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La întreprinderea minieră Lupeni

20000 de tone de cărbune 
peste plan

Blocul 1 M; unul din 
blocurile ce vor întregi 
moderna arhitectonică a 
viitorului centru civic al 
Vulcanului.

Foto : Gh. OLTEANU

In primele două zile din această lună, 
minerii din Lupeni și-au depășit subs
tanțial planul la producție, realizând su
plimentar aproape 1700 tone de cărbune. 
Ritmul de extracție în martie este astfel 
sensibil sporit chiar și față de lunile 
precedente, cînd I.M. Lupeni a extras 
în plus aproape 18 500 tone de cărbune. 
In acest fel, colectivul celei mai mari 
mine din Valea Jiului, cel care a lan
sat chemarea la întrecere către toți mi
nerii țării, a realizat de la începutul a- 

.nului, peste prevederi, 20 000 tone de 
cărbune.

• La’ indicatorul care se află la teme
lia acestor remarcabile rezultate Ia pro
ducția fizică de cărbune — productivi
tatea muncii — fiecare zi și lună ale a- 
cestui an au consemnat noi sporuri. Ast
fel, dacă în luna ianuarie productivita
tea muncii medie realizată în abataje 
era de 7,5 tone pe post în primele două 
zile din martie nivelul realizărilor la 
același indicator este de 8,9 tone pe

post. Pe întreaga întreprindere se obți
neau în ianuarie, în medie, plusuri de 
2,2 tone pe post, în februarie 2,4 tone 
pe post, iar în primele două zile din 
martie 2,6 tone pe post. Sînt „urcușuri" 
semnificative, ca rezultat al punerii în 
valoare a marilor rezerve de sporire a 
eficienței economice prin buna organi
zare a muncii în condițiile modernizării 
accelerate a tehnologiilor miniere, intro
ducerii intense a mecanizării complexe 
în abataje.

• In cele patru abataje dotate cu 
complexe mecanizate ale sectorului IV 
al minei, brigăzile conduse de Constan
tin Lupulescu, Valentin Tofană, Ion Sălă- 
gean și Teodor Boncalo au atins în două 
zile din martie productivități ale muncii 
superioare celor planificate cu 1—3,6 
tone/post. Cel mai ridicat nivel al pro
ductivității : 13,6 tone pe post, a fost 
realizat de către brigada condusă de 
Constantin Lupulescu.

Salonul județean 
de artă 

fotograficăLa clubul sindicatelor din Lupeni s-a deschis Salonul județean de artă fotografică și diapozitive organizat în cadrul Festivalului național „Cîntarea României", ediția a Il-a. Expoziția, semnificând faza județeană a concursului artiștilor amatori, cuprinde 72 lucrări realizate de vechi și cunoscuți fotoama- tori din Lupeni, Hunedoara, Petroșani, Deva, ■ Vulcan și Brad. Această manifestare _ expozițională este deschisa pînă la 18 martie, cînd vom cunoaște și pe cei care vor reprezenta arta fotografică județeană în etapele superioare ale stimulativei manifestări cultural-artistice naționale.

Coboram din Retezat, ih marginea potecii era o casă de lemn. Am cerut voie omului să intru în. casa lui. El crăpa lemne cu securea. S-a uitat la mine și a lăsat securea la pă- mînt. Mi-a deschis larg u- șa. Mi s-au înfățișat două odăi, în mare' parte cu lavițe și mobilier tradițional. Aici, de ani și ani, totul stă în această neclintire de lemn. Pe podele se jucau copiii. Unul, doi, trei... patru copil.Am mulțumit și am ieșit din casa de lemn. Abia atunci am văzut stiva de cărămizi, țigle, pietriș, ciment, ridicată într-o latură a casei. La adăpostul

Casa =de lemn .(stivei, ca într-un căuș, o» crotită de vîntul de munte, femeia bărbatului gătea de cină. Era pe înserat și focul ardea pocnind, și luminile lui, ca niște fluturi albi, săreau scîntei pe mîinile și pe chipul femeii. Tăcea bărbatul, tăcea femeia, tăceau pînă și copiii, brusc Opriți din joaca lor, numai clinele lățos se Învârtea scheunînd în jurul copiilor, uimit de jocul întrerupt. .— Vă faceți o altă casă?— Ne facem! a răspuns omul. Copiii trebuie să aibă mai mylt loc de joacă, de dormit, de învățat....
Creația tehnico-științifică 

de masă
, contribuție de mare valoare la înfăptuirea 

obiectivelor de dezvoltare 
economico-socialăTrăsătură definitorie a producției moderne, caracterizată prin indici înalț! de dezvoltare și de sporire a eficienței economice, creativitatea cadrelor de •muncitori, ingineri și tehnicieni prezintă o semnificație și importanță deosebită pentru activitatea e- conomică și socială a Văii Jiului. Creșterea rapidă a producției, îndeosebi de cărbune cocsificabil, mo- dernizarea tehnologiilor și diversificarea sortimentală fac necesară valorificarea experienței de muncă, a competenței , tuturor oamenilor muncii prin conceperea și aplicarea unor soluții tehnice și organizatorice originale, de eficiență ridicată.Beneficiind de cadrul de largă participare pe .care îl reprezintă Festivalul Național „Cîntarea României", peste 10 000 de oameni ai muncii din Valea Jiului au participat la acțiunile de creație tehnico-științifică de masă desfășurate în cadrul ediției a Il-a, soluțio- nînd un număr de 362 de

obiective, care au condus la un spor de producție în valoare de 43,4 milioane de lei, la reducerea cheltuielilor de producție cu 18,3 milioane lei și a importului cu 7,8 milioane de lei. Organizarea a 13 sesiuni de comunicări tehnico-ști- ințifice, 29 simpozioane, 56 mese rotunde pe diferite teme, 32 de expoziții, publicarea a numeroase materiale de propagandă tehnică s-a înscris ca o contribuție la realizarea schimbului de experiență și informații tehnico-știin- țifice necesare generalizării experienței avansate în muncă.Adaptarea combinelor de abataj pentru tăierea cărbunelui din stratul 3 în ț condițiile susținerii îneca- ' nizate (I.M. Lupeni), elaborarea «ețetelor îmbunătățite de ... explozivi (C.C.S.M.), organizarea activității „service" de întreținere a principalelor uțî-
B. MIHAI
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• O reușită ascensiune de iarnă în Paring

Satisfacția datoriei împlinite se poate citi pe chipurile minerilor din 
schimbul condus de Ion Blendea, din brigada lui Ion Sălăgean, de la sectorul 
IV al minei Lupeni. Foto : O. GHEORGHE

In marginea unei poteci, lingă o casă de lemn afumată un om taie lemne, o femeie gătește de cină, iar unu,. doi, trei... patru copii se joacă cu un cîine lățos. Mai în vale, către Cîmpu Iui Neag, alte case de lemn, alte stive de cărămizi, țigle, ciment, alți bărbați care crapă, lemne, alte femei care gătesc de cină și alți copii care sparg cu vocile lor încremenirea muntelui și sc pregătesc de pe acum să-și alcătuiască o nouă viață, civilizată și îmbelșugată, caracteristică zilelor noastre.In vatra străbună, pe locul vechilor case dolemn...
Dumitru Dem IONAȘCU

