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chezășie a realizării sarcinilor de plan
• Zilnic, minerii de la Lupeni au extras 

in această lună suplimentar sute de tone de 
cărbune; • Incepînd din cea de a doua săp
tămînă a lunii minerii de la Petrila și-au de- 

' pășit constant sarcinile zilnice de plan; • 
Consecvent in depășiri, colectivul de la I.M, 
Uricani și-a creat condiții ca prima lună a ci
nului să fie încheiată cu un plus substanțial.

La I. M. Lupeni, cu 
excepția primei 
zile lucrătoare, s-au extras 
ritmic peste prevederi im
portante cantități de căr
bune. Cea mai mare de
pășire a unei zile s-a în
registrat în 18 ianuarie — 
743 tone. Aceasta con
firmă din nlin posibilită
țile colectivului de a se în-

redresat după o săp- 
tămină, reușind ca de la 
jumătatea lunii bilanțul să 
fie pozitiv. Numai în ulti
mele două săptgmîni 
extras suplimentar o 
ducție de aproape 
tone de cărbune.

Aceeași consecvență
consemnat-o și la I.M. Uri
cani, colectiv care, mai a- 
les în ultima săptămînă 
raportează plusuri la ex
tracția de cărbune. Pe
rioada coincide cu introdu
cerea primului complex de

s-a
pro-
2 000

am

trece pe sine, reușind ca 
prima lună a anului — ho
tărâtor în realizarea cinci
nalului — să fie înche:a*ă 
cu rezultate deosebite. Fi
nă în prezent există con
diții ea producția suplimen
tară a lunii să depășeas
că 10 000 tone de cărbune 

începind mai greu,
na Petrila

taiere și susținere mecani
zată. primul la această mi
nă, intr-un abataj de ma
re capacitate.

De fapt toate cele trei 
mine — Lupeni, Petrila și 
Uricani —-, a căror ritmici
tate am consemnat-o, dis
pun de complexe mecani
zate, I.M. Lupeni fiind mi
na cu cel mai mare număr 
de asemenea utilaje din 
întregul bazin carbohifer. 
Un motiv în pluș pentru a 
evidenția importanța me
canizării lucrărilor minie
re, garanție a ritmicității 
realizării sarcinilor de 
plan la toate întreprin

derile miniere din muni
cipiu.

Brigada condusă de Alexandru Lazov de la sec
torul II al I.M. Petrila a extras peste plan însemna
te cantități de cărbune. In foto : schimbul condus de 
Alexandru Mezei se pregătește pentru intrarea în 
mină. Foto : Gh. OLTEA NU

In ziarul de azi:
• Importante lucrări 
gospodărești rea

lizate prin contribuția 
în muncă a locuitori
lor, în 
noasa

comunele Ani- 
și Banița 
(pag. a 2-a) 
ORT
(pag. a 3-a)
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începuturi

COMANDAMENTELE MECANIZĂRII

Tehnica modernă
cu performantă ridicată,

bine stăpînită.
poate produce mai mult

început de lumină, în
ceput de zbor, început de 
an. Ne-am despărțit de 
anul care a trecut ca de- 
un prieten, ca de un fra
te, ca de un părinte drag. 
Ne-am îmbrățișat înde
lung urîndu-ne sănătate, 
fericire „La multi ani“ și 
un an mai bun. Un an pe 
care l-am început curați 
și puri, visători și tandri, 
omenos! și luminoși ca și 
zăpada care a acoperit în 
prima zi întinderile noas
tre. ('a un simbol, unic și 
măreț, zăpada a acoperit 
„cărările-' Tic anul trecut, 
bătătorite de atitea succe
se și realizări, năzuințe și

• S P

Modernele blocuri de locuințe din noul centru ci .ic al Vulcanului se contu
rează tot mai pregnant in arhitectura orașului. Foto: O. GHEORGHE

Două întreprinderi miniere, amîndouă dotate cu 
Complexe mecanizate — I.M. Paroșeni și I.M. Ani- 
noasa. Rezultatele obținute cu aceste utilaje sînt di
ferite. în : timp ce la mina Paroșeni brigăzile care 
exploatează complexe mecanizate produc |a plan sau 
peste plan — fără a obține însă producții și produc- 

. țivități la nivelul anului trecut -- la mina Aninoasa. 
cu cele două complexe nu se realizează nici cel pu
țin sarcinile de plan și, bineînțeles, nici productivi- 

.tățile planificate. La producția de cărbune extras di
ferența față de plan la brigada condusă de Simidn 
Morarii este de minus 1236 de tone, Ta zi, pe această 
lună, și o nerealizare a productivității muncii plani
ficate cu 500 kg/post, iar la Traian Cerna minusul 
este de 5 232 de tone la producția de cărbune și minus 
3 250 kg/post la productivitate. Care au fost cauzele 
care au condus la aceste realizări, sub: nivelul posi- 

. bilităților brigăzilor care exploatează complexele 
mecanizate?

IAL PAROȘENI
Necorelarea capacităților de transport cu 

productivitățile mari ale utilajelor din 
abataje

nie al minei, Iosif Kele- 
men: „Pentru că transpor
toarele TR-4 nu corespund 

■ calitativ necesităților noas
tre, le-am înlocuit, unde 
s-a putut, cu transportoare 
TR-3, de1 o calitate mai; 
bună, deși debitul orar es
te mai scăzut decît Ia 1’111 
și decît la transportoarele 
de pe abataj. Necazuri a- 
vem, în prim ii rînd, cu mo
toarele electrice — au - cu
plul de pornire mie. La a- 
eeeași sarcină transporto
rul TR-3 pornește, iar 
TR-4, nu. Tot pentru TR1 
lipsesc piesele de schimb 
— sermaxe, stele stații de. 
întoarcere, reducții,, sau 
angrenaje. Cînd avem -ne
voie de piese de schimb

• Șeful sectorului i sabin-., 
giner «ici Garaliu : „Da- 

Rărită necoMârți capacită
ții de transport a cărbune
lui de la abataj spre ziuă 
cu productivitățile mari 
'obținute cu utilajele de pe 
abataj am pierdut in a- 
ceasta lună, ’ la complexele 
mecanizate, 400—500 de 
tone. Mai concret, datori
tă calității slabe a trans
portoarelor TR-4 — altfel 
transportoare de mare ca
pacitate care aproape se 
corelează cu prbductivități- 
le obținute în abatajele cu 
utilaje complexe — sîntem 
nevoiți să folosim transpor
toare TR-3 cm o capacitate 
de transport mai mică, dar 
de mal bună calitate". :

Declarația șefului de sec
tor este'întărită și argu
mentată în continuare de
inginertil șef'.eleotromeca- (Continuare iii pas a s-a)

schimb
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Tineretul, antrenat activ la realizarea 
sarcinilor

in cel de-al patrulea an al cincinalului
revin

Anul 1979, an hotărîtor 
în îndeplinirea sarcinilor 

. actualului cincinal, este 
anul în care are loc Con
gresul al XIIȚea al Parti
dului Comunist Român 
precum și aniversarea a 35 
de ani de • la eliberarea 
patriei.

