
27 februarie

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚÎ-VAT

Rodul hărniciei colectivelor de la 5 
întreprinderi miniere-Lupeni, Petrila, 

Uricani, Paroșeni și Dîlja 
35500 tone de Cărbune

EXTRAS PESTE SARCINA DE PLAN,
DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI

Se Minele Lupeni și Petrila au realizat cele mai 
plusuri de cărbune de ia începutul anului; 18400 tone 
Lupeni și 13600 tone mina Petrila

♦ Cu o zi înainte de încheie
rea lunii februarie, 7 întreprin
deri miniere — Petrila, Lupeni, 
Vulcan, Paroșeni, Dîlja, Lonea 
și Uricani — acumulaseră un 
plus, față de planul lunii, de 
18 320 de tone cărbune, plus 
superior celui înregistrat de cele 
5 întreprinderi miniere care au 
fost peste plan în luna ianuarie. 
Rezultatele cele mai bune le-au 
înregistrat minele : Petrila — plus 
8 800 de tone la producția de 
cărbune extras și plus 712 kg/ 
post la productivitatea 
planificată în cărbune ;

muncii
Lupani

mari 
mina

- plus 6 863 de tone, cu plus 
430 kg/post și Paroșeni — plus 
1 367 de tone cărbune și plus 
86 kg/post la productivitatea 
muncii în cărbune.
♦ MINERII VĂII JIULUI AU DE

PĂȘIT SARCINA DE PLAN A ZI
LEI DE 27 FEBRUARIE CU A- 
PROAPE 1 000 DE TONE.
♦ 8 ÎNTREPRINDERI MINIERE 

AU EXTRAS PESTE PLANUL ZI
LEI DE 27 FEBRUARIE 1 600 DE 
TONE. Cel mai mare plus al zi
lei l-a avut mina Vulcan -517 
tone, urmată de Petrila cu 414 
tone și Lupeni cu 172 de tone.

plus 6 863 de tone, cu
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Timpul permite

Să pornim hotărît 
la înfrumusețareaRod al politicii Partidului Comunist Român și a statului nostru socialist de ridicare conținuți a standardului de viață al oamenilor muncii, Valea Jiului a cunoscut în anii construcției socialiste, împreună cu alte zone înfloritoare ale patriei noastre, o dezvoltare economică și urbanistică multilaterală. Zestrea orașelor minerilor — Petrila, Petroșani, Vulcan, Lupeni și Uricani — s-a îmbogățit într-Un ritm necunoscut în trecut prin construirea și darea în folosința oamenilor muncii a unui număr de peste 30000 de apartamente, școli și grădinițe, spitale.și dispensare teritoriale și de întreprindere, unități comerciale,: cluburi și case (ie cultură, baze, sportive și de agrement,-alimentări eu a- pă, asfaltări de străzi și șosele și alte dotați! gospo- dârești-cdilitare. Potrivit

directivelor Congresului al , Xf-lea al P.C.R. și ritmurilor accelerate stabilite de
Ing. TRAIAN BLAJ, 

prim-vicepreședinte al
Consiliului popular 

municipal

Conferința Națională a partidului, în prezent în Valea Jiului se înfăptuiește, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid și a consiliilor populare, uri grandios program de investiții economice și. so- cial-edilitare.Cu teațe că -rezultatele obținute în 1978, în întrecerea pentru ridicarea nivelului gospodăresc și înfrumusețarea mun icipiul ui nu au satisfăcut pe deplin aspirațiile și cerințele, în. parte; pentru că începînd

orașuluidin anul trecut, potrivi? prevederi lor Decret u luinr. 71, câștigarea locurilor fruntașe este condiționată de realizarea planului de investiții, a celui din domeniul construcțiilor de locuințe, de îmbunătățirea prestărilor de Servicii, realizarea do obiective dirtcontribuțiile bănești alepopulației, de progrese mai concludente în sistematiza- - rea localităților și multe alte Criterii care nu au fost total onorate de colectivele șantierelor, ale exploatări- ■ lor de gospodărie locativă și comunală, al Exploatării de transport Petroșani ■ și altele, s-au înregistrat, totuși, o seamă de rezultate pozitive. S-au efectuat lucrări de modernizare și reparații pe numeroase străzi, trotuare, alei si'. drumuri, au fost construite ori reparate 26 de poduri și podețe, extinsei . zonele verzi, , amenajate și dotate, baze sportive, și spații de. joacă pentru copii, îndiguiri și tal uzări, s-ău plan- tat peste 9 000 arbori ornamentali și pomi, șfulte din : aceste dotățîi care au spo- ; = rit .zestrea eclilitar-gospo- <’ nets, i n nmnît emilul sînt rodul participării nemijlocite la realizarea lor a unui însemnat număr de ■ cetățeni avind în frunte deputați, președinți ai comitetelor de blocuri., președinți /ai asociațiilor de locatari. La adresa acestor harnici și priceput! gospodari adresăm .privințe.. de mulțumire, stimă și ' prețuire. In cadrul lucrărilor recentei sesiuni a consiliu-
■ ./ ' . - Ș ' ' ■ / ■ - j
(Continuare în pag. a 2-a)

Foto : Gh. OLȚEANU

Din moderna urba
nistică a municipiului.

STABILITATEA CADRELOH

sarcinilor

(Continuare în pag. a 2-a)

Puterea de a învinge

(Ou in/ortnătH

primăverii ca acolo, sus, în 
împărăția albă a zăpezii și 
brazilor. Pământului aces-

a limn martie
pri-

a
de plan

o hală, acolo un 
dincolo un birou.

de-aeum ..stelele" 
să clipească mai 
ziua și-a ridicat

Producția de cărbune va trebui să ajungă i în ultimul an al cincinalului revoluției tehnico-științifiee la 56 milioane tone. Acțio- nînd în acest context, conducerea C.M.V.J. desfășoară o activitate susținută în vederea aplicării programului de măsuri vizînd îmbunătățirea muncii de recrutare și pregătire a ca- , drelor de mineri corespunzător sarcinilor de plan sporite și cerințelor impuse de aplicarea în practică a programului de mecanizare a noilor tehriolo-. - îm de extracție.In acest context iată ce ne spunea tovarășul Ioan Karpinecz, șeful serviciului personal, privind o- biectivele acestui program: „Combinatul a avut în vedere importanța hoțărîtoa- re a asigurării forței de muncă pentru realizarea ritmică a sarcinilor de plan, la cărbune, urmărind

îndeaproape ca . .efectivele de muncitori să sporească în raport cu cerințele o- biecțive impuse de punerea ț în funcțiune a noilor capacități de producție. Cu toate eforturile depuse, în anul 1978 fluctuația a fost destul de. mare. Spre e- xemplifieare, aș arăta că în cursul anului trecut în întreprinderile miniere din Valea Jiului numărul celor încadrați este mai mic
Constantin GRAURE