Un miner dare ne-a vizitat la redacție a demonstrat încă o dată
nevoia unei intervenții hoțărîte în

LANȚUL INDISCIPLINEIVineri, 2 martie, în jurul orei zece, ne-a vizitat Ia redacție un miner șef de schimb din brigada, condusă de Mihai Kovacs, dih sectorul I al I.M. Bărbă- teni. Relata, cu vădită nemulțumire că la frontul de lucru din stratul 15 în care muncește brigada lor, împreună cu cea condusă de Gheorghe Onofrei, procesul productiv a • fost strangulat timp de mai multe schimburi de un defect la transportorul de pe axul panoului în care cele două brigăzi execută lucrări de pregătiri, Nici după 24 de ore din momentul defectării utilajului, în prima zi de.. lucru din luna martie, acesta nu a fost repus în funcțiune. .Minerul

socotea acest fapt ca deosebit de grav, cu atît mai mult cil cit în luna februarie mina a înregistrat o restanță la producția fizică de cărbune de pește șapte mii de tone.Ne-am deplasat la fața locului. Am întîlhit schimbul I al brigăzilor încă la front.— Deși a fost vorba doar de un angrenaj cu turbină defect, remedierea a durat între schimbul III al zilei de 28 februarie și schimbul IV al zilei de 1 martie — ne-a declarat șeful de brigadă Mihai Kovacs.Ce a însemnat aceasta pentru cele două brigăzi, e ușor de închipuit. -Am pușcat la front ieri, în

schimbul I, iar armătura' s-a montat abia la sfîrșitul schimbului IV, nevoiți fiind să lopătăm cărbunele în- .spațiul galeriei" ne-a spus șeful- de brigadă Gheorghe Onofrei.Ritmul de . muncă din cele două lucrări miniere condiționează vital realizarea în perspectivă a planului minei, aici ur- mînd a fi dat în funcțiune în, trimestru! următor un complex mecanizat de mare capacitate. Ce , , înseamnă un metru liniar.de avansare pe zi într-o lucrare programată să avan-, seze cu 100 ml pe lună e ușor de imaginat. Fiecare zi de întârziem în execuția ei va însemna mai tîr- ziu pentru mină o pierdere

irecuperabilă la sarcinile anuale de cărbune de cîte 250—300 tone cărbune pe zi. Cum a fost posibilă o asemenea stagnare din pricini care, la alte mine, sînt remediate în doar cîteva ore ? Semnificativă ni s-a părut în acest sens afirmația șefului de schimb Alexandru Moldovan : „In activitatea celor de la partea electromecanică răspunderile sînt astfel împărțite îneît nu se știe întotdeauna cine os are de făcut". Am înțeles din a- ceastă expresie, așa cum aveau șă ne-o confirme și relatările despre^ felul în care s-a desfășurat înlăturarea defecțiunii, că în or-
A. HOFFMAN
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„mărțișor pentru mame oferit
elevii Școlii do muzică și arte plastice Petroșani, la 
Casa de cultură din Pe troșani. Foto : I. L1CIU

in preajmaPrintr-o scrisoare adresată «redacției, tovarășul L. G. Fiîlop, muncitor la pre- parația Lupeni, ne informează că în cadrul activității de recepționare a cărbunelui brut, o contribuție de seamă o aduc femeile, evidențiindu-se tovarășele: Elisabeta Joo, Maria Matei, Virginia Saroși, Ileana Guliaș, Elisabeta Gheor- ghe, Olga Pintea, Margareta Morarju, Viorica Stingă și Rozalia Balla. Ca semn de prețuire, le trimitem pe această cale felicitările noastre. (C. Val.) 
♦---------------Cercul de croitorie de pe lîngă Clubul cultural din l’etrila. condus de ins- . tructoarea Dorina • Popa, a i avut o frumoasă inițiativă:

In cinstea zilei de 8 Martie, Ziua internațională a femeii, la club s-a deschis o interesantă expoziție cu lucrări ale membrelor cercului,, Deschisă între 2—9 martie, expoziția poale fi vizitată zilnic între orele 9—12, 16—20. (C.D.)
♦---------

Din inițiativa comisiei de femei a cartierului nr. 10 din Petroșani au fost organizate acțiuni diyerte pentru crearea unor condiții mai bune copiilor în cămine. Astfel, recent tovarășele I. Matei, I. Sevas- tița, I. Birtoc și M. Ere- mia au confecționat 36 de .cearceafuri și alte articole de lenjerie pentru copii. (V.S.)

I l
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© (Urinare din pag. 1)ga ni zarea muncii și coordonarea activității personalului I.M.festă c’iiar cu sarcinile proprii ale numiți să ■conducă această activitate in sectorul I — subinginerul Pop Ion sile și rnaiștrul Cîndea De pildă, s-a observat cursul intervenției că 
din turbine de la capul de acționare al transportorului nu conținea lichid, fiind pusă în mișcare prin intermediul unui șurub (?!), fără a transmite însă și forța necesară antrenării utilajului. ■ S-a pus astfel în evidență lipsa de răspundere inclusiv a celor caro l-au montat. Atunci cînd, în continuare, s-a trecut la schimbarea turbinei, a fost aleasă tot una defectă, neverificată. dove- dindu-se că meseriașii, inclusiv maistrul, nu cunosc' precis ce e bun și ceriu; «lin utilajele de rezervă pe care le dețin. Apoi, cînd se părea că totul e rezolvat, doi dintre cei 3 lăcătuși care trebuiau să participe la intervenție, pe u- , 
nul din schimburi — Alexandru Fazekaș și Ghepr- ghe Parnica au absentat din motive de... beție (ziua precedentă fiind zi de pla
tă la mină). Abaterea lor de la disciplină a dereglat astfel activitatea a două brigăzi de care depinde producția în viitor a minei. La toate acestea adăugăm atitudinea de era ă

de electrolăcătuși, la Bărbăteni, se mani- mari lacune începîhd atitudinea față de celor
Va- fon.în una

