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Lucrările Conferinței județene 
a deputaților consiliilor populare

Ieri au avut loc, la De
va, lucrările unuia dintre 
cele mai largi foruri de 
conducere socială in pro
fil teritorial — Conferin
ța județeană a deputați
lor Consiliului popular 
județean și ai consiliilor 
populare municipale, oră
șenești și comunale, eve
niment politic important 
in viața județului nostru.

La lucrările conferinței 
au participat aproape 
1 500 de deputați, care 
reprezintă toate categori
ile sociale de oameni ai 
muncii din județ. Au par
ticipat, de asemenea, ca 
invitați, activiști de partid 
și de stat, cadre de con
ducere din întreprinderile 
și instituțiile județului, a- 
le organizațiilor de masă 
și obștești, ziariști.

La lucrări a luat par
te tovarășul Vasile Pati- 
lirieț, membru supleant 
al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul minelor, petrolului 
și geologiei.

Au participat, de a- 
semenea, deputați ai 
Marii Adunări Națio
nale pentru circumscripți
ile electorale din județul 
nostru, activiști ai C. C, al 
P.C.R., cadre de conduce
re din ministere și alte.or
gane centrale.

Ordinea de zi a cuprins:
1. Raport cu privire la 

înfăptuirea sarcinilor ce 
revin consiliilor populare 
din Programul elaborat la 
Congresul al Xl-lea al 
partidului și hotărîrile 
Conferinței Naționale a 
partidului din decembrie 
1977.

2. Adoptarea Chemării 
adresate oamenilor mun
cii din județul Hunedoara 
pentru înfăptuirea sarci
nilor ce le revin în vede
rea realizării planului de 
dezvoltare economico-so- 
cială în profil teritorial pe 
anul 1973 și pe întregul 
cincinal.

Raportul la primul punct 
de pe ordinea de zi a 
fost prezentat de tovară
șul ILIE RADULESCU, 
prim-secretar al Comitetu
lui județean Hunedoara 
al P.C.R., președintele Co
mitetului executiv al Con
siliului popular județean.

Dezbaterile pe margi
nea raportului și a sarci
nilor ce revin consiliilor 
populare, oamenilor mun
cii hunedoreni in actuala 
etapă de dezvoltare eco
nomico-socială s-au des
fășurat in plenul confe-
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Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Participanții la lucrările Cpnierinței depu- 

iaților consiliilor populare din județul Hune
doara, exprimînd simțămintele profunde aie 
celor peste o jumătate de milion de locui
tori din această frumoasă parte a țării, vă 
încredințează de atașamentul deplin față de 
politica internă și internațională a partidu
lui și statului nostru, al cărei promotor stră
lucit sînteți dumneavoastră, cel mai iubit fiu 
al poporului român, angajîndu-se și cu acest 
prilej să depună întreaga energie, pricepere 
și capacitate de muncă pentru înfăptuirea 
exemplară a obiectivelor Programului de edi
ficare a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre comu
nism.

In perioada care a trecut de la precedenta 
conferință județeană a deputaților consiliilor 
populare, acționînd cu dăruire și devotament 
pentru realizarea hotărîrilor Congresului al 
Xl-lea al partidului, oamenii muncii din 
județul Hunedoara au obținut rezultate bune 
în activitatea economică, socială, edilitar- 
gospodărească, în domeniul culturii și învă- 
țămîntului. în anul 1977 față de 1975 am 
obținut un spor al producției industriale de 
peste 3 miliarde lei, un volum de investiții 
mai mare cu 324 milioane lei și o creștere a 
indicatorului productivității muncii cu peste 
30 800 lei lucrător. Harta economico-socială 
a județului s-a îmbogățit cu noi și impor
tante obiective industriale care au dat po
sibilitatea creării a peste 7 600 noi locuri 
de muncă, dintre care o mare parte au fost 
repartizate femeilor. Zestrea edilitară 
a județului a fost completată cu 
aproape 8 000 apartamente, cu case 
de cultură și cinematografe la Deva, Hu
nedoara, Petroșani, Călan, o sală de sport 
la Deva, un bazin acoperit la Hunedoara, cu 
noi cămine de nefamiliști, internate școlare, 
spații de învățămînt, creșe și grădinițe, dis
pensare și cămine culturale. Prin grija dum
neavoastră, în anul trecut a fost pus la 
dispoziția minerilor din Valea Jiului un mo
dern complex spitalicesc cu 700 paturi și 
policlinică la Petroșani.

