
Colectivul care a chemat la întrecere
minerii țării își respectă cuvîntul dat

Minerii Lupeniului au extras 
5600 tone cărbune peste plan
• Minerii Lupeniului au realizat în 15 zile lucrătoare din acest an peste 46 

la sută din angajamentul pe acest an. • Cel mai mecanizat sector din cadrul în
treprinderii și din bazin, sectorul IV, — cu 95 la sută — ponderea producției 
planificate a se realiza cu complexe meca nizatc — a acumulat, de la începutul ci
nului un plus de 4 379 tone de cărbune. • Brigada condusă de loan Kacso, care 
exploatează un complex mecanizat la sectorul VI a obținut o depășire medie a 
productivității muncii planificate de 3 700 kg pe post și cea mai mare producție 
medie zilnică obținută la complexe—- 672 de tone de cărbune • Calitatea cărbu
nelui, pe întreprindere, a fost îmbunătățită prin reducerea conținutului de
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cenușă admisă cu 1,4 puncte.
Mină cu vechi tradiții în mineritul ță

rii, Lupeniul, întreprinderea care a a- 
<1 resat chemarea la întrecere către toate 
unitățile din industria minieră, a pășit 

. în noul an, 1979 — an hotărîtor în rea
lizarea integrală a sarcinilor cincinalului 
revoluției tehnico-științlfice — cu hotărî- 
rea de a se afirma ca unitate fruntașă. 
Angajamentul asumat în chemarea la 
întrecere a fost realizat în numai 15 zile 
lucrătoare în proporție de peste 46 la 
sută prin extragerea suplimentară a 
5 600 tone de cărbune. Acest substanțial 
spor de producție a fost obținut pe ba
za depășirii productivității muncii pla
nificate pe întreprindere c". 209 kg pe
post, în subteran cu 229 kg pe post, 
iar „în cărbune" cu 694 kg pe post. Re
marcabile in acest sens sînt și străda
niile pentru îmbunătățirea necontenită 

a calității cărbunelui extras — conținu
tul de cenușă admis a fost redus cu 1,4 
puncte.

Receptivi la noutățile tehnice, minerii 
Lupeniului s-au angajat cu fermitate pe 
drumul mecanizării lucrărilor din sub
teran. La sectorul IV — unde sînt în 
funcțiune patru complexe mecanizate — 
producția planificată să se realizeze cu 
astfel de utilaje a fost depășită cu 17,8 la 
sută.

Brigăzile care exploatează complexe

mecanizate, cele conduse de Valentin 
Tofană, loan Sălăgeap sau Constantin 
Lupulescu, au obținut însemnate sporuri 
de productivitate — între 1120 și 2 830 
kg pe post,

Minerii conduși de brigadierul loan 
Kacso, brigadă dotată cu complex meca
nizat, prin depășirea productivității mun
cii planificate cu 3 700 kg pe post, au 
ridicat nivelul realizările sectorului VI 
— plus 643 de tone de cărbune și plus 
495 kg pe post, spor al productivității 
muncii pe sector. De asemenea, sectoare
le DI și V au înregistrat, la rîndul lor, 
depășirea sarcinilor de plan în aceeași 
perioadă cu 318 și, respectiv, 210 tone 
cărbune.

Dar, cele mai mari realizări continuă 
să le aibă sectorul IV : plus 4 379 tone 
la producția de cărbune extras ; 1106 kg 
Pe post depășire a productivității mun
cii planificate pe sector și 2 080 kg pe 
post spor de productivitate în cărbune.

Aceste rezultate sînt o confirmare a 
hotărîrii ferme a colectivului minei Lu- 
peni, a priceperii și destoiniciei mineri
lor acestei importante întreprinderi mi
niere din bazinul nostru carbonifer, a 
dăruirii și abnegației cu care muncesc 
pentru traducerea în viață a sarcinilor 
de a da patriei mai mult cărbune.

Dorin GIIETA
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în fine, mult așteptatul aparat de contracu- rent atît de necesar bunei încălziri a apartamentelor noului cartier Bucura din Uricani a sosit. Echipa tinerilor conduși de Gheorghe Far- cău au și început montarea lui la centrala termică din cartier. Dacă avem totul la îndemână, afirma șeful echipei, pes- te două .săptămîni terminăm montarea și e- fectuăm probele tehnologice, îmbunătățind în acest fel alimentarea cu căldură a apartamentelor.
♦• Astăzi (ora 20), în sala Casei de cultură din Petroșani, ansamblul de cîntece și dansuri populare „Codrulețul' Tășnad14 din Satu Mare prezintă spectacolul „Cintec, jocși voie bună" la care co

laborează cunoscuții interpret Sofia Vicoveanca și Nicolăe Săbău. (T.S.) 0---------------- .
i Ieri, la I.M. Uricani, avut ioc un semnificativ trunderii în tehnologiilor sectorul III

La I.M. Lupeni, după proiectul prim-maistrului instructor Mihai Bol- descu au început lucrările la „mina școală14, destinată însușirii primelor deprinderi de muncă pentru subteran ale tinerilor care vor îmbrățișa meseria de miner. „Mina școală44 va beneficia de o dotare corespunzătoare, de la susținerea în lemn eveniment pînă la utilajele . mops linia pă- derne. (M. Predoșanu) subteran a
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probe tehnologice primul complex mecanizat de susținere. O nouă întreprindere minieră din Valea Jiului intră în rîndul celor dotate cu astfel de utilaje complexe. 
♦-------------în școlile generale și liceele din municipiu s-a încheiat faza pe clase a concursului pentru acordarea primului ajutor „Sanitarii pricep .ți", Au joc în aceste zile ultimele „confruntări" (întârziate) pentru desemnarea colectivelor de elevi care vor reprezenta școlile la. faza pe localitate ce șe va desfășura în cursul trimestrului II. (T.V.)

Mineri ai sectorului 
IV Lupeni..

Foto: I. LICIU
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„SleaqulrosUassBsa
ANUL XXXV NR. 8 206 DUMINICA, 21 IANUARIE 1979 4 pag. - 30 bani

unității de neam
120 de ani de la Unirea Principatelor RomâneDin perspectiva timpului, lupta poporului român pentru unitate națională ne apare ca o dramatică încleștare al cărei început se pierde în negura vremii și al cărei ritm și încordare se întețește pe măsură ce urcăm scara timpului, spre a triumfa definitiv în anul 1918, an de împliniri și nădejdi noi, între crearea premiselor formării națiunii și lupta pentru emancipare națională, pe de o parte, și plămădirea conștiinței naționale, pe de altă parte, există o profundă legătură organică. Conștiința națională sintetizează însuși procesul formării națiunii, prin ea se exprimă identitatea linei națiuni, este modul ei specific de existență. Mișcarea națională nu poate fi concepută în afara efer- vesâenței de idei care o exprimă și o impulsionează.Conștiința de sine n poporului român și apoi a națiunii române este un produs îndelung elaborat al istoriei economico-socia- le și politice, al luptelor sociale duse pentru unitatea liinlei naționale, este

