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Minerii Lupeniului 
în fruntea întrecerii
♦ 1

SUCC6S
ZILEI A FOST REALIZAT ÎN PROPORȚIE DE 
118,6 LA SUTA

martie, prima zi a lunii, primul mare 
al minerilor de la Lupeni : PLANUL

Patru sectoare de producție — II, IV, VI și VII — au extras suplimentar aproape 1 500 de tone de cărbune. Cele mai mari realizări le-au obținut brigăzile, dotate cu complexe mecanizate, de la sectorul IV : Valentin 
Tofană, Teodor Boncalo, 
Constantin Lupulescu și 
loan Sălăgean. Plusul primei zile a lunii, la sectorul amintit, se ridică la peste 1 000 de tone. Realizări remarcabile ă obținut și colectivul sectorului VI

— plus 300 de tone aportul. deosebit al brigăzii conduse de minerul loan Kacso, brigadă cane, de asemenea, exploatează un complex mecanizat.
• MINA DÎLJA confirmă la rîndul ei, prin rezultatele primei zile — 

plan realizat în proporție 
de 100,3 la sută — bunele rezultate ale lunilor precedente. S-au evidențiat, prin rezultatele obținute în 1 martie — plus 106 tone de cărbune— minerii sectorului III,

J

Confecționera Ana Szat- 
mari din secția confecții 
a Fabricii de tricotaje din 
Petroșani se remarcă prin 
îndeminare, cunoaștere și 
dăruire pentru meseria a- 
leasă.

Foto : I. LICIU

Ca să rămînă la mină, tinerii
trebuie să simtă grija colectivului

privind majorarea alocației 
de stat pentruPe baza Hotărîrii Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind sporirea a- locației de stat pentru copii, în vederea acoperirii integrale a majorării prețurilor la unele produse pentru copii și asigurarea fondurilor necesare prin reducerea cheltuielilor militare,Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazăi

Art. 1. — Cu începere de la 1 martie 1979 alocația de stat pentru copii se ma-
Cuantumurile alocației

copiipii se asigură prin diminuarea fondurilor destinatei cheltuielilor militare și suplimentarea, în mod cores* punzător, a bugetului Mi* nisterului Muncii, pe antă 
1979. .. i

Art. 5. — Majorarea ăf®* cației pentru copii prevăzută la art. 1. alin. I. SW aplică, în mod corespunzător, și de către organizațiile cooperatiste și obștești.
CEAUȘESCU

jorează cu cîte 10 lei lunar pentru fiecare copil.Cuantumurile alocației de stat pentru copii prevăzute la art. 2. alin. 1. din Decretul Consiliului de Stat nr. 212/1977 astfel cum au fost majorate potrivit alin. 1., sînt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul decret.
Art. 2. — Fondurile necesare pentru majorarea alocației de stat pentru co-

NICOLAE 
Președintele 

Republicii Socialiste România

anexa

de stat pentru copii cu începere de la
1 martie 1979

Integrarea celor nou încadrați în activitatea colectivelor’ miniere constituie o problemă de importanță majoră pentru asigurarea cadrelor de mineri calificați corespunzător nevoilor actuale și de perspectivă ale întreprinderilor miniere, una din obligațiile fie- ' rummy, tenis și nici tele- cărci întreprinderi.La I.M, Lonea, întreprinderea cu cea mai mare fluctuație din bazinul carbonifer al Văii Jiului, în . perioada anului trecut, numărul celor plecați depășește pe al celor veniți cu 172. Nu dorim să facem o statistică, dar subliniem că, în această perioadă, numai din cauza absențelor nemotivate s-a desfăcut contractul de muncă la 566 de persoane, majoritatea tineri.In primele două luni ale acestui an situația nu este cu nimic mai bună. Din totalul de 89 de ieșiri (coincidența face ca același număr să fi fost și de intrări) 63 sînt din rîndul tinerilor. Cauza ? Absențele nemotivate. Aceasta să fie însă singura cauză ? Să vedem ce ne spun cîțiva tineri nou încadrați, cu care am stat de vorbă : Tautan Anghel : „Am venit la mină cu gîndul să lucrez și să cîș- tig bine, dar în brigada lui Ion Bîgu, unde am fost repartizat, nu se prea muncește și, normal, nici nu se cîștigă. Am cerut șefului de sector să mă dea la o brigadă mai bună, mi-a spus însă că nu se poate. Ani vrut atunci, să plec de la mină. Am' făcut și două nemotivate. In cele din urmă m-am răzgîndit". Un alt tînăr cu care am discutat Ailenei Gheorghe, ne spunea : „De cînd m-am încadrat am fost comandat în fiecare duminică la lucru". Titu Constantin a-

firma la rîndul său că „de o lună de eînd lucrez la mină nu ne-a. explicat nimeni ce înseamnă să faci o absență nemotivată", iar Rusu Constantin, ne mărturisea : „Faptul că la cămin nu este amenajată o sală unde să joci un șah,vizor, deci nu ai practic ce face în timpul liber, îndrumă la o bere, urmă alta și... Uite așa cep nemotivatele".La discuțiile purtate acești tineri a participat
te pe incu

secretarul cu problemele organizatorice al comitetului U.T.C., tovarășul Dumitru Răscolean, care ne mărturisea: „Pînă în prezent nu s-a făcut mai nimic pentru stabilitatea tinerelor cadre. Nu s-a urmărit, Ia nivelul sectoarelor, al brigăzilor modul cum aceștia s-au integrat în producție". La rîndul său,
Constantin GRAURE

(Continuare în pag. a 2-a)
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pentru al șap- urban 265 230 205 180 170telea copil rural 205 170 150 125 115
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Sub egida „Daciadei“ Brigada înaltei productivități
Cupa ziarului „Steagul roșu“ la schi

m trofeele puse în concurs 5 pentru cat. peste 25 ani (legitimați, nel'egi- timați, băieți, fete) locul I — cupe, locul II — medalii, locul III — diplome ; pentru categoriile 20—25 ani, 17—19 ani, 15 —

16 ani și 11—14 ani, locul I ■— medalii, locurile II—III — diplome ; pentru categoriile 7—10 ani și sub. 7 ani, locurile I, II, III — diplome • Numărul medaliilor a fost suplimentat, ieri, cu încă 8. ® Desfășurarea concursului are loc sub 
îndrumarea tehnică de specialitate a cate
drei de schi a Institutului de educație fi
zică și sport București • Pentru a evita aglomerația la telescaun, recomandăm participanților (concurenți și spectatori) să recurgă. la o soluție care nu face decît să folosească sănătății : urcarea pe potecile traseului obișnuit • Vineri, doi membri ai comitetului de organizare au parcurs pe jos acest traseu contra cronometru ; timp realizat : 1 h și 10 minute ® Se apreciază că, chiar dacă se fac pauze pentru odihnă, traseul poate fi parcurs, în mod ușor, în 1 oră și 30 minute, în timp ce așteptarea la telescaun depășește,, uneori, 3 ore! • Conducerea E.T.P. ne-a reconfirmat că programul de plecare a autobuzelor din Piața Victoriei spre telescaunul din Paring, duminică dimineața, anunțat în ziarul nostru de joi, 1 martie a.c., va fi respectat. In raport de cerințe, numărul de autobuze planificat va fi suplimentat.In pagina a 2-a, redăm din nou cursul scurt de inițiere semnat de colaboratoarea noastră, prof. Virginia Peterfi.