în cadrul „Joii tineretului" organizată azi la Clubul din Petrila — vor fi sărbătoriți tinerii din oraș ajunși Ia vîrsta majoratului. Cu acest prilej tinerii- vor oferi colegelor, drept simbol al primăve-. rii, cîte un mărțișor. (C.D.)Astăzi, la orele 17 și 20, în sala teatrului din Petroșani, colectivul de actori va prezenta piesa „Alegeți l singuri" în regia lui Florian Fătulescu. (C. Val.).Sala clubului tineretului din Uricani a găzduit recent o reuniune a pensionarilor din localitate. In ambianța muzicii și a glumelor au petrecut împreună o Seară de iarnă 130 de familii (I.M.)
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Sînt momente unice în viața unui colectiv, după o adevărată bătălie ' cu greutățile, ies învingători . oamenii. Este o luptă u- . nouri nesimțită, nevăzută, în care arma fiecăruia este de a lucra mai bine și mai. mult. O luptă prin care oamenii cîș- tigă încrederea în forțele și puterile lor. Am simțit acest lucru deunăzi la l.F.A. Vîseoza. Am văzut aici oameni, majorita- . tea femei, care, în această bătălie cu mașinile, cu timpul, eu ei înșiși, au ieșit; biruitori.— Pentru noi acest început de an, ne spunea tovarășa Maria Tomșa, secretara comitetului de partid și președintele c.o.m., constituie un moment deosebit : luna ianuarie a fost prima Jună cînd ne-am realizat sarcinile de plan după trei ani de zile. Este o mare satisfacție și mîndrie pentru colectivul nostru.Trei ani de zile, timp

în care acest colectiv s-a confruntat cu greutăți reale, obiective. Aproape o mie de zile și nopți, în care s-a dus o luptă continuă pentru a ajunge la izbîndă....Vizităm secțiile întreprinderii. La filatură, la bobinaj, la răsucit, peste tot domnește o atmosferă de lucru intens. Ne-am oprit lingă mașini, în fața oamenilor. Am intrat in vorbă cu cîțiva dintre ei.-- Secția noastră, ne-a spus lăcătușul mecanic Ion Bo'jincâ, reprezentant al oamenilor muncii . în c.o.m., a „luptat" cu toate forțele de care dispune. Am efectuat reparații capitale la aproape toate mașinile de filat, aducîn- du-le îmbunătățiri constructive, a fost reparată instalația dq preparare. Toate acestea au avut ca rezultat creșterea indicelui de Stilizare a mașinilor, .. seăzînd considerabiltimpul de staționare. (Continuare în pag. a 3-a)

— Lipsa materiei prime •— celuloza, ne-a declarat bobinatoarea Irina Hribal, a produs serioase dereglări. Noi, cîrid a- vem celuloză ne facem planul. Dar nu orice fel de celuloză, ci numai sortul care se pretează a fi prelucrat cu mașinile noastre.A fost nevoie de intervenții la centrală șl la Ministerul Industriei Chimice. Acestea au fost făcute la timp, a intervenit și organul orășenesc de partid Lupeni, pentru ca acest colectiv de oameni să primească sprijinul cuvenit. Fină la urmă, problema a fost rezolvată. Ministerul a trimis sortul de celuloză solicitat, iar realizarea planului nu a mai constituit o problemă.Au avut loc. și alte confruntări, au fost și alte greutăți de învins. Ener-
Valeriu COANDRAS

Prima zi
anunță, calendaristic, 
măvara, anotimpul adoles
centin dl anului. Martie — tuia dintre Jiuri pomii îi 
luna cea mai capricioasă: 
zăpadă, ploaie, soare, căl
dură, frig.

Parîngul cu tîmplele-i. 
argintii mai necăjește pri
măvara, da r 
la poalele lui 
sini pomi ca
re i-au furat 
din albul ză
pezii picurînd 
crengi.

Martie — luna mărțișoa- 
relor, simboluri ale. primă
verii. Martie — luna care 
și-a oferit, a opta zi pentru 
sărbătorirea femeii — 
mamă, soție, logodnică, 
soră. fiică, colegă de. 
muncă.

Mai avem, nostalgia ză
pezii de la care se pare că 
ne luăm rămas bun pe pîr- 
tiile de schi de pe spinarea 
diamantină n Parlngului. 
Vilcanului, Retezatului... Și 
parcă nicăieri nu-i mai fru
moasă iritîlnîrea cu soarele

mugurii

smulg seva mlădițelor iar j 
minerii cărbunele pentru i 
căldură și lumină. De fapt, | 
acolo, în adincuri, e o per- 3 
manehtă primăvară a mun- Ș 

cii, a curaju-' \ 
lut, a inimi- ; 
lor calde și î 
cinstite. I

Aici, în o- i 
rașe, „p o m ii" de be- i 
ton șl fier ai blocurilor 
și noilor unități industriale 1 
din salba localităților muni
cipiului prind contur mai ; 
clar, nai viu, mai colorat. 
Vite, acolo va fi un balcon, 
acolo
geam-,

Da, 
prind 
..cald", 
geana mai sus, soarele apu
ne alene, prelungindu-se 
uriaș peste dealuri și brazi, i

Mircea MUNTEANU
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Cupa ziarului „Steagul roșu“ la schi
o sarcină permanentă in fața organizațiilor de bazăIn anul 1978, la baza activității organizatorice desfășurată de comitetul orășenesc de partid Vulcan: a stat și preocuparea pentru a.asigura o exigență spori-- tă fața de calitățile politice, nîorale și: profesionale ale celor ce au solicitat primirea în partid, urmărin- dti-se îndeplinirea indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, potrivit cărora accentul principal trebuie pus pe creșterea calitativă a rînduri-. lor organizațiilor de bază. In vederea înfăptuirii a- eestei indicații, la nivelul comitetelor de partid s-au întocmit investigații cu privire la sursele și posibilitățile eh' primire în partid în toate organizațiile de bază. Ne-am îndreptat a- tenția. eu precădere; către pe cadrul întreprinderilor miniere Paroșeni și Vulcan, prepara- ți.ei și F.S.H. unde există mari resurse. Ca urmare a activității responsabile desfășurate de organizațiile de partid, în anul 1.978 au fost făcute 168 de primiri rezultate deosebite fiind obținute în organizațiile de partid din cadrul sectoarelor II și V ale I.M. Paroșeni, III, V, șî VIII ale. I.M. Vulcan, în cele mai m’ulte organizații de la pre- parația Coroești, F.S.H. La cele două întreprinderi miniere au fost primiți în rîndul membrilor de partid 77 de mineri și 30 elec- trplăcătuș.1. Din totalul celor primiți, 93 la sută sînt muncitori. Din totalul ce-

lor primiți 114 sînt absolvenți ai unor școli profesionale, tehnice și de maiștri. : ' ' ,Un fapt pozitiv îl constituie preocuparea constantă a organizațiilor de bază.. pentru educarea membrilor de partid nou primiți. Tuturor le-au . fost repartizate sarcini concrete încă de la primirea în partid. Trimestrial, au fost
de

organizațiile do bază schimburi din

organizate întîlniri ale secretarilor comitetului orășenesc cu cei primiți de cu- rînd în partid, in cadrul cărora au fost prezentate expuneri despre creșterea rolului conducător al partidului, despre îndatoririle și drepturile membrilor de partid. Pentru asigurarea continuității în creșterea calitativă a membrilor da partid, cei nou primiți au fost repartizați Să muncească împreună cu membrii de partid mai vîrstnici. Mulți dintre cei primiți în partid, la propunerea birourilor organizațiilor de bază au fost promovați șefi de schimb și chiar șefi de brigadă, reușindu-se astfel 
o simțitoare îmbunătățire în repartizarea comuniștilor pe toate schimburile, o mai bună mobilizare a lectivului.Ca urmare a analizei cute Ia nivelul fiecăruimitei de partid din întreprinderile de pe raza orașului nostru in arest an au fost puse în evidență noi

