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Miercuri, 21 februarie a.c., la Palatul Republicii, a avut loc ședința Consiliului de Stat, prezidată de tovarășul Nicolae Ceausescu, președintele Republicii Socialiste România.La ședință au participat, ca invitați, viceprim-miniștri ai guvernului, miniștri, alți conducători de organe centrale, președinți ai unor comisii permanente ale Marii Adunări Naționale.In cadrul ședinței. Consiliul de Stat a dezbătut și adoptat Decretul pentru modificarea Legii nr. 18/1968 privind controlul provenienței unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobîndite în mod licit ; Decretul privind normarea stocurilor de mărfuri în comerțul cu ridicata ; Decretul; privind donarea de singe în scopuri terapeutice ; Decretul pri-

civile, semnat la Bucu- 1978 ; Acordul dintre Republica Socialistă România pe de o parte, și Uniunea Economică Belgo-Lu- xemburgheză, pe de altă parte, privind promovarea, protejarea și garantarea reciprocă a investițiilor, semnat la Bruxelles la 8 mai 1978 ; Convenția dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind echivalarea actelor de studii eliberate în cele două țări, încheiată la Belgrad la 19 octombrie 1978 ; Convenția dintre Republica Socialistă România și Republica Austria privind echivalarea diplomelor de bacalaureat, semnată la București la 11 noiembrie 1978 ; Acordul regional relativ la utilizarea de către serviciile de radiodifuziune de frecvențe vind condițiile de stabilire a terenurilor din benzile de unde hectometrice în Rede aeronautică, a zonelor de siguranță și a servituților aeronautice ; Decretul pen- -tru modificarea Decretului nr. 318/1977 privind conferirea titlului de „Erou al Muncii Socialiste", a ordinului „Meritul Agricol" clasa I și a altor distincții județelor, unităților agricole socialiste și țăranilor cu gospodărie individuală dirj -gonele necooperativizate, pentru realizări deosebite în sporirea producției agricole; Decretul privind trecerea în proprietatea statului a unor imobile proprietate personală construite în județul Neamț .cu încălcarea dispozițiilor legale.Consiliul de Stat a examinat și ratificat: Tratatul de, cooperare în domeniul brevetelor, adoptat la Conferința diplomatică 'de la Washington la 19 iunie 1970 ; Convenția asupra viitoarei cooperări multilaterale în domeniul pescuitului în nord- vestul Oceanului Atlantic, semnată la O- ttawa Ia 24 octombrie 1978 ; Acordul general de cooperare economică și tehnică între guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Argentina, semnat la București la 21 iulie 1978 ; Convenția dintre Republica Socialistă România și Republica Arabă Siriană privind asistența judiciară în materie civilă, 'familială și penală, semnată la Damasc la 2 decembrie 1978 ; Acordul dintre Gu vernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Democratice Sudan pentru servicii aeriene între și dincolo de teritoriile lor respective, semnat la București l-a 13 mai 1978 ; Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul FederaJ-Militar al Republicii Federale Nigeria privind serviciile aeriene între și dincolo de teritoriile lor, semnat la București la 7 iunie 1978 ; Acordul• dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Congo privind trans-

porturile aeriene rești la 21 iulie

giunile 1 și 3 și din benzile de unde kilometrice în Regiunea 1. încheiat la Geneva la 22 noiembrie 1975 ; Acordul privind capacitatea juridică, privilegiile și imunitățile Organizației internaționale de Telecomunicații Spațiale „Intersputnik", încheiat la Berlin la 20 septembrie 1976. Totodată, Consiliul de Stat a hotărît aderarea Republicii Socialiste România la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londră la 1 noiembrie 1974.Toate decretele menționate au fost, în prealabil, examinate și avizate favorabil de comisiile permanente ale Marii Adunării Naționale, precum și de către Consiliul Legislativ.Consiliul de Stat a analizat, apoi, și aprobat Raportul asupra activității de control financiar-bancar în economie pe anul 1978, prezentat de Curtea Superioară de Control Financiar.In continuarea lucrărilor, Consiliul de Stat a dezbătut și aprobat măsurile luate de conducerile unor ministere și alte organe centrale ca urmare a analizelor e- fectuato de comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale referitoare la aplicarea legislației in diferite domenii de activitate.Consiliul dc Stat a examinat și aprobat Raportul Comisiei pentru analiza activității de soluționare a propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor muncii adresate Consiliului de Stat in a- nul 1978.Consiliul de Stat a aprobat Programul privind analizele ce vor fi efectuate, anul 1979, din însărcinarea Consiliului de Stat, de comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale, pe baza, rapoartelor și informărilor ce vor fi. prezentate < unele organe centrale și locale de stat.
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Maistrul Gheorghe Lupu, din sectorul IV al minei Lupeni, se ocupă acum, de un abataj eu complex mecanizat. Pentru el, faptul ca atare; nu-i ceva ieșit din comun. L-am auzit vorbind, am urmărit minerii din brigada lui Valentin Tofană de care răspunde.. Sîn- tem lîngă combină, stăm de vorbă; „In abatajul nostru, o defecțiune Ia combină este remediată în cel mult 30 de minute. Timpul cîștigat c pentru producție".După înfățișare, după 'gîndurile mărturisite, îl poți socoti un om în plină maturitate, energic și poate, puțin dur. Pare mai tînăr decît este. și mai ambițios decît îi a- rată firea.. „Am venit la Lupeni, fără să bănui că mă voi lega pentru totdeauna de aceșț loc.; Venise timpul să-mi fac un rost în viață, să-mi. aleg o meserie. Cu această do-
I Vă informăm

In aceste zile, în paralel cu lucrările de cons trucție, la viitoarea fabrică de mobilă din Petrila se montează utilajele sosite pe șantier, a căror valoare depășește 4 000 000 lei. Sn acest fel, constructoriiPetrila al T.C. Ind. mișoara contribuie punerea în funcțiune fabricii la termenul pla nificat — 1 iulie. (LV.).
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Se apropie luna; martie, AU apărut ghioceii și odată eu ei, mârțișoare- le. Magazinele LC.S.M.L Petroșani și întreprinde-
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10-20 februarie
Cea mai
Minerii Văii Jiului au extras 

de la începutul lunii februarie

o formație de frunte a I.M.
Brigada minerului Valentin Tofană — 

. Lupeni.rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzz

APA VI£ A
JIURILOR

. rință am coborît în dine". O vigoare psihică deosebită îi dirijează felul de aii, de a gîndi.— De fel sînt din părțile Moldovei, de pe lingă Comănești. Și cum ajunsesem maistru, ce mi am

comoda. Știam meserie, plecasem de aici cu o mare școală, școala Lupe- niului, care n-are rival în minerit, și totuși... nu mergea. După doi ani m-am întors. Inginerul Pavel Luculescu mi-a spus că „cine bea apa Jiului n-o uită în veci. E apă vie !" O fi cum zice inginerul, o apă vie. Credeam că dueîndu-mă acolo și oamenii de-ai mei... N-a fost și sînt bucuros că fiind așa, sînt din nou aici, la mina unde am crescut și m-am format ca om. Asta-i foarte important pentru un miner".Omul acesta, Gheorghe Lupu, înalt, cu fața o- soasă, neagră de praful cărbunelui, brăzdată de transpirație, cu gîndul și ochii înfipți în uriașa mișcare din jur, zîmbeș- te : Odată cu -introduce-

