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Peste 15000 tone de cărbune
extrase suplimentar

de patru întreprinderi miniere
Cu trei zile înaintea încheierii lunii februarie, patru întreprinderi miniere ra,. 

portează depășirea sarcinilor de plan la zi — Petrila, Lupeni, Paroșeni și Dîlja. 
Cele patru mine înregistrează împreună o producție suplimentară de 15 566 tone de 
cărbune.

• PE PRIMUL LOC IN ÎNTRECEREA SOCIA
LISTA SE SITUEAZĂ I.M. PETRILA CU 8459 TO
NE, URMATA DE I.M. LUPENI CU 6611 TONE. 
Plusul înregistrat Ia aceste două întreprinderi minie
re este urmarea firească a ritmicității realizărilor, zi 
de zi obținîndu-se însemnate producții suplimentare. 
Numai în ultima săptămînă minerii Petrilei au 
tras în plus 3 200 tone, tar cei din Lupeni 2 200 
ne.

ex- 
to-

Pa-• Tot cu depășiri de plan se prezintă și I.M. 
roșeni. Plusul este doar de 310 tone, cu toate că de la 
începutul lunii realizările au fost în ascensiune, însă 
minusul înregistrat sîmbătă (907 tone) a redus simți
tor șansele ocupării unui Ioc mai bun în întrecerea din
tre întreprinderile miniere ale Văii.

• CU CELE 2 643 TONE EXTRASE SUPLIMEN
TAR ÎN ULTIMA SAPTAMÎNA, I.M. DILJA ȘI-A 
RECUPERAT MINUSUL LA PRODUCȚIA EXTRASA, 
înregistrînd în prezent un plus de 186 tone de la în
ceputul lunii,

• PAȘI ÎNSEMNAȚI PE CALEA REDRESĂRII 
PRODUCȚIEI SE FAC 1N ACESTE ZILE LA I.M. 
LONEA ȘI I.M. URICANI. în ultima săptămînă mine
rii de la Lonea au extras suplimentar o producție de 
1411 tone, creîndu-se astfel premisele pentru realiza
rea sarcinilor de plan aferente lunii februarie. Rezul
tate pozitive s-au înregistrat și Ia Uricani, în aceeași 
perioadă s-au extras suplimentar aproape 800 tone 
de cărbune.

Foto : Gh. OLTEANU
mineri

La succesele I.M. Uri- 
cani o contribuție deose
bită a avut-o. și intrarea 
în funcție în ultimele Zir 
le a celui cle-al • doilea 
complex de susținere și 
tăiere mecanizată. Com
plexul a intrat în dotarea 
unui abataj de mare ca
pacitate din blocul IV în 
stratul XV. Formația de 
lucru condusă de Gheor- 
ghe Șerbu, căreia i-a fost 
încredințată exploatarea 
complexului, contează pe 
o producție zilnică de 500 
tone de cărbune, ceea ce 
ar duce la realizarea și 
depășirea sarcinilor lu
nare de plan pe luna fe
bruarie de către I.M. Uri- 
cani. '

Realizările obținute de 
colectivele de mineri de
monstrează numeroasele 
posibilități materiale și 
umane de care dispun 
întreprinderile miniere ale 
bazinului care pot contri
bui la sporirea producției’ 
de cărbune, solicitat tot 
mai mult de economia 
națională.
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O acțiune deosebit de 
reușită pentru petre
cerea timpului liber 
a fost- organizată de 
I.M. Uricani. Un grup 
de mineri șefi de bri
gadă și de schimb au 
făcut sîmbătă și dumi
nică o excursie în sta
țiunea balneoclimaterică 
Geoagiu.-băi din jude
țul nostru. Excursio
niștii au petrecut un 
sfîrșit de săptămână în 
mod plăcut în 
binefăcător al 
nii, unde s-au bucurat 
de o atenție deosebită 
din partea gazdelor. 
Oaspeții au fost . în
tâmpinați cu urarea 
„Bine ați venit, dragi 
mineri 1", fiind cazați 
la hotelul „Diana", cel 
mai modern din sta
țiune. Reușita acțiunii 
i-a determinat pe mi
nerii de la Uricani să-și 
propună și alte aseme
nea deplasări la care 
să participe, prin ro
tație, toți oamenii mun
cii de la întreprindere. 
(C.I.).

cadrul 
stațiu-

r

brigăzile 
fruntașe de la sectorul 
III al minei Dilja : cea 
condusă de minerul Va- 
sile Ghiorțu.
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Noi obiective 
de interes 

social
Pe platforma industrială 

din Livezeni a început în 
aceste zile construcția 
nui obiectiv de 
ter.es social — 
brică de pîine. 
tea fabricii va fi 
ne pe zi, 
funcțiune urmînd să 
Ioc în anul viitor. De 
semnat că în aceeași 
se vor înălța în 
tiva apropiată 
de paste făinoase, un 
bator și laboratoare 
preparare a cărnii 
biective cuprinse în 
gramul suplimentai’ 
dezvoltare economico-so- 
cială a Văii Jiului și care 
vor contribui Ia creșterea 
continuă a nivelului de 
viață al minerilor și ce
lorlalți oameni ai muncii.

u-
larg in- 

noua fa- 
Capacita- 
de 20 to- 

intrârea ei în 
aibă 
con- 
zonă

perspec- 
o fabrică ' 

a- 
de

- o- 
pro- 

de

Festivalul național „Cîntarea României",
ediția a ll-a

Formațiile corale
• —în întrecere județeană

Aninoasa, al tineretului de 
la I.U.M. Petroșani, for
mațiile din Vulcan, gru
puri vocale din Petrila (ca- 
dne didactice de la Școala 
generală nr. 6), Petroșani 
(de la Școala de muzică și 
Școala populară de artă).

în urma acestei între
ceri clasamentul jude
țean (primul loc) are ur
mătorul aspect ; Cor și or
chestră —- I Corul mixt și 
orchestra simfonică de la 
Combinatul siderurgie Hu
nedoara ; Cor mixt — I 
Corul mixt al Casei de 
cultură Orăștie și cel din 
comuna Ghelar; Cor de 
cameră — I Corul came
ral al Direcției sanitare 
Deva și cel al sindicatului 
învățămînt Hunedoara ; 
Cor bărbătesc — I Corul 
„Freamătul adîncului" al 
minerilor de Ia I.M. . Pe
trila ; Cor de femei — I 
Corul sindicatului învăță
mînt Hunedoara ; Grup vo
cal — I Grupul vocal de 
lâ căminul cultural . Pești 
șu Mare ; Grup vocal ca
meral — I Grupul vocal 
ai sindicatului sanitar "Hu
nedoara : Grup coral — 
I formația pe voci e'gale 
de la I.C.S. Hunedoara ; 
Orchestră de cameră — 
I formația Casei de cultu
ră din Deva ; Cvartet ca
meral — I formația sindi
catului învățămînt din Hu
nedoara.

Deși în Valea Jiului se 
află 12 formații corale, u- 
nete dintre ele cu mai 
mulți ani de activitate, re
zultatele sînt atît de modes
te îneît este justificată și 
necesară o analiză a cali
tății muncii din acest do
meniu. Asupra acestui as
pect vom reveni.

T. spAtaru

Sîmbătă (la 
și duminică (la 
desfășurat faza 
a Festivalului 
„Cîntarea României", 
ția a Il-a, pentru formațiile 
corale, grupurile vocale, 
formațiile simfonice, de 
cameră și soliști instru
mentiști. în această între
cere s-au aflat 55 de for
mații, multe dintre ele cu 
activitate îndelungată și ' 
pregătire de bun nivel ar
tistic și interpretativ. Miș
carea corală din Valea Jiu- 
liîi a fost reprezentată (pe 
scena Casei de cultură din 
Petroșani, alături de for
mațiile din zona Hațegului) 
de corurile „Freamătul a- 
dîneului" al minerilor de 
la I.M. Petrila (dirijor — 
Vladimir Ureche), al . ca
drelor didactice (feminin) 
din Petroșani, al comunei

Petroșani) 
Dieva) s-a ' 
județeană 

național 
edi-

Brigada înaltei productivități" din subteran, pe șantiere

Două formații de constructori
®'Douâ brigăzi, conduse de losif Borșodi și 

Teodor Cîrligeanu, ambele de la șantierul nr. 3 
Vulcan al I.C.M.M., cu aceleași condiții de mun
că • Prima își realizează sarcinile de plan în 
proporție de 130 la sută, a doua nu aplică ini
țiativa și nu-și îndeplinește planul decît în pro
porție de 75-80 la sută.