rezerve de creștere a rândurilor membrilor de partid, îndeosebi în rîndul tinerilor și al femeilor, Printre organizațiile de partid care au posibilități reale și care trebuie să-și concentreze" atenția asupra a- cestei probleme se numără cele de la sectorul I, I.M. Paroșeni, II și XII I.M. Vulcan, terrno 2 Paroșeni, F.S.H. și cooperativa meșteșugărească.’Desigur, în activitatea de primire avem și unele ne- împliniri pe care le cunoaștem și acționăm pentru înlăturarea lor. In. cadrul I.M. Vulcan procentul total al comuniștilor față de totalul efectivului este destul de mic, ilustrînd existența unei importante rezerve. Există unele posibilități nefructificate în raocl plenar la nivelul organizațiilor U.T.C. din întreprinderi. Sîntem hotărîți ca în 1979 să valorificăm experiența dobîndită anul trecut, șă acționăm cu mai multă fermitate pentru creșterea calitativă a organizațiilor de partid prin primirea în rîndul comuniștilor a celor mai buni mineri, tineri și tinere care se bucură de stima și < precierea colectivului.
Gheorghe SACALUȘ, 

secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Vulcan

a-

i

• Duminică, 4 martie a.c., cu toții la schi I 
• Timp bun de schi • De la Exploatarea 
de transport în comun am primit asigurări că în 
ziua concursului, pe distanța Piața Victoriei - 
Telescaun, și retur, va fi suplimentat numărul 
autobuzelor • Programul prevede următoarele 
curse : ora 7 (un autobuz) ; ora 7,30 (două au- 

autobuze) • Acestea 
• De la Școala spor- 

semnătura profesoarei

tobuze) ; ora 8-8,30 (trei 
sînt PREVEDERI MINIME I 
tivă din Petroșani, sub 
Virginia Peterfi, am primit cîteva recomandări a- 
dresate începătorilor, pe care le publicăm în- 
cepînd din acest număr de ziar. 'Ti T/

Inițierea în schiul alpinEste îmbucurător faptul că pe pîrtiile de schi din Valea Jiului vedem din ce în ce mai mulți oameni, de toate vîrstele, dornici să petreacă în aer liber cîte- va clipe de destindere.După o ‘ zi petrecută în mijlocul naturii, pe pîrtiile de schi, după ce am cunoscut primele satisfacții alunecînd pe tălpicile fermecate, este greu să nu rămînem statornici în pasiunea față de acest minunat sport al tuturor vîrste- lor. Pentru ca. aceste zile petrecute în mijlocul naturii să ne ofere satisfacții cit mai mari este necesar să cunoaștem unele noțiuni cane să ne conducă încă de la primii pași, pe schiuri. Astfel, în atenția noastră vor fi următoarele directive :

Cunoașterea și alegerea materialelor de
schi

Răspundem cititorilor
£ SIMONA FARKAȘ, 

Băi băteni : Conducerea cooperativei „Deservirea" Lupe» i. ne informează că problema ridicată de dv. în scrisoarea pe care o adresați redacției, s-a rezolvat.
© AURA IONESCU, Pe- 

trila: Referitor la sesizarea 
dr. vă comunicăm că s-a procedat la luarea de probe prin sondaj, iar in buletinul de analiză din data de .26 februarie 1979, -s-a stabilit concentrația de alcool la buteliile de „Fetească regală11 de 13,6 la sută, față de un minim de 11,5 cit se prevede la vi- . nuri soiuri pure.

© STOICA GRIGORE, 
Banița : Pin verificările făcute, cele sesizate de dv. nu se adeveresc, Reve-jiiți eu amănunte.

• MITRE SIMION, Uri- 
cani : La data cînd am fă-„cut verificările în teren, cele s-au te.

•
CITORI de la E.G.C.L. 
Petroșani : Intrucît din conținutul scrisorii nu rezultă eu claritate unele aspecte, vă rugăm să treceți pe la redacție pentru a Ie elucida.

semnalate de dv. nu dovedit a fi înlemeia-
UN grup de.mun- de, laIntru cît

Comunistul Abel Munteanu, frezor în cadrul a- 
telierului prelucrări mecanice a S.S.H. Vulcan, este 
un bun meseriaș. El își depășește lunar sarcinile de 
plan cu 15-20 la sută. Foto : Gh. OLTEANU

Bocancii : Șe aleg astfel . îneîț să fixeze cit mai bine piciorul pe schi, ne- permițînd mișcările laterale din articulația gleznei; să fie mulați pe picior fără șă strîngă prea tare și l’ără să jeneze.
Schiurile : Se recomandă să fie mai scurte în. perioada- de inițiere. Astfel, pentru copiii de 5—7 ani lungimea schiului' va fi de 0,60—0,90 m la 8—12 ani _ 1—1,30 m ; la 12—15 ani — 1,30—1,60 m (în funcție și de talie) ; pentru a- dulți, la,o talie de 1,60 m lungimea schiului va fi de 1,10—1,50 m ; la 1.70, lungimea schiului va fi do 1,50—1,60 m iar la 1,80, lun-

sehi:Ele
gimea schiului va fi de 1,60—1,70 m.

Legăturile de Să fie de tip securit, se /compun din două părțiseparate care fixează in» / dependent,: una vîrful bocancului, cealaltă tocul bocancului. Legătura trebuie să asigure securitatea maximă a schiorului în căzătură, atît pentru solicitările piciorului în torsiune cit și pentru cele antero- posterioare.
Bețele de schi : Să aibă o lungime.de așa natură incit schiorul stînd, în picioare cu bețele în mină, în poziție verticală, brațele să formeze un unghi : de 90 grade, cu coatele lipite de șold.

Acomodarea cu echipamentul de schi 
(deplasări pe teren plat, în urcare și ușoare 

coborîri)
9 Se recomandă deplasări pe terenuri neacciden- line, care oferă atît plat cît și urcare și cobo- rîre. (2—3 ședințe a 60 minute).

Inițierea în tehnica coborîrji® Coborîri fără frînare (cu oprire in contrapantă) directe și oblice (2—3 ședințe a 60 minute).® Coborîri cu frînare,
prin derapaj lateral și oblic (2—3 ședințe a 60 minute);.prin semi-plug și plug (2—3 ședințe a 60 minute).

Inițierea în tehnica schimbărilor de direcție(2-39 Ocoliiv spre deal ședințe a 60 min.)• Ocolire spre vale frînare dirijată ; în (2—3 ședințe a 60 în semi-plug (2—3 țe a 30 min.).
prin plug min.); ședin-

• Ocolire spre vale cu balans pe verticală și înșurubare (10 ședințe a 30 min.).
Prof, 
de la

Virginia PETERFI 
Școala sportivă 
Petroșani

lui popular municipal, au fost înmînate diplome de' fruntaș în întrecerea socialistă pentru înfrumusețarea localităților Liceului economic și de drept administrativ, Liceului industrial minier, Clubului sportiv școlar, circumscripțiilor electorale nr. 1 și 4, a- sociației de locatari nr. 1 din cartierul Carpați, comitetelor blocurilor or. 35 strada independenței, nr. 50 strada Av iatorilor, n r. 4 strada Constructorul, comitetului sindicatului Întreprinderii de construcții și montaje miniere. Relevăm, de asemenea, contribuțiile deosebite aduse lă îmbunătățirea gospodăririi și înfrumusijțarea municipiului de secretarii organizațiilor de partid din cartiere și președinții asociațiilor7 de locatari, comisiile de femei, /le numeroase școli, precum și ale lucrătorilor unor instituții și magazine. Pentru rezultatele frumoase obținute în anul 1978, unui număr de 80 de cetățeni din Petroșani le-a fost acordată insigna de fruntaș în întrecerea socialistă pentru buna gospodărire și înfrumusețarea orașului.Lucrătorii E.G.C.L) au recondiționat terasele a 49 de blo-

