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hPimct fierbinte" 
la I. M. Llvezenl formații, buna organizare a muncii

sînt hotăritoare pentru

Cu cei 19 ani de 
tivitale în meserie, me
reu tînărul frezor Pe
tru Toma se numără 
printre meseriașii de 
nădejde ai secției me
canică 2 de Ia I.U.M. 
Petroșani.

Foto : Ion LICIUPunerea sub tensiune 
a utilajelor noului fluxCa un stadiu de mare importanță pentru funcționarea din prima zi la parametri a utilajelor de pe flux, graficele prevedeau ca, la 19 martie, să înceapă probele în gol la toate cele trei transportoare metalice de mare capacitate. Pentru mai concis stadiul lucrărilor, facem aceasta la relatările unor persoane sau care coordonează activitatea de jelor și instalațiilor pe noul traseu.

a prezenta . cit apel și de data angrenate direct montaj a utila-
Dăm mai întii cuvîntul unuia dintre șefii de echi

pă cu cea mai mare contribuție la montajul utilaje
lor — Dumitru Temistocle, din sectorul de investiții al minei i1 — Stadiul actual atins la iiiontaj este întîrziat cu cite va zile față de ritmul prevăzut prin ordinul de Serviciu conform căruia echipa își desfășoară

tivitatea. lucrurile circa o săptămînă a încheia montajul, deci oîntîrziere de circa trei-pa- tru zile. Principala cauză a
Realist privind ne mai trebuie pentru
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întîrzierii constă în aceea că utilajele n-au sosit la timp, fiind multe defecțiuni pe puțul de transport. La această deficiență s-au adăugat condițiile tehnieo- ' materiale deficitare în care am lucrat. De exemplu, prin program au fost prevăzute pentru transportul subansamblelor grele cinci trolii, dar ne-a fost asigurat unul singur. Din cele cîteva macarale de 3 și 5
Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 2-a)

Mobilizați toate forțele pentru realizarea
t integrală a planului de

COLECTIVUL MI-
LUPENI oferă tutu-♦ 

NEI ror întreprinderilor miniere din Valea Jiului un e- xemplu de ritmicitate a depășirilor. In fiecare din zilele primei jumătăți a lunii martie planul a fost realizat și depășit, plusul acumulat fiind de 5131 tone de cărbune, cea mai mare producție extrasă suplimentar de vreo între-

cărbune
cilprindere minieră din lea Jiului, într-o te de lună, de la tul anului.In luna martie tivitatea muncii în a fost depășită cu post.

< MINA PETRILA a acumulat de la începutul lunii un plus de aproape 2000 de tone, pe seama depășirii productivității muncii planificate în cărbune cu 473 kg/post. Patru din cele 5 sectoare, productive își realizează depășesc planul la ducția de cărbune, mai mare plus colectivul sectorului III.
> MINA PAROȘENI : plusul lunii martie propie de 500 de datorită activității tuoase a colectivului torului I care
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ȘÎ pro- cel avîndu-1
se a- tone, fruc-' sec-a depășit

productivitatea muncii 910 kg/post.
< MINA VULCAN colectiv care deși încă și-a realizat sarcinile plan pe luna martie,zi, merită totuși o mențiune specială : începînd cu ziua de 6 martie își depășește zi de zi sarcinile planificate. Patru din colo 6 sectoare productive își realizează sarcinile planificate. Cea mai mare depășire a obtînut-o sectorul II.Celelalte șase întreprinderi miniere — Lonea, Dîlja, Livezeni, Aninoasa, Bărbăteni și Uricani — au acumulat restanțe la planul de cărbune. Mina Livezeni se înscrie în a- ceastă restanță cu peste 9000 de tone, fiind gura la care nici un tor nu-și. realizează cinile do plan.

JIULUI I Acționați cu 
toate forțele pentru realizarea integrală a 
sarcinilor de plan pe primul trimestru I

sin-sec- sar-

Brigada înaltei productivități"
din subteran, pe șantiere

■ Putem construi clădiri se- 
: mețe, nemaivăzute cvartale 

de locuințe, putem incendia 
cu neon nopțile Văii, pu
tem da gesturilor noastre 
civice măsura modernității. 
Dar nu ne putem rezuma 
numai la construcția din 
mortar și fier. Temelia con
viețuirii noastre nu o poate 
constitui numai cadrul in 
care ne mișcăm ; trebuie să 
mutăm ritmul și sensul i- 
deilor constructive în noi, 
in lăuntrul sufletelor noas
tre.

Putem merge mai fru
mos ? Nu mă gindesc la 
mijloace („Dacia", ori au
tobuz, ori motoretă cu nume 
de legendă, „Mobra") ci la 
ritualul banal al schimbă
rii unui picior cu altul, pe 
asfaltul ros de pași. Nu pu
tem să ne grăbim fără să 
îmbrîncim ? Cum îl putem 
deprinde pe cetățeanul gata 
si te dărlme, cu mecanica 
sfîntă a mersului civilizat ? 
Ce ne facem cu cel care, 
abordind un limba) tri
vial înjură în plină stradă, 
ori ne interpelează grosolan 
pe temele cele mai licen
țioase ? Dacă oamenilor, de 
pildă, li s-ar interzice să

mai urce în autobuz după 
fiecare grosolănie sau înju
rătură „confraternă", in 
Valea noastră mulți, foar
te mulți cetățeni ar umbla 
ca pe vremea lui Noe. Ce 
tie facem cu funcționara sau 
vînzătoarea care te intuieș
te (cind nu trece la un vo
cabular și mai... colorat), ca
re te poate brusca (la fi
gurat, dar mai ales la 
propriu), care iți poa
te strica o zi, ori mai, 
mult? Ce ne facem cu mi
cile, dar dureroasele spec
tacole pe care ni le Oferă 
cei cu extrem de puțini ani 
de-acasă ? Orașele Văii sini 
și ale lor ? Nu, nu cred, că 
se pot considera demni in 
cetatea lor, nu pot vibra la 
sporul în frumusețe pe ca
re munca obștei i-l conferă 
și ei pot știrbi ceva din far
mecul vieții citadine.

E timpul să veghem ca 
arhitecturii Văii Jiului să-i 
fie pe măsură și lumina ș 
noastră interioară, să mu- | 
tăm ritmul și sensul idei- : 
lor constructive în noi, în j 
viața noastră de zi cu zi... ■
Dumitru Dem IONAȘCU |

O brigadă harnică de la sectorul XI al minei Lu- 
peni : cea condusă de Gheorghe Toma. Lunar forma
ția își îndeplinește și depășește sarcinile de plan.

