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după-amiază, la 
guvern amen tală

So- 
tova-

După o decadă și jumătate din luna februarie

,x

BILANȚ RODNIC 
la întreprinderile miniere

Cota depășirilor la întreprinderile miniere din Valea Jiului este în continuă 
creștere. Trei zile consecutiv, la nivelul Combinatului minier Valea Jiului, pro
ducția realizată a depășit constant 30 000 de tone.

9 DE LA ÎNCEPUTUL LUNII, TREI ÎNTRE
PRINDERI MINIERE — LUPENI, PETRILA ȘI PA- 
ROȘENI — AU EXTRAS PESTE SARCINILE PLA
NIFICATE 9 000 DE TONE DE CĂRBUNE.

9 în perioada 10—15 februarie, colectivul minei 
Petrila acumulase cel mai mare plus — aproape 3 000 
de tone, precum și 4 000 de la începutul lunii.

Producția suplimentară a fost obținută pe seama 
depășirii productivității muncii în cărbune cu 527 
kg/post Ia nivelul întreprinderii. Pe sectoare, cele mai 
bune realizări le-au obținut minerii sectorului IV — 
plus 1 900 de tone la producția de cărbune extras ; 
III — plus 1 359 tone; V — plus 900 tone și II — 
plus 659 tone.

Productivități înalte, producții superioare 
la complexele mecanizate

dicatA depășire 
PRODUCTIVITATE
AU OBȚINUT ÎN ACEST 
AN MINERII DIN BRI
GADA CONDUSA DE 
COMUNISTUL IO A N 
KACSO, DE LA I.M. LU
PENI — plus 8 743 de to
ne la producția fizică și 
plus 4 800 kg/post la pro
ductivitatea muncii.

4 Exploatînd complexe

Vi neri 
reședința 
din Voden, s-au desfășurat 
convorbirile dintre tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii 
cialiste România, și
rășul Todor Jivkov, prirn- 
seeretar al Comitetului 
Central ăl Partidului Co
munist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

Din partea română la 
convorbiri au participat to
varășa Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășii

I .eon te Rău tu, membru al 
•Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., preșe
dintele părții române în 
Comisia mixtă guverna
mentală român o-bulgară de 
colaborare economică și 
tehnico-științifică, Ștefan 
Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, 
Ștefan Bîrleă, membru al 
C.C. al P.C.R., directorul 
cabinetului secretarului ge
neral al partidului și pre
ședintelui Republicii, Cons
tantin Mitea, membru al 
C.C. al P.C.R. consilier al 
secretarului general al 
partidului. Petre Duminică, 
membru al C.C. al P.C.R.,

aii 
Petăn

Bi-i 
al 

afa- 
LU*

ambasadorul Republicii Sd* 
cialiste România în il.P, 
Bulgaria.

Din partea bulgară 
participat tovarășii
Mladenov, membru al 
roului Politic al C.C. 
P.C. Bulgar, ministrul 
cerilor externe, Andrei 
kanov, membru al C.C. al
P.C. Bulgar, vicepreședinte

. al Consiliului de Miniștri^ 
președintele părții bulgare 
în Comisia mixtă guverna-* . 
mentală bulgaro-română da 
colaborare economică și 
tehnico-științifică, Ludmila 
Jivkpva, membru al C.C4 
al P.C.B., președintele Co-* 
miletului pentru Cultură,

(Continuare în pag. a 4-a)

Trei brigăzi dotate cu 
complexe mecanizate — 
Eugen Voicu (I.M. Petri
la), Constantin Lupules- 
cu și Ioan Kacso (ambele 
de la I.M. Lupeni) au 
extras suplimentar de la 
începutul ărinlui — 19 000 
de tone de cărbune.

4 CEA MAI MARE 
PRODUCȚIE SUPLIMEN
TARA SI CEA MAI RI-

LA
LE-

mecanizate și r brigăzile 
conduse de: loan Cojoca- 
riu (I.M. Lonea) au realizat 
un plus de 1100 de tone 
la producția fizică și plus 
3 000 kg/post la producti
vitate ; Eugen Voicu (I.M. 
Petrila) — plus 1 700 de 
tone și plus 3 000 kg/post; 
Titu Teacenco, Iiie Fili- 
che și Francisc Fazakaș 
(toți de la I.M. Paroșeni) 
raportează producții supli
mentare între 300 și 
de tone și o depășire 
productivitate între 
și 1 200 kg/post.

La Lupeni, toate 
5 brigăzi dotate cu 
plexe mecanizate 
realizat și depășit 

, planul Ia producția 
cărbune, cîț și

800 
de

800

cele 
com- 
și-au 

atîl 
de 

cărbune, cîț și planul 
productivității muncii cu 
cantități între 200 și 3 500 
de tone de cărbune și- 
între 300 și 4 800 kg pe 
post depășind la produc
tivitatea muncii.

O brigadă care lunar își realizează sa rcinile de plan : cea condusă de Alexan
dru Lazov de la mina l’etrila. In foto : schimbul minerului Alexandru Mezei.

A14 Jrar .v
f -

Tovarășa 
unități economice 

în aceeași atmosferă cal
dă, tovărășească, cu care au 
fost înconjurați distinșii 
soli ai poporului nostru din 
prima clipă a sosirii lor pe 
pămîntul Bulgariei priete
ne, s-a desfășurat și vizita 
tovarășei Elena Ceaușescu,

9 Elena Ceaușescu a vizitat 
și sociale ale orașului Razgrad

membru ăl Comitetului 
Politic .Executiv al C.C. al 
P.C.R., făcută, vineri di
mineața, în unități econo
mice și sociale ale orașu
lui Razgrad.

De Ia reședința guverna
mentală din Voden, tovară-

șă Elena Ceaușescu a fost 
însoțită de tovarășa Lud
mila Jivkoya, membru al 
C.C. al P.C. Bulgar, preșe- 

. dintele Comitetului pentru 
cultură al R.P. Bulgaria,

• (Continuare în pag. a 4-a]

Intimpinind „Ziua ceferiștilor"

Succese în realizarea sarcinilor 
de transport

Ceferiștii. din, . Petroșani 
raportează însemnate suc
cese în realizarea sarcini
lor de transport, și în acest 
început de an.’ De pildă, 
indicatorul tone nete a fost 
depășit cu 4,5 la sută. S-au 
remarcat mecanicii Ion 
Dascălu și Emil Stoica, lă
cătușii Lazăr Văduva, Ni
colae Cazan, Nicolae Co
ban, Gheorghe Kovacs și 
mulți alții.

în condițiile moderniză
rii a peste 70 km de cale 
ferată, tonajul pe fiecare

tren de marfă a crescut cu 
32 tone. A crescut, de a- 
semenea, coeficientul de 
siguranță. Tot în cadrul 
modernizării circulației pe 
căile ferate, locomotivele . 
Diesel electrice au fost 
dotate cu sîații de radio e- 
misie-recepție. Despre preo
cupările de viitor ale cefe
riștilor, tovarășul Dumitru 
Simionescu, secretarul co
mitetului de partid spunea: 
„în atenția noastră stă ex-

C. GRAURE

(Continuare în pag. a 2-a)

Pionierii,
oaspeți ai feroviarilor

în toate stațiile C.F.R. 
din municipiu s-au 
fășurat, ieri, întîlniri 
pionierilor și șoimilor 
triei cu ceferiștii. La Lu
peni au fost oaspeți ai lu
crătorilor feroviari

pa-

Adunare
festivă

Ieri, la Petroșani -a avuii 
loc, în sala casei de cultu
ra, adunarea festivă con* 
sacrată aniversării a 46 de 
ani de la eroicele lupte ale 
muncitorilor ceferiști și pe
troliști din ianuarie-februa* 
rie 1933. Au participat ce
feriști, alți oameni ai mun-< 
cil din întreprinderile și 
instituțiile municipiului, 
activiști de partid și de 
stat. Despre semnificațiile 
luptei ceferiștilor 
„Grivița roșie" din 
februarie . 1933 a 
tovarășul Teodor
Secretar al Comitetului mu
nicipal de partid Petroșani, 
subliniind valoarea acestei 
pagini de istorie înfăptui* 
tă de clasa muncitoare sub 
conducerea Partidului Co
munist Român.