din subteran pe șantiere

Generator de succese
sînt oamenii cu capacitatea

for de organizareFormația de lăcătuși condusă de tînărul comunist Petru Albu se remarcă cu bune rezultate pe șan-, ’fierul nr. 1 Petrila al I.C.M.M. prin aplicarea inițiativei „Brigada înaltei productivități". în rîndurile da ’ față consemnăm discuția avută cu șeful acestei brigăzi, pe marginea formelor și metodelor folosite în activitatea de producție.
— Ce rezultate a obținut 

brigada dumneavoastră în 
anul care a trecut ?— Prin eforturile depuse de toți componenții brigăzii am reușit să realizăm planul de producție la activitatea noastră de bază, confecții metalice, în proporție de 128 la sută, iar productivitatea muncii pla-

nificată am depășit-o cu 18 la sută, adică cu 8 la sută mai mult decît prevăd o- biectivele inițiativei. Toate acestea s-au reflectat pozitiv în creșterea retribuției noastre, care, față de nive-
Vaieriu COANDRAȘ

(Continuare In pag. a 2-a)
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| CONCURSUL PENTRU PIONIERI 
| Șl ȘCOLARI

I „Sîntem prieteni cu toți 
copiii lumii"i In suita acțiunilor de- Ș dicate Anului internațio- | nai al copilului, Consiliul; Național al Organizației « Pionierilor inițiază eon-j cursul . „Sintem. prieteni : cu toți copiii lumii".j Adresat tuturor pionie- ț rildr și școlarilor din cla- ■ sele V-VIII, concursul, ; care se va desfășura pe I bază de buletine, va da ț posibilitatea participanți- i lor să-și lărgească cunoș

furs scurt de inițiere in schi
Ocolirea spre vale prin frînare dirijatăSe face în plug și în jumătate plug.

în plug. Se execută din coborîre directă, începînd cu o frînare în plug. Pen
tru declanșarea ocolirii trecem greutatea corpului pe schiul opus direcției în 
care dorim să ocolim, ambele picioare ușor îndoite, ceva mai mult cel pe care trcem greutatea, răsucind ușor trunchiul în direcția ocolirii, accentuînd răsucirea în direcția ocolirii din călcîiul piciorului pe care avem greutatea. Schiul interior este așezat cit mai pe lat, iar cel care avem greutatea se așeza ușor pe cantul terior. Acest procedeu poate învăța fără dificultate, direct, prin legarea mai multor ocoliri, proce- dînd la fel, schimbînd greutatea pe piciorul opus direcției de ocolire. Se recomandă evitarea învățării cu o viteză prea mare.După învățarea ocolirilor, putem marca panta cu fanioane (bețe) care trebuie ocolite.

In jumătate plug. Această ocolire diferă de precedenta prin faptul că înce
pe din coborîre oblică și se termină tot în coborîre o- blică. Pentru executarea ei, pornim din coborîre oblică și accentuăm flexia picioarelor, lăsăm greutatea pe schiul din vale, ne ridicăm Sntorcînd bustul spre deal și deschidem schiul din 
deal, în jumătate plug, în- clinîndu-1 pe cantul intern. Declanșăm ocolirea prin trecerea progresivă a greutății corpului pe schiul din deal. După ce trecem li
nia pantei în poziția plug, 
ne ridicăm treptat, apropiind schiul din deal de cel din vale, ajungînd din nou în coborîre oblică.Se recomandă, ca Ia precedentele procedee tehnice învățarea pe movilă și la

Tinerii trebuie să simtă grija
colectivului

• (Urinare din pag. 1)Gheorghe. Cazăcu, administratorul căminului, ne spunea că „din 1976 nici un șef de brigadă, maistru sau șef de sector nu au venit la cămin să stea de vorbă pu tinerii".Așa stind lucrurile, nu este de mirare că la mina Eonea fluctuația este mare. Este adevărat, sînt și cauze obiective, dar un lucru este cert: factorii responsabili, nu se ocupă de stabilizarea cadrelor. Vorbind de organizația U.T.C. spre exemplu redăm ceea ce ne spunea tînărul. Tautan Angliei: „Pe secretarul organizației U.T.C. a sectorului l-am văzut o singură dată — cînd mi-a cerut 5 lei pentru cotizație". Din .spusele tinerilor reies cu prisosință suficiente rezer- 

tințele despre activitatea internațională a partidului și statului nostru.Tragerea la sorți, care va avea loc la Casa centrală a pionierilor și șoimilor patriei din București, în ziua de ’ 7 mai 1979, va stabili pe cîștigă- torul concursului, precum și pe posesorii celorlalte 811 premii și mențiuni care vor. fi acordate.

viteze reduse pentru a putea controla mișcarea.Ocolirile prin plug sînt procedee tehnice ușor de învățat pentru orice începător, indiferent de vîrstă. Chiar dacă reușim să învățăm ocolirea cu celelalte procedee, cu schiurile paralele, este necesar să posedăm și tehnica ocolirilor în plug, care, < a procedee utilitare, sînt foarte importante.

Se așteaptă

unei ocoliri. Alegem
Ocolirea spre vale 

cu schiurile paraleleReprezintă cea mai simplă formă de execuție a unei ocoliri. Alegem o pantă cu o movilă pentru a ușura învățarea. Alune- cînd în coborîre oblică spre movilă în momentul în care ajungem sus executăm un balans pe verticală, punctăm cu bățul drept, strecurăm ușor schiul drept în față, urmînd g'ne- muirea și închiderea ocolirii spre dreapta. Vedem că tehnica de execuție este asemănătoare cu ocolirea spre deal. Este bine ca a- eolo unde începem balansul pe verticală, să mar-

ve, încă nevalorificate pe deplin de organizațiile de masă și consiliul oamenilor muncii.Mai adăugăm un singur amănunt nu lipsit de importanță — aducerea și integrarea unui tînăr (pînă la prima remunerare), costă întreprinderea 1000 de lei, după cum ne informa inspectorul principal de personal Petru Vasiu. De fiecare om plecat se pierde o astfel de sumă.Toate cele relatate acum le-ar fi putut tot așa de simplu le-am aflat și noi, și ducerea întreprinderii,ganizațiile de masă de la Lonea, dacă deschideau mai des ușa căminului de nefamiliști și ascultau cu mai multă atenție dorințele oamenilor, și deci Ie veneau în ajutor.