120 de sub- instalațiile de aparta- geamurile
curi, au curățat soluri, reparat sanitare din 90 mente, înlocuitși burlanele degradate de la 69 de blocuri, au eliminat fenomenul de condens din 142 de apartamente, e-

în ansamblu nemulțumitoare, reclamînd o schimbare urgentă și radicală.’In ultima sesiune a fost aprobat planul lucrărilor gospodărești-edilitare pe a- nul 1979 și angajamentul de răspuns al Consiliului popular municipal Petro-

la înfrumusețarea orașului!
J >feetuînd totodată și alte diverse reparații.Cu toate acestea, îndeosebi sub aspectul gospodă- resc-estetic, ținuta multor străzi și cartiere și chiar a localităților nu ne poate mulțumi, pentru că nu arată așa cum ar trebui. Alături de realizările obținute nainte de termenul planifi- există o negative, privește nală cît fondului prestările de servicii către populație. Deficiențe supărătoare au avut și. au în activitatea lor compartimentele de salubritate ale celor două exploatări de gospodărie comunală și lo- cativă din Petroșani și Lu- peni. Starea de igienă și estetică a municipiului este

șani la chemarea la întrecere a Consiliului popular al municipiului Suceava către toate consiliile populare, nești.
angajamentul municipiului 
Petroșani prevede predarea 
în folosință cu 15 zile î-

municipale și orașe- Printre altele.
seamă de aspecte atît în ceea ce gospodăria comu- și în întreținerea de locuințe și

cat a unui număr de 260 
de apartamente, economi
sirea a 40 de tone de ci
ment, a 3 tone de metal, 
15 mc material lemnos, a 
20 000 bucăți cărămizi, rea
lizarea din contribuțiile în 

popu- 
de 

va- 
iar 

pa
și

bani și muncă ale 
lației a unui volum 
lucrări gospodărești în 
loare de 480 000 lei, 
prin acțiuni de muncă 
triotică — modernizări 
reparații de străzi, trotua
re, alei și drumuri, extin-

deri de zone verzi pe o su
prafață de peste 10 hectare, 
plantarea a peste 1G 000 ar
bori și pomi și alte lucrări 
în valoare totală de peste 
45 milioane de lei.Dorim să trăim și să muncim în orașe curate, cu multe zone verzi, par- ,curi și flori, eu mai multe locuri de joacă pentru copii, amenajate și dotate corespunzător, cu trotuare și străzi, curate și fără gropi, iar centrul municipal, Petroșaniul, să devină un model de gospodărire, lată de ce este necesar ca, 
incepînd din prima lună 
de primăvară, folosind con
diția naturală favorabilă, 
de care ne bucurăm dato
rită absenței zăpezii, orga
nizațiile de partid din car
tiere, asociațiile de locatari, 
responsabilii de bloc, con
ducerile 
mice și 
servicii 
zilele 
mos, acțiuni 
patriotică cu _
pare a cetățenilor, pentru 
curățirea zonelor 
pentru plantarea de 
ornamentali și alte 
tăți gospodărești, 
demonstrăm că 
și acționăm cu 
tă tragere de inimă 
facem mai' curate și mai 
frumoase localitățile în ca
re trăim și muncim ! ,

unităților econo-
prestatoare de 

să
cu

inițieze, în 
timp fru- 

de muncă 
largă partici-

verzi, 
arbori 
activi-

Să 
dorim 
mui
ca să

Stabilitatea cadrelor 
în minerit

(Ur mor * din pug. I)decît al celor plecați. Au intrat 10 531 muncitori’ și au plecat 10 627. Cea mai mare fluctuație au înregistrat-o minele Aninoasa, Pe- trila, Dîlja și Lonea. Aș mai menționa, de asemenea, faptul că unele uni-’ tați miniere nu au respectat întocmai programul privind asigurarea Și pregătirea forței de muncă. Nu au avut loc întotdeauna întîlnifi ale factorilor de conducere cu cei nou încadrați. Va trebui sâ acționăm în această direcție cu mai multă responsabilitate".Este bine cunoscut că u- tifizarea rațională a forței de muncă are drept consecințe îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan, fapt demonstrat de I.M. Paro- șeni, unde fluctuația este cea mai mică. Nivelul ridicat al fluctuației la linele întreprinderi miniere a contribuit la nerealizarea sarcinilor de plan. O constatare : fluctuația personalului muncitor ..este mai ridicată după instructaj, a- dică după ce persoana în-

cadrată ia contact direct" - cu subteranul.. Or, pentru perioada de instructaj, cu fiecare, persoană se cheltuiește circa 1000 lei. De asemenea fluctuația se menține ridicată în- primele 3—6 luni de la încadrare. Ți- nînd’ seama de toate acestea, se impune luarea unor măsuri menite să ducă la depășirea acestei perioade cînd oamenii pleacă de la nîtnă. O direcție importantă, dar nu singura o constituie întărirea disciplinei în muncă, mai cu seamă în rîndul tinerilor a căror educație industrială nu este pe măsura cerințelor.In concluzie, factorii de conducere din combinat, de la toate întreprinderile miniere, trebuie să găsească modalități adecvate de stăvilire a fluctuației, prin crearea de condiții tot. mai bune de muncă și viață pentru . mineri, prin inten- . sificarea acțiunilor cultural-educative la nivelul fiecărei întreprinderi, acțiuni menite să stimuleze dragostea pentru meseria de miner. Despre aceste condiții vom scrie într-o suită de articole pe tema stabilizării forței de muncă.
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Bărbați care onorează titlul de miner Puterea de
• (Ui mare clin pag. 1)
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Multe lucruri frumoase sb pot scrie, despre Florea Mioneci, șef de brigadă la sectorul III al minei Petrila. ai săi, că i-au albe la tînăr. spunînd : „noi cei tineri", încît ești îndreptățit să crezi că această tinerețe este reală, chiar dacă u- nii dintre ortaci ii spun nea Florieă".Despre brigadierul lor oamenii vorbesc cu căldură, din inimă. Ți se înfățișează o biografie simplă a unui om de a- leasă vrednicie și omenie. Cum a ajuns Mioneci omul de bază al minei Petrila ? „De loc fiind dintr-un sat de lingă Caracal — ne spune Mioneci — m-am legat sufletește de Vale și de mineri, pe cînd mi-am satisfăcut aici, stagiul mi-

La cei 49 de ani în ciuda faptului apărut cîteva fire tîmple, este încă Numai ce-1 auzi

litar. Atunci am auzit de Falop, Aurel Grigore, perspectivele frumoasei.dexandru Babaș,ale Văii Jiului și m-ain hotărît să fiu alături de cei care îi erau locuitori stabili".Ce și-a pus în gînd Korea Mioneci s-a împlinit. In anul 1954, cînd avea 24 de ani, a făcut pentru prima dată cunoștință cu mina, cu meseria de miner, cu această meserie grea, bărbătească, dar și cu foarte multe satisfacții. Acum, la cei 25 de ani de minerit, Florea Mioneci a ajuns să conducă trei brigăzi.— Pentru a conduce trei brigăzi și să ai un plus de 1280 de tone de cărbune pe luna ianuarie și aproape 1 000 pe luna februarie trebuie neapărat să te cheme Mioneci —■ intervine inginerul Va- sile Toporan, adjunctul șefului de sector. Este a- devărat că are și, oameni buni, de încredere, pri- cepuți in brigada lui, mulți dintre ortacii lui Mioneci au învățat de Ța brigadier tainele mineritului, iar acum -sînt șefi schimb, iar ..unii șefi brigadă.Din aproape o sută ortaci, unul și unul, este, greu a-i alege pe cei mai buni. Șefii de schimb Ion
de dede