în domeniul agriculturii, cu participarea 
largă a cetățenilor au fost predate circui
tului arabil 900 ha teren, s-au efectuat de
secări pe 3 750 ha și lucrări de combatere 
a eroziunii solului pe 4 300 ha, s-au iea- 
lizat împăduriri pe 5 400 ha și amenajări 
hidrografice pe o lungime de 55 km.

Printr-o mobilizare largă a cetățenilor, a 
deputaților la mai buna gospodărire și în
frumusețare a localităților au fost executate 
prin muncă patriotică lucrări în valoare de 
peste 400 milioane lei, s-au realizat în ulti
mii doi ani peste 4 950 nil rețele de apă, 3 600 
ml rețele de canalizare, 1 700 ml îndiguiri, 
precum și pavări de străzi, amenajări de 
spații verzi și alte lucrări edilitare.

Pentru grija statornică și părintească ce o 
manifestați față de creșterea nivelului de 
trai a! poporului, față de creșterea gradu
lui de civilizație ai tuturor localităților, 
folosim acest prilej pentru a vă adresa, 
mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
recunoștința fierbinte a minerilor, siderur- 
giștilor, constructorilor, a tuturor celor ce 
muncesc în județul Hunedoara.

Conferința județeană a deputaților 
și-a stabilit ca obiectiv principal de 
acțiune în viitor să acționeze cu maximă 
responsabilitate pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de Congresul al Xl-lea și Conferința 
Națională ale partidului în domeniul activi
tății consiliilor populare. în centrul activi
tății noastre va sta înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor economice în profil teritorial la 
nivelul înaltelor exigențe calitative impuse 
de actuala etapă de dezvoltare a patriei 
noastre socialiste. Un accent deosebit vom 
pune pe întărirea democrației socialiste, prin 
atragerea maselor largi la actul deciziei și 
la activitatea practică de înfăptuire a ho
tărîrilor de partid și de stat, pentru ca în în
treaga viață economică și socială a județului, 
oamenii muncii să se manifeste ca adevărați 
conducători și înfăptuitori ai politicii parti
dului și statului, ai propriilor hotărîri.

Vom acorda atenție sporită îmbunătățirii 
activității consiliilor populare, operativității 
în muncă, întăririi legăturii lor cu masele de 
oameni ai muncii, antrenării tuturor cetățenilor 
la acțiuni voluntar-patriotice pentru executarea 
de lucrări edilitar-gospodărești, diversifica
rea serviciilor, buna aprovizionare a popu
lației.

Vom acționa pentru amplificarea muncii 
politico-ideologice și cultural-educative, de 
formare a conștiinței socialiste a maselor, 
pentru ca localitățile noastre să trăiască o 
intensă viață spirituală așa cum cere Progra
mul partidului, dumneavoastră personal, to
varășe secretar general.

Vă încredințăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că umăr la umăr cu 
toți cetățenii patriei, vom munci cu 
dăruire și devotament pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor ce ne revin 
din documentele Congresului al Xl-lea și 
Conferinței'Naționale ale partidului, din ho
tărîrile Congresului consiliilor populare. Vom 
dezvolta larg întrecerea socialistă pentru ca 
angajamentul asumat de județul nostru de a 
realiza, în cadrul Programului suplimentar de 
dezvoltare economico-socială a țării o pro
ducție industrială suplimentară de cel puțin 
5 miliarde lei față de prevederile cincinalu
lui, să devină fapt împlinit.