«

Schimb deVineri, 19 ianuarie, la I.M. Lupeni Comitetul municipal de partid Petroșani, împreună cu Comitetul orășenesc de partid Lupeni și redacția ziarului „Drumul socialismului" din Deva au organizat un interesant și util schimb de experiență pe țema mecanizării lucrărilor miniere din subteran, a : înfăptuirii programului de mecanizare a întreprin-, derilor miniere din Valea Jiului.In discuțiile care au a- vut loc, minerii șefi de brigadă de la complexele mecanizate ale minelor Pa- roșeni — Francisc Fazakas și Lupeni — Constantin
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produsul și expresia ideilor și sentimentelor cristalizate, alimentate și perpetuate prin secole de existență în spațiul carpato-dunărcan. Nucleul conștiinței de sine ' a poporului îl constituie un puternic și statornic sentiment colectiv asupra originii și continuității istorice, a comunității de teritoriu, limbă, cultură, structuri economice și sociale, interese, i dealuri, a - simțului etic și estetic, materializate în emoționante și durabile fapte de viață, civilizație și cultură.Pe temelia .comunității de obîrșie, a identității de limbă, cultură și idealuri, a intenselor legături economice, politice și culturale s-a născut și s-a dezvoltat, conștiința națională Oare a stat la baza luptei pentru unirea Principatelor Române, înfăptuită la 24 ianuarie 1859, strălucită pagină a istoriei naționale. Caracteristicile proprii ale poporului român, ' trăsăturile comunității etnice se șlefuiesc și se cimentează în vatra vieții poporului, în ambianța și ritmurile proprii modului de existen
■. experienjâLupulescu, Valentin Tofa- . nă ,și loan Kacso și alții, au împărtășit participanți- lor la dezbateri din bogata lor experiență privind introducerea, montarea, exploatarea și întreținerea u- tilajelor pe care le mînu- iesc, căile prin care au obținut rezultate de prestigiu în mineritul Văii Jiului. Totodată vorbitorii au analizat în mod critic tine* le aspecte privind indisciplina, lipsa pieselor de schimb pentru utilajele din dotare, deficiențe apărute în timpul exploatării complexelor, dar și posibilitățile și mijloacele de înlocuire a acestora.

5g ■ - - \

j

ță a țărănimii. începînd încă din veacul al Xll-lea, izvoare istorice mereu mai numeroase subliniază realitatea — așa cum o face o lucrare latină din anul 1404 — că românii „își a- firmă eu mîndrie că sînt romani, deoarece vorl>esc aproape ca romanii". Mediul de germinare a acestor idei a fost poporul, mulțimea oamenilor simpli care, au trecut din generație în generație adevărurile fundamentale privind existența sa, adevăruri verificate zilnic de o realitate ce dovedea cu puterea evidenței limba comună, comunitatea de obiceiuri, de deprinderi, profilul stilistic unitar al creației populare.
i. uifAlean, 

asistent universitar 
la Institutul de mine 

Petroșani

(Continuare în pag. a 2-a>
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O floare | 
pentru mama |In florărie, pe tejghea, cu tot frigul de afară, înfloriseră lalelele. Se însera și bărbații care nu mai aveau „colț de taclale", în stradă intraseră aici. Stăteau lîngă vitrină, hlizindu-se viscolului de afară. Atunci, i lîngă cea trei bărbați ; mari, apăruse un „bar- i bat" mititel, zgribulit și i cu i de i5roșu-n obraz, poleit zăpada nemiloasă dincolo de ușă.— Flori! a cerut— Așa! se mirase nul. din bărbații ' cei mari, amuzîndu-se cu seriozitate și văzînd bine că în mânuța copilu-
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5î lui strălucea o monedă de cinci lei. Și cui le duci? .. .— Le duc mamei!. a spus copilul. E ziua ei.— Așa! O să se bucure,. se amuzau cei mari, privind cu aceeași superioritate ironică tnînuța, care strîngea moneda sclipitoare de metal...Eu, unul, trecînd pe- acplo, am avut încredere că tot ce a spus copilul era adevărat. El a cumpărat o floare pentru mama lui. De ce. nu?. Această floare : va umple de lacrimi ochii mamei. Numai o • floare?! veți spune. Da i îurnai lina, și chiar da- i că v-ați amuzat — voi : iei trei bărbați din fio- ; rărle —. pentru deeds- ■ ă „singură floare14, ea, ; FLOAREA era culeasă ■ din dragostea lui de î copil pentru MAMA. iO floare pentru ma- ; mo. De-acum, de ia cei -i rei ani din inima Sandei Afon, -chiar va fi frig și viscol, lui 4 de i vor :: rasa rî flori. Multe flori!
Dumitru D. IONAȘCU j§5^
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Măsuri pentru perfecționarea 
asistenței sanitare a populațieiîn conformitate ou prevederile Legii sănătății, a- sisten ța medicală a populației se asigură în mod eșalonat .la trei nivele : dispensarul medical teritorial sau ; de întreprindere, policlinică și spital. Populația din Valea .Jiului cu- > ndaște modul de arondare a unităților sanitare. De exemplu, dispensarele teritoriale și de întreprindere din orășele Lupeni și Uri- la poli- Ltipeni, psihia- află lacâni sînt afiliate clinica și spitalul . Peritrui profilul de trie cate nu Se acest nivel, asistența medicală de specialitate se a- cordă prin policlinica și spitalul Petroșani.Pînă la ' apariția Legii 3/1978, personalul muncitor care își desfășura activitatea într-o unitate socialistă care nu avea dispensar medical propriu, beneficia de îngrijire medicală și de certificate medicale de boală de la dispensarul medical pe teritoriul căruia r aveau domiciliul. După a- pdrițiq legii, asistență medicală se transferă de la dispensarul de domiciliu, la dispensarul medical pe teritoriul căruia se află întreprinderea (principiul tocului de muncă). Fiecare . unitate socialistă trebuie să cunoască dispensarul medical la care a fost a- rondată pentru a face cunoscut personalului său . programul acestuia.Incapacitatea temporară de muncă se acordă în felul următor : primele 7 zile prin dispensarul medical de întreprindere sau de către dispensarul medical pe teritoriul • căruia se află unitatea^ socialistă. în cazul în care diagnosticul și tratamentul depășesc competența medicilor de la acest nivel, bolnavul va fi trimis la policlinica teritorială. La acest nivel se pot elibera certificate medicale pînă ia restabilirea stării de sănătate a omului. în cazurile în care sînt

necesare scutiri măi mari de 45 de zile, rezolvarea problemei intră în competența conducerii unității sanitare, iar de peste 90 de zile numai cu aprobarea comisei județene de expertiză.Stabilirea acestoir corespondențe între starea de sănătate și nivelul medical la care se acordă certificatele de scutire reprezintă o manifestate a răspunderii sporite cu care este tratat fiecare caz, în funcție de gravitate și nevoie. .în caz de urgență, primul ajutor Sg acordă de orice unitate’ sanitară, care eliberează o adeverință tip pe baza căreia dispensarul teritorial care servește unitatea socialistă respectivă eliberează certificatul medical de boală. 
Pe baza acestei adeverințe se pot acorda 1-3 zile scutire și numai pentru urgențele medico-chirurgi- cale prevăzute în anexa II a H.C.M. 880/1965, la care' se adaugă bolile transmisibile. Dacă după trei zile bolnavul nu poate merge la lucru, el este obligat să se interneze în . spitalul cel mai apropiat sau să se prezinte la dispensarul de care aparține.Toate certificatele de concediu medical și adeverințele tip se eliberează la 
data consultației, nu retroactiv, exceptând fracturile imobilizate în aparat gip- sat.

