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Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Ia Plenara C. C. al P. C. R.

Amplu și realist program 
de acțiune pentru continua

dezvoltare a întregii economii
Eveniment politic de re

ferință în viața socială și 
economică a patriei, Ple
nara Comitetului Central 
al Partidului Comunist 
Român» care a avut Ioc in 
săptămîna trecută, a ana
lizat bilanțul muncii din 
anul 1978 și semnificațiile 
lui în 
rîrilor 
Xl-Iea 
ționale 
acest context, 
tovarășului 
Ceaușeseu, secretar 
nera! al partidului, 
examinarea cu înaltă 
gență și răspundere a 
blematicii construcției 
cietății noastre, 
tă un program 
mobilizator de 
fundamentat pe 
realistă, aprofundată a re
zultatelor obținute în 1973. 
în comparație cu anul pre
cedent, țara noastră a în
registrat în 1978 o 
voltare ritmică și 
nioasă : producția

înfăptuirea 
Congresului 

și Conferinței 
ale partidului. In 

cuvîntarea 
Nicolae 

ge- 
prin 
exi- 
pro* 

so- 
reprezin- 

concret șl 
acțiune, 
analiza

fruntașele |Una din 
secției bobinaj de la 

„Vîscoza" Lu- 
peni — comunistă Ilea
na Popescu.

I.F.A.
i

hotă- 
al 

Na-

dez- 
armo- 
indus-

trials a crescut cu 9 Ia 
sută, producția netă — 
eu 9,3 la sută, producti
vitatea muncii in industrie 
— cu 7,1 la sută, investi
țiile — cu 16,2 Ia sută, 
comerțul exterior —• cu 
10,1 la sută, venitul na
țional — cu 7,6 Ia sută, iar 
veniturile reale ale popu
lației au sporit cu 8,9 la 
sută. Aceste ritmuri de 
creștere în cel de-al trei
lea an al cincinalului au 
o deosebită valoare de ex
presie, dovedind, în con
dițiile în care lumea con
temporană traversează de 
cîțiva ani acute fenome
ne de criză economică, su
perioritatea societății so
cialiste din România, po
litica realistă a partidu
lui. Cuvîntarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la 
Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Român este un mo
del de analiză a rezultate
lor obținute, dar și a sar
cinilor din acest an, îmbi-

nînd intr-o privire de 
mare forță sintetică pre
zentul cu perspectiva, 
particularul cu generalul.

Odată cu satisfacția pen
tru succesele obținute, au 
fost evidențiate și neajun
surile, cunoscute împreu
nă cu cauzele care le-au 
generat, pentru a fi eli
minate din activitatea vi
itoare. Imperativele acti
vității acestui nou an sînt 
disciplina, ordinea și spi
ritul de răspundere, intro
ducerea mai rapidă în pro
ducție a cuceririlor știin
ței și noilor tehnologii. în 
această privință, cuvînta
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Ia plenară re
prezintă un îndreptar 
practic de o deosebită im
portanță pentru toți co
muniștii, pentru toți oa
menii muncii. în lumina 
concluziilor subliniate de 
secretarul General‘al parti-- 
dului, pornind atît de la

(Continuare in pag. a Z-a)

„Brigada înaltei productivități" 
din subteran, pe șantiere

• 4/

• Experiența 
valoroasă a unei 

formații 
de constructori

Relatarea de astăzi, o fa
cem de pe șantierul nr. 2 
Livezeni al.I. C. M. M.-Pe
troșani, în contact direct 
cu brigada condusă de 
tînărul comunist Spiru 
Ciortea, formația care a a- 
plicat cu succes inițiativa 
„Brigada înaltei producti
vități". Aici, în urmă cu 
cîteva zile, cu prilejul a- 
dunării generale a oame
nilor muncii, formația de 
lucru condusă de' Spiru 
Ciortea a fost evidențiată 
ca cea mai bună din cadrul 
șantierului, lansînd o che
mare către celelalte forma
ții de pe șantierele

Incepînd cu acest număr, ziarul nostru întreprinde 
o nouă acțiune. Aceasta vizează aplicarea valoroasei 
inițiative „BRIGADA ÎNALTEI PRODUCTIVITĂȚI", 
lansată din adîncurile minei Petrila de către brigada 
condusă de comunistul Eugen Voicu. Rezultatele bune 
obținute de mineri i-au determinat pe constructori 
să o aplice și pe șantierele I.C.M.M. Comitetul de 
partid și conducerea I. C. M. M. Petroșani au în
treprins măsura aplicării inițiativei pe toate șantierele 
de construcții din Valea Jiului. Așadar, o inițiativă 
ieșită din subteran și extinsă pe șantierele construc
torilor.

în articolele ce vor fi publicate sub acest generic, 
vom relata, de pe șantierele Văii Jiului, aspecte din 
munca și viața constructorilor, realizările obținute de 
brigăzile care au îmbrățișat această «inițiativă.

I. M. Paroșeni Minerii sectorului de investiții
......... »

confirmă tradiția succeselor
• Sarcinile de plan 

la lucrările de deschi
dere au fost 
în primii trei ani 
cincinalului 
ml • 
muncii 
un an 
la sută • Sectorul care 
a chemat la întrecere 
toate sectoarele de in
vestiții din Vale con
firmă : în ianuarie 1979 
planul este depășit cu 
15 ml • Economia de 
lemn de mină este de 
0,3 la sută • Producti
vitatea muncii planifi
cată a fost depășită cu 
8 la sută.

depășite 
ai 

cu 1598 
Productivitatea 

a crescut de la 
la altul cu 11

I.C.M.M. din Valea Jiului.
Care sînt rezultatele ob

ținute de brigada condusă 
de Spiru Ciortea ?

Aplicînd inițiativa amin
tită, brigada și-a îndeplinit 
sarcinile de producție pe 
anul trecut în proporție de 
120 Ia sută, depășind pro
ductivitatea muncii fizice 
cu 10 la sută. De aseme
nea, lucrările executate de 
cei 19 membri ai brigăzii 
— confecții metalice și 
montări de utilaje — sînt 
de cea mai bună calitate, 
fiind apreciate de conduce
rea șantierului și a între
prinderii.

Care sînt „secretele" ob
ținerii acestor succese ?

— Rezultatele bune ale 
brigăzii conduse de Spiru 
Ciortea — ne relatează in
ginerul Gheorghe Antonie, 
șeful șantierului — au fost

II

Prezenți mereu în pri
mele rfnduri ale întrece
rii socialiste, minerii sec
torului IV de la mina 
Paroșeni obțin noi și im
portante realizări. Ei îna
intează metru cu metru 
făurind trainice „dru
muri subterane".

— Am pornit în noul 
an de muncă hotărîți să 
ne realizăm sarcinile de 
plan sporite. Gîndul, am
biția și dorința noastră 
— ne spunea Ion Da
niel, șef de brigadă, sînt 
nu numai _ —-1 —
succesele anilor prece
dența ci de a întrece tot 
ceea ce am realizat pînă 
acum.

Iacob Negrușă, un alt 
miner de la temelia Pa- 
roșeniulul, care nu a gus
tat, de cînd se știe 
mină, din paharul 
ar îhfrîngerii, ne 
turisea : „Disciplina

La intrarea în șut, ortacii din brigada condusă de Alexandru Laszlo, de 
1a sectorul de investiții al minei Paroșeni, primesc ultimele indicații asupra 
lucrării pe care o execută : casa mașinii de extracție de la puțul 8.

obținute prin aplicarea cu 
succes a inițiativei, punîn- 
du-se un accent deosebit 
pe organizarea superioară 
a producției și a muncii.

