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Pe locul
de frunte

al muncii creatoare a întregului popor
Cu legitim interes, oamenii muncii, -în

treaga opinie publică românească a luat 
cunoștință despre rodul bogat al muncii 
obținut în cel de-al doilea an al actua
lului cincinal. Dat publicității, Comuni
catul cu privire la îndeplinirea Planului 
național unic de dezvoltare economico-so- 
cială a României pe anul 1977 a stîrnit 
un larg ecou, oamenii muncii regăsin- 
du-și, în cuprinzătoarele sale capitole, o 
cotă de participare sporită față de anul 
precedent, expresia unei activități rod
nice, creatoare, bogată în satisfacții 
rale șj materiale.

Bilanțul anului 1977, este, din 
multe puncte de vedere, sugestiv. In 
mul rînd, prin ritmurile înalte, prin creș
terile înregistrate la principalii indica- 

. tori, ritmuri și creșteri echilibrate, obți
nute pe seama adîncirii proceselor de 
modernizare a producției materiale, am
plificării activității de cercetare științifi
că și Valorificării superioare a rezultate
lor ei, introducerii progresului tehnic, 
dezvoltării capacităților de producție, fo- 

, losirii mai raționale a resurselor mate
riale. Succesele obținute reflectă cu tă
rie justețea politicii de dezvoltare eco
nomică, în ritm rapid a țării, al cărei 
promotor și inițiator, într-o concepție o- 
riginală, este secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, rea
lismul obiectivelor înscrise în planul cin-

mo-

mai 
pri-

cinal, hotărîrea oamenilor muncii de a 
acționa neabătut în dubla lor calitate, 
de proprietari și producători, pentru con
tinua propășire a țării.

Redăm, în acest sens, cîteva cifre e- 
locvente : producția globală industrială 
a crescut față de anul precedent cu 
12,5 la sută, ritm situat printre cele mai 
avansate din lume ; la productivitatea 
muncii în industria republicană s-a în
registrat, de asemenea, o depășire în
semnată, de 9,8 Ia sută ; numai în doi 
ani, 1976 și 1977 s-a realizat, peste preve
deri, o producție globală industrială de 
38 miliarde lei; sporul absolut, de 25,4 
la sută, obținut față de anul 1975 este a- 
proape egal cu producția medie anuală 
realizată în cincinalul 1961—1965. în
semnate depășiri au fost înregistrate, în 
1977 față de 1976, la principalele ramuri 
ale economiei naționale — 2,4 la sută la 
energia electrică și termică, 3 la. sută la 
combustibil, 13,7 la sută la metalurgia 

feroasă, 3,5 la metalurgia neferoasă, pes
te 13 la sută la construcții de mașini și 
prelucrarea metalelor și în industria chi
mică, 14,7 la sută la materiale de cons
trucții, peste 10 Ia sută în industria u- 
șoară, 12,9 la sută la exploatarea și pre
lucrarea lemnului, 10 la sută în industria

Colectivul sectorului II al 
I. M. Paroșeni a realizat și 
în luna ianuarie a.c. un 
plus dp extracție substan
țial — 2 700 tone. In luna 
a doua a anului, aici se în
registrează, de asemenea, 
un debut fructuos, depăși
rea „la zi“ a colectivului 
ridieîndu-se la peste 600 
tone, prin contribuția . unor 
brigăzi ca cele conduse de 
Frăncisc Fazakas, într-un 
abataj de mare capacitate 
dotat cu complex mecani
zat de susținere și tăiere, și 
Gheorghe Ciobanu. 
dînd atenția ce se 
asigurării din timp 
ducției viitoare, în
s-au realizat în luna ianua
rie, peste prevederi, 52 ml 
de „pregătiri11, activitate în 
care se remarcă prin rezul
tatele obținute brigăzile 
conduse de Geza Kalman 
și loan Istrate.

Tovarășul Nicolas 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
primit, luni, 6 februarie pe 
tovarășul Lopo do Nasci- 
mento prim-ministru al Gir 
vernului Republicii Popu
lare Angola.

Premierul LQpo do Nas- 
cimento a exprimat — și 
cu acest prilej — sentimen
te de recunoștință profundă 
pentru sprijinul politic, di
plomatic și material acor
dat de Partidul Comunist 
Român, de poporul român, 
atît luptei desfășurate de 
poporul angolez, sub condu
cerea M.P.L.A., pentru cîști- 

garea independenței naționa
le, . cit și eforturilor lui ac
tuale de dezvoltare econo
mică și socială de sine stă
tătoare a Republicii Popu
lare Angola.

In timpul întrevederii, 
s-a relevat cursul pozitiv și 
rodnic al colaborării dintre 
țările, partidele și popoare
le noastre, pe plan politic, 
economic, tehnic, cultural, 
în alte domenii de activi-

tate, subliniindu-se însem
nătatea hotărâtoare pe care 
au avut-o pentru evoluția 
ascendentă a relațiilor ro- 
mâno-angoleze întâlnirile și 
convorbirile dintre pre
ședinții Nicolag Ceaușescu 
și Agostinho Neto, la Bucu
rești sau pe pămîntul A- 
frîcii, care au deschis noi 
orizonturi amplificării și 
diversificării acestor bune 
raporturi, în condițiile cre
ate de eliberarea Angolei. '

A fost manifestată dorin
ța ca, în spiritul documen
telor, al înțelegerilor con
venite cu ocazia dialogului 
la nivel înalt, relațiile de 
prietenie, colaborare și so
lidaritate militantă stator
nicite între România și An
gola, între Partidul Comu
nist Român și Mișcarea 
Populară pentru Eliberarea 
Angolei — Partidul Mun
cii — să se extindă și să 
se aprofundeze continuu, în 
folosul și spre binele ambe
lor popoare, în interesul u- 
nității forțelor antiimperi-

(Continuare in pag. a 4-a)

(Continuare în pag. a 3-a)

Adunări generale ale oamenilor muncii
Dezbaterea lucidă, 

aiigajantă a activității depuse, 
garanția îndeplinirii 
viitoarelor obiective

Mina Vulcan. Briga
dierul Gheorghe Buță, 
șeful de schimb Costă-, 
che Buță și ortacul Mi
hai Popa de la sectorul 
8 investiții, mineri car 
lună de lună au depă
șiri peste sarcinile 
plan.

Acor- 
cuvine 
a pro- 
sector

Brigăzi consecvente în depășiri
La sectorul III al I. M. 

Petrila, cele două brigăzi 
de bază din abataje, condu
se de Florea Mionici și 
Constantin Ceriu, au extras 
în luna ianuarie, peste pre
vederi însemnate cantități 
de cărbune : 900 și, respec
tiv, 110 tone. Și în luna 
februarie, pînă ieri, cînd, pe

sector, plusul de cărbune 
era de 55 tone contribuția 
celor două brigăzi se face 
simțită din plin. Ortacii lui 
Florea Mionici participă la 
acest plus, exploatînd con
comitent două abataje, cu 
30 tone, în timp ce a doua 
brigadă contribuie cu alte 
20 tone cărbune. i

 ; , >...

Intervenție promptă
Există situații cînd în

treaga producție a unui 
sector și chiar a minei 
stagnează din cauza unei 
banale defecțiuni electrice. 
Așa s-a întîmplat ma; zi
lele trecute la I.M. Urieani. 
Din cauza condițiilor 
mosferice s-a distrus 
izolator în celula de 6 
lovolți. Linia electrică

Colectivul de muncă de la 
I. F. A. Vîscoza Lupcni a 
întîmpinat în anul trecut o 
serie de greutăți obiective 
care au grevat asupra rea
lizării planului la unii in
dicatori cantitativi și cali
tativi. Recenta analiză efec
tuată în adunarea reprezen
tanților oamenilor muncii 
a evidențiat astfel că în a- 
ceastă perioadă s-au pro
dus mai puțin cu aproape 
400 tone fire, datorită func
ționării sub capacitate a 
mașinilor de filat, „căde
rilor" și uzurii premature 
a unor utilaje etc. De ase
menea, calitatea firelor a 
lăsat uneori de dorit, da
torită caracteristicilor me
canice și fizice, a gradului 
de alb și a viciilor ascunse
(scame, fire nelegate, finețe . 
diferită etc.), indicele cali
tativ fiind cu 2,9 procente 
mai mic decît cel prevăzut. ■' 
Discuțiile purtate pe aceas
tă temă în adunarea repre-

zentanților oamenilor mun
cii au cuprins luări de po
ziție critică și autocritică, 
manifestîndu-se cu adevă
rat climatul de responsabi
litate muncitorească, ho
tărîrea muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor de la 
Vîscoza de a pune stavilă 
unor abateri de la dișcipli- • 
na tehnologică, de a se mo
biliza pentru a-și realiza 
exemplar sarcinile încre
dințate

—-Ne doare foarte mult 
că n-am realizat, planul, re
marca Olga Buczi, prelu
crătoare fire la finisaj. E 
vina noastră că am lășat în ■ 
voie o anumită categorie 
de tinere de la bobinaj, 
puține, dar care ne fac mari 
greutăți — categoria „plim- 
bărețelor".