Eugen Filip, Ion Budacu sau a- jutorii mineri Ion și Gheorghe Bota și Ion Ni- ță, sînt doar cîțiva dintre cei despre care ne-a vorbit șeful de brigada. Toți au merite, se evidențiază prin hărnicie, pricepere și disciplină.„Este adevărat că am oameni buni, care mă înțeleg, ne spune Mioneci, dar printre aceștia s-au mai strecurat și unii care nu-și făceau datoria, absentau nemotivat sau n-aveau chef de lucru, dar pe care, pînă la urmă i-am adus pe drumul Cel bun. Acum pot să spun că am trei brigăzi formate meni de șeful de brigadă este ajutat de șefii de schimb, dacă locul de muncă este bine întreținut și dacă nu sînt nemotivate, merge bine".Peste cîteva luni șeful de brigadă Florea Mioneci va fi pensionat, dar nu-și face probleme, fiindcă știe eă-și lasă în brigadă oameni de nădejde și lot

Acum pot sănumai din oa- încredere. Dacă
totul
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gia termică care se producea în fabrică nu se ridica Ia nivelul parametrilor necesari. Comunistului Ion Strinu, cunoscut pentru activitatea sa prodigioasă, i-a venit o idee. S-a dus la conducerea secției, la consiliul oamenilor muncii, a făcut propuneri, a găsit soluții concrete pentru îmbunătățirea situației. Astfel aii fost contractate două cazane pentru apă de 3 Gcal./h, au fost puse în funcțiune trei schimbătoare de căldură, au fost efectuate reparații capitale la cazanele de abur nr. 1 și 2, s-a obținut cărbunele cu granulați a necesară pentru. cazane. In urma acestoi’ măsuri, e- nergia termică s-a ridicat din ce în ce mai mult la parametri corespunzători.Asemenea îmbunătățiri au fost aduse și în secția de răsucit, unde s-au montat 13 mașini „Texti- ma“, în locul celor vechi care nu mai făceau față producției moderne. La stația de ejectare au fost montate trei pompe noi, s-au înlocuit curelele de angrenare la mașinile de filat și răsucit, și multe altele.Au fost in totalitate e- liminate greutățile ? E- ram tentați să credem că

a învingeda ! Stînd însă de vorbă eu oameni din această fabrică, cu Nicolae Serba, Erna Farkaș, Ema Nagy, Ștefan Prună, Maria Ven- czel și mulți alții, care au fost declarați fruntași, am aflat că „lupta" nu ș-a încheiat aici. Mai sînt greutăți. Oamenii le . știu bine.. Lucrările de investiții sînt rămase mult în urmă, ceea ce va face ca viitoarea secție de fire celulozice să nu intre probabil la timpul planificat în funcțiune. Mai e- xistă încă • oameni care absentează de la serviciu, consumul de celuloză, a- cid sulfuric, sodă este de multe ori depășit etc. Dar tot atît de bine știu oamenii că aceste greutăți și lipsuri pot fi înlăturate, că există soluții pentru a le remedia....După-ce am străbătut secțiile întreprinderii, am stat de vorbă cu ing. Rodica Tatulici, directoarea fabricii. Ne-a vorbit despre dăruirea oamenilor, despre angajamentul pe care colectivul și l-a luat în acest an. Despre trecerea la săptămîna redusă de lucru.Le-am notat pe toate aici, cu gîndul Ia acești oameni minunați care au avut puterea și inteligența să treacă peste unul din momentele cele mai grele din viața colectivului.

ATITUDINI

i IN SPRIJINUL 
î TOVARĂȘULUI DE

- MUNCAî La spitalul din Vul- i can a fost adus într-o i stare gravă tînărul Stan : Forțase care, în urma î unui accident, a pierdut : foarte mult 'singe. Me- ; clicii au intervenit cu i promptitudine, dar tre- ; buia suplinită lipsa de ț singe. S-a apelat la co- i lectivul din care face j parte tînărul — I. M. ; Vulcan. Au răspuns pre- i zent tovarăși de muncă ; și de generație din sec- i torul V, uteciștii Gheor- i ghe Lupoaie, Constan- : tin Parîia, Mihai Chi- i haia, Grigore Batir, loan i Bejan și Nicolae Bîlan, ; în frunte cu Avram j Vîrjan, secretarul or- : ganizației L’.T.C. nr. 5. .| Un gest plin de uma- : nitate în sprijinul tova- ; rășului de muncă. (C.I.)

MĂSURA BUNULUI
SIMȚ

Sfirșitu! „vrăjii" 
n-a mai fost ghicit...„N-aduce anul ce aduce ceasul", spune o vorbă din bătrîni, dar cînd necazul sălășluiește de mai multă vreme ia casa omului se caută orice soluție pentru îndepărtarea lui. llie P., conducător auto din Petroșani, avea și el unul. Dar, în loc să procedeze normal, să se descotorosească de necaz, a aplecat urechea la spusele nevestei. Cică, n-ar fi mai bine să alunge ghinionul, cum a auzit ea de la niște vecine, or găsi pe cineva, „înzestrat" cu anumite daruri, gata oricînd să dea „de bine" pentru familia lor. Au căutat peste tot, își luaseră chiar speranța, cînd într-o zi, „fericirea" a dat peste ei. Le-au ieșit în cale două tinere, cu tenul pigmentat din naștere, cu fuste multicolore, glas mieros și priviri atotștiutoare. Erau Sedra Rostaș și Puica Ki- vece, din Hăjdat.— Cînd ți-om face noi de bine, apoi nu mai e nevoie de nimic, se jura pe toți sfinții cea mai înfiptă la vorbă.Ehei, atunci au aflat llie și nevastă-sa că binele ăsta, adus din cer cu farmece, eu cărți de joc, pe urmele liniilor din palmă, trebuie coborît cu eforturi deosebite, nu e gratuit, costă destul „transa" celor două bune ursitoare.— Mai pune în palmă cîteva „albăstrele", șopti mistic surata limbutei. Or, nu-ți cricirăm că n-o să mai ai nevoie. de nimic ?'llie își întoarse pe dos buzunarele, nevastă-sa Scotoci prin sertare, în palmele lui brăzdate de liniile norocului vieții, dar și ale ignoranței, șoferul nu desluși vreun semn, văzu însă cum din palmele celor două vecine oacheșe din Hăjdat foșnitoarele bancnote dispărură subit în sîn.— Apoi, norocul dumita- ie nu stă numai în 1050 de lei. Vrei să te faci bine, de asta nici doctorii nu te

mai vindecă și stai la Îndoială, dacă să mai pui ceva pentru fericirile matale ? la mai cată, ai ceva rufe nepurtate, să văd talonul la ele, că vraja nu. șe. prinde de orice zdreanță.Puica și Sedra căutară- cu multă insistență prin casă, căzură la înțelegere că s-ar mulțumi cu încă două macaturi de lînă, două bluze bărbătești noi, „hai, mai pune: ceva că se destramă vraja" și alte o- biecte...N-am aflat cum au adus cele două vrăjitoare norocul și fericirea pe capul lui llie. Șoferul a tot așteptat pronia cerească, după o vreme a cam bănuit că e ceva cam necurat la mijloc și a ajuns la miliție. Lucrătorii de miliție se pricep și ei la ghicit, mai bine chiar decît Sedra Rostaș și Puica Kivece, le-au dat imediat de urmă, deși llie le furnizase doar cîteva sumare semnalmente. Și ce văzură oamenii în uniforme la Hăjdat? Două ditamai palate, ba chiar cu mașină la scară, proprietatea celor două înflorate și suprainelate femei, cu bani găuriți în cozi. Ei, bine, cei doi subofițeri găsiră lucrurile „vrăjite", le înapoiară păgubașului. Puica Kivece și Sedra Rostaș nu-și ghiciseră „norocul" care le aștepta, pentru escrocheriile comise pe pielea unor creduli de felul lui llie. Cît îl privește pe șofer, și el și nevasta s-au „vindecat" de căutarea binelui în podul pal m e i. Pățania lui a fost plină de învățăminte, de aceea o relatăm și altora care au de gînd să apeleze la un astfel de „bine". Ca mai, pe urmă să nu-I regrete, cînd, se știe, „tot pățitu’ e învățat".
Ion VULPE, cu sprijinul 