In pagina a 3-a

zis : „Mă, Ghiță, ce mai stai I? Acolo, în sat, cine se mai poate compara cu tine !" îmi spuneam a- desea privind cu mîndrie, cînd pe poarta minei ieșeau vago.nete încărcate cu cărbune la care con- tribuisem și eu. Așa stînd lucrurile, m-am transferat la Comănești. Alte condiții,; alți oameni. Cu toate cului, nu m-am putut a- (Coutmuare tn pag a Z-a)

Dumitru Dem IONA.ȘCUcă eram de-al lo- ----- ------------—.-------- ——
rile comerciale Vulcan - și Lupeni au pus la dispoziția cumpărătorilor peste 200 000 de mărțișoare — un frumos și util dou pentru cei dragi. (E. Demian).• ............. .. —Prin programele pe re le prezintă în față menilor muncii, artistică de la l.F.A. Vîs- coza a devenit în scurt timp cunoscută. Recent, ea a prezentat uri spectacol satiric la adresa celor care absentează nemotivat, întîrzie de la serviciu, nu își realizează sarcinile de plan. (C. Val.)—Faza pe localitate concursului de circulație.
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Aniversarea Teatrului
de stat din Petroșani

30 de ani dăruiți 
dezvoltării si

înfloririi vieții 
spirituale 

în Valea Jiului

a fost cîștigată la câni deCasei de copii iar la Vulcan de Școlii generale Pînă la sfirșitul decade a lunii mează să-și reprezentanții municipală a lui, programată11 martie, și din

Uri- reprezentativu școlari, ci nr. 6. primei martie ur- desem tieze la faza concursu- pentru pionierii celelalte localități ale municipiului. (T.V.).♦---- —In zilele de 24 și 25 februarie aic pe pîrtiile din Paring va avea loc finala concursului republican la schi alpin pentru copii. Vor parti-

cipa peste 150 de .concu- reriți din țară. (C.D ).
♦ ...-Formațiile artistice ale Facultății de mine, participante la ediția a Il-a a Festivalului național ,,Cîntarea României" și-au reluat repetițiile. Revista țească" ritată laudă tul, precum și ființării corului ții lansată de tele C.A.S.C., Bud. Subscriem cu licitările de rigoare. (Ștefan Cos tea).

„Viața studen- apreciază cu trie- evenimen- ideea în- facultă- președin- Nicolae fe-
vă informăm

i
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• întreprinderile miniere Lupeni, l’e- 
trila și Paroșeni au extras suplimentar, în 
primele două decade ale acestei luni, 
12 365 de tone de cărbune, cu 6 437 de to
ne mai mult decît în aceeași perioadă a 
lunii ianuarie, acumulind de la începutul 
anului un plus de 19 300 de tone.

• Cel mai mare plus al decadei a doua 
a lunii februarie îl deține colectivul mi
nei Petrila — peste 7 000 de tone.

• In fruntea întrecerii socialiste, de Ia 
începutul anului, se află, în continuare, 
mina Lupeni, cu 16 200 de tone de căr
bune extras suplimentar.

• Majoritatea întreprinderilor miniere 
din Valea Jiului au obținut în perioada 
1—20 februarie producții superioare față 
de aceeași perioadă a lunii precedente. 
Astfel, un adevărat reviriment au cons
tituit realizările minei Paroșeni — de Ia 
minus 2 128 tone, după două decade din 
ianuarie, mina are plus 1014 tone de 
cărbune la încheierea celor două decade 
ale lunii februarie ; mina Vulcan — mi
nus 5 965 în perioada 1—20 ianuarie și 
planul realizat integral în aceeași perioa
dă a lunii februarie
nus 5 870 de tone — între 1 și 
și minus 979 de tone între 1 
bruarie.

O creștere substanțială a 
realizate în primele două 
februarie față de aceeași 
ianuarie au mai realizat 
noasa și Bărbăteni.

mina Lonea— mi-
20 ianuarie 
și 20 fe-

producției 
decade ale lunii 
perioadă a lunii 
și minele Ani-
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Pentru redresarea activității

minei Livezeni

Toate eforturile concentrate
în vederea 

ireproșabile aIn acest an, producția fizică de cărbune planificată să se realizeze la l.M. Livezeni este aproape dublă față de anul trecut. Temeiuri obiective — între care linia de front pregătită și extinderea mecanizării proceselor din subteran, respectiv creșterea productivității muncii pi'in introducerea în exploatare în lunile următoare a unor complexe de abataj — fac pe deplin posibil acest salt.Aceste condiții au fost satisfăcute și la nivelul creșterilor de producție — de aproximativ 200 tone pe zi — înregistrate în inauarie și februarie. Dar, colectivul nu și-a îndeplinit planul în prima lună a anului, con- tinuînd să înregistreze minusuri și în această lună; Cauza e una singură ) strangulările ce intervin pe 
I fluxul de transport al a- batajelor și lucrărilor de 
1 pregătiri care deverseazăcărbunele la orizontul. 475, (Continuare în pag. a 2-a)..
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Respectiv, ; descensoarele spre orizontul 300 nu corespund funcțiunilor scontate la proiectare. S-a i- vit astfel și un alt impediment, acela că benzile de transport de pe „magistrala 300" sînt utilizate, practic, 24 de ore pe zi, întreținerea și reparația acestora efectuîndu- se doar în timpul opririlor accidentale — opriri, din păcate, prea numeroase. Să notăm, de pildă, că într-p discuție purtată în urmă cu două zile cu directorul întreprinderii, inginerul Dumitru O- priș, și cu cei doi ingineri șefi — cu probleme miniere și electromecanice ale minei — interlocutorii apreciau că timp de o treime din perioada primelor două decade ale lunii februarie benzile de pe magistrala cărbunelui- au stat. Ca urmare, bri-
A. HOFFMAN
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Din viața organizațiilor
de partid

de mina
Pregătirea 

propagandiștilorRecent, la punctul documentare de laPetrila a-'avut loc instruirea propagandiștilor din învățamîntul politico-ideologic de partid și al U.T.C. Iii cadrul programului de pregătire, propagandiștii au prezentat acțiunile întreprinse pe linia bunei desfășurări a învățămîntului politic, formele și modalitățile folosite pentru legarea concretă a dezbaterilor de preocupările colectivului. Au fost prezentate trei expuneri': „Procesul deangrenare și convingere în activitatea de propagandă", „Activitatea politico- ideologică de formare a o- mului nou", „Munca desfășurată de organizațiile de partid pentru întărirea rîndurilor partidului". Cu acest prilej au fost oferite consultații pentru tema care urmează a• fi dezbătută în cercurile de învățămînt, la cursurile de probleme fundamentale ale activității de partid și de stat. La buna organizare și desfășurare a instruirii propagandiștilor și-au adus contribuția secretariatul comitetului o- rășeneșc de partid Petrila comisia de propagandă comitetului de partid minei..

