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1FĂRIL CIT MAI MULT CĂRBUNE!
Instantaneu de muncă intr-unui din abatajele 

mecanizate de Ia I.M. Uricani.

Trecînd la aplicarea noului program de lucru, j 
a măsurilor stabilite de conducerea partidului

in toate colectivele1 ANGAJARE MUNCITOREASCA PENTRU 
miniere , REALIZAREA SARCINILOR DE PLAN

Ieri, în primul schimb de 8 ore

Producții 
peste 

prevederi
La încheierea primului 

schimb al zilei de 7 fe
bruarie. prima zi în care 
s-a aplicat noul program 
de lucru, au fost extrase 
la suprafață cele dinții 
producții suplimentare, 
față de preliminarul 
schimbului.

Cea mai mare depășire 
a înregistrat-o mina Pe- 
trila cu un plus de 119 
tone de cărbune, urmată 
fiind de minele Uricani 
(plus 20 de tone), Dîlja și 
Paroșeni (mine care și-au 
realizat integral prelimi- 
narele schimbului 1).

La-lrțvelul sectoarelor, 
demJ.-strind prin eviden
ța realizărilor oportuni
tatea măsurilor aplicate 
și eficiența noului pro- 
pram de lucru, s-au de
tașat, prin realizările în
registrate. minerii secto
rului II de la I.M. Lu- 
peni cu un plus de 253 
tone de cărbune. La mi
na Paroșeni, rezultate 
peste nivelul prevederi
lor preliminarului au ob
ținut minerii sectorului 
II cu plus de 40 de tone, 
remareîndu-se formațiile 
conduse de Gavrilă Me-

(Continuare în pag. a 3-a)

O ZI OBIȘNUITĂ SI 
TOTUȘI MEMORABILĂ

’ De parcă cineva ar fi 
făcut un semn, banda în
cepe să poarte cărbunele 
spre rolul colector, care 
însă pină la ora 9 fusese 
umplut. Primul șut de 8 
ore în sectorul III al mi
nei Petrila a debutat în 
general bine, se mai in- 
timplă însă și necazuri. 
Așa-i în mină. Oamenii 
sint deciși să le depășeas
că din mers, să nu se fa
că cumva de rușine. Mais
trul Nicolae Focșenea- 
nu, secretarul comitetu
lui de partid pe sector, 
ne lămurește :

— Am întărit brigăzi
le. de acum fiecare fo

k_______ ___________

mafie scoate cărbunele 
din abataj, dar execută 
și preabatajul.

Ortacii lui Vasile Gliș- 
că și Gavrilă Jurcan trag 
în plin, după pușcare. La 
Constantin Ene mai e de 
lucru cu o denivelare. Vi
teza de înaintare a cres
cut în urma adoptării 
tehnologiei cu tavan de 
rezistență. Ne abatem spre 
una din formațiile lui 
Al. Moldovan. Pickame- 
rul lui Constantin Mar- 
tiniuc răpăie cu spor, in

Ion VULPE

r-(Continuare in pag. a 3-a)

Un succes mineresc
I.M. Uricani, ora 9,10, 

orizontul 400. Fluxul de 
benzi transportoare geme 
sub încărcătura de cărbu
ne care se scurge într-un 
șuvoi continuu spre lumi
na zilei. „Acest cărbune 
este dat de Ilie Amorăriței 
și ortacii săi din abatajul 
frontal echipat cu marele 
complex mecanizat. Dacă 
merge așa nu putem să nu 
tăiem cel puțin o fîșie pînă 
la sfîrșitul schimbului" — 
ne spune însoțitorul nos
tru, ing. Iacob Stoica, șe
ful sectorului II.

în prima lună a acestui 
an minerii din acest aba
taj au extras suplimentar 
peste 3600 tone de cărbu
ne cocsificabil, producti
vitatea muncii a fost de
pășită în medie cu 1—1,5 
tone pe post. „Pentru a 
putea obține această pro
ducție suplimentară a 
fost nevoie să lucrăm zi 
de zi, inclusiv duminică, 
schimburile se suprapuneau 
cel puțin o oră. Incepînd

de astăzi, o dată cu intro
ducerea noului program de 
lucru, numărul personalu
lui pe fiecarb schimb a 
crescut, avem deja oameni 
în repaus conform plani
ficării, iar cărbune sperăm 
să dăm cel puțin 400 de 
tone, prin tăierea unei fîșii 
întregi (96 m lungime, 4,2 
m înălțime și 0,60 m gro-

Gh. BOȚEA

(Continuare în pag. a 3-a)

Dialog mineresc, la ieșirea din șut, între briga
dierul Mircea Secrieru, șeful de schimb Iuliu Cioloca, 
ortacii Ștefan Țepuc, Dumitru Amăriuței și inginerul 
Valentin Moraru, de la sectorul VI investiții al minei 
Livezeni. Munca și-au putut-o organiza mai bine in 
cele opt ore ale primului schimb. Au reușit realizarea 
sarcinilor de plan in proporție de 120 la sută fată de 
cit realizau înainte în 6 ore. Menținind acest ritm 
bun de lucru pe care și l-au impus, hotărîrea brigăzii 
este de a finaliza înainte de termen galeria principală 
de transport de Ia orizontul 300 în blocul 6 în vederea 
deschiderii unei noi capacități de producție, un aba
taj echipat cu complex mecanizat, în cadrul sectorului 
III al minei.

Foto : Șt. NEMECSEK

La cantinele miniere ale I.A.C.C.V.J
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Bărbații din prima linie a bătăliei 
pentru lumina și căldura patriei

ra 5,15. Ne îndrep- 
f / tăm împreună cu 

șeful de brigadă 
Mihai Dudescu, spre pu
țul Procop. Cîteva sem
nale acustice și colivia ne 
poartă spre măruntaiele 
pământului. Tot timpul, 
în drum spre abatajul 
cameră nr. 2, stratul 3 
blocul VI, șeful brigăzii 
discută cu ortacii 1 „Du
mitre tu te ocupi de tă
iat granturi și de excavat 
tterilul de la atacare / 
bucaț vezi ce este 
lemnul ■ Ștefănescu, 
urmeze. Aveți grijă

tu 
cu 
să 
să

Ajungem
Remar- 

avans de 
Dialogul 
brigăzii 
privește

lucrăm bine, organizat, 
să ne facem preliminarul 
de cărbune".

ra 5,45.II in abataj.
v cam: cu un 

un sfert de oră: 
purtat de șeful 
cu ortacii săi 
materializarea faptei mi
nerești. Fiecare, cu miș- 