CONFERINȚA DEPUTAȚILOR CONSILIILOR 
POPULARE DIN JUDEȚUL HUNEDOARA

Deva, 11 martie 1978

Vineri, în ultima zi a primei decade a lunii martie, 
la mina Vulcan s-a obținut o producție record. Una din 
brigăzile care au contribuit din plin la succesele colec
tivului, e și cea condusă de brigadierul Hie Chiron (din 
imaginea noastră). Foto : Ion LICIU

Intre 2 și 3 tone post 
peste prevederi

De la I.M. Paroșeni aflăm : 
plusul sectorului I al minei 
se ridică, în cele zece zile 
trecute din luna martie, la 
aproape 200 tone; sectorul 
II a depășit cu peste 600 
tone cărbune sarcinile la zi. 
Depășirile de plan pe sectoa
re sînt determinate de sporu
rile substanțiale la producti
vitatea muncii înregistrate în 
abatajele dotate cu complexe 
mecanizate. De pildă, la sec
torul I, brigada Condusă de 
llie Filiche realizează într-un 
asemenea abataj o producti
vitate a muncii superioară 
prevederilor cu 3 tone pe 
post, în timp ce la sectorul 
II, brigada condusă de Fran- 
cisc Fazacaș obține o pro
ductivitate cu 2 tone/post 
mai mare decît cea planifi
cată.

<Vă injci'ttiătn

CHEMAREA
Conferinței deputaților consiliilor populare județean, municipale, 

orășenești și comunale către toți oamenii muncii din județul Hunedoara 
(EXTRASE)

TOVARĂȘE Șl TOVARĂȘI ! 
OAMENI Al MUNCII 
DIN JUDEȚUL HUNEDOARA I

Conferința deputaților con
siliilor populare județean, 
municipale, orășenești și co

munale din județul Hunedoa
ra, care a avut loc în ziua 
de 11 martie 1978, a analizat

într-un spirit de înaltă exi
gență’ și responsabilitate^mo
dul în care s-au dus la în
deplinire sarcinile ce izvo
răsc din documentele celui, 
de-al Xl-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, 
ale Conferinței Naționale a

partidului, ale Congresului 
consiliilor populare, din pre
țioasele indicații date de se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu,

• (Continuare în pag. a 2-a)

IERI, la clubul sindicate
lor din Vulcan, a avut ioc 
o „seară de cultură și ar
tă". S-a discutat despre no
țiunea de tradiție culturală 
în contemporaneitate și 
despre muzică (cultă, ușoa
ră și populară) în contex
tul artei actuale. (T.S.)

IN DEPLASARE. Ansam
blul folcloric „Mîndra" al 
Văii Jiului pleacă, în aceas
tă dimineață, într-un mic 
turneu la Geoagiu. Va sus
ține astăzi trei spectacole 
de muzică șȚ dansuri popu
lare. (T.S.)

CONCERT. Mîine seară, 
de la ora 20, lă Clubul Lo- 
nea are loc un spectacol de 
muzică ușoară, cu formația 
„Metropol Grup" din Ora-„ 
dea. Iși dau concursul : A- 
tila Viranyi, Bela Raduli, 
Andras Orban, Laszlo Tri- 
fan și alții. (M. VACHOLD, 
coresp. Lonea)