utile, a timpului liber. O bună parte din nemembrii de partid și-au completat studiile, iar alții au fost îndrumați să se pregătească pentru a intra în rîn- dul comuniștilor.
Analiza activității 

economice

Șl a al
Sarcini concrete 

nemembrilor de partid

Comitetul 'de partid la cooperativa „Unirea Petroșani a analizat m< dul în care organizațiile de bază se preocupă buna desfășurare a cesului de producție, reliefat faptul că o serie de indicatori economici nu sînt realizați lună de lună. Atît la prestări de servicii cît și la desfaceri, în anul care a trecut și în prima parte a acestui, an, nu au fost obținute rezultate corespunzătoare. De ■ a- semenea, producția globală și producția marfă au fost realizate doar în proporție de 93, respectiv, 95 la sută. Participanții la discuții — Iordan Dudu, Ion Poenaru, Vasile Maria. Ion Romoșan, Vasile Be- cheanu, Veronica Farcaș, Maria Miclea și Ion Culda, președintele cooperativei — au arătat cauzele a- cestor nerealizări, au făcut propuneri concrete pentru întărirea ordinii și disciplinei, aprovizionarea ritmică a secțiilor cu mărfuri de sezon, pregătirea unor cadre corespunzătoare, executarea unor produse de calitate superioară.

steagul roșu

risipei

de pro- S-a
Instantaneu din laboratorul de fizică al Liceului industrial minier din 

Lupeni. Foto : Gh. OLTEANU

apa curge la circa cișmele. Se pune pe dreptate întrebarea : este tolerată această
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Spre mulțumirea locuitorilor, apa potabilă a fost introdusă în majoritatea străzilor din vechea colonie Ștefan din Lupeni. Pentru a nu îngheța unele cișmele sînt lăsate să curgă zi și noapte fără încetare, făcîndu-se o mare risipă de apă. Dăm doar un exemplu : de la un capăt la altul al străzii Teiului cinci bună cum risipă de apă cînd apă este atît de necesară în miile de apartamente ale orașului și nu numai aici?
M. PREDOȘANU 

corespondent

• (Urmare din pag. I)ce- 
au 
de

Avînd la bază noile precizări cu privire la țiul în care trebuie să lucreze cu cercurile nemembri de partid părute în „Munca- partid" nr. 1/1979), comitetul de partid de I.C.M.M. Petroșani a treprins noi măsuri. în vederea activizării nemembrilor de partid. In cele șase cercuri, care cuprind 80 de oameni ai muncii au fost, stabilite sarcini concrete pentru fiecare, pentru ca fiecare să-și aducă 
o contribuție sporită la rezolvarea problemelor cu care se confruntă șantierele. In acest sens, nemembrii de partid au fost invitați la adunările generale de partid deschise, unde au fost analizate probleme economice. De asemenea, au fost cuprinși 
la învățămintul de partid, 
au fost invitați Ia o serie 
de activități cultural-educative în scopul petrecerii

mo- se de iadeta în

Valeriu COANDRAȘ

Apa vie
• (Urmare din pagi 1)rea mecanizării parcă ani devenit alți oameni. Și e adevărat, așa este, astăzi responsabilitățile comunistului, miner, electrolă- eătuș, sînt responsabilități mai mari. Mașinile astea, complexele, tot u- tilajul — continuă Gheorghe Lupu — adică tot pulsul cel nou al mineritului trebuie îngrijit, protejat"... Se destăinuit' un om, un comunist care a- lături de alți oameni pun umăr de nădejde la extinderea și statornicirea noului, ușurîndu-și munca, ridicînd însă capacitatea de extracție a cărbu- ’ s necesar industriei noastre.
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Ițea, ue exțrac nelui atît de (Ills f r î ui i nna «1
I

și ea încetinită față . de graficul stabilit. O însemnată parte a forței de muncă și a capacității tehnice a întreprinderii este acum concentrată spre realizarea acestui nou flux, ce trebuie pus în funcțiune în luna martie. Cu a- tît mai mult se impune ca organizatorii îndeosebi cei direct de cerința lă la această oră; transportului fără nări al cărbunelui, ie să acorde atenție ximă acestui- proces trebuie să fie urmărit competență luîndu-se mai adecvate și operative . măsuri pentru evitarea pririlor. De intervenția ginerilor, tehiiicienilor a formațiilor angrenate asigurarea funcționării

ție n-a putut fi evacuată în primele ore ale zilei de luni. Brigăzile din a- bataje nu și-au putut începe astfel o nouă săp- tămînă de lucru. Utilajele de transport au pornit abia la ora 8,45, în loc ca cele 300 vagonete să fi fost extrase încă schimbul IV al zilei de minică, după intrarea probe de- funcționareinstalațiilor revizuite. Motivul acestei întîrzieri a ca și în alte dăți, calitatea slabă a lucrărilor de intervenții. Să cităm un exemplu edificator :. deși

găzile din abataje și lela! te lucrări miniere stat și ele din lipsă condiții de transport.In pofida faptului că Livezeni se fac forturi pentru rea producției, mai multe ori, priri n-au fost te. Ne-a fost exemplu cazul primului schimb tămînă. schimb cedente în descensoare, așteptînd să fie transportate pe benzi inginerul Tiberiu Bindea, cca 300 vagonete cu cărbune, nici după reparațiile și reviziile - efectuate duminică această produc-

lae-mari redresa- de cele aceste o- justifica- oferit ca din du- în 
a

al

din această săp-Deșl din ultimul fost, al săptămîhii pre- au fost culbutate din partea compartimentului electromecanic a sistat și a coordonat ceasta activitate, la a- a- un ui
a JiurilorLupta cu timpul — iată o temă pe care și-au asumat-o oamenii adîncu- lui. Ei au dat „o galerie" de personaje cu aură de legendă, oameni întreprinzători de o cutezanță in stare să captiveze întreagă activitate a unei citadele carbonifere setoasă de viață și acțiune. Oamenii, fie că se cheamă Valentin Tofană, Ion Sălăgean, Teodor Boncalo, Constantin Lupulescu sau Gheorghe Lupu, au dobîn- dit ȘTIINȚA DE A 
MUNCI ȘI STAPINI 
TEHNICA NOUA, știința de a determina clipa să lucreze pentru ei. Sînt din ce în ce mai mulți