' Concediile de maternitate șe acordă de medicul care a supravegheat femeia înainte și după naștere. Certificatele pentru îngrijirea copilului bolnav se eliberează de medicul de la dispensar pînă la 7..zile, de către specialistul din policlinică pînă la 14 zile. După această perioadă, dacă îmbolnăvirea este mai lungă, copilul se internează.Orice om al muncii poate primi îngrijire, și tratament medical de la dispensarul teritorial, dar asistența medicală, supravegherea sănătății sale și eliberarea certificatelor medicale intră în atributele dispensarului teritorial pe raza căruia se află întreprinderea.în caz de urgență, orice unitate medicală poate a- corda primul ajutor și o scutire de. 1-3 zile pe care o comunică la dispensarul care deservește bolnavul prin adeverință tip. Urgență itnplică afecțiunile prevăzute în anexa II a H.C.M. 880/1965 și-bolile transmisibile. Trimiterea de la o unitate inferioară la alta superioară se face numai pe bază de bi'let.Personalul medical toate unitățile din sanitare are obligația ca la toate prestațiile să solicite bolnavului buletinul de identitate.
Dr. George DÎRLEA, 

medic primar

Consultație în cabine
tul de pediatrie de la 
spitalul din Vulcan.
Foto : Șt. NEMECSEK

„Steagul roșu
MASURI .CONCRETE ȘI 
EFICIENTE PENTRU 

ÎNCADRAREA ÎN CONSU
MURILE SPECIFICELa articolul „Tn producția netă, lemnul de mină trage încă prea greu la cîntar”, apărut în numărul 8157 al ziarului nostru, conducerea I.M. Vulcan ne comunică :..Depășirile înregistrate la unele sectoare de producție în cursul trimestrului III, se datoresc unor cauze ce nu pot fi totdeauna prevăzute, și anume : interceptarea de lucrări V e c h 1 și ințereala- ții sterile, cît și modificarea structurii producției realizate pe locuri de muncă, față de prevederile de plan. Pe total întreprindere, în perioada cea urmat analizei ziarului, la consumul specific de lemn de mină, s-a obținut o economie de 1,4 mc/1000 tone, ca urmare a măsurilor întreprinse și preocupărilor manifestate în a- cest sens. Colectivul întreprinderii noastre caută continuu soluții pentru îmbunătățirea tehnologiilor de exploatare, de creștere a eficienței acestora. Sîntem

Peste 100 de elevi la Liceul economic și drept administrativ din Petroșani s-au alăturat în 19 și 20 ianuarie cf.c. lucrătorilor de la E.G.C.L. aeționînd în zona de la Grupul școlar minier pînă în Piața Victoriei, inclusiv : aceasta, la strângerea și încărcarea zăpezii în mijloacele de transport. Modal în care conducerea acestei instituții de învățământ a înțeles să participe împreună cu numerosul grup de des-un deelevi la acțiunea de zăpezire constituie: bUn exemplu demn ■urmat..
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Conștiința unității de neam
O (Urinare din pag. 1)Aceste idei capătă o expresie teoretică aprofundată în operele marilor noștri cărturari din secolele XV1J șj XVIII. Gri'gore Ureche, Miron Costin, Di- miitrie Cantemir, stolnicul C, Cantacuzino lărgesc mult orizontul de înțelegere a comunității istorieo- lincvistice a românilor și a continuității lor, asigu- rîndu-i o amplă bază doveditoare. „Numele cel mai a- devărat de la primul descălecat prin Traian — scria Miron Gostin — este rumân sau romanus — care nume acest popor l-a păstrat în-

a criticat, organele uate răspundreceptivi la propunerile oamenilor muncii, le analizăm și le aplicăm în măsura în care aceste propuneri asigură o eficiență justificată și nu periclitează securitatea zăcământului.In cursul anului 1978, am fost confruntați cu o serie de dificultăți ca urmare a lipsei forței de muncă pentru activitățile de suprafață, fapt ce nu ne-a permis să creăm stocuri corespunzătoare atît cantitativ, cît și calitativ. Pentru anul 19.79, situația este îmbunătățită prin darea în funcțiune a utilajului pentru mecanizarea descărcării vagoanelor în depozitul de lemn.Ne însușim criticile formulate cu privire la aprovizionarea brigăzilor cu lemn de mină corespunzător, iar prin măsurile interne de organizare, a deservirii și soluționarea mecanizării descărcării lemnului în depozitul de lemn de la gara Vulcan, apreciem că avem asigurate condiții pentru îmbunătățirea substanțială a aprovizionării brigăzilor cu lemn în cantități, dimensiuni și calitate corespunzătoare".

POZITIV PE JUMĂTATEEste fără îndoială un fapt pozitiv că I.C.S.A. și A.P. Petroșani a răspuns redacției în numai cinci zile la articolul „Salam ambalat în carton", publicat în 29 septembrie 1978. Dar, după cum reiese din răspuns, de foptul că 150 grame de salam este ambalat în carton, este vinovat furniozrul de hîrtie de ambalaj din Deva, care neavînd altă hîrtie în stoc 
a livrat în luna august 3000 kg hîrtie groasă, hîrtie pe care I.C.S.A. și A.P., din lipsa uneia corespunzătoare, s-a văzut nevoită să o accepte. In răspunsul trimis redacției se arată că în momentul de față există hîrtie corespunzătoare. Se pare că este un neadevăr, deoarece în ziua dc 17 octombrie, am fost vizitați la redacție de tovarășul Nicolae Popon, care ne-a sesizat că și în 16 octombrie, ora 14,45, în magazinul din aceeași clădire cu conducerea comercială a fost servit cu 150 gr cașcaval tot în carton. Așadar, nu este un caz izolat. In concluzie, așteptăm un răspuns faptic.