pjnă afla, cum eon- or-

Pentru zilele de 5, 6 și 7 martie a.c. E,Secția „Știința conducerii", grupele B, C, D și in ziua de 5 martie, la Școala generală nr. 1 Petroșani.Notă : gr. A își desfășoară cursurile în ziua de 12 martie, la Cabinetul municipal de partid.Anul I, în ziua de 6 martie, la Școala generală nr. 1 Petroșani.Anul II, în. ziua de 6 martie la Cabinetul municipal de partid .Anul III, în ziua de 7 martie, la Cabinetul municipal de partid.Cursurile pentru toate secțiile, grupele și anii încep la ora 17.

căm locul cu un fanion. Vom avea grijă ca panta, să nu fie prea abruptă, viteza să fie mică pentru a putea stăpîni mișcarea.Trebuie să evităm o poziție rigidă pe schiuri, ră- mînerea pe spate in momentul trecerii pe Vîrful movilei. Este important ca la închiderea ocolirii, greutatea corpului să fie repartizată pe schiul din vale, iar schiul din deal să fie ușor înaintea celui din vale. Acest procedeu se va repeta spre stingă și dreapta în mai multe lecții pî-

Ieri dimineață, cetățenii Petroșaniului au fost zgu- duiți de o veste tristă, fără precedent. Claudiu Ghițulescu, în vîrstă de 22 de ani, student în anui II la Î.M.P., a comis, în noaptea de joi .spre vineri, între o- rele 24 și 0 și 15 minute o triplă crimă, sub loviturile lui de cuțit și satir au căzut victime membrii familiei Stancu : Dumitru,Ana și Mirela. După abominabila și sadica sa faptă, a încercat: să șteargă urmele, apoi a luat din garaj mașina fostei familii și a încercat să dispară pe defileu. Conducînd fără permis, cu viteză excesivă, a comis un grav accident de circulație, apoi, cuprins de remușcări, s-a predat lucrătorilor de la Miliția municipiului Petroșani.Criminalul, anchetat . în stare de arest, va răspunde în fața legii pentru curmarea celor trei vieți nevinovate, de care, inițial încercase să-și lege destinul. Cum a fost oare posibilă . o asemenea manifestare de cruzime fără margini, premeditată încă în seara primei zile de primăvară ? Intre Mirela S. și Claudiu G,, cu vreo doi ani în mă, s-a țesut o poveste dragoste, care promitea deznodămint fericit. Și tuși după o vreme, găsit unii țesători de intrigi, care au căutat să ațîțe gelozia tînărului, mintea i-a fost tulburată de nefirești trăiri, din care cauză au izbucnit unele certuri, cea din urmă, pe scările blocului din str. I. Pintilie nr. 13, soldată cu violențe din 

ur-deunto-s-au

nă Ia o execuție corectă.Nu vom încerca să legăm mai multe ocoliri pînă nu ne -convingem că stăpînîm bine ocolirea spre vale a- tît pe dreapta eît și pe stînga. Insistăm ca învățarea procedeului să se efectueze pe o pantă bine amenajată (bătătorită, netedă) și cu viteză mică, pînă la b execuție corectă și stabilă.Cadrele didactice de, la Clubul sportiv școlar Petroșani, catedra de schi vă stau oricînd la dispoziție pentru a da indicații pentru învățarea schiului. Vă dorim succes !
Prof. Virginia PF.TERFT 
Școala sportivă Petroșani 

partea lui C.G. In seara zilei de Mărțișor, după ora 21, i-a încolțit sadicul gînd de răzbunare. După despărțirea -de fată, ajuns la casa părinților, s-a schimbat și s-a înarmat cu uneltele crimei... Cu o . șurubelniță a deschis yala apartamentului în care locuia familia Stancu. Mai întîi a fost ucisă mama, a urmat tatăl, apoi Mirela, cu o cruzime care depășește închipuirea.

de după „perdelele

Putea fi preîntîmpinat a- cest act bestial sau măcar să i se limiteze proporțiile criminale ? încă de la primele cercetări s-a stabilit că da, dar vecinii de bloc din strada Ilie Pintilie nr. 13 au tăcut mîlc, cînd au văzut ultima ceartă dintre cei doi îndrăgostiți, și, din păcate, mai grav pentru conștiința lor, n-au acționat atunci cînd au auzit strigătele disperate de ajutor ale Anei Stancu. N-au reacționat nici cînd fata aceea de 20 de ani urla în chinurile loviturilor repetate de cuțit. După o- diosul măcel, criminalul

Generator
• (Ut mare din pag. 1)Iul planificat, a fost depășită CU 25 la sută. Ca urmare, brigada a ocupat locul II pe întreprindere.
— Ce lucrări ați execu

tat și care este calitatea 
acestora ?— Am efectuat diferite Confecții metalice, atît la obiectivul nostru principal — preparația Petri la, cit și la funie olarul pentru I.M. Eonea și la zidul de sprijin de la Roșia. Pe baza unui studiu minuțios, brigada noastră a conceput și confecționat cofraje metalice care au fost folosite în locul celor de material lemnos. In ceea ce privește calitatea lucrărilor pe care le-am executat, n-am primit nici un fel de

— Ziarul nostru 
semnat experiența 
dobîndită și de alte 
de pe șantiere in aplicarea 
inițiativei. Am dori să ne 
spuneți care 
realizărilor 
tră?— Pe prim factorul om. lucrezi cu omul, rezultatele sînt pe măsura așteptărilor. Brigada pe care o conduc este compusă din 19 oameni, de aportul cărora depinde întreg succesul nostru. Toți membrii formației sînt bine pregătiți, calificați și chiar po- licalificați, .cum este cazul constructorilor Vasile Che- larii, Stan Papuc, Viorel Ungureanu și Minai Olear. De asemenea, majoritatea au o vechime de peste în funcție, fiind

reproș. 
a con- 

bună 
brigăzi

plan aș pune Dacă știi să
este suportul 
dumneavoas-

înEa miliția orașului Pe- trila s-a dus un om al muncii ce locuiește cartierul 7 Noiembrie din localitate. S-a prezentat pentru a anunța că a găsit o sumă destul de
și-a abandonat ciorapii năclăit! în baia de sînge, s-a spălat pe mîini, a luat cheile de la garaj, a abandonat - în fața blocului o batistă de-a fetei plină de sînge, cu care prilej a căzut și-un mărțișor, a deschis garajul, a pornit mașina și totuși, de după „perdelele indiferenței", cei oare au fost treji, au -auzit totul și nici măcar n-au alertat lucrătorii de miliție. Dacă nu . interveneau accidentul de circulație ai criminalului și

