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Sectorul T 
Vulcan: 
900 tone

Colectivul sectorului V al 
I.M. Vulcan, fruntaș în 1977, 
a obținut, de la începutul a- 
nului, un plus de producție 
de aproape 900 tone cărbune. 
Toți minerii din cel mai ma
re sector al minei dau ex
presie hotărîrilor lor de a 
munci cu elan, participînd 
astfel la realizarea anga
jamentelor colectivului mi
nei. Dovadă : brigăzile din 
abatajele sectorului, cum sînt 
cele conduse de Dumitru Sa- 
bău și Petru Ailincăi, obțin 
„la zi“, în luna februarie, 
depășiri de 813 și, respec
tiv, 327 tone cărbune. Am
bele brigăzi au depășit ni
velul planificat al producti
vității muncii cu 1,8 și, res
pectiv, 1,2 tone pe post.

I.M. Uricani: 
3300 tone

Plusul de cărbune pe care 
colectivul minerilor din U- 
ricani l-a obținut în acest 
an se ridică la peste 3 300 
tone. Cunoscutelor brigăzi 
de frontaliști din sectorul II 
al minei, conduse de Cons
tantin Sorescu și Laurențiu 
Kelemen, le revine o însem
nată parte din acest succes ; 
în sector s-au extras în 
na februarie, pînă ieri, 
te prevederi, mai bine

Proiectantul, constructorul 
soluții, 

constructorii așteaptă, 
planul de INVESTIȚII 

nu se realizează

Secția mecanic-șef de 
la I.U.M. Petroșani. Strun
garii Mircea Filip, Rodica 
Strateciuc lucrînd la un 
reper pentru utilajele mi
niere.

lu- 
pes- 

de 
2000 tone cărbune. Colecti
vul sectorului III al minei a 
contribuit cu peste 1200 tone.

Sectorul II 
Petrila : 
920 tone

Ieri, după schimbul II 'de Ia 
dispecerul minei Petrila am 
aflat telefonic că în primele 
două schimburi ale zilei pre- 
liminarele au fost depășite 
cu cîte 130 și respectiv, 72 
tone. Ca în majoritatea zile
lor din luna februarie, extrac
țiile cele mai rodnice le-au 
obținut brigăzile de mineri 
ale sectorului III, care înre
gistrează împreună, de la 
începutul lunii un plus la zi 
de peste 920 tone cărbune.

Pe șantierul noului centru 
civic al orașului Vulcan, dul
gherul Constantin Ebîncă ne 
spunea :

— An de an,
nostru s-a situat în rîndul co
lectivelor de muncă fruntașe. 
In '77, de pildă, am predat 
peste prevederi un bloc cu 
65 apartamente. Ne îngrijo
rează însă că execuția obiec
tivelor cuprinse în planul pe 
'78 nu a fost pregătită din 
vreme, dovadă că la ora ac
tuală, în Vulcan nu este ri
dicat nici măcar un singur 
nivel de bloc. Pe șantier se 
manifestă multe neajunsuri, 
care stagnează ritmul execu
ției și pun în incertitudine 
realizarea angajamentului ce 
ni l-am asumat.

— Planul valoric al șantie
rului în 1978 este cu circa 50 
la șută mai mare decit în a- 
nul precedent — preciza 
maistrul constructor Emil Sur- 
du, șeful punctului de lucru 
la blocurile 1 a, cu 29 apar
tamente, și 1 M, cu 92 apar
tamente. Execuția blocului la, 
cu termen de predare în lu
na iunie, trebuia să se desfă
șoare acum în plin, dar nu 
s-a lucrat aproape nimic in 
acest an. Restanța acumula-

tă este de circa 1,5 milioane 
lei. Cauza continuă să fie 
aceeași ca și la începutul a- 
nului : neprecizarea soluției 

colectivul de execuție pentru pereții ex
teriori, avîhd în vedere că 
cea inițială, cu panouri pre
fabricate, nu e posibilă din 
lipsa capacităților de prefa- 
bricare. Deși noi am propus 
o altă soluție, proiectanții nu 
vin pe aici pentru a ne putea 
înțelege și schimba situația ; 
de la trust așteptăm, de ase
menea, un răspuns care nu 
sosește, iar factorii din con
ducerea grupului ne promit 
mereu că „se va rezolva". 
Din păcate, timpul trece, iar 
o parte din formațiile șantie
rului, lipsite de front de 
cru, sînt răspîndite pe la 
verse puncte de lucru.

La blocul TM, care 
prinde la parter spații comer
ciale, s-a reușit abia de cu- 
rînd trecerea peste cate ze
ro. Activitatea se desfășoară 
însă anevoios. „Ne încearcă 
mult frigul, față de care nu 
avem nici un mijloc de apă
rare — ne spunea șeful echi
pei de montaj a panourilor

A. HOFFMAN

lu- 
di-

cu-

(Continuare în pag. a 3-a)

l.llllllfl PMIIMIIII MWCIIOINSC UNIC
măreață victorie a clasei noastre muncitoare

O retrospectivă asupra e- 
venimentelor din istoria miș
cării muncitorești din țara 
noastră pune pregnant în 
lumină, ca tendință constan
tă a acesteia, unitatea de 
acțiune a clasei muncitoa
re, în pofida dificultăților 
care i-au stat în cale și care 
i-au știrbit, în unele perioade 
de timp, integritatea.

Referindu-se la acest as
pect, din unghiul existenței 
unui partid muncitoresc u- 
nic, tovarășul N i c o I a e 
CEAUȘESCU arăta : „Trecînd 
în revistă istoria mișcării 
muncitorești din țara noas
tră, constatăm că proletari
atul român a afirmat de la 
început, cu tărie necesitatea 
de a se uni și organiza în- 
tr-un partid unic revoluțio
nar de clasă, care să con
ducă cu fermitate pe baza 
unei concepții clare, lupte
le maselor populare împotri
va exploatării și asupririi, 
pentru libertate și dreptate 
socială".

In anii grei ai ilegalității,

Partidul 
. a căutat 

fode noi 
activității sale, nu numai 
legale, ci și legale. Făcînd 
dovada capacității de a se 
adapta noilor realități, el a 
reușit să mențină un contact 
strîns cu clasa muncitoare, cu 
masele populare, printr-o 
rețea de organizații legale și 
semilegale. Pe această linie, 
în scopul întăririi legăturilor 
sale cu masele, Partidul Co
munist Român a acționat tot 
timpul pentru crearea unor 
organizații de masă cum ar 
fi Blocul Muncitoresc Țără
nesc, în 1925, și a găsit cli
matul favorabil de colabo-

Comunist Român 
mereu forme și me- 
pentru continuarea 

i-

rare cu Partidul Social De
mocrat. Congresul al V-lea al 
P.C.R. a subliniat necesitatea ; 
intensificării eforturilor în 
vederea întăririi unității de 
acțiune a clasei muncitoare, 
a înfăptuirii frontului unic 
muncitoresc, a dezvoltării le
găturii partidului cu masele 
de oameni ai muncii. Astfel, 
acționînd pe baza frontului 
unic, proletariatul - în frun
te cu partidul comunist - 
s-a afirmat ca forță de a- , 
vangardă a societății romă-

Prof. Ion FRAȚILA, 
directorul Arhivelor sfatului 

jud. Hunedoara

(Continuare în pag. a 3-a)

ingineri din întreprinderile miniere!
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Pe șantierul de locuin
țe din Lupeni, construc
torii au ridicat la ultima 
cotă structura de rezis
tență a primului tronson 
din blocul J-l. Se află 
în stadiu avansat și fini
sările interioare.

50 DE MUNCITORI de 
la mina Paroșeni sînt în
scriși la cursurile de polica
lificare ce vor începe in a- 
ceste zile. Dintre cei în
scriși, 22 electrolăcătuși vor 
dobîndi calificarea de mi
ner și 28 de mineri pe cea 
de lăcătuș de mină. (I M.)

IN CINCINALUL ACTUAL, 
noul spital din Petroșani va 
fi înzestrat cu noi dotări 
care vor asigura o creștere 
calitativă a asistenței sani-

tare din Valea Jiului. Prin
tre noile dotări se numără 
un laborator, de sănătate 
mintală, o secție de recu
perare, o stație de salvare 
și un complex stomatolo
gic. (V.S.)

SOLICITUDINE Șl BUNA 
APROVIZIONARE. Cele mai 
bune rezultate în desface
rea mărfurilor către popu
lație le-au înregistrat în 
cadrul întreprinderii comer
ciale mixte a orașului Vul
can, unitățile alimentare nr. 
58 și 43, care și-au depășit 
sarcinile planificate cu

150 000 și respectiv 100 000 
lei, nr. 68 „Metalo-chimice" 
cu 100 000 lei și nr. 119 — 
„Tricotaje — mercerie" 
60 000 lei. (D.G.)