în Valea Jiului. „Cum spun, încearcă o ieșire maistrul Gheorghe Lupu, eu m-am deprins cu ideea că nu trebuie să aștept, cum a zis cineva, să fie omul sub vremi, ci invers. Așa că țin s-o iau timpului înainte. Lucrînd aici unde se hotărăște viitorul mineritului nostru mi-am descoperit vocația de crononletror. Era nevoie ? Sigur că era. Dar trebuia să fiu eu acela ? Asta n-o mai știu ...Ne-am despărțit,mul acesta care a băut 
APA VIE A JIURILOR, trăiește cu intensitate prezentul. El dă locului geometric din adînv tehnica nouă, școala și certificatul unei noi profesiuni —• 
minerul — tehnician de azi și de mîine.
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din întrerupătoare s-a montat un „miez" defect, fapt ce s-a observat abia cînd fluxul a fost pus în sarcină. Omul care trebuia să conducă direct lucrările — energeticianul șef minei, Ștefan Kurons-a deplasat cu înlîrzie- re la fața locului și numai după ce i s-a dispus acest lucru de către conducerea ' minei. Așa se face că au fost necesare cî- teva ore pentru remedierea defecțiunii.La l.M. Livezeni este în curs de materializare un amplu program de lucru menit să rezolve finitiv problema portului cărbunelui, îășurarea lucrărilor tru realizarea plan ’ înclinat gul căruia vor fi montate trei transportoare metalice de mare capacitate și o bandă eu covor de cauciuc — precum și a '„celor două lucrări miniere pe verticală necesare în- silozării cărbunelui a fost

de- tranș- Des- pen- noului de-a lun-

producției, responsabili esenția- cea a stag- trebu- ma- care cu celeo- in- și în 
i- reproșabile a transportului depinde- în cea maimare măsură atît producția acestei luni, cît maiales, creșterea în perspectivă a producției, de cărbune a minei.

„Amnezii" provocate de aburiiPlină de neprevăzut, viața oferă cîteodată și surprize neplăcute ; in confruntarea cu greutățile u- nii oameni sînt învinși sau rămîn cu răni morale greu de cicatrizat. Sînt însă, din păcate, și indivizi, care, dezertind premeditat de la îndatoririle lor sociale, ignoră munca, cinstea sau grija pe care trebuie s-o poarte copiilor lor. Astfel de inși, adesea stăpîniți și de viciul beției, se autoelimină din rîndul adevâraților oameni, ajung ia periferia societății și, de multe ori, în. conflict aceșt sens, Constantin peni oferă dificatoare.Lui. Constantin Biriș, la cei 37 de ani ai săi, i s-a năzărit că munca nu-i poate oferi satisfacțiile materiale și morale dorite. A. căutat izvorul bucuriilor în alcool. Riscul de a ajunge o epavă socială s-a întrezărit încă

cu legea, biografia Biriș din argumente

Jde cînd a început să schimbe locurile de muncă, în răstimpuri scurte.. Constantin s-a lăsat pradă fără a ține cont de tul că are familie, buie să asigure educația celor patru copii ai săi. Dimpotrivă, în loc să contribuie cu bani la întreținerea familiei își maltrata soția, muncitoare la I.F.A., VîsCoză, dacă nu-i asigura „tainul" de băutură. In fața unei astfel de situații, cu implicații grave pentru viitorul copiilor lui Biriș, legea a intervenit prompt, instanța obligîndu-l la o pensie de întreținere de 800 lei.Avertismentul primit nu l-a trezit însă la realitate. Și-a „confecționat" și un de îndeoso- su- la care era supusă, a hoțărît să

alcoolului

Cupa „16 Februarie"Asociația sportivă „Elevul" din cadrul Școlii generale nr. 1 Lupeni a organizat vineri o reușită . competiție la tenis dc masă. dotată cu „Cupa 16 Februarie". «. Cîștigarea rîvnitului trofeu a cerut din partea lor 30 de participant toate școlile generale orașului nu numai ambiție, cit mai ales, iestrie în mînuirea telor.
ce- din ale multă ;, mă- pale-

la tenis de masăClasamentul general se prezintă astfel :
Fete : locul 1 — Voichița Dan (Șc, gen. nr. 1), locul II — Marinela Costin (Șc. gen. nr. 1), locul III — Irina But (Șc. gen. nr. 6).
Băieți : locul I — PaulChitic (Șc. gen. nr. 1), locul II — Mișu Rușan (Șc. gen. nr. 5), locul III — Florin Ionel (Șc. gen. nr. 1).

Gh. OLTEANU

foarte Biriș viciului, faptă tre-

„confecționat" argument — nu are unde să achite pensia, trucît nu găsește loc muncă. Și poate și ca „pedeapsă", pentru că ția sa, nemaiputînd porta „tratamentul"

se tăi te că Constantin Biriș ? Sînt destule, de cîteva. ori a- fost invitat special la oficiul forțelor de muncă, i s-au făcut numeroase oferte, pe care el le-a refuzat însă cu îndărătnicie.Constantin Biriș a rugat, cu oamenii legii, tuit să se reintegreze rîndul oamenilor să prețuiască munca, care oferă adevărata plinire a personalității u- mane. A mai nat să nu-și rile de tată, păcatele sau sale, întotdeauna să aibă în Vedere această datorie sfîntă față de milie și societate. Cu nă știință a încercat se descotorosească de ceste obligații sociale, făcut că nu aude sfaturile pline de omenie pe care oamenii legii i le-au dat,

despartăcopiilor cumva un loc de mun- in Valea Jiului pentruîn fapt de ta- ei. Sa nu exis

fost vorbă bună, de a fost sfă- în cinstiți, cea îm-fost indcm- uite îndatpri- dincolo de debusolările trebuiafa- bu- să a- s-a .

în dorința de a-1 readuce pe calea cea bună. Dacă însă vorba bună s-a a- rătat fără efect in conștiința sa (se poate vorbi oare de așa ceva în cazul acestui tată denaturat ?), atunci Constantin Biriș va fi obligat de completul de judecată să înțeleagă care este adevărata sa menire în viață. Viață pe care nu are dreptul să și-o irosească în aburii alcoolului, dimpotrivă să și-o dedice copiilor săi.Am prezentat acest caz nu in dorința de a face vilvă în jurul lui, ci de a tați VcX vor cum
de familie și societate. Cazul Constantin Biriș se vrea, deci, un avertisment !

atrage atenția și altor în... contumacie, care fi soarta lor dacă nu înțelege să-și facă așa se cuvine datoria față
cu