în cadrul adunării gene
rale a oamenilor muncii 
de la I.C.M.M. Petroșani, 
brigada de fierari-betoniști 
condusă de comunistul Io
sif Borșodi a fost clasată 
pe locul III în întrecerea 
dintre formațiile de con
structori din Valea Jiului.

— Care sînt rezultatele 
obținute de brigadă? — 
ne-am adresat subingineru- 
lui Carol Ridzi, șeful șan
tierului.

— în anul care a trecut, 
brigada condusă de losif 
Borșodi și-a realizat pla
nul în proporție de 130 la 
sută, depășind prbd.Uc.tivi-

lalea muncii cu 25 la sută. 
In prezent brigada con
fecționează și montează 
armături din oțel-beton, în 
cadrul obiectivului nostru 
principal de modernizare a 
preparației Coroești.

Stînd de vorbă cu oa-

A
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Fotbalul în actualitate.

— Cupa ziarului „Steagul roșu" la schi

ediția a V-a.

Vă in formăm
Zilnic, între orele 6—15, 

la stația de radioampli
ficare a minei Lupeni 
sînt prezentate bogate 
programe auditive. A- 
tit la intrarea, cît și la 
ieșirea din șut, minerii 
pot asculta emisiunile lo
cale care se referă la 
realizările lor în muncă, 
pe sectoare și pe brigăzi, 
diferite indicații referi-

față în față
meni din brigadă, aceștia 
și-au dezvăluit . soere.firl“ 
realizărilor 
ganizare a 
a muncii, 
ceput și 
dispozitiv pentru 
firea oțelului beton, 
alt dispozitiv, gîndit 
acești oameni, îi ajută la 
întinderea profilelor de di
ferite secțiuni. Ca urmare 
a acestui fapt, operația

„secretul' 
lor: buna or- 

producției și 
a fost con- 
executat un 

descolă-
Un 
de

Valeriu COANDRAȘ

(Continuare in pag a 2-a)

Foto : Ion LK HiEvoluția corului „Freamătul adincuiui" al I.M. Petrila.

toare la protecția mun
cii, la respectarea ordi
nii și disciplinei, precum 
și actualitatea internă și 
internațională. (C. Val).
♦ ---------

Din inițiativa c.o.m. 
de la I.M.: Vulcan, zil
nic se urmărește modul 
în care este aplicată i- 
nițiativa predării schim
bului la fața locului. Co
lectivele de oameni ai 
muncii constituite la ni
velul sectoarelor, contro
lează activitatea din sub-

teran a fiecărei brigăzi. 
Acțiunea are caracter 
permanent și a fost ex
tinsă și în cadrul forma
țiilor de lucru de la su
prafață. (C.V.).
♦--------------

Duminică, la Deva, s-a 
desfășurat etapa jude
țeană a concursului
levilor pe discipline de 
studii (lirtțta română, cu
noștințe social-politice, 
matematică, istorie, limbi 
străine). Din școlile Văii 
Jiului au participat 415

e-

elevi, câștigători ai fazei 
municipale. (T.S.).
♦-------------

Astăzi, 27 februarie, 
ora 18, va avea loc la se
diul Consiliului munici
pal de educație și cul
tură socialistă analiza 
activității mișcării cena- 
cliste din Valea Jiului, 
la care sînt invitați să 
participe toți iubitorii de 
literatură din Valea 
Jiului, precum și „mem
brii cenaclurilor literare 
„Venus" din Petrila, „Or-

feu" din Vulcan, „Lira" 
din Lupeni, „Orizont" de 
la I.M.P. (I.L.).
♦------ ------- r

Cunoscuții soliști 
muzică populară 
Loghin și Benone 
lescu, susțin un specta
col în ziua de 
tie 1979, la 
cultură din 
(E. Demian).

de
Irina
Sinii-

joi, 1 mar- 
Casa de

Petroșani.

vă informăm
I
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Avești din Petrila
Mecanizarea ciștîgă teren

La mina Lonea, introdu
cerea unor utilaje..de mare 
randament menite să ducă 
la creșterea productivității 
muncii și producției de 
cărbune, la ușurarea muti
cii minerilor constituie o 
preocupare permanentă. In 
prezent se lucrează intens 
pentru introducerea și 
montarea, intr-unui din 
abatajele frontale din sec

torul IV, a unui complex 
mecanizat de tăiere și sus
ținere. Montarea noului 
complex este preconizată 
să se termine la începutul 
1 unu martie. Intrarea în 
funcțiune a noului utilaj 
va contribui la obținerea 
de noi realizări în între
cerea pentru mai mult 
cărbune.

Cursuri de calificare
Pentru, a ține pas eu teh

nica nouă, introdusă în a- 
dîncuri, ■ la T.M. Lonea se 
acordă atenția cuvenită ca
lificării și policalificării 
.muncitorilor. Un aseme
nea curs de calificare pen
tru mineri se va deschide 
curînd, mai precis la în
ceputul lunii martie. Cursul 
fără scoaterea din produc

ție, va fi urinat de 30 de 
ajutori mineri. Imbogățin- 
du-și cunoștințele, cursan- 
ții vor fi în măsură să 
mînuiăscă cu competență 
și eficiență utilajele noi, 
de înaltă tehnicitate afla
te în dotarea minei.

Petru VAtSIU, 
I. M. Lonea

Noul chip al Petroșaniului. l oto : Gh. OLTEANU

Cronica filmului

C A S CA DORII

Inițiativă lăudabilă
In planul de acțiuni al 

comitetului U.T.C, de la 
preparația din Petrila a 
fost inclusă o acțiune lău
dabilă, demnă de a fi ex
tinsă și la alte unități e- 
conomice, Ea constă jn 
organizarea, în fiecare sîm- 
bătă, a unor ore de mun
că patriotică; la care sînt 
antrenați tineri din secți
ile • preparați#. Dacă la 
prima acțiune a fost co
lectat și încărcat fierul 
vechi și aranjate utilajele 
pentru noua preparație, în 
a doua ș-a preconizat ma
terializarea, prin aportul 
uteciștilor, a ideii privind

dotarea elevatoarelor de 
cărbune brut cu schimbă
toare de sens. Prin intro
ducerea acestui schimbă
tor se evită înnecarea ele
vatorului cu cărbune. O 
simplă manevră inversă 
descongestionează elevato
rul punîndu-1 în stare de 
funcționare.

Răspundem cititorilor
• GRIGORE BALIGA, 

Petroșani : Am înțeles că 
mama dv. la vîrșta ele 69 
de ani, p r i m e șt e 
în r aport cu anii 
munciți, o pensie de la 
C.A.P. Deci, nu este ade
vărată afirmația ce o faceți 
în scrisoarea adresată re
dacției că „nu are nici un 
venit". Obligația de a o 
ajuta în completare vă re
vine dv. și fratelui dv, în 
calitate de fii ai ci. Dacă 
mai are și alți fii ori fiice, 
au aceeași obligație.

• UN GRUP DE CITI
TORI, Petrila : N-a apărut 
un asemenea act normativ 
care să interzică funcționa

rea. rudelor apropiate în a- 
ceeași unitate comercială. 
Organele în drept au a- 
juns însă la concluzia că 
această stare de fapt poate 
fi dăunătoare bunei desfă
șurări a activității din u- 
nități pentru • care motiv 
sînt în drept să ia măsuri.