— Nu întotdeauna am 
putut respecta desfășura-

Ion VULPE

(Cont, in pag. o 3-a)

c^hn ajlal.
O ACȚIUNE DE IGIENI

ZARE generală, care va fi 
încheiată peste două-trei 
zile, se desfășoară la labo
ratorul de preparate culi
nare reci al I.C.S.M.A. și 
A.P. Petroșani. Cu această 
ocazie, se va reorganiza 
interiorul în favoarea 
măririi spațiului de pro
ducție și îmbunătățirii 
condițiilor de păstrare a 
produselor pînă la expe- 

ydiere, va fi amplasat în-

I 
I

tr-un loc mai corespunză
tor laboratorul de ana
lize. (T. Ț.).

GARDEROBA obli
gatorie. La restauran
tul „Minerul", în sfîrșit, 
s-a introdus garderoba 
obligatorie, acțiune pen
tru care colectivul unită
ții. amintite merită nu
mai cuvinte de laudă’. Ce 
ne facem însă cu scaune
le care se prăbușesc sub 
clienți ? (D.G.)

CA-N TOIUL VERII, 
înghețata este un produs 
specific lunilor de vară.

riană de 6 kilovolțj nu mai 
transporta energie. In atare 
situație s-a oprit aerajul 
principal în partea vestică 
a minei, sistarea alimentării 
cu aer comprimat în ace
lași sector, întreruperea 
transportului de personal 
și materialo la puțul vest 
și oprirea lucrărilor de să
pare, betonare la puțul 5. 
Decuplarea a avut loc la 
ora opt și douăzeci și cinci 
de minute. Se impuneau 
măsuri urgente de remedie
re. Sub îndrumarea, ingine
rului Remus Rad și a maiș
trilor Ladislau Kbles și

loan Costinaș echipele de 
electricieni conduse de An
ton Pașea și loan Ciminga 
au reușit în numai 8 minu
te; să remedieze avaria și 
să recupleze curentul. Cu 
excepția lucrărilor de la pu
țul 5 activitatea de pro
ducție din subteran intrase 
deci în normal. „Bătălia" 
oontracronometru a electri
cienilor mai sus amintiți a 
continuat însă, încă vreo 
trei ore. timp în care celula 
defectă a fost înlocuită, 
iar avaria remediată în to
talitatea ci. (C.D.)

Teoria chibritului
Teoria chibritului, teorie 

a absurdului, ar mai putea 
fi numita și teoria justifică
rii sau chiar arta justificării.

După cum sîntem infor
mați, gustoasa înghețată 
„Polar", produs al Fabri
cii de produse lactate din 
Livezeni este căutată și 
consumată ca-n toiul ve
rii. Mărturie cele peste 
21 000 kg desfăcute către 
populație, într-o singură 
lună. (D.G.)

BRIGADA RED1V1VA. 
Cu vreo opt luni în urmă 
brigada artistică a Vîsco- 
zei se autodesființase, dar 
iată că șapte tineri ini
moși, strungarul Ștefan 
Demian, subinginerul Ion

Bodian, planificatorul 
Stan Vîlcu, funcționara 
Emilia Nicoară, frezorița 
Viorica Pop și soții Afto- 
nache au reînnodat firul 
tradiției artistice în a- 
ceastă întreprindere. Pri
mul program artistic pre
zentat de brigadă în fața 
participanților la adusta- 
rea generală a oamenilor 
muncii s-a bucurat de un 
real succes. La maj mul
te ! (I.V.)

aă in/armăm

prezinte cauzele nerealiză- 
rilor din compartimentele, 
sectoarele sau secțiile pe 
care le conduc. In mai toa- 

cade 
prima dată pe furnizorii de 

. utilaje, piese de schimb sau 
, materiale. Că dacă ar ti 
. livrat la timp piesa

dar cum nu au livrat-o... și 
; chiar cînd au făcut-o nu 
, corespundea din punct de 
i vedere.., După care trec la 
. lipsa de efectiv, iar cind 

nu poate fi invocată lipsa 
de efectiv, atunci... sint prea 
mulți oameni și nu întot
deauna bine calificați, pen
tru că, chiar dacă au un 
carnet de calificare obținut 
în urma absolvirii unor 
școli, față de complexitatea 
lucrărilor...

...Și partea mijlocie a chi
britului are trei părți — par
te superioară a părții mij
locii, partea mijlocie a păr
ții mijlocii și partea interioa
ră a părții mijlocii. Partea 
superioară a părții mijlocii 
tot trei părți are...

Dorin GHEȚA

In ce constă de fapt teoria cazurile năpasta 
chibritului? Ca orice obiect, 
chibritul are trei părți — 
partea superioară, partea 
mijlocie și partea inferioa
ră. La rindul ei partea su
perioară are și ea tot trei 
părți - partea superioară a 
părții superioare, partea 
mijlocie a părții superioare 
și parte inferioară a părții 
superioare. Bineînțeles, că 
și partea superioa
ră a părții superioare, 
tot trei părți are,... ș..a.md. 
cu fiecare parte in parte.

Un ziar cu 16 pagini să 
fi avut la dispoziție și tot 
nu am fi epuizat in între
gul ei teoria chibritului. 
Cum de altfel zile întregi 
de i-aî asculta, dacă ai a- 
vea răbdare să-i asculți, pe 
unii conducători — buni 
cunoscători ai teoriei chi
britului și maeștrii în arta 
justificărilor — și tot nu ar 
termina cind se apucă să-ți

în pagina a 2-a
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C O M P E T I T I /LE „DACIA D E 1“
Schi alpin pe pîrtiile Parîngului

Juniorii si-au desemnat 
campionii naționali

Ileana Vladislav, pe locul II 
la slalom special

Parîngul a găzduit ediția CLASAMENTE : SLA
LOM SPECIAL, junioare 
1: 1. Daniela Uncrop (Di
namo Brasov) — 101,88 se

diu acest an a naționalelor 
de schi pentru juniori, la 
care s-au afirmat și repre
zentanții Clubului sportiv 
școlar din Petroșani, deși 
abia se întorseseră dintr-o 
lungă și grea deplasare de 
pe pîrtiile Semen icului. Au 
confirmat speranțele in
vestite Ileana Vladislav, 
Dorina Pop. Iudith Kacso, 
Emil Safta și Dumitru La- 
zăr. O altă sportivă iniția
tă în tainele sporturilor al
be în Vale, Nelida Velciov, 
actualmente activînd sub 
culorile Liceului de schi 
din Predeal a impresionat 
la slalom uriaș. De remar
cat, că în această ediție, 
datorită lipsei de zăpadă, 
proba de coborîre nu s-a 
disputat.

cunde (două manșe) ; 2.
Maria Balasz (C.S.S. 
Miercurea Ciuc) — 106,64 ; 
3. Doina Frățilă (L.E.S. 
Predeal) — 108,56;... 5. Ne
lida Velciov (L-E.S.P.) —
121,62; juniori I: 1. Florin 
Vintilă (Steagul roșu Bra
șov) — 96,84; 2. Arpad Pe
ter (C.S.S. Miercurea Ciuc)
— 97,90; 3. Florin Zîrnovea-
nu (Steagul roșu) — 100,10; 
junioare II : 1. Carmen
Kosma (C.S.S. M. Ciuc) — 
110,01; 2. Ileana Vladislv 
(C.S.S. Petroșani) — 110,78; 
3. Karin Kovacs (Brașovia)
— 111,05 ;... 5. Dorina Pop 
(C. S. S. Petroșani) — 
112,97;... 10. Iudith Kacso 
(C.S.S-P.) — 143,92 ; juniori
II : Cristinel Bucur (C.S.S.