EXPOZIȚIE. La Casa 
cultură din Petroșani
deschis duminică expoziția 
„2050 de ani de ia crea
rea primului stat dac cen
tralizat și independent". Or
ganizată de Consiliul ju
dețean al pionierilor, expo
ziția are un caracter itine
rant. (T:S.)

CABANA STRAJA din 
masivul ce „străjuiește" o-

rașul Lupeni îi înfîmpină pe 
turiști cu recunoscuta-i os
pitalitate care ani de-a rîn- 
dul a însemnat un real spri
jin acordat practicării spor
turilor de iarnă. Din acest 
sezon, cabana este electri
ficată și dispune de o ins
talație schi-lift, fapt ce 
contribuie la creșterea a- 
fluenței de turiști spre înăl
țimile frumosului masiv. 
(I.M.).

Din energia electrică folosită în Valea Jiu
lui, 90 la sută este utilizată în unitățile industri
ale. Din această cantitate producerea aerului 
comprimat absoarbe circa 50 la sută. O parte 
din energia pneumatică produsă se pierde însă 
nejus ti ficat pe rețea.

Reducînd numai cu 1 la sută aceste pierderi, 
se economisește lunar o cantitate de energie e- 
lectrică de peste 200 000 kWh, echivalentă cu 
consumul pe o zi al întreprinderilor miniere A- 
ninoasa și Livezeni împreună.

Participați cu toții la eliminarea pierde
rilor I Verificați zilnic coloanele de aer com
primat I Etanșați fiecare îmbinare, eliminați 
orice gîtuîri pe rețea !

Salutul si ierarhia
Salutul, ca formulă de 

politețe este cunoscut și 
folosit de toată lumea așa 
cum se cuvine, așa cum 
bunul simț și elementara 
bunăcuviință o cer. Pen
tru unii însă salutul 
transformat, a ajuns 
fapt un mod de 
hiza cunoștințele, 
nii, intr-un cuvint

Este unul mai 
funcție — virstele 
tează la cei puși 
ierarhizări, numai i 
ile — atunci EL, binevoi
tor, ii salută cu ,,Servus, 
mă", și nu catadicsește 
să-și descopere capul, ba 
nici mlinile din buzunare 
nu se obosește să și le 
scoată.

Pe un '•egal în funcție 
tot cu „Servus" il salută 
dar fără „mă", însă tot 
cu capul acoperit și even
tual scoate doar o mină 
din fundul buzunarului 
pentru a înălța două de
gete spre pălărie. Cunoș
tințelor intimplătoare le-a 
rezervat doar „Bună zi-

s-a 
de 

a ierar- 
priete- 

oamenii, 
mic in 
nu con- 
"'■ijpe > 
funcți-

ua" — femeilor, și „No
roc" — bărbaților, ca o- 
mul fără obligații care se 
adresează semenilor de 
la care nu așteaptă nimic. 
Doar atunci cînd intîlneș- 
te un șef situația se schim
bă, Fața-i devine jovială, 
miinile țișnesc afară din 
buzunare și pălăria este 
inălțată la o palmă de
asupra creștetului : „Să 
trăiți !", „Să trăiți I" Iar 
dacă este mare șef, la 
toate acestea se adaugă 
și o îndoire din mijloc — 
semn al 
„respect".

Și dacă 
care pînă 
buia să-și indoaie coloa
na, a fost schimbat din 
funcție, atunci automat se 
schimbă și salutul: locul 
lui „Să trăiți!" este luat 
de „Noroc ./“

De unde șe vede că 
nu omul contează pentru 
asemenea indivizi, ci locul 
in ierarhia socială.

nețărmuritului

șeful pentru 
mai ieri tre-

Tudor MUNTEANU
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SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
COMPETIȚIILE

„DACIAOET 
bleoaiie de bronz 

la sanie
la Miercurea Ciuc (jude

țul Harghita) s-au disputat 
întrecerile finalei la sanie, 
categoria 14—19 ani, cam
pioana județului Hunedoara, 
Claudia Gundel (G.S.M. Pe
troșani), a ocupat locul ill, 
intrind, astfel, în posesia me
daliei de bronz. La băieți, co
legul ei de școală Marin Mî- 
titelu, de asemenea campion 
județean, a ratat posibilita
tea de a obține o perfor
manță bună, deși după pri
ma manșa se clasase pe po
ziția a IV-a. înaintea startu
lui în cea de-a doua manșă, 
concurentul hunedorean a 
constatat că... îi dispăruse sa
nia. Oare cu ce s-a ocupat, 
in acea vreme, antrenorul 
Grigore Petei, trimis să poar
te ăe grijă celor doi sportivi? 
De remarcat că, admis in 
concurs, Mititeiu a realizat 
cei de-al doilea timp gene
ra,, dar reprezentantul 
C.N.E.F.S. i-a contestat drep
tul de participare ia concurs.

Schi, probe alpine
In zilele de 17 

bruarie, pîrtiile dii 
Faring au găzduit etapa ju
dețeană a campionatului re- 
puoiican (copii I și II) la pro
bele aipme. Au participat 
peste 30 de concurenți, toți 
om municipiul Petroșan.. iu
tă primii trei clasați : SLA
LOM SPECIAL, tete ii : u,-
mona Costinaș, Liana Grosu, 
Alina Dorobanțu ; băieți ii : 
Ciauaiu Popa, Robert Slo- 
venschi, Siegrried bota ; te
te I : ludith Rarda, Nicoleea 
Armaș, Daniela Ciortan ; bă
ieți 1 : Horațru Țipjer, Flo
rian Filip, Tibenu Suciu : 
SLALOM URIAȘ, fete II : 
Simoha Cos..naș, Gonna Vla
dislav, .Alina - Dorobanțu ; 
băieți II : Claudiu Popa,. Dan 
Negruț, Siegfried Bota ,- te
te Nicoleea Armăș, ludith 
Karda, Daniela Ciortan ;■ 
băieți I : Horațiu Țipjer, Flo
rian Filip, Marian N.codră 
(toți de la Clubul sportiv 
școiar Petroșani). La buna 
organizare și. desfășurare’ a 
competiției au contribuit ca
drele didactice de la C.S. 
Școlar, precum și arbitrii de
legați la această competiție.

" S. BALOI

și 18 fe- 
n masivul

i

F.C.M. GALAȚI — JIUL 3-2 (3-2) !! 

Cind te bazezi doar pe 
experiența competițională

15 000 de iubitori ai jocu
lui cu balonul rotund, au în
fruntat, duminică, frigul, în 
tribunele stadionului gălățean 
„Dunărea", pentru a urmări 
întîlnirea dintre favorita lor. 
F.C.M. și Jiui, în cadrul șai- 
sprezecimilor „Cupei Româ
niei". Terenul greu, acoperit 
cu zăpadă, a influențat des
fășurarea partidei, dar divi
zionara B s-a detașat prin 
puterea sa de luptă, domi- 
nînd,copios o formație retra
să în „carapacea" sa, care 
a mizat doar pe experiența 
competițională a unor jucă
tori ca Muițescu și Dumitra- 
che. Alături de cei doi, doar 
Bucurescu a încercat rare și 
firave contraatacuri spre 
poarta lui Oană. Raportul de 
cornere este edificator în a- 
cest sens, 16—3 în favoarea 
gazdelor. In plus, divizionarii 
A au avut în Homan uri por
tar de excepție, care s-a o- 
pus în numeroase rinduri go
lului, de două ori, la șuturi
le lui Constantinescu (min. 50) 
și Oblemenco (77) fiind sal
vat de bare.

Derulînd filmul meciului, 
ne surprinde ușurința cu care 
jiul a primit cele trei goluri. 
Astfel, în min. 2, linia defen
sivă a oaspeților s-a lăsat 
depășită de incursiunea lui 
Ghirca, Oblemenco reluînd

în plasă centrarea sa. După 
9 minute a survenit egalarea 

I — o greșeală a lui Oană a
i fost exploatată de Dumitra-
i che, pentru ca, în min. 25,
, același jucător să profite de
■1 neînțelegerea fundașilor cen

trali gălățeni și... 2—1. Sfîrși- 
; tul primei reprize i-a găsit,

din nou, pe picior greșit pe 
apărătorii Jiului, care au îh- 

i cercat să pareze prin faul
turi (în special Bădin) atacu
rile adverse. Un alt coechi
pier de „vremuri bune" al 
iui Oblemenco, Deseinicu, a 
egalat în min. 39, printr-o 
frumoasă lovitură de cap, 
pentru ca, în min 44, fostul 
„tunar" al Craiovei să rea
ducă avantajul în tabăra

■ F.C.M.-ului.
'După pauză, acționînd 

crispat, fără dăruire și ima
ginație, jucătorii Jiului n-au 
reușit nici măcar să egaleze 
în fața unei lo.rmații din eșa
lonul secund și astfel, Jiul 
părăsește, cu capul plecat, 
„competiția K.O."’. Facem cu
noscută formația care a reu
șit această performanță : Ho
man — T. Grigore, Bădin, 
Ciupitu, Topor (P. Nicolae) 
— Stoichiță, Muițescu, Stoi
ca — Bucurescu țioma), Du- 
mitrache, Sălăgean.