Ion VULPE, 
sprijinul căpitanului 

de miliție 
Emil CIMI'EANU

însemnare

La clubul din Petrila șahul este un fel de copil vitreg, așa cum sînt de altfel și acei ce vor să practice acest sport aici. Mese de șah sînt puține, jocuri doar 3-4 garnituri dar și acestea probabil de o vîrstă cu clubul... îneît nu mai _ știi care ce piesă reprezintă.într-una din zile, jucam șah cu Constantin Cozma, miner la sectorul V al minei Petrila.—- Mat, mi-a zis el la un moment dat.— Vezi că ești dumneata în șah, i-am zis, : dat șah la pion ? Și din cauza pieselor.Cît despre scaune, sești doar dacă ești noscutul casei", altfel decît să joci în picioare.In orașul nostru șînt mulți iubitori ai șahului. Doresc să dau un exemplu

mi-ai astaga- „eu- n-ai

în acest sens. Spre sfîrși- tul anului trecut, sub genericul „Daciadei", s-a organizat un frumos concurs de șah la care au participat vreo 80 de mineri, preparatori, tehnicieni, neri etc. rut ca opt mese de șah și garnituri cu-piese complete. Ce folos insă că după concurs au dispărut deoarece erau împrumutate cică de la Asociația sportivă Preparatorul. Drept „consolare" au apărut din nou piesele vechi, descompletate. Am scris aceste fin d uri în dorința ca tovarășul Joan Pricop, directorul clubului, să ia măsuri în consecință, fiindcă dacă susține o partidă de șah cu piesele actuale, e mat în două mutări.
loan CARPEN, 

miner, I. M. Petrila

ingi-Atunci au apă- prin farmec vreo
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în aceste zile, cînd minerii Văii Jiului obțin remarcabile rezultate economice, aniversăm 30 de ani de la înființarea Teatrului de stat din Petroșani, eveniment cu semnificații ample în dezvoltarea și înflo- • rirea vieții spirituale , din această zonă a țârii. însăși constituirea teatrului, în anul 1948 — an al unor profunde schimbări social-economice — era un act prin care se armoniza viața minerilor, constanta lor dragoste pentru valorile artei, culturii, cu munca lor. De la începutul existenței lui, Teatrul de stat „Valea Jiului" a fost un teatru al minerilor.în 30 de stagiuni, teatrul — instituție reprezentativă de artă dramatică din județ — a promovat un repertoriu variat, orientat spre valorile dramaturgiei românești și universale, clasice și contemporane. Cu cele 248 de piese care au văzut luminile rampei au fost susținute aproape 9 000 de reprezentații urmărite de peste 2 400 000 spectatori. Dincolo de acest bilanț, cantitativ, se află valoarea educativă specifică teatrului, contribuția amplă, în întreaga țară, la cantitatea procesului de formare și înflorire a culturii socialiste. Teatrul din Petroșani a avut și continuă să aibă un binemeritat prestigiu clădit cu pasiune, talent și devotament de actori și regizori ale căror nume au intrat în valorile artei interpretative românești.Odată cu realizarea unor spectacole cu înaltă ținută estetică, la Petroșani s-au promovat inițiative remarcabile, care dovedeau cunoașterea profundă a funcțiilor teatrului, conștiința responsabilităților social- educative ale actorului. Prezent cu regularitate pe scenele tuturor localităților județului, organizînd stagiuni în orașele Văii Jiului, colectivul teatrului, încă de la înființare a sprijinit activ mișcarea artistică de amatori, contribuind și în acest fel la diversificarea vieții educative și cultural-artistice, la formarea unei vieți artistice de calitate. Marea manifestare a educației și culturii socialiste din patria noastră. Festivalul național „Cintarea României". a stimulat și activitatea teatrului din Petroșani, a valorosului colectiv artistic și tehnic, prin participarea cu mijloace specifice la formarea unei vieți spirituale de calitate, la înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al Xl-lea al partidului, a mărețului Program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Cei 30 de ani de teatru în Petroșani deschid noi perspective în activitatea lui artistică, în stabilirea unui dialog continuu cu minerii, cu oamenii muncii, metodă de cunoaștere reciprocă și profitabilă tuturor sub aspect educativ, contribuind —ru transformarea calitativă a muncii actorului. „înteratnra Și arta 

trebuie să-i ajute pe oameni să privească mereu îna
inte — se spune în Programul partidului —. să le 
dea o imagine înflăcărată a perspectivei istorice, să 
prefigureze schimbările viitoare ale societății, să însu
flețească masele populare, tineretul patriei noastre 
Ia fapte mărețe, închinate realizării visului de aur al 
omenirii — comunismul". Jubileul Teatrului de stat „Valea Jiului" este și un prilej de angajare organică în procesul de educație, de participare activă, plină de inițiativă și realizări valoroase în viața și munca minerilor, în construirea unei vieți de superioară calitate artistică.

I 
i ț 1t eonișdii și alte, piese pen- ’ tru noi, minerii".
ț Grigore Grăjdan, ingi-
4 ner șef — Dilja : „E o 
I adevărată performanță să
5 ajungi, după ani de mun- 
ț că, la un bilanț și la oaniversare. Teatrul- de stat „Valea Jiului" m-a fascinat, deși n-am găsit întotdeauna în repertoriul său piese care să mă în- cînte, să ne regăsim, eu și ortacii mei în totuși e al nostru rită laude".

loan Sălăgean, șef de brigadă peni : „Felicit cu tate colectivul Teatrului

Gheorghe Scorpie, miner, șef de brigadă — Uricani : „Iubesc teatrul pentru că mă-nvață cum să trăiesc. Am văzut deseori la lucru teatrul nostru din Valea . Jiului. Mi-au plăcut „Operațiunea Gambit" și „Familia Toth". Aș dori mai multe

stat „Valea Jiului", urez, așa, minerește : mulți ani ! Și pentru sărbătorim aniversa-
de și-i La cărea a 30 de ani de la înființarea lui, cred că merită să amintesc că mi-a plăcut „Nu sîntem îngeri", mai ales actorii

felici-muncaminerzori și tehnicieni, țări și succese în lor".
Ion Cojocariu,șef .de brigadă — Lo- nea : „In piesele le-am văzut în vreme - geri" și pe care ultimă - „Nu sîntem în- „O anecdotă pro-

DIALOGURI DESPRE 
TEATRUL MINERILOR

i
i
I ele. Și și me-miner— Lu- sinceri-

Dumitru Drăcea și Alexandru Anghelescu.N-am înțeles de avem mai des noi. Poate că în
Rudolf Railing, electromecanic — „M-am născut în cred că am vizionat toate piesele care au văzut lumina rampei la Petroșani. Din inimă, urez colectivului de actori, regi-

ce nu-i printre viitor", maistru Petrila: Vale și
vincială" — am observat strădania și mai ales dorința actorilor de a ne fi alături. Le urez sănătate și fericire".

Eugen Voicu,șef de brigadă la: „Să ne întîlnim la a 50-a aniversare, tot cu un bilanț bogat".
Gheorghe Popescu, lăcătuș — Vulcan Tea-

miner, Petri- șiȘi

Prima stagiune a Teatrului de stat „Valea Jiului", 1948—1949 : premiera
spectacolului cu piesa „Cumpăna" de Lucia Demetrius, realizat de regizorul 
Val Mugur. In foto : secvență din re prezentație cu actorii Petru Asan și Jean 
Tomescu. După 30 de ani, fotografia ne amintește de valorosul debut al teatru
lui minerilor din Valea Jiului.