Sinaia) — 100.16 ; 2. Rudolf 
Vaszita (C. Si M. Baia 
Mare) — 101,16 ; 3.
Mihai Dinu (A.S.A. Brașov) 
— 102,51 ; 4. Emil Safta 
(C. S. S. Petroșani) — 
103,69;... 131 Dumitru La- 
zăr (C.S.S.P.) — 129,89 ;
SLALOM URIAȘ, junioare 
I: 1. Maria Balasz — 165 77;
2. Daniela Uncrop — 167.65;
3. Nelida Velciov — 173,18;
juniori I : 1. Karoly AdOr-
jan (C.SS.M. Ciuc),, —- 
152,34 ; 2. . Dinu Dorin
(L.E.S.P.) 152,42 ; 3. Mi-
hă; Bîră (Dinămo Brașov) 
—■ 152.63 ; junioare II : 1. 
Erica CpdresCu - (Dinamo 
.Brașov) - 110,72 ; 2. Epica
Horvath (C.S.M. Baia Mâ- 
re) 113.5? . 3; Ileana Vla
dislav — 113 97:.. 6 Iu
dith Kacso — 118.38... 9.
Dbrina Pop — 1.20,43; ju
niori II :’ 1. ' Zsolt Balazs 
(C.S.S. M. Ciuc) — 99,02 ;
2. Dan Suta (C.S.M. Baia 
Mare) y- 102,94 ; 3.. Gheor- 
ghe Fulea (Brașovia) — 
10338;... Emil Safta" y- 
109,26;.., 11. Dumitru La- 
zăr — .114,19; 15. Horafiu 
Țipțer (C.S.S* *.  Petroșani) — 
119,22. ; * . , ;

; tre Grigore, care urmea- ■ 
; ză un program special ț 
: pentru luarea testelor. : 
; Pentru perioada viitoa- i 
: re, formația din Valea : 
: Jiului efectuează un j 
i lung turneu prin țară, ; 
i joi, urmează să întîl- î 
j nească divizionara B Di- : 
: riamo Slatina. Duminică i 
j este programată o întîl- i 
i nire amicală cu F.C. : 
: Argeș, în cazul cînd pi- i 
: teștenii nu vor putea ; 
\ sosi la timp din turneul j 
■ în Marpc, Jiul va avea i 
: ca adversari pe fotbaliș- : 
i ții de la Brad, sau De- ; 
l va. In 16 februarie, fot- î 
; haliștii antrenați de j 
: Trai an Ion eseu și Eng II : 
: se confruntă, cu F.C. i 
: Brăila, urmînd ca_ apoi î 
< să întîlnească, în „Cupa : 
î României", pe F.C.M. î 
; Galați. După această în- i 
: tîlnire urmează dificilul ; 
: examen al testelor, pen- : 
: tru ea, apoi, lă Reșița, i 
i să susțină -prima iîntîlni- .; 
i re clin returul diviziei • 
i A. ' :

• Minerul Lupeni a ; 
susținut, duminică, o j 

i nouă partidă de verifi- = 
; care, întîlnind la Mo- i 
; tru, divizionara B omp- i 
: n imă. - Gazdele au -în- ; 
; vins cu scorul de 3—1. :
j • Fotbaliștii de la ;

: Minerul* Vulcan conn- ■ 
: nuă ’pregătirile în preaj- ; 
i ma cabanei Rusu, tir- ; 
i mind ea sîmbătă să co- ; 
ș boare, împreună cu an- ; 
i trenorul Cărare, pen- ; 
i tru primele partide de ;
• verificare. :

lied VION

Karoly Adorjan, com
ponent al C.S.S. Miercu
rea Ciuc. atacînd cu 
mult curaj porțile, a 
trăit satisfacția cuceri
rii primului loc la sla
lom uriaș - juniori I-

Foto : Aurel DULA

: susținut, duminică, o în- I 
; tîlnire de fotbal, la ■ 
: Brad, în compania divi- | 
; zionarei B Aurul, de j 
i care a fost învinsă cu l 
i scorul de 2—1 (1—1). : 
; Oaspeții au deschis sco- ; 
i rul,’ în prima repriză, i 
i prin Dumitrache, la o Ș 
; centrare a lui Bucures- i 
i cu, dar au fost depășiți : 
; în cea de a doua. repri- ! 
; ză, cînd învinșii au a- j 
: cuzat arbitrajul slab și i 
; părtinitor. Jiul a rulat i 
î cu întreaga garnitură, : 
î mai puțin Ciupitu și Pe- ;

Vești de la 
divizionarele 

de fotbal

BREVIAR
• CROS. Duminică, ora

șul Hunedoara a găzduit 
un concurs interj udețean 
de cros la care au parti
cipat atlețl din 10 județe. 
La această competiție, au 
participat și cîțiva atleți de 
la Clubul sportiv „Jiul" din 
Petroșani.. Iată locurile o- 
cupate de elevii antrenoru
lui Ștefan Mihaly : juniori, 
I, fete, 2000 m : Valentina 
Cojocaru — locul IV și 
Margareta Csaszar — VIII; 
băieți: Nicolae Lie — V 
(5 000 m); tineret băieți: 
Gheorghe Costea — VI și 
Costică Gătej — X (6 000 
m). începătorii Cornel Gli- 
gor și Ilie Diaconu au ocu
pat locurile 15 și 30 la 
2 000 și, respectiv, 3 000 m.

• POPICE. In cadrul 
campionatului municipal 
pe echipe rezervat seniori
lor, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Jiul 
Petrila — Minerul Vulcan 
5020—4764 p.d., Preparato
rul Petrila — Constructo
rul minier Petroșani 
4580—4269. Cele mai bune 
rezultate, la individual, au 
fost realizate de Valeriu 
Pișcoi (908), Rudolf Kozina 
(854) și Victor Micleă (846),

NO T Ă

Amintiri..
Cei din Lupenj își amin

tesc cu nostalgie de acele 
timpuri,. nu prea îndepăr
tate, cînd sala " de sport a 
asociației „Minerul” din 
localitate era neîncăpătoa
re, găzduind diverse com
petiții de masă și chiar de 
performanță la nivel de 
oraș, municipiu șj chiar 
județ.

Astăzi, cu toate că tine
retul dornic să facă sport 
din orașul nostru este cu 
mul£ mai numeros, că avem 
chiar și uri comitet orășe
nesc de educație fizică și 
sport, activitatea și acțiuni
le sportive nu se ridică la 
nivelul condițiilor și bazei 
materiale create. Am dori 
ca. Asociația sportivă ^Mi
nerul”, eare joacă un rol 
important în mișcarea 

toți' de la Jiul Petrila. Be
la Schuller II de la Mi
nerul Vulcan și Gheorghe 
Albu (806) de la Prepara
torul Petrila. .

• ȘAH. Participînd la 
etapa județeană a compe
tiției , naționale ..Daciada", 
pioniera Alina Blaj, de la 
Liceul Vulcan, a bcupat 
primul loc în clasament și 
totodată dreptul de parti
cipare la etapa finală, ce 
se va disputa, în perioa
da 17—19 februarie, în mu
nicipiul Craiova.

• TENIS DE MASA. 
Tot în cadrul „Daciadei" — 
etapa județeană disputată 
la Deva, pioniera Marine- 
la Costin de la Școala ge
nerală nr. 1 Lupeni, a ob
ținut și ea dreptul de par
ticipare la etapa finală, ca
re se va desfășura la Cra
iova, în aceeași perioadă în 
care au loc întrecerile de 
șah.