1 și-
tardivele sale remușcări, cine știe cînd și unde ar fi fost prins, s-ar fi ămî- nat pedepsirea lui.Claudiu Ghițulescuva primi condamnarea meritată. Ce folos însă că o atunci “ familie întreagă a fost suprimată, o alta este distrusă de povara faptelor comise de singurul ei fiu. Dacă prietenii „binevoitori" nu i-ar fi împuiat capul lui C.G. cu zvonuri și minciuni, dacă C.G. ar fi fost ajutat să înțeleagă care sînt resorturile adevăratei iubiri — de împlinire vo- cațională și familiară, nu ferocitatea și răzbunarea

de succeseoameni stabili, pe care ” se poate pune bază.
— Și în al doilea rind ?— In al doilea rind,aș considera modul : cum se organizează activitatea,, pentru ca fiecare om să știe ce ațe de făcut, să.. aibă cu ce lucra. De pildă, noi ’ considerăm o problemă importantă aprovizid- '■ narea frontului de lucru în permanență. In acest sens, arh: statornicit o regulă ; lucrăm pe mai multe fronturi deodată, în funcție de materialele și forțele de care dispunem. Ne preofu- păm ca totdeauna să avem un front de lucru de rezervă, astfel îneît să nu ajungem niciodată în situația de a nu avea de lucru. Apoi, tot legat de oameni, am introdus metoda ca și mecanicii care deservesc anumite utilaje (macarale, tractoare, motocompreșoa- re etc) să lucreze cot la / cot cu noi, atunci cînd nu avem nevoie de utilaje. Astfel, reușim să folosim la maximum potențialul u- man pe care-1 avem.

— Legat de aplicarea i- 
s nițiativei, cu ce probleme. ■ / 

se confruntă brigada în 
momentul de față ?— N-am putea spune că avem probleme. Ne-am a- provizionat cu materialele necesare, în brigadă există ordine și disciplină exemplară, capacitate de organizare, fapt ce a determinat ca pe primele două luni ale acestui an să realizăm și să : depășim sarcinile de plan. In primul trimestru vom realiza 400 tone confecții metalice/ Am întreprins măsurile necesare pentru a realiza o producție superioară sarcinilor ce ni s-au încredințat.
păgubașulînsemnată de bani. Conștiincios, omul i-a depus, cum era și firesc, la miliție. Acum este invitat la miliție păgubașul, pentru a intra în posesia banilor pierduți.
— dacă vecinii din blocul victimelor ar fi intervenit cu promptitudine, poate altul ar fi fost deznodămîn- tul acestei tragică nesăbuințe, nesăbuință împotriva cursului firesc al rațiunii.Această odioasă crimă trebuie să trezească odată mai mult opinia publică, sentimentele fiecărui, cetățean, fiindcă numai for- mînd un scut unit, o sta- vilă omogenă împotriva a- ’ celor care încearcă să a- tenteze la viața și bunurile noastre, numai astfel se vor eradica astfel de manifestări antisociale cu grave urmări.Din nefericire, o familie, pur și simplu, nu mai e- xistă ; jalea a copleșit inimile rudelor, ale prietenilor, cunoscuțildr și tuturor care au văzut sau au auzit despre victime. O altă familie este distrusă) prăbușită în tină de gestul criminal al lui C.G. Șocul psihic, declanșat de tripla crimă din noaptea Mărțișorului, trebuie însă să se - constituie într-un semnal de continuă alarmă împotriva oricărui răufăcător, care atentează la viața și fericirea oamenilor. Opinia publică să-și declanșeze, cu fermitate și promptitudine, mecanismul de autoapărare împotriva faptelor antisociale, de prevenire și pedepsire a lor, să devină un util și permanent sprijin al reprezentaților legii.

ion VULPEla Institutul de Petroșani ni se faptul că, ieri.N.R. Demine dinCOHlUnică AcyjuujL. ua} Claudiu Ghițulescu a fost exmatriculat din cadrul institutului.
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OM A G I U

Migrație

primăverii, 
blind 
țării, 
sub zăpezi

Feresire-n mine se deschid 
să treacă-n zbor stoluri de păsări 
ducînd in pliscuri depărtarea 
și nu știu cit. am mai rămas 
din cit am fost, aievea, vis...' 
Si ăe mi-e dor, numai în mine' 
și peste frig se lasă seară, 
străine anotimpuri curg 
spre mai îndepărtate țărmuri...

E astăzi ziua noastră și-a 
eînd martie își despletește 
grădinile ascunse-n palma 
cind se trezesc păduri de 
și azuriul bolții-i săgetat
de-un soare nou, răsfrînt peste livezi. 
Cînd se înalță aburul din glie 
înmiresmat de holde 
și-auzul țese zvon de ciocîrlie... 
Aduceți flori, e ziua primăverii, 
priviți-le în ochi, e ziua lor, 
e sărbătoare pînă-n-naltul zării

S E M Npupă cum îți spuneam, pe aici e atît de frig incitau înghețat cuvintele în zăpadahîrtiei.
Felicia KALMAN 

muncitoare 
C.F.R. Petroșani

feminină din Valea
PRIETENIE

Prietene
de pretutindeni, 
albe flori de ghiocei, 
din izvorul de cuvinte vin, 
cu amfora-ncărcată 
s-o deșert, în cinstea voastră, 
ca o jerbă de scîntei 
pentru sărbătoarea ființei, 
ce înalt vă este dată, 
Vă-ntîlnesc, 
în drum de noapte, 
în poemele uzinii, 
gingaș, străjuind viața, 
temerare în idei, 
împărțind cu demnitate pîinea 
științei și luminii, 
sus, pe schele, jos, în hale, 
dragostei punînd temei. 
Vouă, deci, făpturi alese, 
albe flori de ghiocei, 
toate vorbele-mi frumoase, 
toată stima mea curată v-o-nchin, 
și ziua voastră, 
în festin de porumbei 
fie veșnică lumină, 
peste veacuri irizată.

Maria DINCA — pensionară Petroșani

ȘL TOTUȘI...
Simt pleoapa gemînd dezmierdată 
spre gongul pustiu și ucis 
ca pasărea-n zbor încordată 
de pietrele negre de vis.
Simt fața cuvântului aspră 
cum trece prin porii făpturii 
bolnavă, firavă a noastră 
ședere Ia marginea gurii. 
Și totuși simt ceru-n crenele 
De inimă ruptă vîslind 
veșmînt dedesuptul de piele 
iernînd si fugind si fugind.