. cări sigure, îndemânați- 
ce, își face meseria, să-și 
îndeplinească sarcinile. 
Se începe o nouă felie. 
Observ minerii în bătălia 
lor cu muntele. Acești 
minunați bărbați ai adîn-

curilor în fața cărora și 
muntele se mișcă sint 
numai unul și unul. Aici, 
la orizontul 480, în stra
tul 3, subinginerul Petru 
Varga ne mărturisește : 
„Brigada lui Dudescu este 
o brigadă omogenă, bine 
închegată. Dacă în a- 
ceastă brigadă ai obținut 
„certificatul de bună pur
tare" poți merge oriunde, 
la orice brigadă de la 
mină sau din Vale. Ase
menea „certificat" au ob
ținut de la Dudescu, Neș- 
tean, Sava, Ivâcșan, 
cum șefi de brigadă

a- 
la

Vul-
pri-

sectorul l al minei 
can". în abataj, în 
mul schimb de 8 ore, din 
dialogul purtat cu șeful 
brigăzii, cu ortacii săi 
am re(inut faptul că mă
surile stabilite de condu
cerea partidului la recen
ta Consfătuire de lucru 
de la C.C. al P.C.R. au 
fost primite cu vie însu
flețire, cu deplină apro
bare, cu o pasionantă an
gajare în bătălia pentru

Constantin GRAURE

(Continuare în pag. a 3-a)
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Receptivitate, urmată 
eficientede măsuri

Odată cu organizarea ac
tivității minerilor în trei 
schimburi a cîte 8 ore pe 
zi, a apărut necesitatea ea 
și cantinele care pregătesc 
*** 1 ma_ 

adapte- 
noile 

pe care

servesc
gratuită să-și

și 
sa
ze funcționarea la 
exigențe. Aspectele 
le vom releva vădesc, că, 
așa cum de altfel era de 
așteptat, conducerea 
I.A.C.C.V.J. a dovedit re
ceptivitate față de noile 
cerințe și operativitate, 
concretizate în luarea 
mai adecvate măsuri 
tru ca toate unitățile 
pregătesc și servesc 
gratuită pentru mineri

celor 
pon

ce 
masa 

să

treacă din mers, fără nici 
un rabat la calitatea și con
sistența meselor, la noua 
organizare. Așa cum ne-a 
informat ing. Miron Buta- 
ru, director adjunct 
I.A.C.C.V.J, primele 
suri au avut drept 
reîmpărțirea 
pe noile schimburi, acor- 
dîndu-se o atenție deosebi
tă structurii, numărului deț 
lucrătoare și competențe
lor schimbului I, acum cu 
sarcini sporite și, în conse
cință, mai numeros in com-

Toma ȚAȚARCA

al 
m d'
scop 

personalului



2 Steagul roșu MARȚI, 8 FEBRUARIE 1383

Tinerii—implicați activ în înfăptuirea 
sarcinilor economico-sociale

Conferința de dare de 
seamă și alegeri a orga
nizației orășenești Petrila 
a ' U.T.C. și-a desfășurat 
lucrările sub semnul an
gajării plenare a tinere
tului alături de ceilalți 
oameni ai muncii, pentru 
îndeplinirea' exemplară a 
obiectivelor ce le revin 
din hotărîrile , Congresu
lui al Xll-lea și Confe
rinței Naționale ale parti
dului și ale Congresului al 
Nl-lea al Uniunii Tinere
tului Comunist.

Darea de seamă și luă
rile de cuvînt au anali
zat eu exigență, in spirit 
critic și autocritic, acti
vitatea comitetului oră
șenesc, a organelor și or
ganizațiilor de tineret din 
Petrila, aportul lor la 
înfăptuirea sarcinilor în
credințate de partid, de 
secretarul general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
pe târimul producției și 
educației prin muncă și 
pentru muncă.

S-a apreciat că marca 
majoritate a organizați
ile de tineret, îndruma
te și sprijinite de organi
zațiile de partid, de comi
tetul orășenesc U.T.C. au 
desfășurat o bună activi
tate pe linia vieții de or
ganizație, au mobilizat și 
antrenat tinerii să parti
cipe la o activitate so
cială utilă, eficientă in 
abatajele minelor, la pre
pararea cărbunelui, la 
confecționarea mobilei, la 
înfrumusețarea orașului. 
A fost scoasă în relief ac
tivitatea bună desfășura
tă in producție de tinerii 
de la organizațiile HI Și 
XI de la l.M. Petrila. cei 
de la preparație, care 
și-au dus o contribuție 
însemnată la realizarea și 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe anul 1982. In da
rea de seamă au fost e- 
vidențiate comitetele
U.T.C. de la minele Lonea 
Petrila, preparație, liceul 
industrial pentru reali
zarea și depășirea planu
lui economic finanțat și 
nefinanțat. De asemenea. 

Receptivitate, urmată 
de măsuri eficiente

pentru miile de ore de 
muncă patriotică desfă
șurată la înfrumusețarea 
orașului, a zonelor de a- 
grement, a incintelor u- 
nităților economice și 
instituții au fost declara
te fruntașe. organizațiile 
1, 2, 6, 8 A și B și IX de 
la l.M. Lonea, 3, 5, 7 și 
8 B de la l.M. Petrila, 1, 
3, 4 și 5 de la preparație, 
din comerț, E.G.C.L., li
ceul industrial și toate 
școlile generale.

Cu toate rezultatele ob
ținute în activitatea eco- 
nomico-socială, în între
cerea utecistă și la ac
țiuni patriotice, tinerii
in/t/iitttifinirriifiruntu.
CONFERINȚE ALE 
ORGANIZAȚIILOR 

U.T.C.
tiutut/niwnuMUft/wnu
de la minele Lonea și Pe
trila nu pot fi pe deplin 
mulțumiți de aportul lor 
in producție. Unitățile 
miniere respective, în pri
mii doi ani ai actualului 
cincinal nu și-au realizat 
sarcinile rămînînd datoa
re economiei naționale eu 
însemnate cantități de 
cărbune. Au fost nume
roase încălcări ale disci
plinei teluiologicc și a 
muncii, s-a manifestat 
fluctuația forței de mun
că în care e implicat ti
neretul mai ales care nu 
respectă ordinea și dis
ciplina. Neîmplinirile, a- 
șa cum a reieșit din da
rea de seamă, din cuvîn- 
tul participanțiilor loan 
Toacă, Ionel Zmău, Ilie 
Bălănescu, Aurelian Co
jocarii, Ilie Ignat se da- 
torese în parte și stilului 
de muncă al comitetelor 
orășenesc și din între
prinderi ale U.T.C., datori
tă nefolosirii tuturor 
formelor și mijloacelor 
care le-au stat la înde- 
mînâ pentru a face ca 
toți tinerii să înțeleagă 
că numai printr-o activi
tate productivă, unitate 
în gindire și acțiune pot 

înfăptui sarcinile ccono- 
mico-sociale ce le sint 
încredințate.