căpitanului de miliție 
Toma FALON

cane știu ce vreau treburile vor merge așa de bine.
Emil DEMIAN

Operatoarele chimiste Mariana Dull, Maria Ghica, Cornelia Obîrșe și 
Octavia Moruz din cadrul secției fire-filatură a I.F.A. Vîscoza Lupeni, își 
îndeplinesc cu conștiinciozitate sarcinile de serviciu, realizind lunar depășiri 
de plan de pînă la 20 la sută. Foto : Gh. OLTEANU

O mie și una; „In urmă cu aproxi- '■ mativ..., doi tineri fericiți ; răspundeau timid în fa- i ța ofițerului stării civi- 1 le, acel „DA", care te i leagă de cel iubit pen- i tru o viață". Astfel dea- i până, intrigat și cu o- : bidă, un anonim înce- i putui unei triste povești i petrecută cu cîteva luni i în urmă în Vulcan. A- : "poi, după nici două săp- ; tămîni, fericitul mire — : caută nod în. papură so- ; ției, îi vorbește urît, o i- î ronizează, o lovește, bi- ; neînțeles, sub influența i alcoolului. O amenință ; chiar că se va căsători cu ; predecesoarea iubită, cu \ care mai întreținea ■ încă : legături de concubinaj, f După numai o lună și ' trei zile mariajul celordoi tineri sfîrșește lamentabil. Citim mai departe din scrisoare : „Fala nu are nici o vină, pornise alături de el. iu- bindu-1 și crezînd că va fi- fericită. Ar fi putut, dar nu cu el, să-și formeze o altă viață. Este absolventă a unui liceu de specialitate ; putea să fi dat admitere la o facultate și poate azi era studentă, dar așa este

o fată tristă și înlăcrimată, cu mii de gînduri și întrebîndu-se mereu cu ce-a fdst vinovată, de ce a condamnat-d la suferință și singurătate". Tînărul cu pricina, am aflat, lucrează la pre- parație, esțe utecist. Do-

Comportarea pe stradă, în sălile de spectacol, în mijloacele de transport în comun, în familie, trebuie, în absolut toate cazurile, să-și aibă măsura ei — măsura bunului simț. Dar uneori această măsură este ignorată...Duminică, 25 februarie, ora 16, la cinematograful „Unirea" din Petroșani. începe filmul și după cîteva- minute în sală dau năvală grupuri de diferite vîrste, își caută locurile, scaunele sînt trîntite și escaladate, gălăgia acoperă sonorul filmului, sînt aruncate vorbe aflate la mare distanță de decență. Ce fac oamenii de ordine în vederea asigurării unei vizionări civilizate ?Așadar, exemplele nu lipsesc. Lipsește însă, u- neori, capacitatea de reacție a opiniei publice, deși ea rămîne cea mai eficientă. Prin aceasta înțelegem nu cîteva exemple anemice, ci intervenția fermă pentru ca această depășire a măsurii bunului simț să fie treptat adusă la dimensiunile reale și normale, a- le unei comportări civilizate în societate .
D. EMIL

de întrebăridins ticluită sau poate în lipsa sa de fermitate, se întrevede un om care nu și-a clădit viața pe temeliile convingerilor solide, ci pe trăiri pasagere, pe autosugestii de-o clipă, în numele cărora a luat hotărîri,
De la o inimă la altavedind o totală lipsă deresponsabilitate socială, a pendulat între două iubiri, fără discernămînt a cerut mîna unei fete, gata să-1 iubească pînă la sacrificiu, dar a părăsiț-o la scurtă vreme, în favoarea unui amor circumstanțial. Confundînd căsătoria cu o loterie, s-a pripit în ambele cazuri, n-a ținut seama că-și confrunta sentimentele sau mai degrabă lipsa lor cu ale unei fete, care visa o familie, să ducă mai departe firul •dragostei și-al vieții. De fapt, în acel „Da", pronunțat de el în fața o- fițerului stării civile, a răbufnit minciuna îna

care implică și fata care l-a vrut de soț. Sau poate tînărul E.B., acestea îi sînt inițialele, a avut în vedere cu totul alte considerente, tot atît de meschine, din nefericire soldate cu un desnodă- mînt trist pentru acea absolventă de liceu.„Sînt o mie și una de întrebări la care numai cei doi pot să răspundă", se încheie laconic scrisoarea. Intr-adevăr sînt multe întrebări,: dar la unele acum nu mai e- xistă răspuns. Răspunsul trebuia căutat atunci cînd fiorul dragostei înmugurise în tînăra absolventă de liceu, care ar fi fost în măsură să cumpănească bine tră-

! săturile de caracter ale | iubitului ei, să-și dea j seama dacă merită sau j nu să purceadă împreu- j nă' pe un drum hotărî- | tor in viață, Or, pripin- I du-se să răspundă „DA" | și ea are partea ei de I vină, de aceea suferă în | singurătate. Căsătoria I nu este doar o convenție, ț o formală ceremonie, | dimpotrivă, doi tineri ; care se încumetă să-și u- j nească destinele într-unul ! singur sînt asemenea co- j Ioanelor care susțin che- I ia de boltă a fericirii, i Dacă una se dovedește j șubredă sau oscilantă * (moral), edificiul eăsni- ; eiei, cum s-a văzut și j în acest caz, nu este du- î rabil. îIată de ce,-pe cei care ț intenționează să-și înte- ș meieze o familie îi în- ; demnăm să mediteze cu ? multă chibzuință asupra ; acestei hotărîri, să sim- i tă, cu înțelegere, care ? sînt trăsăturile de ca- \ racter ale viitorului to- j varăș de viață, pentru : ca mai tîrziu să nu tră- . i iască regretele lamenta- i bitului eșec. ș,
' ’ ' ' ■ |

Ana PANDURU i
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Geneva

Sesiunea ordinară a Comisiei O.N.U. 
pentru drepturile omuluisoare în aceste teritoriiGENEVA 28 ■ (Agerpres). —- ■ Regimurile minoritare rasiste din Africa australă: încalcă * în mod sistematic dreptul fundamental ,al omului la viață, comit asasinate în masă în rîndul luptătorilor împotriva oprimării rasiale, al dcținuților politici inclusiv al femeilor și minorilor, efectuează, percheziții abuzive, iar numărul per- soânelor aflate în închi-

Astăzl, alegeri în Spania
MADRID 28 (Agerpres). — De la trimisul special -— Astăzi, 1 martie, peste 26 milioane de alegători spanioli înscriși în. liste sînt chemați, pentru a doua oară în patru decenii, să desemneze corn-; ponența noilor Cortesuri, respectiv 350 membri ai Congresului deputaților și 207 ai Senatului, mai bine de 150 de formațiuni politice, multe din ele organizate doar la nivel regional, prezintă circa 9 000 de candidaturi în 39 631 de circumscripții electorale. Este vorba de un larg spectru de orientări, in- cluzînd partidele de stingă (Partidul Comunist, Partidul. Socialist muncitoresc și altele, Uniunea' Centrului Democratic — partidul premierului Adolfo Suarez —, precum și o serie de grupări de