Lanțul indisciplineiiresponsabilitate a maistrului Ion Cîndea, dovedită într-un moment „cheie" — atunci cînd se punea problema probării turbinei montate. Iată ce ne-a spus despre aceasta șeful de brigadă Gheorghe Onofrei:— Mi-am exprimat, ieri, . după schimbul I, nedumerirea că tovarășul maistru a plecat spre suprafață fără ca utilajul să fie încercat. I-am spus-o direct. A- bia după cîteva ore, cînd utilajul se dovedise încă . defect, s-a reîntors în subteran obligat de conducerea minei. Știm bine că pentru noi, șefii de brigadă sau maiștrii, ziua de lucru nu înseamnă doar trecerea, indiferent de rezultat, a celor 6 ore, ci realizarea concretă a sarcinilor primite sau a celor pe care ni le-am propus pentru a- cea zi. Acest adevăr nu trebuie să așteptăm să ni-1 spună alții... .Iată ce ne-a declarat în legătură eu același c.az? inginerul șef mecanic al minei Bărbăteni, Marcel To- moiu :— Am sancționat drastic pe maistrul Cîndea .și pe celelalte persoane . care s-au făcut vinovate de stagnarea de pe stratul 15. Purtăm. eu --toții o. parte din vină că asemenea evenimente nedorite au, totuși, loc la 'inina noastră. Indisciplina este una din cauzele principale care au dus la defecțiune și care

au determinat" ca remedierea să întîrz.ie atît. Acționăm pe toate căile pentru a întrona lin climat de răspundere sporită față de îndeplinirea sarcinilor proprii de către personalul e- lectromecanic. Sîntem deficitari încă în eficiența cu care acționăm în această direcție, de aceea și defecțiunile sînt încă dese.Fără a adăuga și alte o- pinii, ținem să subliniem în încheiere că la ora cînd ne îndreptam spre cele două fronturi, pe lingă noi a trecut un lung tren de vagonete cu cărbune în

cărcat pe fluxul în cauză, Pe planul înclinat central, ca și în cele două lucrări de înaintare, se afla și in continuare cărbune depozitat în schimburile transportul fusese cărbune ce aștepta :să fie evacuat. La ieșirea noastră din mină, în primele minute ale schimbului II, o nouă „tură de goale" era îndreptată în grabă spre punctul de încărcare, dovadă certă că aici intervenția, deși tardivă, se încheiase cu bine, că activitatea productivă „reintra- se în normal.

cînd oprit,

Din toată inima, 
urări de sănătate 

șî viață lungăNu a refuzat niciodată vreo sarcină, nu a spus niciodată „nu se poate rezolva I". Cu răbdare, .eu o deosebită înțelegere a lucrurilor, s-a preocupat să caute soluții, sfătuin- du-și colaboratorii să a- ieagă, de fiecare dală, calea cea dreaptă,ua. cinstei și corectitudinii. 1 Așa este cunoscut la consiliul municipal al sidicatelor tovarășul Ion Barbu care, curînd, a împlinit C>0 ani de viață, încheind activitate de 40 d: cîmpul muncii. Tot așa e cunoscut în numeroase .Colective din unitățile economice și instituțiile municipiului, de activiști ai comitetelor sindicatelor și al- ți oameni ai muncii, tineri și vîrstnici, care îi poartă stima cuvenită pentru competența cu care a soluționat de-a lungul anilor numeroase probleme econo- mico-financiare care au stat la baza acțiunilor organizate pentru impulsionarea vieții economice, politice, cultural-educative și sportive.Ieri, sărbătorit într-un cadru prietenesc la consiliul municipal al sindicatelor, tovarășului Ion bu i-au fost, adresate de sănătate și viață gă. Reînnoim aceste din partea numeroșilor cititori ai ziarului nostru.

de de o ani în

Bar- urări lun- ulrări
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„LA RASTEL"
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Creația tehnico-științifică
• (Urmare din pag I)

„LA RASTEL"Prea se joacă unii șoferi de-a respectarea legii, uitînd că organele de control nu glumesc de loc, cum n-au glumit nici cu Nicolae Man și. nici cu studentul Va- sile Meșțeroiu. Ambii au fost găsiți conducînd autoturismul după ce au consumat băuturi alcoolice. Cum era și firesc, s-au ales cu amendă legală și cu permisele „la rastel" pentru două luni, timp în care vor sta și se vor uita la mașini. Pînă atunci trece și iarna, și examenele, și vacanța. Nu era mai bine fără băutură ?
UNDE-O FI BĂUT ?In toate unitățile de . alimentație publică servirea băuturilor oloo olice începe la Ora 10. Carol Adorian de la I.T.A. Petroșani a fost 'găsit dimineața la ora 7 conducînd autovehiculul 31 HD 5285 ind sub influența băuturilor alcoolice.de-o fi ■ băut ? S-au i-a „rămas" de la isprava din seara precedentă ? Dacă-i așa, de ce urcat la volan ? mai morii lui de autobază de ce i-au mis ? Consecințele arhicunoscute, așa nu ne mai referim ele.Le-a suportat, numai șoferul.

TOT ALCOOLUL
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laje și instalații din subteran (I.M. Paroșeni), dispozitivul pentru sudarea rotativă a corpurilor rotunde (I.U.M.P.), noile teh-, nologii pentru prepararea și valorificarea cărbunelui ' (I.C.P.M.C.),. adaptarea mașinilor de răsucit (I.F.A. „Vîscoza" Lupeni) șîntdoar cîteva din temele ' de eficiență ridicată, aplicate deja cu rezultate bune în producție.După cum au subliniat însă recent părticipanții la analiza bilanțului etapei de masă a activității de creație ’’tehnico-științifică, aceste rezultate nu exprimă întregul potențial creator al colectivelor de oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile a-

in- ju-cestui puternic centru dustrial. Programarea dicioăsă a activităților tehnice cu caracter novator și colaborarea permanentă pentru realizarea în (june eondițiuni a obiectivelor propuse (ing. Emerc Kovacs, director tehnic, i.M. Lupeni), evedențienea cit mai precisă a rezultatelor obținute și diversificarea activităților programate (ing. Nicolae Radu, director tehnic adjunct, I. M. Vulcan), sprijinirea cadrelor care manifestă pasiune și aptitudini pentru creația tehnică (ing. Iosif Kele- men, inginer șef, I.M. Pa- roșeni), menținerea unui: dialog permanent între ca- din de și înting.drele de specialitate unitățile economice, cercetare, proiectare vățămînt superior

Mihai Zaporojan, cercetător C.C.S.M.), realizarea linei informări tehnice complexe la nivelul bazinului (irig. Emil Muru, inginer șef, C.M.V.J.), reprezintă cerințe în măsură să contribuie la afirmarea într-o și mai mare măsură a activității de creație tehnică — factor dinamizator al procesului de producție. In acest fel, organizarea temeinică și stimularea par- . ticipării oamenilor muncii din întreprinderile și instituțiile municipiului la activitățile de creație tehni- co-științifică se înscriu ca o contribuție la realizarea importantelor obiective de dezvoltare economică și socială ce stau în acest cincinal în fața unităților economice și localităților Văii Jiului.
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Necesitatea îmbunătățirii calității cărbunelui 
și a produselor din toate ramurile economiei naționale