Ne-ăm convins de spu
sele interlocutorului nos
tru, imediat după ee ani 
intrat în dialog cu oame
nii brigăzii. Am aflat că 
au executat lucrări de 
bună calitate, atît la secția 
flotație-spălare, cît și la 
sortare. Toți componenții 
brigăzii — de la cel mat 
tînăr (19 ani) și pînă la 
cel mai în vîrstă (36 ani) 
— dau dovadă de pasiune 
și responsabilitate munci
torească în îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin. în 
cadrul brigăzii se pune 
mare preț pe respectarea

Valeriu COANDRAȘ

(Continuare ta pag. a 2-a)

mă în brigada din care • 
fac parte, precum și în 

__ _____ ___ celelalte brigăzi din sec- 
de ”a reedita tor se regăsește în bu

nele rezultate obținute, 
în îndeplinirea calitativă 
și cantitativă a sarcini
lor de 
muncii
Meșter 
schimb,

<Vă Utf&rmăm

la 
amar 
inăr-, 
fer-

plan". „Specificul 
noastre, afirma 
Deneș, șef de 
impune, pe lîn-

Constantin GRAURE

(Cont. în pug. a 2-a) j

în cadrul manifestări
lor dedicate „Anului in
ternațional al copilului" 
la Casa pionierilor și- 
șoimilor patriei din Pe
trila, s-a deschis de la 
1 februarie o expoziție 
de desene cu titlul „Co- 

pacea".piii lumii doresc 
Lucrările expuse aparțin 
pionierilor de la 
generale nr. 1, 2, 5 și 6

școlile

și vor fi expuse pînă la 
sfîrșitul «acestui 
tril șl anului de învăță- 
mînt. (Subredăcția pio
nierească de la Casa 
pionierilor și șoimilor 
patriei Petrila).

C.M.E.F.S. Petroșani 
anunță pe această cale 
pe cei ce doresc să ur
meze cursurile de arbitrii 
de rugbi că înscrierile se 
fac pînă în 10 februarie 
a.c. (C.D.).

Autobuzul oprește. în 
stație sînt mulți oameni. 
Toți urcă civilizat, pe ușa 
din spate. Șoferul stă aple
cat deasupra volanului, cu 
ochii ațintiți la oglinda ,re- 

‘ ’ este
ușa 
stă- 
tră- 

țigară. 
„servus" 

apoi trece din-

trovizoare. Autobuzul 
tixit. Atunci, urcă pe 
din față tînărul care 
tuse în espectativă, 
gînd tacticos din 
Surîde și îi zice 
șoferului,.
colo de bara despărțitoare, , 
lîngă șofer. După două 
stații coboară și urcă un 
alt „servus, bă". Trece și 
el tot după bară. In auto-

O veste gustoasă ! Azi, ' 
trimes- la ora 9, în foaierul ma

re al Casei de cultură se 
. va deschide o expoziție 

de artă culinară, cu vîn- 
zare. Produsele de pati- 
serie-cofetărie, prepara
tele „gospodina" sînt pu
se la dispoziția consu
matorilor pînă la ora 17.

aă in/dfmăm J

buz se aude : „Biletele la 
control...". Cel în cauză se 
agită. Duce instinctiv mîna 
la buzunar. Dar șoferul îi 
spune: „Lasă...". La care 
ei răspunde : „Păi, n-am...". 
Și nu scoate bilet. Contto- 
loarea nu vede pînă din
colo de bară (1). Mai trec 
trei stații și prietetnul șo
ferului coboară. Dar urcă 
alții doi. Trec tot după 
bară, antrenînd o discuți? 
gălăgioasă cu șoferul.

Rîndurile de față nu
-sînt întîmplătoare, deoare
ce în ultimul timp s-au în
mulțit „prietenii" șoferilor., 
cei care urcă prin față, 
iau loc dincolo de bară, 
călătorind comod, dar 
mai ales „pe gratis".-

Cazul descris mai sus nu 
este nici imaginar. Pentru 
cunoștința conducerii E.T.P., 
s-a petrecut în ziua de 21 
ianuarie a.e. în autobuzul 
cu hr. 31-HD-3676 care cir
cula pe traseul Uricani — 
Petroșani.

Cine-i pune la punct pe 
acești oameni care sfidea
ză atît de evident buna cu
viință și încalcă atît de 
des litera legii ?

€. VAL.
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Din scrisorile sosite la redacție

Servire în două ipostaze
Frecvent, pc adresa 

scrisori prin care ni se 
legate de viața și activitatea (diferitelor colective de 
muncă din municipiul nostru. Cele mai multe re
flectă angajarea plenară a oamenilor muncii pentru 
îndeplinirea sarcinilor. Altele semnalează diferite ne
ajunsuri, abateri de la etica și echitatea socialistă. 
Am ales pentru rîndurile de față trei asemenea scri
sori care vizează activitatea de comerț.

redacției, sosesc numeroase 
aduc la cunoștință aspecte

„CU CE SA VA SERVIM?"

Aceasta este întrebarea 
cu care sînt intîmpinați 
cumpărătorii la intrarea în 
unitatea nr. 100 „Carne" 
din cartierul Aeroport — 
Petroșani, unitate despre 
care ne scrie loan Jitea. 
în scrisoarea sa, cititorul 
nostru relevă buna apro
vizionare a magazinului, 
ordinea și curățenia din 
unitate, expunerea mărfii, 
corectitudinea cu care per
sonalul de aici își face da
toria.1 „Nu lucrez în co
merț — se arată în scrisoa
re —. dar mă impresionea
ză preocuparea acestor oa
meni pentru a-și mulțumi 
cumpărătorii. Mă aprovizi
onez de ani de zile de la 
acest magazin, dar nu pot 
reproșa nimic vînzătorilor 
de aici". Mai aflăm că a- 
■ceastă unitate își realizea
ză lună de lună sarcinile 
de plan și că nu are nici 
o reclamație. Scrisoarea se 
încheie cu aprecierea că 
„un mure merit are șeful 
de unitatea Iosif Simonfi, 
dar în eca mai mare măsu
ră a contribuit organiza
ția de partid care a reușit 
să imprime colectivului u- 
nității acel respect față de 
cumpărător, respect atît 
de necesar în toate unită
țile comerciale". Chiar și 
acel „Mai poftiți pe la 
noi !" adresat cumpărători-

lor la plecare este tot un 
semn de respect. Pe bună 
dreptate I.C.S.A,—A.P. se 
poate mîndri cu o aseme
nea unitate.

CIND GESTIONARA 
E LA RECICLARE...

Despre Uh contrast izbi
tor aflăm din scrisoarea 
pe care ne-o trimit doi

ales cînd gestionara lip
sește din unitate. Or, cum 
aceasta de două ori pe 
săptămînă se află la reci
clare, vînzătoarea cu pri
cina are deseori prilejul 
să-și manifeste „obiceiul".

Cu prilejul deplasării la 
unitate, am mai aflat un 
aspect, nu lipsit de impor
tanță : în cele două • zile 
cînd șefa unității este la 
reciclare, una din vînză- 
toare trebuie să meargă la 
poștă cu „niște obligații", 
în magazin, în această pe
rioadă, rămîne o singură 
persoană, care nu face față 
solicitărilor. Dar cumpără
torii nu sînt obligați să 
suporte consecințele.

Amplu și realist program 
de acțiune pentru continua 

dezvoltare a întregii economii
• (Urmare din pag. 1)

CU
Joi, 1 februarie, 

prinzului. Intrăm in 
calul „Familial" din 
ța 
Intim

ora 
lo- 

Pia- 
Victoriei, Petroșani, 

numai 10 mese; 
fără fum — în local fu
matul este oprit ; 
băuturi alcoolice — 
excepția vinului și a 
rei ; tapiseria din 
terial textil —, totul 
dă speranța că vom 
tea servi masa 
cadru plăcut, 
tant, civilizat. Numai că, 
vorba proverbului — „la 
pomul lăudat..."

Cele zece mese c~"" 
într-o stare de curățe
nie deplorabilă, scaune
le vraiște, iar după o 
perdea se aflau, grămezi 
de lăzi care așteptau să 
fie ridicate. Cu toate a- 
cestea...

Luăm loc la o masă. 
Așteptăm, pentru că os
pătară Lenuța Zvanciuc 
se afla într-un „duel
verbal" cu bucătăreasa,
iar prezența noastră nu 
o impresiona. în slîrșit, 
ne-a zărit și vine ime- 

; diat... după 15 minute.
— Ce doriți ?