V. Z.

Jiului
Porumbelul
Țărm de lumină 
căzut pe-o pleoapă, 
ferestre de vis — 
porumbeii zboară 

spre.-alba.stru.
Zbor alb in cununa de liniști 
șimburi de gînd duc In cioc, 
penele lor au ceva

din tăcerea 
cuvintelor pe-un rug

de iubire, 
întotdeauna am spus : 

porumbelul 
zboară-odată

eu privirile noastre 
ți noi îl iubim

pentru că el vine 
să se așeze pe umărul nostru 
amintindu-ne

cel mai minunat lucru — 
E pace I

R. B.

b anunța 
de soare

Sînt cînt sau tăcere, 
sînt lujer sau floare 
în faguri de miere. 
Sămînță de soare 
dă lujeri și crește 
sublimă ; cînd doare 
lumina-încolțește.

, Sînt cînt sau tăcere, 
sînt lujer de floare, 
sînt mugur de vis 
sămînță de soare.

. Rahela BARCAN 
oficiantă P.T.T.R.

Petroșani

Frig de vînătoareDeasupra văii vîntul fumegos și negru, pace nouă în aerul muntelui ploaia nu se vede sunetul nu se aude un frig imaculat, de vînătoare, azi a trecut prin arterele orașului prin fluviul de fum traVersînd anotimpul cu tovarășii de păniînt și cu cei din lumina somnului, în el apleacă arborii crescuți din mutele semințe smulse lumii femei chircite-asupra unui fruct nevolnic fremătînd în steaua dimineții.
Valeria ZAMFIR 

profesoară Lupeni

1

!
I

ț* rigul aspru ce se r lăsase, așternînd ocrustă lucie de gheață peste bălțile noroioase ce presărau drumul, îi îndemna și mai mult pe minerii îmbră- cați subțirel să intre la Ciupitu, La ieșirea din șut intră în circiumă și artificierul Dăneț. Se a- șeză la o masă într-un colț. Ceru o țuică, în așteptarea căreia răsuci o țigară pe care o aprinse eu bricheta de artificier cu fitil lung. Nu după mult timp clopoțelul de la ușă se mai mișcă o dată. Intră minerul Hoțea. Lepădîndu-și butucul cu securea înfiptă în el lîngă ușă, ceru un deț de șliboviță. Luă țuica de pe tejgheaua de tablă și încercă să se așeze undeva, ca din întâmplare. Dăneț, , lăsînd impresia că-i e u- 1 rît să bea de unul singur, îl invită la masa lui.— Ce-a zis o bățul ? întrebă Dăneț cu o voce scăzută, rotindu-și ochii în jur să vadă dacă nu-1 aude cineva.— A suduit de cîteva ori și cu atît a rămas, îi răspunse Hoțea, ducînd șlibovița la gură, din care sorbi o-nghițitură bună. I-am arătat cu toții că a- batajul p bine armat, că erau toate armăturile, reglementare, dar... Află că i-am tras una ca la carte... Nu cred că iasă degrabă cărbune din el...Mulțumit de isprava ce o făcuse Dăneț sorbi și el cu poftă din țuică, izbind cu putere fundul țoiului de masă .— Cu Vesa, te ai întîl- nit ? îl mai întrebă pe Hoțea,— Zice să-l așteptăm aici.— Mai dă două, comandă Dăneț domnului Ciupitu, care cu urechile ciulite îi urmărea tot timpul. După așa treabă, merităm să mai bem una...Cîrciumarul aduse cele două țuici, apoi îndreptă scaunele și colțurile fe

țelor de masă din-jur. Un singur lucru nu-i plăcea jupînului Ciupitu, atunci cînd clienții nu vorbeau tare să-i poată auzi el. In astfel de situații se amesteca de multe ori în vorba lor, fără să fie întrebat. Acesta era și motivul pentru care în acel moment îl pălise hărnicia și făcea ordine prin apropiere.— Pe la Ambruș ai l'ost ? schimbă vorba Dăneț, observând moșmon- deala patronului în jurul lor.— Am fost, păcatele lui... Nici nu știu din ce .mai hrănește ăle patru guri. Musai să facem ceva și să-i găsim de lucru, altfel crapă de foame...—-Am încercat peste tot, dar degeaba. Cînd aud de el, ți-o aruncă toți în nas : „de comuniști nu-i nevoie". Ce să le mai zici ?...— Ce-ar fi să-1 rugăm pe inginerul șef ? Cînd e vorba de mineri buni, mai pune el cîte-o vorbă pe lîngă inspector. Ce zici?...— La asta m-am gîndît și eu, îl aprobă Dăneț, gîndindu-se cum să facă și prin cine șă-1 roage pe inginerul șef. După isprăvile ce le făcuse în ultima vreme, nici nu putea fi vorba să-ncerce a-i călca pragul biroului.— De cine e vorba ? se amestecă domnul Ciupitu în vorba celor doi. Se vede că totuși, cu urechile lui exersate, reușise să prindă câte ceva din cele ce discutau. Sau, poate, le citea numai mișcarea buzelor... De Ambruș ? insistă cîrciumarul, ' - ’ . -
— De el, încuviință Dăneț. Ai. putea să ne ajuți dumneata cu ceva ? căută să-i reteze curiozitatea.•— Mai știi... dar nu cumva să trăncăniți, îi avertiză apropiindu-se de ei, în timp ce le făcu un gest 'iscret cu degetul la buze.

— Mormînt, domnu Ciupitu, mormînt... îl a- sigură Hoțea, nerăbdător să afle cu ce ar putea să-i ajute, deși mari speranțe nu avea. Zi-i o dată, îi dădu ghes aproape enervat, mișcîndu-și scaunul sub el.—Uite ce, șpuneți-i să pună în buletin o hîrtiu- ță de cinci sute și apoi să-I dea...— Cui ? sări Hoțea curios,;— Domnului părinte. Văzîndu-1 pe Hoțea că face ochii mari, îl mai a

sigură o dată : da, da, părintelui. Dacă în trei zile nu intră la lucru, să nu—mi spuneți mie pe nume. ■v- Fugi: de-aci jupîne, se ferește popa d-alde oameni ca el — ca dracu de tămîie. 11 mai rugase unul zilele trecute, dar cînd a văzut că nu-i oiță blinda din turma sa, nici n-a vrut să-1 . asculte. I-a-ntors spatele, îl" lămuri Dăneț.
ru bărbia proptită în mână, Dăneț se frămîntă în fel și chip pentru tovarășul lor care fusese discontat și aruncat pe drumuri în prag de iarnă. Lăsîndu-și privirea în jos, dădu cu ochii de verigheta din deget. Se gîndi o clipă, apoi înmuindu-și degetul între buze, începu . s-o scoată, răsucind-o într-o parte și alta. Apoi strigă:— Meștere, ia vino ’.... Cîrciumarul se apropie 