Din dezbateri, a rezul
tat necesitatea constitui
rii formațiilor de lucru, 
de brigăzi ale tineretului, 
care prin muncă, disci
plină și elan tinerdsc să 
contribuie la creșterea 
producției de cărbune. Să 
se acționeze pentru sta
bilizarea, calificarea și 
integrarea in formațiile 
de lucru a tinerilor, a- 
plicarea inițiativei „Prie
tenii noului încadrat în 
muncă", cît și organizarea 
unor activități politico- 
educative și cultural-dis- 
tractivc pentru tinerii de 
la unitățile miniere, de 
la celelalte întreprinderi 
și instituții ale orașului. 
In cuvîntul lor, Carmen 
Pătrașcu, Natașa Zorilă, 
Dan Mic, Paulina Ma
rian, Petru Magda, Ma- 
rineia Jugănaru au insis
tat pe îmbunătățirea vie
ții de organizație, a învă- 
țămîntului U.T.C. și, în 
special, pe desfășurarea 
de către comitetul orășe
nesc U.T.C., de factorii c- 
ducaționali, a unei activi
tăți cu mare putere de 
convingere, în rîndul u- 
nor tineri pentru educa
rea lor în spiritul dra
gostei de patrie, partid și 
popor, al concepției ma- 
tertalist-șltrnțifiee despre 
lume și viață, cunoscind 
că mai sint tineri care 
încalcă normele eticii și 
echității socialiste.

Tinerii din orașul Pe
trila, mobilizați plenar de 
îndemnurile secretarului 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sînt ferm ho- 
tăriți să-și aducă întrea
ga contribuție la crește
rea producției de cărbune, 
la dezvoltarea eeonomi- 
co-socială a orașului.

Conferința organizației 
orășenești U.T.C. Petrila 
a reales în funcția de 
prim-secretar pe tovară
șul Ion CARVAȚCHI.

Teodor RUSU

Festivalul național „Cîntarea României"

Reînnoirea repertoriilor - 
garanție a viabilității actuiui artistic

Situată în avangarda de
mersurilor educaționale ale 
societății socialiste, arta 
dramatică a cunoscut și 
cunoaște o neoprită diver
sificare a genurilor și a 
mijloacelor de expresie. 
Teatrul politie, teatrul 
poetic, spectacolelc-dezba- 
tere, teatrul de idei, come
diile satirice etc., adăugate 
genurilor și speciilor cla
sice, înalță în inimile spec
tatorilor idealurile actua
lității sau satirizează con
secințele nocive ale medio
crității.

Alături de teatrele pro
fesioniste. amatorii își în
cearcă puterile abordînd 
piese într-un act ori in 
mai multe acte, piese pen
tru copii, piese de inspira
ție folclorică.

In actuala ediție a Festi
valului național „Cîntarea 
României", îmbucurător 
este faptul că, numeric vor
bind, nouă formații au răz
bit în faza județeană. îm
bucurătoare este și o anu
me stabilizare a unui pu 
blic pe care spectacolele 
respectivelor colective ar
tistice au izbutit să o facă 
posibilă. Spectatorii de la 
Lonea, Petroșani sau Lu- 
peni iau loc în sălile de 
spectacole atrași de nivelul 
artistic bun al reprezenta
țiilor. Faza județeană des
fășurată sîmbătă la Casa 
dc cultură Petroșani a con
vins încă o dată că o seric 
de formații au făcut pași 
siguri pe calea afirmării s. 
teatrul muncitoresc „Ana 
Colda" din Lupeni, teatrul 
pentru copiii al Casei de 
cultură Petroșani, formația 

Clubului muncitoresc Lonea, 
Celelalte grupări artistice 
(Vulcan, Aninoasa, alte 
două ale Casei dc cultură) 
s-au situat la un nivel ac
ceptabil.

Cu evoluții mereu ascen
dente, artiștii teatrului 
muncitoresc „Ana Colda" 
din Lupenl (secția română) 
au realizat, cu „Opinia pu
blică". (regia : Nicolae
Gherghe), un spectacol di
namic, plin de vervă sati
rică, fiecare personaj fi
ind diferențiat prin mijloa
ce dc expresie originale a- 
decvate pentru a-i da în

Teatrul scurt politic al clubului sindicatelor din 
orașul Vulcan, evoluează pe marea scenă a Festivalu
lui național „Cîntarea României".

Foto : Șt. NEMECSEK

vileag atitudinile și carac
terul.

Teatrul în limba maghia
ră din Lupeni, o formație 
consecventă față de sint* 
însăși, dobîadind siguran
ță seenică în ultimii doi 
ani de bogată activitate, a 
convins prin precizia și 
sobrietatea stilului inter
pretativ.

Casa de cultură Petro
șani, mai bine reprezenta
tă decit oricînd (trei for
mații : teatru în mai multe 
acte, teatru folcloric și 
teatru pentru copii) a con
firmat așteptările numai 
prin spectacolul pentru co
pii „Fotbal cu peripeții" 
(text și regie : Gh. Negra- 
ru). Structurată și turnată 
in formele alegoriei, a- 
ceastă hazlie comedioară 
stîrncște inocente hohote 
de rîs atît copiilor cît și 
adulților. Acuzînd o lipsă 
de formă, explicabilă prin 
numărul insuficient dc re
petiții, atit formația de 
teatru in mai multe acte 
(cu spectacolul „Vespa
sian a] doilea" de 1. Di- 
nescu), cît și cel folcloric 
(eu „Păcală argat" de P. 
Dulfu) au evoluat sub po
sibilități. Menționăm că 
„Vespasian al doilea" este, 
de un an încoace, singura 
noutate în repertoriul de

''piese in mai multe acte, la 
Casa de cultură Petroșani.

în nota obișnuită, adică 
bună — formația dc teatru 
în mai multe acte a clu
bului din Lonea, eu spec
tacolul „Nu ne naștem toți 
la aceeași virstă" de T. Po
pescu.

Cele două formații de 
teatru într-un act (aparți
nând cluburilor din Vulcan 
și Aninoasa) se află la în
ceput de drum. Pasiunea, 
cazul — mai ales — al ce
lor din Vulcan, va implica 
perseverență și-i va condu
ce la perfecționare. Des
chiderea spre un reperto
riu ancorat în problemati
ca majoră a zilelor noastre 
este remarcabilă la amân
două.

Un eveniment nedorit 
de la faza județeană re
cent încheiată a absentat 
nejustificat formația de 
teatru scurt a clubului Lo
nea.