în contextul acestor mă
rețe evenimente,
Văii Jiului,; parte integran
tă a colectivelor de oameni 
ai muncii din întreprinde
rile și instituțiile muni
cipiului, este antrenat ac
tiv- la transpunerea în via
ță a sarcinilor trasate de 
conducerea partidului și 
statului nostru. In centrul 
preocupărilor organelor și 
organizațiilor U.T.C. . din 
Valea Jiului se află edu
carea prin muncă șl ’ pen
tru muncă' a tineretului.
mobilizarea acestuia 1a 

realizarea sarcinilor econo- transport 
mice și profesionale, pro
movarea progresului teh- în acest an ne-am angajat (Conlmuăre io pag ■ t-ai |

nic, întronarea unui climat 
sănătos de muncă și disci
plină. Sub deviza „Tinere
tul, factor activ în realiza
rea cincinalului revoluției 

, tehnico-științifice", tinerii 
Văii Jiului vor participa și 
în acest an . la acțiuni de 
muncă patriotică, organiza- 

__  __ te pe șantierele naționale 
tineretul. Și locale ale tineretului.

Cu acest prilej tineretul 
Văii Jiului- își va aduce 
contribuția . la realizarea, 
.obiectivelor de investiții, 
înfrumusețarea localităților 
și a locurilor de muncă. 
De asemenea, vor fi orga
nizate -acțiuni permanente 
de muncă voluntar-patrio- 
tică in sprijinul : produc
ției, pentru realizarea pla
nului la extracția de căr
bune, aprovizionarea și des
congestionarea unor locuri 
de muncă, asigurarea unui 

corespunzător, 
colectarea de metale vechi.

să realizăm peste 800 000 
lej la capitolul economii 
finanțate și un număr în
semnat de ore de muncă 
voluntar-patriotică.

Sarcina principală a or
ganizațiilor .de tineret o 
constituie ridicarea conști
inței socialiste a tinerilor, 

.în vederea sporirii contri
buției lor. la realizarea în
datoririlor ce le revin. în 
acest scop vom folosi di
ferite forme politico-educa
tive : întîlniri, concursuri 
pe meserii, .mese rotunde, 
simpozioane etc. Pentru ti
nerii din unitățile miniere 
vom organiza concursul 
„Trofeul minerului", pentru 
cei din comerț „Buna ser-

Nicolae VLAI), 
prim-secretar 

al Comitetului 
municipal U.T.C.

cal, la parterul construe-itlifittnu'ini Pentru îmbunătățirea
xzet i.ri.f-if-r' rrt.it rri stării.de sănătate a popa- ției va funcționa o , far-

. Zilele acestea, un grup 
dc tineri de l-a C.Cib.M.. 
Petroșani, s-au întors 
d.ntr-o frumoasă excur
sie organizată de Agenția 
B T.T. Petroșani.’ Timp - 
de 3 zile o; au v.zîtat 
Brașovul cu neasemuitele ■ 
sale frumuseți alpine.
(U. Vai.)

iați.ei în apropierea poli
clinicii dm Petrila, vi
neri, aa demarat lucrările ' 
de construire a ținui dis-

- pensa,’ sanitar, înzestrat 
cu patru cabinete de con
sultații pentru ăddlți i, ’ 
copii, și săli de tratament. ' 
Pentru a asigura o func- 

' ționalitate 'o >timă și o- 
perativitate între consul
tul și tratamentul niedi-

macie. (I.V.j

Acțiunea da 
re cu statul a 
,și produselor

contracta- 
ănimaielor 

... . animaliere
s-a încheiat de curînd in 

și cătunul Jieț. Intre 1 și 10 
februarie lucrătorii Con
siliului popular orășenesc 
Petrila vor avea în aten
ție, în același scop, ță
rânii cu gospodării indi-
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împliniri. A acoperit totul 
spunind parcă : „Gata. A- 
î nn veți lua lotul de 
la început. Veți tace mai 
mult și mai bine. Veți 
făuri* p nouă treaptă de 
lumină în istoria țării".

Va trebui să bătătorim 
alte „poteci", să deschi
dem noi drumuri cuteză
toare pentru realizările de 
mîine. Cu putere și voin
ță, cu elanul nostru . ne
pieritor vom urca țara 
mai sus pe treptele 
voltării. O 
înălțătoare, mai semnifi
cativă prin valoarea ei.

...Potecile de ieri, dru
murile de ieri au rămas 
undeva în urmă. Va tre
bui șă deschidem altele. 
Dar noi, oamenii, care 
le-am făurit pe cele vechi, 
am rănias. Sîntem mai 
puternici, mai plini de 
vigoare și forță, măi ade- 
vărăți' în tot ceeă ce fa
cem: Noi vom ști să fău
rim altele mai drepte și 
mai fertile pentru lumi
na și fericirea acestui po
por în consens cu aspira
țiile noastre de azi. Așa 
gîndim, așa cutezăm, a- 
șa pășim înainte, mereu, 
înainte pe drumul nostru 
în acest început de an, 
eare'își trăiește orele unei 
dimineți tonice.

Alexandru TĂTAR

dez-
treaptă mai

viduale din Cimpa, Răs
coala, Tirici, Birăoani, 
Burde.ști și Moșiei. (LV.) 
♦ ---------— , ' i

Constructorii de la .șan
tierul 3 Vulcan al T.C.It. 
au ridicat pînă la cota 
finală blocul' 1 A. Aces
ta întregește arhitectoni
ca noului centru civic, a-' 
flat în plină construcție.

aâ informăm
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Locuitorii din comunele 
An incasa și Banița, suf> 
conducerea comitetelor de 
partid și a birourilor exe
cutive ale consiliilor popu- 
3 are, pe baza hotârîrilor . a- 
dunărilbr delegaților pe 
comună Convocate în baza 
'Legii 20/1971, au realizat 
în 1978 prin contribuțiile 
în muncă cu brațele și cu 
mijloacele de transport, o- 
biecțive q . căror valoare ișe 
cifrează Ia peste 353 000 
3ei.

In comuna Aninoa-a s-au 
prestat în tqtal 7490 zile 
muncă, iar valoarea lucră
rilor se cifrează la 244 000 
lei. Printre acestea se nu
mără întreținerea a 10 km 
de drumuri comunale, cu
rățirea de șanțuri și rigole 
eu o lungime de 13 km, 
transportarea a 30 tone 
de piatră și balast la ate
lierul Școală din satul Is- 
croni, consolidarea a 3900

Tineretul, antrenat activ la realizarea sarcinilor
(Urmare din pag. 1)

Vire“, iar cu prilejul ani
versării a 50 de ani de la 
luptele greviste ale mineri
lor din Lupeni, vom iniția 
o suită de manifestări po
litico-educative sub gene
ricul „Intilnirea tineretu
lui cu istoria". De aseme
nea, în cadrul ediției a Il-a 
a Festivalului național

TEHNICA MODERNA
• (Urinare din pag. 1)

pentru acest gen de trans
portor descompletăm trans
portoarele nou sosite în 
incintă. Un exemplu în a- 
cest sens : ia un abataj 
cu susținere metalică indi
viduală și tăiere cu com
bina, a trebuit ,timp de 
două schimburi, sa înlo
cuim lanțul, lanț care nu 
funcționase nici cel puțin
I.M, ANINOASA

Formația „service" a întreprinderii este 
modestă, personal electromecanic avem la 

limită si...
Dacă la mina Paroșeni 

situația este așa cum au 
prezentat-o cei doi factori 
de conducere, la mina Ani- 
noasa se prezintă altfel. 
Notăm relatările ingineru
lui șef electromecanic al 
minei, Petru Iosip : „Dacă 
utilajele complexe nu pro
duc la capacitate, vina es
te împărțită — pe de o 
parte întreținerea și ex
ploatarea lor necOrespuriză- 
toare, iar pe de altă parte 
întreținerea galeriilor, a 
lucrărilor miniere care, de 
asemenea, lasă de dorit. 
La complexele mecanizate 
overn în formație personal 
ieetromecanic, dar acesta în 

loc-să-și vaclă de treburile 
lui este pus „la cărbune" 
și chiar și atunci cînd are 
timp preferă să facă altce
va decît revizia utilajului. 
Cu transportoarele TR-4 nu

Aceasta fiind situația — la cele-două întreprin
deri miniere și nu numai Ia ele ei și la celelalte mine 
dotate cu asemenea utilaje — redacția ziarului 
„Steagul roșu", în colaborare cu Combinatul minier 
Valea Jiului inițiază o nouă acțiune de presă a cărei 
temă centrală să fie mecanizarea lucrărilor din sub
teran, sub toate aspectele, acțiune la care vor fi in
vitați să participe specialiști din întreprinderile mi
niere și institutele de cercetare și proiectare de la u- 
zinele constructoare de utilaje miniere și subansam- 
ble, atît din Vale cit și din țară, alte cadre de spe
cialiști și factori cu funcții de răspundere, din dome
niul minier.