în
avut loc un spectacol de
dicat ceferiștilor.

In întreaga Vale a Jiu
lui continuă să se desfă
șoare acțiunii soeial-eduea-* 
tive și cultural-artistice 
dedicate „Zilei ceferiștilor".

de la
15—16 
vorbit
Rusu,

————: , ——p.  -------------- ...................... ......... . ■ , —....----------------- . . .

Adunări generale ale oamenilor muncii

Exigențe prioritare pentru redresarea producției
Toate intervențiile parti- 

cipanților la adunarea 
generală a reprezentanților 
oamenilor muncii de la 
I. M. Livczeni au dăț glas 
înaltei responsabilități cu 
care acest tînăr colectiv 
minier abordează sarcinile 
sporite ale anului 1979 și, 
îndeosebi, 
ferme de a face pasul de
cisiv pe calea redresării 
producției. .Dintre toți 
vorbitorii ne-au reținut a- 
tenția, poate pentru sin
ceritatea 
duf dar 
cuvintele 
brigadă 
„Da, e 
din impas ; e timpul 
umblăm și 
sus pe stradă, iar atunci 
cînd ne întîlnim cu ortacii 
noștri de la celelalte mine 
din Vale, să nu ne fie 
rușine pentru nerealizări,

hotărîrii sale

lor plină de nă
și de optimism, 
minerului șef de 
Aftonic Costea : 
timpul să ieșim 

să 
noi cu capul

ANGAJAMENTUL COLECTIVULUI
• Depășirea planului anual cu 1 000 tone de căr

bune 9 Realizarea suplimentară a unei producții 
nete de 100 mii lei 9 Depășirea planului producției 
globale cu 1 milion Iei • Obținerea unui spor al 
productivității muncii valorice, calculată în funcție 
de producția netă, de 0,2 la sută 9 Depășirea cu 
cîte 50 ml a planului lucrărilor de deschideri și pre
gătiri 9 Obținerea unei economii la cheltuielile de 
producție de 137 682 lei.

pasul pe 
răspunsul 
chemarea 

Și 
va face 

ca angaja-

pentru că batem 
loc. Susțin deci 
minei noastre la 
minerilor din Lupeni 
brigada mea 
totul pentru 
mentul colectivului de a 
da în plus 1 000 tone de 
cărbune să fie realizat și 
chiar depășit".

Această hotărîre. de re
dresare a producției, con
jugată cu certitudinea ea

începînd din acest an Li- 
vezeniul va ocupa un loc 
de cinste în clasamentul 
vredniciei minerești pe 
Valea Jiului, a străbătut ca 
un fii- roșu lucrările adu
nării generale. Hotărîrea 
e firească și necesară, dar 
nu și- suficientă. Decisivă 
este găsirea soluțiilor op
time pentru învingerea 
greutăților, a propriilor 
slăbiciuni și ridicarea co-

»
leetivului Ia nivelul 
realizări de prestigiu, 
j'oritatea vorbitorilor 
făcut referiri la una 
prevederile planului 
măsuri tehnico-organizato- 
rice — cea mai urgentă 
și cea mai importantă — 
finalizarea noului flux de 
transport. Este lucrarea 
pe care se mizează foarte 
mult în cadrul măsurilor 
de redresare a minei, noul 
circuit avînd menirea să 
soluționeze multele nea
junsuri legate de transpor
tul cărbunelui care au 
grevat în cea mai mare 
măsură activitatea de la 
fronturile de lucru. Deși

stația C.F.R. 400 de copii 
din to'ate școlile generale, 
iar la Petroșani alte cîteva 
sute. Tinerele vlăstare au 
aflat cu acest prilej date 
semnificative din lupta ce
feriștilor, condusă de co
muniști, împotriva exploa
tării, pentru drepturi și 
libertăți sociale. Aceste în- 
tîlniri s-au constituit în 
valoroase momente instruc
tive și educative. (A.H.)

încheierea adunării a

Moment emoționant la Stația C.F.R. Petroșzni 
vizitată ieri de pionieri. Foto ; Gh. OLTEANU

unor

I. DUBEK

(Continuare în pag. a 2-a)



2 Steagul roșu

Adunări generale ale oamenilor munoli
Hotărîrea cooperatorilor de la „Unirea"

|A apărut

SIMBAtA, 17 FEBRUAR E 1979
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îmbunătățirea și diversificarea serviciilor către populație
Analiza în spirit critic și .

Autocritic a activității a 
fost de la început nota 
dominantă a lucrărilor a- 
dunării generale a repre
zentanților oamenilor mun
cii de la coperativa ,jUni- 
rea" Petroșani. Darea de 
seamă a evidențiat că sar
cinile de plan au fost re
alizate la producția marfa 
în proporție de 96 la sută, 
prestările de servicii că
tre populație — . 86,4 la lucrează în cooperație 
sută, desfacerea de măr
furi cu amănuntul — 63,3 
la sută, iar productivitatea 
muncii 99 la sută. S-a cri
ticat faptul că absențele 
tne.motivate și învoirile s-au 
ridicat la 8 514 de zile, 
iar concediile medicale 
7 459 de zile, â fecțînd re
alizările, acestea constitu
ind de altfel însemnatele 
rezerve de care dispunea 
colectivul pentru realiza
rea sarcinilor de plan. în 
cadrul dezbaterilor/ adună
rii, 12 membri cooperatori 
au criticat neajunsurile,

I Tribuna muncii de partid
Numărul 1 al. publica-

I

I

au subliniat ce trebuie fă
cut în acest an pentru re
alizarea sarcinilor de plan 
la toți indicatorii. în cu- 
vîntuT șău, Ion Romdșari, 
responsabilul unității nf. 
35 TV spunea că; ,Neie- 
alizareă sarcinilor de plan 
s-a datorat cel mai mult 
lipsei pieselor de schimb 
pentru radio-TV". Vorbito
rul a propus „perfecționarea 
tuturor cadrelor c a f e 

ca 
os garanție pentru îmbună
tățirea calității lucrărilor", 
în’ cuvîntul Său, tovarășul. 
Iordan Duda, șeful com
plexului „Nicolae Bălces- 
cu" a pus un accent deo
sebit pe întărirea discipli
nei în muncă, pe necesita
tea îmbunătățirii calității 
lucrărilor, pe respectarea 
termenelor la fiecare co
manda,, iar Marin Vasile, 
de Ia unitatea nr. 87 —
„Croitorie" mărturisea : „A- 
vem multe rezerve pentru 
a obține rezultate bune.' 
important este cum le

punem m 
ianuarie, 
tr-o ■ mai 
a muncii, 
o conduc 
sarcinile de plan și sîn- 
tem hotărîți ca în acest 
an să ne îndeplinim inte
gral și angajamentele asu
mate". La rîndul său, Ion 
Nemeș, șeful . depozitului 

_ propunea : „Să se înfiin
țeze o comisie de inven
tariere a tuturor mărfuri
lor din unitățile coopera
tivei și depozit în vede
rea unei mai judicioase 
repartizări și sortări a a- 
eeștora".