„Trăim în mijlocul oamenilor și avem 
responsabilități față de ei...“ pe

— Vă simțiți legat sufle
tește de Valea Jiului ?— Abia în aceste zile ani- versative îmi dau seama cit de profund sint legat de Valea Jiului. Am venit aici ca regizor în 1956. In colectiv se aflau actorii (pensionari astăzi) Alexandru Jeles, Jean Tomescu, Justin Han- doca, Alexandru Zecu, Cos- tin Iliescu și colegii de a- cum Iile Ștefan, Marin Dumitrescu, Vaier Donca, apoi Dumitru Drăcea, Ștefania Donca, Alexandru Codreanu. Dar nu numai pentru activitatea desfășurată în acești ani mă simt legat de Valea Jiului, ci și de frumusețea morală a oamenilor, oameni de omenie care s-au sudat sufletește cu minerii,fascinat, totodată, de marea dezvoltare a orașelor municipiului. de viața modernă al cărei puls îl simt zilnic.

— Ați fost un martor al 
drumului parcurs de teatru 
in acești peste 20 de ani. 
Ce ne puteți spune despre 
activitatea colectivului căru
ia i-.ați rămas fidel ?— Ca în orice instituție artistică, unii actori au rămas aici, alții au plecat apreciind însă munca de aici. Avem un colectiv unit. Tre

Sint

Pe regizorul Marcel Șoma, secretar al organizației de partid din Teatrul de stat „Valea Jiului", l-am întîlnit de-a lungul anilor și în mijlocul colectivelor de artiști amatori, îndrumîndu-i cu același calm și înțelegere pe care le degajă spectacolele montate pe scena teatrului. Zilele trecute, cînd în teatru era dominantă atmosfera febrilă a apropierii unei premiere, ne-am reamintit perioadele cum istorie a Teatrului de
buie să amintesc, pe lingă cei numiți mai sus, pe Mihai Clita, Nicolae Gherghe,Pînișoară, Florin Paulina Codreanu.Zabalon, AlexandruMircea Plaur, MirceaAnghelescu, Dumitru Petrescu, Smaranda Petrescu, Corvin Alexe, Ludmila Petrov, Zenobia Ilieș. De cîțiva ani colectivul artistic a primit o infuzie tinerească. în mijlocul nostru muncind cu talent și dăruire regizorii Mihai Lur " ’’iiu și Florin Fătulescu, actorii Virgil Flon- da, Avram Birău, Marilena Cătălin, Ara Flămînzeanu, Șerban Ionescu (care interpretează în filmul „Ion", după romanul Iui Liviu Rebrea- nu, rolul titular -- filmul, .se pare va rula pe ecrane în primăvara acestui an — n.r.).

artistice stat din
Trebuie

mai vechi, de a- Petroșani.
să completez a- ceastă enumerare cu Rosma- rin Delica, Anton Rizea, Violeta Țurcanu, Miruna Ghețu și Mioara Mircea. Este un colectiv tinăr, cu multe posibilități artistice evidenția in noastre.

— Vă propun

care se vor spectacolelesă ne în
toarcem în timp și să re
memorați viața teatrală a ani
lor care au urmat lui 1956...— Mă gindesc acum, se mai găsește vreun sat pe unde nu a fost teatrul ? în gară se afla tot timpul un vagon pentru turnee. între spectacole repetam, pregăteam noile premiere. Acesta era modul nostru de viață, era greu dar, abia acum îmi dau seama, cit a fost de frumos.

— Prezența dumneavoastră 
în cadrul manifestărilor 
integrate și stimulate de 
cadrul generos al Festivalu
lui național „Cintarea Româ
niei", este consecința unor 
preocupări speciale față de 
mișcarea artiștilor amatori ?— Fenomenul artistic promovat de amatori a ajuns în zilele noastre nu numai la mare diversitate de genuri, ci la rezultate valorice surprinzătoare. Și, acest lucru a fost posibil numai prin ajutorul dat de artiștii profesioniști, îmi amintesc, de pildă, că am avut multe satisfacții cu actorii amatori din județ, unele spectacole apreciate în concursuri de gen. Am mai lucrat la Iscroni și cu elevii diferitelor licee din Valea Jiului... Cu artiști amatori am muncit nu numai eu, ci mulți artiști din Petroșani — din dragoste și din conștiința că este de datoria noastră, că este necesar. Trăim în mijlocul oamenilor, iar noi, actorii, avem și responsabilități sociale, nu numai munca pe care o depunem pe scenaIrului.

A 30-a stagiune 
scena Teatrului din Pe
troșani : comedia „Mi
reasă fără mire" de 
Bogdan B. Bogdan, 
spectacol cu succes la 
public realizat de regi
zorul Florin Fătulescu.

trul este pentru mine o carte deschisă în care mă regăsesc mereu. Cu cît ne vom întîlni mai des — noi spectatorii cu actorii teatrului nostru —, cu atît ne vom cunoaște mai bine, sprijinindu-ne reciproc"..
Gheorghe Olaru, miner — Uricani : „Urarea mea sinceră este: piese multe și bune, în care să ne regăsim și noi tinerii".
Dumitru Nechifor, miner — Petrila : „La mulți ani și mai des printre mineri !".
Clement Mereuță, miner — Aninoasa : „Deși i-am văzut prea rar în să- . Iile noastre de apel — și dorim să vină mai mult printre noi —<. urez actorilor Teatrului de stat „Valea Jiului" noi succese în activitate» lor artistică".

Consemnări de 
Dumitru Deni IONAȘCU

Avanpremieră
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Petru Rares"»

Pregătit de mai mult timp 
pentru aniversarea a 30 de 
ani de la înființarea Tea
trului de stat „Valea Jiu
lui", spectacolul realizat cu 
piesa „Petru Rareș" de Ho- 
ria Lovinescu, va fi repre
zentat s'imbătă (ora 19). Scri
itorul Horia Lovinescu, dra
maturg subtil și cunoscut 
om de teatru, scria această 
piesă in 1967, inspirindu-s» 
dintr-o operă istorică neex
plorată literar: cele două pe
rioade ale domniei lui Pe
tru Rareș. Piesa, de evocare 
istorică dintr-un punct de 
vedere contemporan, este 
scrisă in stilul analitic, psi
hologic, specific autorului/ 
prezent în toată dramatur
gia lui. Pornind de. la acest 
text, valoros in contextul 
dramaturgiei contemporane 
din țara noastră, regizorul 
Florin Fătulescu ne propu
ne un spectacol somptuos, 
cu participare actoricească 
numeroasă, o concepție sce
nografică simplă Și eficientă.

La acest spectacol parti
cipă întregul potențial ar
tistic, desemnlnd, într-o at
mosferă psihologică, tipuri 
umane, caractere, situații. Pe 
scena Teatrului din Petro
șani piesa istorică „Petru 
Rareș" va fi un moment de 
referință prin complexitatea 
și unitatea artistică a montă
rii și nivelul interpretativ al 
actorilor.