Cu Dorin Munteanu-multiplu campion național

Despre schiul alpin din

Ion VULPE

Haltere Debut în divizia A
Componenții echipei de

haltere de la „Minerul" Lu- 
peni s-au deplasat la Ti
mișoara pentru a participa 
la prima confruntare din ca
drul diviziei A, ce se va des
fășura in zilele de 22 și 23 
februarie. Un număr de 20 .
de echipe printie care Stea- din'start cît mai multe pune-
ud, Dinamo, Rapid;: Olimpia te, care să le asigure men-
Satu Mare, C.S.M. Cluj și ăl- ținerea în primul eșalon: al 
tele își vor disputa jniiieta- halterofililor din țară. (Mihaî 
teă. „Minerul" a deplasat . MATY AȘ, corespondent).

cel mai valoros lot 
haiterotiii, din care 
te printre alții C. Pușa, I. 
garu și P. Scărămuș.

După cum a oeciarat 
mosui antrenor loan F 
băieții silit hotăriți sâ 
totul pentru a acumu.a mea

de 
fac

10 
par- 
Bul-

„Record"
Duminică, la Ciubul spor

tiv școiar din Petroșani, tre
buia să se dispute etapa mu
nicipală a întrecerilor „Da- 

.ciădei" la tenis de masă (că- 
tegoria peste 19 ani); Orga
nizatorii au fost martorii u-

Exista împrejurări în ca
re șansa îi favorizează pe 
Cronicari, scoțîndu-le în ca
le personalități proemi
nente în cele mai diverse 
domenii de activitate. Un 
asemenea prilej s-a ivit cu 
ocazia campionatelor naționa
le pentru juniori și junioa
re la schi (probe alpine) 
desfășurate in perioada 3-5 
februarie a.c. în Paring, cind 
Semnatarul acestor rin
duri a avut o discuție cu 
DORIN MUNTEANU, unul 
din " - -
schiului alpin 
care a însoțit la 
campionate echipa' 
lui de schi din Predeal.

Dar să vă prezentăm mai 
îritîi fișa biografiei sporti
ve a interlocutorului nos
tru. Născut la 4 martie 
1946, în Moeciu. de Jos, la . 
poalele.' Bucegilor, Dorin 
Munteanu a fost se pare —- 

de 
sâ

schior, 
cu trofee.

marii performeri ai 
românesc, 

aceste 
Liceu-

In fine, s-a clasat al

Gimnastele de la C.S. Școlar, 
pe primul loc

Petroșani, Reșița, Sibiu și Tg. 
Jiu. Elevele antrenate de Eu
gen Peterfy și Dorina Boian
giu s-au întrecut pe sine o- 
cupind primul loc in cadrul 
acestei competiții inaugurale. 
Felicitări I

La Tg. Jiu s-a disputat re
cea; o competiție de gimnas
tica, la care și-au dat întîl- 
nire cele mai bune tinere 
sportive (categoria a IV-a) 
din municipiile Craicva, Dro- 
beta Turnu Severin, Oradea,
1■■■■■B■S■■■N■■■■■■■■■ ■■■'■■!

regretabil
nei surprize de proporții, la 
întreceri prezentindu-se

doar... sportiva iviaria zamfir 
(Minerul Paroșeni) și patru 
studenți. Ne întrebăm care 
au lost sarciniie de mobiliza
re aie preșeainților sindica
telor și ai asociațiilor sporti
ve (care au participat recent 
la o instruire in acest sens), 
în vreme ce „activitatea" lor 
s-a soldat cu compromiterea 
întrecerilor. Sau -campionii 

i asociațiilor sportive și ai fa
zei orășenești n-au vrut să-și 
mai apere șansele in’compe
tițiile superioare ? Atunci 
poate fi vorba de un regreta
bil forfait. Așteptăm să ne 
fie dezlegată dilema acestei 
neprezentări în masă.

prin tradiția locului 
baștină — predestinat 
devină un excelent 
In panoplia sa 
figurează patru titluri de 
campion național, la cobo- 
rire și combinata alpină în 
1967. coborîre în 1970, și 
slalom uriaș — pe pîrtia B 
din... Paring — în 1975. șa
se titluri de vicecampion 
național la toate probele, 
două titluri de vicecampion 
balcanic ia slalom uriaș in 
Bulgaria 1968 și Romania 
1973 și 
caniada 
special, 
leko în 
special.

După cum se știe, aceas
tă rubrică are drept scop evi
dențierea unor noi talente 
fotbalistice din Valea Jiului. r____________ ,,,
lată de pe ne-a bucurat in- ma porții adverse. De altfel.

chipei în divizia C. Capabil 
de un mare travaliu, este 
deseori prezent, mai ales în 
partidele de acasă, în preaj-

terpelarea pe care ne-a a- 
dresat-o inginerul Bulbucan, 
fostul antrenor ai diviziona
rei C, Minerul Vulcan pe a- 
ceasta temă.

— In această rubrică sînt 
găzduite numai portretele vir
tualelor talente fotbalistice 
de la... Știința?

— Dimpotrivă. Avem în ve
dere toate echipele din Va
le, de la primul eșalon pînă 
la campionatele municipale 
de juniori și copii. Aveți 
cumva un candidat la consa
crare?

— Da. Un băiat care iu
bește foarte mult fotbalul și 
îl respectă. In octombrie a 
împlinit 20 de ani, dar din 
1975 a fost titularizat în e- 
chipa de seniori a Minerului 
Vulcan. A crescut de la meci 
la meci, contribuind cu mul
tă dăruire la promovarea e-

un loc trei la bal- 
din Grecia 1974 la
A câștigat cupa A- 
Bulgariă 1973 la 

s-a clasat primul 
lâ cupa „Universitatea" 
1970, tot la special, iar în 
1971 a cîștigat uriașul la 
un concurs în Iugoslavia, la 
care au participat mulți re
prezentanți ai țărilor alpi-

■ ■ ■■■■■.•qbk*■ ii■ a miIca

dere pe llie Văduva, fundaș mai are de lucrat la copito- 
dreapta, care s-a format la -
juniorii Minerului Vulcan. Aș 
mai remarca viteza sa, mobi

ne.
16-lea la uriaș, la Mondi
alele Universitare din 1968 
de la Innsbruk, dintr-un to
tal de 70 de participant! a- 
vînd numărul de start 55 
(! !) și al 15-lea la campio
natele similare de la Li- 
vigno în Italia 1975 la spe
cial. Iată un palmares care, 
raportat la valoarea de an
samblu a schiului alpin 
românesc, îl situează pe 
Doriri Munteanu printre cei 
mai buni schiori ai țării și 
după cum se vede și din 
Balcani. O asemenea perso
nalitate autorizată în mate
rie, care revine adesea în 
Paring, a abordat problema 
schiului de agrement și de 
performanță în Valea Jiu
lui, sintetizînd următoare
le :

— Dispuneți de excelente 
condiții naturale, materiali
zate în pîrtii, cu diferite 
grade de dificultate, dintre 
care unele fiind orientate 
spre Nord, își mențin ză
pada pînă târziu spre pri
măvară. Construirea tele- 
scaunuluj din Paring și a 
celorlalte mijloace mecanice 
de pe pîrtii,: Sînt, de ase
menea, argumente ce vă 
sînt favorabile și din cîte 
știu, pe lingă baza I.E.F.S. 
existentă în masiv, ur- 
meăză să Se construiască o 
cabană pentru circuit ex
clusiv turistic. Apreciez că 
amenajarea unor pîrtii sim
ple, pentru începători, un
deva în apropierea orașelor 
Văii Jiului, va contribui la 
crearea unei emulații pen
tru practicarea schiului de 
către copii, care se depla
sează mai greu la cabane și 
numai la sfîrșit de săptâmî- 
nă. Pe aceste pîrtii,' văd