Propuneri judicioase pen
tru ridicarea calității pres
tațiilor către populație au 
mai făcut Ghizela Hai- 
vard, Eugen Nemeș, Irina 
Kolosvary, Ionel 
van, Constantin 
Viorel Tăian și 
operatori.

în unanimitate
au optat pentru mai efici-

practieă. In luna 
de pildă, prin- 
bună organizare 
unitatea pe care 

și-a .realizat

Moldo-
Simion, 
alți co-

Pentru redresarea producției
• (Urinare din pag. 1)

s-au întreprins măsuri 
pentru ca noul circuit să 
fie urgentat, avînd terme
nul de predare la 1 mar
tie a.c., vorbitorii au ce
rut consiliului oamenilor 
muncii să stăruie .prin 
măsuri suplimentare în 
sprijinul formațiilor ce e- 
xecută lucrarea. 
făcut totul, trebuie 
centrate toate forțele 
acest scop, deoarece 
care zi cîștigată îrf 
tarea execuției 
apropierea mult rîvnitului 

’’reviriment în ' activitatea 
colectivului, 
restanțelor 
două luni ale anului 
producția de cărbune.

Relevîndu-se importanța 
-noului circuit, vorbitorii au 
subliniat că această lucra
re nu înseamnă totul. Re
dresarea producției nece- 
sită eforturi susținute, au 
’arătat minerii șefi de bri
gadă Vasile Maxim, Con
stantin Nica, ing. Victor 
Apostu, și alți vorbitori, 
pentru îmbunătățirea în
treținerii și reparării uti
lajului de transport, a com
binelor de tăiere, aprovi
zionării locurilor de muncă 
cu piese de schimb, mai 
ales cu ventile. S-au for
mulat critici la adresa ca
lității slabe a lucrărilor de 
reparații și revizii execu
tate la benzile transpor- 
toare. la descensoare.: în a- 
telierul minei se tărăgă
nează unele reparații la 
utilajele de care brigăzile 
■au mare nevoie în abataje, 

. multe utilaje revin in sub- 
! terâri eu piese lipsă, ne- 
1 gresate. Sînt neajunsuri 
care, în condițiile extin

derii mecanizării — înce- 
pînd din acest an întrea
ga producție a minei se ya 
extrage cu mijloace meca
nizate —, necesită în mod 
imperios îmbunătățirea ac
tivității de conducere a lu
crărilor de reparații și în
treținere, ridicarea califi
cării cadrelor. Sînt condi
țiile de bază pentru ex-

Trebuie ploatarea judicioasa a uti- 
con- ’ - 

în realizarea
fie-

șcur- 
înseamnă

recuperarea
pe primele 

la

lajelor moderne, pentru 
sarcinilor de 

sporire a productivității 
muncii, indicator, la care 
mina Livezeni obține cele 
mai slabe rezultate din 
bazin. Se impun măsuri 
hotărîte și pentru îmbună
tățirea organizării produc
ției’ și a muncii, întărirea 
ordinii și disciplinei, a 
responsabilității cadrelor 
din toate. compartimentele, 
mai ales a acelora ce 
răspund de instalații de a 
căror funcționare depinde 
munca a zeci și sute de 
oameni. Așa cum s-a su
bliniat în adunare, sînt 
încă frecvente abaterile 
disciplinare, absențele ne
motivate, plimbările. Mul
te cadre, în loc șă acțio
neze cu responsabilitate și 
inițiativă pentru remedie
rea neajunsurilor, aruncă 
vina asupra altora, caută 
vinovăția în grădina, veci
nului. Revirimentul în ac
tivitatea -minei reclamă, 
în primul rînd, un reviri
ment în activitatea C.O.M., 
în organizarea și conduce
rea producției. Fiecare lu
crător — mai ales în ca
zul personalului de, regie 

■— trebuie să intre în mină 
cu sarcini precise, sa lie 
controlat și tras la răspun
dere asupra modului cum 
își face datoria. Este o c.e-

ririță care impune crearea 
unui climat de exigență 
la fiecare nivel, în sinul 
întregului colectiv.

Dat fiind faptul că mina 
Livezeni execută impor
tante lucrări de deschideri 
ale unor noi cîmpuri rai- 

. niere sînt necesare măsuri 
pentru îmbunătățirea ac
tivității și în acest dome
niu. Șeful sectorului de 
investiții, ing. Vasile To- 
inoșoiu, s-a referit în acest 
sens la necesitatea îmbu
nătățirii aprovizionării cu 
materiale și vagonete goa
le a locurilor de muncă, 
extinderea mecanizării îr. 
lucrările miniere și în de
pozitul de materiale de 
care depinde în mare mă
sură aprovizionarea forma
țiilor de lucru, realizarea 
integrală a sarcinilor 
domeniul investițiilor.

în cadrul măsurilor

în

în cadrul măsurilor de 
redresare a producției, mai 
mulți vorbitori s-au refe
rit la necesitatea soluțio
nării de către C.O.M. și 
comitetul sindicatului a 
unor probleme de ordin 
social, la îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de 
viață ale oamenilor. înfi
ințarea unui cabinet me
dical în’ cadrul întreprin
derii, asigurarea funcționă
rii optime a băii mineri
lor și a transportului mun
citorilor la Maleia sînt 
doar cîteva din probleme
le care se cer avute în 
vedere pentru a sprijini 
eforturile minerilor de re
dresare a întregii activi
tăți, pentru afirmarea mi
nei ca 
prestigiu 
sporirea 
bune.

un colectiv de 
al Văii Jiului în 

producției de căr-

enta folosire a spațiilor de 
producție în unitățile co
operativei nou înființate 
în cartierul Aeroport — 
Petroșani, precum și în 
orașul Petrila. Cu toții 
și-au exprimat hotărîrea 
de a face mai mult pentru 
aprovizionarea cu materi
ale și piese de schimb, în
tărirea ordinii și discipli
nei, îndeplinirea exempla
ră a indicatorilor de plan 
și: deplina satisfacere 
cerințelor populației.

C. GRAURE

.... rbul Comitetului jude- 
ției „Tribuna muncii de țean de partid în ultima 
partid**, editată de secția perioadă, precum și o 

~ ' serie de articole semna
te de secretari ai comi
tetelor : de partid, pri
vind experiența pozitivă, 
dobîndită în domeniul 
activității, economice, or
ganizatorice și de propa
gandă. De asemenea, 
pentru, a veni în spriji
nul propagandiștilor, lec
torilor, în 
evidențiate 
realizări, 
nostru pe 
sarcinile ce-i 
anul 1979, (C. Val).

de propagandă a Comi
tetului județean Hunedoa
ra a.l P.C.R., cuprinde 
Cuvîntarea tovarășului 
N i colac Ceausescu Ia 
Plenara C.C. al P.C.R. 
din 1 februarie 1979, ho
tărîrea adoptată cu acest 
prilej precum și Comu
nicatul cu privire la în
deplinirea Planului națio
nal unic de dezvoltare e- 
conomico-socială a Româ
niei pe anul 1978. în ca
drul publicației mai pot

■ măsurile' stabi
lite de secretariatul si bl

broșură, sînt 
principalele 

ale județului 
anul 1978 

revin

I
I
I
I
I
I ...
I fi găsite

a

La I.F.A. Vîscoza, elevii Liceului de chimie din Lupeni au posibilitatea 
facă cunoștință din primii ani cu viitoarele lor locuri de muncă.