Foto : Gh. OLTEANU

Obiective gospodăreștiIn ultima sesiune a Consiliului popular al comunei Aninoasa au fost dezbătute și adoptate planul și angajamentul privind lucrările gospodărești ce se vor realiza în anul 1979 în comună prin acțiuni de muncă patriotică. Intre numeroasele lucrări la a căror realizare sînt chemați cetățenii, figurează reparații de străzi și drumuri, îndiguiri, taluzări și

apărări de maluri, amenajări de baze sportive simple și locuri de joacă pentru copii, plantarea a 5 300 arbori ornamentali, nivelări și extinderi de zone verzi, precum și alte lucrări care vor îmbogăți zestrea comunei, zestre a cărei valoare se ridică la peste 3 milioane de lei.
Iosif SIMO, 
învățător

a-

L

Vă informăm
Pentru ca minerii și ceilalți oameni ai muncii ce-și desfășoară activitatea de producție la l.M. Aninoasa să-și poată cumpăra înainte intrarea în șut produse alimentare, fost înființat un de profil. Bine zionat, cu servire proșabilă din partea

dediferite
■ a chioșc aprovi- i revin-

zătoarei — gestionara Pălăguța Pirvulescu, chioșcul alimentar se bucură de apreciere nimă. (Vasile coresp.).
♦ ------------- -Un grup de elevi ai Școlii din Iscroni, pornesc tr-o interesantă excursie la Alba Iulia. Desfășurată sub genericul „Pe urmele strămoșilor noștri“, excursia constituie un bun prilej ’ de îmbogățire a

un.a-
Hoinoiu,

41 de generale în-

Stabilitatea oameniior- 
condiție de bâză 

a succeselor obținute
O altă brigadă, cea condusă de DUMITRU 

BÎRLAT de la atelierul de confecții metalice al 
I.C.M.M. Petroșani, confirmă aplicarea cu succes 

pe șantierele de construcții a valoroasei inițiati
ve „Brigada înaltei productivități", lansată de 
cunoscutul miner Eugen Voicu de la mina Pe- 

trila.„Am îmbrățișat această i- nițiativă, ne spune șeful de brigadă Dumitru Birlat, din dorința de a cointeresa mai mult pe fiecare membru al brigăzii, pentru a-și realiza
sarcinile zilnice de producție, de o calitate superioară,

Valeria COANDRAȘ

(Continuare in pag. a 2-a)

istorie.
Minerul de la I.M. Vuiete

-cunoștințelor de
(C.D.).
♦------- '-------întrajutorare, loan Hamescu sectorul XII alcan a fost internat urgență la spitalul din localitate în stare Medicii chirurgi ai talului au.. făcut pentru - salvarea lui. fost însă nevoie de transfuzie de sînge. aceea conducerea torului a adresat un

gravă, spiteful A o De -sec-
l a-

i pel colegilor de muncă ai bolnavului, la care au răspuns Cornel Selejan, loan Mureșan, Petru Zer- kula, Florea Liviu, Va- sile Evu și Gheorghe Stir. Toți acești donatori au oferit un exemplu de întrajutorare a tovarășului de muncă aflat în primejdie. (Tudor Mu- 
cuță, șubred. Vulcan). I

vă informăm
_____________________-j
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Analize
la fața

concrete, 
locului

Punerea sub tensiune a utilajelor
(Urmare din pag. I)în practica comitetului orășenesc de partid Lupeni 

s-a încetățenit' metoda ă- nalizei concrete, la fața locului a unor probleme economice, politice și sociale. Atît secretariatul, cit și biroul comitetului orășenesc 
de partid, se preocupă de 
a analiza întreaga munca de partid pe baza rinei eu- ' ' com- și as. eon

ii a-

noașteri aprofundate, plexe, a problemelor pectelor cu care se fruntă colectivele de 
rnenf ai m.m- < ii de pe raza orașului. In a- cest sens, în planurile de muncă ale biroului orășenesc sint cuprinse problemele, stringente, cheie, 
ce se impun a fi analizate 
la nivelul întreprinderilor economice și al instituțiilor 
din orașul Lupeni. De a- ceea secretariatul, biroul orășensc de partid s-au deplasat la fața locului și au analizat cauzele unor ră- mîneri în urmă la cele 
două unități miniere, la 
J.F.A. Vîscoza, cooperativa „Deservirea", stabilind mă
suri concrete pentru re
dresarea și îmbunătățirea activității de viitor. Putem ‘evidenția în acest sens analizele întreprinse de către biroul orășenesc de partid 
la l.M. Lupeni și l.M. Bărbăteni. Pe baza unei rnatici colective formate din membrii biroului orășenesc de 
partid și ai comisiilor pe probleme, specialiști din diferite domenii de'activitate s-auz deplasat Ia fața locului, au controlat și îndrumat activitatea organizațiilor de partid. Intrînd 
în subteran, membrii colectivului au controlat modul 
în care se face aprovizionarea cu materiale a brigăzilor, cum este folosit timpul de lucru, dacă transportul cărbunelui la suprafață se execută cu operativitate. De asemenea, au 
fost întreprinse controale privind modul în care se îndeplinesc sarcinile de partid și de stat, referitoare 
la buna organizare a activității în cantine, cămine, puncte sanitare etc. noscînd concret, în 
nunt starea de fapt 
cadrul celor douăminiere, membrii biroului orășenesc de partid au întreprins analize concrete și 
la obiect. In cadrul acesto
ra un aport deosebit l-au

Din experiența 
organizațiilor 

de partid

stabilite te- dinainte,

Cu-amă- din unități

adus tovarășii Aron Cris- tea, Wiliam Szuder și Vasi- le Giriperu, comuniști experiență conducerii , și activității din subteran.Măsurile stabilite cu a- cest prilej au vizat eliminarea unor deficiențe și îmbunătățirea activității de viitor. Se poate evidenția în această direcție preocuparea comitetului de partid de la mina Lupeni pentru transpunerea în viață. a măsurilor stabilite cu prilejul analizei care a avut loc aici. Asemenea măsuri au fost stabilite și în urma analizei care a avut loc la mină Bărbăteni. Aplicarea lor în practică creează premise pentru redresarea activității și la această întreprindere. Și la I.F.A. Vîscoza biroul, comitetului orășenesc de partid a întreprins o seamă de măsuri concrete în urma- analizei care a avut loc. Deși întreprinderea se confruntă cu greutăți reale, legate de dotarea cu utilaje și asigurarea materiei prime, prin mobilizarea tuturor eforturilor colectivul de oameni ai muncii a reușit ca în această primă parte a anului să-și realizeze sarcinile de plan.La analizele pe care organul nostru de partid le întreprinde la fața locului, un aport deosebit îl aduc comisiile pe domenii de activitate, care efectuează o serie de studii și controale pe bază de tematică, prezentând biroului orășenesc de partid concluziile ce reies din tica analizei fața locului în stilul și muncă ale organului nostru orășenesc. Stabilind măsuri concrete, pe baza realităților din organizațiile de partid, din colectivele de muncă, vom reuși ca. în a- ccst an, anul Congresului al Xll-lea al P.C.R., să obținem rezultate superioare, pe măsura posibilităților și capacității pe care o dovedesc comuniștii, oamenii muncii din orașul Lupeni.