• GHEORGHE ȘAUCA, 
Vulcan: Din cîte am înțeles, lecturînd cele două scrisori trimise ța redacție, v-a trebuit multă răbdare pînă cînd atelierul de cizmărie nr. 16 din Vulcan al . cooperativei „Deservirea"din- Lupeni a onorat comanda. Apoi ați, constatat că cizmele căputate au u- nele defecțiuni. Ați reclamat acest fapt la conducerea . cooperativei dar tovarășul loan Hoca, responsabilul 'atelierului a refuzat să vă remedieze defecțiunea. Discutând cu tovarășul președinte al cooperativei am primit asigurări că cele sesizate de dv. vor fi verificate de o comisie, iar problema rezolvată favorabil.

• LADISLAU LUPA, 
Petrilo: Salutară inițiativa dv. de a scrie ziarului despre competițiile sportive de masă de la mina și pre- parația din localitate desfășurate sub genericul „Da- ciadei“. Din păcate scrisoarea a sosit cu .întârziere la redacție așa că relatările dv. nu au putut vedea lumina tiparului, riți să deveniți dent al ziarului roșu", poftiți la (compartimentul, pentru o scurtă discuție pe această temă.

Dacă do- corespon- „Steagul redacție scrisori)

totdeauna între dânșii (......) același nume este dat îndeosebi și muntenilor și moldovenilor, și celor ce locuiesc în Țara Transllva- nfei“.Reprezentanții Școlii Ardelene ne-au lăsat adevărate monumente ale istoriografiei românești ca Istoria pentru începutul românilor în Daoia de Petru Maior, sau Hronicul românilor și a mai multor neamuri de Gheorghe Șinoai. în istorie ei găseau argumente pentru dezideratelor nostru, găseau bogată a unui trecut glorios, găseau temeiuri justificată mândrie și demn în a ridica fapt a epoci'i la trecutului,Pe măsură ce în timp, mișcarea se diversifică, îmbracă forme . variate de exprimare. Se înființează societăți cul-

susținerea poporului revărsareade înstărea de înălțimeaînaintam unionistă

turale, presa dă vieții publice un element de dinamism,. modelează opinii și atitudini. Generația de la .1848, generație care a luptat pentru unire, este un moment decisiv în cristalizarea conștiinței naționale. Tot ceea ce înainte se prezenta încă fragmentar, capătă coerență și unitate, dobândește trăsăturile unei mișcări militante care vg marca puternic evenimentele soeial-politiee care vor veni și care vor ține mereu vie conștiința de so- solidaritate, mișcarea umanistă și unitatea parului român.Deziderat secular, unirea din 1859, de la care se împlinesc 120 de ani, este o încununare firească a năzuințelor de veacuri, a puternicei manifestări a conștiinței de sine și de neam, deschizînd noi căi în evoluția istorică a poporului român. ••

po-

Autobuz sauPasagerii autobuzului nr. 31-HD-2911 Petroșani — Lupeni au fost supuși 'n ziua de ■ 19 ianuarie, ora 17, unui adevărat.,, „test" de către conducătorul auto și un cetățean aflat lingă el- Nesinchisindu-se de faptul că în autobuz se aflau femei, copiii și Vârstnici, cei doi trăgeau cu sete din țigări, „inundând" partea din față a autobuzului cu fum de tutun. Cînd un călător a „îndrăznit" să le atragă atenția celor doi fumători
• MIRCEA VRABL, 

Vulcan: La situația soției dv. se referă art. 156 al Codului muncii. în aliniatul 1 al acestui articol se precizează că unitățile sînt obligate să acorde femeilor, în cursul programului de lucru, pauze pentru îngrijirea copilului. A-
■.•.■.WAW.WAVAWrt

Răspundem

cititorilor

jumătate de total acordat neputînd de- „La cererea precizează în

SSSSfSS.Wf.WV,W<Wceste pauze se acordă la intervale de cel mult 3 ore și sînt de o oră, timpul în acest scop păși 2 ore, mamej — sealin. 2 al aceluiași articol — Dauzele pentru alimentarea și îngrijirea copilului vor fi înlocuite cu o reducere a programului normal de lucru cu două ore zilnic". Aveți posibilitatea să optați pentru una din aceste forme de sprijin.
• C. CIUCULESCU, 

Vulcan: Dacă familia dv. este compusă din 4 mem

fumoar?că ceea ce fac vine în contradicție cu... mica in scripție „Fumatul interzis!", de la bordul autobuzului, acesta s-a ales cu o serie de „epitete’ pe care nu e cazul să le reproducem...Nu înțelegem motivul „testării". Poate ni-l va face cunoscut conducerea E.T.P. după oe va „testa" șoferul și amicul o- ceștuia (care, culmea, era tot conducător auto!).
iOnea GHEORGHIU

bri, aveți dreptul la o suprafață locativă de 32-40 
metri pătrați, cu dependințele aferente. Suprafețele locative din fondul locativ de stat sfl închiriază de u- nitățile care le au în administrare într-o anumită ordine de prioritate stabilită de lege și anume : a— muncitorilor calificați, între care în primul rînd cei din marile unități industriale ; b — persoanelor transferate în interesul serviciului din alte localități ; c — cadrelor de specialitate care lucrează in producția materială, în activitatea de producție, cercetare științifică și învăță- mînt ; d — absolvenților repartizați în producție, ve- niți din alte localități ; e— familiilor cu mulți copii ; f — celor încadrați pe bază de concurs, veniți din alte localități ; g — celorlalte persoane încadrate în muncă și pensionarilor. Ordinea dP prioritate —• în cazul dv. se stabilește de către, consiliul oamenilor muncii al I.M. Vulcan, de la care aveți dreptul să cereți lămuririle necesare conform criteriilor pe baza cărora s-a făcut repartizarea suprafețelor locative (art. 6,8 și 9 din legea 5/1973).
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luat drumul Reteza- cu speranța că efor- noastre, riscurile la vo.r fi

E ȘI CU 
(TATEA...t ca pricind, le actuale, de ?e drum alu- ■ordarea prio- vine deosebit oasă. Majori- șitoare a șo- înțeles acest respectă cu «uli'le de cir- nij însă sfi- ă și bunul :înd cele mai prevederi le- îd astfel în ceilalți parti- irdficul rutier, e ei este Du- aria, care cir- autocamionul ^-jgparținînd rt- j' acordat unui alt aurind pe punc- jomiie un ac- 1 asemenea -pcnsabili-tatc •ămîne nesan- toată aspri- iti-u Zaharia ce înseamnă...
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INSTALAȚIA MOBILA DE TRANSPORT PE PER
NĂ DE AER se înscrie ca o realizare tehnică în activitatea științifică aplicativă a Institutului de cercetare și proiectare pentru mașini de ridicat și transport uzinal din Timișoara. Realizată în cadrul atelierului propriu de microproducție, după proiecte elaborate de specialiștii .institutului, instalația poate ridica și transporta pe suprafețe plane, situate în hale sau pe platforme industriale, materiale și produse cu o greutate de 2 500 kg. Construcție simplă, puțind fi manevrată de un singur mucilor, instalația realizează un randament înalt în exploatare, cu o eficiență economică ridicată. Astfel, pentru ridicarea și transportul unei greuăți de o tonă se consumă de 4 ori mai puțină e- nergie electrică, iar pentru construcția sa de 10 ori mai puțin metal, față de utilajele clasice de aceeași capacitate.