Este de neînțeles cum oameni în toată firea, pe deplin responsabili de faptele lor, îți fac rău cu propria mînă. Să cităm un exemplu, cel al fostului șofer Rusu Constantin de Ia T.C.I. Craiova, care a lucrat pe unul din șantierele noastre. A avut de două ori suspendat temporar permisul pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, șî la mai puțin de 6 luni de la restituirea permisului ă fost găsit din nou băut Ia volan. A treia oară i s-a anulat permisul. Acum trebuie să-și caute altă muncă.Și încă un exemplu, de astă dată de domeniul cifrelor. Un exemplu care să-i pună pe ' gînduri pe cei ce se ur- I că la volan. Din letalul
Una din direcțiile în care acționează partidul nostru pentru întărirea economiei naționale o constituie îmbunătățirea calității produselor in toate ramurile.O sarcină importanta a tuturor colectivelor de muncă este promovarea pe seară largă a cuceririlor revoluției științifice și tehnice și, pe această bază, realizarea unor produse noi, de înalt. nivel tehnic și de calitate superioară. In temeiul hotărîrilor stabilite de Congresyl al XI-lca, de Conferința Națională a partidului și de plenarele C.C. al P.C.R. s-au adoptat măsuri de impulsionare a activității științifice, de creștere a rolului științei în toate ramurile economiei.Prin intensificarea muncii de înnoire și perfecționare a produselor se va ajunge ca, în 1980, circa 45 la sută din ~ valoarea producției industriale să se realizeze pe seama produselor noi. Modernizarea permanentă a produselor are o influență pozitivă a-

supra creșterii eficienței e- conpmice.îmbunătățirea calității produselor este impusă și de . necesitatea sporirii competitivității produselor
judicioasă a costurilor și stabilirea prețului de fabricație în funcție de cerințele îmbunătățirii calității • perfecționarea organizării muncii, a cooperării în

CONSULTAȚIE
IN SPRIJINUL PROPAGANDIȘTILOR SI CURSAN
TELOR DIN INVAȚ AMIN TUL POLITICO-IDEOLO

GIC DE PARTIDatît pentru producția internă, cit și pentru export. Competitivitatea unui produs este determinată de calitatea lui, adică de proprietățile lui, de măsura în care el satisface necesitățile, de gradul de utilitate și eficiență economică pe care le asigură. Ridicarea calității produselor se poate realiza prin: • perfecționarea bazei teh- nico-materiale • îmbunătățirea tehnologiei de fabricație © întărirea controlului de calitate • îmbunătățirea condițiilor de producție • îmbunătățirea standardizării • întărirea cointeresării și răspunderii materiale • planificarea

cadrul întreprinderii și între întreprinderi • realizarea în condiții optime a controlului de calitate * ridicarea calificării oamenilor muncii și în general a nivelului cultural-tehnic.Un rol important în a- sigurarea calității produselor il are controlul tehnic de calitate care, potrivit noii legi a calității produselor, se exercită asupra tuturor produselor — în- cepînd cu aprovizionarea pe întregul flux de producție, de la introducerea în fabricație, pînă la produsul final. Prin specificul său, în cadrul întreprinderilor, miniere din Valea Jiului, controlul de calitate

este necesar să se. asigure și de către muncitorii înșiși, de maiștrii și inginerii care conduc procesul de producție.înfăptuirea obiectivelor Programului P.C.R. în condițiile promovării ferme a progresului tehnic, corespunzător cerințelor revoluției științifice și tehnice, impune desfășurarea unei activități permanente și susținute pentru ridicarea calității cărbunelui extras, a tuturor produselor, în toate sectoarele producției materiale. Dată fiind legătura organică dintre calitatea producției de cărbune, a celorlalte produse industriale și eficiența activității întreprinderilor, toți oamenii muncii în dubla lor calitate, de producători și proprietari, sînt direct interesați în ridicarea continuă a calității produselor.Sarcini importante revin organelor și organizațiilor de partid îndeosebi din întreprinderile miniere, în domeniul activității politico-educative pentru a

face pe fiecare om al muncii să înțeleagă profunda semnificație economică și socială a luptei pentru calitate, a răspunderii individuale și colective ce incumbă realizarea unei producții și a unor produse cu parametrii tehnici și calitativi superiori. Organele și organizațiile de partid din întreprinderile miniere trebuie să contribuie la elaborarea căilor privind îmbunătățirea calității producției, să analizeze temeinic posibilitățile din fiecare unitate economică și să ia măsuri ferme pentru respectarea normelor de calitate (se vor da exemple concrete din unitate).In esență, calitatea producției de cărbune, a tuturor produselor reprezintă udă din cele mai importante forme de materializare a capacității de creație, a disciplinei și atitudinii socialiste față de muncă, a responsabilității muncitorești prin care lucrătorii din economie participa la perfecționarea activității economice, la creșterea productivității muncii, la valorificarea efi- . cientă a resurselor țării.
Adriana KARACSONY, 

lector al cabinetului 
municipal de partid
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I permiselor suspendateîn luna ianuarie, 80 la sută au . fost ridicate pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice. Edificator, nu?

SI, PIETONII 
TREBUIE SA 

RESPECTE NIȘTE 
REGULIToți, pînă și cei mai mici pietoni știu că n-au ce căuta în mijlocul drumului. Unii însă mai au și amnezie. După ce li s-a urcat „tăria" la cap lui Solomon Constantin Și Ștefan DobreI

I li s-a făcut să-și încer- Ice puterile cu mașinile care circulau pe șosea. Și s-au pornit pe calea Imare făcînd slalom, ex- punîndu-se pericolelor | ia fiecare pas. Noroc cu I șoferii care î-au acolit Iși cu milițienii care i-au oprit la timp și le-au dat fiecăruia cîte o chitanță de 500 lei. Ca să fină minte că șoseaua nu-i loc de... promenadă.
Rubrică redactată cu 

sprijinul Biroului 
circulație al Miliției 

Petroșani

z

I
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Cadran
tehnico-științific

I
I

TEHNOLOGII DE MARE

I
I
I
Ii
IIi

Preocuparea specialiștilor Institutului de chimie din Cluj-Napoca în direcția recuperării metalelor nobile utilizate în diverse procese industriale s-a materializat, în ultima -vreme, în elaborarea unor tehnologii originale, de mare valoare economică. O astfel de metodă, cu ajutorul căreia se recuperează vana- diul din catalizatorii u- zați, proveniți din unele

instalații chimice au oferit cercetătorii clujeni, cu șase luni mai devreme decît era prevăzut, Combinatului chimic de la Craiova, unde se aplică la scară semiindustrială. Prin extinderea sa la nivelul întregului stoc de catalizatori uzați, metoda va asigura reducerea portului de vanadiu circa 10 milioane lei Iută pe an.
PENTRU VALORIFICAREA 

APELOR TERMALERomânia se numără printre țările cu bogate resurse de ape termale. Cercetările din ultimii ani au pus în evidență importante zăcăminte în 2ona vestică a țării, de la Satu Mare pînă la Timișoara, ca și în regiunea Carpaților Orientali, îndeosebi în perimetrul stațiunii Tușnad. Largi in-
METODA originala

vestigații în această recție se fac și în Cîmpia Dunării. Pornind de la faptul că izvoarele termale au, la suprafața pă- mîntului, temperaturi de 45—100 grade C, specialiștii au trecut la valorificarea lor pe scară largă economisindu-se în acest fel mari cantități de combustibil.