cuîn domeniul organizării

acestea. Prac- concrete, la s-a statornicit metodele de

Cristea RACARU, 
secretar al Comitetului 

orășenesc de partid Lupeni

tone promise am lucrat cu una singură. La ora actuală, la transportorul nr. 1 așteptăm să fie betonată stația pentru reductoare și să eu de în porterului. La toate avem de așezat ramurii inferioare și montat plăcile-suport Stațiilor de acționare, perație care cere să avem tensiune la motoare. .— Pentru azi ne-am îndeplinit sarcinile stabilite — ne-a declarat șeful echipei de electricieni loan 
Nicula. Față de program avem însă întârzieri. Ieri de pildă, am efectuat lu-. crăci necuprinse în acest program, ivite din cauza u- nei avarii. Volumul deosebit de mare de lucrări pentru instalațiile de forță a presupus uneori și activități desfășurate peste programul celor 6 ore. Am făcut-o cu convingerea că efortul nostru suplimentar este deosebit de util. Am fost însă prea puțini pentru a contracara toate deficiențele organizatorice.Alte elemente despre același aspect — alimentarea cu energie a instalațiilor electromecanice pe noul traseu — ni le-a prezentat tînărul subinginer stagiar, Albert Kuzco, care participa nemijlocit, alături de. echipă, la lucrările din acea zi:— Ne concentrăm eforturile pentru a da mîine (ieri — n.n.) tensiune la primele trei motoare — a- colo unde echipa condusă de Temistocle are strictă nevoie pentru a-și con ti -

se asigure alimentarea energie electrică, lucru care depinde așezarea poziție finală a trans- trei paletele de ale o-

encrgeticul am Urmărit situa- teran și-ar găsi rezolvarea, producția la l.M. Livezeni ar avea șanse să sporească. Este opinia la care subscriem cu totală convingere. Adăugăm totodată că în puținele zile rămase din această lună, lucrările la noul flux de transport trebuie să atragă mult mai intens interesul tuturor factorilor angrenați în realizarea acestui tiv. Neajunsurile talc pun limpede dențâ că printr-o trace masivă a lului uman, prin zare ireproșabilă în acest „punctal minei punerea funcțiune poate fi grăbită, de aceasta depinzînd redresarea minei, realizarea sarcinilor la producția fizică de cărbune de către colectiv. Asupra acestor aspecte vom reveni.

lui purtat cU șei. al minei, pe traseul parcurs ția realizării lucrărilor miniere, mecanice și ener- .. . . Pretutindeni se constatau întârzieri. Ca și în cazul inginerului Kuron, organizatorii cu care am stat de vorbă, la toate nivelele ierarhice, au invocat a- prftăpe întotdeauna între cauzele propriilor nereali- zări mai întîi pe cele privind „partea opusă" : mi- nieră-mecanică, mecanică- energetică etc. Un > șef de brigadă cu state de servicii la eași mină recunoștea cid că dacă fiecare „parte1 s-ai- gîndi mai mult la interesul colectiv și ar pune în față mai întîi vina proprie, problemele din sub-

nua neslinglieritâ activitatea. S-a intirziat din multe motive, întrerupătoare transportate la timp, elusiv, pentru că în zilele getice deopotrivă, cînd era programată ceasta activitate o din personal n-a Venit la lucru. Două întrerupătoare au fost reținute la suprafață pentru a se studia posibilitatea realizării comenzilor de la distanță. Nu s-a întreprins nimic în acest sens deoarece în atelierul minei au apărut alte lucrări legate de introducerea în exploatare a ținui nou complex. Din cauza unor neconc.ordanțe în măsurătorile topografice, unul din cablurile principale de alimentare introdus în mină a fost prea scurt, iar acum trebuie șă aducem de la ziuă un altul, . eș-aa ce necesită pn schimb de lucru cu aceeași formație restrînsă, căci altele nu există. O parte din instalațiile de iluminat necesare noului traseu nu sînt încă sosite nici măcar în depozitul minei...L-am solicitat pe ingine-ex- acelena-

maiO serie den-au test
in-

ci-parte

mi ner vechi ace-> lu-

obiec- prezen- în evi- concen- potenția- organi- a muncii fierbinte" sa in

Stabilitatea
• (Urmare din pag. 1)

oamenilor

rul Iosif Kuron, să-și prime opinia despre neajunsuri care, prin tura lor cad în răspunderea funcției pe care o deține — energetic șef al minei.
— O bună parte din ,în- tîrzierile noastre au fost determinate de întârzierea lucrărilor minei, detransportul și montajul u- tilajelor mecanice.... Nu vom întîrzia mai mult de- cît celelalte compartimente punerea în funcțiune a noului flux.După reproducerea, desigur parțială a dialogu-

Față de perioadele anterioare, se observă o creștere a răspunderii fiecărui constructor, se simte faptul că sîntem antrenați în întrecere, într-o competiție pe care fiecare vrem să o cî.știgăm".Brigada, formată din 17 oameni (toți calificați) obține în fiecare lună rezultate bune șf foarte bune. Planul pe ultima lună a fost realizat în proporție de 157 la sută, iar productivitatea muncii a fost depășită cu peste 10 la sută. Lucrările executate în atelier — diferite confecții metalice pentru toate șantierele I.C.M.M. din Valea Jiului, — sînt aprecia-

a- 
mai

Azi, vești din Uricani
Zilele însorite ale primăverii sînt tot mai dese și 

permit efectuarea de lucrări edilitar gospodărești. în 
dorința de a da localității in care trăiesc și muncesc 
noi valențe urbanistice, locuitorii orașului nostru au 
început deja muncile patriotice. Menționăm doar ci- 
teva din ele.• CARTIERUL BALOM1R ■s-a transformat in această primăvară într-un adevărat șantier de drumuri. Basculante puternice au transportat aici balast (circa 1 000 de metri cubi) depozitindu-1 în grămezi pe drum. Se punea deci problema nivelării lui. Deputata Maria Purece a început cu vorba și fapta acțiunea de mobilizare a locuitorilor din cartier la muncă patriotică. Au răspuns prezent numeroși cetățeni. Prin-

tri, iar in cartierul Bucura s-au săpat circa 1 200 de metri șanțuri de gardă.
tre aceștia sc numără loan •și Andronic Văgăun, Lascu Citirea și alții. S-a muncit cu hărnicie, iar drept rezultat ei se mindresc acum cu un drum bine, pietruit și frumos nivelat.

• NUMEROȘI. CETĂȚENI DIN STERMINOS au participat la umplerea și nivelarea gropilor din cartier. Lucrări de curățire s-au făcut și la Cimpu lui Neag pini la Valea Ursească.
• ÎN CARTIERELE BUCURA ȘI 23 AUGUST s-a muncit intens la curățirea și a- menajarca șanțurilor. Pină în prezent în cartierul 23 August aceste lucrări au fost făcute pe o lungime de 80 mc-

O aventură aproape galantă...

• MUNCITORI AI SECȚIEI DIN URICANI A E.G.C.L. Lupeni au început lucrările la blocul 7 din strada Republicii. S-a reparat a- coperișul, demontat și remontat sobele de teracotă, pusă la punct instalația electrică urmînd să se execute și alte lucrări.
Iosif FLORANESCU, 

corespondent

te ca fiind de bună calitate. S-au confecționat turnuri pentru puțuri, stîlpi pentru funicular, jgheaburi și bazine de omogenizare pentru • preparat ii.
— Ca șef de formație, pe 

ce puneți bază in primul 
rlnd ?— Pe organizare. De ceasta depinde în ceamare măsură realizarea sarcinilor. Am în vedere ca întotdeauna oamenii să fie bine pregătiți și să știe ce au de făcut. Respectînd acest principiu, brigada noastră a devenit un colectiv bine sudat, omogen, ceea ce a condus la realizarea și depășirea sarcinilor de plan.Stînd de vorbă cu.,mem- brii formației — lăcătuși, sudori, electricieni, vopsitori — am constatat că majoritatea au o vechime de peste 10 ani — în această formație. De exemplu, Eugen Pali are 28 de ani lucrați, Marin Pe- trișor peste 15 ani ș.a.m.d.