•Va vom informa operativ, stimați cititori, cu 
constatările noastre sau ale specialiștilor amintiți ca 
și cu măsurile întreprinse prin materialele publicate 
sub genericul „comandamentele mecanizării".

ml de maluri la pîraie, e- 
xecutarea de decolmatări 
de albii pe o distanță de 10 
km, transportarea de ba
last și nivelarea a 18 km 
drumuri comunale și al
tele.- 1 ur <4/ ■ ;

Locuitorii comunei Băni- 
ța au prestat în anul 1978, 
3280 zile muncă și au reali
zat lucrări în valoare de 

- peste 109 000 lei. Ei au 
realizat, printre alte obiec
tive, reparații și întrețineri 
de drumuri, curățiri și 
desfundări de șanțuri cu o 
lungime de peste 20 de km, 
transportarea și împrăștie- 
rea pe drumurile comunale 
a 4000 tone de balast, cons
truirea a 15 podețe și punți 
de trecere precum și 1,8 km. 
taluzări de maluri. Un alt 
aspect important, demn de 
remarcat: ambele comune 
ou realizat și depășit pla
nul de zile muncă și lu
crări planificate pentru a-

„Cîntarea României" vom 
antrena un număr mai 
mare de formații artistice, 
care să prezinte spectacole 
tematice în fața tinerilor 
din unitățile economice și 
instituțiile municipiului. 
Avem în vedere ca tinere
tul Văii Jiului să-și petrea
că în mod plăcut și util 
timpul liber, să participe 
în număr mare la înfăptui

două luni, deși ar fi tre
buit șă funcționeze un an. 
Am pierdut atunci 300 -de 
tone. Dar acestea nu sînt 
singurele necazuri. Și pom
pei^ de înaltă presiune e- 
xeeutate la S.S.H. mai pot 
fi îmbunătățite constructiv. 
Furtunele de înaltă presiu
ne, nu ne satisfac întruto- 
tul, cauză din care folo
sim lunar în plus, față de 
necesități, aproximativ 500 
metri".

avem probleme deosebite 
pentru că sînt de lungimi 
reduse. In ceea ce priveș
te transportoarele Cu covor 
de cauciuc deseori necazu
rile apar, ca și la utilajele 
complexe din abataje sau a 
transportoarelor cu raclete, 
fie datorită neîntreținerîi 
lor- corespunzătoare din 
punct de vedere electrome
canic, dar și din cauza ga
leriilor care nu sînt între
ținute corespunzător din 
punct de vedere minier. 
Ceea ee ne lipsește însă, 
și i se simte lipsa în acti
vitatea de producție, mai a- 
les la complexele mecaniza
te, este o formație service 
la nivelul întreprinderii. 
Formația care o avem este 
modestă ca număr de oa
meni și chiar efectivul e- 
lectromecanic îl avem' la 
limită".

nul 1978.
Pentru a obține in anul 

1979 realizări gospodărești 
și mai bogate. încă din pri
mele luni ale anului tre
buie analizate și definitiva
te posibilitățile materiale 
din resurse locale pentru 
îmbunătățirea căilor de ac
ces necuprinse în plan în 
anii precedenți, cuprinde
rea în plan Și amenajarea 
corespunzătoare a drumuri
lor și potecilor de interes 
turistic, a drumurilor și 
cărărilor care leagă comu
nele de loturile de pășuna- 
re a animalelor, o tot mai 
bună corelare a lucrărilor 
prevăzute a ii realizate 
prin contribuție în muncă, 
cu activitățile de la buge
tul comunelor și planul 
muncilor patriotice.

Viorel MATEI, 
inspector principal, 

Consiliul popular 
municipal, Petroșani

rea actului culturii. Vom 
organiza mai multe seri 
distractive, cu un bogat 
conținut educativ, excursii 
tematice atît în țară cit și 
în 'străinătate, competiții 
sportive pentru diferite ca
tegorii de tineri. Acțiunile 
pe care le întreprindem 
vizează, în mod deosebit, 
întărirea politico-organiza- 
torică a organizațiilor de 
tineret, creșterea combati
vității revoluționare a ti
nerilor în adunările gene
rale care trebuie să devină 
tot mai mult o școală de 
educație . comunistă. Vom 
întări rîndurile uteciștilor 
cu tineri care se afirmă în 
procesul de producție, care 
au o comportare demnă in 
familie și societate.

Sub directa îndrumare a 
biroului Comitetului- mu
nicipal de partid, organi
zația noastră de tineret, 
toți tinerii din Valea Jiu
lui, își angajează plenar 
forțele, energia brațelor și 
gîndireâ lor, pentru tran
spunerea în viață a sarci
nilor ce revin Văii Jiului 
în acest an.

— Intr-una din zilele 
trecute, in 23 ianuarie, in
tru la bodega „Zori de zi" 
d.n Petroșani cu-, intenția 
de a preluci-a o abatere 
mai veche a unei muncitoa
re, Ilinca Dinu, surprinsă 
consumînd băuturi alcooli
ce în timpul orelor de 
program și în incinta uni
tății. Dar, neliind în tura 
respectivă nici ilinca Di
nu și nici barmana Ga
bor Olga, pe Schimbul că
reia se petrecuse fapta, 
am anunțat șefa de unita
te — Salvino Popescu —- 
că voi reveni a doua zi, 
în 24 ianuarie, la ora 15. 
Doream, repet, să prelu
crăm abaterea pentru a 
preîntâmpina și altele de 
același fel. Cînd am venit 
însă a doua zi, în 24 ia
nuarie, exact la ora care 
promisesem...

Intrerupem relatarea to
varășului Ion Duță, inspec
tor comercial de stat dn 
cadrul Consiliului popular 
al județului Hunedoara. Un’ 
mic „suspence" și o între
bare firească și nevinova
tă, un test de perspicacita
te : „Ce credeți să se pe
trecea într-o unitate de aii» 
mentație publică, unde un 
inspector comercial jude
țean își anunțase vizita și 
scopul vizitei sale ?"

Unul din răspunsurile 
posibile ar fi fost : ordine 
și curățenie. Un altul, tot 
atît de posibil: o aprovi
zionare exemplară cu măr
furi variate sortimental și 
de bună calitate. O servi-

Oră de chimie în laboratorul Școlii generale din 
Uricani.

Din viața școlilor
Concursul pe materii al elevilor
în școlile generale și 

liceele din Valea Jiului a 
avut loc duminică prima 
fază, pe școală, a con
cursului pe materii, ma
nifestare stimulativă pen
tru pregătirea temeinică 
și diferențiată a elevilor. 
Clasele V-VIII au parti
cipat la concursul de ma
tematică, istorie și chi
mie, iar elevii claselor 
IX-XII la matematică,

Noi construcții pentru 
dezvoltare și modernizare .

• Constructorii de la șantierul nr. 2 Pc-trila al 
T.C.H. și-au reluat lucrările la noua șco'blă cu 16 săli 
de clasă din Petrila. în prezent s-a ajuns ța stadiul 
de turnare a structurii de rezistență, fundația fiind 
executată încă din anul trecut.

• Tot în domeniul construcțiilor școlare la Vul
can, în cartierul ...Corcești s-au atacat lucrările Ia o 
nouă grădiniță pentru 225 de locuri.

Ambele obiective au termen de punere în func
țiune pînă la. sfîrșitul anului 1979.

re fără cusur .-— ar fi spus să
altcineva sau... o „muștru- 
luială" severă a întregului 
personal. Dar eîte astfel de 
răspunsuri nu se puteau da 
în' funcție de imaginația și 
priceperea fiecăruia în de- 
ale comerțului.