E bine ca toate trupele 
de teatru prezente pe sce
nă cu acest prilej, și nu 
numai ele, să nu omită un 
aspect esențial : reînnoi
rea constantă a repertori
ilor este o modalitate de 
lucru care va face posibilă 
evitarea rutinei.

loan T ASCU

F (Urmare din pag. li

parație cu situația de pînă 
acum. Cu același prilej s-a 
revăzut mobilierul, com- 
pletîndu-se numărul de 
mese și scaune ca și vesela 
și tacîmurile. Pentru ser
virea mesei de către mi
neri în condiții optime, 
cantinelor miniere lc-a fost 
repartizată vesela necesa
ră. De asemenea, au fost 
procurate și repartizate 
cantinelor și căminelor de 
nefamiliști 400 fețe de ma
să, dotare care concură la 
completarea cadrului plă
cut și în același timp i- 
gicnic de servire a meselor 
și de cazare. Pentru un 
plus de siguranță în func
ționare, toate sobele de 
gătit au fost supuse unui 
control, prilej cu care s-au 
făcut și unele mici repara
ții dc către echipele de în
treținere. De menționat că 
o parte din sobe au fost re
cent transformate pentru 
folosirea cărbunelui și a 
deșeurilor de lemn și re
ducerea consumului de 
combustibil lichid utilizat 
înainte. Șirul măsurilor 
dc dotare și organizatori
ce luate cu operativitate a 
fost continuat cu repartiza
rea pe lingă toate canti- 
nele m uiere, a unor cadre 
din a,.aratul de lucru al 

întreprinderii. In perioada 
6—13 februarie, acești lu
crători participă direct la 
rezolvarea problemelor 
organizatorice și de, altă 
natură legate de adaptarea 
ia -noul program de lucru, 
răspund direct de buna des
fășurare a activității la 
cantinele din unitățile mi
niere.

Au fost, totodată, redis
cutate și perfectate con
tractele cu diferiți furni
zori, acțiune prin care s-au 
asigurat cantitățile nece
sare de carne, conserve din 
carne și pește, produse 
lactate etc., la care se a- 
daugă rezervele proprii de 
care dispun unitățile. Din
tre rezervele proprii sînt 
de menționat cele 400 de 
tone de cartofi, rădăcinoa- 
sele și murăturile, stocuri 
care pot fi completate cu 
operativitate, în raport de 
consumuri, în baza con
tractului încheiat cu 
C.P.V.I.L.F.

Dirl enumerarea preo
cupărilor pe care conduce
rea I.A.C.C.V.J. le-a avut 
și le are în continuare în 
aceste zile, urmate, în ma
joritatea cazurilor, de ac
țiuni concrete și eficiente, 
se desprinde în mod firesc 
concluzia că se dispune de 
tot ce este necesar pentru 
a se oferi minerilor me
niuri diversificate și consis
tente în cadrul meselor 
gratuite de care ei benefi
ciază. _->.

•Se pregătește moderna sala de mese a cantinei miniere de la l.M. Lupeni 
pentru servirea mîncării unui nou schimb c.e intră în subteran. Măsurile luate 
pentru îmbunătățirea activității se fac simțite.

Sărbătorirea majoratului
î Ieri, la Liceul de mate- 
i matică-fizică Petroșani a 
î debutat o suită de mani- 
; festări educative dedicate 
; sărbătoririi majoratului. 
I Organizată cu sprijinul 
j Comitetului municipal 
j U.T.C., „Săptămîna ma

joratului" cuprinde ac
țiuni atractive și variate 
ca formă și tematică. Re
țin atenția expunerea 
„Marile realizări ale po
porului român obținute în 

edificarea societății socia
liste multilateral dezvol
tate", simpozionul inti
tulat „Tineretul — o pro
blemă în lumea capitalis
tă", o expoziție filatelică, 
o sesiune de comunicări 
știițifice ale elevilor. în a 
doua parte a săptămînii, 
realmente interesantă se 
anunță masa rotundă pe 
tema „Majoratul — vîrsta 
marilor încercări și con
fruntări", la care printre 

invitați •— specialiști din : 
diferite domenii — se vor ș 
număra și foști elevi ai j 
liceului. Din cuprinzăto- j 
rul ciclu de activități mai ! 
spicuim și vizionările de f 
filme pentru tineret, ins- ■: 
pirate din problematica i 
majoră a lumii contempo- i 
rane. Săptămîna se în- ? 
chele cu o seară cui tu- ; 
ral-distractivă pentru e- i 
levi, organizată la sediul ’ 
liceului. (I. IONESCU)

Răspundem 
cititorilor

gj CONSTANTIN SULI- 
MAN, Petroșani : Pentru a 
crea versuri trebuie mai 
intîi să cunoașteți perfect . 
gramatica limbii române, 
nu înșiruirea unor propozi
ții obișnuite „ce din coadă 
au să sune". Citiți-1 cu a- 
tenție și dragoste mai in
tîi pe Eminescu !

■ VTNTILA I LORESCU, 
Uricani : în legătură cu 
problema pe care o rela-v 
tați în scrisoarea trimisă, 
vă invităm la redacție, ca
mera nr. 10, pentru a avea 
o discuție personală.

■ EMERIC LANYI, Pe
troșani : Aspectele de ne
glijență din munca facto- 
riței venită recent în car
tierul dv. și semnalate re
dacției de dv. 6-au confir
mat în cursul cercetărilor 
făcute de conducerea Ofi
ciului municipal de poștă 
și telecomunicații. Vinova
ta a fost sancționată și a- 
tenționată să-și facă conș
tiincios datoria.
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Sub egida „Daciadei“

Un cencurs ai tinerelor 
speranțe la schi alpin
Duminică, in Paring, in apropierea cabanei 

I.E.F.S. s-a desfășurat un concurs al tinerelor spe
ranțe, etapa județeană a tradiționalului concurs do
tat cu „Cupa U.T.C." la schi. în ciuda vintului pu
ternic și a gerului, această competiție, desfășurată 
sub egida „Daciadei", a atras un mare număr de 
tineri. Au fost prezenți tineri schiori din Ghelar. 
Deva, Hunedoara, Călan, Hațeg și din toate locali
tățile Văii Jiului. La organizarea concursului și-au 
adus o importantă contribuție C.M.E.F.S. Petroșani 
și un numeros grup de arbitri de schi.

Rezultatele au fost omologate după două manșe 
de slalom special, pe o pîrtie de dificultate medie. 
Concurenții din Valea Jiului s-au detașat net prin
tre cei mai buni, confirmînd încă o dată valoarea 
ridicată a tinerelor speranțe ale schiului alpin din 
municipiul Petroșani. Acest fapt este dovedit de cla
samentul final.

La fete, primul loc a fost cîștigat de Mirela Stă-
• ncscu, de la Liceul industrial Petroșani. Pe locul 
II s-a situat Cristina Ciortan, tot de la Liceul in
dustrial Petroșani, iar pe locul 111 Iuliana Morar, 
de la Liceul „Decebal“ din Deva.

La băieți, clasamentul se prezintă astfel : locul 
I Răzvan Marica, locul II, Remus Butuza, III Tibe- 
riu Suclu, toți trei de la Liceul industrial Petroșani.