— Ce determină stabilitatea 
oamenilor în formație ?— Stabilitatea este determinată de preocupările noastre pentru pregătirea oamenilor. Aproape toți s-au calificat și s-au pregătit aici, fapt ce-i determină să nu plece în altă parte. Unii dintre ei și-au continuat pregătirea. Aurelia Goia a absolvit liceul industrial, iar Doru Bi'rlida și Maria Olaru frecventează cursurile serale ale acestei școli.încheind aici discuția cu membrii formației condusă de comunistul Dumitru Bîr- lat, se desprinde concluzia că - o atenție deosebită se acordă stabilității oamenilor în brigadă, condiție de bază a realizărilor bune obținute pînă acum.Nu mai e nici un secret, în ziua retribuției, unii cetățeni din Vulcan sau Paroșeni prestează cel de-al doilea... șut (uneori numai pe acesta prelungit însă mult) la unitățile de alimentație publică patronate de „Perla" (restaurant, bufet, grădină de vară). Și, serviți din belșug, chiar eînd sînt în stare vădită de ebrietate, unii ajung cu retribuția dijmuită acasă, alții provoacă scandaluri, uită de responsabilitatea lor socială ca soți sau părinți. O astfel de întimplare, cu învățăminte și pentru alții, s-a petrecut in ziua de 27 ianuarie a.c.Maistrul Petru A., om căsătorit de multă vreme, cu cinci copii, care îl așteptau desigur acasă („tăticu’ a luat azi retribuția, ne aduce cadouri..."), sorbea din licoarea care provoacă somnul rațiunii. La un moment dat, la masa lui, apare o jună de 22 de ani, care-i povestește că a venit la un... verișor din Vulcan. N-ar vrea cumva maistrul să-i scrie... o '-.cerere ?

— N-am cu ce să scriu, ar fi replicat, circumspect, maistrul.— Păi, hai la mine atașă. *\rn tot ce trebuie....Și au plecat împreună. N-avea de unde să știe mais
„convingător" — îi arată un cuțit, îl controlează împreună cu concubina sa, îi rupe legitimația, își însușește mănușile, căciula, geanta și ceasul maistrului, apoi îl îrii- bie la... băut. Amenințat și

Alcoolul — inamicul public nr. 1trul că Mariana Stan e concubina lui Aurel Petrișor, lăcătuș la l.M. Vulcan și că lăcătușul a folosit-o drept „momeală" colegului său de muncă. Pe drum apare însă un „binevoitor", Nicolae Sava, care-i șoptește maistrului că „o gașcă" i-a pus gînd rău banilor- lui ; să-i dea lui să-i păstreze. Și maistrul s-a conformat, i-a strecurat în palmă 1700 lei. Cuplul Mariana Stan — A. Petru a- jung într-un apartament, „al mătușii" îl liniștește juna. Peste ei năvălesc însă Aurel Petrișor, Vasile Dodiță. Ion Rus și... Nicolae Sava, eu gîndtil să-i înșfâce retribuția. Aurel Petrișor devine

poate... setos, A. Petru ii cere... un împrumut lui Nicolae Sava, dar acesta „mărturisește" că nu are bani. Se face totuși rost de un litru de votcă, băut împreună. Cearta se reaprinde.— Băutura costă bani, maistore, îl admonestează Aurel Petrișor.— Eu le spuneam să mă lase în pace, că am cinci copii, își va aduce aminte cam tîrziu A. Petru. Și maistrul a încasat din nou o serie de lovituri, dar Dodiță și Rus, probabil treziți de a- gresiunea Urlatului lor, au intervenit, l-au luat pe cel

maltratat la ei in apartament, să-l... compătimească. Mariana Stan și Nicolae Sava au fugit împreună, li s-a pierdut urma, maistrul, după ce a dormit o noapte un coleg, a intrat, cu o in- firzicro de cilcva zile, in posesia actelor și ceasului, dar retribuția lui a lost folosită de noii îndrăgostiți în voiajul lor fără adresă. Petrișor a ajuns la miliție și va da socoteală pentru faptele lui....Și ce scurt era drumul maistrului de la mina Vulcan spre casă I Acum își dă seama cit de mult costă ocolirea prin meandrele alcoolului. Fie insă ca pățania sa. fără a moraliza prea mult, -â servească drept învățătură de minte și altora, care n 'a de familie in ziua rctribu'.ici. eu gindul nesăbuit de a sc confrunta eu inamicul public cel mai periculos al vielii noastre sociale — alcoolul.
Ion \ I I.PE, cu sprijinul 

căpitanului dc miliție 
Slelian CORBEANU

Bine aprovizionai, magazinul cu autoservire nr. 2(>1, situat în plin vad comercial al Lupeniului, oferă 
cumpărătorilor produsele solicitate.
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Săptămîna „Cîntecul adîncului11 C A R N E T
în aceste zile primăvăratece se împlinesc opt ani 

de cînd s-a organizat, Ia casa de cultură a sindicate
lor din Petroșani, prima, ediție a festivalului „Cînte
cul adîncului**, pornit dintr-o meritorie și plină de 
sugestii inițiativă care punea într-un circuit larg 
valoarea-artiștilor amatori locali. De la un an Ia altul 
și-a sporit complexitatea tematică, adăugind muzicii 
ușoare și alte preocupări creatoare ale oamenilor ca
re trăiesc și muncesc pe aceste vechi meleaguri de 
cultură românească, evenimentul transformîndu-se în
tr-o șăptămînă a educației socialiste. începind din 
19 și pină în 25 martie se desfășoară a VUI-a ediție a 
„Săptămânii Cîntecul adîncului** despre a cărei desfă
șurare am solicitat detalii de la tovarășul VASILE 
SUFLETU, activist cu probleme de propagandă, cul
tură și sport la Consiliul 
Petroșani.

municipal al sindicatelor

Ce clemente noi va 
urmă- 
prolog 
„Cîn-

cuprinde săptămîna 
(oare care este un 
la festivalul-concurs 
tecul adîncului** ?—- Dacă această manifestare cultural-artistică, se îmbogățește în conținutul 
ei, faptul nu este altceva decît o expresie sintetică a diversității preocupărilor existente în Valea Jiului, 
în acest an Săptămîna •„Cîntecul adîncului", care se încheie cu festivalul-con- eurs, este organizată de Comitelui Uniunii Sindicateloi’ 
din întreprinderile miniere, petrol, geologie și energie electrică și Consiliul municipal de educație politică și cultură socialistă, în cadrul manifestărilor care 
se desfășoară sub genericul Festivalului național „Cîn- tarea României**. Pe lîngă componentele cunoscute oamenilor muncii (muzică u- șoară, poezie cu tematică minerească, artă plastică și fotografică) în acest an participă și caricaturiști, Aeeastă orientare a fost determinată de însuși potențialul existent în între-, prinderile Văii Jiului, stimulat și evidențiat în fiecare an de concursul ju-

dețean al gazetelor de perete și satirice. Introducînd și acest gen în cadrul festivalul’ „Cîntecul ad imului" considerăm că vom participa și mai mult, mai activ, la procesul de educa-
Festivalul național 