0 GHEORGHE POPES
CU, Uricani : Ne-au bucu
rat mulțumirile dv. Refe
ritor la problema în legă
tură cu care ne solicitați 
relații, vă informăm că fi
liala Petroșani a O.J.T. dis
pune și oferă celor intere
sați, contra cost, bilete de 
tratament la băile Felix-O- 
radea.

Tapițerul Ștefan Ro- 
vai, unul din oamenii 
de nădejde de la secția 
de confecții textile, tapi
țerie și vată din Petro
șani.

Foto : Ion L1CTU

Gheorghe ARȘOI, 
Preparația Petrila

Despre o situație în care nu 
desfacerea contractului ue

Pină la data de 1 mar
tie 1973 —- data intrării. în 
vigoare a actualului Cod 
al muncii — persoanelor 
încadrate în muncă, chema
te să-și satisfacă stagiul 
militar, li se desfăcea 
contractul de 

muncă- Ele beneficiau insă 
de vechime neîntreruptă 
în aceeași unitate, conform 
prevederilor art. 9 lit. c 
din Legea nr. 1/1970, cu 
condiția să se reîncadreze 
în muncă în termen de 90 
de zile de la lăsarea la 
vatră. Perioada stagiului 
militar nu se includea însă 
in vechimea neîntreruptă 
în aceeași unitate. Așadar, 
este vorba doar de lega
rea perioadelor de activi
tate anterioare cu cele 
de după satisfacerea stagiu
lui militar. Noul Cod al 
muncii a stabilit în art. 72, 
alin. 1, un regim superior 
în această privință. în 
primul iînd, celor chemați 
să-și satisfacă stagiul mi
litar nu li se mai desface 
contractul de muncă. Con
tractul de muncă al aces
tora se menține în vigoare. 
In al doilea rînd, ca ur
mare a acestei reglemen
tări, timpul cît au satisfă
cut stagiul militar li se ia 
în calcul la vechimea ne
întreruptă în aceeași unita
te —- cu singura condiție 
impusă de lege ca ei să 
revină la locul de muncă 
în termen de 15 zile dă la 
lăsarea, la vatră (art. 76 din

nai în următoarele situații: 
a) la desființarea’ unității 
sau restrîngcrea activității 
acesteia — cazuri în care 
unitatea sau organele ie
rarhic superioare sînt o- 
bligate să asigure plasarea 
lor în aceleași munci sau 
in munci echivalente, în 
■aceeași localitate, potrivit 
pregătirii și capacității lor 
profesionale, comunicînd

prezinte la locurile de mun
că în termen de 5 zile de 
la data la care li ș-a co
municat că nu au fast în
corporați, respectiv în ter
men de 15 zile de la data 
lăsării lor la vatră ori a 
trecerii în rezervă. Aceste 
date vor fi comunicate or
ganizațiilor socialiste de 
către unitățile militare. In 
cazul neprezentării cu

Cabinet juridic
acest fapt și unității mili
tare la care au fost în- 
corporați ; b) cînd persoa
nele chemate să-și satisfa
că stagiul militar au fost 
admise în școlile militare 
sau în Instituțiile militare 
de învățământ superior.

De regulă contractul de 
muncă nu li se desface 
nici celor concentrați — 
aceștia beneficiind, de ase
menea de vechime neîn
treruptă în aceeași unita
te, iar durata concentrării 
se ia și ea în calculul a- 
cestei vechimi.

De precizat că posturile 
persoanelor încadrate în 
muncă, care iși îndeplinesc 
serviciul militar, nu pot fi 
ocupate decît în mod tem
porar, întrucît ei sînt titu-
lari pe posturi, contractele
lor de muncă rămînînd în
vigoare. Cei chemați la 
centrele militare în vede-

Legea nr. 14/1972).
Contractele de muncă 

ale acestor persoane se pot 
desface eu totul excepțio-

rea încorporării, precum și 
cei care și-au îndeplinit 
obligațiile militare (lăsați 
la vatră sau țrecuți în re
zervă) sînt obligați să se

vinovăție la locul de mun
că, se pot desface discipli
nar contractele lor de 
muncă, în temeiul art. 130 
lit- i din Codul muncii. 
Recruții sau . rezerviștii 
care au calitatea de per
soane încadrate în muncă 

iși: sînt chemați de ' către 
centrele militare pentru a 
da relații în legătură cu 
evidența militară, la ne
voie, au dreptul' la un con
cediu plătit de maximum 
3 zile.

Celor chemați pentru sa
tisfacerea serviciului mili
tar trebuie să li se plăteas
că toate drepturile bănești 
la zi, inclusiv compensația 
în bani a concediului pen
tru lunile lucrate în anul 
calendaristic respectiv și, 
eventual, pentru concediul
de odihna neefectuat m 
anul precedent. Compensa
rea concediului nu se acor-
dă celor încadrați pe' dura
tă determinată și care nu 
aveau împlinite 11 luni 
vechime în aceeași unitate 
la data încorporării.

Transcriind pentru e- 
cran povestirea omoni- 
mă a lui Raymond Lofa- 
rp scenariștii au creat . , . .

... „Casca- modică de a prospecta o
Mark L. Lester, felie de viață din exis

tența „durilor". „Cas
cadorii" este o invitație 
la luciditate în perime
trul excepției. Dacă ac
ceptăm această ipoteză, 
nu ne va fi greu să des
coperim că. de film nu 
sîrit străine accentele de 
critică socială. Șirul de în- 

• tîmplări ce se declan
șează din momentul tra- 

a unui tînăr 
vehiculează 

care nu pot 
cu. vederea i 
pune în lu-

au 
pentru regizorul „ 
dorii or", 1

I un scenariu generos. 'Su
biectul în sine este pal
pitant (titlul sugerează 
fără echivoc acest lucru), 
inspirat dintr-o lume a- 
ureolată de mistere, mai 
puțin accesibilă. Este 
vorba de lumea celor ca
re ne oferă „marele spec
tacol" al emoțiilor tari.

Fără îndoială, însăși 
profesiunea de cascador 
ascunde un dramatism 
latent, explorab.il 
Tocmai din acest 
tiv, factologia din 
cadorii" nu 1 a să 
o senzație de 
ciu.
se narează în acest film, 
este perfect plauzibil în 
condițiile inechității, ca
re, aidoma unui moldch 
nesătul, nu se mulțumeș
te cu aparența bine ti
cluită, ci vrea un soi de 
cineverito al cruzimii. 
Conul de umbră al în- 
frîngerii planează dea
supra celor aruncați în 
viitoarea riscului, pen
tru că așa decide intere
sul financiar.

Ni se pare că atît am
biția scenariștilor, cît și 
aceea a lui Mark L. Les
ter depășește intenția

I
I
I
I

i

însă, 
mo- 

„Cas- 
.“ nu l a să nici 

senzație de ârtifi-
Credem, că tot ce

gicei morți 
cascador, 
semnificații 
fi trecute 
„accidentul" . 
mină culisele insalubre 
ale industriei cinemato
grafice occidentale. Vom 
constata, așadar, că rău
făcătorii „ca-n filme" 

măsura 
real, 

dina- 
un

așadar, i
„ca-n 

nici nu se pot 
cu prototipul lor 
Acest film . alert, 
mic, construit cu 
cert simț al proporțiilor, 
are o idee demnă de re
ținut : producătorul 
minai nu ‘este un 
țologic, patogen 
schimb contextul

. în' care apare,

cri- 
caz pa- 
fiind în 

social

O. ALEXANDRESCU

Două formații de constructori 
fată în fată♦ ,

© (Urmare din pag. 1)

care se execută de 5-6 oa
meni, acum o fac doar 
doi oameni. .

— Cum vă organizați ac
tivitatea in brigadă ? —
l-am întrebat pe comunis
tul Iosif Borșodi, șeful 
brigăzii.