Pentru 
reglementarea 

conflictului dintre cele 
două state yemenite 
RIAD 28 (Agerpres). — După convorbirile cu miniștrii de externe ai R.P.D. Yemen și R.A. Yemen, a- flați în vizită Ia Riad, Guvernul Arabiei Saudite a propus un plan de pace vizînd reglementarea politică a conflictului dintre cele două state yemenite. Planul stipulează încetarea ostilităților și retragerea imediată a trupelor celor două state yemenite în limitele frontierelor lor naționale.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Surprize în 16-imile
„CupeiSub genericul „Dacia- dei", miercuri a fost i- naugurat noul sezon’ oficial de fotbal. Cu tottimpul friguros, zeci demii de spectatori au urmărit meciurile din cadrul 16-imilor „Cupei României", în care au fost înregistrate cîteva susprize. La Ploiești, echipa Chimia Brazi, care activează în categoria B a învins cu 2—0 (1—0) pe F.C. Baia Mare, revelația primei părți a campionatului diviziei A. La Turda, o echipă din cat. C, Sticla Arieșul jucînd excelent a eliminat cu 1—0 (0—0, 0—0 în prelungiri) pe C.S. Tîrgo- viște, prin punctul marcat în minutul 117 de Varga. La rîndul ei, formația divizionară B Dinamo Slatina a învins cu 1—0 (0—0) 

crește de două ori nrai repede decît populația regiunilor respective. A- ceste date au fost . prezentate în ■ intervențiile partîcipanților la sesiunea ordinară a Comisiei O.N.U. pentru drepturile omului, ale cărei lucrări continuă la Geneva, precum și într-un raport prezentat sesiunii de ' un grup special de exporti.
dreapta și extrema dreapta care, sub denumiri renovate, cum ar fi „Uniunea Națională" sau „Coaliția Democratică", reprezintă în esență cercurile franchiste sau neofranchis- te, angajate într-o încercare, după toate semnele, iluzorie, de a se recupera în Urma naufragiului lor electoral de la 15 iunie 1977. Deși timpul s-a menținut friguros și ploios în cea mai mare parte a teritoriului spaniol, gradul de participare populară la adunările electorale a fost relativ ridicat.Combaterea terorismului, soluționarea crizei e- conomice și lichidarea șomajului — iată prineipt- lele teme abordate de platformele electorale.

HUA GUOFENG, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, l-a primit pe Michael Blumenthal, ministrul de finanțe al S.U.A., aflat în vizită la Beijing. Cu acest prilej — relatează agenția China Nouă — s-a apreciat că actualele convorbiri chi- no-americane. au pus bazele pentru relații economice bilaterale mai strînse.
PREMIERUL DESEM

NAT AL ITALIEI, Ugo La Malfa, și-a început miercuri 
a doua rundă de consultări în vederea formării unui nou guvern, prin în- tîlniri cu liderii partidelor comunist și democrat-creș- tin.

LA 28 FEBRUARIE, LA 
MOSCOVA au avut loc

României" la fotbalpe Chimia Rm. Vîlcea. șov — U.T. AradFormația bucureșteană Mc- (1—0) ; Laminorul talul a dispus cu 3—1(0—1, 1—1 după prelungiri) de Corvinul Hunedoara.Alte rezultate înregistrate: F.C. Constanța — Steaua 0—0 (după prelungiri, Steaua pbținînd calificarea) ;. Victoria Cărei — Sportul Studențesc 0—1 (0—1) ; Muscelul Cîmpu- lung Muscel ■— • Dinamo București 1—2 (0—2) ; Minerul. Ghel ar — F.C. Argeș Pitești 0—2 (0:—0) ; U- niversitatea Cluj-Napoca — ,S.C. Bacău 2—2 (0—2, 2—2, după prelungiri, S.C. Bacău obținînd ' calificarea) ; Constructorul Iași — 
Jiul Petroșani 2—2 (1—0, 
1—1, Jiul obținînd drep
tul de a juca în continua
re) ; Steagul Roșu Bra-

Orientul Mijlociu
După respingerea de către guvernul 

Israelului a propunerii președintelui S.U.A.
TEL AVIV 28 (Agerpres).•— După respingerea de către guvernul Israelului a propunerii președintelui S.U.A, referitoare la o nouă reuniune tripartită ameri- cano-egipteano-israeliană la nivel înalt, cu participarea președintelui Carter, a premierului egiptean Mustafa Khalil și a premierului is- raelian Menahem Begin, șeful executivului american a avut o convorbire telefonică cu primul ministru al Israelului, în cursul căreia l-a invitat la Washington pentru „convorbiri per- sonale“ — s-a anunțat oficial în capitalele celor două țări. Secretarul personal al premierului Begin a declarat că âcesta a acceptat invitația și va.ple- ca joi dimineața la

In legătură cu raidul aviației rhodesiene 
pe teritoriul Angoleisoane au fost rănite, jumătate dintre ele aflîndu-seLUANDA 28 (Agerpres). -—■ Potrivit unui comunicat publicat miercuri de ■autoritățile angoleze, reluat de agenția Associated Press, în urma raldu- lui întreprins luni pe teritoriul Angolei' de aviația regimului rasist r'no- desian împotriva fefugia- ților din rîndul populației Zimbabwe,,, au fost u- cise 192 persoane, între care 14 angolezi, iar a- proximativ 1 000 de per-

. convorbiri între miniștrii de externe ai U.R.S.S. și R.D.G., Andrei Gromîko și Oskar Fischer.
IN DECLARAȚII FĂCU

TE DE EXILAȚII POLI
TICI HAITIENI, sosiți' la Ciudad de Mexico, se a- rată că în Haiti a fost declanșat un nou val de represiuni, numeroase persoane cu vederi progresiste, democratice,. fiind a- restate. Se precizează că valul de represiuni a fost declanșat clupă alegerile legislative de la 11 februa-

1—0 Nădrag — Universitatea Craiova 0—5 (0—3) ; F.C.M. Galați —■ F.C. Bihor 2—0 (0—0, 0—0, 2—0) ; Sibiu : Olimpia Satu Mare — Politehnica Iași 0—5 (0—1) ; Rm. Vîlceă : A.S.A. Tg. Mureș — Gloria Buzău 0—1 (0—1) ; Energia Municipiul Gh. Gheorghiu Dej — Politehnica Timișoara 0—0 (după prelungiri, în continuare califi- cîndu-se Politehnica Timișoara).Așadar, pentru optimile de finală ale „Cupei României" care vor avea loc la 16 mai s-au calificat 10 echipe de divizia 
A, 5 de divizia B și una care activează în divizia 
C.

(Agerpres) 

Washington, unde va a- vea cu președintele Carter „convorbiri deschise . asupra tuturor problemelor pe care le ridică14 tratatul de pace egiptean o -israelian. El a precizat, totodată, că premierul Menahem Begin nu intenționează să se întîlneăscă cu conducători egipteni.
★

TEL AVIV 28' .(Agerpres). — Miercuri a avut Ioc o nouă reuniune extraordinară a cabinetului Israelului. La încheierea dezbaterilor, premierul Menahem Begin a declarat că guvernul a aprobat plecarea sa la Washington pentru „convorbiri .personale" cu președintele Jimmy Carter.

intr-o stare gravă.Totodată, reluînd conținutul unui comunicat al Biroului Politic al Mișcării Populare pentru E- liberarea Angolei — Partidul Muncii, postul național de radio angolez a reafirmat sprijinul acordat de Angola luptei de eliberare a popoarelor oprimate de regimurile rasiste. din Africa australă.
rie cînd în unele circumscripții electorale au ieșit învingători candidați! independenți, în.pofida măsurilor de sprijinire de către autorități a . candi- daților guvernamentali.