..Cîntarea României", 
ediția a li-a 

■.‘.•.••W.W.’.W.WAWJție a oamenilor muncii.
— Cum este concepută și 

structurată Săptămîna 
„Cîntecul adîncului** în a- 
cest an ?— Toate acțiunile de largă diversitate tematică (politice, științifice, cultural-educative tiee), organizate în apel ale minelor, în celelalte întreprinderi din Va- le’a Jiului și în instituțiile culturale — ne-au fost sugerate de preocupările actuale ale oamenilor muncii. Aș putea să informez o- pinia publică despre spectacole cu genericul „Laudă muncii1*, diverse manifestări tehnice (mese rotun-

tehnice, și artis- sălile de

de, simpozioane, schimburi ■ de experiență, consfătuiri) al căror conținut este strîns legat de activitatea economică, seri.de muzică și poezie, manifestări dedicate împlinirii a 2050 de ani de la crearea primului stat dac centralizat și independent. Săptămîna „Cîntecul. adîncului" se va deschide luni (la Petroșani, duminică) și se va desfășura pînă sîmbătă cînd sînt prevăzute acțiunile competitive din cadrul festivalului de la casa de cultură din Petroșani (expoziții, specta- cole-concurs de muzică și poezie, recitaluri susținute de interpreți cunoscuți ai muzicii ușoare).
— Festivalul-concurs 

„Cîntecul adîncului** a do- 
bîndit un frumos prestigiu 
în țară, atrăgînd mulți ti
neri dornici să-și facă cu
noscute calitățile artistice. 
Ce ne puteți informa despre 
participare ?— Au fost invitate 102 sindicate din domeniul nostru. Pînă acum au confirmat participarea 31 de ti- '-neri din județele Prahova, Galați, Suceava, Bihor, Gorj, Harghita, Mehedinți, Dolj, Maramureș, Brașov, Timiș. Dar aceste înscrieri sporesc de la o zi la alta.

— Ați avut în vedere și 
acțiuni speciale prin care 
participanții la această ma
nifestare culturală să cu
noască Valea Jiului ?— Vom organiza întîlniri și vizite în cadrul cărora oaspeții vor avea prilejul să cunoască tradițiile revoluționare și împlinirile socialiste ale Văii Jiului, chiar și dezbateri de creație referitoare la reflectarea muncii din minerit în opera de artă.

T. SPATARU

• Mîine, la Deva, are loc faza județeană — dans tematic și obiceiuri folclorice — a Festivalului național „Cîntarea României", ediția a 11-a. Din Valea Jiului participă formația de dans tematic de la I.U.M. Petroșani, (instructor — Nîcolae . Zăblău) și obiceiul folcloric „Măsuratul oilor" pregătit la căminul cultural pu lui Neag.• La Casa din Petroșani zează mîine (ora schimb de experință în domeniul brigăzilor artistice.

de la Cîm-dese cultură organi- ÎO) un Instantaneu surprins la Clubul sindicatelor 
Lupeni : formația de teatru (secția maghiară) la una 
din repetițiile cu piesa „Mire cîștigat prin corespon
dență**, piesă jucată cu succes atît în Lupeni, cit și 
în celelalte orașe ale municipiului.

Foto: Gh. OLTEANU

atestatCei care, în ultimii ani, au frecventat cu regularitate librăriile și au urmărit aparițiile editoriale au observat, desigur, numărul impresionant de lucrări cu caracter enciclopedic, lucrări foarte variate, de mai mică sau mai mare anvergură, cuprinzînd mai multe domenii sau unul singur, adresîndu-se specialiștilor sau unui public mai larg. Simpla lor enumerare ar 
depăși cu mult spațiul a- cestui articol. Să amintim, drept exemplu, că. numai la Editura Științifică și Enciclopedică au apărut, în ultimii ani, peste 40 de asemenea lucrări (14 de științe sociale, 8 de științe exacte și ale 10 de literatură, 2 de geografie, 3 de lingvistică. 6 alte dicționare enciclopedice.)Desig ir, această proliferare a literaturii enciclopedice nu numai la noi. ci în întreaga lume explică, în primul rînd, prin faptul că trăim într-o epocă a unei impresionante creșteri exponențiale în planul cunoașterii ; pentru a face, față „exploziei informaționale" omul contemporan are nevoie de instrumente de lucru capabile să faciliteze accesul rapid' la informații, să ofere, într-o formă sintetică, -riguros structurată, o călăuză sigură în oceanul cunoștințelor despre lume, ce crește cu fiecare, zi. Varietatea acestor lucrări este și ea im-

presionantă : de la enciclopedii propriu-zise („Dicționarul enciclopedic român**, în 4 volume și „Micul dicționar enciclopedic1*, apărut în două ediții) la dicționare de științe sociale (precum „Dicționar politic** sau „Dicționar de filozofie") și istorie („Dicționar de istorie veche a României"), de științe (ultimul apărut fiind

ciclppediee, într-o anumită perioadă și într-o anumită țară, este o dovadă, un .semn sigur al efervescenței spirituale, al gradului de dezvoltare a unei culturi. Un exemplu clasic ne oferă „Enciclopedia franceză", rodul cel mai însemnat al „epocii luminilor1*, Diderot și ceilalți învățați ai secolului al XVlII-lea lup-Carnet de scriitor
naturii,

se

„Dicționar . elemen tar de științe — matematic ă, fizică, astronomie"), de literatură română și universală („Dicționar de literatură română contemporană", „Scriitori români", „Scriitori greci și latini", „Scriitori francezi", „Dicționar de termeni literari" etc.) și pînă la domeniul vieții casnice („Enciclopedia căminului**). Planurile de viitor sînt mai mult decît generoase, dintre ele detașîn- du-se mult visata „Mare enciclopedie română" ce va aVeâ 10 volume și circa 90 000 de articole. .Așa cum spuneam la început, simpla enumerare a lucrărilor apărute sau în curs de apariție ar depăși , posibilitatea ele cuprindere a unei pagini do ziar.Dacă am amintit o partea-midin ele este pentru servi drept argument și suport faptic în afirmația că dezvoltarea literaturii en-

■v........  -------------------------------------------------tau pentru emanciparea o- mului, pentru ridicarea lui pe o nouă treaptă a conștiinței de sine, și de aceea au conceput o carte care să ofere un tablou închegat și unitar al noilor cunoștințe despre lume, înlăturînd ceața obscurantismului medieval. Revoluția politică nu 'a întîrziat să se producă.Nu este deloc întîmplător faptul că primele încercări lexicografice românești se desfășoară pe fondul unei ample mișcări de emancipare națională în toate cele trei provincii românești și a elaborării acelui Sup- plcx Libellus Valachorum. De asemenea, efervescența spirituală a celei de a doua jumătăți a veacului trecut este o parte integrantă a mișcării tuturor românilor pentru unire și independență. Se simțea nevoia u- nei „cărți de căpățîi" care să ofere o imagine unitară a limbii și culturii româ-

In antichitatea greacă via
ța publică a cetății se des
fășura, sub aspect comunica
tiv, în agora (piață), locul 
cel mai însuflețit. Pornind, 
probabil, de la această ve
che idee, la Brad se înființa 
o insolită „agora" modernă 
al cărei scop este de a rea
liza o revistă culturală vor
bită, care, în ambiții,- ar tre
bui să rivalizeze cu oricare 
altă revistă scrisă. Pină joi 
n-am avut ocazia s-o urmă
rim (deși are mai mult de 
2 ani de activitate, deci oa
recare experiență) și sînt o- 

' portune cîteva reflecții despre 
această cale de circulație a 
ideilor, care este de fapt 
substanța ei.