AL 5 000-LEA STRUNG AUTOMAT. Colectivul întreprinderii ,,SARO“ din Tîrgoviște a montat recent al 5 000-lea strung automat. In cei șase ani care au trecut de ]a începutul fabricației,, colectivul acestui u- nități a înscris în no-meela torul de produse noi și noi mașini-unelte pentru așchierea metalelor cum sînt strungurile .automate și paralele, între care se remarcă cele cu diametru mare la care se. pot adapta cele mai moderne dispozitive și scule. Dealtfel, strungurile

LRCA ar fi 
ȘINA LUI■ tă lumea, siI j de la E.T.P.>entru orice cu mașinile » socialistă tocmite forme însă, șofer pe etrul 21-HD- :is. că moșina-i i luat-o spre ie unde a e- transport de ă la Lupeni, statului, dar uzunarul lui n-a întocmit egale și nici parcurs n-o a- letată. Drept re i s-au eom- niște forme — țață pe deplin ' conform 58/1977. Ca i... forme

noi sau modernizate dețin în acest an mai bine de jumătate din totalul producției, făeînd ca marca unității dîmbovițene să se afirme cu vigoare nu numai în tară, ci si peste hotare.
SPECIALIȘTII INSTITUTULUI DE CERCETĂRI ȘI PROIECTĂRI ELECTROTEHNICE DIN CAPITALA au conceput și realizat o serie de ștanduri de încercare care contribuie în mod deosebit la optimizarea ■ consumurilor de materiale, precum și la creșterea duratei de viață a bobinajelor eu care sînt echipate motoarele electrice. O caracteristică esențială a acestor instalații o constituie faptul că permite recuperarea energiei și rCbumarea acesteia, în sistemul energetic. Tot aici, în vederea creșterii duratei de funcționare a motoaelor cu ardere internă au fost redlizate agregate automatizate, echipate cu diode pe bază de siliciu, pentru alimentare la curent continuu, fapt care conduce la importante economii de combustibil și energie electrică.

PENTRU VALORIFICAREA APELOR TERMALE. România se numără printre țările cu bogate resurse de ape termale. Cercetările din ultimii ani au pus în evidență importante zăcăminte în zona vestică a țării, de la Satu Mare pînă la Timișoara, ca și în regiunea Carpaților Orientali, îndeosebi în perimetrul stațiunii Tușnad. Largi investigații se fac și în Cî.m- pia Dunării.Pornind de la faptul că izvoarele termale au, la suprafață pămîntului, temperaturi de 45—100 grade 0, specialiștii au trecut la Valorificarea lor pe scară largă. Astfel, 12 imobile și cîteva sere de flori folosesc pentru încălzire aceste resurse naturale. De asemenea, în noul cartier, orădean Nufărul, 1500 de apartamente sînt alimentate la baie și bucătărie cu ape termale, economisindu-se, în acest fel, mari cantități de combustibil.
în pastilerătăci

în nins strat care

GON DE 
CADORIE principalădin Petroșani armat în uilti- în ‘ adevărat țe cascadorie. ire n-a fost cu- timp s-a bătut qnstormat .este ea a rmat un fă moalepericolul de j Ca Aj^cîrculi Jemeîifea drum feapărat să fi 1 Cine nu este, nașina. S-au niște autoba- -au putut opri remorca unui n a rupt un stric în fata

Călătorulpustiu, pînă cînd se arătă o ființă fermecătoare.— Tu ești fata Morgana? întrebă el.— Nu, eu sîri.t altă fată...In cele din urmă Făt- Frumos își luă inima în dinți și picioarele la spinale și fugi cu fata. Vrăjitoarea, tare se supără și hotărî să-l supună la cazne, pentru început ca navetist pe «.ruta Petrila— Aeroport, era totul, te rute).■ Fata îl văr pesteora

o

Dar asta nu (va urma pe al-

— Destul pentru azi 1 
re-i prea mult strică...

Trecind peste rigorile inerente. ale gerului de ianuarie, acceptând fără voia noastră cîfe un luneeuș pe stradă sau un... guturai, ne-anr simțit atrași în miezul iernii de spectaculosul abundenței dc zăpadă, de jocul fantezist al fulgilor jucăuși, de larma molipsitoare a copiilor ieșiți cu sănii, cu schiuri, cu patine, să guste din plăcerile iernii.Am tuiui, tarilecare ne supunem, pînă la urmă încununate de succes. Nu intenționam să escaladăm — nici n-am fi putut-o face dealtfel — vreunul din giganții aco- periți de gheață și cornișe de zăpadă, cum sânt în a- ceste zile Peleaga, Păpușa, Vf. Mare său Vf. Retezat. Ne-am propus „doar" atingerea unei bote de perspectivă, un loc de unde să putem admira, cit mai din plin și. de aproape, panorama cetății de bazalte și granit pe care o știam pe dinafară din anotimpurile „colorate".Am identificat acest loc în Plaiul Mic, situat în a- propierea cabanei Bula și odată socotelile făcute, am pornit într-o dimineață senină din Cîmpu lui Neag, neglijînd aducerile aminte care spuneau că—în vară am parcurs distanța pînă la cabană în patru ore de mers. Temerile ne-au fost de la început îndreptățite, căci după ieșirea din șoseaua ce duce spre Cîmpușel,

am început croim ‘cărare în nămeții proaspeți de zăpadă, trecând pe rînd la conducerea șirului indian compus din șapte temerari. Am uitat destul de repede că am parcurs distanța în opt ore de e- forturi susținute. Ne-au ră- fas în schimb — pentru mult timp — întipărite în minte ilustratele de iarnă ce ni s-au perindat succesiv în fața ochilor, fascina- ția, îneîntarea, poezia fanteziilor iernii, pe care natura generoasă ni le-a oferit pentru a ne astâmpăra setea de frumos. N-am uitat nici seara de cabană, atît de intimă și plină de farmec, pe care - împreună cu cabanierul, a>m petrecut-o în bucătăria mică devenită dintr-o dată o inedită și ospitalieră gazdă.

...........* •.