Doar la un singur lucru, 
probabil nu v-ați gîndit; 
că exact în momentul cînd 

Subalternii încalcă legea 
la doi pași de șefii lor

a sosit inspectorul comer
cial— /
. Dar mai bine să cităm 
din declarația unei lucră
toare comerciale, care în
că nu a împlinit vîrsta de 
18 ani, Ileana Vladislav, 
absolventă a primei trepte 
a liceului economic și în
cadrată recent în unitate : 
„Tovarășa Gabor Olga, du
pă ce s-au golit sticlele de 
rachiu superior și țuică 
bătrînă mi le-a dat ca să 
pun în cele de rachiu su
perior, rachiu alb și în ce
le de țuică bătrînă să pun 
țuică selecționată. Deoare
ce erau mai multe sticle, 
tovarășa Gabor Olga mi-a 
spus să le pun în ladă și 
să intru cu ele în WC-ul 
alăturat ca să fac schim
bările".,, O declarație seri

Eoto: Gh. OLTEANU 

biologie, chimie, istorie, 
limba română, limbi sțră- 
ine. Duminica (4 februa
rie) va avea loc și pro
ba pentru fizică.

Olimpiada școlară, in
trată în tradiția învăță- 
mîntului românesc, a re
unit în sălile de clasă e- 
levii care au rezultate 
foarte bune la aceste ma
terii și dovedesc o preocu
pare constantă în desăvîr- 
șirea cunoștințelor.

și semnată, care ridică 
o nouă întrebare : „chiar 
așa să fi fost ?".
. Răspunsul la întrebare 
îl dă, tot în scris, barma
na acuzată, Gabor Olga, cu 
o vechime de 18 ani în co
merț. Cităm : „Tovarășa. 
Vladislav Ileana a fost 
pusă de mine, barmana

Gabor Olga, să facă aceas
tă treabă".

Ar mai trebui să adău
găm pentru a vă forma o 
imagine; completă că în 
ziua și la ora respectivă, 
repetăm, "4 ianuarie, ora 
15, dată și oră la care își 

* anunțase vizita inspectorul 
comercial, în unitate se 
aflau amindoi șefii de uni
tate —• Salvina Popescu și 
Nicu Cojocaru — și care... 
habar nu aveau ce se pe-

. trecea la: cîțiva pași de ei, 
cum habar nu avuseseră 
nici de abaterea muncitoa- 

. rei Ilinca Dinu. De prisos 
să mai adăugăm că subs
tituirea de băuturi, care 
bineînțeles aveau prețuri 
diferite, se făcea precis nu 
în favoarea „buzunarului* 
clienților. Rachiul alb era

Răspundem 
cititorilor

• GHEORGHE CIOCAN, 
Petroșani; Puteți să achi
tați rata lunară — 20 lei 
— mai devreme. Adminis
trația asigurărilor de stat 
nu vă onorează însă po
lița, adică 1 100 de lei și 
nu 1 000 de lei, decit după 
împlinirea perioadei de 5 
ani pentru ■ care v-ați asi
gurat.

• GHEORGHE DOBRIN, 
Vulcan: Ați procedat cîlt 
se poate de greșit pleci nd 
de la întreprinderea la 
care ați fost încadrat cu 
demisie. Astfel ați întrerupt 
vechimea în muncă, cu 
toate . consecințele de- 
curgînd din aceasta, între 
care și aceea că la noul 
loc de muncă nu puteți fj 
încadrat decît la bază. în
treprinderea la care inten
ționați să vă încadrați nu 
este obligată să vă res
pecte nici categoria .

• VASILE DANCI, Lu
peni : Da, întreprinderea 
poate acorda persoanelor 
încadrate concediu de o- 
dihna în alte perioade de
cît cele ale vacanțelor, în

: cazul seraliștilor. De ase
menea, ea are dreptul ca 
atunci cînd situația b im
pune să recheme din con
cediu persoanele respec
tive ori să comande la lu
cru în zile de duminică un 
anumit număr de persoane. 
La toate aceste solicitări 
personalul încadrat este 
dator să răspundă discipli
nat, întreprinderii revenin- 
du-i obligația de a acorda 
ulterior drepturile cuvenite 
personalului încadrat. A- 
ceste aspecte ale relațiilor 
de muncă sînt reglementate 
în Legea nr. 26/1967, Le
gea nr. 10/1972 și alte acte 
normative.

• CONSTANTIN TUR- 
CU, Vulcan-* Potrivit pre
vederilor. art. 1 al Decretu
lui Consiliului de Stat nr. 
246/1977 alocația de stat 
se acordă copiilor în vîrstă 
de PÎNÂ LA 16 ANI. Alo
cația se acordă începând 
din c Juna următoare celei 
în care sînt îndeplinite con
dițiile prevăzute de lege, 
lunari în cuqntumur.i dife
rențiate în raport de nu
mărul copiilor aflați în în
treținerea familiei, de ve
niturile titularului alocației 
și de mediul urban sau 
rural în care acesta lo
cuiește.
■h mm ■» WM mk in mi m

mai ieftin decît cel supe
rior cu 9 lei pe litru (se 
substituiseră trei sticle de 
rachiu superior) și țuică 
selecționată costa cu 7 lei 
mai puțin decît țuica bă- 
trîriă, căreia îi luase locul 
în sticlă (alte două sticle).

Abaterea săvîrșită este 
atît de evidentă, de cla
ră, dar mai ales de gravă, 
îneît orice comentariu este 
de prisos. Faptele vorbesc 
de la sine făcînd inutilă 
orice' intervenție a noastră, 
pentru a sublinia, întări 
prin vorbe oricît de meș
teșugite, o latură sau alta 
a acestei abateri. Poate to
tuși ar mai trebui adăugat 
că cele două vinovae prin
cipale Gabor Olga barma- 
nă cu 18 ani vechime în 
comerț și Ileana Vladislav, 
care încă nu a împlinit 
vîrsta de 18 ani au fost tri
mise, după cum ne infor
ma tovarășul Ion Duță, în 
fața instanței de judecată, 
iai- cei doi șefi de unitate 
și-au primit la rîndul lor 
„răsplata" pentru lipsa de 
îndrumare și control, ■ pen
tru ca au fost numiți doi 
șefi de unitate tocmai pen
tru a asigura bunul mers 
al activității comerciale, 
pentru a fi permanent în 
mijlocul oamenilor, pe 
care să-i îndrume și să-i 
controleze, pentru a preîn
tâmpina astfel de abateri.

Tudor MUNTEANtl
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Scrutînd orizontul fotbalului

pentru promovam nu este

Muscelul
— 3 Dinamo 

Chimia Brazi 
Baia Mare ;

- F. C.
Dinamo 

Chimia Hm. 
Universitatea

„Cupa României
TRAGEREA LA SORȚI 

A ,,16-IMILOR“
Vineri a avut loc în 

Capitală, tragerea la sorți 
a „16“-imilbr „Cupei 
României" la fotbal, fază 
în care intră în competi
ție și cele 18 echipe divi
zionare A. Iată progra
mul partidelor (primele 
echipe sînt gazdele meciu
rilor) : Sticla Turda — 
C, S. Tîrgoviște ; F. C. 
Constanța — Steaua ; 
Victoria Cărei — Sportul 
studențesc ; 
Cîmpuiung 
București ;
— F. ’ C.
Minerul Ghelar 
Argeș Pitești ;
Slatina - 
Vîlcea ;
Cluj-Napoca — S. C. Ba
cău; Constructorul Iași — 
Jiul Petroșani ; Steagul 
roșu Brașov — U. T. A- 
rad ; Metalul București
— Corvinul Hunedoara ; 
Laminorul Nădrag — U- 
niversitatea Craiova ; 
F. C. M. Galați — F. C. 
Bihor ; Energia Munici
piul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — Politehnica Timi
șoara.