în foto : instructoarea responsabilă cu practica Irina Hribal explică unor eleve 
din anul II în ce constă calitatea firelor de vîscoză.

Intîmpinînd „Ziua ceferiștilor"

Despre ei
Despre ceferiștii la care 

ne vom referi se vorbește, 
în general, puțin. Aceasta 
nu pentru că nu ar avea 
merite în transportul pe 
calea ferată. De exemplu 
cum își fac datoria ceferiș
tii de la preparația Lu
peni ? Un exemplu semni
ficativ. Din preparație, prin 
gara Lupeni' au fost expe
diate într-o singură zi, _ 15 
februarie, 8 000 tone căr
bune, din care peste 5 000 
tone cărbune special pen
tru cocs siderurgic, 
prima, ca și cea de-a doua 
cifră constituie recorduri 
ale acestui început 
an. Față de 
zilnică, siderurgiștilbr din 
Hunedoara și Galați li s-au 
livrat peste prevederi în 
15 februarie nu mai puțin 
de 34 vagoane cu cărbune.

Șeful stației Lupeni, loan 
.Toca, îi cunoaște tot așa de 
bine pe ceferiștii de la 
preparație ca și pe proprii 
lui tovarăși de muncă loan 
Moldovan, șeful comparti
mentului transport al pre- 
parației. E și firesc 
dacă avem în vedere că 80 
lâ șută din ponderea acti
vității stației Lupeni o o-

se vorbește mai puțin
cupă
nelui
rație.

• ••

Atît

transportul cărbu- 
înnobilat la prepa- 
Aflăm astfel că me

canicul de locomotivă loan 
Baia a împlinit 30 de ani 
de cînd lucrează pe acest 
scurt — dar cît de însem
nat ! — traseu. Alături de 
el lucrează utecistul ajutor 
de mecanic loan Crișan. 
Cu aegeași pasiune și com
petență profesională, pe 
celelalte „ture", locomoti
vele Diesel sînt conduse de 
Vasile Berdeli, Petru lo- 
nașcu. sau Cornel Filipaș. 
Ieri dimineață cînd sute de 
pionieri au venit să se în- 
tîlnească cu ceferiștii, dede

sarcina ziua lor, de la înălțimea 
cabinei, mecanicul Ernest 
Popescu ne spunea : „Azi, 
de sărbătoarea noastră vom 
depăși recordul de ieri..." 

Despre acarii ca
re deservesc traseele pre- 
parației Lupeni am auzit 
vorbindu-se cu respect : ei 
sînt „pionii nr. 1“ de care

depinde operativitatea și 
regularitatea circulației. Ca 
o surpi iză — demnă de 
luat în seamă — dintre cei 
20 acari de la preparație 
care asigură transportul 
cărbunelui, optsprezece sînt 
femei. între ele, Iuliana 
Hamzu. și Maria Someșan, 
ai căror soți fac parte din 
același colectiv de feroviari. 
Un rol deosebit: în redu
cerea staționării nejustifi
cate a vagoanelor îl are, 
tot o femeie ■ supraveghe
toarea Viorica Stoicăneacu. 
Manevranții Constantin 
Stanciu, Marin Diaconu, 
Aurel Buha, Mănase Bris- 
can, ceilalți deja, amintiți, 
împreună cu toți mane
vranții, impegații, acarii, 
mecanicii de locomotivă din 
preparația Lupeni răspund, 
alături de întreaga Vale, 
prin fapte unui țel ' ma* 
jbr: cît ntai mult cărbu- 

.- ne jiatriei.
A. HOFFMAN

S U C C E S E
• (Urmate din pag. 1)

tinderea liniei de triere 
la Livezeni și amplasarea, 
în același timp, a unei sta-

ții terminus trănsconteiner 
în vederea unei mai rapide 
descărcări și încărcări a 
vagoanelor de marfă. Ne 
vom preocupa, bineînțeles, 
și de modernizarea în con
tinuare a gării Petroșani".

Ne înălțăm mereu pe 
‘verticală.

SPORȚ » SPORT « SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT » SPORT

Cu privire la desfășurarea

Cupei ziarului „Steagul roșu" la schi

I M POR T A N T
Din dorința de a da 

posibilitate unui număr 
cît mai mare de elevi ai 
Școlii sportive din locali
tate, de a participa la cu
pa organizâtă de ’ziarul petiții organizate în afa- 
nostru la schi, de comun 
acord cu Consiliul muni
cipal de educație fizică și 
sport s-a stabilit amîna- 
rea competiției programa
tă inițial pentru 18 febru-

arie. La
de altfel
nici din luna februarie) e- 
levii școlii sportive sînt 
cuprinși în diferite com-

această dată (ca 
și în alte dumi-

ra județului.
Ediția din acest an a 

cupei (a V-a) va avea loc 
la începutul lunii martie, 
la o dată ice va fi anunța
tă din timp.

Avancronică
• Cu cit ziua începerii 

campionatului 
se 

Pe-

returului 
diviziei A de fotbal 
apropie, echipa Jiul 
troșani își intensifică pre
gătirile. Duminică, ora 
are loc meciul de
rificare dintre Jiul
A.S.A. Tirgu Mureș. , 
aceeași zi, ora 10, au 
și meciurile din „Cupa 
iarnă"' dintre- Jiul 
ni’ori) — Minerul 
șeni (teren Jiul II), C.S.Ș. 
Petroșani (juniori), — Pre
paratorul Petrila, Pa- 
rîngul _Lonea — Minerul 
Aninoasa.

11, 
ve- 

s?i 
In 

loc
de 

(ju-
Paro-

• Schiul , alpin .este pre
zent duminică, la ora 9,39, 
în Paring prin întrecerile 
etapei județene, a „Dacia- 
dei" pentru tinerii între 
.14-19 ani. .

• Sîmbătă, ora 16, și 
duminică, ora 8,30, pe a- 
rena Asociației sportive 
Constructorul minier .Pe
troșani, se desfășoară tu
rul doi al campionatului 
municipal de popice, pe 
echipe, rezervat juniori
lor.

pută duminică, îneepînd 
eu ora 10,30, la clubul 
din Vulcan. Participă ju
niorii secțiilor de box Mi
nerul Lupeni, Jiul Petri
la și Minerul Vulcan.

• In campionatul mu
nicipal de tenis de masă 
pe echipe au loc duminică, 
ora 9,30, întrecerile dintre 
Vîscoza Lupeni — Prepa
ratorul Coroe.ști, Minerul 
Paroșeni — E.G.C.L. Lu
peni, Minerul Vulcan — 
Constructorul minier Pe
troșani și Preparatorul 
Lupeni —■ Preparatorul 
Petrila. In aceeași zi, și 
la aceeași oră, în sălile 
Școlii sportive din Pe
troșani au loc întrecerile 
etapei municipale a „Da- 
ciadei" la tenis de masă

< Etapa municipală a ^te Pentru categoria 14- 
campionatului republican 19 an1, 
de box la juniori se dis- CJ>
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A XXX-a aniversare a Teatrului de stat
„Valea Jiu ui a

Teatrul minerilor

modernizarea 
eficiențeiȘl

Abia trecuse prima vară 
a Republicii cînd la Petro
șani, oraș al minerilor din 
cel mai mare bazin car
bonifer al țării, a descins 
o trupă de actori și tehni
cieni care, în fostul Cazi
nou muncitoresc, puneau 
bazele celei mai reprezen
tative instituții artistice 
din județul Hunedoara: 
Teatrul de stat „Valea 
Jiului", cunoscut în țară 
ca teatru al minerilor.