Ca modalitate 
„Agora" de la 
spre spectacol,
bună calitate din moment ce 
peste o sută de oameni au 
urmărit idei și nimic altce
va. Comunicarea, circulația i- 
deilor se realizează fie prin

>
viu grai, fie prin scris. E- 
misiunile radio ne oferă cu 
generozitate astfel de „re
viste" în care locuitorii ne 
rămin ndcunoscuți, fapt ca
re, se pare, ridică mai mul
te piedici in nevoia de au
tentic aflată în firea omu
lui. Ceea ce s-a organizat la

OPINII

de expresie, 
Brad tinde și încă de

nești, să constituie un. în- dreptarrtezaur care să definească și să însumeze limba și spiritul românesc. Chiar dacă dicționarul e- laborat de A.T. Laurian și I. C. Massim, sub egida Societății Academice Române, n-a îndreptățit rezultatele așteptate, iar acel „Ety- mologicum Magnum Ro- maniae** al lui B.P. Haș- deu, operă de grandoare monumentală, n-a p.utut fi terminat, ele au constituit un mare pas înainte și sînt un argument edificator.în anii pe care îi trăim, ani de înflorire plenară a spiritualității românești, a- ceste ample lucrări de sinteză sînt . purtătoarele linei viziuni determinate despre lume, despre totalitatea cuceririlor minții omenești, despre noi înșine ca popor și ca oameni de. faptă și gînd. Dincolo de valoarea lor strict științifică și informativă, ele sînt o o- glindă a felului în care noi, în societatea românească de azi, înțelegem lumea și înțelegem să ne înscriem în circuitul universal de valori.Concluzia spre care duc cele arătate aici este că lucrările enciclopedice de a- semenea varietate și amploare sînt barometrul sigur al gradului de dezvoltare a culturii noastre, certificatul ei de maturitate.

fără tăgadă

Corneliu RADULESCU

Brad, de către un grup de 
oameni realmente preocu
pați de diversificarea și cali
tatea vieții spirituale, este 
intr-adevăr original și me
rită stimă, pentru că supli
nește, uneori cu reușite, o 
publicație locală scrisă. Am 
spus „uneori, cu reușite" 
deoarece, cel puțin această 
a 27-a ediție, face necesară 
o analiză a structurii și o- 
rientării tematice, a discer- 
nămintulții critic și valoric 
în realizarea „rubricilor". Ar 
fi inutil (Și nici nu acesta 
este scopul reflecțiilor de 
față) să enumerăm toate cele 17 intervenții pe diferite te
me, de la un editorial, cam 
nebulos, pină la critică lite
rară, plastică, medicală sau 
astronomie, creație literară, 
reportaj sau probleme ac
tuale ori de perspectivă ale 
civilizației. Din acest - punct 
de vedere — și adăugind e- 
lementele de strictă ilustra
ție (banda sonoră și proiec
ții) — structura acestei edi
ții a „Agorei" este realistă,

solicttînd glndirea și talen
tul (chiar oratoric) realizato
rilor. Concepute în cea moi 
mare parte intr-un stil oral, 

■ așa cum se și cuvine, pen
tru a fi consecvenți — „ar
ticolele" au și fisuri prove
nind fie diritr-un demers cri
tic inadecvat (Lermontov, de 
pildă, a fost un poet ro
mantic, apreciindu-l cu crite
rii realiste, cum a procedat 
Stela Stănescu, riscăm să 
nu-l înțelegem), fie printr-o 
confuzie a ficțiunii cu rea
litatea (Ionel Golcea pare 
înclinat să-l desprindă pe 
sculptorul de geniu, Brâncuși. 
numai din romanul „Sfintui 
din Montparnasse", ceea ce 
e cel puțin riscant). Inten
ția noastră nu este aceea 
de a căuta nod în papură, 
acest tip de revistă avindu-și 
meritele ei incontestabile. Cu 
mai multă selecție și spirit 
critic, înlăturind pe cit posi
bil, atît simplismul cit .. și 
artificiile realizatorii, au nu
mai de cîștigat în calitate 
(momente bune considerăm 
că au fost cele de medicină, 
medalionul consacrat 
sculptorului D. Anghel, re
portajul „Groapa ruginoasă", 
carnetul plastic), punînd in 
valoare specificul acestei re
viste : oralitatea, ■ spontanei
tatea, simplitatea stilistica.

Este cu adevărat remarca
bilă contribuția culturală, e- 
ducalivă — în sensul cel mai 
pur a termenilor — a re
vistei „Agora" din Brad.

T. GORJANU

Succesele artei sludențeșliParte integrantă â procesului de formare multilatera- a viitorilor specialiști în minerit, activitatea cultural- delă educativă și artistică a studenților a fost remarcată multe ori pentru valoarea și raportarea ei permanentă la viața social-economică din Valea Jiului. Cea mai recen
tă confirmare a bunei pregătiri a avut loc în urmă cu o șăptămînă, la Craiova, unde s-a desfășurat faza zonală a Festivalului artei studențești în cadrul manifestărilor Festivalului național „Cîntarea României", ediția a n-a. Formațiile artistice ale studenților Institutului a.u cucerit publicul prin talentul și diversitatea genurilor. Pentru etapele superioare ale concursului s-au calificat corul studențesc (pregătit cu pasiune de dirijorul Vladimir Ureche), montajul literar-muzical-coregrafie „Zorile", grupul muzical de stil folk, ansamblul folcloric (care a realizat spectacolul „De ce curge negru Jiul ?“ după o legendă mine-,: rească), cineclubul minfilm,. realizările din prta plastică, foto și recitatori.Aceste rezultate frumoase obținute dă studenții din Petroșani scot in relief calitățile și preocupările lor educative, preocuparea cadrelor didactice de a organiza și coordona activitatea care are loc, cultural.— Succesul studenților noștri univ. Ioan Poporogu, președintele re al clubului — este un rezultat live, stimulată de cadrul generos al Festivalului național „Cîntarea României". Viața culturală ă institutului a dobîndit diversificare, profunzime și competență prin sprijinul acordat de comitetele județean și municipal de partid, de conducerea institutului nostru, de Școala populară de artă din Petroșani. Rezultatele oglindesc dăruia rea și pasiunea a aproape 200 de studenți, puterea lor de concentrare, mobilizarea 'entuziasmul dovedit într-o competiție artistică la care au participat trei centre universitare (Craiova, Pitești. Petroșani), contribuind la procesul formativ si Ia afirmarea in cadrul ariei studențești naționale. (T.S.).