DEZBATERE. La I.M. Vul
can, a avut loc o dezbatere

In avans,
130 ml de pregătiri

La sectorul V al I.M. Pe- 
trila au fost inițiate mai 
multe măsuri tehnico-organi- 
zatorice menite să conducă 
la intensificarea ritmului de 
execuție a lucrărilor de pre
gătiri. In primele două luni 
ale acestui an s-au realizat 
peste prevederile fizice 130 
ml lucrări de pregătire afe
rente stratelor 4, 5 și 6, în 
zone de zăcămînt ce vor in
tra în exploatare, înainte de 
termen, în trimestrul II și în 
a doua jumătate a anului. 
Brigăzile de pregătiri condu
se de Nicolae Dinescu, Ar
pad Șiclodi, Nicolae Roibu, 
Ludovic Fuiop și Carol Lo- 
rinez, își depășesc pianul lu
nă de lună. Numai în luna 
februarie, primele două bri
găzi, de exemplu, au depă
șit nivelul planificat al pro
ductivității muncii cu 30 la 
sută. , >

organizată de comitetul 
sindicatului,- cu activul teh
nic, pe tema preocupărilor 
și rezultatelor obținute pe 
linia introducerii progresu
lui tehnic în abatajele mi
nei. Cu acest prilej s-au dis
cutat perspectivele mecani
zării lucrărilor miniere . la 
mina Vulcan și a fost ales 
biroul cercului inovatorilor 
organism menit să impulsio
neze activitatea de inovații 
în acest an. (V.S.)

MATERIAL SADITOR. 
Prin grija biroului agricol 
al Consiliului popular mu
nicipal Petroșani, au fost 
procurați de la 
din Orăștie și
populației 2 700 puieți 
măr, păr, cireș, nuci 
pruni. O mare parte 
acest material săditor

pepiniera 
distribuiți 

de 
Și 

din 
a

fost repartizat și ridicat de 
Consiliul popular al orașu
lui Vulcan. (T.V.)
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI DEPUTAȚILO
CHEMAREA

către toți oamenii muncii din județul Hunedoara
• (Urmare din pag. I) 

cu prilejul vizitelor făcute 
în județ

Conferința a adresat, în 
numele oamenilor muncii, al 
tuturor cetățenilor hunedo- 
reni, mulțumiri din inimă to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru grija deosebită ce o 
poartă dezvoltării economice 
și sociale a județului Hune
doara, în consens cu pro
gresul multilateral ai Româ
niei socialiste.

Făcînd bilanțul realizări
lor dobîndite în anii 1976— 
1977, perioadă de rodnice 
înfăptuiri, ce s-a scurs de la 

Congresul consiliilor popu
lare județene și al pre
ședinților consiliilor populare 
municipale, orășenești și co
munale, conferința a consta
tat cu satisfacție că, mun
cind cu abnegație și dăruire, 
oamenii muncii din județul 
Hunedoara au dobîndit suc
cese de prestigiu. Producția 
industrială a depășit în anul 
1977 cu peste 3 miliarde lei 
realizările anului 1975. S-au 
produs suplimentar 352 mi
lioane kWh energie electrică, 
206 000 tone fontă, 118 000 
tone oțel, 112 000 tone lami
nate finite, însemnate canti
tăți de materiale de construc
ții, bunuri de larg consum 
și alte produse. A crescut 
productivitatea muncii, s-au 
redus consumurile materiale 
și costurile de producție, a 
sporit rentabilitatea, s-a dez
voltat activitatea de- export, 
au fost executate lucrări de 
investiții a căror valoare de
pășește 8 miliarde lei.

Toate aceste mari înfăp
tuiri obținute în industrie, 
agricultură, învățămint, cul
tură, sănătate, în dezvolta
rea edilitar-gospodărească a 
localităților, șînt rodul mun
cii stăruitoare a clasei mun
citoare și țărănimii, a teh
nicienilor, ing nerilor și inte
lectualilor, care dau viață 
politicii Partidului Comunist 
Român.

Conferința deputaților adre
sează oamenilor muncii, ță
ranilor, intelectualității, tutu
ror cetățenilor hunedoreni, 
calde mulțumiri pentru mun
ca depusă, exprimîndu și pro
funda convingere că și în 
viitor vor munci cu dăru
ire, pasiune și avînt* comu
nist pentru realizarea exem
plară a sarcinilor ce revin 
județului din planul cincinal, 
■din programul suplimentar 
de dezvoltare econom'câ și 
socială adoptat de Confe
rința Națională a Partidu
lui Comunist Român.