A doua zi, spre plăcuta noastră surpriză, aceeași vreme senină, care contează atît de mult în mijlocul munților, ne-a întîmpi- nat odată cu prima mîngî- iere a soarelui. Cu toate acestea, la început, bocancii noștri scîrțîiau sub apăsarea pașilor, mușcînd din zăpada încă înghețată, care, fără să vrea, ne favoriza astfel un urcuș lipsit de neplăcutele înfundărj pînă la genunchi. Fără să ne grăbim, cu pași înceți și bine cîntăriți, înaintam spre șurlăul prin care vara 
se urca atît de simplu și ușor în Șaua Buții și oco- lindu-1 mult spre versantul, sud-estic al Drăgșaniului am învins în cele din urmă și ultimul metru din altitudinea pentru care lupta
sem. Și-odată cu acest ul-

tim metru, imaginea mult dorită ne-a apărut dintr-o dată în toată măreția ei, copleșindu-ne 1 ' Retezatul, complet alb, era aici în fața noastră, încremenit peste adîinca vale a Lăpuș- nicului aparent încremenită și ea. Coarna Slăveiului, Judele, Bucura, Peleaga și Păpușa, străjj tăcute în u-' niforme albe de sărbătoare, se profilau într-un contrast orbitor pe albastrul din ce ce în ce mai adînc al cerului. Frumosul nostru munte hiberna liniștit, bă- trînește, sub mantia ocrotitoare a uriașei hermine albe, oferind celor șapte prieteni qi muntelui o ima-' gine unică: Imperiul alb al Retezatului !

ii. Și nu se in- utiile cu nisip &-au golit și mai um- i m e n i. Ca iști un auto- uie să faci a- riscînd să te i drum.interviu publi- i steagul roșu" ecembrie 1978, Ion Cherecheș, arului de gos- omunală și lope lîngă Corni- j :utiv al Consi- , ular municipal j Vom folosi n în caz nevoie — hiață. Se wsebi zgură de lele termice și puțină sare", vem, zgură — munți — dar praștie nimeni, iteaptă? Alte i, accidente?
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urma într-ade- tot, fiindcă părea om serios (avea geantă diplomat),înțr-o zj însă ea își dădu seama că el nu fugea de fapt de vrăjitoare ci de... inventar (băgase prea multă gheață în zăpadă).Acum chiar că... va urma.
Mircea ANIÎRAȘ

Și

prin

Caricatură de Matei MIHAI

Știați că...inițial, alfabetul coreean s-a numit bounmindje- ungeum, și a fost terminat în 1444 ? Alfabetul era fonetic, fiecare literă exprimând un element siilabic ; el număra 28 de litere, dintre care 4 n-au mai fost utilizate ulterior. Actualul alfabet coreean -conține 40 
de litere (consoane și vo
cale). El poate exprima perfect sunetele variate ale limbii coreene și poate reprezenta aproape toate e- lementele fonetice ale oricărei limbi din lume...«muzeul naval din Bremerhaven (R.F.G.) este cel mai mare din Europa ? Printre cele 56 ambarcațiuni expuse în aer liber se numără vasul de expediție la Polul Nord „Gronland", remorcherul transoceanic

„Seefblke", moderne nave cu aripi portante subacvatice ș.a. Recent, a fost deschisă secția de rarități a muzeului: modele de nave din argint, pahare și medalii din argint cu motive navale etc....din muzeele de artă ale Italiei se fură anual 6 000 de obiecte de valoare ? Cu „recolta" pe 10 ani, hoții de obiecte de artă ar putea amenaja 10 muzee.«..la Lisabona există muzeu al... șaretelor ? cuprinde 74 de echipaje diverse timpuri și din verse țări. Cea mai veche șaretă datează din secolul al XVI-lea, iar cea mai nouă — de la sfîrșitul secolului trecut. Cel mai mare centru de confecționare a șaretelor era Londra.
imposibdajabuiă VULPEA . VÂDANÂAjunsese cumătră o frumusețe de vulpe, blă- nlța îi era privită eu jind de urs. Ce mai, se născu o mistuitoare iubire, încununată în fața stării ' civile. La vremea potrivită, vulpea ajunse la maternitate, orgoliosul urs nu-și mai încăpea în blană de atîtd fericire. în ziua sorocită, cu brațele doldora de fiori, își întîm- pină consoarta și progeniturile, dar, negru de furie, află, un adevăi’ trist — cumătră născuse... patru dolofani purceluși.

După porții goare, greu,
scandalul de pro- și divorțul de ri- eumătra își reveni dar, totuși, era mulțumită că. „sancționase" pe infidelul viselor ei de mare doamnă, bă- trînul leu fixase ursului o consistentă pensie de întreținere.Se dospise în frumusețe șireala, o zări la potecuță lupul, care, fără alte introduceri, îi promise, că o va'face fericită, rugînd-o să uite penibilul mariaj eu ursul. Din nou la starea, civilă, din nou

maternitate, dar idila comprimă intr-un eșec .................... află lui ' a patru purceluși.
la se epopeic, cînd lupul că regina iubirii născut...Din nou divorț, din nou pensie . de întreținere, consistentă, bineînțeles...Departe de a considera■ ghinionista căsnicie drept un epilog al vieții sale, cu vădite urme de frumu-. sețe, puse în valoare și de ultimul răgnet al cosmeticii și coafurii, Vulpea se arată iarăși mîn- dră pe potecuță. In lanțul pasional al privirilor ei căzu măgarul... Din

nou flori, din nou stare civilă, din nou maternitate, dar, blestem pe biata cumătră, născu alți... patru purceluși. Din nou un divorț răsunător, soldat cu o altă pensie consistentă de întreținere.Mîndrla — vai cită mîndrie poartă în suflet o vulpe — o readuse, e- vident, îmbătrînită și mai sulemenită, pe poteca din mijlocul pădurii. O văzu, surprinsă de apariție, intriganta veveriță, care nu scăpă prilejul s-o „împungă" cu o întrebare :

Aurel DULAUn antrenor din Koln și-a propus să formeze campioni de notație încă din fragedă copilărie. El a imaginat în acest scop un dispozitiv oare ajută copiii să plutească. Mai mult, a pus la punct c-îte- va procedee menite să formeze musculatura și reflexele viitorilor sportivi. Antrenorul speră să formeze, peste cîțiva ani, cel puțin 30 de tineri capabili să răstoarne haremurile de talie mondială. Nu este exclus ca înotul să-și aibă, mîine, minicampionii săi.

Culeasă de Iou VULPE
(.opace), ecpacel...

— Auzit-am cumătră că te pregătești de un alt mariaj. Cine e fericitul ?— Eee, lungi vulpea, nefiresc de mult, cea de-a doua vocală a alfabetului. Ce, mă crezi zăludă ? Toți bărbații este niște... porci.
Și ~ ”plecă îmbufnată, fără a-și mai lua rămas bun. Pe potecă se perindau toate animalele pădurii, pe care vulpea, dintr-un dispreț condiționat, se făcea că nu le bagă în seamă...
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FILME
Dezvoltarea economiei sovietice în 1979Un articol în presa indiană

care, într-un mod strălucit, susține și promovează principii clare de politică externă în problemele de fond ale comunității mondiale". România — sublinia- an, ză articolul — promovează o politică de înțelegere între state, pentru rezolvarea pe cale Dașnică, politică a diferendelor care apar, pentru consolidarea destinde- ui.cailei, „ue o exireiu ue rii. Autorul relevă că, înînaltă apreciere se bucură nenumărate rînduri, Romain lume activitatea pre- . ,«cdintelui Nicolae Ceaușescu ționat pentru adoptarea cît — se arată in articol

DELHI 20 (Agerpres), — în continuarea suitei de articole despre România, re- . vista indiană de politică externă „International Reporter" publică, în primul său număr din acest c. , un articol intitulat „Poziția României în problemele a- părării și dezarmării", sub semnătura prof. Raj Bal- dev, redactorul-șef al publicației. „De o extrem de nia s-a pronunțat și a armai grabnică a unor ma
Consultări privind aderarea 

N.A.T.O.repetate rînduri, că o eventuală aderare a Spaniei la N.A.T.O. necesită un larg sprijin parlamentar.. Or, principalele două partide de stînga din parlamentul spaniol s-au pronunțat ou fermitate împotriva intrării Spaniei în vreun bloc militar și au cerut organizarea de noi tratative ou privire la prezența militară a- mericanâ la bazele din Spania, după expirarea actualelor acorduri.