: între timp ne uitasem
; după o listă de meniu

— timp am avut sufi- 
; eient — dai' nu am ză- 

rit-o niciunde. Așa că, 
solicităm la întîmplare :

— Vă rugăm două cior
be de burtă și două gră
tare.

— Așa ceva nu avem. 
Ciorbă de porc, dacă 
doriți, mici și... cam a- 
tît. Acceptăm și aștep
tăm, deși de aglomerație 
nu
Pă

‘ cu
15 
ta

r ținutul notei de plată și. 
f calculul făcut :

fără 
cu 

be- 
ma- 

ne 
pu- 

într-un 
reconfor-

cetățeni din Iscroni —' Va- 
lică Burlec și Dănuț Mun- 
teanu, după a căror păre
re la magazinul alimentai' 
nr. 56 — Iscroni „buna 
servire a populației lasă 
de dorit". Semnatarii scri
sorii sesizează faptul că 
„vînzătoarea de la Meze
luri deseori jignește cum
părătorii". Ne-am deplasat 
la magazinul cu pricina. 
Ană Felea, șefa unității, ne 
spune că intr-adevăr vîn
zătoarea Maria Ivan (des
pre ea este vorba) „are o- 
biceiul să vorbească urît 
cu clienții, deși i s-a atras 
atenția, însă continuă". A- 
cest lucru se întîmplă mai

s-a familiarizat
• I» .

2

4
2

ciorbe de porc —
6,80

mici — 10,00
pahare cu vin —

11,50 
pahare cu apă —

0,80 
- 1,80pune

lei
Iei

lei

lei 
lei

Totul — 40,90 lei
Scris roșu pe alb. sem

nat și ștampilat, „docu
mentul" atestă. fără 
drept de tăgadă, un 
„plus" de 10 lei... numai 
din adunare.

Am căutat responsabila 
unității. Lipsea. Sîntem 

erau informați că urmează 
cursurile Liceului econo
mic și vine la unitate 
după ora 17. Prin urma
re, cînd șefa nu-i acasă...

Că este așa mai dăm 
cîteva exemple : eu o 
zi înainte, în „sonda" cu 
bere a unui client era 
și nota de plată, iar cu 
cîteva zile mai înainte 
un cititor ne sesiza : „Am 
intrat în localul „Fami
lial" și am solicitat os- 
pătarei Elena Ulrich un 
grătar din- carne de porc. 
Răspunsul a fost că... „nu 
avem carne". Intre timp 
au venit la o masă 
cină . trei persoane 
au 
re de porc", 
convingem . 
celor sesizate, 
sultat avizul de 
ere din 
— se primiseră

„VINZATOR DE OCAZIE"
într-o altă scrisoare sîn- 

tem sesizați că la maga
zinul 56 din Petroșani, spe
cializat în desfacerea jucă
riilor, „se petrec lucruri 

- ciudate": în anumite peri
oade, cînd aglomerația 
este mai mare, Alexandri
na Caraiman, responsabila 
unității, apelează la ajutoa
re din afară. Așa s-a în- 
tîniplat și într-o zi de la 
sfîrșitul lunii trecute, cînd 
semnatarul scrisorii se afla 
în magazin, soliei tînd o 
numărătoare din lemn și 
un avion. La calcularea 
prețului, „ajutorul" respon
sabilei, dintr-un condei, la 
două articole, a adăugat 5 
lei. Nemulțumit, cumpără
torul se adresează respon
sabilei, care calculează 
exact, scuzîndu-se : „Tova
rășul mă ajută doar... nu 
cunoaște bine prețurile" 
(? ! !). De fapt, la artico
lele menționate mai sus e- 
xistau cîte două sortimen
te,' cu prețuri diferite, însă 
erau 
preț, bineînțeles, cel 
xim. Respectiv, numără
toarea cu 12 lei, în loc de 
9 lei, și avionul cu 22, în 
loc de 20 lei. Cumpărăto
rul îi atrage atenția res
ponsabilei că procedînd 
așa, îi obligă pe oameni 
să plătească în plus niște 
bani pentru care ei au 
muncit, însă replica primi
tă a fost dezarmantă : „Nu 
am încotro, altfel nu fac 
față".

Am verificat 'și noi la 
fața locului și am aflat că 
intr-adevăr cele sesizate 
sînt reale : au existat in 
magazin două sortimente 
de numărători din lemn 
—- la prețul de 9 și 12 lei, 
iar avioanele 
pcctiv, 22 lei. 
Ies însă de 
vîndute cu un
— cel maxim ? Cît despre 
„ajutorul" cu pricina este 
vorba do... soțul responsa
bilei.
Constantin IOVANESCU

succesele, cit și neîmplini- 
rile din anul trecut, pro
blema bunei funcționări a 
noului mecanism econo- 
mico-financiar, a auto- 
conducerii și autogestiunii, 
a eficienței trebuie să se 
afle în centrul atenției 
în adunările generale care 
se desfășoară în acest 
timp în toate întreprinde
rile, pentru asigurarea tu
turor condițiilor realizării 
integrale a sarcinilor de 
plan. „Dispunem de tot 
ce este
— spunea 
NICOLAE
— pentru a 
ra îndeplinirea planului pe 
acest an și îmi exprim 
convingerea că toți oame
nii mtincii, toate organi
zațiile de partid, organele 
de partid și de stat vor 
face totul pentru a înche
ia anul 1979 cu bune re
zultate, asigurînd realiza
rea planului la toți indica
torii". Justețea acestei a- 
precieri este confirmată în 
Valea Jiului de faptul că, 
urmare a programului de

necesar — 
tovarășul 
CEAUȘESCU 
putea asigu-

mecanizare intensivă a 
mineritului, producția de 
cărbune a depășit sarci
nile de plan în prima lu
nă a acestui an.

Caracteristică pentru 
gindirea și activitatea re
voluționară prodigioasă a 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este 
orientarea permanentă 
spre înnoirea, perfecțio
narea structurilor social- 
economice pentru a co
respunde mai deplin con
ținutului dinamic al so
cietății socialiste multila
teral dezvoltate din pă- 
tria noastră. Adoptarea 
hotăririi cu privire la îm
bunătățirea conducerii și 
planificării unitare a a- 
griculturii, crearea consi
liilor unice agroindustria
le de stat și cooperatiste 
și creșterea producției a- 
gricole constituie o nouă 
contribuție a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Ia a- 
plicarea unor măsuri prac
tice menite să dezvolte în- 
tr-un ritm accelerat, echi
librat în toate domeniile

de activitate și pe tot cu
prinsul patriei, a întregii 
economii.

In spiritul înaltelor e- 
xigențe și concluzii formu
late de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R., în
tregul nostru popor este 
hotărît să facă totul pen
tru valorificarea deplină 
a potențialului productiv, 
a tuturor resurselor ma
teriale și umane astfel ca, 
acționînd cu consecvență 

pentru transformarea can
tității într-o nouă calita
te, rezultatele economice 
din acest an să demons
treze superioritatea socie
tății 
nești.
re 
calitate și eficiență 
muncă, elemente esenția
le ale programului de creș
tere a nivelului de trai, 
oamenii muncii din patria 
noastră întimpină cele 
două mari evenimente ale 
acestui an — Congresul al 
XII-lea al partidului și a 
35-a aniversare a insurec
ției naționale armate an
tifasciste și antiimperia- 
liste.

socialiste româ- 
Prin organiza

și responsabilitate, 
în

Brigada înaltei productivități"
• (Urmare din pag. 1)

vîndute la același
ma-

ordinii și disciplinei. Dato
rită acestui fapt, în anul 
trecut nu s-a. înregistrat 
nici o absență nemotivată, 
numărul învoirilor a fost 
redus la maximum posibil, 
nu s-a produs nici un ac
cident sau vreo abatere de 
la normele de tehnică a 
securității muncii. Despre 
modul cum organizează ac
tivitatea de producție șeful 
de brigadă, Spiru Ciortca, 
ne spune :

— în fiecare , zi mă pre
ocup de organizarea co
respunzătoare a muncii în 
brigadă. Fiecare om știe 
precis ce are do făcut, ce 
atribuții îi revin și care 
sînt metodele cele mai efi
ciente de acțiune. Indi
ferent de calificarea pe

caro o avem — sudor, elec
trician, lăcătuș, etc. — tre
buie să ne pricepem la 
toate...