SURSE DIN MANA
GUA INFORMEAZĂ că în Nicaragua au loc lupte înverșunate între trupele Gărzii Naționale. fidele dictatorului Somoza și detașamente, ale Frontului Sandinist de Eliberare Națională. Un purtător de cuvint al Crucii Roșii nicaraguaiene a declarat că luptele cele mai grele se dau în orașul Ma-■ saya, la 30 km est de Managua.
Telex Telex

NEW YORK 28 (Agerpres). — în turul I ai turneului internațional de tenis de la Memphis (Tennessee), jucătorul indian Vijay Amritraj l-a eliminat cu 6-4, 6-1. pe americanul Eddie Dibbs, în timp ce Jimmy Connors (S.U.A). l-a întrecut cu 6—4, 6—0 pe Tomas Smid (Cehoslovacia).,Alte rezultate : Sandy Mayer (S.U.A.) — Ion Tiriac (România) 6—2, 4—6, 6—3 ; Gerulaitis — Kriek 6'—3, 6—2 ; Tanner — Man- son 6—4, 6—4 ; Mbttram — Guhthardt 7—6, 6—7. 6—2; Alexander — Teacher 7—5, 6—1 ; Lutz — Stockton 6—4, 6—3 ; Stan Smith- Panatta 6—1, 6—4.
VARȘOVIA 28 (Agerpres). — Meciurile disputate în prima zi a Spârtă- chiadei Armatelor prietene la hochei pe gheață de la Nowy Târg (Polonia) s-au încheiat cu următoarele rezultate : Dukla Jihla- va — Steaua București 17—5 (6—0. 4—2, 7—3) ;ȚSKA Moscova — Selecționata Poloniei 8—1 <3—0, 3—0, 2—1). .......

| FILME

I PETROȘANI — 7 No-
1 iembrie : Corsarul din in-
I-sulă ; Republica : Al treilea jurâmînt, seriile I II;■ Unirea : Totul pentru fot- 
I bal.

PETRILA: Sonată pe 
I malul lacului.
• LONEA: Amintește-ți Ide mine:

ANINOASA: Zbor mor- Ital.
VULCAN : Visul roz.
LUPENI — Cultural:

I Cascadorii.
I URIUANI: Beethowen,I file de viață. •

TV.17,00 Telex.17,05 Teleșdoală. .17,25 Curs de limbă rusă.17,45 Ansambluri corale. 18,05 Reportăj pc glob : Mozambic.18,25 Consultații juridice.18,45 Marele premiu la sărituri cu schiurile de la Engelberg (Elveția). ,19,20 1001 de seri. •19,30 Telejurnal.20,00 Ora tineretului.20,55 De la prima cooperativă agricolă la a- groindustrie.21,10 Mărțișoare, ■ tuărți- ' soare !.21,50 Tezaurul incașilor. ,22,15 Telejurnal.
RADIO f5,00 Buletin de știri. 

I 5.05 Ritmuri matinale. 
J 6,00 Radioprogramul di

Grupul de șantiere, 
energoconstrucția Deva-Mintia

I NC A D R E A Z Â :
direct sau prin transfer, pentru șantierele 

, Deva și Paroșeni :

— ingineri, subingineri sau tehnician to
pometru ;

— sudori electrici și autogen
Informații suplimentare zilnic la sediul 

Grupului din Mintia sau telefon nr. 13220- 
13221 Deva.

Mica publicitateV1ND radiocasetofon marca „Meag 404", 4 lungimi undă, nou. Telefon 41786. (134)VÎNDcasă situată în Hațeg, strada Horea nr. 8, imediat ocupabilă. Informații Deva, telefon 12826. (IM)VÎND casă, două camere, bucătărie, strada Stadionului nr. 118, Lupeni.VIND Dacia 1300. Strada Aviatorilor bl. 5 ap. 6, Petroșani. Telefon 43368. (133). ■ ' jPIERDUT legitimație de serviciu .pe numele Nuie- leanu Ion, eliberată de Pre- părațiă Coroești. Se declară1 nulă. (139)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Pyry Istvan, eliberată de I.M. Paroșeni. Se declară nulă. (142)- ;PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ciula- vu Alexandru, eliberată de U.E. Paroșeni. Se declară nulă. .(.135)
PIERDUT legitimație de control obștesc, pe numele Ciulavu Alexandru, e- liberată: de comitetul sin

mineții. 7,00 Radiojurnal. 8,0 Reylsța presei. 8,10 Curierul melodiilor. 9,00 Buletin de știri. 9,05 Răspundem ascultătorilor.. 10,00 Buletiil de știri. 10,05 Radiomagazinul fe- I meilor. 10,35 Cîntă Dori- | na Drăghici. 10,45' Atlas folcloric. 11,00 Buletin de știri. 11,05 Album coral. 12,00 Buletin de știri. 12.05 Din comoara folclorului nostru. 12,35 Repere interpretative — Doina Limbășanu și Ricardo Cacciante. 13.00 De la 1 la 3. 15.00 Tehnic-club. . 16,00 Radiojurnal. 16,15 I Din inimi pionierești — •cântece. 16.25 Tehnică și organizare în agricultură. 16,40 Din fonoteca de muzică populară. 17.00 Buletin de știri. 17,05 U- niversul familiei. 17.30 Instantanee solistice. 18,00 Orele Serii. 20,00 Inter- I preți ai cîntecului popit- I Iar. 20,30 Reflexele timpu- I lui. 20,40 Cadențe sonore. I 21.00 Buletin de știri. I 22.00 6 zi într-o oră. 23.00 ■ Meloritm ’79. 24,00 Bule- I tin de știri. 0,05—5,00 Non stop muzical nocturn. -
PRONOEXPRES

Tragerea Pronoexpres din
28 februarie 1979 :Extragerea I : 15 32 2045 112 'Extragerea a II-a: 8 2312 31 29 6 . . . ..FOND 1 096 222 lei.REPORT 75 406 lei.

MEMENTO

dicatului al U.E. Paroșeni. Șe declară nulă. (136)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Fulga Dan, eliberată de U.E. Pa- roseni. Se declară nulă. (137). __________ _____
ANUNȚ DE FAMILIECu aceeași profundă durere, amintesc celor care au cunoscut-o și încă n-au uitat-o pe scumpa și neprețuita soție

înv. Bejenaru Angelica împlinirea unui an, la 1 martie 1979, de cînd a închis ochii pentru totdeauna. Sufletul ei nobil, de o rară gingășie ce a dăruit atîta dragoste, devotament și a călăuzit cuatîta înțelepciune zeci de generații de elevi și pecei în mijlocul cărora a trăit.Recunoștință eternă a- celora care, vor păstra un moment de reculegere, vor depune o lacrimă pe tristul ei mormînt. Comemorarea vineri, 2 martie, ora 10, la Biserica din Live- zeni. ■ '■. Nu te voi uita niciodată și vei rămîne veșnic în sufletul meu distrus, al tău soț Bebe. (140)
REDACȚIA Și ADMINISTRAȚIA : Petroșani, »tr. Republicii, bi. 90, leleloane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). 111* ARUL t Tipografia Petroșani, »tr. Republicii, ar. W.