— Punem un accent de
osebit pe asigurarea unor 
condiții optime de lucru.

intervine 
muncă

Dacă recrutul n-a fost 
încorporat, fiind lăsat la 
vatră, ori trecut în rezer
vă și se reîntoarce la locul 
de muncă pînă la 1 decem
brie a anului calendaristic 
in care a fost chemat la 
încorporare, compensarea 
în bani a concediului se 
reține din retribuția aces
tuia în trei rate lunare, 
beneficiind de acordarea 
în zile a concediului de 
odihnă corespunzător în
tregului an calendaristic 
în curs și de indemnizația 
de concediu cuvenită (art. 
81 din Legea nr. 14/1972).

In celelalte situații, per
soanelor reîntoarse la lo
cul de muncă după efectu
area stagiului militar sau 
a concentrării li se acordă 
concediul de odihnă pro
porțional cu timpul cu
prins între data reîntoar
cerii din armată și sfirși- 
tul anului calendaristic 
respectiv.

Conform art. 72 din Le
gea 14/1972, în timpul cît 
șînt militari, tinerii mai 
au dreptul să primească 
ajutoare potrivit H.C.M. 
nr. 880/1965 în caz de de
ces al soției, al copiilor 
sau al unui alt membru 
de familie.'aflat în între
ținerea acestora înainte de 
încorporare. De asemenea, 
copiii militarilor în termen 
vor primj alocația de stat 
de la unitățile la care a- 
ceștia au lucrat . pînă la 
data încorporării.

' N. WARDEGGER, 
doctor în științe juridice

Dacă oamenii ,au materia
lele necesare, dacă dispun 
de utilaje și scule cores
punzătoare, rezultatele sînt 
foarte bune.

Atît în anijl trecut, ■ ît 
și în anul acesta, in ca
drul brigăzii nu s-a înre
gistrat nici o absență ne
motivată, nici un accident, 
în ceea ce privește califi
carea, mai sînt doar doi 
necalificați dar și aceștia 
urmează în prezent cursu
rile organizate în între
prindere.

La polul opus al rezul
tatelor, pe același șantier 
își desfășoară activitatea 
brigada de betoniști con
dusă de Teodor Cîrligea- 
nu. Neaplicînd inițiativa 
„Brigada înaltei producti-- 
vități", această formație 
nu își realizează sarcinile. 
Despre acest lucru, șeful 
șantierului ne-a declarat :

— De la jumătatea a- 
nului trecut și pînă în 
prezent brigada nu și-a 
realizat sarcinile de plan 
decît în proporție de 75-80 
la sută. Lucrările pe care 
le execută sînt de slabă 
calitate. Turnarea funda
țiilor cu beton ciclopian 
presupune o răspundere 
sporită, iar membrii for
mației n-au privit în mod 
serios această cerință, fapt 
ce a determinat ca în 
fundațiile turnate să avem 
foarte multe segregări.

Am văzut la lucru pe 
șantier brigada condusă de 
Teodor Cîrligeanu. Ne-am 
putut da seama ușor că 
principala cauză a nerea- 
lizării sarcinilor de plan 
este slaba organizare a 
producției și a muncii. Din 
cei 18 membri ai formației 
numai 10 sînt prezenți

zilnic pe șantier. Ceilalți 
fie că absentează nemoti
vat (cazul lui Iosif Haza- 
paru, luliu TUzeș și Carol 
Dombi) fie că sînt în în
voire, sau concediu medi
cal.

— Ce măsuri ați luat 
pentru întărirea discipli
nei ? — l-am întrebat pe 
șeful brigăzii.

— Am discutat cu oa
menii, dar nu mă ascultă. 
Nici materialele nu sosesc 
la timp...

— Cunoașteți obiectivele 
inițiativei „Brigada înaltei 
productivități" ?

— ? I...
— De ce nu aplicați ini

țiativa ?
_  ? I...
Dialogul s-a întrerupt 

aici, pentru că n-au fost 
găsite alte explicații. Cert 
este faptul că în cadrul 
brigăzii nu a fost întronată. 
o disciplină fermă, o at
mosferă sănătoasă de mun
că. Mul ți constructori plea
că, nu există preocupare 
pentru calificănea oameni
lor (doar șase urmează 
cursurile de zidari șl be- 
toniști, ceilalți fiind neca
lificați).

în aceste condiții, re
zultatele obținute de bri
gadă nu sînt pe măsura 
așteptărilor. După : cum 
ne-a asigurat însă condu
cerea șantierului, există 
preocupări pentru ca în 
scurt timp această formație 
de lucru să se redreseze, 
să preia obiectivele și cri
teriile de întrecere ale i- 
nițiativei care conduce la 
productivități înalte, să. ob
țină astfel rezultate pe mă
sura potențialului tehnic 
de care dispune.

Cît o fi ținînd „ținerea în evidență ?“
Despre utilitatea unui te

lefon la asociația noastră 
de locatari, situată pe stra
da 7 Noiembrie nr. 8, nu 
mai este cazul să amin-. 
tim. Avînd zilnic nevoie de 
acest mijloc rapid de con
vorbiri am lansat încă din 
luna mai 1978 comandă 
pentru ' montarea unui te
lefon. Oficiul P.T.T. Petro
șani ne-a răspuns cum că 
rămîne în evidența oficiu

lui pînă la rezolvare. Aș- 
teptînd cam mult rezolva
rea am revenit cu coman
da. Răspunsul a fost ace
lași. Am scris ziarului ' cu 
speranța că prin interven
ția . organului de presă ni 
se va rezolva această pro
blemă arzătoare,

N. FLOREA, 
Asociația de locatari nr. .12 

Lupeni

utilaje..de
explorab.il
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Fotbalul în actualitate e Fotbalul în actualitate

marcaj consem- 
de 2—0 (1—0) în. 
gazdelor. De la 
trebuie recunos-

In ultima partidă de verificare : 
A.S.A. Tg. Mureș

In ultima partidă de ve
rificare, A.S.A. Tg. Mu
reș, și-a luat revanșa asu
pra Jiului, Ia sfîrșitul ce
lor 90 de minute de joc 
tabela de 
na scorul 
favoarea 
început,
cut că mureșenii au jucat 
foarte bine, în dorința de 
a șterge impresia proastă 
lăsată în precedenta întîl- 
nire cu S.C. Bacău pe te
ren propriu (0—2), au do
minat și combinat eu mai 
multă fantezie, punctînd 
prin Panici și Fazekaș. In 
cîmp replica Jiului a fost 
onorabilă, apărătorii au 
stopat multe incursiuni ad
verse, s-au legat cîteva a- 
tacuri, dar, din păcate 
pentru oaspeți, nici Biro 
II, nici Vunvulea n-au trăit 
emoții între buturi, întru- 
cît poarta lor a fost... fe
rită de șuturi. După pauză 
elevii lui Bone au dominat 
cu autoritate, Bozeșan ma- 
nifestînd o formă deose
bită. Scorul putea lua pro
porții, dar ultimul apără
tor al Jiului a intervenit 
salutar în mai multe rîn- 
duri, iar spre final a fost 
salvat de coechipieri în si
tuații în care fusese depă
șit.

Cea de a doua manșă a 
amicalelor cu formația mi
litară din Tg. Mureș a de
monstrat însă, și în acest 
început de sezon, că înain
tașii Jiului continuă să ră- 
mînă datori în întîlnirile 
din deplasare, chiar acum 
cînd se apropie vertiginos 
seria confruntărilor oficia
le. Se știe, miercuri Jiul 
întîlnește, la Iași, în cupă, 
ambițioasa divizionară C 
Constructorul, să sperăm 
că favoriții noștri, spre 
deosebire de alte ediții ale 
competiției K.O., ne vor

- Jiul 2-0 (1-0)
lipsi de ..'surprize neplăcu
te. Apoi, duminică, lotul 
antrenat de Oaidă și Ene 
II va evolua în compania 
fotbaliștilor băcăoani, al 
căror apetit de rezultate 
bune în deplasare s-a fă
cut sesizat încă din pregă
tiri (a se vedea epilogul 
„duelului11 Bone-Traian Io- 
neșeu, pe stadionul de pe 
malul Mureșului)...