■ Adăugăm la aceste a- 
firmații faptul că toți 
•membrii brigăzii au stu
diile generale complete și 
posedă cel puțin o califi
care. Majoritatea lor, prin 
intermediul programului de 
pregătire, învață o a doua 
meserie. Cîțiva dintre ei 
■își continuă pregătirea pe 
un plan superior. Aurel 
Despa este student la sec
ția subingineri, Florea Puș- 
cașu este elev la liceul se
ral, iar ceilalți își desăvîr- 
șesc pregătirea prin alte 
forme.

Brigada se afirmă între
prinzătoare, cu inițiativă și 
pe linia autogospodăririi 
și aulodotării. Astfel, apro-

vizionarea se face din timp 
cu materialele și sculele 
necesare. Mai mult, a fost 
concepută, și aproape rea
lizată, o macara pentru 
descărcarea și depozitarea 
materialelor ce, va ușura 
mult munca fizică a con
structorilor.

întreaga activitate, toate 
lucrările se execută în a- 
cord global, rcspectîndu-se 
cu strictețe graficelfe întoc
mite. Ca urmare a rezul
tatelor obținute, în luna 
decembrie anul trecut re
tribuția membrilor brigăzii 
a crescut cu 27 la sută 
peste nivelul planificat, 
creînd reale posibilități de 
ridicare a nivelului de trai, 
țelul suprem al politicii 
partidului și statului nos
tru.

cu 20, res- 
N-am înțe- 
ce trebuiau 
singur preț

se putea vorbi. Du- 
8—10 minute sosește 
ciorba, iar după alte 
minute cu micii și no
de plată. Redăm con-

ve- 
eare 

fost servite cu grăta- 
Ca să ne 

de adevărul 
am con

ex pedi- 
ziua . respectivă 

25 kg 
carne de porc — și du
pă planul meniu al zi
lei se consumaseră... doar 
5 kg de carne. Deci... nu 
carnea de porc lipsea.

Mai sînt necesare alte 
comentarii ? Noi zicem 
că nu, într-atît de evi
dente sînt faptele. Aș
teptăm răspunsul și mă
surile luate de conduce
rea I.C.S.A. și A.P. din 
Petroșani.

Constantin GRAURE

Minerii sectorului de investiții 
tradiția succeselor

lerie trainic durate în 
inima muntelui sînt ex
presia hărniciei acestui 
colectiv conștient de fap
tul că făurirea viitorului 
minei se află în mîinile 
sale. Aceasta este de alt
fel și ideea călăuzitoare 
a fiecărui miner cu care 
am discutat. Despre che
marea la întrecere și des
pre angajamentul secto
rului aflăm că acesta a 
început să fie onorat 
chiar din prima lună a 
anului. Iar acum, cînd 
au trecut doar 35 

’zile din an, minerii 
aici

confirmă
(Urmare din pag. I)

gă o disciplină și mobi
lizare exemplară, și 
spiritul de echipă, carc-i 
și caracterizează de 
fapt pe toți minerii".

Miile de metri de ga-

peste sarcinile 
plan. Semnificativ 

fap
tă productivitatea

miniere 
de 
este, de asemenea, 
tul
muncii a fost depășită de 
la un an la altul, în me
die. cu 11 la sută, 
nerii sînt oamenii

Fie că ninge sau plouă, constructorii fabricii de 
confecții din Vulcan lucrează cu spor pentru a pre
da noul obiectiv conform graficelor de execuție.

Foto : Gh. OLTEANU

de 
, . . . de

.. . se mîndresc cu noi 
succese. Cei 20 metri li
niari realizați de la înce
putul anului peste 
vederi, fac dovada 
niciei și priceperii 
tregului colectiv, 
gur, am putea da 
exemple de oameni, 
brigăzi, care au 
lună de lună, an de 
în „palmaresul" lor, re
zultate de prestigiu, 
lexandru Laszlo, Ion Gri- 
gorescu, Vasile ~ 
Mihai Butnaru, 
Traian, Simion 
Nicolae Boghia, 
ghe Tudor, Andrei 
balașei, Ion Mălaimare, 
Petru Slăgneanu, 
Lazăr, 
șoianu 
dintre 
care a 
cei 567 ml de lucrări

pre- 
vred- 

în- 
Desi- 
multe

de ' 
înscris 

an

A-
Cerceza, 
Cristian 

Silvester, 
Gheor-

A-

Constantin 
sânt doar 
cei care in
trecut au realizat

Aurel
PJe- 

cîțiva 
anul

Mi- 
din 

„linia întîi", dar alături 
de ei se află electrome
canicii Petru Vegan, 
Nicolae Iusăn, Ion Rus, 
Ion Mihăiasa, 
Mihai Crîșmaru, 
Pavlovschi, 
inginerii, întregul 
lectiv, pentru că 
care și-a adus 
la depășirea cu 
a sarcinilor de 
primii trei ani 
naiului. Demnă 
marcat este 
lucrărilor. Nici un me
tru liniar nu a fost 
butat în această 
oadă de timp.

Vorbind despre 
ceselc la care au 
minerii de la 
IV, cunoscutul 
dier Alexandru 
ne spunea : „Nu 
opri aici, doar noi 
lansat chemarea la 
trecere către toate 
toarele de investiții 
Vale. Trebuie să 
dim că această 
are o bază trainică și eă 
nu întîmplător, noi, mi
nerii de la Paroșeni am 
lansat-o".

n kus, 
maiștrii 

Ștefan 
tehnicienii și 

co- 
fie- 

aportul 
1598 ml 
plan pe 
ai cinci- 
de re- 

și calitatea

re- 
peri-

sue- 
ajuns 

sectorul 
briga- 
Laszo,*

vom
am 
în- 

see- 
din

dove- 
chemare

ne
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adversarul său cel mai periculos, INDIFERENTA
veritabile centre de per
formanță și nu va ră- 
mîne în Vale. în dis
puta lui cu durul Deliu 
a reușit să demonstreze o 
adevărată lecție, în repri
za secundă 
adversarul la podea, 
din cauza unui gest 
cugetat, lovirea 
rului, fără comanda 
trului a... pierdut 
descalificare.

Pledoaria noastră pen
tru adevăratul box se în
temeiază pe fondul nativ 
al tinerilor din Vale — 
calitățile lor fizice sînt 
invidiate Je selecționeri în 
alte zone âle țării. La noi, 
însă, deocamdată, nu exis
tă o adevărată selecție. 
Deci, deocamdată, cu toa
tă străduința unor iubi
tori ai acestei discipline, 
boxul Văii Jiului rămî- 
ne la... podea, expediat de 
cel mai periculos adversai- 
al său, indiferența.

Seria galelor triunghiu
lare continuă cu întîlniri- 
le de la Petrila (dumini
că) și Vulcan, ultima 
ind decisivă pentru 
semnarea campionilor 
nicipali. Unii sportivi 
ajunge, edificatoare 
monstrație, 
rîvniteloi- titluri.