în octombrie 1948 a avut ___
. ! oe prima reprezentație Zecu.

care deschidea stagiunea 
noului teatru cu 6 conie- 
die de I. li. Caragiale 
scrisoare pierdută".

Anii au trecut.
Pentru minerii de 

cele două Jiuri, pentru 
derurgiștii Hunedoarei

Zabalon, M. Ciobănii, P. 
Șerban, Silvia Georgieă, 
L. Radu, la cei care sînt 
prezenți de la începutul 
teatrului — Marin Dumi
trescu, 1 lie Ștefan,

Ne gîndim la actorii, cu 
tîmple argintii, întîlniți pe 
stradă, a căror carieră ar
tistică s-a încheiat la tea
trul nostru, după mulți ani 
de munCă aici i Justin 
Handoea, Maria Dumitres
cu, Al. Jeles, Jean To- 
mescu, Costin Iliescu, Al.

pe 
și- 
ți 

ai Călanului, pentru țăra
nii din Țara Hațegului și 
de pe Mureșul hunedorean 
au fost prezentate sute de 
premiere cu piese semna
te de Alecsandrî, Dela- 
vrancea, Caragiale, Camil 
Petrescu, Barangă, Dayido- 
glu, Horia Lovinescu, Mu- 
șațescu, Shakespeare, Mo- 
liere, Goldoni, V. Hugo, 
Cehov, Gogol, Ibsen și alți 
dramaturgi clasici și con
temporani.

Dar afișul teatrului pe- 
froșănean a fost prezent în 
sate și orașe din întreaga 
țară, chiar Capitala fiind 
gazdă primitoare 
mesagerii artei 
profesioniste din 
cărbunelui.

Deceniile scurse 
prilejuit aplauze 
actori și regizori, 
oamenii anonimi 
dau concursul de 
cortină la 
tacolelor 
pantofari, 
plari etc. , .. _ 
mierele absolute, 
montajele literare dedica
tei unor mari evenimente 
istorice și culturale 
viața . municipiului, a 
dețului, a țării.

Ne gîndim acum Ia

pentru 
dramatice 

Cetatea

ne-au 
pentru 
pentru 
care-și 

după
realizarea spec- 
— tehnicieni, 
croitori, tîm- 

—, pentru pre- 
, pentru

Păstrăm memoria celor 
dispăruți —• Ana Colda și 
Gigi Iordănescu —■ nume 
cunoscute pe planul valo- 
rilor interpretative româ
nești. -:

Iată, s-au scurs trei de- 
■ cenii și teatrul noștru are 

acum vîrsta unui om tînăr 
și totuși cu un trecut bo
gat în realizări, cu dorințe 
de noi împliniri.

Să-i întindem mina .prie
tenește. și noi spectatorii, 
bucuroși că avem o astfel 
de instituție artistică ce 
lipsește multor orașe mari, 
mai vechi."

E o obligație morală, fi
rește, pe care o avem, ali
mentată de marile reali
zări socialiste din Valea. 
Jiului, reclamată de cerin
țele culturale .proprii omu
lui zilelor noastre. .

Și, dacă fiecare din noi 
am fi prezenți la cel pu
țin un spectacol dintr-o 
stagiune, ne-am face da
toria față de noi înșine, 
față de teatrul nostru. în 
curînd vom putea viziona 
o capodoperă a teatrului 
istoric modern „Petru Ra- 
reș“ de Horia Lovinescu. 
Pînă atunci, aplauze pentru 
slujitorii de ieri și azi ai 
scenei din Petroșani, gîn- 
durl de bine, cronici favo-

— Unitatea de acțiune, a 
celor chemați să participe 
la organizarea vieții edu
cative și culturale, este nu 
un aspect exterior, ci de 
conținut în problematica 
educației. Care este expe
riența din Eupeni ?

•— Mai întîi ani analizat 
modul cum a participat o- 
rașul nostru în faza de 
masă a Festivalului națio
nal „Cîntarea României*, 
ediția a Il-a. în general, 
rezultatele obținute sînt 
superioare celor de la e* 
diția I a festivalului, to
tuși, nu sîntem mulțumiți 
pentru că avem posibilități 
mult mai însemnate atît 
în ceea ce privește desfă
șurarea unor acțiuni poli
tico-educative, cit și în do
meniul cultural și artistic. 
Iată pentru ce acum toți 
factorii cu atribuții precise 
—2 bineînțeles, și consiliul 
de conducere al clubului, 
comitetul de. cultură și e- 
ducație socialistă ■— au 
pornit un ciclu de acțiuni 
frumoase, care se-vor am
plifica și diversifica plin 
noi inițiative ' în cinstea 
aniversării a 50 de ani de 
la pagina de istorie scrisă

din 
ju-

cei

iI
I
i
)

*

I 
i

l-abile si mulți, mulți spec- ț
: V

Mircea MUNTEANU V
tatori.

Perseverența
— Profit în

L-am intîlnit pe loșif 
Tellmann în decursul ani
lor ca unul dintre anima
torii de frunte ai artei și 
ca specialist in toate do
meniile artelor plastice din 
Valea Jiului.

Perseverînd in tratarea 
temelor minerești, îndră
gostit de Valea Jiului, de 
orașul Lupeni mai ales și 
de mineri, în tot ce 
creează își imprimă o notă 
proprie, de originalitate și 
forță, fie că e vorba de 
mozaicul care împodobește 
liceul din Vulcan sau de o 
expoziție personală. .

Aceste gîndiirl m-au in-

Și în domeniul activității educative și cultural- 
artistice transformarea cantității într-d nouă calitate 
este imperativul care stimulează aplicarea unor noi 
metode și forme în vederea realizării unei permanen
țe în viața culturală din Valea Jiului. O experiență 
bună se conturează, în această privință, Ia Lupeni, 
orașul care va aniversa în această vară 50 de ani 
de la luptele minerilor din august 1929. Despre noul 
stil de muncă existent în viața politico-educativă 
și cultural-artistică am avut o convorbire cu tovară
șul MIRCEA ZEMBER, secretar al Comitetului oră
șenesc de partid.

de minerii din Lupeni la 
6 august 1929. .

— Care este conținutul 
acestor colaborări de care 
vorbeați și care nu în 
toate localitățile Văii Jiu
lui este unitară și subor
donată aceluiași scop — 
educația ?

— Pe lingă consiliul o- 
rășenesc de educație po- ■ 
litică și ciiltură socialistă 
își desfășoară activitatea 
comisii pe domenii care 
participă efectiv la orien
tarea și organizarea tutu
ror acțiunilor la club, în 
întreprinderi, în cămine 
de nefamiliști sau în școli. 
După adunarea de analiză

unde corul mineresc e tot 
în stadiul de început, sau 
preparația — manifestă un 
mai viu interes acum. In 
privința clubului mai avem 
multe de făcut.

■— Aniversarea unei ju
mătăți de secol de Ia ero
icele lupte ale minerilor 
trebuie să stimuleze și o 
activitate educativă diver
sificată și echilibrată, de 
continuitate a prezenței în 
mijlocul oamenilor muncii. 
Ce se întreprinde în a- 
ceastă direcție ?