• -1 >

■ -

Sub egida „Daciadei" 

O îndrăgită competiție de masă, 

dedicată tuturor vîrstelor

„Cupa ziarului Stegul roșu"
la schi

— Ediția a V-a —

Ion VULPE

AI doilea' gol marcat 
de Minerul Lupeni în 
întîlnirea cu echipa Me
talul Hunedoara.

Scorul ilustrează mai puțin 
pregătirea învingătorilor

Minerul Lupeni — Metalul Hunedoara 11—2

întîlnit 
fotbal, 

cu for- 
recrută-

• Un scor rar 
pe terenurile de 
Metalul Hnedoara, 
mația afectată de 
rile de toamnă și acciden
tări, de fapt o fo’rmație 
compusă în majoritate din 
juniori, n-a rezistat în fa
ța Minerului deeît opt mi
nute, apoi a asistat nepu
tincioasă la mărirea han
dicapului. Gazdele au în
scris doar... 11 goluri, au 
manifestat o deosebită pof
tă de .joc, dar au și 
greșit multe pase, s-au pri
pit în fazele de finalizare. 
Astfel, pe lîngă forma bu
nă manifestată de Burdan- 
giu, Sătrnăreanu, Tudor, 
Tismănaru, se pot consta
ta neîmplinirea tactică a 
lui Dosan, încă departe de 
forma de odinioară, incon
secvența lui Voicu în com
binațiile ofensive, replierea 
tardivă a mijlocașilor, sur
prinși de contraatacurile 
adverse. Pînă a se pune la 
punct un perfect angrenaj

tehnic,'fizic și tactic, fotba
liștii din Lupeni mai au 
multe retușuri de făcut. Cit 
privește autorii : golurilor 
s-au detașat : lacob (mîn. 
57, 70 și 85), Sătrnăreanu 
(21 și 43). Tismănaru (58 și 
75), fiind urmați de Co
vaci (8), Voicu (11), Bur- 
dangiu (26) și Dosan (44). 
De la metalurgiști, Cion- 
toș a profitat de două- gre
șeli „în lanț11 ale adversa
rilor săi, învingîndu-1 pe 
Grigore in mm. 47 și 84. 
De fapt, cele două goluri 
primite de Minerul în re
priza secundă evidențiază 
diferența de valoare din
tre titulari și înlocuitorii 
lor.

• In „Cupa de iarnă" 
s-a înregistrat victoria în 
deplasare a Minerului Pa- 
roșeni, în fața Parîngului 
Lonea : 3—2 .

Corigenți la testarea fizică și conduită
Joi, pe stadionul Știința 

s-a desfășurat acțiunea de 
■ est are a j ucătorilor de 
fotbal ai echipelor de divi
zia C : Minerul Lupeni,
Minerul Vulcan și Știința

pentru cantonamentele de 
pregătire la Valea de Pești 
și respectiv la I.E.F.S., așa 
sînt răsplătite de sportivi? 
Cu asemenea testare vrem 
să promovăm în divizia

• Divizionarele C .Știința 
Petroșani și Minerul Vul
can au găzduit, duminică, 
întîlniri amicale cu forma
țiile minerilor din același 
eșalon, 
Ambele 
Vale au 
scor pe 
respectiv 
3—2.

seria „olteană", 
combatante din 
învins la același 

Minerul Motru, 
Minerul Rovinari:

Sever NOIAN

Schiorii noștri 
pe locul doi

Concursul republican 
schi, rezervat copiilor I 
II, desfășurat în zilele 
24 și 25 februarie a.c. 
pîrtiile din Paring, 
bucurat de o 
numeroasă (1.65 
Lupta 
schiorii 

cu tradiție mai îndelunga
tă în acest sport cum sînt: 
Brașov, Hunedoara, Mara
mureș, Cliij-Napoca, Sibiu 
și Suceava. Iată schiorii cla
sați pe primele 3 locuri : 
SLALOM SPECIAL COPII 
II, fete : 1. Alina 
ții, Hunedoara, 
Moraru, Brașov, 
Conrad, Brașov. 
Radu Marian, Brașov, 
Nicolae Brodezki, Cluj-Na- 
poca, 3. loan Focșeneănu, 
Prahova. Copii I fete : 1.
Liliana Ichim, Suceavă, 2.- 
Delia Bularca, Brașov, 3. 
Agneta Fălop, Cluj-Napoca.- 
Băieți: 1. Ioan Pinke, Bra- 
șjvia, 2. Emilian Focșe
neanu, Prahova. 3. Cristian 
Mineic, Caras-Severin.
SLALOM URIAȘ, fete II. 
1. Anca Moraru, Brașov, 2. 
Alina Dorobanțu, Hune
doara, 3. Adriana Macrea, 
Sibiu. Băieți: 1. Ioan Chio- 
tea, Brașov. 2. Radu Mari
an, Brașov, 3. Claudiu Po
pa. Hunedoara. Fete : 1.
Claudia Agica, Predeal. 2. 
Ileana Ichim, Suceava, 3. 
Delia Bularca. Brașov. 
Băieți : 1. Eusebio Fuleă, 
Brașov, '2. Ioan Pinke, Bra- 
șovia, 3. Emilian Focșe
neanu, Prahova.

CLASAMENTUL GENE
RAL PE JUDEȚE : 1. Bra
șov, 77 puncte, 2. Hunedoa
ra . 157 puncte, 3. Cluj-Na
poca 172 puncte.

s-a
din

de 
si 

de 
pe

s-a 
participare 
de copii), 
dat între 

județele

Doroban-
2. Anca
3. Betinâ 
Băieți 1.

2.

DUMINICA, 4 MAR
TIE A.C., masivul Pa
ring va găzdui cea de a 
V-a ediție a concursului 
de schi dotat cu Cupa 
ziarului „Steagul roșu" 
Petroșani. La data cînd 
aceste rînduri văd lumi
na tiparului, comitetul de 
organizare nu mai are de - 
cit o singură rezervă : 
contăm pe un timp priel
nic, pe o duminică plă
cută, fără acele surprize 
meteorologice care anu
lează bunele intenții ale 
organizatorilor și elanul 
participanților. Deci, da
că timpul va permite, 

duminică 4 martie, cu to
ții Ia schi — tineri și 
vîrst’nici, fete și băieți, 
schiori de performanță și 
amatori !

Ca în fiecare an, con
cursul nostru va fi dotat 
și de această dată cu nu
meroase trofee : 4 cupe, 
23 medalii, 39 diplome 
pentru locurile I, II și III 
și un marc număr de di
plome de participare. In 
plus, vor fi acordate pre
mii stimulative în o- 
biecte (echipament spor
tiv) acelor tineri care în 
anul competițional 19Ț8— 
1979 au obținut rezultate 
deosebite în activitatea 
sportivă (desigur, la schi I) 
precum și în muncă, în 
învățătură și în viața de 
organizație, dovedind că 
se preocupă temeinic de 
pregătirea lor multilate
rală.

Pentru a asigura o de- 
. partajare . echitabilă a 

concurenților. au fost sta
bilite mai multe catego
rii de participare în func
ție de vîrstă. sex și ni
velul de pregătire spor
tivă, creînd astfel posibi
litatea unui mare număr 
de participant de a ocu
pa locuri fruntașe. Con
cursul va consta dihtr-o

singură manșă (slalom 
special) pe un traseu ce 
va fi stabilit de o comisie 
tehnică formată din spe
cialiști ai probei. Lungi
mea pîrtiei va fi mai 
scurtă pentru participan- 
ții sub 14 ani.