Sîmbătă seara, în rin- nerozitate.. frățească. .....'Șe 
abuzează de tineri, se lo
vește cu mănușa deschi
să, arbitrii nu intervin, 
iată cum, datorită însuși
rii pe... sărite a „alfabetu
lui" pugilistic, cei 
slabi devin victime 
gretabile în ring. Iată 
ce deznodămîntul mul
tor partide a fost dictat 
prematur de arbitri sau 
antrenori, în altele soluția 
fiind K.O.-ul. Astfel, în 
loc de artă, de scrimă pu- 
gilistică, am /văzut doar 
,,ghioage" aruncate în 
vînt sau în fața adversa
rului. E drept, acest su
mar bagaj de cunoștin
țe tehnice poate fi pus și 
în seama vîrstei boxeri
lor majoritatea juniori 
mici sau mari, dar se 
constituie și într-o conse
cință a dezinteresului 
cvasitotal al conducerilor* 
asociațiilor sportive. Lip
sește echipamentul, nu 
xistă aparatură 
nu se desfășoară 
namentele. Nu e de 
re astfel 
ring, s-au prezentat 
tivi cu o 
precară, 
despre box. Un singur pu
gilist a făcut excepție, a 
îneîntat sala. Din păcate 
însă Gheorghe Vlăsceanu 
este „școlit", în ale bo
xului Ia Pitești și Galați,

gul amenajat pe scena Pa
latului cultural din Lu
peni, s-a disputat un prim 
triunghiular de box din 
acest an, care a adus în 
fața iubitorilor sportului 
cu mănuși garniturile Vă
ii — Minerul Vulcan, Jiul 
Petrila și Minerul Lupeni. 
Gala a debutat cu ineren
te defecțiuni, de vreme ce 
organizarea ei a fost lăr 
sată doar pe seama antre
norului Nicolae ~ 
Mai mult chiar, doi 
tri n-au. catadixit 
onoreze promisiunea, 
lexandru Tamba și 
tru Tucană, lipsind, 
dealtfel și stația de 
plificare. S-au disputat to
tuși 13 partide, gazdele 
prezentînd în ring cei mai 
mulți pugiliști. Gheorghe 
Pancu, conducătorul teh
nic al Jiului reclama pro
gramarea în pripă a galei, 
din care cauză 8 
cei mai buni elevi ai săi 
au rămas la Petrila.

Referindu-ne la nivelul 
tehnic al combatanților, ți
nem să precizăm că bo
xul Văii a bătut pasul 
pe loc, în ring sînt trimiși 
băieți cu un arsenal ofen
siv rudimentar, se ne
glijează total apărarea, 
în genere eschiva este a- 
bandonată în favoarea 
pumnilor cărați cu

și-a expediat 
dar 
ne- 

adversa- 
arbi- 
prin

Barbu.
arbi- 
să-și 

A- 
Dumi- 

ca 
am-

dintre

faptul că,

condiție
cu...

e-
specifică, 

antre- 
mira- 

în 
spor- 
fizică 

amintiri

Dispută dirză între Mihai Ianoși (Jiul Petrila) 
și Constantin Tudorache (Minerul Lupeni), cîștiga- 
tă de acesta din urmă prin abandon.

fi- 
de- 

mu- 
vor 
de- 

în posesia 
unuii, fără a 

avea de înfruntat, măcar 
un adversar.

Rezultate tehnice 
înregistrate în gala de sîm- 
bătă seara : 48 kg : 
șoveanu c. ab. rep I 
gedus (Petrila); 51 kg: 
Apetroaiei p.p. Lițoiu (Vul
can) ; 54 kg: Bălăceanu 
p.p. Tudor Pop (Petrila) ; 
57 kg : M. Tudorache p. 
ab. rep. I Leucă (Vulcan); 
60 kg : Mureșan p.p. Pa
trol (Vulcan) ; , Zamfir c. 
p. Ciocan (Petrila) ; Gît- 
man c.p. Stanciuc (Vul
can) ; 45 kg. : Pădurar c. 
ab. rep. I Burlacu (Vul
can) ; 63,500 kg : C. Tudo
rache c. ab. rep. III 
noși (Petrila), Deliu 
dese. rep. IZ ~~~---------
(Petrila) ; 75 kg : lancu c. 
ab. rep. I Stărieșcu 
trila) ; în deschiderea 
încheierea reuniunii 
mai boxat perechile 
delor Bagyo — 
Pop (51 kg) și Bambo — 
Szilas (grea).

I. VULPE

Bra-
He-

la-
c.

II i Vlăsceanu

(Pe-
Și 

au 
gaz- 

Lucian

S-a făcut mare caz de 
înfrîngerile suferite de ur
nele divizionare Ă, în în
tâlniri amicale cu partene
re inferioare. Cei care au 
privit numai rezultatele, 
n-au reușit să se gîn- 
dească la condiția 
tor înfrângeri, le-am
noi, necesare. Da, Jiul 
fost învinsă de vreo 
ori în acest început 
sezon, antrenorii au 
lat însă întregul

aces- 
zice 

a

—Frogram încărcat 
pe agenda Jiului

pauză, modificările 
venite au modificat 
tențialul oaspeților, 
au mai primit două

ru- 
efectiv 

și bine au făcut, au testat 
și continuă să întrebuințe
ze eîțiva fotbaliști din 
eșaloanele inferioare.

Privind printr-o astfel 
de prismă, după înfrîn- 
gerea de duminică, în 
terenul Aurului Brad, 1—3 
(1—1), jucătorii Jiului nu 
trebuie să-și toarne nea
părat cenușă în cap. Dim
potrivă, în prima repriză 
au practicat un fotbal de 
nivel bun. cu multe corn-

binații reușite. în teren e- 
ra formația standard, mai 
puțin Mulțescuj care însă 
spulberă, între olimpici, 
scepticismul unor „specia
liști" privind valoarea sa. 
Revenind lă partidă, gaz
dele au deschis scorul prin 
Ghiță, care a transformat 
o lovitură de pedeapsă, 
după o dublă greșeală 
comisă de Stoica. Jiul a 
egalat relativ repede, prin 
min. 34, în urma unei com
binații rapide cu Dumi- 
trache, Sălăgean . a șutat 
din apropiere. S-au mai 
ratat ocazii clare prin 
Sălăgean, Dumitrache' șl 
Guran, chiar cînd s-au a-

■ flat doar în față cu. apă
rătorul buturilor. După

sur- 
po- 

care 
goluri 

(din nou a greșit Stoica) 
prin Bocu și Ghiță.

Seria întîlnirilor ami
cale continuă într-un ritm 
accelerat, miercuri Jiul va 
primi replica, în teren pro
priu, a formației textil is
te din Arad, urmînd ca 
joi să; se deplaseze la 
Minerul Motru. Progra
mul de pregătire măi con
ține întîlniri cu Șoimîi Si
biu (d'~ 11. ÎL), CF.R. 
Timișoara (d — 14. II.), 
Pandurii Tg. . Jiu ,(d — 
15. II), A.S.A. Tg. Mu
reș (a —- 18. II și d —

' Joc satisfăcător care
adversarii. în urma unui 
joc eprsiv și de bun nivel 
Minerul a cîștigat în final 
cu scorul de 5—1, la pau
ză 2—0. Au marcat pentru 
gazde Leca (min. 30, 64, 
din 11 metri și min. 66), 
Dosan (min. 44 — cel mai 
frumos gol al meciului) și 
lancu (min. 53). Referin
du-ne la aspectele esenția
le ale jocului gazdelor, 
putem aminti buna pregă-

După ce joi, 1 februarie, 
Minerul Lupeni a sus
ținut primul joc de verifi
care în compania Mineru
lui Uricani (scor 6—-0), du
minică, 4 februarie, ea a 
susținut un nou teșț în 
compania echipei Metalur
gistul Sadu, de care a 
dispus cu scorul de 5—1.

în ansamblu, partida a 
aparținut gazdelor care 
și-au dominat categoric

în acest anotimp che
marea înălțimilor în
zăpezite este irezistibi
lă. La fiecare sfîrșit 
de săptămină, pîrtiile 
de schi și cabanele din 
Paring, „Pasul Vîlcan", 
„Straja" Lupeni, Cîm- 
pu lui Neag și din Re
tezat — sînt vizitate de 
sute de iubitori ai schi
ului. Așa după 
se> vede și din 
coborîrea 
pe pîrtia de Ia 
„Pasul Vîlcan", 
numai de aici, 
farmecul ei.

cum 
clișeu, 

cu schiurile 
cabana 
si nu

Schiorii din Valea Jiului
au dominat întrecerile

în zilele de 3—4 februa
rie, pe pîrtiile din 
nic ‘— Reșița, s-au 
fășurat întrecerile etapei 
de zonă a campionatului 
național școlar de schi al
pin și fond. Au participat 
reprezentanții județelor 
Alba, Hunedoara, Vîlcea, 
Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt 
și Caraș-Severin.