— Avem un program de 
acțiuni care se realizează 
în mod ritmic. Sin tem 
■preocupați, pentru a asi
gura 
bună 
enței 
de o

------------  —.------ ,
a activității cultural-educa
tive și artistice a clubului, 
consiliul de conducere al 
acestei instituții are o e- 
xistență pe care i-o apre
ciem pentru interesul cons
tant față de calitatea 
muncii.

— Cum apreciați activi-
. temelor și lectorilor,tatea desfășurată de clubul 

sindicatului ?
— Dacă în 1978 calitatea 

a fost doar satisfăcătoare, 
acum s-a pornit bine și. 
sînt perspective frumoase. 
De altfel și la întreprinde
rile cu activitate, cultural- 
educativă nesatisfăcătoare, 
dar cu posibilități mari — 
cum este mina Lupeni,

o calitate cit mai
— garanție a efici- 
muncii educative — 
judicioasă selectare a 

.,1 1-, de 
legarea tuturor manifestă
rilor de problematica sO- 
cial-economică a orașului 
Lupeni, a Văii Jiului. Noul, 
aplicat în întreaga activi
tate cultural-educativă și 
artistică, este ceea ce ne 
preocupă în mod prioritar.

SPĂTARU

unui artist
cărbune

Artistul plastic Iosif

cercat admirîndu-i gravu
ra, cu valoare de simbol, 
de la ultimul Salon națio
nal de grafică. Lucrarea 
sa, din ciclul „Minerii", 
intitulată „înaintarea" este 
o chintesență a mineritului, 

întîmplare (sau poate in 
mod premeditat), alături de 
el erau lucrări ai foștilor 
colegi din Filiala U. A. P. 
Petroșani care, cu 20 dc 
ani în urmă, aici, în Va
lea Jiului au pus bazele 
unui nucleu de artiști plas
tici profesioniști, nu me de 
prestigiu acum în arta 
plastică românească. Expu
neau Ethel Lucaci și Sti

viu Băiaș, Iosif Matyas și 
Walther Frederick, toți 
patru plecați din Vale. Sini 
valoroase lucrările foștilor 
colegi, dar parcă gravura

Tellinann în atelierul sau. 
lui Iosif Tellmann are 
ceva in plus, talentul și 
perseverența.

Irimie STRAUȚ

care și-au făcut ucenicia 
la Petroșani, la nume de 

’prestigiu în artă, care au 
lucrat în teatrul de aici : 
Val Mugur, Marieta Sa
dova, Mihai Zirra, Ion 
Olteanu, P S. Băleanu...

Ne gîndim, de aseme- 
4îea, la cei care de mulți 
arii slujesc scena direct și 
indirect: Elisabeta Belba. 
Dumitru Drăcea, Vaier 
Donca, Ștefania Donca, Al. 
Codreanu, Florin Plaur, 
Paulina Codreanu, Mihai 
Clita, Mircea Pînișoară, 
Nicolae Gherghe, Mircea

„O anecdotă provinci
ală" de Alexandr Vam- 

pilov pe scena teatruliti 
din Petroșani.

Note de lectură

„Luni, marți

• în domeniul interpre
tării, pe genuri artistice, 
continuă faza județeană 
a Festivalului național 
„Cîntarea României", edi
ția a doua. Duminica tre
cută, la concursul desfă
șurat la Călan, Teodorei 
Mesaroș din Lupeni i s-a 
atribuit locul II (primul 
loc nu s-a acordat) la re
citatori, urmîrțd să se. 
pregătească de acum pen
tru etapa Interjudețeană,. .

• La Casa de cultură 
din Petroșani se va des
fășura mîine (de la ora 
8,30) faza județeană —, 
pentru pionieri și elevi —

CAR E T
a brigăzilor artistice, so
liștilor vocali și instru
mentiști de muzică ușoa
ră, a formațiilor de dans 
tematic, clasic și modern, 
de estradă și grupuri 
folk.

• Formația vocal-in- 
strumentală „Sonor" de. 
la Casa de cultură din 
Petroșani, cea de muzică 
ușoară „Color" de la clu
bul sindicatelor din Vul
can și grupul de muzică 
folk al Școlii populare de

artă se'"vor afla mîine, la 
Hunedoara, în concursul 
din cadrul etapei jude
țene a Festivalului nați
onal „Cîntarea Români
ei". ' V"

• La depoul C.F.R. din 
Petroșani a avut loc ieri 
o manifestare cultural- 
educativă în întîmpinarea 
„Zilei ceferistului", or
ganizată de Muzeul mi
neritului și Școala gene
rală rir. 2.

• Astăzi (de la orele

18 și 20) Filarmonica de 
stat' din Arad va pre
zenta spectacole de mu
zică populară pe scena 
Casei de cultură din Pe
troșani.

• Astăzi (de la ora 18) 
la Casa de cultură este 
organizată, în cadrul ci
clului de acțiuni cultural- 
educative „Zilele între
prinderii", o seară pentru 
ceferiștii din Petroșani. 
Programul artistic este 
susținut de formația de 
satiră-umor și ansamblul 
folcloric „Mîndra" al 
Văii Jiului.

Actorul Radu Beligan es
te de'-p viață un slujitor de
votat al scenei românești, 
dar iată că al doilea volum 
de publicistică „Luni, 
marți miercuri..." (Editura 
Eminescu—1978), o carte 
ciudată, anevoie clasifica- 
bilă, masivă și densă totuși, 
vine să întregească omul 
de teatru și arta sa.

In volum sînt însemnate 
majoritatea articolelor apă
rute în coloanele ziarelor, 
ori în ..Caietele Teatrului 
Național", despre viața și 
cultura românească, ca și 
reflecții despre receptării 
ei critică sau binevenite 
puncte de vedere. în pri
mul rînd este pusă în lu
mină „o lume sfîșiată de 
nenumărate confruntări fă
țișe ori subterane și dez
lănțuiri rudimentare, dar 
traducînd complexe și te-, 
nebroase procese intime", 
cum notează însuși autorul.

în al doilea rînd este re
levat un program critic 
clar, o concepție unitară și 
o metodologie modernă și 
actuală nu numai pentru 
domeniul artei dramatice, 
ci și al reflecției critice în 
general. Sînt reexaminați 
— ca ființe vii, nu ca făp
turi de vis — Hamlet, vic
timă a trădării, Electra, 
virginitatea răzbunătoare. 
Regele Lear, idee justiția
ră, Dandanache, simbol ăl

, miercuri..."
de Radu Beligan

unei lumi epuizate de pro
pria ei răscruce. Se vede 
că Radu Beligan trăiește 
și în afara scenei comedi
ile și dramele eroilor, în 
haina cărora „a intrat", ca 
pe niște vaste procese re

deschise la porunca expre
să a timpului nostru.

Dacă citești cu luare-a- 
minte — „Luni, marți, 
miercuri..." observi că e o 
culegere de studii. Dincolo 
însă de eeeă ce „se vede" 
printre filele cărții, zboa
ră nori de păpădie, plutesc 
păsări onirice, sarcasm sau 
indignare, nechează cei ca
re nu beau bere, eroi des
pre care știam — sau ni 
se părea că știm — mai cu 
seamă ce vor, nu și ceea ce 
sînt. Adevărul curat și di
rect, antidogmatic, este 
spus de un om de teatru și 
care meditează cu gravita
te asupra teatrului, neîn
grădit în formule, de aceea 
te îndeamnă volumul să-l 
citești ea pe un roman. Și 
cu o plăcere r.ară, pentru 
că Radu Beligan, omul de 
cultură și spirit, nu lașa 
loc „vulnerabilității perfec
țiunii", și nu vede lumea 
ca frumusețe stearpă în 
dimensiuni canonizate, de 
riglă și compas, ci o alta 
făcută să o aprobăm. Și 
să o pricepem.