Deosebit. de importantă 
este următoarea precizare: 
înscrierea participanților 
se va face începind de 
astăzi, 27 februarie, ora 
8, pînă în data de 2 
martie, ora 16, la sediul 
redacției noastre, din Pe
troșani, strada Republicii 
nr. 90. Recurgem la a- 
ceastă modalitate pentru 
a cîștiga în operativitate, 
atît la desfășurarea pro
bei. cit și la stabilirea 
corectă a câștigătorilor pe 
grupe de vîrstă; In data 
de 3 martie va avea loc 
tragerea la sorți a ordi- 
nei de intrare în concurs, 
care va fi afișată la se
diul cabanei I.E.F.S. Tot 
în 3 martie se va face 
verificarea celor înscriși 
după vîrstă și nivelul de 
pregătire (performanță, 
amatori). Pe pîrtie, înainte 
de începerea concursului, 
nu se vor face. înscrieri 
deeît pentru . Concurenții 
care nu s-au putut înscrie 
din motive întemeiate 
sau pentru concurenți din 
afara municipiului. Aceș
tia vor intra în concurs 
în ordinea înscrierii.

Iată categoriile de par
ticipant! : sportivi de
performanță: 7-10 ani,
10-14 ani, 14-17 ani, 17-19 
ani,' 19-25 ani, peste 
25 ani ; sportivi amatori : 
sub 7 ani, 7-10 ani, 10-14 
ani, 14-17 ani,, 17-19 ani, 
19-25 ani, peste 25 ani. 
Pentru fiecare categorie 
sînt două grupe : băieți, 
fete !

Alte informații, în zia
rul nostru de mîine.

Petroșani, în vederea ob
ținerii dreptului de partici
pare la întrecerile oficia
le din returul anului com- 
petiționaî 1978—1979. S-au 
prezentat doar- 47 de jucă
tori, din care au rămas 
restanțieri la proba de 
bază, de rezistență (3x1600 
în 6 mim), un număr de 12 
jucători ai A.S. Minerul 
Lupeni și 12 au lipsit (8 
de la Știința și 4 de la 
Minerul Lupeni). Bine .au 
trecut probele jucătorii e- 
chipelor Știința și Minerul 
Vulcan. Ce s-a întîmplat 
cu jucătorii Minerului Lu
peni ? Cu ■ toate că marea 
majoritate a jucătorilor pu
teau trece probele de con
trol (au dovedit-o în anii 
trecuți) au depășit timpul 
și au rămas restanțieri cu 
toate că, comisia de tes
tare a dat o bonificație de 
30 de secunde. Aceasta da
torită faptului că orice e- 
vadare din pluton era a- 
postrofată de Romulus Le- 
ca, care e restanțier nu 
numai la teste ci și la dis
ciplină. Doi jucători ai
Științei, binecunoscuți ca 
Pavel Velcotă și Mircea 
Gulea au încercat să trea
că proba, obținînd timpul 
prevăzut doar în ultima 
tură. Or eforturile. depuse 
de conducerile asociațiilor 
Minerul Lupeni și Știința

B ? Negativ e și faptul că 
conducerea A.S. Minerul 
Lupeni, prezentă la testare, 
în loe să-i mobilizeze pe 
jucători a intervenit la co
misie pentru a fi mai în
găduitoare. Comisia muni
cipală de fotbal va lua 
măsuri de sancționare a 
celor corigenți la educație 
și testare fizică .

BASCHET, DIVIZIA B Una rece, alta caldă
Jiul - Știința Petroșani — Carpați București 77-64 (46-27).

Aurel SLABII

Secvență din întîlni
rea amicală de tenis dc 
masă dintre echipele 
E.G.C.L. Lupeni — Mi
nerul Lupeni.
Foto : Gh. OLTEANU

Duminică in. sala 
de sport a I.M.P. a avut 
loc întîlnirea dintre echi
pele Jiul - Știința Petro
șani și Carpați București 
din campionatul de bas
chet, divizia B.

’ Scorul a fost deschis 
de oaspeți prin jucătorul 
M. Kiss, din lovitură de 
pedeapsă. Dar studenții nu 
se lasă intimidați și în
scriu coș după coș, do- 
vedindu-și superioritatea

fizică și tehnică. Prima 
repriză a fost la dispozi
ția gazdelor, care s-au im
pus net în fața bucțirește* 
nilor reușind să înscrie 46 
de puncte față de numai 
27 ale oaspeților. In re
priza secundă, după un 
start bun, urmează o pe
rioadă de relaxare a stu
denților, fapt ce dă oas
peților posibilitatea să 
înscrie 37 de puncte față 
de 31 ale studenților. In

formă bună, căpitanul Ști
inței, Gh. Ghiță, s-a do
vedit a fi cel mai bun 
jucător din teren reușind 
să înscrie 31 de puncte. 
Din echipa gazdă s-au 
mai . remarcat D. Brăgău .12), 
A. Ghiță (12), M. Sîrbu 
(12), D. Manolescu (6) și 
N. Mihuț (4).

Ion DUDAN,
Gavril H1DIGAN, 

studenți

LUPTE, DIVIZIA A
Comportare modestă

In zilele de 24 și 25 fe
bruarie s-a desfășurat, la 
Lugoj, etapa a doua a cam
pionatului diviziei A de 
lupte. Echipa Jiul Petrila, 
avînd de înfruntat pe lîn
gă cele .6 formații și un ar
bitraj vădit părtinitor, a 
obținut rezultate stib aș
teptări, ocupînd locul VI, 
cu 35 .de puncte. S-au re
marcat, la categ. ,57 kg Mir
cea Risipîtu (loc I), categ. 
52 kg Ioan Corbei (loc II), 
categ. 90 kg Staneiu Marin 
(loc II), și categ. 82 kg Plu
gar Vasile (loc. 3). (A.S.)

POPICE, DIVIZIA A

Victorie clară cu multe satisfacții
Jiul Petrila Metalul Hunedoara 5084 — 4792.

Cu doi nouari obișnuiți, 
eu ultimele două bile Vic
tor Miclea realizează 881 
p.d., în dauna maestru
lui emerit loan Micoroiu 
pe care il învinge la o 
diferență de 54 p.d. (827) 
aducîrid în final victoria 
categorică a echipei . sale 
în prima etapă a returu
lui diviziei A de seniori. 
A fost de fapt un dublu 
succes : victorie în der- 
bib] divizionarelor din ju

deț, s-a stabilit un nou 
record al arenei (Prepara
torul Petrila), 5084, față de 
5010 (în meciul din 1978 
cu C.F.R. Timișoara). Și-a 
adus contribuția întreaga 
echipă, dai’ în mod deose
bit prof. Valeri u Pișcoi, 
care a realizat 905 p.d.,
Victor Miclea 881, Ioan 
Școrțea 877 p.d., loan Po
pa 811 p.d. și juniorul 
Gheorghe Păsărică 809.

Echipa oaspete, din care

face parte și ex-jiulistul 
Mihai Torok (828 p.d.) a 
venit decisă sa cîștige,- dar 
a fost învinsă cu 292 p.d., 
datorită unei mai bune 
pregătiri, a ’dorinței gaz
delor de a cîștiga și : de 
a ieși din zona retrogra
dării. Componenții Jiului 
sînt deciși' să fie iar o e- 
ehipă participantă la tur
neul final și care să dea 
Iotului national alți ju
cători. (S. AUREL)
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Național al Femeilor în R.P. Chineză

Viață

Național 
Republi- 

Ilomânia,
WASHINGTON 26

gerpres). :—
S.U.A., Jimmy

im- 
pe 

dezvol- 
raporturi

— a declarat 
mi- 
de

BEIJING 26 (Agerpres). 
— La 26 februarie, dele
gația Consiliului 
al Femeilor din 
ea Socialistă 
condusă de tovarășa Maria 
Bobu, vicepreședintă a 
■Consiliului, a fost primită 
de tovarășa Deng Yingi- 
itao (Den In-ciao), membră 
a Biroului Politic al 
al P.C. 
ședință 
manent 
ționale 
Populari a R.P. Chineze, 
președintă de onoare a 
Federației Naționale a Fe
meilor din R.P. Chineză.