Celelalte două partide : 
Olimpia Sotu Mare — 
Politehnica Iași și A.S.A. 
Tg. Mureș — Gloria Bu
zău vor avea loc pe te
renuri neutre. Toate par
tidele sînt programate 
pentru 28 februarie cu 
începere de la ora 15.

— Pe ce vă bazați cînd 
faceți această afirmație ?

— Pe faptul că'avem un 
lot valoros, că avem în- • 
credere în forțele noastre. 
De asemenea, returul ne 
avantajează : din primele 
6 partide, 4 le susținem 
pe teren propriu, iar două 
în deplasare la ultimele 2.. 
clasate.

— Ați încheiat turul, așa 
cum de altfel ar fi trebuit 
să-l începeți...

— Este adevărat. Dar 
considerăm că tocmai prin 
această victorie asupra ad
versarului direct (n.n — 
Pandurii Tg. Jiu) am mai 
cîștigat pe „tărîm" psiho
logic. Ceea ce va conta 
mult chiar dacă lupt-a de
cisivă se va da la Tirgu 
Jiu. Atunci firește, diferen
ța nu va mai fi de 6 punc
te.

— Pînă atunci, am vrea 
să știm cum stați cu pre
gătirile,

—- Am început în 10 ia
nuarie cu vizita medicală. 
După aceasta am efectuat 
pregătirile în localitate, 
punînd accent pe acomoda
rea la efort, îmbunătățirea 
pregătirii fizice generale 
si multilaterale. , Urmărim 
creșterea rezistenței, a for
ței și vitezei. Susținem 
cîte două antrenamente pe 
zi, unul dimineața și -unul 
duipă-amiaza.

— Ne puteți face cunos
cut lotul cu care veți porni 
la drum ?

■—■ Da, desigur. Alături 
adică Ho- 

— portari, 
Burdangiu, 

fundași, M. 
Tudor, Zla- 

mijlocași, Voieu, 
Leca, Tismănaru, Iancu, 
Iacob și Sătmăreanu — a- 
tacanți avem cîteva nume 
noi. Grigore (portar) și 
Mor>aru (mijlocaș, fostul 
nostru junior), reveniți din 
armată, Rus- Zahariq (ju
nior, promovat din pepini
era proprie), Covaci (Jiul 
Petroșani), Leordean (Dacia 
Orăștie). De asemenea îi 
avem în perspectivă pe 
Boloș (Jiul Petroșani), Vq- 
sia.n și Todea (Minoru; U- 
ricani). în cazul ultimilor

de cei „vechi" 
man, Budușan 
Rus, Dumitru, 
Popa, Rad — 
Marian, Dosan, 
te

declară Teodor MIHALACHE, antrenorul divizion arei C Minerul Lupeni
doi avem însă nevoie de 
înțelegere și sprijin din 
partea conducerii echipei 
respective.

— Intr-adevăr, lotul este 
bun. Mai este nevoie și de 
altceva...

— Aveți dreptate. Avem 
nevoie de mai mult spri
jin în asigurarea condi
țiilor optime de pregătire 
și de joc. Avem nevoie mai 
mult ea aricind de încu
rajarea spectatorilor, așa 
cum s-a arătat în cronica 
meciului cu Pandurii Tg. 
Jiu cînd victoria a fos<t și 
„a galeriei". De altfel pînă 
la primele meciuri de veri
ficare ,care vor avea loc la 
începutul lunii februarie, 
vom organiza o ședință cu 
susținătorii echipei.

Alexandru TĂTAR

BREVIAR
• BASCHET, divizia B 

Automatica București — 
Jiul —■ Știința Petroșani 
65—58 (28—28).
• TENIS DE MASĂ. La 

etapa județeană a cam
pionatului republican de 
seniori desfășurată la De
va reprezentanții C.S.S. 
Petroșani au obținut rezul
tate bune. Astfel, la seniori, 
tînărul Nicolae Matei a o- 
cupat locul II, iar la fete 
primele trei locuri au fost

Popicaria Lupeni. Indicațiile instructorului Iosif Lazăr sînt urmărite cu a. 
tenție de tinerele jucătoare de la „Viscoza". Foto : O. GHEORGHE

1
Oii te Wi

Strădanii care, credem, vor fi 
aureolate de succese.

Intr-una din zilele trecute am vizitat popicăria din 
Lupeni, aparținînd asociației sportive Vîscoza. în sală 
domnea o atmosferă de lucru. înconjurat de tinere
le sale eleve, instructorul dădea sfaturile și îndrumă
rile necesare, corecta mișcările, încuraja precizia...

Profitînd de o pauză, l-am rugat pe instructorul 
Iosif Lazăr să ne puncteze, în cîteva cuvinte, activi
tatea sportivă desfășurată de tinerele sale eleve.

10, iar Angela Vasile s-a 
clasat Pe locul 8 la indi
vidual. In acelaș an, în 
cadrul finalei pe țară, pe
rechi și individual, senioa-

Ma-locul 7, prin sportiva 
riana Negură.

— Aceasta a fost o re
trospectivă a Ultimilor ani. 
Cum vă pregătiți pentru 
competițiile din acest an ?

— In 1979 am pășit cu 
speranța de a promova în 
divizia A. Spun acest lucru 
gîndindu-mă a-tît la sporti
vele mai vechi și cu expe
riență Angela Vasile, Mar
gareta Szekelly șa., cit și 
la „debutantele" Mariana 
Tudoran, Ioana Vîlcan, 
Mariana Brusture. Re uri 
loc fruntaș dorim să ne cla
săm ia Campionatul repu
blican de junioare care se 
va deslășura in lunile 

, și iunie. Aceasta pentru 
răsplăti permanentul

Și 
s-au 

___ _______ __ _ m 
de 'fiecare "dată cadrul ,,Cupei sindicatelor" 

pe locurile l și HI. în fina-

— Voi începe cu anul 
1967, an în care am primit 
sarcina de a mă ocupa de 
formarea și îndrumarea ti
nerelor sportive. începutul, 
ca de fapt fiecare început, 
a fost greu. Treptat, prin 
pasiune și perseverență am 
reușit ca împreună — ins
tructori și jucătoare — să 
cîșțigăm încredere în for
țele noastre. Am trecut și 
prin momente de cumpă
nă; în 1972, la Tirgu ' Mu
reș, am ratat promovarea 
în divizia A. In următorii 

.. trei ani acest ghinion „ne-a 
urmărit", ___ __ ___
ratînd calificarea la al - - : ■ ,w
doilea sau al treilea meci. Ja Pe țară, desfășurată lot 
înccpînd cu 1977 rîvna 
fetelor din echipă a fost 
răsplătită : la competiția 
„Daciadci" din București, 
la perechi, Angela Vasile,
Paula Drăgan, Eleonora O- dotată cu „Cupa tinerctu- 
lăreț, Elena Iancu și Vio
rica Kocsis au ocupat locul

Popice

relor noastre le-a revenit, 
locul 15, iar junioarelor lo
cul 8. Următorul an, 1978, 
a consolidat succesele pre
cedente. Angela Vasile 
Margareta Szekeiy 
clasat la Hunedoara,

în orașul siderurgiștilor, 
Angela Vasile se clasează 
pe locul IV. In septembrie, 
Viorica Kocsis ocupă locul 

,13 la Brașov în întrecerea

lui". Finala pe țară )a ne
legitimate ne-a situat pe

Imaginea vă prezintă cîțiva dintre participant» la 
etapa județeană de schi fond, categoria 14—19 ani, 
din licee și școli profesionale ale județului Hunedoara.

Cupa U.T. “ la schi *•
Liceu.) pedagogic Deva, Ca
rolina Ho-mpot, Liceul chi
mic Deva. Băieți: 
Popescu, Liceul 
Dorel Crișu, G.S.M. 
șani, Iustin ian

mai 
a 

spri- 
din 

par- 
Vîs- 
con-

jin pe care-1 avem 
partea comitetului de 
țid, conducerii I.F.A. 
caza, sindicatului și a 
ducerii asociației sportive.