Dumitru Dom IONAȘCU
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Vizita de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu 

Republica Populară Bulgaria
Tovarășa Elena Ceaușescu 

unități economice și sociale ale

FILME

Convorbiri 
oficiale

• (Urmare din pag. 1) • (Urmare din pag. 1)

Milko Balev, membru al 
C.C. al P.C. Bulgar, șeful 
Cabinetului primului se
cretar al C.C. al P.C. Bul
gar, Petăr Danailov, mem
bru al C.C. al P.C. Bul
gar, ambasadorul R.P. Bul
garia în Republica Socia
listă România.

în timpul convorbirilor 
— desfășurate într-o,. at
mosferă cordială, caracte
ristică raporturilor dintre 
cei doi conducători de 
partid și de stat, dintre ță
rile și popoarele noastre — 
au fost examinate stadiul 
actual și perspectivele re
lațiilor dintre Partidul Co
munist Român și Partidul 
Comunist Bulgar, dintre 
Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară 
Bulgaria.

în cursul convorbirilor 
au fost abordate, de ase
menea, o serie de probleme 
ale vieții internaționale și 
ale mișcării comuniste și 
muncitorești.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov 
au exprimat hotărîrea fer
mă a Partidului Comunist 
Român și Partidului Comu
nist Bulgar, a României și 
Bulgariei de a conlucra și 
în viitor tot mai strîns și 
de a-și aduce contribuția la 
întărirea colaborării din
tre țările socialiste, la cau
za generală a socialismu
lui și păcii.

și de Țano Gabrovski, 
prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc Razgrad al 
P.C. Bulgar.

Primul obiectiv înscris în 
programul vizitei este în
treprinderea de sticlărie și 
porțelanuri — unitate nouă, 
înălțată în partea de nord- 
vest a orașului. Directorul 
unității, ing. Stancio Mila- 
nov, adresează un cald și 
respectuos salut, mulțu
mind din inimă pentru o- 
norarea pe care le-o face 
tovarășa Elena Ceaușescu 
de a le vizita întreprinde
rea, de a se întîlni cu mun
citorii ei.

Tinere oferă buchete de 
flori.

Tovarășa Elena Ceaușescu 
vizitează apoi cîteva din 
secțiile de bază ale .acestei 
moderne unități a indus
triei ușoare bulgare.

Tovarășa Elena Ceaușescu 
urmărește cu interes’ mi
găloasa artă de decorare 
manuală a serviciilor de 
masă, apreciind gustul ra
finat și îndemînarea celor 
care creează modele apre
ciate atît de consumatori 
interni, cît și de cei din 

. străinătate.
Directorul fabricii arată 

că în această unitate se 
cunoaște bine și se studia
ză cu atenție experiența 
românească în producerea 
sticlei și porțelanului, pre
cizând că există un interes 
real pentru stabilirea unor 
contacte strînse cu specia
liștii români din această 
ramură a economiei.

Vă împărtășim cu cea 
mai mare plăcere experien
ța acumulată de specialiș
tii și muncitorii noștri — 
a precizat tovarășa Elena 
Ceaușescu. Trimiteți la noi 
specialiști de-ai dumnea
voastră să cunoască activi
tatea unor asemenea colec
tive de ceramist! și sti
clari, cum sînt cele ale fa
bricilor din Cluj-Napoca, 
Mediaș, Buzău. Vor avea 
de cîștigat și unii și ceilalți.

Directorul întreprinderii 
mulțumește și adresează to
varășei Elena Ceaușescu 
rugămintea ca, în aminti
rea acestui moment im
portant din istoria unității, 
să semneze în „Cartea de 
onoare" a întreprinderii.

în continuare se vizitea
ză creșa și grădinița 
„Gheorghi Dimitrov", afla
te în zona în care prinde 
contur cel mai nou cartier 
de locuințe al orașului. Su
te de elevi ai școlii profe
sionale din apropiere fac 
tovarășei Elena Ceaușescu 
o primire emoționantă. Se 
scandează, cu toată vigoa
rea vîrstei, „Vecina druj- 
ba !", „Vecina drujba !“ 
(„Prietenie veșnică !“) Pen
tru această vizită ce ono
rează instituția de învăță-

Partidă de
Răspunzînd invitației to

varășului Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulga
ria, tovarășul Nicolae

a vizitat 
orașului Razgrad 
mînt preșcolar, cei mai ta- 
lentați copii au pregătit un 
program de cîntece și dan
suri.

Tovarășa Elena Ceaușescu 
se interesează de criteriile 
care stau la baza primirii 
copiilor în ereșe, de felul 
în care se elaborează și se 
aplică programa de educa
ție a preșcolarilor, cum se 
organizează activitățile de 
formare a viitorului elev, 
precizînd că, în ultimul 
timp, în învățământul pre
școlar românesc a început 
experimentarea unor meto
de care urmăresc asigura
rea unui minim de deprin
deri școlare, care să ușu
reze trecerea copilului de 
la treapta preșcolară la 
primul an de învățămînt.

La încheierea vizitei, to
varășa Elena Ceaușescu a- 
dresează gazdelor calde 
mulțumiri pentru ospita
litate și urează educatoa
relor, surorilor medicale, 
întregului personal al a- 
c.estei mari și moderne u- 
nități preșcolare din Raz
grad succese tot mai mari 
în nobila misiune de mode
lare a constructorilor de 
mîine ai Bulgariei priete
ne. .

vînătoare
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
participat, vineri diminea
ța,la o partidă de vînătoa
re organizată în pădurile 
din jurul localității Voden.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

PETROȘANI — 7 "No
iembrie : Gustul și culoa
rea fericirii ; Republica : 
Aventurile lui Robin 
Hood Unirea : Oamenii 
rămîn oameni.

LONEA : Din nou îm
preună.

ANINOASA : Aurul lui 
Mackena. seriile I-II.

VULCAN : Din nou îm
preună.

LUPENI — Cultural : 
întoarcerea proscrișilor. 
Muncitoresc : Orfana.

URICANI : Albinele
sălbatice.

lă. 15,55 Clubul tineretu
lui. 16,45 Publicitate. 16,50 
Săptâmîna politică inter
nă și internațională. 17,05 
Turneul celor 5 națiuni la 
rugbi: Islanda—Anglia.
Transmisiune de la Dub
lin. 18,35 Antologia fil
mului pentru copii și ti
neret. Anii de aur ai co
mediei. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Consiliile unice a- 
groindustriale preiau „din 
mers". 20,10 Teleenciclo- 
pedia. 20,40 Film serial : 
„Mînuitorii de bani", 
pisodul 4. 21,30 De la 
glumă la alta. 22,30 
lejurnal. Sport.
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TV.
Curs
12,55 

franceză. 
■ prînz.

Dakar

Congresul Național al Partidului African 
al Independentei din Senegal

DAKAR 16 (Agerpres). —■ 
Vineri s-au deschis Ia Da
kar lucrările celui de-al 
II-lea Congres național al 
Partidului African al In
dependenței din Senegal, la 
care participă și reprezen
tanți ai unor partide și 
mișcări progresiste și de
mocratice de peste hotare.