In timpul întrevederii, 
din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu, to
varășa Maria Bobu a 
transmis un . salut căldu
ros tovarășului Hua Guo- 

Comi- 
P.C.

Con- 
R.P.

i bune 
pros- 

chinez.- 
tovarășa 

trans-

C.C.
Chinez, vicepre- 
a Comitetului Fer
al Adunării Na- 
a Reprezentanților

feng. președintele 
totului Central 
Chinez, premier 
siliului de Stat 
Chineze, și cele 
urări dc. progres și 
peri tale poporului i 
La jindul său, 
Deiîg Yingihao a 
mis din partea tovarășului 
Hua Guofeng un salut pri
etenesc tovarășului Nicolae 
Ceausescu și tovarășei

al 
al 
al 
mai

Conflictul 
de ia frontiera 

chinc-vietnameză

vietnâ- 
de a- 
de ra-
Fran- 

că 
o- 
Și 
în

La frontiera chino- 
Vietnaineză luptele conti
nuă. Agenția U.P.I., citînd 
postul de radio Hanoi, re
latează că forțele chineze 
au pătruns pe o adîncime 
de 40 kilometri în interi
orul teritoriului 
mez. Referindu-se, 
semene», la postul 
dio Hanoi, agenția
ce Presse informează 
lupte îndîrjite, inclusiv 
perațiuni de artilerie 
tancuri, se desfășoară 
provinciile vietnameze Cao
Bang, Lang Son și Hoand 
■Lien Son, înregistrîndi^’se 
pierderi grele de ambele 
părți.

Agenția China Nouă a- 
nunță că o unitate a for
țelor chineze de frontieră 
din Guangxi a cucerit un 
punct strategic situat la 
vest de Dong Dang, A- 
ceastă acțiune, precizea
ză agenția citată, a permis 
ocuparea orașului Dong 
Dang.

Elena Ceaușescu, calde 11- 
rări de noi succese po
porului român în opera de 
construcție socialistă.

Au fost evidențiate 
satisfacție relațiile de 
labofare prietenească 
multiple planuri

Intrevederea 
președintelui S.U.A. 

cu negociatorii de la 
Camp David

Lupte la granița dintre cele 
două state yemenite

cu 
co
pe 

dintre 
Republica Socialistă Româ
nia și R.P. Chineză, 
portanța deosebită 
care o are pentru 
tarea acestor 
schimbul de vizite la cel 
mai înalt nivel din luni
le mai și august 1978.

In continuarea întreve
derii, tovarășa Deng Yingi- 
hao a reținut delegația ro
mână la un dejun priete
nesc. La întîlnire și dejun 
a participat Florea’ Dumi
trescu, ambasadorul țării 
noastre la Beijing.

In aceeași zi, delegația 
română a avut o întreve
dere cu tovarășa 
Keqing (Kan 
președinta Federației 
ționale a Femeilor din 
Chineză.
■ In timpul șederii în 
Chineză, delegația 
nă a vizitat obiective eco
nomice, culturale și tu
ristice din Beijing, Shan
ghai, și Hangchow, a pur
tat convorbiri 
și a efectuat 
de experiență 
la activitatea 
ilor de femei 
uă țări.

Kang
Ke-cin),

Na-
R.P.

R.P. 
româ-

prietenești 
un schimb 

cu privire 
organizați- 

din cele do-

(A- 
Președintele 

Carter, a 
avut duminică convorbiri, 
la Casa Albă, cu partici- 
panții la negocierile de pa
ce tripartite de la Camp 
David: Mustafa Khalil, pre
mier și ministru de extei-ne 
al Egiptului. Moshe Dayan, 
ministrul afacerilor exter
ne al Israelului, și 
Vance, secretarul de stat al 
S.U.A. După întrevedere, 
președintele american a re
levat că cele trei părți e- 
xaminează posibilitatea or
ganizării unei întîlniri tri
partite la lyivel înalt. 
„Discutăm actualmente po
sibilitatea aducerii nego
cierilor la nivelul șefilor dg 

guvern11 — a declarat Jimmy 
Carter, precizînd că, în ca
zul în care se va conveni 
asupra formulei preconiza
te, tratativele la nivel înalt 
vor putea începe la Camp 
David pînă la sfîrșitul aces
tei săptămîni. „Sînt gata să 
nu cruț nici un efort pen
tru a se ajunge la o regle
mentare pașnică11, a spus 
președintele S.U.A., decla- 
rînd, totodată, că Egiptul 
și Israelul manifestă o ho- 
tărîre similară.

Dezbateri în Consiliul
de Securitate

din Asia
NAȚIUNILE UNITE 26 

(Agerpres). — In Consiliul 
de Securitate au avut loc 
dezbateri, în cadrul a trei 
ședințe publice, cu 
vire 
de 
i-au 
iede 
tea U.R.S.S. șiR.S. Ceho
slovacă care cer R.P. Chi
neze să-și retragă trupe
le de pe teritoriul R.S. 
Vietnam ; din partea R.P. 
Chineze, care reclamă re
tragerea forțelor vietname
ze din Kampuchia, * pre
cum și de reprezentantul 
Tailandei, care se pro
nunță pentru retragerea
totală a forțelor chineze 
din Vietnam și a celor
vietnameze din Kampu
chia, pentru încetarea os
tilităților din Indochina.

După ședința de dumi
nică noaptea s-a anunțat

Cyrus

ADEN 26 (Agerpres). — 
Ministrul Afacerilor Ex
terne al R.D.P. a Yemenu
lui a dat publicității o de
clarație, reluată de a- 
gențiile internaționale de 
presă, în care se arată că 
R.A. Yemen a atacat te
ritoriul sud-yemenit. In
tr-un comunicat publicat 
luni la Aden se arată că 
„lupte violente se desfă
șoară în regiunea Alwazia".

Consiliul Suprem al Po
porului al R.D.P. a Yeme
nului s-a reunit pentru a 
examina situația.

'SANAA 26 (Agerpres). 
— „Situația de la frontie- 

state 
se deteriorează 

periculos ca 
continuării 
autoritățile 
Yemenului 
împotriva

ra dintre cele două 
yemenite 
în mod
mare a 
către
R.D.P. a 
gresiunii

șelor de frontieră 
R.A. Yemen" 
Abdallah Al Asnaj, 
nistrul nord-yemenit 
externe.

In cadrul unei 
extraordinare a 
lui, R.A. Yemen ■ 
convocarea unei 
extraordinare a 
liului Ligii Arabe 
tru a examina situația cre
ată la frontiera dintre cele 
două state, 
gențiile de

RIAD 26 
Secretarul 
gii Arabe, 
a adresat guvernelor R.D.P. 
a Yemenului și R.A. Ye
men lin apel, cerîndu-le să 
înceteze operațiunile mi
litare de la frontiera uAin- 
tre ele și să participe la 
„eforturile de conciliere".

reuniuni 
guvernu- 
a cerut 
reuniuni 

Consi- 
! pen

informează a- 
presă.
(Agerpres). — 

general al Li- 
Mahmud Riad,

privind situația 
de sud-est

pri- .
Asiala situația din 

sud-est. Consiliului 
fost prezentate pro- 
de rezoluție din par-

Institutul de mine
Petroșani

încadrează urgent prin transfer

- ADMINISTRATOR CANTINĂ

CONDIȚIILE DE ÎNCADRARE: studii medii și 
vechime 3 ani în funcții administrative

fiețribuțlp tarifara 1970 — 2415 lei. Se acordă 
spor de muncă nenormată 20 la sută

Informații se pot obține la biroul-plan-retrîbu- 
ire-perșonal al Institutului de mine Petroșani - 
telefon 41397

fostcă deliberările au : 
suspendate pînă marți.