cu pași grăbiți să asculte noua comandă.— Cît dai ? îl întrebă ‘Dăneț, și-i întinsă în față verigheta ținută între cele două degete noduroase. Cîrciumarul o luă, o strînse între dinți, a- poi privi din nou spre miner. Deși nu văzu nici o urmă imprimată de dinții săi ascuțiți, îl întrebă totuși:— Nu-i din aramă suflată ?— Ia nu mai face pe prostul Te pricepi <1 u m n e a l a foarte 

bine nu numai la sfințirea băuturilor, i-o-ntoar- se Dăneț indignat. Hoțea urmări mirat, târgul celor doi.— Cît să-ți dau ? Două sute...— Nu cumva o vrei de pomană ?!... Dai cinei sute ?— Nu face. Mai cercetă o dată inelul pe-o parte și pe alta, iar după pe se convinse că era și semnul marcării în interior, cîrciumarul hotărî :— Dau trei sute, nici Un sfanț mai mult. Dacă vrei batem palma, dacă nu, poftim, și i-o întinse î- napoi, urmărindu-i șiret hotărîrea :— Fie, acceptă Dăneț neavînd încotro. Adă banii 1— Cu o condiție, se răzgândi Ciupitu, părîn- du-i rău că se decise totuși prea repede. Să-mi aducă Hoțea în fiecare zi pînă la Crăciun, cîte- un butuc pentru foc, pre

ciza, arătînd spre butucul lăsat lîngă ușă.. ' — Nu pot, se împotrivi Hoțea. 11 duc lui Ambruș.-— Lasă-1 că-și găsește el, adăugă cîrciumarul.— Primește, îl îndemnă Dăneț. Lui Ambruș am să-i duc eu.Luînd tăcerea lui Hoțea drept aprobare, Ciupitu numără banii, spe- rînd că o bună parte din ei, se vor întoarce tot la tejgheaua sa.— Ia-i, spuse Dăneț lui Hoțea, împingînd șpre el toți banii primiți .— Eu? Pentru ce? îl întrebă mirat Hoțea.— Dă-i lui Ambruș.|* ața lui Hoțea cu- r prinsă de mulțumire se lumină toată. Gestul vînzării verighetei îl impresionase..— Dacă primesc plata, să știi că-i duc și eu, îi spuse Hoțea, băgînd cu : grijă banii în buzunarul dinăuntru al hainei.Dăneț, mulțumit și el, își mai: răsuci o țigară, dar s-o aprindă nu apucă deoarece domnul Ciupitu îi și vîrî sub nas un chibrit aprins.— Am auzit că nu ți-a mers bine astăzi, îl iscodi după ce aruncă bățul de chibrit pe podea.— De ce crezi ?...— Păi la pușcare, ți s-a dus dracului abatajul... Auzindu-1 pe cîrciumar pomenind de abataj, Hoțea tresări.— Ce-s eu de vină, dacă s-a surpat? Așa-i la mină... Dar dumneata de unde știi ? îl întrebă Dăneț, intrigat că vestea se și auzise pînă aici.— Mai aud și eu cîte ceva... răspunse Ciupitu, clipind șiret din ochi. A- tît răspunsul, dar mai a- les clipitul acela din ochi, îl puseră pe gînduri pe cei doi, privindu-se nedumeriți unul pe altul. Deodată privirea le fu a- trasă spre geamul ușii, prin care se zărea o ceată de copii și femei alergînd. 

Hoțea ieși repede în stradă și opri un copil. Află încotro alergau. Se întoarse grăbit în circiumă.— Ce-i, îl întrebă Dăneț îngrijorat, observîn- du-i spaima ce-i apăruse pe față. Intre timp s-au apropiat de ușă toți eare erau în circiumă.—- Nenorocire 1 răspunse Hoțea speriat. La mina șomerilor socrul lui Maier și alți doi pensionari au fost prinși sub surpare...ra clar. Pensionarii, scormonind zilnic după cîteva găleți de cărbune, au intrat prea adîne în borta făcută, se gîndi Dăneț. Aceeași bănuială trecu și prin mintea celorlalți.— Ar fi trebuit să. ar- meze, își dădu cu părerea cîrciumarul, cu aer. de priceput,— Vorbești și idumnea- ta să te afli în treabă, sări minerul venit ultimul. De unde să ia ei. lemn pentru armare ?,..— Ucigașii 1 Uite unde i-au adus pe bieții pensionari, se revoltă scrîș- nind din dinți Hoțea, în timp ce-și ridică securea rezemată de locul ușii.— Să ne grăbim, îl îndemnă Dăneț. In clipa aceea ușa cîrcițimii se deschise eu atîta repeziciune, încît clopoțelul, lovit cu putere, se dădu peste cap și amuți. In fața ușii apăru Vesa, gî- fîind i
— Te caută inspectorul, se adresă lui Dăneț. Au trimis după jandari să te aresteze. Face anchetă mare pentru surparea din abataj.— Facă ! explodă Dăneț. Da’ ancheta pentru surparea de la mina șomerilor n-o face ?

Sonia KORPOȘ, 
asistentă medicală

Vulcan



Steagul roșa

Prezențe romanești
Convorbirile dintre președintele S. 0. A. 

șl primul ministru ai IsraeluluiBERLIN 2 (Agerpres) — Joi a avut loc la Berlin deschiderea „Zilelor prieteniei și culturii Republicii Socialiste România în Republica Democrată Germană".In continuare în R.D.G vor avea loc manifestări cultural-artistice care se vor desfășura pînă la 10 martie a.C. în orașele Merlin, , Cottbus, Gera, Erfurt, Weimar, Magdeburg și altele. Manifestările vor fi susținute de colective artistice românești de prestigiu.
Congresul Partidului 
Socialist Portughez

LISABONA 2 (Agerpres). — La Lisabona au început vineri lucrările celui de-al III-lea Congres al Partidului Socialist Portughez. La . lucrări participă reprezentanți ai altor partide politice portugheze, precum și oaspeți de peste hotare. Partidul Comunist .Român este reprezentat de tovarășul Min Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste.Printre punctele principale înscrise pe ordinea de zi a Congresului P.S.P. fi- gureaîă raportul secretarului general al acestuia, Mario Soanes, și alegerea organelor de conducere ale partidului.
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Avancronică
• Sezonul fotbalistic o- 

ficial de primăvară a debu
tat, de fapt, miercuri, cînd în 16-imile „Cupei României" Jiul s-a calificat în dauna formației Constructorul Iași. Același lucru l-au obținut, și la același scor 
(2—2) și „adversarii" noș
tri de duminică, fotbaliștii băcăoani în dauna universitarilor clujeni. Duminică, deci, în prima etapă a returului diviziei A, se a- nunță un meci interesant 
la Petroșani. Iubitorii fotbalului din întreagă Vale 
a Jiului vor fi cu siguranță, în tribunele stadionului. In deschidere, la ora 14, joacă juniorii. Dimineața, la ora 11, au loc meciurile amicale dintre Minerul Lupeni — Metalul Oțelul Roșu și Minerul Vulcan — Știința Petroșani,

0 Iubitorii schiului vor 
urca, desigur, spre crestele înzăpezite ale Parîngului. Pe .pîrtiile de aici se vor întrece, pentru cucerirea Cupei ziarului „Steagul roșu", schiori de toate vîrste- le. Se anunță o participare numeroasă. Credem că vor fi cîștigători toți cei ce vor fi prezenți duminică în Paring.