Am părăsit popicăria u- 
rîndu-le tinerelor sportive 
ca eforturile lor să se con
cretizeze in ocuparea a cit 
măi multor poziții frunta
șe în competițiile Ta care 
vor participa anul acesta..

Gheorghe OLTEANU

ordine de eleve- 
Petroșani prin 

Rodica Vasian, Iuliana 
Bota și Simona Vodilă. La 
dublu fete. Bota — Vasian, 
au ocupat locul I, iar Vodi
lă cu Labșansky au ocupat 
locul, secund. La proba de 
dublu masculin Roșu Flo
rin ■— Damian Iuliu au o- 
cupat locul I, iar la dublu , 
mixt locul I prin Matei 
Gheorghe și Bota Iuliana, 
iar pe locul secund s-a cla
sat tot un cuplu de lq 
C.S.Ș. Petroșani format din 
Rodica Vasian și Nicolde 
Matei.

ocupate în 
le C.S.Ș.

Aurel SLĂBII

LUPTE LIBERE

La etapa județeană a „Cu
pei U.T.C." la schi fond 
desfășurată pe piftiile din 
împrejurimile locului de 
agrement „la Brazi" din 
V-ulcan au fost prezenți 
peste 50 de elevi din între- G.S.M. Petroșani, 
gul județ la 
14—19 ani. Iată primii trei 
cîștigători fete - și băieți I 
Lucia Rus, Liceul , econo
mic Petroșani, Ildiko Szocs,

categoria

- Duminică, pîriiile din 
■masivul Paring au găzduit 
întrecerile tradiționalei 
competiții dotată cu „Cupa 
U.G.S.R." Au participat nu
meroși concurenți din loca
litățile Brad, Deva, Orăștie, 
Hunedoara și reprezentan
ții municipiului nostru. 
Concursul s-a desfășurat 
la proba de fond fete și

Majoritatea titlurilor au revenit 
sportivilor din Valea Jiului

Desfășurată în sala Cons
tructorul din Hunedoara, 
etapa județeană a Campio
natului R.S.R, de lupte, ju
niori 1 și II a .fost favora
bilă sportivilor de la 
C.S.Ș. Petroșani și Jiul Pe
trila care, cu excepția ca
tegoriilor 52 kg și plus 87 
kg la juniori II, au cîștigat 
toate locurile întîi și sau 
calificat pentru etapa de 
zonă. Dar iată câștigătorii 
locului I și a celor clasați 
pe locul secund, cu drept 
de participare la etapa de 
zonă. Juniori II: catego
ria 44 kg. Aron Cîndea și 
Vasile Tîrcă; categ. 48 kg. 
Iosif Keller; categ. 56 kg. 
Marian Filip; categ. 60 kg.

Dorel Brebinaru; categ. 65 
kg. Petru Stancu; categ. 
70 kg. Marian Sișu; categ. 
75 kg. Silver Militaru ; 
categ. 81 kg. Mihai Zoltan; 
categ. 87 kg. Nicuț Mun
tean, toți de la C.S.Ș. Pe
troșani Juniori I: categ. 57 
kg. Mircea Risipitu; categ. 
82 kg. Vasile Plugar; categ. 
62 kg. Valentin Imbrea, 
Jiul Petrila, clasat pe locui 
II, categ. 90 kg. Ștefan Gu- 
zu — Jiul Petrila (locul II), 
categ. 100 kg. Adrian Ște
fan, Jiul Petrila (locul II) 
categ. -|- 100 kg. Petru To- 
dericiu C.S.Ș. Petroșani. 
Primii clasați au primit și 
titlul de campion județean 
pe anul 1979.

Staicu BĂLOI

TENIS DE MASĂ TENIS DE CIMP

lancu 
Vulcan, 

. Petro-
Buga,

p-arti-i ' 
a „Cu

ce se va des-

Primii clasați vor 
cipa la etapa finală 
pei U.T.C." 
fășura la Păltiniș.

Prof. Alfred IMLING

băieți, iar proba alpină a 
constat dintr-o 
manșă de slalom 
fete și băieți. Iată 
trei clasați: 3 km fond, fe
te : Maria Sipoș, I.E, Pa-t 
roșeni, Florica Stadnic, 
Comerț Lupeni, Simina, A-. 
sandei, preparația Coro, 
ești. Băieți: . Ioan Maghe-

‘ ru, I.M. Lonea, Virgil Lu-. 
coci și Vasile Polcan, am
bii de la Metalul Hunedoa
ra. Slalom special fete t 
Lidia Chelț, I.M. Paroșeni, 
Elena Szuhanck, Banca de 
stat Petroșani, Gertrude 
Anger, Comerțul Petroșani, 
Băieți: Carol Lauran,
I.C.S.A. și Ă.P. Petroșani, 
Ștefan Maier, I.U.M. Petro
șani, Pavel Kbvaes, I.M, 
Vulcan.

Organizatorii competiției, 
Consiliul județean , al sin
dicatelor Hunedoara a a- 
cordat primilor 3 clasați 
premii în obiecte sportive 
și diplome.

La reușita întrecerilor 
un sprijin deosebit a a- 

■cordat catedra de educație 
fizică a I.E.F.S., precum și 
corpul arbitrilor format din 
Andrei Anger, Alexandru 
Acs, Zoltan Toth, Francisc 
Edelin, Gheorghe Lupuțon 
și alții.

singura 
special 
primii

B. STAICU

Neprezentare... 
pe teren propriu!

Duminică, 28 ianuarie 
a.c., ora 9, trebuia să aibă 
loc meciul de tenis de 
masă dintre echipele Pre
paratorul Lupeni și Mine
rul Paroșeni din cadrul 
campionatului municipal. 
Dar meciul nu a avut loc. 
De ce ? Pentru neprezenta- 
rea echipei gazdă. Ce s-a 

f întâmplat ? Echipa oaspete 
a căutat' timp de 2 ore 
fără a găsi însă nici sala 
de joc, nici,
Unde erau gazdele ? 
menea abateri de la 
Iile sportive Tfebuie

. nate cu desăvîrșire i 
reni că e vorba de 
sari oaspeți (AI. T.).

adversarii.
Ase- 

î regu- 
elimi- 

indife- 
gazde

Primul succes
Intre 15 și 21 ianuarie, 

cei mai buni jucători de 
tenis din tară și-au dai 
inliimre la întrecerile cam
pionatului național de 
sală, dotat și cu „Cupa U- 
nirii". Handicapați de fap
tul că nu au putut face 
antrenamente în sală, spor
tivii Jiului Petroșani au 
avut, totuși, și în acest în
ceput de an, o comportare 
onorabilă. Astfel, la sim
plu, Codin Dumitrescu și 
Mihai Ciuntea au ajuns în 
primii 16. La dublu, cuplul 
nostru Bebe Almăjan — 
Mihai Ciuntea, a avut mai 
mulți sorți de izbîndă, re
ușindsă se califice în fi
nală. După o desfășurare 
dramatică, partida decisivă 
pentru titlu a revenit ste- 
listuluî Marin Mîrza, în 
tandem eu colegul său Flo
rin Niță, campion eur-o-

pean al juniorilor : 2—0
(6—2, 7—6).

In această perioadă, te- 
nismanii Jiului accentuea
ză ritmul pregătirilor la 
sălă, întrunit îi așteaptă 
alte două concursuri repu
blicane, cu o cotă valorică 
deosebită. Este vorba de 
„Cupa 16 Februarie"" și 
„Cupa Steaua", trofeul 
sportivilor militari fiind 
disputat și de cîteva dintre 
cele mai bune rachete ale 
bătrînului nostru continent. 
Profesorul Mircea Paseu 
ne mărturisea înaintea an

trenamentului de duminică, 
faptul că, prin performan
țele pe care se ambiționea
ză să le dobîndească spor-; 
tivii săi, ' sînt hotărî ți să 
onoreze titlul de vicecam- 
pioni naționali, dobîndît 
în întrecerea pe echipe. îr . 
aer liber. (I.V.).
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chino
americane

Vizita ministrului afacerilor externe 
la Moscova
cum și de -Gheorglie Ra
dius, ambasadorul Româ
niei în Uniunea Sovietică.