Valea Jiului
strict necesară instalarea 
unor baby-lifturi care să 
permită efectuarea unui 
număr sporit de coborîri. 
Bineînțeles, este necesară o 
asistență permanentă a pro
fesorilor de educație fizică 
cu specializare schi și o mai 
mare dăruire a lor, existînd 
în acest sens o tradiție și o 
experiență cîștigată prin 
ceea ce Clubul sportiv șco
lar Petroșani a realizat 
deja în ridicarea unor po
sibili viitori performeri ai 
schiului românesc. Am au
zit multe lucruri bune și 
despre tradiția schiorilor 
din Lupeni care dispun la 
cabana Straja de fi pîrtie-, 
slalom de bună calitate. 
Dar, repet, copiilor în spe
cial, Ie este necesară stimu
larea aptitudinilor,- care, în 
general Se simt mai atrași 
de schiul alpin decît de cel 
nordic, prin acordarea de 
asistență permanentă și 
material — schiuri și bo
canci — de cît mai bună 
calitate. Nelida Velciov, Io
sif Kraktusz, Ileana Vladis
lav, Emil Safta, Călin Țip- 
țer sînt numai cîteva nume 
de actuali și posibili viitori 
campioni, formați 
ce tinde să devină 
lă a schiului.
. Discuția cu D 
Munteanu s-a 'încheiat, nu 
înainte ca multiplul nostru 
campion să ureze multe 
succese schiorilor alpini din 
Valea Jiului, exprimîndu-și 
dorința să revină cît mai 
des pe pîrtiile din Paring, 
unde a fost primit întot
deauna ca acasă și unde a 
cunoșcuț oameni inimoși și 
foarte îndrăgostiți de schi.

la ceea 
o scoa-

o r i n

Aurel BULA

multe din pasele sale au fost 
transformate de colegi.

— Nu cumva este vorba 
purtătorul tricoului nr.

— Intr-adevăr, îl am în

de 
2? 

ve-

Nasc $1 în Vale 
fotbaliști 

(IV)
Be ia meci

ia meci
mai bun

litatea în teren și detenta 
foarte bunâ.

— Folosiți cam multe su
perlative...

— Asta nu înseamnă că nu

Iul tehnică. De asemenea, 
trebuie să învețe mai bine 
dublajul, pentru că uneori, 
□vîntindu-se pe extremă, 
crează breșe în comparti
mentul defensiv. Dar cum, a- 
lături de Haiduc, mi se pare 
unul din băieții care pune 
suflet pentru fotbal expe
riența competițională îl va 
ojuta să devină un jucătorajuta să devină un 
complet.

— Ce-i doriți?
— Să rămînă același e- 

xemplar sportiv (are o viață 
sportivă ireproșabilă). Cu 
alte cuvinte, să nu trădeze a- 
devăratul fotbal și să apuce 
să joace în diviziile superioa
re și, de ce nu, la Jiul. Fi
indcă a crescut în Vale, aici 
îi doresc consacrarea.

Sever NOIAN
P.S. Găzduim cu plăcere și 

alte opinii ale antrenorilor, 
arbitrilor, foștilor și actuali
lor fotbaliști de performan
ță, unor suporteri cu privire 
la talentele Văii Jiului.

BREVIAR SPORTIV
FOTBAL, „Cupa de iarnă", seria I: Minerul Vulcan - Mi

nerul Paroșeni 5-2, Știința Petroșani - Jiul Petroșani (juniori) 
8-1, ser,a a ll-a : M.nerul Aninoasa - Minerul Uricani «3-0,
Paiîngul Lonea - Utilajul Petroșani 4--2, E.G.L. Petrila - Pre-
părătorul Petrila 3-0.

CLASAME'ltE
Seria 1

1. Știința Petroșani 4 3 0 1 16- 7 6
2. Minerul Paroșeni 3 2 0 1 8‘- 7 4
3. Minerul Vulcan 2 1 0 1 6- 5 2 .'.
4. Jiul Petroșani 3 0 0 3 5-16 0

Seria a II-a
1. Minerul Aninoasa 3 2 1 0 12- 4 5
2. Parîngul Lonea 3 1 1 1 8- 7 3
3. Minerul Uricani 2 1 0 1 10- 4 2
4. Utilajul Petroșani 2 1 0 1 9- 4 2
5. Preparația Petrila 2 1 0 1 2- 4 2
6. E.G.L. Petrila 4 1 0 3 5-23 2

POPICE, campionatul municipal : J iul Petrila - Cons-
tractorul minier 5128-4648 p.d., Minerul Vulcan - Prepara

torul Petrila 4658 - 4600. Cei mai preciși jucători s-au do
vedit ; Vaier Pișcoi (901), Rudolf Kozma (890) de la Jiul Pe
trila, Petre Laszlo (Constructorul minier) - 795, Bela Schuller

(Minerul Vulcan) - 811, Pavel Apostol (Preparatia Petrila) 
- 796 p.d. ’

TENIS DE MASĂ, campionatul municipal t Minerul Dîlja - 
C.F.R. 3-9. < *

Recent a avut lot ședința de constituire a Consiliului co
munal Banița pentru educație fizică și sport, președintele 

i noului organism fiind ales Viorel Vladislav, iar în funcția de 
i secretar Grigore Jianu. (A. SLĂBII)



Crearea Partidului Muncitoresc Unic
(Urmare din pag. 1)

nești în lupta pentru drep
turi economice și politice, 
pentru libertăți democratice, 
pentru independență și su
veranitate națională.

După 23 August 1944, lupta 
desfășurată de clasa mun
citoare în fruntea întregului 
popor, pentru refacerea și 
dezvoltarea economiei na
ționale pe baza industrializă
rii, pentru apărarea și con
solidarea independenței na
ționale a României, a contri
buit la .întărirea continuă a 
unității de acțiune a • prole
tariatului, creîndu-se astfel 
condiții favorabile unifică
rii depline în cadrul unui 
partid unic marxist-leninist.

O latură însemnată a luptei 
pentru unificarea depli
nă a clasei muncitoare a 
consfituif-o larga activita
te de clarificare ideologică 

... desfășurată în mișcarea 
muncitorească în cursul a- 
nului 1947. In cadrul acestei 
acțiuni au avut loc dezbateri 
principiale asupra proble
melor ideologice, asupra 
strategiei și tacticii partidului 
marxisi-leninist, luîndu-se a- 
titudine hotărîtă față de in
fluențele oportunismului și 
reformismului. Intensificarea 
activității ideologice, cerută 
de necesitatea asigurării vic
toriei depline a marxism-le
ninismului asupra oportunis
mului în mișcarea muncito
rească din țara noastră, a 
constituit o condiție princi
pală în lupta pemru realiza
rea unității politice și orga
nizatorice a clasei muncitoa
re, pentru crearea . unui 
partid monolit.

In august 1947, Biroul Po
litic al C.C. al P.S.D., apreci
ind că „Partidul social-demo
crat din România este un 
partid de stingă", a hotărî! 
ca în cel mai scurt timp po
sibil să înlăture toate pie
dicile care mai stăteau în 
calea unității clasei munci
toare. Acest lucru a făcut 
posibil ca Biroul Politic 
C.C. al P.C.R. și Biroul Po
litic al C.C. al P.S.D. șă 
dopte, întrunite în 
comună, ' :___ ___
1947, hotărîreq de a pune 
în discuția forurilor de con
ducere ale celor două parti
de „mijloacele practice pen
tru grăbirea înfăptuirii uni

al

a-
ședință 

la 27 septembrie

Proiectantul, constructorul și 
beneficiarul caută soluții, constructorii 
așteaptă, iar planul de INVESTIȚII

nu se realizează
ISEI

(Urmare din pag. 1)

de cofrare, Gheorghe Savin. 
In trei zile realizăm pereți la 
magazinele de la parter care 
echivalează cu un singur a- 
partament, ceea ce e foarte 
puțin. Panourile metalice se 
află acum la recondiționat, 
astfel că turnăm betonul în 
panouri clasice, dar, cum nu 
ni se asigură cherestea, ritmul 
este foarte lent. Practic, deși 
ne-am propus ca Ta 1 martie 
să •încheiem primul nivel al 
celor două scări începute, ăm 
fost nevoiți să „împingem" 
graficele pînă pe zece mar
tie. Pe de altă parte, deși lu
crăm la pereții parterului, nu 
ne sînt cunoscute toate deta
liile tehnice legate de mon
tarea planșeelor".