Pentru frumoasa compor
tare a celor două sportive 
merită felicitări ambele 
pioniere, cît și profesorii 
de educație fizică de la u- 
nitățile școlare respective.

s. bAloi

.amintiri
sportivă a orașului nos
tru, să inițieze competiții 
în diferite discipline spor
tive și să 'găsească modul 
de a-i sprijini pe cei meri
tuoși. Spun aceasta deoare
ce așa cum relata tovarășul 
Eduard Gydngyosi, antre
norul echipei de tenis de 
masă clasată pe primul loc 
și care urma să se prezin
te la barajul pentru pro
movarea în divizia A, a 
trebuit să rămînă acasă 
din lipsă de... fonduri. 
.Deci, dacă dispune de ele
mente de certă valoare nu 
e păcat ca acești tineri ta- 
lentați să nu-și poată ridi
ca măiestria sportivă în- 
treeîndu-se cu elita acestui 
spiri t din țara noastră ? .

C. ION,
Lupeni

Foarte mulți asociază cu- 
vîntul sanie clipelor fericite 
ale copilăriei, feericelor 
ierni de altădată, cînd bel
șugul de omăt aducea toată 
suflarea prichindeilor pe 
derdelușurile cartierelor, 
transformîndu-i în neînfri- 
cați piloți. Mai apoi; am
zîmbit. aflînd că, în zeci de 
țări ale lumii, oameni în 
toată firea își dispută în- 
tîietatea mondială... dîn- 
du-se cu sania. Credem 
însă din ce în ce mai mult 
în aceasta, acuma cînd aici, 
la Petroșani, la ploalele 
Parîngului, se pun bazele 
unei noi ramuri sportive 
cu obiectivele sale din ce 
ce în ce mai îndrăznețe. 
Ne convingem astăzi că 
micuța săniuță poate deveni 
și pentru copiii noștri, pen
tru tineri „baza materială" 
a mișcării în aer liber mai 
întîi, a unor performanțe 
mai apoi.

Cu puțin timp în urmă 
am aflat că la C. S. Șco
larul . Petroșani a luat fi
ința o nouă secție, aceea 
de sanie. Concomitent ne-a 
parvenit știrea că tot în a- 
cest oraș, un mănunchi de 
tineri entuziaști s-au con
stituit într-o echipă de... 
bob. Cu alte cuvinte, urma
șul modernizat al săniei, 
bobul și-a cîștigat și el 
prozeliții, anunțînd surpri
se, sperăm, din cele mai

plăcute. Spre deplina noas- au urmat: selecția, afilierea 
tră edificare, o discuție cu. : )a federația de specialitate 1 

' * ” antrenamente, 
un lot de băieți 
numeros la in
fest rîns în cele 
datorită lipsei 

în intențiile 
din partea unor 

Astăzi, lucrăm 
cu ' 3 fele și 7 
Selecția a fost im-

antrenorii celor două loturi : și f primele 
se impunea. , Am reținut

Primul interlocutor pro- și fete, mai 
fesorul de sport Grigore ceput, măi
Peter ne-a relatat cîțeva din urmă,
din preocupările elevilor de încredere 
săi. noastre

— La începutul noului an părinți, 
școlar perioadă care a coin- : serios 
cis cu transferarea mea de băieți.

doi pe echipe, înaintea mul
tor echipe cu vechi state de 
serviciu. Herman Muller a 
cîștigat proba individuală 
a băieților, iar Cohsțanța 
Dicu a ocupat Tocul II în 
proba rezervată fetelor, 
bucurîndu-se apoi și de în
scrierea ei în categoria 
„speranțelor olimpice", deși 
are numai 13 ani. Liderul 
echipei de băieți, Milller a

de. care apariția „vîrfuri- drumarea celebrului pilot
lor" nu poate avea loc. Tot Ion Parițuru. ;
pepiniera noastră trebuie 
să . formeze și viitorii bo- ....... 
beri, deoarece bobiți poate oferindu-ne

Discuția a continuat, tînă- 
rul antrenor ăl „saniorilor" 

..... : interesante 
date tehnice privind aceste 
două frumoase sporturi de

fi accesibil numai după o 
anumită vîrstă.
— Vrînd nevrind, discu- iarnă. La numai cîtevă zile, 
ția noastră a fost canalizată 
înspre cea de a doua apa
riție pe „harta sporturilor" 
din Vale.

două „necunoscute
pe cale de rezolvare în ecuația sporturilor

la Vulcan la clubul școlar 
din Petroșani, tovarășul 
Eugen Peterfi, directorul 
școlii mir-a spus : „Tovarășe 
Peter te vei ocupa de dis
ciplina care poate să-ți 
ofere satisfacția oricărui 
început : sania. Aceasta, 
bineînțeles e și în nota pre
ferințelor !".

— A surprins propu
nerea ?

— Bineînțeles, cu atît mai 
mult cu cît îmi doream a- 
cest lucru, dar nu îndrăz
neam să sper, știind că aici 
în Valea Jiului acest sport 
nu a foat „legiferat". Apoi

fost selecționat în lotul na
țional de juniori.

— * Un start lansat, care 
se cere confirmat prin re
zultate din ce în ce mai 
bune. Vom asista la o astfel 
de ascensiune ?

— De ce nu 
cest gînd am 
drum. Herman 
rius Mititelu, 
Margareta Bercheș, 
stanța Dicu, Cornelia Guh- 
del sînt numai cîțiva dintre 
aceia de la care așteptăm 
consacrarea. Sînt preocupat, 

.de asemenea, de asigurarea 
soldat cu un merituos loc unei baze de masă, fără

pusă în cele din urmă și 
de cumulul de calități care 
trebuie să definească un 
„sanior“'cu șanse la perfor
manțele mult dorite : cali
tăți fizice specifice unor... 
semigrei și caracteristici 
moral-volitive deosebite. 
Mica noastră echipă a luat 
cu succes probele de con
trol, la Sinaia, în noiem
brie, șase dintre ei fiind 
invitați la pregătirile cen
tralizate ale celor mai buni 
juniori din țară. Cu această 
ocazie s-a produs și debu
tul oficial în competiții,

? Noi cu a- 
pornit la 

MUJler, Ma- 
Iosif Bith, 

Con-

— E'o surpriză... normală 
' pentru iubitorii sportului 

de la noi, dar și firească în 
condițiile în care în masi
vul Paring va exista, spe
răm, nu peste mult timp, 
o pîrtie de bob lungă de 
circa 800 m cu 13 viraje.

— Se paie că va Ii 
doua în țară ?

— Desigur, și ea va tre
bui onorată în primul rînd 
prin rezultatele sportivilor 
petroșăneni, așa precum cei 
din Sinaia sînt „șefi" la ei 
acasă. Liviu lovan și e- 
chipierii săi au urmat 
cursuri de pilotaj sub în-

în preajma cabanei I.E.F.S. 
din Paring am reîntîlnit 
saniorii și boberii petroșă- 
neni, eonstatînd marea lor 
dorința de afirmare. Do
vezi : marele travaliu în o- 
rele de antrenament, ambi-• 
ția și pofta de lucru. Livju 
lovan, „antrenorul-jucător" 
al boburilor își pune mari 
speranțe în elevii și colegii 
lui Mircea Palfi, Lucian 
Negreanu, Ioan Both. 
„E.G.C. Petroșani, ne spune 
dînsul, va intra în arena 
sportivă printr-o secție ine
dită în Vale. 
care-1 primim 
comitetului 
prin tovarășul Ștefan Vel
ciov, din partea președin
telui secției noastre, ing. 
Eugen Dan. ne este de mare 
preț. Rămine să confirmăm 
pe pîrtie, încrederea care 
ni se acordă, mai întîi la 
„Cupa Montana" și la cam
pionatele naționale ale în
cepătorilor".

Este de altfel lucrul pe 
care-1 așteptăm și noi, iu
bitorii sportului din Va
lea Jiului.