VALOARE ECONOMICA

Fenomene
astronomice

Panait Istrati

I

I

La 13 septembrie 1929, Panait Istrati, scriitorul român cu renume mondial, a voit să viziteze . locurile unde la 6 august minerii din Lupeni s-au ridicat cu hotărîre împotriva exploatării capitaliste. In a- cele zile conducătorii grevei erau arestați la Deva. Cu toate că avea asupra sa un permis eliberat de Ministerul de Interne, autoritățile i-au interzis scriitorului să ia contactul cu arestații.însoțit de dr. Augustin Almășan, avocatul apărării muncitorilor, după ce a trecut prin Hunedoara, Panait Istrati a ajuns la Lupeni. Mai întîi a luat contact cu martori oculari ai întîmplării sîn geroase și a vizitat răniți! din spital. Vrînd să vadă locul sîngeros, centrala electrică, a fost împiedi; cat să se apropie, mulțu- mindu-se să privească de pe o colină locul unde mulți muncitori greviști și-au găsit moartea. De pe această înălțime scriitorul a privit bine cana-

na..." Nemulțumirea de? la mina „Elena" s-a întins apoi mai departe și s-a produs greva, care a a- vut numai intenția ca societatea să respecte Contractul colectiv.. Cînd prefectul a somat muncitorimea să părăsească centrala electrică, muncitorii au declarat că nu o pot face pînă cînd nu vor vedea negru pe alb,’ că Direcțiunea minelor va respecta .contractul colectiv. In cererea muncitorilor, Maican, plutonier major de jandarmi, spune î ,.Las-că vă arăt eu roșu —■ - - — s-au și în

Iul, adînc de 3 ni și lat de 2 m, .în a cărui apă fierbinte s-a forțat intrarea muncitorilor greviști.In urma documentării la fața locului, scriitorul, care a fost alături de idealurile proletariatului, a stabilit cauzele nemulțumirilor și, deci, și a de-
La 26 februarie s-a înregistrat prima eclipsă a a- nului 1979. Este vorba de o eclipsă totală de Soare care s-a produs între orele 16,46 și 21,03 — ora Bucu- reștiului, Fenomenul invizibil în țara noastră — a fost observat în America de Nord, Oceanul Atlantic, nord-estul Oceanului Pacific, Peninsula Iberică, Marea Britanie și sudul Groenlandei oferind condiții pentru interesante observații astronomice.Pînă la sfîrșitul anului vor mai avea loc o eclipsă inelară de Soare, la 22 august și o eclipsă totală de Lună, la 6 septembrie, invizibile în țara noastră.Pe teritoriul României va fi vizibilă, în schimb, eclipsa parțială de Lună care va avea loc în noaptea de 13 spre 14 martie.

I I 
i i *
*

pe alb“. Și îndată început împușcăturile au împins muncitorii canalul îngust".După cum se știe, puțin timp după vizita documentare de la Lupeni, scriitorul Panait Istrati pleca în Franța, unde a făcut colectă pentru femeile care au devenit văduve și pentru copiii care au rămas orfani după măcelul de la 6 august 1929.

clacării grevei.muncitorii minei „Elena" — scria Panait Istrati — s-a scăzut lunar cîte 3400 —3500 vagonete fără motiv și pe nedrept, și fiecare reprezintă pentru un muncitor 60—70 lei. Ba s-a făcut aceasta și cînd vagonetul nu era complet plin, nu i-au plătit nimic și nu au făcut scăderea pentru lipsă. Un anume inginer Paulini a fost meșterul cel mare ■al acestora la mina „Ele-

la de
DE OPERAȚIE PE OCHIAstfel pregătit, ochiul este radiografiat din două poziții, obținîndu-se limitele fixe în funcție de care se calculează cu precizie poziția corpului străin. După radiografie, inelul se detașează și se începe intervenția. Noua metodă prezintă un a- vantaj deosebit datorită faptului că o serie de cazuri care pînă în prezent erau trimise la clinici de specialitate pot fi acum rezolvate în spitalele teritoriale, folosindu-se a- ceasță'metodă.

Este cunoscut faptul că, pentru a fi extras, un corp străin pătruns ochi trebuie calizat, ceea operatorului intervenția exact în locul respectiv. Această operație prealabilă a fost rezolvată de medicul Petre Vlad de la Spitalul județean Buzău într-un mod original și eficace. El folosește, în acest scop, un inel de mărimea corneei, confecționat din sîrmă de cupru de 1-2 mm, pe care după ce-1 sterilizează îl așază pe globul ocular.
ACUPUNCTURASpecialiștii cabinetului de acupunctura al Policlinicii universitare din Cluj-Napoca au obținut succese remarcabile în tratarea prin electroacu- punctură a unor boli cum ■ aici constă, de asemenea, ar fi: cefalee de diverse origini, spondiloze și în special în tratarea herniei de disc lombar, boli care necesitau, în majoritatea cazurilor, intervenții chi-

in mai întîi lo- ce să permite execute Prof. Ion FRAȚILA

0 reușită ascensiune de iarnă in Paring

rurgicale. Reușite au fost înregistrate și în tratarea rinitelor alergice, a astmului bronșic și a unor nevralgii. Una dintre recentele realizări obținuteîn elaborarea și punerea la punct a unei metode de anestezie prin acupunctura în intervențiile stomatologice.

I
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I
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Iubitorii munților cunosc desigur dificultatea pe care o incumbă creasta Parîn- gului pe timp de iarnă. Practic, un amator nu se poate hazarda într-o traversare. Cel mult, să facă o plimbare pînă la poalele vîrfului Cîrja și înapoi, după cum afirma cunoscutul alpinist. Emilian Cris- tea, Maestru emerit al sportului. Se pare deci că pe timp de iarnă, singurul traseu plauzibil rămîne cel de creastă.Știați că...