T. SPATARU
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Ambasadorul României a fost primit de președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.
MOSCOVA 21 (Agerpres). Miercuri A. N. Ko- sîghîn, membru al Biroului Politie al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., l-a primit pe Gheorghe Badrus, ambasadorul României la Mosco- VEL • "; ' '. • 'Din partea tovarășului Nîcolae Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
O nouă rundă de 

negocieri la 
Camp David

România, au fost transmise lui A. N. Kosîghin un mesaj de prietenie, calde felicitări și cele mai bune Urări de sănătate și fericire cu ocazia celei de-a 75-a aniversări a zilei sale de naștere.Tovarășul A. N. Kosîghin a mulțumit călduros și a transmis tovarășului Nicolae Ceaușeseu, în spiritul relațiilor de prietenie dintre partidele și țările noastre, urările sale. cele

Sesiunea Consiliului guvernatorilor 
ai Agenției Internaționale pentru

Energia
'* VIENA 21 (Agerpres). La Viena s-au deschis lucrările sesiunii Consiliului guvernatorilor al Agenției Internaționale pentru E- nergia Atomică, i la care participă delegațiile celor 34 de state membre ale a- cestui organism, între care și România. Delegația română la sesiune este condusă de Cornel Mihulecea,

Atomicapreședintele Comitetului de, Stat pentru Energia Nucleară.Pe agenda sesiunii figurează elaborarea principiilor și criteriilor ce vor guverna asistența tehnică pe care AI EA o acordă țărilor în curs de dezvoltare, participarea agenției la programul intern ațion alpentru evaluarea ciclului de combustibil nuclear.
Luptele de la granița chlno-vietnamezăLa granița chiho-vietna- rngză — informează agenți-ile de presă — luptele au continuat și în cursul zilei de miercuri.Agenția VNA publică omai bune de sănătate și fericire,

Nicaragua Critică severă
la adresa regimului dictatorial

relatare de pe cîmpul de luptă, din provincia Lang Son, unde se „pot vedea trupe chineze care ocupau poziții pe teritoriul vietnamez", în tranșee, la cota 811. la 5 kilometri de graniță.Agenția China Nouă relatează faptul că „în ultimele cîteva zile trupe vietnameze au bombardat loca-

,.PARLAMENTUL" RHO
DESIAN a aprobat așa-nu- mita Constituție a țării, în virtutea căreia vor fi menținute toate privilegiile principale ale minorității albe. Această „lege fundamentală", elaborată dă rasiști împreună cu un grup de colaboraționiști de culoare, are scopul fățiș de a menține la putere guvernul neocolonialist rhode- siaiî. ■' ?•;'

IN URMA ERUPȚIEI 
VULCANULUI Sinila din lanțul Munților Dieng din Insula Java, cel puțin 155 persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 au fost rănite. In zona afectată au fost trimise de urgență e* chipe de salvare.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Fiul Feței Palide; Republica : înainte de tăcere ; Unirea : Cascadorii.

PETRILA : Haiducul cu ochii ca stelele.
LONEA : Acel blestemat tren blindat.
ANINOASA- : Joc' se- rio.s.
VULCAN: Principiu] dominoului.
LUPENI — Cultural: Oamenii rămîn oameni;
URICANI : Milițien- cele din insulă.

TV.

WASHINGTON 21 (A- gerpres), La Camp David 
a început miercuri o nouă rundă de negocieri la nivel ministerial între Egipt Israel și S.U.A. în vederea realizării unei soluții în problema Orientului Mijlociu. Delegațiile celor trei țări sînt conduse de primul ministru Mustafa Kha
lil (care deține și portofoliul afacerilor externe), ministrul de externe Moshe Dayan și, respectiv, secretarul de stat Cyrus Vance. Convorbirile se desfășoară cu ușile închise.
5
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MANAGUA 21 .’ (Agerpres). Ziarul opozițlonișt „La Prensa", din Managua, a’dat publicității un document în care membri ai Gărzii Naționale lansează o critică severă la adresa politicii de represiune și genocid a regimului dictatorial al lui Anastasio So- moza. Scrisoarea, semnată de „soldați și ofițeri staționați în diferite cazărmi din țară", adresează membrilor Gărzii Naționale a- pelul de a judeca maniera în care este folosită armata, manevrată exclusiv în interesele clanului Somoza ■și ale acoliților săi.Aceste evenimente se pe

trec pe fundalul unor noi lupte între forțele militare și comandouri ale Frontului Sandinist de Eliberare Națională (FSLN).
litatea Youyguan", din provincia chineză , Guangxi. A- genția indică și alte' localități care au avut de suferit.

Condamnarea unui grup teroristnați la închisoare pe ter-LONDRA 21 (Agerpres). Un tribunal din Belfast a condamnat la pedepse cu închisoarea pe viață pe opt membri ai unui grup protestant din Irlanda de Nord care a terorizat orașul Belfast comițînd. atrocități în perioada noiembrie 1975 — martie 1977, iar alți trei membri ai grupului au fost condam-

mene lungi. Potrivit acuzării, acest grup de teroriști a asasinat, în majoritatea cazurilor prin torturi bestiale, 19 persoane, într-o manieră care a determinat tribunalul să a- precieze că „va rămîne pentru totdeuna că un monument al bigotismului sectar orb".

ANSAMBLUL FOL
CLORIC „SEMENICUL" din Reșița a efectuat un turneu în Malta. La spectacolul de gală, care a a- vut loc la teatrul național „Mahoel", din La Valletta, a fost prezent președintele Republicii Malta, Anton Buttigieg . .

MINISTRUL AFACERI
LOR EXTERNE al R.P. Chineze, I-Iuang Hua, a a- vut, la Beijing, o convorbire cu Henhi J. de Koster, președintele Adunării Con- sulative a Consiliului Europei, aflat în vizită în capitala chineză. Cu acest prilej — informează agenția China Nouă — au fost discutate probleme ale relațiilor bilaterale și aspecte ale situației internaționale.Un nou stat pe harta lumii

CASTRIES 21 (Agerpres). La 22 februarie, pe harta politică a lumii își va face apariția un nou stat independent »— insula Sfînta Lucia, fostă, colonie britanică din bazinul caraibian. Obținerea independenței de stat a insulei survine la capătul a doi ani și jumătate de negocieri între Marea Britanie și autoritățile de la Castries.Mică insulă vulcanică, cu o suprafață de 616 kmp și o populație de 120 000 locuitori, Sf. Lucia face parte din grupul Windward Islands (Insulele Vîntului) din Arhipelagul Antilelor Mici.

port estefost deseo- de Cristo-
Centrul său administrativ și principalul Castries .Sf. Lucia a perită în 1502for Columb. In 1814, insula este definitiv cedată Angliei de către Franța, devenind colonie a coroanei britanice. In 1967, Sf. Lucia devine stat asociat al Marii Britanii.Economia insulei se bazează, în principal, pe resursele agricole ; banane, cacao, nuci de cocos, copra, citrice. Un loc important îl ocupă creșterea vitelor și pescuitul, care asigură o bună parte din hrana populației.