Nicolae LOBONȚ

Ajutorul pe 
din partea 

sindicatului,



Bilanțul bogat al angajării, 
al muncii creatoare 
a întregului popor

(Urmare din pag. 1)
alimentară. Agricultura a înregistrat noi realizări în dez
voltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale, perfec
ționarea organizării producției și a muncii, introducerea 
de noi tehnologii" în producția animală și vegetală. Un 
an eu condiții climaterice mai puțin favorabile, 1977 a 
fost încheiat totuși cu o producție agricolă care asigură 
satisfacerea cerințelor populației, ale economiei naționa
le. Importante creșteri au fost obținute în transporturi 
și telecomunicații, în activitatea de investiții, de cerceta
re științifică, în relațiile economice externe și coopera
rea economică internațională. Drept corolar al succese
lor pe care le evidențiază bilanțul anului 1977 înscriem 
depășirea venitului național cu 8,6 Ia sută și în mod co
respunzător creșterea veniturilor bănești ale populației 
din sectorul socialist, depășirea cheltuielilor destinate 
pentru acțiuni social-culturale, creșterea contribuției me
dii nete lunare și a retribuției reale a oamenilor muncii 
de la orașe și sate. Datorită dezvoltării în ritm susținut 
a economiei naționale, datorită creșterii eficienței econo
mice în condiții de stabilitate a prețurilor, datorită ac
țiunii de bună gospodărire a resurselor și reducere a 
cheltuielilor materiale și financiare a fost posibilă ela
borarea programului suplimentar de ridicare a nivelului 
de trai, inițiat de secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pe seama căruia au sporit, pes
te prevederi, veniturile oamenilor muncii.

Bilanțul anului 1977 este sugestiv și prin faptul că 
activitatea desfășurată de poporul nostru nu a fost scu
tită de dificultăți. Nu am dat uitării proporția calamită
ții din 4 martie, greutățile create națiunii în cele cîteva 
secunde ale seismului. Intr-o unitate de voință, sub con
ducerea partidului, poporul a trecut cu abnegație la în
lăturarea urmărilor cutremurului,. la recuperarea pierde
rilor suferite de economia națională. Eroismul, angaja
rea plenară a colectivelor de oameni ai muncii, înalta 
răspundere comunistă și muncitorească s-au afirmat 
drept calități intrinseci ale națiunii, datorită cărora pa
gubele au fost recuperate, activitatea a fost repusă pe 
făgașul ei normal, al dezvoltării rapide, armonioase, mul
tilaterale a întregii societăți.

In fine, bilanțul la care ne referim este sugestiv prin 
faptul că succesele înregistrate de poporul nostru pe 
calea unei dezvoltări impetuoase dau un plus de rezo
nanță anului 1977. .Este anul în care a avut loc Conferin
ța Națională a partidului, moment de referință în viața 
social-politică a țării. Este anul în care întreaga țară a 
sărbătorit centenarul Independenței de stat a României 
și bele trei decenii de existență a Republicii. Anul mar
cat de noi expresii ale largului democratism, promovat 
de partid — Congresul consiliilor oamenilor muncii din 
industrie, construcții șj transporturi, Congresul consili
ilor de conducere ale unităților agricolei socialiste, al în-; 
tregii țărănimi — care au stimulat participarea "activă a 
oamenilor muncii la conducerea vieții economico-sociale, 
la înfăptuirea obiectivelor înscrise în Programul parti
dului, la propășirea continuă a țării și înaintarea ei fer
mă spre comunism.

Schimbarea unor numere
de telefon

tibilul (4 32 33), Spitalul 
municipal (4 33 18), Institu
tul de mine (4 33 82), I. M. 
Livezeni (4 34 62), 
tul municipal al 
(4 34 65), Teatrul 
(4 38 73), Clubul 
(4 39 03), I.C.S.M.I.,
mobilă (4 36 92), I.C.S.M.Ă. 
— A.P., Depozitul de ali
mente (4 35 20).

Lista completă a unități
lor economice și instituți
ilor din Petroșani ale că
ror numere de telefon au

Operațiunea de echilibra
re care prevede punerea în 
funcțiune a unei noi cen
trale telefonice în cadrul 
Oficiului municipal de 
poștă și-telecomunicații din 
Petroșani, a determinat 
schimbarea numerelor de 
telefon la o seamă de în
treprinderi și ' instituții din 
orașul Petroșani. Printre a- 
cestea figurează și urmă
toarele unități : Combinatul 

minier Valea Jiului (4 30 14), 
Policlinica cu plată (4 3124), - - . -
Policlinica adulți (4 31 27), fost schimbate urmează a
Fabrică de pîine (4 3134), fi dată publicității în vi-
Exploatarea de gospodărire itoarea carte de telefoane a 
Jocătivă (4 31 44), Combos- județului Hunedoara.

Comite- 
U.T.C. 

de stat 
„Jiul" 

Exp.

O experiență bună, dar și ioc pentru mai bine
in propaganda vizuală de la mina

In cadrul activității po
litice de masă, un rol im
portant revine propagandei- 
vizuale. Experiența demon
strează în mod elocvent că 
acolo unde se asigură aten
ția cuvenită propagandei 
vizuale, conținutului ei 
concret, mobilizator, pre
zentat în forme atractive și 
rezultatele în ceea ce pri
vește mobilizarea colectivu
lui de muncă la îndeplini
rea sarcinilor care-i revin 
sînt pe măsura așteptă
rilor.

Nu întîmplător, la mina 
Uricani, în luna ianuarie, 
sub conducerea comitetului 
de partid colectivul de 
muncă a obținut un frumos 
succes — planul producției 
de cărbune, deși a sporit în 
acest an, a fost nu numai 
îndeplinit, ci și depășit cu 
peste 2 200 tone. „încă din 
primele zile ale anului am 
hotărît — ne informează 
tovarășul Miluță Rugină, 
secretarul comitetului de 
partid al minei — să reor
ganizăm propaganda vizu
ală, s-o axăm pe orientă
rile și sarcinile stabilite de 
Conferința Națională a 
partidului".

Această afirmație e sus
ținută, în bună măsură, de 
fapte elocvente. încă de la 
intrare în incinta minei, pe 
panouri Sugestive, sînt pre
zentate sarcinile care revin 
colectivului, modalități spe
cifice mineritului de spori
re a producției de cărbune, 
de creștere a eficienței eco
nomice. „Mineri, lăcătuși, 
electricieni, maiștri și in
gineri, acționați cu toată 
energia -- se poate citi pe 
un astfel de panou :— pen
tru punerea în valoare a 
rezervelor de creștere a 
productivității muncii pe 
post, utilizînd eficient utila
jele existente în dotare, 
timpul de lucru, întărind 
ordinea și disciplina la fie
care loc de muncă, pe toate 
schimburile!".

La intrarea în sala de 
apel, într-un loc pe unde 
se perindă toate schimburi
le, a fost afișat un grafic 
frumos ilustrat, cu cifre și 
date concrete, semnificati
ve, privind programul su
plimentar de dezvoltare e- 
conomică pînă în anul 1980, 
inclusiv sporul retribuțiilor 
medii lunare ale personalu
lui muncitor și dinamica 
desfacerii volumului sporit 
de mărfuri pentru popu
lația țării.

Rezultatele bune obținu
te de mineri în întrecerea 
socialistă sînt popularizate 
decadal, lună de lună. Ru
brica „Faptul zilei'*,  com
pletată la zi, scotea în evi
dență că aplicarea de că
tre comuniști a inițiativelor 
minerești „Brigada cu cea 
mai înaltă productivitate a 
muncii" și „Brigada de pro
ducție și educație socialis
tă" care au condus colecti
vele sectoarelor II și III la 
depășirea sarcinilor de plan 
cu 2 415 și, respectiv, 1 783 
tone de cărbune. Sînt evi- 
dențiați în obținerea aces
tor succese, zeci de mineri, 
lăcătuși și electricieni, din 
brigăzile conduse de Con
stantin Sorescu, Aurel Șo- 
șoi, Ștefan Nagy, Lauren- 
țiu Kelemen, Gheorghe 
Scorpie, Simion Budescu, 
Ștefan Baciu, Traian Pop.