Secretarul general al 
O.N.U., după cum trans
mite agenția France Pres- 
se, a declarat, în legătură 
cu posibilitatea unei me
dieri de către O.N.U. în 
conflictul chino-vietna- 
mez, că „este gata să se 
ducă în această regiune 
sau în altă parte, dacă es
te necesar, și dacă aceasta 
este dorința părților inte
resate".

BILANȚUL EXPLOZIEI 
care s-a produs, simbătă, 
într-o mină de cărbuni din 
provincia canadiană Noua 
Scoție se ridică la 10 morți 
și șase răniți. Autoritățile 
canadiene precizează că 
în momentul deflagrației, 
care a avut loc într-o ga
lerie de mare adîncime, în 
subteran se aflau 150 de 
mineri.

PREȘEDINTELE JIMMY 
CARTER A REAFIRMAT, 
într-un interviu, că infla
ția constituie problemă e- 
conomică prioritară a Ad
ministrației. El a lansat 
un nou apel la cooperare 
diverselor sectoare intere
sate.

DUPĂ CUM ANUNȚA 
AGENȚIA TASS, la 26 fe
bruarie, ora 16,30 (ora Mos
covei), nava cosmică 1 „So- 
iuz-32" s-a cuplat cu sta
ția orbitală „Saliut-6". Cos- 
monauții Vladimir Liahov 
și Valeri Riumin au tre
cut de la bordul navei în 
compartimentul stației or
bitale. In acest fel, pe o 
orbită circumterestră a în
ceput să funcționeze un 
laboratorul spațial „Sa- 
complex spațial format din

liut-6" si o nava cosmică. 
„Soiuz".’

LUNI, LA JAKARTA, 
S-A DESCHIS reuniunea 
reprezentanților Asociați
ei Națiunilor din Asia de 
Sud-Est (ASEAN) și ai Co
munității Economice Eu
ropene (C.E.E.) consacrată 
trecerii în revistă a mo
dalităților de extindere a 
colaborării economice și 
comerciale dintre ASEAN 
și C.E.E. La dezbateri par
ticipă delegații ale cercu
rilor de afaceri și vieții e- 
conomice și financiare a 
Pieței comune și ale. cer
curilor de afaceri și guver
namentale din Indonezia, 
Malayezia, Singapore, Fi
lipino și Tailanda.

PREMIERUL DESEM
NAT Ugo la Malfa, și-a 
încheiat - luni prima rundă 
de consultări privind for
marea unui nou guvern în 
Italia. Fernando din Giu
lio, vicepreședinte al gru
pului parlamentai- comu
nist, într-un interviu a- 
cordat ziarului „Paese 
Sera" a declarat că „obți- 
nînd o importantă garan
ție la nivelul președinției 
Consiliului de Miniștri 
(prin desemnarea Iui la 
Malfa), P.C.I. va avea ne
voie de garanții mai redu- ■ 
se în ceea ce privește com- - 
ponența însăși a guvernu
lui".

Cooperativa „Unirea" Petroșani
ORGANIZEAZĂ CONCURS 

PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR 
POSTURI:

— jurisconsult
— merceolog principal
— tehnician producție
Concursul va avea loc în ziua de 10 

martie 1979, la sediul unității.
Condițiile de participare la concurs con

form Legii nr. 12/1971.

UNITATEA MAI ÎNCADREAZĂ :

zidari
cismari 
croitori (bărbați și femei) 
sobari
electromecanici obiecte uz casnic.

Retribuirea se face conform Decre
tului 188/1977.

Relații suplimentare se primesc la 
biroul personal, învățămînt și la tele
fon 42763, 42713.

MICA PUBLICITATE
VIND apartament — 2

camere, etaj I, cu gaze — 
strada Minerului, Bloc 
40, ap. 3, Deva.. Informa
ții telefon 21710. (127)

VIND avantajos Dacia 
1100. Telefon 42266. (130)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Căl- 
dăraru Traian, eliberată 
dc E.G.C.L. Petroșani. Se 
dec Iară nulă. (126)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bîrlea 
Aurel, eliberată de l.M. 
Lonea. Se declară nulă.

- (129)
PIERDUT legitimație de 

pe numele Molnar 
eliberată de l.M. 
Se declară nulă.

serviciu 
Șandor, 
Petrila.
(131).

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Haiducul cu o- 
chii ca stelele ; Republi
ca : Ultima cină ; Ur
nirea : Totul, pentru
fotbal.

PETRILA : Acel bles
temat tren blindat.

LONEA : Milițience- 
| le din insulă.
■ ANI NO AS A :

I 
I
I
I ANINI

regăsită.

I
I I
I
I
I
I
I
I
I

VULCAN : Cascado
rii.

-LUPENI 
resc: Drum fără 
toarcere ; 
Dragoste și

Muncito- 
în- 

Cultural: 
statistică1..-

TV

9,00 Teleșcoală. 
Roman-foileton :

— episodul 1. 
Te- 

Teleșcoală. 
de limbă 

tări- 
Bul- 
des-
Din 

18,20 
lu-

10,00 
„Pol-

I 
I
I
I
I
I

dark'
10,55 Telex. 17,00 
lex. 17,05
17,25 Curs 
engleză. 17,45 Din 
le socialiste. R.P.
garia — reportaj 
pre tinerețe. 17,55 
cartea naturii.
Lecții TV pentru 
crătorii din agricultură. 
18,45 Cîntă corul mun
citoresc țărănesc al 
minerilor- din Ghelar. 
19,00 Forum cetățenesc. 
19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Re
flector. 20,20 Seară de 
teatru : „Tren de plă
cere" de I.L. Caragiale. 
21,10 Documentar „Insu
la Fidji — festival de 
folclor". 21,50 Publici
tate. 21,55 Șlagăre din 
filme muzicale. ,^22,15 
Telejurnal.

RADIO

5,00 Buletin de știri. 
5,05 Ritmuri matinale. 
6,00 Radioprogramul 
dimineții. 7,00 
jurnal, 8,00 
presei: 8,10
melodiilor. 9,00 
letin de știri. 9,05 Răs
pundem ascultătorilor. 
10,00 Buletin de știri.- 
10,05 Selecțiuni din o- 
peretele iui- Loewe.
10,20 Alternanțe rock 
și folk. 10,40 Miorița.
Revistă de etnografie 
și folclor. 11,00 Bule
tin . de știri. 11,05 
țlas folcloric. 12,00 
letin de știri. 12,05 
comoara folclorului
tru. 12,35 Repere inter
pretative. 13,00 De la 1 
la 3. 15,00 Clubul cu
rioșilor. 16,00 Radio
jurnal. 16,20 Coordona
te economice. 16,4.0 Noi 

| înregistrări de mu- 
ușoară. 17,00 Bu

cle știri. 17,05 Te 
și te cînt, patria 
17,30 Revista șla-

Radio-
Revista 

Curierul
Bu-

I
I
I
I
I
I
i 

a i
cîn-
Ma-
Să-

zică 
letin 
apăr 

"mea.
gărelor. 18,00 Orele se
rii. 19,00 Informații — 
reportaje — interviuri. 
20,00 Interpreți ai 
tecului popular : 
ria Schipor, Petre
bădeanu. 20,15 Româ- ; 
nia peisaj industrial 
contemporan. 20,30 Me
moria pămîntului româ
nesc. 21,00 Buletin 
știri. 21,05 Cadențe 
nore. 
ieri, 
22,00
23,00—5,0’0 Non 
muzical nocturn.

Melodii 
melodii de 

O zi într-o oră.
stop

de 
so- 
de 
azi.

ANUNȚ DE FAMILIE
La împlinirea a 2 ani 

de la dispariția prema
tură, un gînd pios în 
amintirea dragului nos
tru frate și cumnat

ȘTEFAN DINCA
Familia, prietenii și 

cunoscuții îi păstrează 
neștearsă amintire. 
(132).

jSEDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, st®. Republici!, nr. 90, teleloane 416 62 (secretariat), 424 64 (secții). TUPARUL i Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67.

1