După 
teptat, 
dețului 
schiori 
au dominat întrecerile, 
cupînd majoritatea locu
rilor fruntașe. Iată și re
zultatele tehnice 
trate :

Slalom special, 
Iudith Kacso, 3. 
Pop, ambele de la 
de matematică-fizică 
troșani, 4. Iudith Karda, 
Școală generală nr. 1 Pe
troșani. Slalom special, 
băieți : 1. Horațiu Țipțer, 
Școala generală nr. 1 Pe
troșani, 3. Gabriel Silvian, 
5. Emil Safta, ambii de la 
Grupul școlar minier Pe
troșani. 8. Tonia Dorel An
ca de la Școală generală 
nr. 1 Lupeni. Slalom u- 
riaș, fete : 1. Ileana Vla
dislav, Grupul școlar mi
nier Petroșani, 2. Iudith 
Karda, 4. Dorina Pop. Sla
lom uriaș, băieți : 1. Emil 
Safta, 4. Horațiu Țipțer. 
Coborîre fete : 1. Iudith
Kacso, 2. Ileana Vladis-

Seme- 
des-

D -

cum era de aș- 
reprezentanții ju- 
IIunedoaFa, elevii 
din Valea Jiului, 

, o-

înregis-

lav, 3. Iudith Karda, / 4. 1. lancu Popescu, Liceul 
Dorina Pop. Coborîre bă- mecanic Vulcan, 2. Ioan 
ieți: 2. Gabriel Silvian,
4. Emil Safta, 8. Horațiu 
Țipțer, 9. Dorel Anca To
ma. Combinată alpină (sla
lom — slalom uriaș — co-
V. W^JWJWWMIW.V
;.n;?

Etapa de zonă 
a campionatului 

național școlar de 
schi-alpin și fond

W. Y.WAWJ.'.V.WAV,

borîre), fete: 1. Iudith 
Karda, 2. Dorina Pop, 3-4 
Iudith Kacso, Ileana Vla
dislav, Combinată alpină, 

5.
Gabriel 

Anca 
5 km. : 

Școala 
2. Vio- 

chi- 
Paulina

fete: 1.
Dorina
Liceul băieți: 1. Emil Safta,

pe_ Horațiu Țipțer, 7.

25 III). în zilele de 21—22 
februarie, jucătorii noș
tri vor fi prezenți pe sta
dionul din Hunedoara, 
pentru a susține testele 
de pregătire fizică. Prima 
partidă oficială se va 
disputa, după cutn s-a. 
mai anunțat, Ia Iași, unde, 
în cadrul Cupei Româ
niei, Jiul întîlnește, la 28 
februarie, divizionara " 
Constructorul.

Lotul echipei din 
lea Jiului nu este v 
definitivat, dintre 
încercați în partidele 
micale, fiul 
Adam de la 
ria a lăsat o impresie deo
sebită. Conducătorii clu
bului au decis să soli
cite federației' noi legiti
mări după’’ 
testelor. (Ion

c

' Va- 
încă 

tinerii 
a- 

antrenorului 
C.F.R. Sirne-

desfășurarea
EI ASTRU)

Silvian, 9. Dorel 
Totna. Fond fete, 
1, Lucia Scurtu, 
gen. nr. 5 Vulcan, 
leta Mihăiasă, Liceul 
mic Lupeni, 3. ..
Frîncu, Școala gen. nr. 5 
Vulcan. Băieți, 10 km.:

Timp 
masivul 
lășurat 
campionatului republican 
de schi rezervat copiilor, 
categoriile I și II. Organi
zată de către comisia ju
dețeană de. schi cu spri
jinul cadrelor didactice de 

com-
o 

în- 
pes- 

la 
Petroșani, Clubul 

„Pionierul" Lupeni și A.S. 
Parîngul Petroșani. Cu 
tot' timpul nefavorabil 
(ploaie, lapoviță, ninsoa
re) prin străduința orga
nizatorilor s-a reușit să se 
creeze un cadru optim des
fășurării probelor.

Iată rezultatele tehnice: 
Slalom special 300 m 35 + 
+ 38 porți, 2 manșe. Fe
te categoria I : 1 Nico- 
leea Armaș, 2. Mirela Stă- 
nescu, ambele de la C.S.Ș. 
Petroșani, 3. Camelia Fe- 
raru, C.P. Lupeni. Fete 
categoria Ifl: Alina Do
robanțu, • 2. Simona Cos
tinaș, 3. Liana Grosu, toa

de două zile, în 
Paring, s-a des- 

etapa județeană a

la C.S.Ș. Petroșani, 
petiția s-a bucurat de 
largă participare. La 
treceri au luat parte 
te 40 de copii de 
C.S.Ș.

obligă la noi eforturi 
lire fizică, 
jdcători 
giu, Popa, Dosan, Dumitru, 
Leca și Homan, precum și 
buna circulație a balonului 
în fazele Ofensive, și aceas
ta în pofida terenului greu, 
alunecos. De asemenea, ș-a 
încercat o oarecare îmbu
nătățire a 
demarcării, 
un plus de 
atenție la dublaj în apă-

dăruirea unor 
ca: Rus, Burdan-

mobilității, a 
Se cere însă 
siguranță și

rare (în jocul 
dublajul a 
inexistent) și

de duminică 
fost aproape 
o mai mare 

concentrare în fazele de 
atac. E suficient să amin
tim că în afara celor 5 go
luri marcate s-au mai ra
tat alte 6-7 ocazii: lancu 
(min. 5 și 20), Ghiță (min. 
40), Leca (min. 42, 50, 66) 
și Covaci (min. 61).

Alexandru TATAR

Crișu, Școala gen. nr. 5 
Vulcan, 3. Dorel Crișu, 
Grupul școlar minier Pe
troșani. Ștafeta 3X5 km, 
fete: județul Hunedoara 
locul I. (Mihăiasă V.; 
Frîncu P. ; Scurtu L.) 
Ștafeta 3x10 kni băieți: 
județul Hunedoara, locul 
1 (Crișu I. ; Crișu D. ; Po
pescu I.).

Participînd în paralel 
cu acest concurs la „Cu
pa Semenicului", rezerva
tă copiilor, alături de 
legii de întreceri de 
Clubul sportiv școlar Re
șița și Clubul sportiv O- 
limpia Reșița, reprezentan
ții C.S.Ș. Petroșani s-au 
clasat, de asemenea, pe 
primele locuri prin Er
nest Czimbalmoș și A- 
drian Flaidăr la 5 km bă
ieți și Ariiza Vbica, Pop 
Gabriela și Trandafir Lu
minița la 5 km fete.

co- 
la

Prof. Gunther GEDEON 
Prof. Alfred IMLING

te C.S.Ș. / Petroșani, 
ieți, categoria I : 1. 
an Filip, 2. Călin 
3. Robert Șlovenschi, 
de la C.S.Ș. Petroșani. Bă
ieți categoria II; 1. Cla- 
udiu Popa, 2. Răzvan Pop, 
ambii de la C.S.Ș. Petro
șani, 3. Răzvan Marica, 
A.S. Parîngul. Slalom u- 
riaș 1200 m, 35 porți, o
manșă. Fete categoria I i 
1. Nicoleea Armaș, 2. Mi
rela Stăneseu, 3. Camelia 
Feraru, C.P. Lupeni. Fete 
categoria II : 1. Simona

Grosu, 
Bă- 
Flo-

Bă- 
Flori-* 
Tipțer 
, toți

Costinaș, 2. Liana 
3. Alina Dorobanțu. 
ieți, categoria 1: 1. 
rian Filip, 2. Nicoară 
l-lan, 3. Călin Tipțer. 
ieți categoria .II : 1 
Negruț, 2. Răzvan Pop, 3. 
C laud iu Popa.

Primii clasați au fost de
clarați campioni județeni 
și premiați, cîștigînd to
todată dreptul de a parti
cipa la finalele pe țară 
care vor avea loc tot în Pa
ring în zilele de 23, 24 și 
25 februarie 1979.