Aceeași atenție se acor
dă rubricilor „In vîrful pi
conului" și celor de popu
larizare a inițiativelor mun
citorești. Dar trebuie spus 
că la mina Uricani există 
loc pentru mai bine în or
ganizarea și desfășurarea 
propagandei vizuale. Astfel, 
deși în anul 1977 s-au în
registrat mii de absențe ne
motivate îndeosebi

generale din 
au avut loc

Agendă școlară
• In școlile

Valea Jiului
duminică etapele pe școa
lă ale concursului pe ma
terii. Acțiunea, cunoscută 
și prin denumirea de „olim
piada elevilor", s-a desfășu
rat la matematică, fizică, 
chimie, istorie, limba ro
mână, limbi străine. Se cu
vine să remarcăm valoarea 
stimulativă a acestor con
cursuri în pregătirea ele
vilor ale căror înclinații de 
studiu se aprofundează și 
sînt orientate prin îndru
marea continuă a profeso- 

. rilor. '
• Sîmbătă și duminică a 

avut loc faza orășenească a 
concursului pionierilor. „Pri
etenii pompierilor" la Pe
troșani și Vulcan. In Petro
șani pe primul loc s-a si
tuat echipajul Școlii gene
rale nr. 5. La Vulcan au 
cîștigat : I. Școala genera
lă nr. 1 ; II. Școlile generale 
nr. 4, 6 și liceul industrial j 
III. Școala generală nr. 5.

• „Sanitarii pricepuți" 
este o altă acțiune cu ca
racter competitiv a pionie
rilor din Valea Jiului. Faza 
orășenească a avut loc vi-' 
neri la Petroșani și Lupeni. 
Au cîștigat echipajele șco
lilor generale nr. 1 și nr. 5 
(Petroșani) și Casa pionieri
lor Lupeni.

• La clubul sindicatelor 
din Petrila s-a desfășurat 
ieri trecerea în revistă a 
formațiilor de dansuri din 
școlile orașului. Manifesta- • 
rea culturală, organizată 
de consiliul orășenesc al 
pionierilor, face parte inte
grantă din etapa de masă 
a Festivalului național 
„Cînlarea României 
ția a doua

Uricani
rîndul tinerilor, gazeta da i 
perete „Tineretul și pro*  
ducția" nu a intervenit o*  
perativ, cu ediții care tre*  
buie reîmprospătate perio- 
die în sprijinul preocupă*  
rii colectivului pentru întă*  
rirea ordinii și disciplinei ■ 
Ultima ediție (destul de 
reușită dealtfel, fiindcă cu- ! 
prinde nume de tineri evi- j 
dențiați, dar și mulți ti- i 
neri absentomani) se men*  
ține din... anul trecut. Cu 
toate că mina Uricani a 
fost penalizată cu 35 791 
tone de cărbune în anul 
trecut, . pentru depășirea 
cu 2,7 la sută a conținutu
lui de cenușă din cărbune, 
rubrica, sugestiv intitulată 
„Rebutul săptămînii", ră- 
mîne necompletată de... luni 
de zile.

Organizația de partid de 
la mina Uricani trebuie 
să dea atenția cuvenită li- ■ 
chidării acestor neajunsuri 
în organizarea propagandei 
vizuale, pentru a-i asigura 
o eficiență sporită în mo
bilizarea colectivului la în
făptuirea însuflețitoarelor 
obiective ce-i revin din pro
gramul suplimentar de \ 
dezvoltare economică în a- 
cest an hotărîtor al cinci*  : 
naiului,

v. strauț ■; '

i

(Urmară din pag 1) roase măsuri pentru în lătu-
- , rarea unor, deficiențe de

ordin tehnic, printre auto- . 
rii lor menționîndu-i pe 
Nastasia Moldovan, prelu-. 
eratoare fire, Ludovic Went 
czel, șeful biroului- de dez- 
voltare, Erna Farkas, mai-. 
sțru principal, Pantelimon 
Burghiu, maistru, Stan Ba
nă, lăcătuș, Măria Wenczel, 
șefă de Șecție, Florica Popa, 
prelucrătoare fire și alții. 

Adunarea de dare de 
seamă pe bază de bilanț 
a constituit însă și un pri
lej de prospectare, cu mul
tă responsabilitate, a viito
rului întreprinderii. Se știe, 
în Programul suplimentar 
de dezvoltare aprobat de 
Conferința Națională a

rea întocmai a procesului 
tehnologic, din pricina unor 
defeeți.uni și a neglijenței- 
unor lucrători, spunea prin- 
tre altele Teelă Văgăun, b- 
peratoare chimiștă la sec
ția a IlI-a. Astfel, uneori 
mătasea a fost spălată cu 
apă rece și calitatea ei a 
avut de suferit.

— Sistemul de ungere a 
mașinilor de filat este pro
iectat defectuos —- remarca 
maistrul Augustin Nagy. 
Trebuie ea inginerii noștri 
să caute o soluție nouă, un 
sistem nou care să asigure 
pe lîngă economii dc ulei și 
o calitate superioară firo-

- l°r. ... . ...
Critica și autocritica res- partidului e stabilită extin-ș 

ponsabilă a abaterilor de 
la disciplină (în 1977 în a- 
eeastă întreprindere s-au 
înregistrat 216 sancțiuni 
disciplinare, 4 986 ore-om 
absențe nemotivate și 
197 024 ore-om concedii me
dicale, fondul de timp dis
ponibil fiind utilizat doar 
,în proporție de 91,01 la 
sută) s-a soldat cu nume
roase propuneri pentru îm
bunătățirea activității, pen
tru întronarea unui spirit 
de intransigență față de cei 
care nu se achită conștiin
cios de sarcini. De aseme
nea, au fost propuse nurae-

crcdințate, oferă garanția 
înfăptuirii întocmai a obi
ectivelor propuse în planul 
de dezvoltare. In acest scop 
comuniștii, toți . oamenii 
muncii din această unitate , 
trebuie să acționeze cu mai., 
multă consecvență pentru ; 
întărirea spiritului de disci- . 
plină, a răspunderii la fie- . 
care loc.de munca. manjfeS- 
tind totodată o atitudine 
înaintată, revoluționară față 
de muncă. Militind în per- , 
maneriță pentru îmbunătă
țirea calitativă a activității . 
lor, oamenii muncii fac ast
fel dovada elocventă a fap
tului că acționează ca pro
prietari, producători și be
neficiari aj tuturor bunuri- 
lor materiale și spirituale, 
create prin muncă activă, , 
responsabilă, eficientă.

In încheierea dezbaterilor,
derea acestui important o- 
biecliv pentru economia ___ 
noastră națională. Astfel, tovarășul Clemen^ Negruț, 
numai noua investiție, a 
cărui amplasament a și fost 
stabilit, va produce anual 
o cantitate de fire celulozi
ce de tip mătase de peste 
două ori și jumătate mai 
mare decît producția pla
nificată în acest ah. Iată de 
ce maturitatea politică cu 
care au fost dezbătute pro
blemele de viitor ale între
prinderii, hotărîrea oameni
lor muncii de la Vîscoza de 
a acționa pentru a se achi
ta cu ctaste-de sarcinile în-

prim-secretar al Comitetu
lui municipal de partid, a 
făcut recomandări cu pri
vire la stilul și metodele de 
muncă adoptate de Consi
liul oamenilor muncii de la 
I., F. A. Vîscoza, subliniind 
îndeosebi necesitatea unei 
cotituri însemnate în activi
tatea acestui colectiv de 
muncă, pentru a reveni în 
rîndul colectivelor frunta
șe în întrecerea socialista' . 
ce se desfășoară în Valea 
Jiului,

loc.de
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tovarășul lopo
/ fUrmare dîn pag 1)

aliste, al cauzei păcii și co
operării internaționale
„ In cadrul schimbului de 
.vederi consacrat unor pro
bleme actuale ale vieții in
ternaționale, au fost evi
dențiate amplele transfor
mări revoluționare, națio
nale și sociale, care au loc 
-pe plan mondial, apreciin- 
du-se că țările și popoarele 
africane, Organizația Uni
tății Africane se afirmă ca 
o forță dinamică a progre
sului economic și social 
contemporan, în lupta pen
tru eliminarea vechii poli
tici imperialiste, de domi
nație, inechitate, forță și 
dictat, pentru dreptul po
poarelor de a-și hotărî sin-

■' Luni dimineața, s-au în
cheiat, în Capitală, convor
birile oficiale dintre pri
mul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Manea Mă- 
nescu, și primul ministru al 
Guvernului Republicii 
'Populare Angola, tovarășul 
Lopo do Nascimento.