Nu demult însă un echipaj cu o oarecare experiență în ascensiunile de iarnă, a încercat totuși să se abată de la linia crestei, propunîndu-și un traseu neomologat pe timp de iarnă. Inițial, traseul propus consta în plecarea de la cabana I.E.F.S. pentru a ajunge la vîrful Scurtu (2225 m), de unde urma coborîrea unei mari diferențe de nivel, pînă în valea Mija, pentru a ajunge în circul glaciar Mija. Echipajul a avut patru membri, din care cap de . coloană a fost loan-Barabazs, student la ' Politehnică în Timișoara. Din echipamentul echipei nu a lipsit, bineînțeles, cortul izoterm, sacii de dormit• impermeabili, colțari, rachete, parazăpezi, cordelină pentru asigurare și pio- let.Durata străbaterii traseului a fost determinată, firește de condițiile meteorologice și cele impuse de teren, inclusiv de ritmul de mers, îngreunat iarna din cauza zăpezii. In prima zi, echipajul nostru a preferat să înnopteze sub nivelul crestei, pentru că nu a avut în dotare piloni șurub de ancorare a cortului, special confecționați la eventualitatea unei furtuni de zăpadă, capul de coloană a propus ridicarea unei îngrădituri din blocuri de zăpadă înghețată în jurul cortului. Traseul

■

fr

.............. j ■ ' 'SR- ..v

pe insula Saaremaa, a fost format de impactul solului cu un meteorit, în urmă cif circa 2 500 de ani ? Insula Saaremaa se află în apropierea coastei estone a Mării Baltice. Cercetătorii au ajuns la concluzia enunțată prin studierea. im- fă-me- în

cembrie 1978, ș-a înregistrat un spor al rezerVeloi’ de 758 milioane dolari....Senegalul și Gambia au creat o organizație vizînd punerea în valoare a fiu- • -euuaua m<u,a P.u- viului Gambia ? Organiza- craterului format deducătoare de electricitate, ția va permite unirea efor- Pact Prm analizele
...Primul dintre cele 22 de proiecte pentru construirea unor centrale electrice eoliene va fi realizat în acest an, în R.F.G. ? S-a precizat că prima centrală eoliană vest-germană pro- ti UCU luai C U.K7.. Vltl V VA ici vev 6V, cu o putere de 2 000-3 000 kW, va fi amplasată în apropierea localității Brunsbuettel, în nordul R.F.G....Rezervele în aur și devize externe ale Japoniei au atins, la sfîrșitul anului trecut, nivelul-record de 33,019 miliarde dolari ? Ministerul nipon al finanțelor a precizat că, în de-

turilor celoi' două țări a- fricane în curs de dezvoltare pentru valorificarea e- ficientă a potențialului hidraulic al fluviului. Primele proiecte prevăd construirea a două mari baraje, la Kerrety și Samban- galou....Potrivit părerii specia-. liștilor, lacul Kaali,
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OR1ZONTA.L : 1) Carae- pusă-ntr-o preocupare. 3) ter pe care-1 are Doar , a Lingă mamă doar se poate., noastră... jumătate. 2) Dis- — Nume feminin nemțesc.

cute asupra urmelor teoritului descoperite zonă. ■ ■...In 1978, companiile aeriene din întreaga lume au transportat 673 milioane călători ? Acest număr-re- cord de pasageri a fost a- nunțat de Organizația a- viației civile internaționale (OACI).

Echipajul pe Vf. Scurtu se putea epuiza și într-o singură zi, dar cu mari e- forturi. Optînd pentru un ritm de mers lejer, în a doua, zi am escaladat vîrful Scurtu, de unde am cobo- rît la Mija pe versantul estic, pornind de la ondu- un ca- parțial

REBUS •• REBUS4) Și un altul românesc — pagini multe despre EA. 5) Cînd, la mijloc dragostea te cam Tace ca— II bați ușor să n-o superi. 6) Poartâ-n el șapte octave, Cu dulci sunete și... grave — Spus iubitei, mai ales. 7) Scăpărător ce flăcări țes. , 8) Reputație, renume — O mătușă cu alt nume. 9) Costumație de zonă. 10) Cu obraz ca de junonă (și culoare-atră- gătoare) — Duce un mesaj, scrisoare.VERTICAL : 1) Este EA, cea inocentă — Cînd rămîne uluită. 2) Astăzi, ele-s învățate (chiar și cele de la sate) 3) Olandeză dansatoare (Fost-a și spioană

oare ? (2 cuv.) 4. Se încurcă uneori.— Dar se-ntîmplă deseori, Să-și mărească rasă șuieri .. pid ritmul 5) Simbol chi-mic la nobeliu — Cînd sub tine-i scris altfel ! — Ia, servește, fel de fel. 6) Făcea intrigi eu-o batistă. Pe zid scris aici stă ! — Pentru Udrea scris pe scurt,. 7) E ceva care vibrează. 8) In mișcare el crează. Uragane, uneori. — Sînt pe paie, deseori Dar bune la dereticat. 9) Sentiment ce stă la bază, Pentru viața ce crează. 10) Este EA, e- terna femeie — Negăsită uneori, . Ca ascunsele comori.
Ion GREU

Ion LEONARD

CO-

lare din mijloc, pe nai de prăbușire astupat cu zăpadă.La coborîre am sondaje repetate eu pio- letul, pentru a evita porțiunile înghețate, în care au aderență doar colții de pe călcâiul bocancilor. Pentru a depăși convenabil porțiunea înghețată de sub vîrful Scurtu, am fost siliți să săpăm în gheață' trepte cu pioletul. Fiecare s-a asigurat la centură cu cordelină, păstrînd o distanță medie de cea. 3 m unul de altul. Coborîrea pînă în Valea Mija a durat aproximativ 3 ore. In tot acest timp, doi dintre membrii echipajului au fost vizibil incomodați de rucsacurile prost echilibrate, care determinau balansuri mari. Ajunși în valea Mija, am făcut un repaus mai lung, la adăpostul ciobănesc de aici, pe jumătate îngropat în zăpadă. Aici am fiert ceai și \ am stabilit reperele următoare ale descensiunii. Traseul a fosț continuat tra- versînd valea spre nord- est, de unde s-ă ivit ușor alternativa de a ajunge în

făcut

din masivul Paring.punctul terminus al ascensiunii noastre prin deschiderea terasei glaciare.Pentru întoarcere pajul avea în față două, variante: prima, să rees- calădeze vîrful Scurtu pe versantul estic, revenind la creastă și de acolo la cabana I.E.F.S., iar a doua, presupunea lunga coborîre pe valea pornită de la Mija, pînă în dreptul Parîn- gului Mic, continuată cu o întoarcere prin Slima la cabana I.E.F.S. Am ales-o pe prima, pentru a prelungi traseul și pentru a-i conferi un plus de dificultate. Totuși, recomandarea pe care o face studentul loan Barabazs pentru vi- , itorii amatori ai acestui traseu, este să opteze pentru a doua variantă a întoarcerii, mai comodă, cu ■ mai puțin efort, propice pentru cei care se aventurează în acest traseu fără cort izoterm, deci fără poveri prea mari.A fost o ascensiune giea, plină de riscuri, dar satisfacția de a contempla pereții abrupți cu gheață ai Mijei (după estimările noastre, un traseu de gra- ( dul IV B de dificultate) este mai presus decît amintirea unei nopți geroase petrecute în cort.
Doru CIIICET, 
student I.M.P.

echi-rees-
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•Constituirea Asociației de prietenie 
India-România din statul 

Andhra Pradesh
DELHI 3 (Agerpres). — La Hyderabad, capitala statului Andhra Pradesh, a a- vut Loc festivitatea.de constituire a Asociației de prietenie India — România din acest stat.In cuvin tul său, președintele Asociației, T. G. V. Naidu, a relevat, succesele deosebite obținute de România în domeniul dezvoltării economice și sociale, precum și orientările de politică externă ale țării

noastre. El a evidențiat personalitatea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae i Ceaușescu, „arhitectul României moderne, sub a cărui conducere România a devenit un exemplu și sursă de inspirație în lume".Cu prilejul constituirii a- sociației, a fost organizată o expoziție de carte, cu- prinzînd lucrările președintelui Nicolae Ceaușescu publicate în india.
Problema rhodesiană în dezbaterea 