, >• Andrei ANGER, 
arbitru de schi

Concurs de săniuțe
în cadrul ediției de iar

nă a Daciadei, duminică 
s-a desfășurat la Vulcan 
faza orășenească la con
cursul de săniuțe. Au par-, 
ticipat echipajele aparți- 
nînd școlilor generale nr, 
1, 4, 5, 6 și Liceului .in
dustrial.

în urma punctajului a- 
cordat de juriu, clasamen
tul se prezintă astfel:

x

Dan

Băieți : locul I : Mihailuc 
Gruia, Școala generală nr. 
1 ; locul II: Dagy Gruia, 
industrial, III : Costică 
Rus Liceul industrial ; 
fete, locul I : Nicoleta E- 
nache, 
6, II : 
Școala 
Bianca 
neral ă
nu).

Școala generală nr.
Mariana Pătrulea, 

generală nr. 6, III : 
Baltag, Școala ge- 
nr. 1. (Gh. Oltea-
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Enrico Berlinguer despre 
intrarea comuniștilor în guvern

ROMA 5 (Agerpres). — 
Secretarul general al Parti
dului Comunist Italian, En
rico Berlinguer, a cerut 
din nou, cu prilejul unui 
miting desfășurat la Ca
gliari, ca P.C.I. să intre 
într-un guvern care să re
unească pe reprezentanții 
tuturor partidelor demo
cratice. Explicînd decizia 
P.C.I. de a se retrage din 
majoritatea parlamentară, 
Berlinguer a relevat: „A- 
devărul este că solida
ritatea dintre partidele ma
jorității era puf formală 
și că democrația creștină 
se servea de aceasta ca 
nou instrument de per
petuare și consolidare a 
monopolului său asupra 
puterii politice".

Garanția fundamentală 
pentru refacerea unei ma
jorități parlamentare si
milară cu cea existentă de 
la 16 martie 1978 este in
trarea comuniștilor în gu
vern — a declarat Enrico 
Berlinguer. Secretarul ge
neral al P.C.I. a respins ar
gumentele conducătorilor 
democrat-creștini împo
triva ideii unei participări 
a comuniștilor ia guvern, 
ară tind că ofensiva 
tinuă desfășurată 
triva patrimoniului 
logic și politic al
niștilor pentru a justifica 
împiedicarea unei intrări 
a P.C.I, în guvern este 
incompatibilă cu princi
piile solidarității între 
partidele majorității.

con- 
împo- 

ideo- 
comu-

Situația din Iran
TEHERAN 5 (Agerpres). 

— Luni, pentru a treia zi 
consecutiv, la Teheran s-a 
menținut calmul, 
nul autorizînd. demonstra
țiile și întrunirile publice 
pe o perioadă nedetermi
nată, dar -avertizînd, tot
odată, că vor fi reprima
te acțiunile susceptibile să 
conducă la incidente și la 
perturbarea ordinii publi
ce.

Primul ministru ■ iranian, 
Shahpur Bakhtiar, a rea
firmat, într-un interviu a- 
cordat ziarului „Ettelaat", 
că guvernul său întreține 
contacte cu reprezentanți 
ai liderului opoziției șiite, 
Khomeiny. „Aceste contac
te sînt necesare", a de-

clarat el. El a precizat că 
nu va demisiona și că vor 
fi menținute deschise por- 

guver- țile pentru negocieri cu 
liderul opoziției religioa
se aiatolahul Khomeiny — 
relatează agenția Reuter.

Pe de altă parte, Kho
meiny a anunțat, luni, în 
cadrul unei conferințe de 
presă la Teheran, că a 
numit pe dr. Mehdi Bazar- 
gan, unul din consilierii 
săi, în fruntea unui vi
itor guvern provizoriu. In 
legătură cu aceasta, pre
mierul Shahpur Bakhtiar 
a declarat că „în Iran nu 
va exista decît un singur 
guvern", adăugind că „Ira
nul ca și legalitatea, sînt 
indivizibile".

NICOSIA 5 (Agerpres). vele sub egida secretarului eepta o confederație 
— Referindu-se la impasul general ai O.N.U., Kurt
în care se află negocierile Waldheim, pentru a găsi
intercomunitare în 
derea reglementării 
blemel cipriote, președin
tele Republicii Cipru, Spy- nabilă în problema Cipru- 
ros Kyprianou, a "afirmat, 
într-un discurs rostit în 
localitatea Omodhos că
„guvernul de la. Nicosia 
este gata să reia tratati-

ve-
pro-

împreună cu ciprioții turci 
— care nu sînt adversarii 
noștri — o soluție rezo-

lui",
„Noi nu ne vom așeza 

însă la masa negocierilor 
— a afirmat președintele 
cipriot —- pentru a ac-

orice altă formă de 
părțire a Ciprului, 
rece divizarea statului ar 
marca începutul a noi su
ferințe pentru întregul po
por al insulei, pentru Ci- 
prioții; greci și ciprioții 
turci. Pacea și fericirea 
tuturor ciprioților nu vor 
fi asigurate în viitor de- 
cît prin unitatea statului 
și a poporului".

deoa-

LA WASHINGTON 
au sosit luni primele co
loane de tractoare . ale 
fermierilor americani ca
re protestează împotriva 
deteriorării situației lor 
în ultima perioadă. Am- 

, pla acțiune, a doua de a- 
cest fel organizată 
S.U.A., a început în ur
mă cu trei săptămîni 
mai multe state 
și sudice americane, 
ioanele de tractoare 
groșîndu-se 
prin ralierea a 
fermieri.

PREȘEDINTELE SU
DANULUI, Gaafar El Ni-, 
meiri, se va întîlni cu 
președintele Consiliului 
Militar Administrativ Pro
vizoriu al Etiopiei, Men- 
gistu Haile Mariam, la 15 
februarie, la 
(Sierra Lone) — 
nunțat oficial în 
sudaneză.

CANCELARUL
RAL AL R.F. GERMANIA, 
Helmut Scmidt, a declarat 
că nu este de acord cu 
„filozofia" potrivit că
reia trebuie mai întîi să 
te înarmezi pentru a pu
tea negocia mai bine în 
problemele dezarmării. El 
a adăugat că R.F.G, nu 
este o putere nucleară și 
nici nu intenționează să 
devină.

m

în
centrale 

co- 
în- 

pe parcurs 
sute de

Freetown 
s-a a- 

capitala

FEDE-

Grupul de șantiere al T.C.H. Petroșani
ÎNCADREAZĂ URGENT :

tineri, bărbați și femei, pentru a 
urma cursuri de calificare 
locul de muncă, în meseriile

— zidari
— dulgheri
— fierar betoniști
— montori prefabricate
— mozaicari și zugravi
Cursurile de calificare

funcționa cu începere din data 
de 1 martie, în cadrul șartierelor 
nr. 1 Petroșani, nr. 3 Vulcan și 
nr. 4 Lupeni.

la 
de:

vor

rt

n

LA BAGDAD au înce
put convorbirile oficiale 
între președintele : R.S,F. 
Iugoslavia, Iosip Broz Ti-

to, și președintele Iraku
lui, Ahmed Hassan Al- 
Bakr. Cu acest prilej, cele 
două părți au examinat 
probleme privind situația 
internațională și mișcarea 
țărilor nealiniate, precum

și căile de consolidare a 
relațiilor iugoslavo-irakie- 
ne.

PRIMUL MINISTRU 
TAILANDEZ, Kriangsak 
Chomanan, a sosit la Was
hington în cadrul unei 
vizite oficiale de cinci zile 
în Statele Unite. Primul 
ministru tailandez ur
mează să fie primit marți 
de către președintele Jim
my Carter. El va avea, 
de asemenea, întrevederi 
cu secretarul de stat, Cy
rus Vance, precum și cu 
alte oficialități americane.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : 
proscrișilor ; 
ca : Albul Bim, 
che neagră , 
Cele 4 nunți ale 
Marisol.

LONEA : Unde 
e limpede și iarba 
de.

ANINOASA : Sch- i
midt tace și nu face. '

VULCAN î Adios | 
muchachos.