î
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J'abrii a Hauts-Sarts este situată în apropiere de ..Liege, una din regiunile cu o puternică tradiție industrială a Valoniei, regiune care a suportat în ultimii ani din plin presiunea crizei economice. Fabrica de semiconductor! Hauts—Sarts constituie cea mai recentă victimă a acestei crize. întregul colectiv format din 500 de muncitori și tehnicieni, a primit înștiințarea că, în urma ho- tărîrii patronatului, fabrica își închide porțile, A ceasta decizie, însă, a fost contestată atît de sindicat, cît și de muncitori, care au hoțărît să ocupe fabrica.Presa belgiană acordă spații largi acțiunii de la
întreprinderea minieră Aninoasa

ORGANIZEAZĂ CONCURS

PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI:

— adjunct șef sector producție
— inginer principal comparti

mentul protecția muncii
— subingineri conducători for

mații de lucru
— maiștri minieri subterani 

maistru electromecanic su
prafață

— maistru electromecanic sub
teran

Concursul va avea loc în ziua 
de 12 martie 1979-la sediul uni
tății.

Condițiile de participare la 
concurs: conform Legii 12/1971.

Retribuirea se face conform De
cretului 188/1977.

UNITATEA MAI ÎNCADREAZĂ:

Hauts-Sarts, și aceasta din mai multe motive . ’In primul rînd, datorită acțiunii hotărîte a acestui colectiv, decis să-și apere drepturile. In al doilea rînd, pentru faptul că a- ceastă fabrică belgiană a- parține marelui concern a- merican RCA Radio Corporation of America, care a decis să închidă unitatea pur și simplu pentru a o transfera în Malayezia, un-, de mina de lucru e mai ieftină, iar profiturile vor fi mai mari. Incercînd să motiveze această hotărîre, H. Griffiths, președintele Consiliului de administrație al concernului RCA, a afirmat într-o declarație făcută presei că Hauts- Sarts „înregistrează pierderi" agravînd situația, și așa precară, a concernului. Cît este de „precară" a- ceastă situație o dovedesc cifrele publicate în presa americană : profitul net pe anul 1978 al RCA, care are 120 000 de angajați, a fost cu 13 la sută mai mare decît în 1977, atingînd „modesta" sumă de 280 milioane dolari.„RCA încearcă să acrediteze ideea că fabrica noastră l-ar costa prea mult — a declarat J. Bre-

tot din la

vcld, lider al sindicatului ele la Hauts-Sarts, întrucît salariile sînt mai ridicate decît în Malayezia. După părerea noastră, nu este decît o acțiune dictată de goana după profituri și mai mari, nesocotind astfel angajamentele asumate față de guvernul belgian cu opt ani în urmă, cînd a fost dată în funcțiune fabrica".Colectivul de la Hants— Sarts este hotărit să lupte pînă la capăt. Organizația sindicală, care sprijină a- ceastă luptă, cere cu mai multă insistență partea guvernului deBruxelles să preia fabrica. In întregul bazin, industrial din Liege se desfășoară o amplă acțiune de solidaritate cu greviștii. Oare a- ceastâ acțiune se va încheia cu victoria greviștilor ? Cine va cîștiga această confruntare de forță ? Acestea sînt întrebările care constituie titluri ale relatărilor presei belgiene.Sindicaliștii de la Hauts —Sarts afirmă că rezultatul luptei ya fi un test important. Atît pentru ei, cit și pentru autoritățile provinciei, și chiar pentru Ministerul Economiei de la Bruxelles. G.C.

I

— lăcătuși subteran
— electricieni subteran
— mineri (care pot fi și pensio

nari )
— fochiști cazane joasă presiu

ne
— primitor-distribuîtor, cu ges

tiune
Relații suplimentare la . biroul 

organizare, personal, învățâmînt, 
retribuire al întreprinderii.

■ Mica publicitateVIND Skoda 1000 MB, stare perfectă. Paroșeni — Șohodol bloc K, ap. 26, după ora 15,30. (117)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Maca- rie Elena, eliberată de I.M, Uricani. Se declară nulă. (118)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Blaj Petru, eliberată de prepa- rația Petrila. Se declară nulă. (119)

ANUNȚ DE FAMILIESOȚUL Peti și copiii a- nunță că la 23 februarie 1979 se împlinesc 3 ani de cînd ne-a părăsit cea care a fost o bună soție și mamăCOROt MIUȚA
Amintirea ei va rămîne -veșnic în inimile noastre. (120) <
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17,00 Telex. 17,05 Te- leșcoală. 17,25 Curs de limbă rusă. 17,45 Finala Clipei Campionilor Europeni la volei mas- Iculin. Transmisiune de la Bruxelles (rezumat înregistrat). 18,45 Căsuță poștală TV. 19,05 Film serial pentru co- 1 pii ; „Sindbad ' marina- ■ rul“. 19,30 Telejurnal. | I1 20,00 Incursiune în cotidian. 20,20 Ora tinc-■ felului. 21,20 Telerecital. J 22,15 Telejurnal.
*

I RADIO| I5,00 Buletin de știri. I 5,05 Ritmuri matinale. I 6,00 Radioprogramul di- ] mineții. 7,00 Radiojur- | nai. 8,00 Revista presei. ■ 18,10 Curierul melodiilor. I 19,00 Buletin de știri. ! 19,05 Răspundem ascultă- I I lorilor. 10,00 Buletin de: I I știri. 10,05 Radiomaga-'l I zinul femeilor. 10,35 In- I . terpreți ai șlagărului • I românesc : Gigi Marga. I 10.45 Atlas, folcloric. 11,00 Buletin de știri. 11,05 Formații. corale • pionierești. 12,00 Bule- I tin de știri. 12,05 Din Co- I moara folclorului nos- ! tru,- 12,30 Sub .tricolor | de glorii de veghe patriei socialiste. 13,00 De la 1 la 3. 15,00 Tehnic- club. 16,00 Radiojurnal. 16,15 Cîntece de Liviu lonescu. 16,25 Tehnică I și organizare în agri- I cultură. 16,40 Țară mîn- | dră-nfloritoare — folclor I contemporan. 17,00 Bu- I letin de știri. 17,05 Opi- | nia publică. 17,30 Ins- • tantanee solistice : Ele- | na ConstantineScu și . Michael Holm. 18,00 O- I rele serii. 20,00 Viers J de doină, ritm de joc. | 20,30 Reflexele timpu- I lui. 20,40 Cadențe sono- I re. Buletin de știri (o- | ra 21,00). Doi compozi- . lori,- două stiluri (ora I 21,05). 22,00 O zi într-o ! oră. 23,00—5,00 Non | stop muzical nocturn. .
PRONOEXPRES |

Rezultatele tragerii I 
Pronoexpres din 21 fe- 1 
bruarie 1979 IExtragerea I : 41 12 62 18 11. iExtragerea a Il-a : 1 . 
9 43 8 25 10. v

Fond — 1 134 685 lei ,
Report — 127 559 lei.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA I Petroșani, sir. Republicii, ar. 90, teletoane 4 1662 (secroiariul), 42464 (sec(H). TU'AKUL i Itpogiaiia Peuoșaiu, »tr. Republicii, at. fit