Așadar — deși este eviden
tă necesitatea intensificării 
ritmului de execuție, luna ia
nuarie încheindu-se pentru 
constructorii de la șantierul 
din Vulcan cu sarcinile ne
realizate, ca și pentru cele
lalte șantiere ale T.C.H., și 
deși există rezerve de folosi
re mai judicioasă a forței de 
munca, a timpului de lucru 
disponibil — o serie de de
cizii ce trebuiau adoptate din

tății politice, • organizatorice 
și ideologice a mișcării noas
tre muncitorești-.

Această hotărîre a fost 
primită-cu entuziasm de cla
sa muncitoare și susținută 
prin numeroase mitinguri și 
moțiuni, ceea ce a avut o in
fluență puternică asupra lu
crărilor celui de al XlX-lqa 

j Congres al P.S.D., care s-a 
, ținut între 4 și 9 ociombrie 
■ 1947. Dominat de ideea u- 

nității clasei . muncitoare, 
Congresul P.S.D. a consfințit 
victoria elementelor de stîn- 
ga, revoluționare, împotriva 
celor de dreapta, scizioniste, 
ceea ce a făcut posibil ca 
în perioada următoare să 
se înregistreze din partea

■acestui partid păși rapizi și 
- hotărîtori pe calea colabo
rării cu P.C.R. De acum, noua 
conducere c P.S.D. se preo
cupă consecvent de găsirea

30 de ani de la realizarea unității 
depline Ideologice șl organizatorice a 

clasei muncitoare din România

muncito-

1947 Co-
Frontu-

pri- 
unic 
ne-

formelor și metodelor celor 
mai corespunzătoare pentru 
a înfăptui sarcina trasată de 
Congres de a discuta cu 
P.C.R. „mijloacele practice 
pentru realizarea unității po
litice, organizatorice și ideo
logice a mișcării 
rești".

La 29 octombrie 
mifetul Central al 
lui Unic Muncitoresc a ana
lizat problemele legate de 
traducerea în viață a hoiărî- 
rilor P.C.R. și de P.S.D. 
vind crearea frontului 
și a adoptat măsurile 
cesare pentru elaborarea pro 
iectului de platformă și a 
proiectului de statut al parti
dului unic, iar la 12 noiem
brie C.C. al P.C.R. și C.C. al 
P.S.D. au adoptat în una
nimitate proiectul de. platfor
mă pentru constituirea’ par
tidului unic al clasei munci
toare din România, precum 
și măsurile practice în ve
derea făuririi sale. Platfor
ma, elaborată pe baza învă
țăturii marxis-ieniniste, cu
prindea principiile ideologi
ce, organizatorice și tactice 
ale partidului unic și â con-

vreme de către conducerea 
grupului și cea a trustului de 
construcții Deva, de către 
beneficiari șl proiectanți, au 
ținut și continuă să țină în
că în loc activitatea construc
torilor. Ieri ni s-a spus că a- 
bia la sfirșitul săptămînii tre
cute și, respectiv, ieri, au fost 
luate o serie de măsuri me
nite să lămurească proble
mele de la Vulcan, ca și de 
pe alte șantiere. Deși tardi
ve, sperăm că eie vor reuși 
să impulsioneze ritmul exe
cuției, să îngăduie astfel 
constructorilor ca, în funcție 
de noile grafice „concentra
te”, să treacă grabnic la re
cuperarea restanțelor. -

Pe șantier se manifestă în
că serioase deficiențe în or
ganizare, abateri de lă dis
ciplină din partea lucrători
lor secției de utilaj și trans
port. La blocul 3 M de exem
plu, unde se execută abia 
săpătura la fundații, excava
toristul Ion Busuioc ne-a pre
zentat o situație cu totul ne
satisfăcătoare sub aspectul 
utilizării la capacitate a mij
loacelor de mecanizare în 
săpătură și a celor de trans
port. Ne dădea drept pildă 
faptul că deși excavatorul a

stituit documentul principal 
care a stat la baza activi
tății ulterioare pentru unifi- elementelor 
carea celor două partide.

In vederea organizării bu
nei desfășurări a dezbaterii 
platformei partidului munci
toresc unic și a efectuării 
celorlalte lucrări legate de 
crearea organizațiilor unice 
de partid s-a constituit co
misia centrală de unificare, 
care și-a creat organe în 
toate județele. In de
cembrie 1947 a înce
put prelucrarea platformei 
în adunări comune ale mem
brilor celor două partide, s-au 
ales birouri unice ale organi
zațiilor de bază, comitete 
unice de sector, de plasă și 
județene, precum și dele
gații la congresul de unifi
care. Se înfăptuia astfel în 
practică unitatea deplină a

ai 
mo-

clasei muncitoare din Româ
nia.

Realizările de însemnă
tate istorică obținute în a 
doua jumătate a anului 1947 
în lupta pentru înfăptuirea 
unității depline a clasei 
muncitoare, întărirea rolului 
de hegemon al proletariatu
lui au făcut posibile schim
barea radicală a raportului 
forțelor de clasă în favoarea 
proletariatului și a aliaților 
săi, alungarea din guvern a 
ultimilor reprezentanți 
burgheziei, doborîrea
nafhiei și proclamarea Re
publicii Populare Române, 
formă de siat a dictaturii 
proletariatului.

In scurt timp după aceasta, 
la 21-23 februarie 1948, 
q avut loc Congresul de u- 
nificare a Partidului Co
munist Român cu Partidul 
Social-Democrat. Rezultat fi
resc al unui îndelungat și 
rodnic proces de clarificare 
ideologică și de apropiere 
tovărășească, realizate în 
focul luptelor duse de cla
sa muncitoare pentru cuce-

fost programat să funcțione
ze incepînd de la ora 7 a zi
lei de miercuri, 15 februarie, 
cea dintîi mașină a sosit pe 
șantier Io ora 8,10. Sosirea 
celorlalte mașini, în număr 
de 7, s-a succedat apoi pînă 
la ora 10,20, în timp ce „pri
ma sosită" a efectuat o sin
gură cursă, după care, nu 
s-a mai întors pe șantier din 
motiv de... pană! Așa cum 
ne spunea excavatoristul, pî
nă la ora 12, se încărcaseră 
din fundație doar 31 de ma
șini, față de 60, cît reprezin
tă capacitatea utilajului. Fă
ră îndoială, șantierul din Vul
can dispune de mari resurse 
pentru sporirea ritmului de 
execuție a locuințelor. Toc
mai de aceea se impune să 
se acționeze concomitent de 
către organizația de partid 
și conducerea grupului pen
tru ca în cel mai scurt timp, 
să se rezolve problemele de 
execuție, să se instaureze un 
sănătos climat de muncă, 
astfel incit constructorii să-și 
desfășoare munca nestinghe- . 
riți și să poată îndeplini in,- I 
țegral sarcinile ce le revin. •

rirea și consolidarea puterii 
sale poliiice, ca și împotriva 

‘ • și a ideologiei
reformiste, unificarea a în
semnat triumful deplin al 
marxism-leninismului în miș
carea muncitorească din 
România.

„Unificarea - sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu în 
Expunerea la a 45-a aniver
sare a creării P.C.R. - a asi
gurat clasei muncitoare con
dițiile organizatorice și po
litice pentru a-și putea în
deplini înalta misiune de cla
să conducătoare a societății 
în opera de construire a so
cialismului".

Procesul de unificare a 
clasei muncitoare din Roma
nia și congresul care a cons
fințit crearea partidului li
nie au reprezentat, în același 
timp, o contribuție însemna
tă adusă de mișcarea mun
citorească din țara noastră , 
la îmbogățirea experienței de 
luptă pentru unitatea miș
cării muncitorești internațio
nale.