LUPENI — Cultural: | 
Ultima vacanță a lui ' 
Olșen ; Muncitoresc : i 
Principiul dominoului, I

URICANI : Acel bles- 
temat tren blindat.

Intoarcerea
Republj- 

ure- 
Unirea: 

lui

apa 
ver-

Phenian

Declarația Frontului Democratic 
pentru Reunificarea Patriei

I

TV,

9,00 Teleșcoală. 10,00 
Roman foileton „Pute
re fără glorie". Relua
rea episodului 23. 10,50 
Publicitate. 10,55

i în cîntec —
că ușoară. 11,20

ncadrează: 
șef birou contabilitate 
economist principal 
contabil principal 
magazioner

I
- 1
- 1
- 1
- 1
— 7 maiștri constructori 
încadrarea conform Legii nr.

12/1971 și Legii nr. 57/1974.
Informații suplimentare la bi

roul personal-retribuire al Gru
pului de șantiere al T.C.H., stra
da Republicii nr. 90, telefon 
42450 - 42451.

PHENIAN 5 (Agerpres). 
— Secretariatul Comitetu
lui Central al Frontului 
Democratic pentru Reu
nificarea Patriei a publi
cat o declarație prin care 
propune formarea unui Co
mitet Pregătitor pentru 
Reunificarea Națională, ca
re să înlocuiască Comi
tetul de Coordonare Nord- 
Sud.

Relevînd faptul că pro
punerile avansate pînă a- 
cum de R.P.D, Coreeană 
și toate măsurile pentru 
realizarea lor sînt o ex
presie a dorinței sincere 
de a deschide ușa dialogu
lui și de a promova reu
nificarea țări și arătînd că 
vechiul Comitet de coordo
nare nu a reușit să re
flecte pe deplin voința 
generală și sâ corespun
dă așteptărilor întregii 
națiuni, în cele din urmă 
pierzîndu-și chiar semni
ficația existenței sale, în 
declarație se propune ca 
un Comitet Pregătitor 
pentru Reunificarea Na
țională să înlocuiască ve
chiul comitet de Coordo
nare ca organism consul
tativ preliminai- de dialog 
și negociere al întregii na
țiuni.

Comitetul Pregătitor pen
tru Reunificarea Naționa
lă poate fi reprezentat de 
partidele politice și or
ganizațiile din interior și 
din exterior care aspiră 
la reconcilierea națională 
și reunificarea pașnică, in
clusiv de autoritățile din 
nord și sud, și în compo-

nența sa poate 
număr restrîns 
ne.

Comitetul 
pentru Reunificarea Na
țională va discuta proble
ma convocării Congresu
lui întregii națiuni și un 
număr de probleme care 
se vor ivi în cadrul pre
gătirilor pentru reunifi
carea finală a țări.

Dacă Comitetul Pregă- 1 
titor pentru Reunificarea 
Națională va fi format și 
va funcționa, el va depă
și limitele Comitetului de 
Coordonare și va deschi
de drumul pentru rezol
varea pe calea cea mai 
democratică și mâi efi
cientă a problemei reuni- 
ficării, reflectînd pe de
plin voința și interesele 
întregii națiuni în con
formitate cu ideea și prin
cipiile Declarației din 4 
iulie, care reprezintă do
rința comună a întregii 
națiuni.

In scopul de a pune la 
punct formarea Comitetu
lui Pregătitor pentru Re
unificarea Națională pro
punem ca reprezentantul 
de legătură al părții nor
dice și reprezentantul de 
legătură al părții sudice 
să se întîlnească la Pan- 
munjon, Ia 20 februarie, 
ora 12,00.

în încheierea documen
tului se arată că partea 
nord-coreeană așteaptă la 
propunerile avansate 
răspuns afirmativ 
partea sud-coreeană.

intra un 
de persoa-

Pregătitor

un 
din

I
I
I
I 
I

I .
| gini

Ică ușoara. u,zu 
lex. 17,00 Telex.

I Teleșcoală. 17,25 
de limbă engleză.

I România
18,00 Lec

I lucrătorii din 
tură. 18,25 Ci

Ima- 
muzi- 

Te- 
17,05 
Curs 
17,45 

‘ ’ i pitorească.I 18,00 Lecții TV pentru 
agricul- 

____ 18,25 Cupa mon
dială la schi alpin. 
19,00 Tribuna TV : Lo
cul și rolul științei în 

socială
19,20 

1001 de seri. 19,30 Te
lejurnal. 19,50 Anche
ta TV; „Inteligență... 
plus valorificare". 20,20 
Seară de teatru : „Min
na von Barnheim" de 
Lessing. 21,50 Capodo
pere în miniatură. 22,15 
Telejurnal.

(dezvoltarea 
contemporană.

I
I

RADIO ,

I
I
I
I

I
I
I

Secția de întreținere și reparații 
drumuri și siguranța circulației Deva
• ORGANIZEAZĂ CONCURS 

pentru ocuparea postului de
— MAISTRU SPECIALITATEA 

DRUMURI Șl PODURI pentru 
formația mixturi betoane Hațeg.

Concursul va avea loc în ziua 
de 12 februarie, ora 8,
• încadrează urgent pentru for
mația mixturi betoane Hațeg :

— mecanici stație LPI
— conducători utilaje (IFRON,

S 650, MPK, rulou, compactor)
— asfaltatori
— muncitori necalificați 
încadrările se fac conform

prevederilor legilor nr. 12/1971 
și nr. 57/1974.

Cererile se depun la sediul 
secției din strada Rîndunicii nr. 
3/a, pînă la data de 11 februa
rie 1979.

Informații la telefon 13327 
sau 13538 — Deva.

Mica publicitate
VÎND motocicletă Sim- 

son sport cu ataș origi
nal. Strada Mureșului nr. 
7 Lupeni. (87).

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Hă- 
răstășan Vasile, eliberată 
de l.M. Petrila. Se decla
ră nulă. (88).

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Băloi 
loan, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nu
lă. (89).

care a fost bun soț, scump 
tată, socru și bunic

SZOCS IOSIF
Amintirea lui va rămî- 

ne veșnic în inimile noas
tre. (88).

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA
6 februarie . ,
un. an de la moartea celui

anunță ca la 
se împlinește

ROZALIA, soție, ă- 
mintește rudelor și cu- 
noscuților că au trecut 
6 luni de la decesul 
dragului și neuitatului

HEINCZ EUGEN
Pentru veșnică amin

tire, lacrimi, flori și 
dor la tristul lui mor- 
mint. (83),

5,00 Buletin de știri. 
5,05 Ritmuri î 
6,00 T ’ 
dimineții. 7,00 
jurnal. 8,00 
presei. 8,10 
melodiilor. 9,00 
țin de știri. 9,05 Răs
pundem ascultătorilor. 
10,00 Buletin de știri. 
10,05 Selecțiuni din o- 
pereta „O noapte la 
Veneția" de Johann 
Strauss. 10,20 Alternan
țe rock și folk. 10,40 
Miorița. 11,00 Buletin 
de știri. 11,03 Atlas 

folcloric. 12,00 Buletin 
de știri, 12,05 Din co- | 
moara folclorului nos- i 
tru. 12,33 Compozitori 
— interpreți. 13,00 .De . 
la 1 la 3. 15,00 Clubul 
curioșilor. 16,00 Radio- 1 
jurnal. 16,20 Coordona- I 
te economice. 16,40 Noi I 
înregistrări de muzică I 
ușoară. 17,00 Buletin 
de știri. 17,05 Program 
muzical. 17,30 Revista 
șlagărelor. 18,00 Orele 
serii. 20,00 Drag mi-e 
să cînt, să doinesc. 
20,15 România — peisaj 
industrial contempo
ran. 20,30 Memoria pă- 
mîntului românesc. 
21,00 Buletin de știri. 
21,05 Cadențe sonore. 
22,00 O zi într-o oră. 
23,00-5,00 Non stop mu
zical nocturn.

i matinale. 
Radioprogram ul 

Radio- 
Revista 

Curierul 
Bule-

I

I

I
I 
i
I
I
I
I
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