Spaniei la
MADRID 20 (Agerprs). — La Madrid au avut loc consultări între oficialități spaniole și reprezentanți ai N.A.T.O. în probleme privind Organizația Pactului Nord-Atlantic. Este cea de-a doua rundă de consultări de acest gen, cu ca- racter neoficial, prima des- fășurîndu-se în S.U.A.După cum nul spaniol

in martie 1978se știe, guver- a subliniat, în
Pe scurt • Pe scurt • Pe scurt
ÎNTR-UN RAPORT dat publicității la Bonn de Comisia vest-germană pentru Anul .internațional al copilului se arată că între 100 000 și 200 000 de copii lucrează anual în R.F.G. fie permanent, fie temporar. Această situație are efecte negative aiit asupra sănătății copiilor, cît și a educației lor școlare, deci asupra șanselor de a-și putea continua studiile.
GREVA ȘOFERILOR de pe vehiculele de transport ale firmelor siderurgice a- mericane, declanșată în urmă cu 65 de zile, a luat sfîrșiț în Urina unei măsuri abuzive adoptate de o curte federală. Cei 30 000 de membri ai sindicatului respectiv au fost nevoiți să reia lucrul, după ce tribu- piat.

naiul a decis închiderea liderului lor.
CONSILIUL DE SECURI

TATE a hatărît prelungirea pe o perioadă de încă cinci . luni, respectiv pină la 19 iunie 1979, a mandatului Forței interimare a Națiunilor Unite în Liban. (UN.IF1L).
FOSTUL PREȘEDINTE al Statelor Unite, Gerald Ford, și-a încheiat vizita întreprinsă in Siria. La Damasc, informează Agenția siriană de presă, el a fost primit de președintele Siriei, Hafez Al Assad, și a avut convorbiri cu alte o- ficialitățî ale țări.i-gazdă, în legătură cu probleme privind, îndeosebi, evoluția situației din Orientul Apro-

practicemilitară lume. Propu- pre-
suri eficiente, dezangajare dezarmare în nori le concrete ale ședintelui Nicolae Ceauș s u sînt de natură să oprească cursa înarmărilor, să reducă bugetele militare ale statelor, constituind un pas real spre dezarmare — conchide revista „International Reporter".

—1 i i. .

și

MOSCOVA 20 (Agerpres). La Moscova a fost dat publicității comunicatul Direcției centrale de statistică a U.R.S.S. privind dezvoltarea economiei sovietice în 1978. Venitul național a crescut cu 16 miliarde ruble, producția industrială a sporit,, față de anul precedent, cu 4,8 la sută, productivitatea muncii a înregistra în industrie o creștere de 3,6 la suă.

în comunicat se menționează că, anul trecut, au cunoscut o dezvoltare rapidă ramurile de frunte ale economiei — chimia, petrochimia, construcțiile de mașini, prelucrarea metalelor.S-a obținut o recoltă cereale de 235 milioane ne.După cum se arată înmunicat, veniturile reale pe locuitor au crescut în 1978 cu 3 la sută.
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NOTĂ GÎNDURI PERTRU VIITOR
„Pentru că lumea de astăzi este departe de a fi 

perfectă, ce ați dori să se realizeze, în 1979 sau mai 
tîrziu, pentru a o face mai bună, mai dreaptă ?“ în
trebarea — adresată în cadrul unui sondaj întreprins, 
de ziarul „La Libre Belgique" în rîndul unor băieți 
și fete ce n-au împlinit 15 ani — e pusă în contextul 
acțiunilor consacrate marcării, în 1979, a „Anului in
ternațional al copilului".

Răspunsurile primite sînt simple, cîteodată naive, 
dar profund sincere, demonstrînd că, pe diverse me
ridiane ale globului, copiii de azi — adulții de mîine 
sînt sensibili la problemele vremii în care trăiesc, le 
privesc cu o seriozitate ce ar putea fi comică, dacă 
n-ar materializa o preocupare, o implicare, un simț 
crescînd al responsabilității față de o lume de care, 
nu peste mult timp, vor fi chemați să răspundă.

Dar iată cîteva răspunsuri :

(BELGIA) :oamenii să aibă cu.ce

I
I 21 IANUARIEI PETROȘANI — 7 Noiembrie : Pentru patrie, seriile I—II ; Republica : Urmărire periculoasă, seriile I—II ; U- nirea : Albinele sălbatice.PETRILA: Mînia, seriile 1-lT.LONEA: Trenul dcB ‘nares.ANINOASA : Gustul și culoarea fericirii.VULCAN : Star, seriile I-1I.LUPENI — Cultural: Aurul lui Mackenna, 
I seriile 1-11. Muncitoresc:Haiducul cu ochii ca stelele.URICANI fantomă.

22 IANUARIEPETROȘANI — 7 Noiembrie: Curierii diplo-

I 
I

I

I
I
I
I
I 
I
I 
I
I

.. ..... ....... ........-! matici roșii. Republica : I Un om cu idei; Cnirea: I Acel blestemat treft I blindat.......................................... IPETRILA: Mînia, se-

Orașul
lor încredere în viitorul ce trebuie să le aparțină :

...KARIUKI (KENYA): „Cînd vom f,j mari, Națiunile Unite vor fi foarte puternice și vor ordona tuturor țărilor să distrugă armele ce Pot nimici viața pe pămîntul întreg".Fericiți sau nu, flămînzi sau fără de griji, copiii a- rată cu sinceritate ceea ce doresc pentru ei înșiși, ca și pentru alții. Și poate câ nici un alt răspuns nu este mai elocvent decît cel ql Anarawei, elevă la o școală secundară din Bangladesh, care cuprinde cuvintele ei toate rile de viitor ale lumii :„Sper ca în anul fie o singură rasă a oamenilor, o singură religie — umanismul... Doresc, mai ales, ca toată o- menirea să poată avea o viață armonioasă, de pace și încredere".Nu e o rugăminte. Este refuzul copiilor de azi de a continua să trăiască și mîine într-o iunie strîmbă și nedrept concepută, dorința lor de a se elibera de - coșmarul războaielor și al distrugerii pustiitoare, al foametei sau lipsei de cultura, apelul ferm la responsabilitate pe care îl a- dresează adulților, chemați, în tonuri sincere și grave, să se preocupe cu seriozitate de marile probleme a le p roze n tu 1 u i, pont r'u făurirea unui viitor de pace, . egalitate și bună înțelegere.
V. ANGHEL