în după-amiaza. aceleiași 
zile au început convorbiri
le oficiale, între miniștrii a- , 
facerilor externe ai ce
lor două țări. în timpul 
convorbirilor, desfășurate 

’ într-o atmosferă tovără
șească, de lucru, au 
examinate probleme 
dezvoltării colaborării ro- 
mâno-sovietice, subliniin- 
du-se că această colabora- 

’ re este în interesul ambe
lor țări și popoare, al cons
trucției socialismului și co
munismului. Au fost exami
nate, de asemenea, unele 
probleme internaționale ac
tuale de interes comun.

Convorbirile continuă.

al României
MOSCOVA 29 (Agerpres).

— Coresponderitui .Ager
pres, Mihai Coruț, trans
mite: Luni,; a sosit la Mos
cova tovarășul. Ștefan An
drei, membru supleant 'ăl 
Comitetului Executiv: al 
C.C. al P.C.R., ministrul a- 
faeerilor externe al Rcpu^ 
blicii Socialiste România, 
care, la invitația' guvernu- 

. lui sovietic, face b vizită o- 
l’ieială în U.R.S.S. Ea sosi
re, el a fost întîmpinat de 
A. A. Gromîko, membru, al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U;S„ ministrul afaceri
lor externe al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socia
liste, V. I. Drozdenko, am
basadorul U.R.S.S. la 
București, de alte persoa
ne oficiale sovietice, pre-

fost 
ale

O declarație a președintelui SWAPO
’ MAPUTO 29 (Agerpres).

. — într-o declarație făcută 
presei, președintele Orga
nizației Poporului din A- 
frica de șud-vest (SWAPO), 
Sam Nujoma, a afirmat 
,Că poporul Namibiei nu va 
accepta niciodată „inde
pendența" fictivă, urmărit 
de regimul din Republica 
Șud-Africană și sprijinito
rii iui din Occident. „Noi

sî-ntem gata să participăm 
la alegeri cu adevărat libe
re și fără îndoială vom 
învinge, deoarece .sîn tem 
sprijiniți de întregul po
por namibian. Lupta noas
tră armată, la care ne-au 

. constrîns colonialiștii și 
rasiștii, va continua pînă 
ce se va pune capăt mane
vrelor politice ale imperia
lismului".

Protocol româno-îtalian 
de cooperare științifică și tehnologică
ROMA 29 (Agerpres). — 

în perioada 22—29 ianua
rie a.c. s-au desfășurat la 
Roma lucrările celei de-a 
IV-a reuniuni a ■ grupului 
de lucru româno-ițalian 
pentFU cooperare științifică 
și tehnologică în domeniul 
agriculturii.

Cu această ocazie 
fost semnate protocolul 
mâno-italian pentru
operare științifică și teh
nologică în agricultură pe

au
TO
CO-

onul 1979 și acorduL pe a- 
nul 1979 ou privire la cola
borarea tehnică și. științi
fică în domeniul agricultu
rii între Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimen
tare și Apelor și Federația, 
italiană a consorțiilor a- 
grare, punîndu-se, totodată, 
.bazele viitoarei colaborări 
dintre România și Italia în 
domeniul folosirii energiei 
nucleare în agricultură.

Alvaro Cunhal despre situația 
de criză din Portugalia

LISABONA 29 (Ager- 
preș). — Luînd cuvîntul în 
cadrul unui miting organi
zat la Porto, Alvaro Cun
hal, secretar general al 
Partidului Comunist Por
tughez, s-a referit la situa
ția de criză din Portugalia 
și la activitatea cabinetu
lui condus de primul minis-, 
tru Carlos Mota Pinto.

Potrivit secretarului ge
neral al P.O. Portughez', 
forțele reacțiunii din Por
tugalia au declanșat o o- 
fensivă în scopul instaură
rii unei noi dictaturi. Po
porul portughez, a subli-

niat vorbitorul, dispune în
să de forțele necesare pen
tru a îngrădi calea reac- 
țiunii și pentru a-și apăra 
libertatea și cuceririle re
voluționare obținute în 
1974.

Orientul

Convorbiri

WASHINGTON 29 (Ager- ? 
pros). — Luni, la Casa Al-

■ bă au început convorbirile , 
oficiale dintre președintele 
S.U.A., Jimmy Carter, și 
Deng Xiaoping (Den Șiăo- 
pin). vicepremier a-i Con
siliului de Stat al R.P. Chi
neze, aflat în vizită oficia
lă în Statele Unite,

După cum relevă agen
ția China Nouă (Xinhua) 
în codrul convorbirilor au 
fost abordate aspecte ale 
situației internaționale și 
au fost examinate posibili
tățile de extindere a 
rării dintre Statele 
și China în diferite 
nii.

PETROȘANI —'7 No
iembrie : panteTăreasa. 
Republică: Concediul
care n-a avut loc; U- 
nirea : Principiul do
minoului.

PETRÎLA : întoarce
rea proscrișilor';

LONE \ : Obeliscul.
ANII )ASA : Soțul

meu, seriile I-lf.
VULCAN : Hipopota

mul Hugo.
LUPENI —

Circiuma 
Pialnitkaia.
resc-r Două mame.

Cultural: 
din -strada 

Muncito-

TV

coope- 
Unite 
dotne-

PRIMUL MINISTRU AL 
MARII BRITANII, James 
Callaghan, a avut în cursul, 
zilei de luni o întrevedere 
cu reprezentanți ai condu
cerii Congresului Sindiea- 

■ (clor Britanice (T.U.C.), 
consacrată rezolvării- actua- 
~lei situații sociale dip ța
ră.

Potrivit agenției United 
Presse International, șeful 

-guvernului laburist a re
luat apelul adresat recent 
sindicatelor de 
transporturilor, 
Rodgers, 
acțiunilor greviste 
șate de mai multe 
rii profesionale.

LA PARIS S-AU 
CHIS LUCRĂRILE

activităților’ 
ucis, la Pa- 
presupunînd 
de o răzbti- 

,Sin- 
cri-

ministrul 
William 

pentru sistarea 
declan- 
catego-

DES- 
plena- 

rei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Fran
cez. După cum informează 
ziarul „LTIumanite", pe 
ordinea de zi figurează pro
blema convocării celui de-al 
XXIII-lea Congres al par
tidului, discutarea . docu
mentelor pregătitoare; pen
tru congres — proiectul de 
rezoluție, modificări în sta
tutul partidului. Plenara 
va lua Sfîrșit la 30 ianua- 
* 'MARIO FRANCESE. RE
DACTOR LA ZIARUL 

■ „Giornale d-j Sicilia", cunoș- 
. cut pentru anchetele reali-

zale asupra 
Mafiei, a fost 
lermo, poliția 
că este vorba 

înăre a conducătorilor
dieatului” italian -al 
mei. El este al doilea zia
rist italian din Palermo ca
re plătește cu viața în
drăzneala de a încerca să 
demaște crimele mafioților 
sicilieni. Agenția Reuter 
reamintește că, - în 1970, 
Mauro de Mauro, speclali-

zat în reportaje asupra ac
tivităților .„Familiei", a 
fost răpit, nefiind regăsit 

tpînă acum. ;- ?
ȘASE FUNCȚIONARI 

SUPERIORI ai Companiei 
„Cisternas Heunidas” din 
Spania au fost inculpați, 
pentru neglijență criminală 

-în legătură . cu accidentul 
din 11 iulie 1978 de, la Los 
Alfaques, cînd explozia u-. 
riei cisterne a provocat 
moartea a 299 persoane și ’ 
rănirea altor 72'.