Profund devotat ideilor 
marxism-leninismului, slujind 
cu credință interesele vita
le ale celor ce muncesc, 
Partidul Comunist Român es
te astăzi mai puternic și mai 
unit ca orieînd. Legat, prin 
mii de,fire, de cele mai largi 
mase ale poporului, puter- 

• nic prin justețea și clarviziu
nea politicii sale, prin dra
gostea, încrederea și atașa
mentul maselor populare, 
partidul - strîns unit în ju
rul Comitetului său Central 
- conduce cu succes opera 
de desăvîrșire a construcției 
socialiste în patria noasiră,. 
își aduce contribuția activă 
ia îmbogățirea continuă a 
tezaurului comun al învăță
turii marxist-leninisfe. Parti
dul Comunist Român lup
tă cu perseverență pentru 
întărirea unității mișcării co
muniste și muncitorești in- 
îernaționale.
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Complexul alimentar nr. 58 Vulcan.
Ioana Oneasă esfe mult apreciată de. cumpărători deoarece în cei 25 de 

ani de activitate în comerț, a avut o comportare exemplară.
Foto: Ștefan NEMECSEK
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• DUMINICA a avut loc 
; la Casa de cultură din Pe- 
j troșani faza municipală a

concursului de cunoștințe 
istorice „2050 de ani de la 
crearea primului stat dac 
centralizat și independent", 
organizat de Consiliul mu
nicipal al organizației pio
nierilor. La această acțiune 
au participat cite un echi
paj (format din 5 pionieri) 
din fiecare localitate a Văii 
Jiului. Concursul a fost 
tigat de pionierii de 
Școala generală nr. 6 
troșani, urmați de cei 
la Școala generală nr. 
Petrila (Cimpa).
• PARTID, IȚI MULȚU

MIM. Sub genericul „Cîn
tarea României", pionieri, 
școlari și șoimii patriei din 
școlile generale din orașul 
Vulcan și-au dat întîlnire 
pe scena clubului din loca
litate pentru a-și dovedi ta
lentul în montaje muzical- 
literare, dansuri și brigăzi
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Preocupări majore în activitatea 
organizației de sindicat 

îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și de viată ale minerilor

O bună activitate desfă
șoară, în .cadrul sectorului V 
de -la mina Vulcan, comite
tul de sindicat pe sector. Es
te concluzia adunării ge
nerale a organizației de 
partid care a analizat, re
cent, preocupările comitetu
lui de sindicat ale grupe
lor sindicale pentru înde
plinirea sarcinilor proprii.

S-a desprins, ca o idee 
centrală, faptul că membrii 
comitetului, ai birourilor gru
pelor sindicale au aplicat cu 
consecvență principiul efici
ent al muncii colective, des- 
fășurîndu-și activitatea în 
mijlocul colectivului de mun
că, de unde și-au extras, de 
altfel, întreaga problemati
că înscrisă în preocupări : 
intensificarea întrecerii din
tre brigăzi, promovarea no
ului și exiinderea experien
ței pozitive, întărirea ordi
nii și disciplinei, respecta
rea normelor de protecție a 
muncii, îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de via
ță ale minerilor. In rezul
tatele sectorului, superioare 
față de anul trecut, se află 
încorporate și străruințele 
-depuse pe linie de sindicat, 
preocupările constante ale 
comitetului și birourilor, ale 
grupelor sindicale în vede
rea dezvoltării și perfecțio
nării activității economico- 
sociale a sectorului.

lată doar cîteva repere ale 
activității de sindicat pri
vind problemele sociale ale 
oamenilor muncii, care vin 
în sprijinul concluziilor de 
mai sus. Comitetul, președin
tele său, tovarășul Constan
tin Vișan, ceilalți membri au 
urmărit, permanent, respec
tarea cu cît mai multă fi
delitate a graficului de con

artistice. S-au remarcat : 
brigada artistică și forma
ția de dansuri a Școlii ge
nerale nr. 4 Vulcan, monta
jul șoimilor patriei de la 
școala generală nr. 5. (T.
CORNEA, coresp.)
• SAPTAMINA TRECUTA, 

în școlile din Valea Jiului 
s-au desfășurat multe acțiu
ni interesante organizate în 
cinstea „Zilei ceferiștilor". 
Au avut loc expuneri care 
au evidențiat semnificația 
social-politică și istorică a 
luptelor muncitorilor petro
liști și ceferiști din februa
rie 1933, s-au desfășurat 
numeroase programe artisti
ce în cadrul detașamente
lor de pionieri (școlile ge
nerale nr. 6 și 1 Petroșani, 
Liceul industrial Vulcan), 
s-au efectuat vizite și întîl- 
niri cu ceferiști cărora pio
nierii le-au transmis salutul 
lor (școlile generale nr. 7 
șî 4 Petroșani, școlile din 
Petrila). 

j 
î
f

ț

r. f
J
!

f

cedii ; s-au interesat îndea
proape de modul în care oa
menii muncii își petrec timpul 
liber, organizîna acțiuni re
creative care s-au bucurat 
de adeziunea brigăzilor; au 
intervenit cu operativitate 
pentru înlăturarea neajunsu
rilor semnalate la baia fini-* 
nerilor ; s-au preocupat ca 
tuturor muncitorilor să li sa 
asigure echipamentul de pro
tecție a muncii, prevăzut da 
normativele în vigoare. Es
te cazul să menționăm că în 
preocupările comitetului ai* 
stat și probleme care, a- 
parent, ieșeau din raza sa de 
acțiune. Un exemplu îl oferă 
intervențiile făcute pentru 
îmbunătățirea transportului 
în comun, din oraș pînă la 
poarta minei. Ca urmare a 
grijii manifestate pentru îm- 
bunăiățirea condițiilor de 
viață, unui mare număr de 
mineri - Gheorghe Milea, 
Dumitru Udrilă, Ionel Mi- 
triță, Viorel Dragomirescu, 
Ion Găucean și altora - li 
s-au rezolvat cererile pri
vind acordarea sau schim
bul de locuință.

Soluționarea cu operativi
tate și răspundere a pro
blemelor de muncă și de 
viață ale minerilor a con
dus, nemijlocit, la îmbună
tățirea disciplinei, a clima
tului în care se desfășoa
ră activitatea de producție. 
Sectorul raportează și în a- 
ceastă lună depășirea planu
lui, în care se regăsesc în
corporate și preocupările 
multiple ale organelor și or
ganizațiilor de sindicat, spri
jinite activ și îndrumate cu 
competență de organizația 
de partid. .

I. MUSTAȚĂ i

> Duminică, la sala Arta din 
Deva, 10 brigăzi artistice s-au 
confruntat în cadrul fazei ju
dețene a formațiilor din u- 
nitățile comerciale. : Progra
mul brigăzii artistice a I.C.S.A. 
și A.P. Petroșani, „Mercur 
la... Petroșani", (text și regie, 
Gheorghe Negraru) s-a bu
curat de aprecieri deosebite 
din partea juriului, care a 
clasat-o pe locul secund. In 
acest fel, brigada lucrătorilor 
comerciali din Petroșani, în 
rîndul căreia s-au remarcat 
Valeria lovan, Maria Cătuți, 
Gafia Bîrzu, Gică Bărbuță și 
Radu Diaconescu, a cîștigat 
dreptul de a ne reprezenta 
și la faza interjudețeană a 
celei de a doua ediții a Fes
tivalului național „Cîntarea 
României”, (I.Vd
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Lucrările comisiei mixte
româno-siriene

DAMASC 20 (Agerpres). 
La 20 februarie s-au încheiat, 
la Damasc, lucrările celei 
de-a lll-a sesiuni a comisiei 
mixte guvernamentale româ
no-siriene de cooperare eco
nomică, științifică și tehnică. 
Cu acest prilej, tovarășul Emil 
Drăgănescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului, și Jamil 
Shaya, membru al Comanda
mentului național al Parti
dului Boas Arab Socialist, vi- 
cepremier pentru probleme 
economice al Consiliului de 
Miniștri, au semnat protoco
lul celei de-a lll-a sesiuni.

La luările lor de cuvînt, 
conducătorii celor două de
legații 
facția 
siunii, 
nou și 
iea întăririi cooperării econo
mice și tehnico-științifice din
tre cele două țări.

S-a subliniat dorința fer
mă a părților de a acționa, 
în continuare, pentru tradu

și-au exprimat satis- 
pentru rezultatele se- 
apreciindu-Ie ca un 
important pas pe co-

LĂ 20 FEBRUARIE, în 
preajma celei de-a 60-a a- 
niversări a Armatei Sovie
tice și Flotei Maritime Mili
tare, la Moscova, L.l. Brejnev, 
secretar general al C.C. al 

P.C.U.S., președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a fost decorat cu 
ordinul „Victoria".

CA URMARE A DESTIN
DERII pe care a înregistrat-o 
situația de la Beirut în ulti
mele 48 de ore, luni s-au 
redeschis școlile și universi- 
tățile din sectorul' de est al IN PREZENT numărul șo- 
capitalei libaneze. ............. -

LA PEKIN s-ău desfășurat 
luni, convorbiri între Ku 
Mu, vicepremier al Consiliu
lui de Stat al R.P. Chineze, 
și Berislav Sefer, vicepreșe
dinte al Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F. Iugoslavia, 
conducătorul delegației gu
vernamentale iugoslave, care 
se află într-o vizită în ca
pitala R.P. Chineze - infor
mează agenția China Nouă.

CONSILIUL GENERAL,AL 
SINDICATELOR DIN JAPO
NIA (SOHYO) și organiza
țiile afiliate au inaugurat, 
duminică, printr-un mare mi
ting desfășurat în porcul 
Yoyogi și Tokio, tradiționala 
ofensivă de primăvară a oa
menilor muncii niponi. Parti- 
cipanții, al căror număr a fost 
estimat la 120 000, au de
monstrat, apoi, pe străzile 
centrale ale capitalei, pen
tru a sublinia, în acest fel, 
revendicările pe care le for
mulează la adresa guver
nului și patronatului.