Desfășurate într-o atmos
feră de caldă cordialitate 
și deplină înțelegere, con
vorbirile au oferit posibili- . 
tatea efectuării unui larg 
schimb de vederi cu privi
re la dezvoltarea relațiilor 
româno-angoleze, concreti
zate prin finalizarea * unor 
acțiuni de colaborare și co
operare în diverse sectoare 
de activitate, în avantajul 

| reciproc al țărilor și po- 
! poarelor noastre, al cauzei 

păcii, progresului și colabo
rării internaționale.

Luni după-amiază a 
răsit Capitala primul 
nistru al Guvernului Repu
blicii Populare Angola, 
Lopo do Nascimento, îm
preună cu soția, Maria do 
Carmo Assis do. Nascimen
to, care la invitația primu
lui ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Manea Mă-

pă- 
mi-

INTR-UN INTERVIU a- 
cordat .companiei britanice 
de radioteleviziune B.B.C. 
președintele Ciprului, Spy
ros Kyprianou, a declarat 
că reunificarea Ciprului se 
poate realiza dacă cele 
două comunități vOr da do
vadă de bunăvoință și da
că nu va ma; exista nici 
un amestec din afară. Nu 
văd nici un motiv pentru 
ca ciprioții greci și turci, 
care au trăit împreună în 
pace în trecut, să nu poată 
să facă același lucru și în 
viitor, a spus președintele.

TRIBUNALUL revo
luționar din Brazzavil
le a condamnat, luni, zece 
persoane la pedeapsa cu 
moartea, pentru participa
rea lor la asasinarea preșe
dintelui Marien N’Gouabi, 
la 18 martie

> „Totodată, 
pronunțat o 
ia moarte în ________ ,
patru condamnări la mun
că silnică pe viață și a a- 
ehitat 14 inculpați.

LA HAVANA a fost 
semnat programul de cola
borare și cooperare în do-

1977.
tribunalul a 

condamnare 
contumacie,

do Nascimento
gure soarta, de a fi pe de
plin stăpîne pe bogățiile 
naționale și a le folosi în 
interesul propriei dezvol
tări.-:

In același timp, a fost re
afirmată voința celor două 
țări de a întări conlucrarea 
dintre ele în cadrul Or
ganizației Națiunilor Unite, 
al mișcării de nealiniere, 
în viața internațională, de 
a-și aduce împreună contri
buția la înfăptuirea securi
tății în Europa și în lume, 
la realizarea dezarmării, 
la lichidarea fo
carelor de încordare și 
conflict, statornicirea unor 
relații cu adevărat demo
cratice între state, la fău
rirea unei lumi mai drepte 
și mai bune.

La încheierea convorbiri
lor a avut loc ceremonia 
semnării unor documente 
privind amplificarea și di
versificarea relațiilor ro
mâno-angoleze.

Tovarășii Manea Mănes
cu și Lopo do Nascimento 
au semnat Acordul de co
operare economică, indus
trială și tehnică ; Acordul 
de asistență tehnică și pre
gătirea de cadre ; Acordul 
comercial, precum și Pro
tocolul cu privire la dezvol
tarea schimburilor comerci
ale și intensificarea 
rării economice 
România și Angola.

A fost semnat, de
nea, Acordul privind acor
darea unui credit de către 
Republica Socialistă Româ
nia Republicii Popu’are 
Angola.

coope- 
între

aseme-

★
nescu, a făcut o vizită ofi
cială de prietenie în țara 
noastră.

Pe aeroportul Otopeni, 
împodobit cu drapelele de 
stat ale celor două țări, pri
mul ministru angolez a fost 
salutat de tovarășul Manea 
Mănescu, de alte persoane 
oficiale.

(Agerpres)

meniul științei șț tehnolo
giei, pe perioada 1978—1980, 
între Consiliul Național 
pentru Știință ‘și Tehnolo
gie din Republica Socialis
tă România și Comitetul 

. de Stat pentru Știință și
Tehnică din Republica Cu
ba.

FRONTUL PATRIOTIC 
ZIMBABWE a acceptat, în 
principiu, prezența Națiu
nilor Unite sau a oricărei 
alte organizații neutre pen
tru a supraveghea alegeri
le menite să ducă la asigu
rarea guvernării de către 
populația 
Rhodesia 
luni, la 
Nkomo, 
frontului.

ADMINISTRAȚIA con
cernului „General Motors" 
a anunțat închiderea u- 
nui număr de opt uzine 
de asamblat automobile și

de culoare
— a 

Lusaka, 
copreședinte

în 
anunțat, 
Josnua

al

WASHINGTON 6 (A-
gerpres). — Președinții 
Statelor Unite și Republicii 
Arabe Egipt, Jimmy Carter 
și Anwar El Sadat, s-au re
întors duminică la Wa
shington de la reședința 
prezidențială din Camp Da
vid.

în legătură cu criza 
guvernamentală în Italia

ROMA 6 (Agerpres). — 
„Faza guvernului numit «al 
abținerilor de la vot» s-a 
încheiat și nu mai este po
sibilă o reîntoarcere la 
formula de centru-stîn- 
ga", iar democrat-creștinii 
au fost constrînși să recu
noască aceasta — a rele
vat, într-o declarație relu
ată de agenția ANSA, Ge
rardo . Chiaromonte, mem
bru al Direcțiunii și al Se
cretariatului Partidului Co
munist Italian.

Considerînd propunerile 
democrat-creștine pentru 
soluționarea crizei guverna
mentale ca „neclare și nesa
tisfăcătoare", autorul de
clarației a menționat că, to
tuși, există acum o Speran-

RFG- îngrijorare în fața 
răspîndirii propagandei naziste

și-a
în

pu-

BONN 6 (Agerpres). — 
După cum informează’ a- 
genția D.P.A., ministrul de 
justiție al R.F. Germania, 
Hans-jochen Vogel, 
exprimat îngrijorarea 
legătură cu tot mai
ternica răspîndire din ul
timul timp a propagandei 
naziste, a= jucăriilor și imi
tațiilor de arme cu em
bleme naziste. Intr-o scri
soare adresată miniștrilor 
de justiție ai landurilor

Demonstrație 
,, interdicțiilor

BONN 6 (Agerpres). — 
Intre 6 000'și 8 000 de per
soane din landul Baden- 
Wurttemberg, în majoritate 
tineri, au demonstrat, ia 
Stuttgart, împotriva prac
ticii „interdicțiilor profe
sionale" în R.F.G., în vir- ■ 
tutea căreia persoanele 
considerate a avea „vederi 
radicale": nu sînt acceptate 
în funcții publice. După 
cum precizează agenția 
D.P.A., demonstrația a

concedierea. în legătură cu 
aceasta, a unui număr de 
30 000 de salariați. Măsuri 
asemănătoare au fost a- 
nunțate anterior de „Ford 
Motor" și de „Chfysler" 
care au concediat 25 000 de 
salariați. . ?

UN NOU PROIECT DE 
LEGE supus spre aproba
re „parlamentului" sud- 
african prevede reținerea 
de către autorități a ori
cărui african „vinovat" de 
a nu fi avut un loc de 
muncă o anumită perioa
dă dintr-un an și trimite
rea lui într-o așa zisă „ins
tituție corecțională" depin- 
zînd de administrația în
chisorilor.

CONFORM DATELOR 
PUBLICATE de Directora
tul muncii din Danemarca, 
la mijlocul lunii ianuarie 
numărul șomerilor a cres
cut în această țară cu 
25 000, ajungînd la 225 000, 
ceea ce reprezintă aproxi
mativ 10 la sută din popu
lația activă. In rîndurile 
muncitorilor constructori 
nivelul șomajului ajunge la 
peste 20 la sută.

Un comunicat al Casei 
Albe, citat de agenția 
France Presse, califică 
drept „fructuoase" convor
birile oficiale americano-e- 
giptene începute vineri, 
menționînd, totodată, că 
cei doi președinți au căzut 
de acord să ceară lui Alfred.