Potrivit anchetatorilor a- 
cestui caz, cisterna respec
tivă a explodat din cauza 
suprcnncărcaril ei cu gaze 
lichide.

CAIRO 29 (Agerpres). — 
Butros Ghali, ministru in
terimar de externe at Egip
tului a declarat că „Egip
tul va refuza să-și pună 
semnătura pe un acord e- 
gipteano-ișraelian referi
tor la Sinai, dacă nu va 
putea semna, în aceeași zi, 
un alt acord asupra Cisior- 
daniei și Gâzei”. „Aceasta 
— a subliniat. Ghali — 
constituie o dovadă că E- 

. giptul caută o soluționa
re globală a crizei dtn 
Orientul Mijlociu". , ,.'•••

Ghali a arătat, că. .recen
tul turneu ăl ambasadoru
lui .itinerant'american în 
Orientuj Mijlociu, Alfred 
Ațhcyton, a urmărit găsi
rea mijloacelor practice de 
a-î. convinge pe israelieni 
„să; accepte ..atitudinea co
mună americano-egipteănă 
față de articolele 4 și 6 ale 
proiectului de tratat”. Ghali 
a afirmat că Egiptul re-

Mijlociu
fuză „negocieri • egipteano- 
israeliene fără participarea 
S.U.A., deoarece aceasta ar 
.fi în contradicție cu acordu
rile de la Camp David".

TEL AVIV 29 (Ager
pres). — într-o ’ declarație 
făcută presei israeliene, 
ministrul. afacerilor ex
terne, Moshe Dayan, refe- 
rindu-se la vizitele între
prinse în Israel și Egipt 
de ambasadorul itinerant 

.american. în Orientul Mij
lociu, Alfred Atherton', alociu, Alfred Atherton', 
precizat câ’acestea nu pot 
fi considerate nici ca un 
succes, dai’ nici ca un eșec. 
Egiptul și Israelul s-atl 
declarat decepționați de 
poziția adoptată de cealal
tă parte. Ambele părți sint 
însă de acord asupra nece
sității continuării negocie
rilor, piJ1..1 
telor Unite, „deoarece 
c.esta 
a se

prin intermediul Sta- 
a- 

esle singurul mod de 
ajunge la pace".

minier

încadrează urgent

merceologi-voiajori

MICA PUBLICITATE
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Brustur 
Vasile, eliberată de I.M. 
Lupeni. Se declară nulă. 

. (64)

ANUNȚURI DE FAMILIE
FAMILIA anunță co

memorarea unui an de la 
dispariția celui care a fost 

VICTOR GAVRIȘ 
’soț și părinte iubitor. (65)

UASCALESCU COCA 
anunță cu adîncă dure-, 
re încetarea din viața, 
după o lungă suferință, 
a soțului său iubit 

.DĂSCALESCU 
ALEXANDRU 

fost maistru minier la 
I.M. Vulcan.

înmormîntarea va ti
vea loc în ziua de 1 fe
bruarie 1979, ora 14, 
de la domiciliul din o- 
rașul Piatra Neamț, 
str. Plutașilor nr. 3.

buldozeriști categoria VI 

fochisti

— excavatoriști categ. IV-V

încadrarea și retribuirea conform Legii nr. 
57/1977 și nr. 12/1971.

Informații suplimentare la biroul retribu
ire, din strada M. Eminescu nr. 22.

Institutul de mine Petroșani 
încadrează de urgență prin transfer sau la 
cerere '/ ■

- TREI FOCHIȘTI

Condițiile de încadrare conform Legii nr. 
12/1971 și de retribuire conform Decretului 
188/1977.

Cererile de încadrare se pot depune zilnic 
la Biroul plan, retribuire, personal unde se 
pot obține și relații suplimentare.

strada Barițiu nr. 13, telefon 16350, 
încadrează urgent pentru cariera Banița

- PATRU MECANICI PENTRU EXCAVA
TOR Șl BULDOZER

Se asigură cazare atit pentru familiști cît 
și pentru nefamiliști, confort corespunzător, 

sau abonamente pe- C.F.R. gratuit de la do

miciliu la locul de- muncă, precum și permise 
de călătorie pe C.F.R.

Cooperativa Deservirea
Lupeni

execută pentru sector particular și socialist 

LUCRĂRI DE ZUGRĂVELI Șl VOPSITORII

Doritorii se pot adresa la sediul coope
rativei „Deservirea" Lupeni, strada 23 Au
gust nr. 9, telefon 112—140.

9,00 Teleșcoală. 10,00 
Roman foileton — Pute
re fără glorie. Reluarea 
episodului 22. 10,50 Pu
blicitate. 10,55 Melodii 
lirice. 11,20 Telex. 17,00 
Telex. 17,05 Teleșcoală. 
17,25 Curs de limbă en
gleza. 17-,45 Mult e dul
ce... 18,10 Din țările so
cialiste. Reportaj filmat 
din R.P.D, Coreeană. 
18,20 Lecții TV pentru 
lucrătorii din agrict 
ră. 18,45 Ansambluri 
corale î
19.00 învățămîntul poli
tico-ideologic. 1 
de seri.-19,30 Telejurnal. 
19,50 Ancheta TV. " 
Seară de teatru, 
mieră TV. 
pil ei" < 
gun. 22,05 Muzică; ușoa
ră. 22,15 Telejurnal.

I
;ntru I 
■ultu- I 

Ansambluri . 
muncitorești. I

19,20 1001 I 
feleiurnal. I

20,20 | 
Pre- I

?V. ..Maria și co- | 
de Osvaldo Dra- ]

I 
IRADIO

5,00 Buletin de știri. 
5,05 Ritmuri matinale. 
6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojur
nal. 8,00 Revistă presei. 
8,10 Curierul melodiilor. 
9,00 Buletin de știri. 
9,05 Răspundem ascultă
torilor. 10,00 Buletin de 
știri. 10,05 Interpreți de . 
operetă. 10,20 Alternan
țe rock și folk. 10,40 
Miorița. 11,00 Buletin de 
știri. 11,05 Atlas folclo
ric. 12,00 Buletin de 
știri. 12,05 Din comoara 
folclorului nostru. 12,35 
Repere interpretative. 
13,00 De la 1 la 3. 15,00 
Clubul curioșilor. 16,00 
Radiojurnal. 16,20 Co
ordonate economice, 
16,40 Noi înregistrări de 
muzică ușoară. 17,00 Bu- 
ltetin de știri. 17,05 Te 
apăr și te cînt, patria 
mea. 17,30 Revista șla
gărelor. 18.00 Orele se
rii. 19,00 Informații — . 
reportaje. — interviuri. 
20.00 Muzică populară. 
20,15 România — peisaj 
industrial contemporan. 
20,30 Memoria- pămîntu- 
lUi românesc. 21,00 Bu
letin de știri- 21.05 Ca
dențe sonore/ 22.00 O 

■ zi într-o oră. 23,00—5,00 
I Non stop muzical noc- 
I turn.

I 
I

I 
I

VREMEA

i i 
I
I 
I
I

Șțațiâ meteorologică 
Petroșani comunică : ■ 
Ieri, temperatura maxi
mă a aerului ia Petro
șani a lost de plus 13' 
grade, iar la Paring de, 
plus 6 grade. Minimele’ 
au .fost de zero și, res
pectiv minus 1 grad.

Stratul de zăpadă la 
Paring : 40 cm.

Pentru următoarele 24 
de ore: Vreme închisă | 
cu cer alai mult acupe-4 
irit. Precipitații sub. for- j 
mă de ploaie, 
derat din sud.

REDACȚIAȘl ADMINISTRAȚIA î Petro|ăn1, stt* RepuMtcil, «m. telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL j iHWKcafla Petrojaai, *U. Republicii, w. •