POSTUL DE RADIO KABUL 
C anunțat că 25 de persoane

Din presa străina foametea amenință din nou
(„Le Libre Belgique")

Țările din regiunea Sahel 
sînt. din nou amenințate de 
spectrul foametei. După cum 
a declarat ministrul nigerian 
al dezvoltării rurale, Boulama 
Manga, lipsa de precipitații 
înregistrată în acest an în 
Sahel este comparabilă cu 
cea a anului 1970 în partea 
occidentală. Situația este mai 
puțin îngrijorătoare în partea 
orientală. Țările cel mai grav 
afectate de secetă în această 
zonă sînt Senegalul și Mau
ritania, care au nevoie strin
gentă de ajutor alimentar,

Comitetul permanent inter
național de luptă împotriva 
secetei în Sahel a estimat la 
500 000 tone cantitatea de 

cerea în viață a indica
țiilor președinților Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad 
privind dezvoltarea pe multi
ple planuri a raporturilor bi
laterale.

Cu aceași ocazie, a fost 
semnat și Protocolul guver
namental pe anul 1978 pri
vind schimburile comerciale 
dintre România și Siria.

NICOSIA 20 (Agerpres). - 
După ce i-a fost refuzată vi
za de aterizare în mai mul
te țări arabe avionul, la bor
dul căruia se aflau membrii 
grupului de comando, care 
s-au declarat palestinieni, și 
cei 15 ostatici, a plecat de 
la Djibouti, unde s-a apro
vizionat cu carburant, îna- 
poindu-se, duminică noap
tea pe aeroportul Larnaca, 
din Cipru - informează a- 

..................." ' Larna- 
de co- 
trata- 
ciprio- 
elibe-

ga- 

gențiile de presă. La 
ca, membrii grupului 
mando au reînceput 
tiveie cu autoritățile 
te, care, în schimbul 
rării ostaticilor, le-au

au fost deferite justiției sub 
acuzația de a fi complotat 
pentru asasinarea președin
telui Mohammed Daoud 
Khan și pentru răsturnarea 
guvernului afgan - relatează 
agențiile Reuter și France 
Presse.

DUMINICĂ SEARA a 
trat în vigoare acordul 
încetare a focului 
părțile aflate în conflict 
Ciad, informează agenția li
biana de știri JANA, reluată 
de agenția France Presse.

ia
de 

între 
în

din
s-a

merilor din Danemarca a a- 
juns la peste 213600 de per
soane - a anunțat Directora
tul pentru problemele muncii 
din această țară.

CONFORM DATELOR CO
MUNICATE de Oficiul cen
tral de statistică al Finlan
dei, populația acestei țâri 
este în prezent de peste 
4 743 000 de locuitori.

PARTIDUL LABURIST 
Australia, de opoziție, 
pronunțat pentru adoptarea 
de măsuri drastice în vede
rea opririi imigrărilor, da
tă fiind rata înaltă a șoma
jului în țară, apreciată ca 
cea mai gravă din ultimii 
40 de ani - informează a- 
genția Reuter.

ÎNTRERUPERI DE ELEC
TRICITATE, trenuri în întîr- 
ziere, mașini blocate' pe șo
sele - acestea sînt primele 
efecte ale valului de ninsori 
care au provocat duminică 
pagube considerabile în 
Franța, în special în Norman- 
dia, în vestul țării și în re
giunea Montbeliard, din 
est.

cereale ce va trebui să fie 
furnizată populațiilor lipsite 
de alimente. Este necesar ca 
acest ajutor să ajungă acolo 
pînă în luna mai, înaintea 
începerii sezonului ploios. Se 
știe că transportarea alimen
telor oferite populației din 
Sahel, după seceta anilor 
1972-1973, s-a efectuat în 
condiții extrem de grele, din 
cauza ploilor torențiale și a 
inundațiilor care s-au produs 
după . îndelungata perioadă 
de secetă. '.

Spectrul foametei revine în 
actualitate, în timp ce State
le Unite ale Americii au pro
cedat la reducerea suprafe
țelor cultivate cu cereale.

S.W.A.P.O. nu 
pînă Namibia
LUSAKA 20 (Agerpres) 

Intr-un interviu publicat, luni, 
la Lusaka, Mishake Muyon
go, vicepreședinte al Orga
nizației Poporului din Africa 
de Sud-Vest (SWAPO), a 
avertizai regimul rasist 
african că SWAPO va 
tensifica lupta armată 
teritoriul Namibiei în 
în care acesta va 
o așa-zisă „reglementare in
ternă". „Dacă primul miriis- 

pe 
cazul 

încerca

pie

re-

rantat libertatea de a 
ca unde doresc.

In aceste momente - 
latează agenția Associated 
Press - pe aeroport a ate
rizat un avion ce transpor
ta un grup de comando anti- 
terorist egiptean, venit pen
tru eliberarea ostaticilor. 
Potrivit agenției France 
Presse, forțele egiptene au 
deschis focul, fără avertizare, 
împotriva avionului cipriot 
în care se aflau deținuți os
taticii. Agențiile de presă in
formează că, luată prin sur
prindere, garda națională 
cipriotă a ripostat și s-a

Incidente în Iran
TEHERAN 20 (Agerpres). 

In cursul unor incidente care 
s-au produs la Tabriz, în ves
tul Iranului, șase persoane 
și-au pierdut viața, iar 125, 
între care 11 polițiști, au fost 
rănite, anunță agenția ira
niană de presă PARS. Cîfe- 
va grupuri de demonstranți 
purtînd pancarte antinațio
nale au dat foc unor clădiri 
și au atacat bănci, cinemato
grafe și Institutul tehnologic 
dm localitate. Un număr de 
28 autovehicule au fost in 
cendiate.»•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vremea în următoarele zile

un

Datorită unor zone depre- 
sionare din bazinul Mării 
Mediterane care s-au de
plasat spre est și au adus 
în Peninsula Balcanică 
aer măi umed și mai cald, 
precum și a cîmpului antici- 
donic din partea centrală a 
Europei cu mase de aer re
ce, în 'regiunea țării noastre, 
în ultimele două zile, au că
zut precipitații sub formă 
de ninsoare, mai întîi în est, 
apoi în sud-vest, și treptat 
în întreaga țară. Cantitățile 
căzute au fost mai abunden
te în sud-vestul țării, în spe
cial în Banat.

In urma ninsorilor căzute, 
solul s-a acoperit cu straturi 
de zăpadă, în cea mai mare 
parte a țării, exceptînd estut 
Dobrogei. Grosimea stratu- 
tului măsoară între 7—39 
cm în Banat, 4—22 in Crișa- 
na, 8—27 în Maramureș, 
1—38 în Transilvania, 3—28 
în Moldova, 1—4 în Dobro-

Există dificultăți în ce priveș
te crearea de stocuri de ali
mente pe plan tnternațional, 
dar aceasta este singura so
luție pentru păstrarea surplu
surilor de cereale din anii 
bogați, în vederea compen
sării deficitelor alimentare 
în caz de secetă sau inun
dații în anumite regiuni ale 
globului. Pe baza cooperării 
internaționale, se impune 

.crearea acestor stocuri auto- 
regulatoare. Se pare că India 
a înregistrat un anumit succes 
în această direcție, după 
foametea cu care a fost con
fruntată în anii 1967-1968,

(Agerpres) 

va înceta lupta 
nu va fi liberă

sud-africon, John Vors- 
și echipa Iui va stabili 
guvern marionetă în

tru 
ter, 
un 
Namibia, atunci se va crea 
o situație explozivă", a spus 
el. Mishake Muyongo a su
bliniat că SWAPO nu va 
înceta lupta armată împotri
va regimului rasist minoritar 
sud-african, care adminis
trează în mod ilegal Nami
bia, atît timp cît Namibia 
nu va fi liberă.

produs un violent schimb de 
focuri între comandoul egip
tean și garda națională ci
priotă. -Potrivit ultimelor in
formații difuzate de postul 
de radio Nicosia, 15 militari 
egipteni au fost uciși și 16 
răniți. Au fost răniți, de a- 
semenea, șapte militari ci- 
prioți și un ziarist vest-ger- 
man. Avionul egiptean a fost 
incendiat.