în fiecare zi, la clubul— ne spunea lectorul consiliului de conduce-: firesc al muncii educa-

seri.de
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Membrii misiunii 
speciale române 

primiți 
de președintele 

BrazilieiBRASILIA 16 (Agerprcs). Președintele Braziliei, Joao Baptista de Figueiredo, a primit în audiență pe membrii misiunii Speciale, condusă de Gheorghe Radulescu, viccprim-ministru al guvernului, reprezentant personal al președintelui Republicii Socialiste România, care a participat la ceremonia de instalare in funcție a noului șef al statului brazilian.Cu acest prilej, președintelui Braziliei i-a fost înmi- nat un mesaj din partea președintelui României, Nicolae Ceaușescu.Mulțumind pentru mesaj, președintele Joao Baptista de Figueiredo, în numele său, al soției sale și ăl poporului brazilian, a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu cele mai bune u- rări de fericire și sănătate, iar poporului român urări de noi succese și prosperitate. El a exprimat dorința guvernului brazilian de a dezvolta și adinei relațiile bilaterale pe multiple planuri.

în legătură cu evenimentele 
de la granița chino-vietnamezăBEIJING 16 — Trimisul A g e r p r e s, Ștefan Stancu, transmite : In cadrul unei conferințe de presă, ministrul afacerilor externe al R.P. Chineze, Huang Hua, a declarat că forțele de frontieră ale Armatei populare de eliberare din provinciile Guangxi și Yunnan și-au încheiat, la 16 martie. retragerea din Vietnam și întregul efectiv a revenit pe teritoriul chinez. El a reafirmat poziția R.P. Chineze potrivit căreia dispptcle dintre China și Vietnam trebuie reglementate prin negocieri, în cadrul cărora să se discute căile de asigurare a păcii și liniștii în regiunile de frontieră dintre cele două țări și apoi să se procedeze la reglementarea disputelor cu privire la frontieră și. să se restabilească relații normale.

HANOI 16 (Agerpres), — Intr-o notă a Ministerului Afacerilor Externe al R.S. Vietnam, adresată la 15 martie Ministerului de Externe al Chinei, se propune ea, la o săptămînă după retragerea completă a trupelor chineze, să înceapă convorbiri intre Vietnam și China

la nivelul miniștrilor adjunct! de externe. In notă se menționează că tratativele ar putea să se desfășoare la Hanoi sau intr-un loc situat la frontiera dintre Vietnam și China sau, alternativ, în două localități aflate de o parte și de alta a frontierei, părțile urmînd să discute măsurile privind menținerea păcii și stabilității în regiunile do graniță, pe baza respectării suveranității și integrității teritoriale, precum și problemele- restabilirii relațiilor normale între cele două țări.
★Opinia publică din Republica Socialistă România, care a urmărit cu îngrijorare evenimentele din Asia de sud-est, ciocnirile militare la granița chino-vietnameză, a primit cu un sentiment de ușurare ultimele știri și comunicate ale guvernelor Republicii Populare Chineze și Republicii Socialiste Vietnam. Poporul, român apreciază ca un fapt pozitiv ceea ce se afirmă în declarațiile Ministerului Afacerilor Externe al R.P. Chineze —. și anume că forțele armate chineze și-au încheiat retragerea din Vietnam, în
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PREȘEDINTELE CO
LUMBIEI, Julio Cesar Turbay Ayala, a primit delegația Marii Adunări Naționale condusă de tovarășul Virgil Țeodorescu, vicepreședinte al M.A.N., care, la invitația parlamentului columbian, efectuează o vizită în această țară.

IN ZILELE DE 18 ȘI 25 
MARTIE se vor desfășura

în Franța alegeri cantonate, cu care prilej , vor fi aleși jumătate dip. cei 3 700 consilieri generali. După cum relevă agenția France Presse, ele constituie un prim sondaj de opinie de la ultimele ale

geri legislative care au a- vut loc acum un an.
BELGIA SE PRONUN

ȚA pentru începerea urgentă de negocieri în ve- darea interzicerii experiențelor nucleare, a declarat ambasadorul Paul Noterdaeme în Comitetul pentru dezarmare. El a propus, de asemenea, inițierea unei dezbateri asupra interzicerii armelor chimice.

tregul efectiv revenind pe teritoriul chinez — precum și propunerile guvernului chinez de a se trece la tratative între cele două părți. De asemenea, oamenii muncii din țara noastră apreciază ca pozitivă declarația Ministrului Afacerilor Externe al R.S. Vietnam, conform căreia guvernul vietnamez este dispus ca la o săptămînă după retragerea completă a trupelor chineze șă înceapă tratative între Vietnam și China, la nivelul miniștrilor adjuncți, pentru a se ajunge la măsuri privind menținerea păcii și stabilității în regiunile de graniță.Opinia publică din România așteaptă cu îndreptățită nerăbdare aplicarea în via- . ță a acestor declarații, trecerea cit mai rapid cu putință la tratative între R.P. Chineză și R.S. Vietnam și își exprimă speranța că pe această cale se va ajunge la stingerea conflictului și soluționarea problemelor litigioase, la întărirea prieteniei, colaborării și păcii între cele două popoare și țări care construiesc noua orînduire socială. Aceasta va sluji fără îndoială intereselor generale ale socialismului, creșterii forțelor sale, sporirii prestigiului și influenței lui în lume. Totodată. va avea o înrîurire binefăcătoare asupra climatului politic din Asia de sud-est va contribui la lichidarea încordării în această parte a lumii, aducînd de asemenea, un aport însemnat la cauza generală a destinderii, securității și păcii, la dezvoltarea colaborării între todtc națiunile pe baza respectării independenței și suveranității fiecărei țări, a neamestecului în treburile interne ale altui stat.

PETROȘANII iembrie : Animalul ;I publica : CianuraI cătura de ploaie ;I rea : Jezebel.I LONEA : O fată
Ipe .cuminte.ANINOASA-: Albine-
Ile sălbatice.VULCAN : Drumuri în cu mpănă.
I LUPENI — Cultural :
I Conspirația tăcerii ; Mun- 
i. citoreșc : Reportaj despre fericire.ț URIC ANI : O bucată decer.

7 No-Re- și pi- Uni-aproa-

Agenda culturală. Fotbal i F.C. Mare — F.C. geș (divizia Transmisiune rectă de la Mare. In Reportajul „Sportul, o necesitate a mii moderne".Clubul tineretului — la Brazi.Săptămâna politică internă și internațională.18,55 Prim-plan.19,20 1001 de seri.19.30 20,0020.30
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Etapa a Hl-a, cu... actorul Nicolae Gherghe, 
directorul Teatrului de stat „Valea Jiului"

Avancronică
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Telex.Curs de limba spaniola.Curs de limba franceză.Muzică populară.Corespondenții județeni transmit...Semifinalele turneului internațional de box „Centura de aur".
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Telejurnal. Teleenciclopedia. Film serial : ■ „Tn .spatele ușilor închise11 —• episodul 2. lnțîlnirea de sîm- bătă seara. Emisiune muzieal-dis- tractivă.Melodii românești de ieri și de- astăzi. Telejurnal
LOTO lo-Rezultatele tragerii to din 16 martie 1979 :Extragerea I : 6325 3 29 35 26 31Extragerea a II-a19 28 66 9 73 53 1 Fond de premii 994 822 lei
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întreprinderea de transporturi 
Rovina ri

ÎNCADREAZĂ URGENT
URMĂTOARELE POSTURI VACANTE :

— șef birou financiar-contabil

— șef birou aprovizionare

— șef birou tehnic
— șef birou P.I.R.A.
— contabil șef pentru autobaza Poiana 

Jilț și Motru

— șef stație mică de calcul 

încadrarea și retribuirea se face con
form Legii 12/1972 și Legii 57/1974.