S. VIOREL
_____________________________________________________ -

în cadrul ediției de iar
nă a „Daciadei", duminică, 
ti februarie a.c., în Paring, 
s-a desfășurat etapa jude
țeană la sanie rezervată 
tinerilor între 14—19 ani 
fete și băieți. Competiția 
„Săniuța de argint11 a fost 
organizată de Comitetul 
județean al U.T.C., cu spri
jinul Comitetului munici
pal U.T.C. Petroșani și a] 
organului de specialitate. 
Pirtia pe care s-a desfășu
rat această competiție a 
fost destul de grea, în spe
cial pentru acei concurenți 
care s-au prezentat in con

„Săniuța de argint44
clus cu sănii necorespunză
toare sau nu au știut să-și 
conducă propria sanie pe 
spațiul cel mai adecvat al 
pîrtiei. Din acest punct de 
vedere, concurenții Văii 
Jiului s-au adaptat mult 
mai bine condițiilor, reu
șind în final să ocupe ma
joritatea pozițiilor fruntașe.

lată primii trei clasați : 
fete : 1. Liliana Ludi (Școa
la generală nr. 1 Petriia) ; 
2. Marinela Silion (Școala 
generală Ghelar); 3. Car
men Lazăr (Liceul mate
matică și fizică Petroșani); 
băieți : 1. Vasile Mînzat

Numeroși elevi de la 
Școala sportivă din Pe
troșani de virstă preșco
lară și din clasele mici 
iși însușesc aptitudini
le și îndemînarea de 
schiori in pitorescul pei
saj din masivul Paring. 
Oare cîți dintre ei se 
vor număra peste ani 
printre sportivii de per
formanță ce vor domina 
concursurile de schi din 
țară ?

(Școala generală nr. 1 Pc- 
trila ; 2. Lucian Boța (Li
ceul industrial minier Pe
troșani) ; 3. Sergiu Kalman 
(Școala generală nr. 1 Pe
triia).

Așadar, la etapa finală a 
acestei frumoase competiții 
municipiul și județul nos
tru va fi reprezentat de 2 
sportivi din Petriia cărora 
le dorim o comportare cit 
mai bună și un loc cit mai 
sus in clasamentul genera) 
pe județe.

Steicu BALOI

Cronica muntelui

Animație de zile mari 
in Paring

dîmi-La prima oră a 
neții, duminică, termo- 
trul înregistra un ger de 
minus 12 grade. Dar „ba
rometrul" solicitărilor ac
cesului spre zona alpină 
— instalația lele scaunului 
din Paring — a înregis
trai valori ridicate.

Mulți turiști erau dor
nici de a ajunge la timp 
și a asista ca spectatori 
la concursurile de schi și 
săniuțe.

Parîngul a cunoscut, 
deci, o animație de zile 
mari. Cele două instalații 
de schilift ale A.S. Utila
jul au funcționat fără în
treruperi. S-a simțit însă 
lipsa acestor instalații 
după ora 14, cind și-au 
întrerupt funcționarea. 
Avansăm din nou, dînd 
glas dorinței zecilor de 
amatori de schi, propune
rea de a se prelungi func
ționarea acestor două ins
talații, sîmbăta și dumi-

ac-
nica, cel puțin încă două 
ore in plus față de 
tualul program.

Din nefericire pe pirtia 
de schi s-a înregistrat și 
un accident. In zona vis
colită, de vîrf de pantă, 
unde drumul de tractor a 
lăsat o brazdă adîncă, pe 
poiana mare de sub sta
ția meteorologică, un tî- 
năr schior a suferit mul
tiple fracturi. Formația 
„Salvamonl" Petroșani a 
intervenit cu promptitu
dine, operativ.

Este regretabil, de ase
menea, că la cabana Rush 
au lipsit de pe masa tu
riștilor : 
băuturile 
mai ales 
favoarea 
celeași „articole" nu 
lipsit însă, găsindu-se 
abundență la micul 
fet de la telescaun.

apa minerală 
răcoritoare 

ceaiul cald...
„tăriilor".

,a

și 
. în 
A- 
au 

din 
bu-

Viorel STRAt Ț |

Pentru o largă 
participare 
la sportul 
de masă

După redeschidere, in 
vara anului trecut, a bazei 
sportive din parcul Dr. 
Petru Groza din Petriia, 
patronată de preparatorii 
din localitate, s-au asigurat 
pentru oamenii muncii din 
oraș, mai ales pentru ti
neri, noi condiții de a 
practica sportul preferat. 
Tenisul de masă, de aici, 
are mulți adepți din rîn- 
durile tinerilor. în perma
nență au loc fie competiții 
oficiale, fie întreceri orga
nizate ad-lioc. Cel mai im
portant salt în activitatea 
sportivă de masă l-a făcut 
secția de popice care la 
scurt timp după organiza
re a Înființat 3 echipe. Una 
de seniori, alta de juniori 
și una de fete. De altfel, 
echipele de popice ale 
preparatorilor, participă la 
campionate. Pentru popu
larizarea popicelor, secția 
respectivă a Asociației 
sportive „Preparatorul", 
cu sprijinul C.M.E.F.S. Pe
troșani, a organizat în ziua 
de 6 februarie și va conti
nua in data de 13, pe are
nele „Jiul" și „Preparato
rul" din localitate, un con
curs rezervat juniorilor si 
junioarelor.

în vederea dezvoltări 
activității sportive de ma
să, cu prilejul .ședinței d. 
analiză a Asociației sporti
ve „Preparatorul" Petriia. 
care a avut loc la începu
tul acestei luni s-a propus 
ca organizațiile de sindicat 
și U.T.C. «ă organizeze în
treceri la diferite diseipii 
ne sportive.

Ladislau LUPA, 
preparația Petriia

Producții 
peste 

prevederi 
ăjrmare din pag. 1) 

saroș și Constantin Cio- 
bănoiu.

La mina Vulcan, tot 
sectorul 11 este cel care a 
depășit sarcinile stabili
te prin preliminarul 
schimbului cu 33 de tone.

Realizările obținute de 
întreprinderile și sectoa
rele amintite sint primele 
succese înregistrate în 
primul schimb al primei 
zile de aplicare a noului 
program de lucru.

