- ca inter poporu- tuturor converg și secu- socialis- militeazăconstant pentru obținerea unor rezultate palpabile îndomeniul destinderii militare al dezarmării, în primul rînd al eliminării pericoluluinuclear, pentru, crearea unui climat general de colaborare în Europa, me

nit să asigure progresul fiecărui stat.Subliniind importanța capitală pe care România o acordă securității pe continentul european, tovarășul Nicolae Ceaușeseu spunea : „Apreciem că este necesar să fie intensificate eforturile pentru înfăptuirea docu- meritelor de la Helsinki, pentru dezvoltarea unei largi și neîngrădite colaborări — economice, teh- ni-co-științifice și culturale — între toate statele continentului și, îndeosebi, pentru trecerea la dezangajarea militară, fără de care nu se poate vorbi de securitate și pace în Europa și în .întreaga lume", în concepția țării noastre, lupta pentru dezarmare, pentru realizarea- destinderii și securității în Europa și pe Terra se identifică cu cele mai vitale aspirații și interese ale popoarelor, ale umanității.
Eugenia MARINESCU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA! Petroșani, sir. Republicii, nr, 9U, teieloane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL j Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. S7,