Consiliului de securitate
NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). — La cererea grupului statelor africane la O.N.U., în Consiliul de Securitate au început dezbaterile asupra problemei rhodesiene și, în special, a- supra raidurilor terestre și aeriene ale forțelor armate ale regimului de la Salisbury împotriva țărilor din „prima linie" : Angola, Botswana, Mozambic, Tanzania și Zambia.In numele acestor state, reprezentantul Botswanei, Mogolori Modisi, a cerut Consiliului de Securitate să adopte o rezoluție care să conțină condamnarea formală a actelor de agresiune perpetuate de către

regimul Ian Smith împotriva teritoriilor africane vecine ; proclamarea farsei - electorale din Rhodesia de Sud, prevăzută pentru 2 a- priliă a.c., ca nulă și neavenită ; apel către toate statele de a se abține sătrimită observatori la a-ceste alegeri și de a recunoaște- rezultatele lor ; a- pel către toate statele pentru a acorda asistență mișcării de eliberare Zimbabwe, respectiv Frontului Patriotic, măsuri vizînd a- sigurarea că toate rezoluțiile Consiliului de Securitate a- supra Rhodesiei, în special cele referitoare la sancțiunile internaționale obligatorii, vor fi respectate de către statele membră.

Vizita delegației 
P.C.R. în Mexic

CIUDAD DE MEXICO 3 (Agerpres). — Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., prezentă la Ciudad de Mexico cu prilejul sărbătoririi a 50 de ani de la crearea Partidului Revoluționar Instituțional din Mexic, partid de gtlv'ernămînt, a înmînat președintelui Comitetului Executiv Național al P.R.L, Gustavo Carvajal Moreno, mesajul a- dresat de C.C. .al P.C.R, conducerii P.R.I,
IN CADRUL „Zilelor prieteniei și culturii ' Republicii Socialiste România în Republica Democrată Germană", a fost deschisă în orașul Cottbus expoziția „Chipuri și imagini în pictura românească contemporană", <
CEA MAI IMPORTAN

TA COMPANIE de construcții navale din R.F. Germania „Howaldtswerke- Deutsche Werft A. G." — urmează să închidă două șantiere navale, la Hamburg și Kiel, și să concedieze 1180 de salariați, din totalul de 13 000 — măsuri determinate de recesiunea care se manifestă în acest sector industrial de mai multă vreme.
IN LUNA IANUARIE a acestui an în Japonia e- rau înregistrați 1 270 000 șomeri, cu 10 000 mai mulți

Configurația noului parlament spaniol
MADRID 3 (Agerpres). .— Potrivit unui comunicat al Ministerului de Interne spaniol, conform rezultatelor definitive ale alegerilor legislative desfășurate la 1 martie a.c,, viitorul parlament va avea următoarea configurație :In congresul deputat ilor (Camera inferioară), Uniunea Centrului Democratic va deține 167 de mandate, fiind urmată în ordine de Partidul Socialist Muncitoresc, cu 121 de locuri, Partidul Comunist cu 23 de reprezentanți; Coaliția

democratică, reprezentînd dreapta moderată — 9deputați, Uniunea Națională (extrema dreaptă) cu un singur mandat. Un număr de 25 de locuri revin unor formațiuni politice regionale, din Țara Bascilor, Catalonia și Andalusia. Al- ' te grupări de orientare diversă dețin 4 locuri.Cele 208 mandate în Senat șînt repartizate în majoritate Uniunii Centrului Democratic și Partidului Socialist Muncitoresc —■ ț20 și, respectiv, 65 de locuri fiecare.

No- din Al

față de aceeași lună a a- nului. trecut. Numărul femeilor- în căutarea unui loc de muncă a crescut cu 40 000, respectiv cu 9,8 la sută.
ORICE ACORD DE ÎN

CETARE A FOCULUI între Republica Sud-Africa- nă și Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (SWAPO) trebuie să fie autentificat de secretarul general al O.N.U., a declarat vineri Sam Nujoma,

președintele SWAPO, în cursul unei întrevederi pe care a avut-o cu președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu al Etiopiei, Mengistu Haiie Mariam, anunță agenția de presă etiopiana,
NECESITATEA RES

TRUCTURĂRII RELAȚI
ILOR ECONOMICE IN
TERNAȚIONALE va constitui una din problemele esențiale aflate pe agenda celei de a V-a sesiuni-ple- nare a UNCTAD (Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare) — relevă un comunicat al secretarului acestei organizații, dat publicității ,1a Geneva.

PETROȘANI— 7 
iembrie : Corsarul insulă ; Republica : treilea jurămînt, seriileI-II ; Unirea: Totul pentru fotbal.

LONEA : Oamenii ră- mîn oameni.
ANINOASA : Înainte de tăcere.
VULCAN: Acel blestemat tren blindat.
LUPENI — Cultural: Cascadorii. Muncitoresc : Soțul meu, seriile I-II.
URICANI: Haiducul cu ochii ca stelele.Ltini, 5 martie
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Ținutul uitat de timp ; Republica: Adios muchachos ; Uni
rea : Poliția învinsă.

LONEA : Visul roz.
VULCAN : Totul pentru fotbal.
LUPENI — Cultural: Portret în ploaie.
URICANI: Pelerinaroșie.

TV,

Duminică, 4 martie
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i IMAGINI DE PE 
JUPITERî Sonda spațială america- ■ nă „Voyager-1" a început ! cu succes misiunea sa de î explorare a mediului lui : Jupiter, continuînd, în : același timp, să înainteze ! spre planetă, ca urmare a ; parcurgerii, zilnice a unei i distanțe de 1 000 000 km : — a declarat la Pasade- Ș na, Robert J. Parks, di- î rector al programului î N.A.S.A: Camerele de luat vederiș instalate pe „Voyager-1" J au început să transmită imagini revelatoare a-: supra celei mai mari pla- î nete din sistemul solar, : iar antenele sale trimit : spre Pămînt o cantitate : impresionantă de date.

1 SICO — ROBOTUL 
VORBĂREȚ! SICO este numele ro-. : botului electromecanic | programat pentru conver- î sații în orice limbă, in- | clusiv esperanto. Cu o : „statură" medie — 1,65 m f înălțime, 61 cm lățime și : 77 kg greutate — robo-

Faptul divers 
pe globtul se deplasează liber fără a trage după el un fir, pe niște roți capabile să se miște în orice direcție.Specialiștii elvețieni l-au pus pe SICO să-i servească pe turiști. După o zi de „lucru", SICO' are nevoie de 8 ore de „somn". Pentru aceasta, el trebuie conectat la o rețea cu curent electric,.