>4"4- • •- • •• • >• • c— •

i Urmare din pag. I)

i apropiere, cei doi tizi Ni- 
i eolae Gheorghevici și
4 Cîrpan robotesc de zor.
4 — Noi, și înainte lu-
4 eram 8 ore, încălecam șu-
4 turtle, intervine Moldo- 
4 van. Numai astfel am
4 putut realiza planul și 
ț cei 70 ml-iți plus in anul
4 trecut. Cu noul program, 
4 productivitatea muncii va
♦ crește considerabil. Dru-
4 mul spre cărbunC~ va fi 
ț „croit" mai repede, dar 
î și noi cîștigâm mai mult. 
T Printre stîlpii de susți- 
4 nere, ortacii lui Glișcă
♦ se agită cu folos, cărbu-
♦ nele se revarsă generos
♦ în transportoare și totuși 
' șeful de brigadă e ne- 
i mulțumit.
| — De dimineață am a-
♦ vul silozul înfundat, am 
i

(Urmare din vag I)

sime). Una puteai să faci 
în 6 ore și alta se poate 
rezolva acum, în 8 ore. 
Chiar și ^defecțiunile elec
tromecanice pot fi depista
te și remediate în aceste 
condiții și putem să ne în
cheiem și ciclul. De ase
menea, faptul că eu mă 
întîlnesc cu toate 3 schim
burile este un mare avan
taj, nu se mai poate pasa 
nerealizarea de la unul la 
altul, întrucît nu puteam 
să controlez imediat deoa
rece aveam un schimb pe 
săptămînă cu care nu mă 
intîlneam de loc", ne re
lata șeful de brigadă llie 
Amorăriței.

»■ . e- ■ . »- -4- - - 9- ■ a.

O ZI OS
pierdut aproape două ore. 

Ambițioși, ortacii lui 
Glișcă vor să fie și de a- 
ceastă dată printre pri
mii. „Acum cind frontul 
e mai bine plasat — nu 
e totuna să fii alături cu 
opt ortaci de muncă in 
frontal sau cu 13, cum 
sint acuma — cu sigu
ranță ne vom ridica mult 
peste acest nivel. Numai 
să meargă transportoa
rele șnur, de cărbune să 
n-aveți grijă. O spune 
un miner cu experiență"; 
Glișcă are 27 de ani în 
subteran, e leat de me
serie cu șeful sectorului, 
inginerul Ion Vasile, care 
a pornit-o de la funcția 
de vagonetar.

Pentru llie Amorăriței 
și brigada pe care o con
duce este clar că trecerea 
la programul de lucru de 
3 schimburi pe zi inseam-

tettUfUHUMUUltUMHlUU».

UN SUCCES 
MINERESC

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZ,

nă tăierea în fiecare schimb 
de 8 ore a unei fîșii, deci 
3 fișii pe zi, ceea ce în
seamnă zilnic 1200 tone de 
cărbune cocsificabil, adică 
o depășire medie de 200 
tone. Depășirea zilnică a 
planului eu 200 tone de
••• •«. .4. . »■ • .4. .«•

— E bine și la Eugen 
Crăsuc, aduce vestea tî- 
nărul subinginer topograf 
Dafinel Chibea Verdeș.

La întoarcere, pe gale
rie, aflăm că am ratat o 
premieră... sentimentală. 
Astăzi, cind toți ortacii 
din Vale, au adoptat, la 
îndemnul secretarului ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
programul de opt ore, 
cind toți se străduiesc să 
demonstreze eficiența a- 
cestei măsuri, pentru spo
rirea bazei energetice a 
țării, dar și pentru bună
starea lor, pentru Ion Ru
ta, miner tînăr, în vîrstă 
de aproape 30 de ani, a 

însemnat prima zi în func- 

cărbune înseamnă o depă
șire a sarcinilor lunare cu 
15—20 la sută, deci și re
tribuția tarifară obținută 
va crește proporțional.

La ieșirea din schimbul 
1, minerii Vasile Negoiță, 
Petru Chițimia, Dumitru 
Rotaru. Laurențiu Kelemen, 
Arpad Kurpe, Gheorghe 
Stăruială. Ambruș Sas, co
ordonați de maistrul mi
nier Aurel loniță raportau 
tăierea integrală a fîșiei — 
400 de tone — și aducerea 
combinei din nou în front 
pentru ca schimbul urmă
tor să intre în fișia urmă
toare. Așadar, un succes 
mineresc pe frontul căr
bunelui, care deschide ca
lea altora.

(ia de șef de brigadă. ?
— Tinerețea nu e un | 

impediment, ni se destăi- 
nuie șeful suitorului, Ion • 
Vasile, contează price- 4 
perea în minerit șt capa- 4 
citatea de bun organiza- 4 
tor al locului de muncă. 4 
Sperăm că Ion Bula va 4 
ține minte această zi cu 4 
adevărat memorabilă 4 
pentru biografia lui și nu 4 
ne va dezminți. 4

Ortacii de la sectorul 4 
Ill al minei Petriia și-au 4 
făcut cu prisosință dato- 4 
ria încă din prima zi a 4 
aplicării noului program 4 
de lucru. O dovedesc re- 4 
zultatele primului șut de 4 
opt ore — 320 tone de 1 
cărbune, ceea ce repre- * 
zintă peste 10 procente în ț 
plus față de sarcinile j 
schimbului și 40 la sută 4 
din producția zilnică. ț

Bărbații din prima linie!
fti .— — — A Ia. —. — , , Tal, TT . _ . ...(Urmare din pag. 1}

aprovi- 
materiale. 
planificați

mai mult cărbune. La 
plecarea din abataj, i- 
nainte de a ne strînge 
mina, cunoscutul briga
dier Mihai Dudescu ne 
spune: „Să nu uitați să 
consemnați următorul lu
cru ; dacă avem goale, noi 
pușcăm și de două ori pe 
schimb. Sîntem hotărîți 
să dăm mai mult cărbu
ne țjatriei".

in ra 6,30. Cu ingine- 
i!rul loan Tureanu, 

șeful sectorului, ne 
îndreptăm spre un alt 
loc de muncă : abatajul 
cameră nr. 1 din stratul 
3 blocul IV. Ortacii lui 
Mihai Neștean dau deja 
forotul afară din abataj. 
Ne interesăm de prezență, 
de plasare, de 
zionarea cu 
„Toți ortacii 
azi la șut sint prezenți. 
Nu avem probleme, cu in
disciplina-, cu plasarea. 
Problema pe care o mai 
avem este aprovizionarea 
cu lemn. De cele 
multe ori 
verde și 
nat. Acest 
greunează 
mică a preliminarului", se 
destăinuia Mihai Neș
tean.

jungem la un al 
M treilea loc de mun

că, la o brigadă de 
pregătiri, cea condusă de 
de Teodor Priscă. ^Azi 
— ne spunea brigadie
rul — facem treabă bună. 
Instalațiile merg strună, 
ducem însă lipsă de goa

mai 
lemnul este 
supradimensio- 
lucru ne în- 
realizarea rit-

le". Pe loc, șeful sectoru
lui ia măsuri de aprovi
zionare.

/n itinerariul nos
tru prin sectorul I, i 
inginer loan Torea- ?