In acest timp, într-o at
mosferă de confuzie totală,
- scrie agenția France Presse
- garda națională cipriotă a 
reușit să elibereze ostaticii 
și să-i captureze pe tero
riști. Schimbul de focuri în
tre militarii egipieni și alți 
membri ai gărzii naționale ci
priote a încetat. _

Furtuni de zăpadă în Anglia
LONDRA 20 (Agerpres). - 

Cele mai puternice furtuni 
de zăpadă din ultimii 30 de 
ani s-au abătut asupra mai 
multor regiuni ale Marii Bri
tanii, mai ales în sud-vest și 
în Țara Galilor. Numeroase 
localități sînt complet izo
late, iar avioanele militare 
au început parașutarea de 
containere conținînd alimen
te.

vțe-

gea, 1—14 în Muntenia și 
4—30 în Oltenia. In zona de 
munte, stratul de zăpadă mă
soară pînă ta 118 cm în 
Muntele Semenic, 85 cm în 
Muntele Cuntu, 17 cm — 
Bucin, 60 cm — în Cehlău, 
la Toaca și Rarău.

In următoarele zile,
mea va fi rece, geroasă 
noaptea în Maramureș, Tran
silvania și nordul Moldovei. 
Vor cădea ninsori temporare 
în Cîmpia Dunării, Dobrogea 
și Moldova, mai ales la în
ceputul intervalului. In cele-

REZULTATELE TRAGERII EXCEPȚIONALE PRONOEXPRES........ 19?8
Faza I:
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea
Faza a li-a :

Extragerea a 
Extragerea a

I 
a 
a 
a

V- a :
VI- a: 

Extragerea a Vfl-a : 
Extragerea a Vlll-a ;

Fond de cîștiguri : 1 423 275

REZULTATELE CONCURSULUI PRONOSPORT
DIN 19 FEBRUARIE 1978

1 Steaua - Sportul Studențesc (Cuoa României' 2-0 1
2 F.C.M. Reșița - U.T. Arad 5J 0-4 2
3 F.C.M. Galați - Jiul 3-2 1
4 Unirea Focsani - F.C Argeș 0-1 2
5 Chimia Rm. Vîlcea - F.C. Bihor 0-2 2
6 Atalanta - Verona (Camp. Italian 1-0 1
7 Bologna - Foggia „ 2-1 1.
8 Fiorentina - Perugia „ W • 2-1 1
9 Geneva - Napoli „ 1-1 X

10 Internazionaie - Torino J, 0-0 X
11 Juventus - Lazio 3-0 •1
12 Lanerossi - Milan 1-1 X

13 Roma “ Pescara „ 2-0 1

Fond de cîștiguri: 432 812 lei

• EXAMINAREA PRO
BLEMEI AȘEZĂRILOR DIN 
TERITORIILE ARABE OCU
PATE DE CĂTRE GUVERNUL 
ISRAELIAN

TEL AVIV 20 ' (Agerpres) 
Guvernul israelian a avut, 
luni, o reuniune specială con
sacrată examinării problemei 
așezărilor din teritoriile ara
be ocupate. Potrivit postului 
de radio israelian, reluat de 
agențiile France Presse 
UPI, după cinci ore de 
bateri nu s-a ajuns la 
o hotărîre.

Dezbaterile în această 
blemă vor continua în 
drul reuniunii săptămînale, a 
guvernului israelian, de la 26 
februarie.

?! 
dez- 
nici

pro- 
ca-

Evoluția complexului 
spatial sovietic

MOSCOVA 20 (Agerpres) 
De la Centrul de dirijare a 
complexului spațial „Saliut-6“ 
— „Soiuz;27" se anunță că 
echipajul format din luri Ro
manenko și Gheorghi Greci- 
ko continuă realizarea pro
gramului de cercetări și ex
periențe pe orbita circum- 
feresfră.

Luni, cosmonauții au exe
cutat lucrări de întreținere a 
aparaturii, teste cu diferite 
aparate și dispozitive și au 
lucrat la documentația teh
nică. Au fost efectuate, de 
asemenea, observații vizuale 
și filmări ale unor porțiuni 
ale planetei noastre.

In unele locuri ninsorile au 
fost deosebit de abundente, 
stratul de zăpadă atingînd 
grosimea de șase metri, ce
ea ce a făcut imposibilă 
nu numai reluarea traficului, 
dar chiar și acțiunile de de- 
zăpezire. Circulația este com
plet întreruptă în unele re
giuni. In mai multe locali
tăți curentul electric și apa 
potabilă au fost întrerupte.

lalte zone, ninsorile vor fi izo
late. Vîntul va sufla potrivit, 
cu unele intensificări în Bă
răgan, Dobrogea și sudul 
Moldovei, unde la începutul 
intervalului va viscoli zăpada, 
opoi va slăbi în intensitate. 
Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 18 și 
minus 12 grade în jumătatea 
de nord a țării, local mai 
coborîte, iar cele maxime în
tre minus 8 și 2 grade, local 
mai ridicate la sfîrșitu! inter
valului. Se va produce ceață 
locală în nordul șî vestul 
țării.

DIN 19 FEBRUARIE

6 31 25 27 43 44
13 3 43 32 35 30
29 37 39 44 34 15
24 9 11 34 5 12

23 20 3 29 4
16 15 2 7 6
32 .11 6 5 10
30 37 7 26 13

MEMENTO
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FILME

PETROȘANI - 7 No
iembrie: Logodnic pentru 
Anna ; Republica : Mica 
ondină ; Unirea : Rîul 
care urcă muntele p PE- 
TRILA : Dick Turpin; LO- 
NEA : Alice nu mai lo
cuiește aici ; ANINOASA : 
Timpul dragostei și al 
speranței.; VULCAN : 
Din lumea filmului de al
tădată ; LUPENI - Cultu
ral : Pel erina roșie;
Muncitoresc : Taburetul 
prințesei.

TV.

9,00 Teleșcoală. 10,00 
Antologia filmului pentru 
copii și tineret. 11,10 In 
alb și negru Călă
reții (II). 11,55 Telex.
16,00 Telex. 16,05 Tele
școală. 16,35 Curs de 
limbă engleză. 17,05 La 
volan. 17,20 Moștenire 
pentru viiior. Constantin 
Negruzzi. 18,00 Consul
tații juridice. 18,15 Lecții 
TV pentru lucrătorii din 
agricultură. 18,45 Muzi
că populară. 19,05 Repe
re ale politicii P.C.R. Dez
voltarea economică a 
tuturor localităților țării 
- bază a egalității reale 
a oamenilor muncii; Do
cumentar. 19,20 1001 de 

seri. 19,30 Telejur- 
nai. 20,00 Forța u- 
nității politice și organi
zatorice a clasei munci- • 
toare. Documentar TV. 
20,30 Partid al marilor 
înfăptuiri. Program lite- 
rar-artistic dedicat ani
versării a 30 de ani de 
la făurirea Partidului po
litic unic al clasei mun
citoare. 21,55 Muzică 

populară. 22,25 Telejur
nal.

RADIO

5,00 Buletin de știri. 
5,05 Ritmuri matinale.
6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojurnal. 
8,00 Revista presei. 8,10 
Curierul melodiilor. 9,00 
Răspundem ascultătorilor. 
10,00 Buletin de știri. 
10,20 Cîntă Doina Spă- 
taru-Qlinescu. 10,40 Mi
orița. Revistă de etno
grafie și folclor. Ediție 
consacrată noutăților edi
toriale. 11,00 Buletin de 
știri. 11,05 Atlas folcloric. 
11,35 Discoteca „U". 12,00 
Buletin de știri. 12,05 Din 
comoara folclorului nos
tru. 12,35 Muzică ușoa
ră. 13,00 De la 1 la 3. 
15,00 Clubul curioșilor. 

Lumea vie la microscop; 
Cetatea de pe rîul Slava; 
Profesiuni prezente și vi
itoare; ion Creangă - pe
dagog; Nou sub soare; 
Melodiascopul emisiunii. 
16,00 Radiojurnal. 16,15 
Cîntece de Vasile Dono- 
se. 16,25 Coordonate e- 
conomice. 16,40 Muzică 
ușoară. 17,00 Buletin de 
știri. 17,05 Memoria pă
mântului românesc. Socie
tatea și civilizația dacă 
în vremea marelui 
rege Burebista. 17,45 
Creații de Dumitru Kiriac 
18,00 Orele serii. 20,00 
Viers de cîntec, ritm de 
joc. 20,15 România 
peisaj industrial contem
poran. Găești - industrii 
de vîrf într-un vechi tîrg 
dîmbovițean. 20,30 Caden
țe sonore. 21,25 Opt șla
găre în studio. 22,00 O zi 
într-o oră. 23,00 Bijuterii 
muzicale. 23,30-5,00 Non 
siop muzical nocturn.
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