ță pentru reluarea tratati
velor, iar comuniștii se pre
zintă la aceste negocieri cu 
simț de răspundere, dar și 
cu fermitate. „Propunerile 
pe care le-am avansat noi 
zilele trecute —a precizat 
el — rămîn valabile, iar 
acestora nu li s-a dat încă 
un răspuns argumentat. 
Considerăm esențial faptul 
că trebuie să i se ofere țării 
un indiciu clar privind vo
ința unitară a forțelor po
litice democratice de a face 
față situației de urgență și 
manifestarea comună a răs
punderii acestor forțe pen
tru atingerea obiectivului 
urmărit" — a spus în în
cheiere Chiaromonte.

vest-germane și dată pu-
- blicității duminică la Bonn, 

Vogcl cere autorităților ju
diciare și polițienești loca
le să supravegheze și să ia 
măsurile legale necesare 
în vederea împiedicării 
răspîndirii acestui feno
men. Ministrul amintește 
că propaganda nazistă și 
folosirea fostelor simboluri 
naziste sînt în R.F.G. pe
depsite prin lege.

împotriva 
profesionale44 
luat sfîrșit printr-un mi
ting organizat în piață 
centrală a orașului, la 
care participanții au Ce
rut desfășurarea unor „ac
țiuni cetățenești împotriva 
interdicțiilor profesionale".

Ninsori 
abundente

Serviciile meteorologice 
din mai multe țâri vest-eu- 
ropene semnalează înrăută
țirea timpului în diferite 
regiuni, cele mai afectate 
fiind zonele muntoase. Ast
fel, în Alpi s-au înregistrat 
ninsori abundente, care au 
sporit considerabil pericolul 
avalanșelor. In partea itali
ană a< munților, militarii au 
provocat chiar în mod arti
ficial avalanșe pentru a 
preveni acumularea unor 
mase mari de zăpadă pc 
versanturi. Ninsorile abun
dente au provocat întreru
perea totală a traficului ru
tier și feroviar între Italia 
și Austria, ca și între Fran
ța și Elveția.

Nici stațiunile montane 
elvețiene nu au fost scutite 
de efectele nefavorabile ale 
sezonului de iarnă, nume
roși turiști rămînînd blo- 
cați la mai multe cabane, 
de unde nu au mai putut 
fi evacuați decîț cu elicop
terele. : ’

Pe de altă parte, chiar și 
Grecia este afectată, în 
nordul acestei țări mai 
multe localități fiind izolate 
datorită căderilor masive 
de zăpadă.

(Agerpres)

Atherton, asistent al secre
tarului de stat al S.U.A. 
pentru problemele Orientu
lui Mijlociu și Asiei de sud, 
să întreprindă o misiune 
diplomatică în Orientul 
Mijlociu, pentru a contribui 
la realizarea unei „declara
ții de principii" cu privire 
la negocierile asupra unei 
reglementări globale de 
pace în Orientul Mijlociu.

Președintele egiptean a 
respins din nou orice even
tualitate a unei păci sepa
rate cu Israelul și a reafir
mat importanța soluționării 
problemei palestiniene. 
„Noi căutăm stabilirea unei 
păci permanente în regiu
ne", a spus el. „Fără soluți
onarea problemei palesti
niene nu va exista pace".

I
I

în legătură cu căderile 
de zăpadă care au înce
put de ieri dimineața și 
pentru evitarea pericole
lor de accidente, serviciul 
de circulație face pentru 
conducătorii auto și cetă
țeni următoarele reco
mandări: Prima și cea 
mai importantă cerință 
pe care conducătorii auto 
aflați pe drumurile din 
Valea Jiului, acoperite de 
zăpadă este reducerea vi
tezei de circulație pînă la 
limita evitării oricărui 
pericol. In caz de necesi
tate frîna de serviciu nu 
trebuie acționată brusc 
și, pe cit posibil, să fie 
folosită frîna de motor.

O mare importantă are 
distanța optimă care, în 
situația drumurilor aco
perite de zăpadă, trebuie 
să asigure posibilitatea

Atenție, șoferi !
N-are importanță ce ca- 

I tegorie de permis de con
ducere aveți, n-are impor- 

J tanță dacă sîntețj amatori 
sau profesioniști, averti
zarea „Atenție, șoferi" se 
referă la toți.

După cum se vede, iar
na ne mai face surprize. 
Șoselele acoperite de ză
padă și polei se transfor
mă în adevărate patinoa
re pentru . autovehicule. 
Conducerea cu maximă 
atenție și reducerea vite
zei pînă la limita evitării 
oricărui pericol sînt mai 
mult decît necesare. O 
dovedesc faptele.

Ieri, în municipiu au a- 
vut loc mai multe tampo- 
nări tocmai datorită ne- 
respcctării acestei preve
deri. Ne vom referi nu
mai la eîteva : șoferul Co
conet Francisc de la 
STRA Petroșani n-a pu-

TRAGEREA EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES DIN
5 FEBRUARIE 1978

FAZA I
38 — 44 — 45 — 39 — 35 —

36
29 — 9 - 1 — 33 - 15 — 14
5 — 15—38—8 — 18 11
12 — 10 — 30 — 20 — 40 —
28

REZULTATELE CONCU RSULUI PRONOSPORT
DIN 5 FEBRUARIE 1978

I. Atalanta — Bologna 0—0 X
II. Fiorentina — Foggia 1—1 X

III. Genoa — Milan 1—1 X
IV. Internazionale — Lanerossi 2—0 1

V. Juventus — Napoli 1—0 1
VI. Pescara — Torino 2—1 1

VII. Roma — Perugia 2—0 1
VIII. Verona — Lazio 2—2 X

IX. Avellino — Bari 0—0 X
X. Lecce — Ascoli 0—0 X

XI. Modena — Brescia 1—2 2
XII. Ternana — Catanzaro 2—1 1

XIII. Varese — Sampd oria 1—0 1
Fond de cîștiguri : 434 082 lei.

—u
Vai 
a a- 

la 
în-

întrevedere 
d’ Estaing- 

Schmidt
PARIS 6 (Agerpres). 

Președintele Franței, 
lery Giscard d’Estaing, 
vut luni după-amiază 
Palatul Elysce o primă 
trevedere cu cancelarul 
R.F.G., Helmut Schmidt, 
din cadrul consultărilor pe-< 
riodice la nivel înalt frarii 
co-vest-germane. In conții 
nuare la Hotel Mitignon 
cancelarul vest-german a 
avut convorbiri cu premîei 
rul francez, Raymond Ban 
re.

După cum s-a anunțat la 
Paris și Bonn, noua rundă 
de convorbiri franco-vest- 
germane este consacrată, în 
afara problemelor bilateral 
le, unor aspecte ale econo
miei occidentale.

oprlrîi în cazul frînării 
de către autovehiculele 
din față.

Conducătorii auto sînt 
rugați să anunțe primu
lui organ de miliție por
țiunile de polei întîlnite 
în parcurs precum și co
legii de drum întîlniți 
din sens invers.

Pietonii sînt rugați să 
traverseze numai prin 
locurile semnalizate.

Se recomandă popula
ției să acționeze neîntîr- 
ziat pentru înlăturarea 
zăpezii de pe trotuare și 
partea carosabilă a dru
murilor, iar lucrătorilor de 
la drumuri și poduri le 
revine obligația împrăș- 
tierii materialului antide
rapant în zonele pericu
loase, în vederea evitării 
alunecărilor în pante și 
curbe.

I 
I
I
I
I 
I
I

tut opri la intersecție au
tovehiculul și... ș-a tampo
nat cu un autoturism ; 
Brinzea Marin nu reușeș
te să oprească autoturis
mul la ieșirea de la spi
tal și intră în laterala al
tui autoturism ; Nagy 
Bella de la Autobaza Pe
troșani, n-a păstrat dis
tanța corespunzătoare fa
ță de autoturismul din 
fața Iui și, la o frînare, 
a intrat cu autocamionul 
în el ; Pîrciu Gheorghe 
de la STRA i-a luat-o 
pe urme și a intrat, din 
aceeași cauză, în spatele 
altui autovehicul. Din fe
ricire, n-au fost victime, 
dar au fost destule pa
gube pe care le vor plăti, 
cum e și firesc, cei ce nu 
respectă legea și se... gră
besc. Decît așa, măi bine 
cum spune proverbul 
„Grăbiți-vă încet"!

I 
I
I

I

I 
I 
I
I 
I
I
I

i
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FAZA II
25 — 16 — 31 — 15 - 10
25 — 23 — 40 — 41 —
23 — 39 — 33 — 37 — 19 
7—16 — 11—39 — 21 
Fond de premii 1 266 067 
lei
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