{ Partidul Comunist Român 
este reprezentat de tova
rășul Aurel Duma, mem
bru al C.C. al P.C.R.

In prima zi a Congresu
lui, Majhemout Diop, preșe
dintele P.A.I., a prezentat 
raportul de politică gene
rală, care definește liniile 
fundamentale ale activită
ții viitoare a partidului, în 
condițiile existenței sale le
gale.

Reprezentantul P.C.R. a 
prezentat salutul partidu
lui nostru și. a urat succes 
deplin lucrărilor Congresu
lui.

Evenimentele din Ciad
N’DJAMENA 16 (Ager

pres). — Președintele Cia
dului, Felix Malloum și 
forțele armate fidele lui 
s-au retras pe un alinia
ment din apropierea aero
portului internațional al 
capitalei. După încetarea 
focului realizată joi seara, 
forțele care-1 sprijină pe 
premierul Hissen Habre au 
atacat din nou aeroportul 
provocînd stricăciuni tur
nului de control și avionur 
lui prezidențial — relatea
ză agenția France Presse.

După patru zile de lupte

crînccne, subliniază agenția 
Reuter, forțele care-1 spri
jină pe Habre au obținut 
controlul părții de nord a 
capitalei țării.

Pe de altă parte, agenția 
France Presse, citind surse 
informate, arată că delega
ția sudaneză trimisă de ore- 
ședintele Gaafar El Ni- 
meiri, urmează să soseas
că la N’Djamena pentru a 
încerca să concilieze pozi
ția președintelui Ciadului 
cu cea a primului minis
tru.

Alegeri legislative în Bangladesh
DACCA 16 (Agerpres). 

La 18 februarie în Ban
gladesh au loc alegerile 
legislative. Cele 300 de , 
locuri din parlamenutul ță
rii voi- fi disputate de pes
te 2 000 de candidați, re-

prezentînd 28 de partide 
politice. Sînt invitați la ur
ne 38 637 600 alegători. Gu
vernul a cerut partidelor 
politice să. contribuie la 
menținerea unei atmosfere 
de calm.

Declarațiile secretarului general 
al P. C. Italian despre perspectivele 

formării noului guvern
ROMA 16 (Agerpres). —• 

După întâlnirea cu pre
mierul desemnat Giulio 
Andreotti, secretarul ge
neral al Partidului Comu
nist Italian, Enrico Berlin- 
guer, relevi nd că propune
rile premierului desemnat 
în special ..cele referitoare 
la lupta împotriva teroris
mului și la politica econo
mică" sînt insuficiente și 
că Partidul Democrat-Creș- 
tin continuă să susțină pre
judecata împotriva intrării 
unor reprezentanți comu
niști în guvern, a declarat : 
„Dacă democrat-creștinii nu 
renunță la această poziție 
obstinată, singurele alter
native sînt un guvern fără
IRAN

un premier democrat-creș
tin.

Dacă democrat-creștinii 
■nu vor să participe la un 
astfel de guvern, ei vor tre
bui să-și găsească loc în 
opoziție, unde a fost pînă 
acum partidul comunist, în 
timp ce un alt guvern for
mat de alte partide va în
făptui un program națio
nal de unitate și solidarita
te", a spus Enrico Berlin- 
guer. Acestea — a arătat 
el — sînt singurele posibi
lități de evitare a dizolvă
rii parlamentului și orga
nizării de alegeri legislati
ve anticipate pe care n^ci. 
P.C.I. nu Ie dorește.

Măsuri pentru revenirea la cursul normal
al vieții

TEHERAN 16 (Agerpres). 
•— Vineri, în capitala Ira
nului situația a fost calmă, 
dar autoritățile iraniene au 
continuat să adreseze ape
luri populației de a respec
ta legalitatea și de a șe ab
ține de la atacuri armate. 
Printr-un comunicat al gu
vernului, difuzat de postul 
de radio național, s-a anun
țat că sîmbătă toți func
ționarii iranieni vor relua 
activitatea și că, in aceeași 
zi, vor reîncepe cursurile 
școliloi’ și universităților. 
De asemenea, în aceeași 
zi va fi reluat, după o în
trerupere de 50 zile, trafi-

sociale
cui aerian pe aeroportul 
din Teheran.

Guvernul a hotărît con
fiscarea tuturor pro
prietăților șahului și mem
brilor familiei imperiale. 
De asemenea, s-a hotărît 
deschiderea unei anchete 
asupra .provenienței averi
lor miniștrilor și altor înal- 
,te oficialități ale fostului 
regim. Un tribunal extra
ordinar a judecat și con
damnat la pedeapsa capi
tală patru generali ai fos
tului regim. Sentința a fost 
executată.

12,30 Telex. 12,35 
de limbă spaniolă. 
Curs de limbă
13.15 Concert de
14.15 Corespondenții ju
dețeni transmit... 
Cîntece populare.
Un fapt văzut de aproa
pe. 15,25 Agenda cultura-

14,35
15,05

a H-a :
65 18 72

Extragerea
74 89 76 5 8

Extragerea
15 22 69 73

FOND 1 152 849 lei. 
REPORT 168 814 lei.

Rezultatele tragerii 
din 16 februarie 1979

I : 40 50
52

Loto

Centrul de cercetări pentru 
securitate minieră Petroșani

scoate la concurs

- DOUĂ POSTURI DE CERCEȚĂTOR 
ȘTIINȚIFIC PRINCIPAL GRADUL III

Pentru înscriere candidații vor prezenta 
compartimentului personal din C.C.S.M. Pe
troșanii actele prevăzute în Statutul pentru 
organizarea activității și promovare a per
sonalului de cercetare, în termen de 30 de 
zile de la data publicării anunțului cTe față.

Informații la telefon 41622, 41621, in
terior 117,

I. C. S. Mixtă Vulcan
ÎNCADREAZĂ

prin concurs sau transfer în interesul servi
ciului:

- 1 zidar

- 1 lăcătuș mecanic

- 2 muncitori necalificați (bărbați)

încadrarea se face conform prevederilor 
Legii nr. 12/1971.

Informații suplimentare se pot obține la 
compartimentul personal din întreprindere, 
cu sediul în Vulcan, strada Romanilor nr. 1, 
telefon 70292.

Mica publicitate
VlND circular cu motor 

10 C.P. pe benzină, preț 
convenabil. Marina Gheor- 
ghe, Lupeni, strada Tușu
lui nr. 1. (112)

PIERDUT certificat de 
calificare, gradul I, seria 
A 227, eliberat de I.C.I. Lu
duș — Iernut, certificat 
calificare gradul II, seria 
A 33935, eliberat de T.E.M. 
București, autorizație ins
talator electrician eliberată 
de I.R.E. Deva, pe numele 
Simion Teodor. Se declară 
nule. (110)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Anca 
Iosif, eliberată de E.G.C.L. 
Petroșani. Se declară nu
lă. (111)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mihai. 
Ion, eliberată de I.M. Pa- 
roseni. Se declară nulă. 
(113)

ANUNȚ DE FAMILIE

FAMILIA anunță cu 
adîncă dufere că la da-' 
ta de 21 februarie se îm
plinește un an de la 
dispariția aceleia care a 
fost o foarte bună ma- 

,mă, soacră și bunică
HEBEDEAN SOFIA

Nu te vom uita nicio
dată, scumpa noastră 
mamă. (106)

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA! Petroșani, str. Republicii, nr. 90, teleioane 4 16 62 (secretariat), 4 24 61 (sec(ii). TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 57,