REÎNTOARCEREA LA 
LOCOMOTIVA CU 

ABURICăile ferate britanice au anunțat că locomotivele cu abori vor intra din nou în serviciu pe linia Lancashire-Yorkshire, iar celebra „Flying Scotsman" „Scoțianul zburător" va fi pusă din nou în funcțiune pe vechile trasee feroviare.Hotărîrea de a se rc-

veni la locomotivele cu j aburi a fost luată în tir- ; ma succesului pe care | l-au avut încercările de î astă vară. De 10 ani, trac- | țiunea feroviară în Ma- : rea Britanie este asigu- irată de locomotivele „Die- '■sel“ și electrice. :
TRENURI DE MARE

VITEZA îPrincipala preocupare a i specialiștilor de la căile î ferate suedeze este mări- ; rea vitezei trenurilor, i Noua garnitură de pasa- î geri „H-15", proiectată și i construită de ei, dezvoltă : o viteză de pînă la 210 :km pe oră. Trenul „H-15" =va fi pus în funcțiune pe ■ liniile Stockolm-Malmo, î Stockholm-Goeteborg și : Stockholm-Sundavall. îîn prezent, viteza ma- | ximă a trenurilor în : Suedia este de 130 km pe f oră. Direcția căilor fe- I rate a hotărît să măreas- i că viteza trenurilor pen- j tru a elimina concurența ; aviației și a transportului ■ auto. ■

întreprinderea de construcții 
și montaje miniere Petroșani 

încadrează temporar, 
pensionari pentru limită de vîrstă cu menți
nerea pensiei integrale și retribuție îh acord, 
în următoarele meserii :

— zidari
— dulgheri
— fierari betonisti
— betonisti
— instalatori
— mecanici auto
— mineri

întreprinderea își desfășoară activita
tea în toate localitățile din Valea Jiului.

Doritorii se vor adresa la sediul între
prinderii din Petroșani, strada Mihai Vitea
zul, nr. 11, la biroul personal-învățămînt- 
retribuire, zilnic între orele 7—15, sau la O- 
ficiul pentru recrutarea și repartizarea for
ței de muncă.

Mica publicitate

Re- Sviatoslav: Richter.
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breviar• ATLETISM. In stațiunea Felix a avut loc concursul republican de cros la care au participat și 2 reprezentanți ai C.S. Jiul Petroșani, respectiv, juniorul . II Ilie Diaconu și junioara I, Valentina Cojocaru. Deși dezavantajat de categorie de vîrstă — Ilie Diaconu a participat la juniori I pe distanța de 6000 m — a obținut un frumos loc 9. Nu același lucru putem spune de sportiva Valentina Cojocaru, care este în ultimul an de juniorat și a reușit doar un loc 23 !• SANIE. La Harghi- ta-băi. a avut loc etapa finală a competiției U.T.C. dotată cu „Săniu-

SPORTIVța de argint", desfășurată sub genericul „Da- ciadei", ediția de iarnă. Cei 2 reprezentanți ai" municipiului nostru — campioni județeni — au ocupat locul 4 prin Constanța Dicu, de la Grupul școlar minier Petroșani și, 14 prin Constantin Ilie, de la Grupul școlar minier Lupeni.• HALTERE. Echipa de haltere Minerul Lupeni a participat la turul campionatului republican seria B de la Sibiu unde s-a clasat pe locul VI, la o diferență: de 2 puncte față de primele 3 clasate. Formația din l.uper.i a fost

dezavantajat de lipsa a 4 oameni de bază la 4 categorii. Se impune din partea Consiliului asociației să ia toate măsurile pentru ca în returul competiției să se poată reveni în prima divizie’.
Aurel SLĂBII„CUPA MĂRȚIȘORULUI". La Lupeni, noua sală de sport a Școlii generale nr. 1 reamena- jată prin forțe proprii, a fost inaugurată joi, cu „Cupa Mărțișorului" la tenis de masă.' Iată ci.ș- tigătorii : Voichița Dan, Marinela Costin, Sorina Costache, Ion Purcaru, Alexandru Debreczeny și Adrian Pășcălău, elevi din clasele VI-VIII.

(I.M.)

TOȚI absolvenții Liceului Vulcan, promoția 1969, sînt invitați la sediul liceului în data de 11 martie, bra 10, pentru organizarea în- tîlnirii de 10 ani. (149)VÎND Fiat 850., Informații, Artizanat Piața Victoriei Petroșani.VÎND autoturism Fiat 1100. Furdui loan, Cîmpu lui Neag, strada Bilugu nr. 6. (153)VÎND apartament. Deva Micro 15 bloc 74 sc. I ap. 18 telefon 20053, după ora 16. (156)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Burdan Romulus, eliberată de I.M. Dîija. Se declară nulă. (151)
ANUNȚURI DE

FAMILIELA 3 martie 1979 s-a împlinit un an de la dis

pariția prematură a celei ce a fost cea mai dragă soție și mamăAVASULOAIEI EUGENIAUn gînd pios în amintirea ei. (152)
COLECTIVUL de cadre didactice, comitetul de părinți și elevii de la Școala generală nr. 1 Petroșani anunță cu tristețe și profundă durere dispariția tragică, în noaptea de 2 martie a.c., a celei care a fost învățătoareaANA STANCUAmintirea stimatei colege, învățătoare de 20 de ani în școala noastră, va rămîne vie în inimile noastre și ale generațiilor de elevi pe care i-a educat cu pasiune și devoțiune.

8,30 Gimnastica la domiciliu. 8,40 Tot înainte ! 9,25 Șoimii patriei. 9,35 Film serial pentru copii: „insula misterioasă". Episodul 2. 10,00 Viața satului. 11,30 Pentru căminul dv. 11,45 Bucuriile muzicii.citai12,30 De strajă patriei.13,00 bum și muzică. Schițe, minia- | turi, desene, animate, • folclor, muzică ușoără în primă audiție și folk.Desene animate : Olimpiada nsului. Drumțlri europene. Melodii românești de ieri și de api. 15,20 Serbările . zăpezii. 16,00 Film serial „Viața I lui Paganini". Episodul 1 3. 17,00 Fotbal: Dinamo București — F.C. Baia -Mare (Divizia A). Repri- j ] za I tezători
Iitor — curs. 19
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Telex. 13,05 Al- duminieal: Umor
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I a 2-a). 17,50spreEmisiune curs. 19,00 Telejurnal. 19,20 30 de ani de agricultură socialistă. .19,40 Cîntecul ogoarelor. 20,35 Film artistic : „Milionul". Producția a studiourilor engleze și franceze. 22,35 Telejurnal.
Luni, 5 martie16,00 Telex. 16,05 E- misiune în limba maghiară. 18,15 Dobrogea în chenar de aur. 19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Panoramic. 20,20. Melodii. populare. 20,30 Roman foileton: Poldark. Episodul 2. 21,25 Orizont tehnico» științific. 21,55 Cadran mondial. 22,15 Telejur-
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