® Sîmbătă și duminică, 
ora 9, are loc, la Petrila, etapa a IV-a a campionatului republican de lupte

CARACAS 2 (Agerpres) — In sălile Muzeului de artă modernă din Merida — capitala statului venezuelean cu același nume s-a deschis expoziția de gravură contemporană românească „Artă și realitate".
VARȘOVIA 2 (Agerpres). — In saloanele U- niunii artiștilor plastici din Varșovia s-a deschis o expoziție cuprin- zînd lucrări reprezentative ale pictorului Ion Sălișteanu.

Rezultatele 
parlamentare

MADRID 2 (Agerpres). " De Ia trimisul special Vasile Oros : Rezultatelepreliminare ale alegerilor parlamentare din Spania care s-au desfășurat joi confirmă în linii mari previziunile sondajelor în sensul reconstituirii, cu mici diferențe, a raporturilor care existau între principalele partide în vechile Cortesuri, Uniunea Centrului Democraticpartidul condus de premierul Adolfo Suarez, se situează în frunte obți- nînd cu 34 la sută din voturile exprimate, 167 mandate în Congresul De- putaților, din totalul de 350, față de 165 în vechile Cortesuri. Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol, cu 29 la sută din voturile exprimate, întrunește acum 120 mandate față de 122 în legislatura anterioară. Partidul Comunist din Spania cu un număr sporit de voturi —

pe echipe (juniori și școlari).
• In campionatul muni

cipal de tenis de masă pe echipe au loc duminică, ora 9,30, meciurile dintre; Vîscoza Lupeni — Preparatorul Petrila, Constructorul minier Petroșani — Preparatorul Lupeni, E.G.C.L. Lupeni — Minerul Vulcan și Minerul Lupeni ■—• Minerul Paroșeni, iar în campionatul județean se întîlnesc echipele C.S.Ș. Petroșani — Utilajul Petroșani.
• Arena cu patru piste 

a preparatorilor petrileni găzduiește azi, ora 16, meciul din campionatul municipal dc popice dintre Preparatorul Petrila — Pa- rîngul Lonea. Tot azi, la ora 16, și mîine, ora 8, are loc meciul dintre Constructorul minier Petroșani și Jiul II Petrila, iar la ora 
9, dintre Vîscoza Lupeni (fete) și Minerul Vulcan (băieți).

• La Școala sportivă din 
. Petroșani are loc duminică, începînd cu ora 9, 

întrecerea amicală de gim
nastică între elevii de la C.S.Ș. Petroșani și C.S.Ș. Tg. Jiu. In continuare, se desfășoară etapa municipală a. „Daciadei" la gimnastică rezervată copiilor între 7—14 ani. Participă gimnaști din școlile generale din municipiu. (C.D.)

WASHINGTON 2 (Agerpres). PreședinteleS.U.A., Jimmy Carter, și primul ministru al Israelului, ‘ Menahem Begin, au avut, la Casa Albă, o primă întrevedere consacrată problemelor Orientului Mijlociu.Un comunicat comun dat publicității la sfîrș.tul în- tîlnirii relevă că interlocutorii au apreciat-o drept „un util preludiu" al viitoarelor lor discuții, în care vor aborda „un cerc larg de probleme". Comunicatul precizează că,' în următoarele zile, președintele Carter și premierul- Begin vor efectua „ample schimburi de opinii asupra
alegerilor 
din Spania10,8 la sută —- a obținut cu două mandate mai mult decît în legislatura anterioară, totalizînd 22 mandate. De menționat că gruparea de dreapta — Coaliția Democratică — a obținut numai 9 mandate, în comparație cu 16 cît au revenit predecesoarei sale, Alianța Populară, lâ scrutinul din 1977. Celelalte mandate revin unor partide și grupări inclusiv unor partide regionale din Andaluzia, Țara Bascilor și Catalonia.Rezultatele scrutinului consacră succesul forțelor democratice, forțele favorabile consolidării procesului. de democratizare respectiv Uniunea Centrului Democratic, Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol, Partidul Comunist din Spania, alte partide de stînga și de centru care au obținut majoritatea covîrșitoare a voturilor.

Etapa a XVIII-a
cu... ing. Aurel Dula, I.U.M.P.

— Mîine se reia campio
natul de fotbal. Favorit ii 
noștri deschid stagiunea pe 
propria „scenă". Cum cre
deți că va evolua „Jiul" în 
fața ambițioasei echipe din 
Bacău ?— Sînt convins că bine. Băieții noștri au transpirat mult în perioada de pregătire și este firesc ca încă de la primele întîlniri ale returului să culegem roadele acestor pregătiri intense. E drept că jucătorii Jiului n-au prea strălucit în meciurile de verificare, dar aceasta nu ne știrbește cu nimic din optimism.. Evoluează în fața propriilor suporteri și, în plus, trebuie să-și ia revanșa pentru înfrîngerea de la Bacău, o revanșă desfășurată, bineînțeles, în spiritul unei depline sportivități. Eu sînt convins că victoria nu ne va scăpa.

— Date fiind situația în 
clasament și numărul de 
puncte adiționate, cum ve
deți evoluția în prima eta
pă a Corvinului Hunedoa
ra ?■— Noul val al formației siderurgiștilor a început să se încadreze în jocul de ansamblu. Impetuozitatea tinerilor ’ îmbinată cu 

a numeroase teme de importanță majoră pentru Israel și Statele Unite, pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu și pentru stabilitatea din această regiune".Jody Powell, purtător de cuvînt al Casei Albe, a indicat că primul contact dintre președintele american și premierul israelian 
a permis, în special, să se facă o apreciere a situației la care s-a ajun în momentul. actual.

Acord de încetare a focului
între cele două

BAGDAD 2 (Agerpres). Agenția irakiană de presă anunță că guvernele Republicii Arabe Yemen și Republicii Democratice Populare Yemen au căzut de acord asupra încetării focului cu începere de sîmbătă,-ora 8, ora locală.