și sing. Petru Varga 1 nu ,
se întrețin cu minerii pe ț .----- ------- 1-1---ett

de
tema aprovizionării 
materiale și piese 
schimb, a acordului glo
bal, a folosirii integrale 
a timpului de lucru în a- 
bataj, a utilizării la ma
ximum a instalațiilor, a 
întăririi ordinii și disci
plinei. „Pentru 
mers al producției 
cărbii’ie in sector, afirma 
loan Tureanu, tret-.- 
să se rezolve urgent pro
blema plasării, pe toate 
schimburile, de mecanici 
la puțul 10. De acest puț 
depinde realizarea exem
plară a sarcinilor noastre 
d e plan".

In notesul reporteru
lui sint scrise citeva nu
me ale celor care, în a- 
bataje, din primul schimb 
de 8 ore, s-au implicat cu 
responsabilitate și conș
tiință muncitorească în 
bătălia pentru mai mult 
cărbune : Gheorghe Mar
tin, Teodor But, Francisc 
Moroșan. Dumitru Dro- 
botă, Petru Anastasie și 
mulți alți ortaci de-ai lor, 
oameni de nădejde care 
alături de toți minerii 
Vulcanului, de toți mine
rii Văii Jiului, fac toiul 
pentru a asigura dezvol
tarea puternică a 
energetice a fărîi.

1
I
i

bunul 1 
de 'i 

irma < 
buie '

bazei
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LA UNIVERSITATEA STRASBOURG

„Zilele culturii românești"
Daclarații, apaluri pentru 

încetarea cursei înarmărilor
PARIS 7 (Agerpres). La 

Universitatea Strasbourg 
s-a desfășurat, sub aus
piciile ambasadei româ
ne în Franța și Institutu
lui român, care funcțio
nează în cadrul acestei 
universități „Zilele cul
turii românești". Au fost 
organizate, cu această o- 
cazie, matinee de poezie 
și muzică românească, în 
cadrul cărora au fost sus

ținute recitaluri de poe
zie românească și au 
fost prezentate piese re
prezentative ale unor com
pozitori români.

A fost prezentat, de a- 
scmenea, un ciclu de fil
me documentare privind 
istoria, cultura, folclorul 
și frumusețile turistice 
ale României, precum și 
filmul artistic „Columna",

BONN 7 (Agerpres). Can
celarul R.F.G., Helmut 
Kohl, a dat publicității o 
declarație conținînd punc
tul de vedere al guvernu
lui cu privire la reuniunea 
de la Madrid, ce urmează 
să-și reia, marți, lucrările.

în declarație se lansea
ză un apel pentru ca reu
niunea să elaboreze un do
cument final de substanță, 
care să reprezinte un pro
gres pentru popoarele con-

S.U.A. SI NORVEGIA 
VOR ÎNTREPRINDE, IN- 
CEPIND DE LUNA VI
ITOARE, CERCETĂRI 
pentru a stabili dacă subs
tanțele poluante care s-au 
concentrat în ultimii zeci 
de ani în atmosfera arctică 
influențează clima, s-a a- 
nunțat la Washington. Da
tele de pînă acum, inclu
siv „modelele" realizate cu 
ajutorul computerelor, re
levă că particulele poluan
te conținînd carbon, exis
tente în atmosferă, rețin 
radiația solară, ceea ce 
poate duce la încălzirea at
mosferei polare.

ÎNTR-UN INTERVIU 
acordat agenției Taniug, 
președintele Pakistanului, 
Zia-Ul Haq, și-a exprimat 
încrederea că „raportîn- 
du-se la problemele inter
naționale actuale și men- 
ținîndu-și poziția de a nu 
accepta politica blocurilor, 
mișcarea de nealiniere va 
fi capabilă să joace un rol 
important în promovarea

sporirii securității mem
brilor ei și, totodată, să 
descurajeze folosirea forței 
în relațiile internaționale".

FORȚELE FRONTU
LUI FARABUNDO MAR
TI pentru Eliberare Națio
nală (FMLN) din Salvador 
și-au intensificat acțiunile 
în departamentul Mora- 
zan, inițiind atacuri îm
potriva trupelor dislocate 
în localitatea Sociedad — 
informează agenția Pren- 
sa Latina. Lupte între in
surgenți și unități ale ar
matei s-au desfășurat, de 
asemenea, în localitatea 
San Augustin.

tinentului și care, să con
țină, de asemenea, un 
„mandat precis pentru o 
conferință asupra dezar
mării in Europa",+

WASHINGTON 7 (Ager
pres). Sarcina prioritară a 
momentului actual o cons
tituie încetarea periculoa
sei și costisitoarei curse a 
înarmărilor, care amenință 
civilizația terestră cu dis
pariția completă — a de
clarat senatorul democrat 
Alan Cranston, într-o 
conferință de presă orga
nizată la San Francisco.

Politica de creștere con
tinuă a cheltuielilor mili
tare, a relevat el, provoacă 
o agravare puternică a di
ficultăților economice și 
financiare ale Statelor U- 
nite, duce la creșterea șo
majului și la deteriorarea 
nivelului de viață a mi
lioane de americani. Pe 
plan extern, ea complică 
situația internațională și 
sporește pericolul unei ca
tastrofe termonucleare, a 
apreciat el.

Calendar săptămînal
8 FEBRUARIE
— Se reiau lucrările reuniunii de la Madrid a 

statelor participante la Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa ;

— Vicepreședintele S.U.A., George Bush, începe 
o vizită la Paris ;

. — Vizita oficială a ministrului afacerilor exter
ne al Olandei, Haus Van den Brock, în Iordania ;

9 FEBRUARIE
— Vicepreședintele S.U.A., George Bush, face 

o vizită la Londra ;
— Vizita oficială a ministrului de externe bel

gian, Leo Tindcmans, în Austria ;
— Ministrul de externe isrâelian, Yitzhak Sha

mir, efectuează o vizită la Bruxelles ;
10 FEBRUARIE
— Are ioc reuniunea de două zile a Comitetului 

interimar al Fondului Monetar Internațional, la 
Washington ;

— Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, incepe o vizită de trei zile in Kenya ;

— Ministrul de externe japonez, Shintaro Abe, 
și secretarul de Stat al S.U.A., George Shultz, au 
convorbiri la Tokio ;

— Reluarea, la Bruxelles, a convorbirilor dintre 
S.U.A. și țările CEE asupra disputelor din comerțul 
cu produse agricole ;

11 FEBRUARIE
— în 1979 a fost proclamată Republica Isla

mică Iran. (Zi națională) ;
— Convorbiri, la Tokio, în probleme comerciale 

între S.U.A., țările CEE, Japonia si Canada ;
12 FEBRUARIE
— înt 1924 a apărut primul număr al ziarului 

„L’Unita", organ central al Partidului Comunist 
Italian ;

— începe turneul de o lună al reginei Elisabeta 
a Marii Britanii în Jamaica, Insulele Cayman, Me
xic, S.U.A. și Canada ;

13 FEBRUARIE
— Au loc alegeri prezidențiale în Republica 

Cipru ;
— Vizita în Uganda a secretarului general al 

O.N.U., Javier Perez de Cuellar ;
— Se împlinesc 100 de ani de la moartea com

pozitorului Richard Wagner (aniversare UNESCO).

memento
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Safari Expres ; 
Unirea : Vom trăi și vom 
vedea.