I PETRILA: Mima, seriile I-II-. LONEA : Hipopotamul 
I Hugo.• VULCAN: Două ma- Ime.LUPENI
I OrchestraMuncitoresc■ cu ochii ca sipe»
I URTCANI: Orașul
j lamă.
I

18,00 Gimnastica domiciliu. 8,15 Tot. inte ! 9,10 —” -- -
I 9,20 Film■ copii. Cărțile (Episodul 22.tru căminul. u>. ev, 
I Viața, satului. 11,1.5 De strajă patriei. 13,15 Te-• lex. 13,20 Album dumi-

I
I 

Cultural: I
î
I
I
I
I
I
I
I

~ ' i ambulantă,resc: Haiduculcu ochii ca stelete. fan-în gîndu- copiilortru a se hrăni și pentru a se instrui11.
...KWEKU (GHANA) :„Aș dori ca în 1979 să se construiască locuințe pentru toți. Și să se aducă apă de băut pentru toți locuitorii din sat".
...PASCAL (BELGIA) :„Ni s-a vorbit la școală de „Anul internațional al copilului" și aceasta ne-a fă- “ cut să ne gîndim la copiii nefericiți. Dacă toate școlile s-ar strădui, poate că i-am putea ajuta pe cei nevoiți să mănînce mereu u- na și . aceeași hrană și care, din această cauză, se îmbolnăvesc. Cred că dală toată lumea ap depune eforturi, s-ar putea schimba această situație".Adesea, dincolo de naivitate, transpare din răspunsuri profunda preocupare pentru soarta umanității, profunda și nezdruncinata

21
TV.
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i la ; înainte ! 9,10 Șoimii patriei.i serial pentru junglei.9,45 Pen- dv 10,00

...MIREILLE„Aș dori ca toți fie fericiți și să să se hrănească. Trebuie cacei ce trăiesc în țările sărace să poată ameliora solul, ca să devină cultivq- bil. Mai trebuie să avem în lume mai multe școli..."Imaginea obsesivă foametei, a lipsurilor, tot felul — care afectează milioane de copii din țările în curs de dezvoltare — revine ca. un leit motiv în unele răspunsuri :
...MICHEL (BELGIA) :„Ani văzut fotografii în.fă- țișînd copii din țările sărace ale lumii. Nu era deloc ceva vesel. Sper ea ...Anul internațional al copilului" să sensibilizeze opinia publică pentru a se s himba ceva în această privință. Aș dori să ajungem- acolo înc-it flecare copil să aibă tot ceea ce-1 trebuie pen-

întreprinderea 4e prospecțiuni și explorări geologice 
Hunedoara - Deva

ÎNCADREAZĂ urgent
PENTRU SECȚIA DE FORAJ DIN VALEA JIULUI

maiștri foraj

muncitori sondori

• Cazarea gratuitâ în cămine 
pentru nelocalnici

muncitori necaiificați
• Spor de șantier la cei ce lo- 

pen- cuiesc în cămine

tru calificare în meseria de 
dor

son- • Masa la cantină contra
cost

SE ASIGURĂ :

• Retribuția con Form
57/1974

Legii 
în acord avînd urmă

toarele posibilități de cîștig :

— muncitorii calificați, pînă 
la 4000 lei lunar

— muncitorii necalificați, pînă 
la 2000 de lei lunar

Prezentarea pentru încadrare 
la secția de prospecțiuni și explo
rări geologice din Bărbăteni — 
(Lupeni) județul Hunedoara.

Informații suplimentare la ser
viciul personal din Deva, strode 
Minerului nr. 2, telefon 11560 - 
interior 138.

întreprinderea de construcții 
și montaje miniere Petroșani

ÎNCADREAZĂ :

Inical. 16,00 Avanpremieră la sezonul interna-
Ițional de patinaj artis- I tic. 1979. 17,00 Film se- |
Irial: Will Shakespeare. | Episodul 3. 17,50 Cuteză- | lori spre viitor .

11deve- I i,40 Bi- J ■ I
I
i
I

I

ria!: Will Shakespeare.

— dulgheri
— fierar betoniști

- — instalatori
— buidozeriști
— excavatoriști
— mecanici auto
— muncitori necalificați, cu posibilități 

de calificare prin cursuri de scurta durata 
în meseriile de : zidari, betoniști, dulgheri și 
fierar betoniști.

Condițiile de încadrare și retribuire con
form Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974.

Pentru nefamiiiști, se asigură CAZARE 
GRATUITĂ în cămine confortabile și masa, 
contra cost, la cantinele miniere.

Pentru posesorii de apartamente se asi
gură chirie și încălzire gratuită, conform 
H.CÎM. 1683/1957.

Relații suplimentare se pot obține la se
diul întreprinderii, biroul personal — învăță- 
mînt — retribuire, Petroșani, strada Mihai 
Viteazul nr. 11, telefon 42670 sau 42671.

19,00 T c l e j u r n a | 19,15 Ancheta TV. Unirea — chezășie a devenirii noastre (I). 19,.........ine ați venit! 20,45 Film 
I artistic: „Sub zece pavi- 
J lioane". 22,15 Telejurnal. 
I Sport.
122 IANUARIE16,00 Telex. 16,05 Emi- Isiune in limba maghiară. 19,20 1001 de seri.■ 19,30 Telejurnal. 19,50 
I Ancheta TV : „Unirea — chezășie a devenirii noastre (II). 20,15 Cîn- tecele Unirii, cîntecele patriei socialiste. 20,35 Roman-foiletori: „Putere| fără glorie". Episodul 21.I
I
iI 
I
I 
I

Iiura giorte . npisoaui zl. » 21/25 Orizont tehnico- I c ti i n f î-,f î 91 Fi tî Cnrl rn n •
I
I
I
I 
I i-otrivit institutului . meteorologic, în ziua de 1 ... . — •

științific, 21,55 Cadran mondial. 22,15 Telejurnal.
Starea vremiiîn cursul zilei de sîm- bătă vremea a continuat să fie rece, cu cer variabil, mai mult acoperit în jumătatea de sud-est a țării.Potrivit Institutului21 ianuarie vremea se va menține rece, geroasă dimineața. Izolat ' va mai ninge în sudul Moldovei, în estul Bărăganului și în Dobrogea. IVîntul va prezenta' intensificări numai în (zona de munte. Temperaturile vor fi cuprinse între minus 8 grade și iplus 2 grade. La Bucu- I rești vremea va fi rece, I (iar vîntul va sufla în general slab. Temperatu- Ira va fi d’e minus 2 — 0 grade.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, ar. 90, teîeloanc 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL ; Tipografia Petroșani, str Republicii, at. 67«