PRIMUL MINISTRU AL 
TURCIEI, Bulent Ecevit, a primit vineri la Ankara delegația de ziariști și e- ditori greci, aflați într-o vizită în Turcia, organizată sub auspiciile Institutului internațional al presei. O vizită a unei delegații similare a ziariștilor turci în Grecia a avut loc în urmă cu o lună.

POLIȚIA REGIMULUI 
RASIST SUD-AFRICAN a deschis focul împotriva partieipanților la o de- 

experiența celor mai vîrstnici cred - că va da cîștig de cauză colegei noastre din județ, deși are de suportat asaltul echipei Politehnica Iași, care începe returul de pe locul patru în clasament. Nu este exclus deci un e- gal.
— Ce formații vedeți so

liste în prima etapă a retu
rului ?— Soliști între soliști îi consider pe argeșeni. A- ceastș nu pentru că pornesc „ofensiva" de primăvară de pe postura de lideri, ci pentru plusul de tehnicitate și ascendent moral ce-1 au față de Chimia Rîmnicu Vîlcea. învingători cred că vor fi și studenții din Craiova în fața celor din Timișoara, deși ultimii, continuînd marea lor tentativă de ascensiune din zona „tristă" a clasamentului sînt capabili de o surpriză. Meciuri „liniștite" s-ar părea A.S.A. Tg. Mureș — Sportul studențesc și C.S. Tîrgoviște ■— Gloria Buzău. Rămîne însă de văzut...

— Au mai rămas de 
comentat trei meciuri :

ITALIA

Eșec în încercarea 
de soluționare a crizei 

de guvern
ROMA 2 (Agerpres). — Vineri seara, la Roma s-a anunțat că Ugo La Malfa renunță la misiunea de a forma guvernul Italiei. Președintele Republicii, Alessandro Pertini va proceda luni la noi consultări cu liderii partidelor reprezentate în parlament în vederea desemnării unei noi personalități politice, care să încerce soluționarea crizei guvernamentale.

state yemeniteModalitățile de retragere a trupelor celor două țări aflate în conflict vor fi stabilite în cadrul conferinței miniștrilor de externe ai țărilor arabe ce urmează ,să se întrunească duminică în Kuweit.
monstrațic a elevilox- de cu-Ioare în localitatea Aman- zimot, de lingă Durban. în urma intervenției forțelor de represiune, un participant la demonstrație a fost ucis, iar altul a fost rănit.

LUÎND CUVÎNTUL în cadrul lucrărilor Consiliului Ministerial al Organizației Unității Africane (O.U.Â.), care se desfășoară la Nairobi, Robert Mugabe, copreședintele Frontului Patriotic Zimbabwe, a declarat că activitatea unităților frontului acoperă în prezent 85 la sută f din suprafața Rhodesiei și că pierderile provocate forțelor rasiste sînt tot mai mari.

— In acestea e greu de dat pronosticuri exacte. F.C. Bihor, în revenire de formă, poate totuși cîștiga ambele puncte cu textiliștii din Arad. Despre meciul dintre Olimpia Satu Mare și Steaua, ce să spun ? Greu pentru aipbele echipe. Sătmărenii, o echipă sobră și serioasă, au de înfruntat jucători tehnici, plini de fantezie. Personal joc la pronosport 2x1. Deschis tuturor posibilităților consider și meciul Dinamo — F.C1 Baia Mare.De altfel, acum, la reluarea campionatului, este extrem de greu de dat pronosticuri. Un lucru este cert: echipele ale căror loturi au „transpirat" cel mai mult la antrenamente în această iarnă geroasă vor fi cu siguranță „vioara" întîi în întrecerile sportive de pe teren. Dar să așteptăm ziua de mîine cu nerăbdare și optimism. Că u- nora le va aduce acest început de mărțișor și început de retur bucuria victoriei, iar altora amărăciunea înfrîngerii, n-ai ce să-i faci. Așa-i în fotbal!
D. CRIȘAN

| FILME

| PETROȘANI — 7 No-

Iiembrie : Corsarul din insulă ; Republica : Al treilea jurămînt, seriile
I I-II ; Unirea: Totul pen-
I tru fotbal.
I LONE A : Oamenii ră- 1 mîn oameni. |
• ANINOASA : înainte ■ 
I de tăcere. I

VULCAN: Acel bles- .
I temat tren blindat. I
■ LUPENI — Cultural: 1

I Cascadorii. Muncitoresc : ISoțul meu, seriile I-II. • 
IURICANI: Haiducul I cu ochii ca stelele. I

12,30 Telex, 12,35 Cm-ș . de limbă spaniolă. I Curs de limbă france- , ză. 13,15 Concert de I prînz. 14,15 Corespon- • denții județeni trans- I mit... 14,30 Melodii I pbpulare. 14,55 Un fapt | văzut de aproape. 15,15 | Agenda culturală. 15,50 ■ Clubul tineretului. 16,40 I Februarie 1979 —- Cro- * nida evenimentelor po- I litice interne și inter- • naționale. 17,00 Turneul I celor cinci națiuni la | rugbi : Anglia — Fran- i ța. Transmisiune directă | de la Londra. 18,35 An- . tolog-ia filmului pentru I copii și tineret. 19,30 • Telejurnal. 19,50 30 de I ani de la începerea co- I operativizării agriculturii. 20,15 Program de muzică populară. 20,35 Teleenciclopedia. 21,00 Film serial : Mînuitorii de bani — ultimul episod. 21,45 Telejurnal. 22,00 De la o glumă la alta.
VREMEA

Pentru următoarele 24 
de ore: Vremea se menține frumoasă, cu cer mai mult senin. Noaptea va fi friguroasă. Vînt slab pînă la potrivit din sectorul sudic.

MICA PUBLICITATE"PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Spate Anton, eliberată de ff. Lonea. Se declară nulă.(144)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Mesza- roș loan, eliberată de I.M. Aninoasa. Se declară nulă.(145)
ANUNȚ DE FAMILIECu adîncă durere colectivul Grupului de șantiere Valea Jiului a- nunță tragica dispariție, în noaptea de 2 martie a.c. a celui care a fost
DUMITRU STANCU 

împreună cu soția și 
fiica saAmintirea bunului și neprețuitului coleg și tovarăș de muncă, cel care .întreaga viață, și-a dedicat-o activității de construcții în Valea Jiului, va rămîne veșnic în inimile noastre.Corpurile neînsuflețite se găsesc depuse în localul Școlii sportive Petroșani, de unde, cortegiul funebru va pleca, azi, ora 12, în comuna Runcu, județul Gorj, unde va avea loc înhumarea, în ziua de 4 martie, orele 14.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA» Petroșani, stx. Republicii, ax. 90, telelvane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 {se<|u> tu .L ; iipogralia Petroșani, str. Republicii, or. 67.