LONEA : Pe cer vrăji
toarele nopții.

AN1NOASA : întîm-
plare nocturnă.

VULCAN — Luceafărul: 
Bujorul roșu.

LUPENI — Cultural : 
Noi aventuri pe vasul 
Poseidon.

URICĂNI : 'înarmat și 
foarte periculos.

TV

11,00 Telex.
11,05 Profesiunile cinci

nalului.
11,25 Roman foileton. Do

cherii. Ultimul epi
sod.

12.15 Actualitatea econo
mică.

12,30 Tezaur folcloric.
13,00 închiderea progra

mului.
16,00 Telex.
16,05 Viața școlii.
16,35 Clubul tineretului.
17,20 Cabinet profesional 

pentru lucrătorii din 
agricultură.

17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20.15 Actualitatea econo- 

,mică.

20,30 Temeliile unui viitor 
oraș.

20,50 Teatru TV. Fluturi, 
fluturi de Aldo Ni
cola j.

22,00 Telejurnal.

RADIO
5,00 Buletin de știri. 

5,05 Ritmuri matinale. 
6,00 Radioprogramul di
mineții. 8,00 Revista pre
sei. 8,10 Curierul melodi
ilor. 9,00 Buletin de știri. 
9,05 Răspundem ascultă
torilor. 10,00 Buletin de 
știri. 10,20 Din cîntecele 
și dansurile popoarelor. 
10,40 Miorița. Revistă de 
etnografie și folclor. 11,00 
Buletin de știri. 11,05 Mi
crofonul pionierilor. 12,00 
Buletin de știri. 12,05 Șub 
semnul democrației noas
tre muncitorești, revolu
ționare. 12,30 Din comoa
ra folclorului. 12,45 Avan
premiera Radio- IV. 13,00 
De la 1 la 3. 15,00 Clubul 
curioșilor. 16,00 Buletin 
de știri. 16,05 Tinerețe, 
vis și faptă — program 
de cîntece. 16,15 Sfatul 
medicului. 16,30 Radio- 
gazeta economică. 17,00 
Buletin de știri. 17,05 Po
litica noastră. 17,30 Me
lodii populare. 17,45 Du
blu debut radiofonic : Cor
nelia Șarpe și Ilie Vorvo- 
reanu. 18,00 Orele serii. 
Radiojurnal (ora 20,00). 
O zi într-o oră (ora 
22,00). 23,00 Cvartetul de 
coarde nr. 8 în Si be
mol major de Franz Schu
bert. 23,30—5,00 Non stop 
muzical.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tioc 
loan, eliberată de I.M. Li- 
vezeni. O declar nulă. (148)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dincă 
Constantin, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (150)

Mica publicitate
PIERDUT certificat 8 

clase pe numele Șandor 
Vasile, eliberat de Școala 
generală nr. 5 Petrila, în 
anul 1976. îl declar nul. 
(151)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cîocîr- 
tei Ghacrghe, eliberată de 
I.M. Petrila. O declar nulă. 
(153)

PIERDUT legitimație de

serviciu pe numele Foca 
Gheorghe, eliberată de Pre- 
parația Petrila. O declar 
nulă. (154)

PIERDUT carnet student 
pe numele Oniga Viorel 
Dan, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. îl de
clar nul. (156)

ANUNȚURI DE FAMILIE

TOVĂRĂȘII de muncă din redacția ziarului 
„Steagul roșu" și tipografie sînt alături de Mircea 
Bujorescu și familia greu încercată prin pierderea 
aceluia care a fost

BUJORESCU CONSTANTIN
Cele mai sincere condoleanțe.

COLEGII și prietenii din Spitalul municipal Pe
troșani anunță cu nemărginită durere stingerea ful
gerătoare din viață a

dr. ILUNA AUREL 
priceput și inimos medic oncolog. îi vom păstra o 
neștearsă amintire, iar familiei îndoliate ii transmi
tem întreaga noastră compasiune. (152)

SOȚIA Victoria, fiii Ovidiu, Mircea și Aurel re
amintesc celor care l-au cunoscut că au trecut zece 
ani de la dispariția nici astăzi acceptată a celui 
care a tost

ing., AUREL DULA
II vom simți întotdeauna alături de noi. (157)

FAMILIA dr. Balea deplînge greaua pierdere su
ferită de dispariția prea timpurie, prin trecerea în 
neființă, a celui care a fost prietenul și colegul 

dr. ILUNA AUREL
și transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate. A 
plecat dintre noi un mare medic și prieten. (149)

Trnstul instalații♦ 
montaj Brașov

Grupul de șantiere
Sibiu

strada Turismului nr. 12, telefon 13679, Sibiu.

ÎNCADREAZĂ URGENT:

pentru șantierul din Orăștie :
■ 1 gestionar,

Pentru șantierul din Petroșani :

■ 1 gestionar.
pentru șantierele din Alba Iulia, Orăștie,

Petroșani:
I instalatori electricieni

■ instalatori încălziri centrale

■ lăcătuși

Relații suplimentare la compartimentul 
personal-învățămînt-retribuire de la sediul gru
pului și la șantierele din localitățile amintite 
(telefon 968—13422 pentru Alba Iulia, 956— 
42709 pentru Orăștie și 957—43751 pentru Pe
troșani).

I.M.S.A.T. București —
Șantier 7 Rovinari

încadrează

pentru lucrările din județul Gorj: Rovinari, 
Motru, Tg. Jiu și din județul Hunedoara — 
Petroșani și Lupeni —, următoarele categorii 

de personal:

— lăcătuși categ. 2—6

— electricieni categ. 2—6

— sudori categ. 2—6

— maistru pentru, lucrări de construcții 
montaj electrice și automatizări.

Salariații beneficiază de acord global, re
gim prelungit de lucru 10—12 ore, spor de 
șantier pentru cei care locuiesc în apartamen
tele șantierului și după o perioadă de 6 luni 
posibilități de lucru în străinătate.

Relații suplimentare la telefoanele : 
929/15389 și 12225/int. 134 și la 614 Lupeni.

întreprinderea 
minieră Petrila

încadrează urgent
următoarele categorii de persona) :

— fochiști autorizați pentru cazane cu 
presiune medie de 13 Bari.

— manipttlanți pod rulant (macaragii).

încadrarea se face conform Legii nr. 
12/1971 și retribuirea conform Legii nr. 
57/1974.
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