Informații suplimentare la sediul între
prinderii, în localitatea Roșia Jiu, județul 
Gorj, telefon 13596 sau interior 143.

— Vă cunoaștem ca ac
tor și director al teatrului 
din Vale. Știm că sînteți 
un pasionat al fotbalului, 
ați jucat chiar fotbal, iar 
acum sînteți și arbitru de 
categoria a IlI-a. Iată de 
ce vă considerăm omul po
trivit cu care se poate co
menta o etapă de fotbal. 
In cazul nostru, a 21-a.— Vă stau la dispoziție !

— Cunoscînd ambiția 
Jiului, de a nu se mulțumi 
cu poziția de mijloc a cla
samentului, cit și acuta 
„sete11 de puncte a chimiș- 
tilor din Rm, Vîlcea, cum 
vedeți întîlnirea dintre ce
le două combatante ?— Chiar dacă vîlcehii n-au uitat, sînt sigur, de acel 3—0 din tur, elanul lor tineresc va fi stopat și de astă dată de jocul calm șl metodic al lui Mulțescu et. comp. Cred în victoria Jiului, și, sincer să fiu, m-aș mulțumi și cu o remiză. Oricum, gîndindu-mă la meciul de la Tîrgoviște, unde tinerii fotbaliști băcăuani nu vor rezista în fața unei echipe serioase care „tace și face11, Jiul va urca cel puțin un loc în "clasament.

Sw. Rămînînd în zona ju
dețului nostru, F.C. Corvi- 
nul, primește vizita Olim
piei Satu Mare. Ce rezul
tat vedeți ?. Cred în victoria hune-

dorcnilor, în jocul lor de mijloc și mai puțin în forma bună a lui Kaiser și coechipierilor lui.
— După cum v-amintiți, 

în tur, Steaua a „cules" 
două puncte la Arad. Se 
vor inversa „rolurile" la 
București ?— In nici un caz. Steaua va cîștiga detașat și la București, ceea ce va produce din nou „rocada" în vârful piramidei.

— în meciul din
tre F.C. Argeș și F.C. Baia 
Mare vedeți o reeditare a 
rezultatului din tur ?— Ca „spectacol", da. întrevăd un' meci deschis oricărui rezultat. Cum de altfel pare să fie și în meciul de Ia Tg. Mureș. Craio- venii, avînd avantajul u- nei apărări și a unei linii de mijloc „forte", pot menține un rezultat egal. Acționând ofensiv, oltenii lui Valentin Stănescu își pot îmbogăți cu încă două „zestrea" de puncte. Totuși nu trebuie neglijată situația precară în care se găsesc fotbaliștii de la A.S.A., așa că...

— Cum credeți că se vor 
comporta buzoienii în fața 
valoroșilor lor adversari de 
la Dinamo ?— Stan, golgeterul campionatului, trebuie „redescoperit" de coechipieri, ca

re nu pot rămîne intimidați de „cartea de vizită" a dinamoviștilor. Aici mai contează -și dorința lor de a învinge. Să nu uităm frumoasa „figură" făcută ste- liștilor în tur, sigur, Dinamo va lupta din răsputeri pentru a nu se desprinde de plutonul fruntaș. Deci, vorbind ca la pronosport, 1 sau 2.
— Ne-au mai rămas do

uă meciuri. Orădenii au 
„rendez vous" la Iași, iar 
studenții timișoreni la co
legii lor din București.— Cred că orădenii merg la Iași cu gîndul de „acum sau niciodată", chiar și un singur punct le-ar mai putea da speranțe. De cealaltă parte, ambițiile ieșenilor pot încurca aceste planuri și nu văd cum ar putea să le scape victoria. Mai ales că, după ce duminica trecută, argeșenii au realizat în „compania" lor, scorul etapei, ieșenii sînt obligați să se reabiliteze în fața propriilor suporteri. Cît despre bănățeni evadarea după atîta timp, de pe ultimele locuri le-a dat mai multă încredere în forțele proprii. Sportul studențesc avînd „administrat" acel 3—0 la Craiova, speră în victorie. Personal, văd o „remiză".

Corvin ALENE

• Stadionul de pe dealul Institutului găzduiește duminică, începând cu ora 9, meciul dintre divizionarele A de rugbi Știința. Petroșani — Politehnica Iași. La Lupeni are loc derbiul divizionarelor B din Valea Jiului dintre reprezentativa minerilor din localitate și Minerul Livezeni.• Fotbalul se joacă duminică, ora 11, la nivelul diviziei C și campionatului județean. La divizionare se întâlnesc Știința Petroșani — Minerul Oravița, iar la județ Minerul Paroșeni — Parîngul Lonea (stadionul din Vulcan) și C.F.R. Petroșani — I.G.C.L. Hunedoara. In campionatul republican de juniori se întîlnesc, duminică, ora 9, pe stadionul din Petrila, echipele Jiul Petroșani — Șoimii Sibiu.• Duminică, ora 9, în cadrul campionatului județean de tenis de masă au loc partidele dintre echipele C.Ș.Ș. Petroșani — Victoria Călan, Utilajul Petroșani — Voința Hunedoara. In campionatul municipal, în aceeași zi și la aceeași oră, au loc meciurile dintre Constructorul minier Petroșani — Preparatorul Coroești, E.G.C.L. Lupeni "— Preparatorul Petrila, Minerul Lupeni — Preparatorul Lupeni. Minerul Paroșeni — Minerul Vulcan. (C.D.).

C. V. A. Unitatea Petroșani
ÎNCADREAZĂ de urgență,

PRIN CONCURS :

— un revizor gestiuni

— un contabil pe perioadă determinată

— jurisconsult cu 1/4 normă.

Informații suplimentare se primesc zil
nic de la sediul unității, strada Cloșca nr. 2, 
telefon 41023 sau 43712.

Mica publicitateSCHIMB apartament 2 camere, gaz metan, Slatina, cu similar Petroșani. Informații : Jiului 2/1, Petroșani. (184)SCHIMB garsonieră, încălzire centrală, cu. a- partament 2 camere cu încălzire centrală, strada U- nirii bloc 12, sc. I, ap. 2, Petroșani. (186)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Molo- detchi Nicanor, eliberată de I.M. Livezeni. Se declară nulă. (182)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Gross Gottfrid, eliberată de I.M. Livezeni. Se declară nulă. (183)______________________________
ANUNȚ DE FAMILIEColegii și prietenii a- nu.nță pe această cale dispariția fulgerătoare, la vîrșta de 27 de ani, a celui care a- fost ;HASCA VIOREL
înmormântarea are Iod duminică, 18 martie 1979, , ora 14. (188)

«ț «f»MiNISrRAȚlA 5 Petroșani, str. Republicii, nr. 90, teletoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARULi Tipografia Petroșani, str. Republicii, or. 67.