(Urmare din pag I)

rinței și in următoarele 
secțiuni :

— Secțiunea pentiu ac
tivitatea consiliilor popu
lare în vederea realizării 
planului de dezvoltare e- 
conomico-sociaiă în profil 
teritorial pe anul 1978 și 
pe întregul cincinal.

— Secțiunea pentru a- 
gricuitură, silvicultură și 
gospodărirea apelor.

— Secțiunea pentru sis
tematizare, urbanizare, 
construcții de locuințe și 
obiective social-culturale.

— Secțiunea pentru 
dezvoltarea activităților de 
gospodărie comunală și 
dotarea tehnico-edilitară a 
locaiitățiior.

— Secțiunea pentru a- 
provizionarea populației și 
dezvoltarea rețelei de ser
vicii către populație.

— Secțiunea pentru ac
tivitatea politico-educati- 
vă, pregătirea forței de

TOVARĂȘE Șl TOVARĂȘI,
MUNCITORI, TEHNICIENI Șl INGINERI 
DIN INDUSTRIA JUDEȚULUI HUNEDOARA I

Dînd viață luminosului 
Program al partidului, hotă- 
rîrilor Congresului al Xl-lea, 
Conferinței Naționale, înain
tăm cu pași siguri pe dru
mul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate, 
spre comunism. Dezvoltarea 
județului nostru în 1978, în 
actualul cincinal, se înteme
iază pe continuarea cu con
secvență a industrializării 
socialiste.

Importante sarcini revin 
unităților miniere. La nivelul 
anului 1980, județul nostru 
va trebui să producă cel pu
țin 9,1 milioane tone cărbu
ne net, din care 56 la sută 
pentru cocs și semicocs, pre
cum și importante cantități 
de minereuri, feroase și ne
feroase. Fonduri însemnate 
alocate de stat vor fi folo
site pentru dezvoltarea capa
cității de extracție și prelu
crare la unitățile existente și 
deschiderea de noi mine la 
Lupeni, Hobiceni, Iseroni și 
Petrila, la Ciungani-Căză- 
nești, Ohaba-Ponor și Co- 
rinda-Hondol.

Un ritm susținut de crește
re va cunoaște producția de 
energie electrică, care va a- 
tinge în 1980 un nivel de 
peste. 8 miliarde kWh. Se, 
va extinde termocentrala de 
la Mintia, va începe să pro
ducă complexul hidroenerge
tic de pe Rîu Mare, va spori 
producția în celelalte unități.

Siderurgia hunedoreană, 
important pilon al metalur
giei românești, are sarcină 
să realizeze, la nivelul anu
lui 1980, producții de cel pu
țin 1,7 milioane tone cocs, 
3,4 milioane tone fontă, 4,2 
milioane tone oțel, sporind 
ponderea oțelurilor înalt a- 
liate, 2,8 milioane tone la- 
m:nate finite. Se vor realiza 
noi capacități de producție 
la Hunedoara și noi furnale 
și alte capacități la Călan, 
sporind astfel baza de pro
ducție în siderurgie.

O viguroasă dezvoltare 
va cunoaște industria ușoară 
prin construcția unor impor
tante întreprinderi la Petro
șani, Hunedoara, Vulcan, 
Lupeni, Brad și în alte loca
lități ale județului.

în cincinalul revoluției teh- 
nico-științifice avem datoria 
să acordăm atenție primor
dială progresului tehnic, în

muncă, invățămînt, cultu
ră și sănătate.

— Secțiunea pentru per
fecționarea activității con
siliilor populare, dezvolta
rea democrației și parti
ciparea oamenilor muncii 
la conducerea întregii 
vieți economico-sociale-

La dezbaterile din ple
nul lucrărilor Conferinței 
județene a deputaților 
consiliilor populare au 
luat cuvîntul tovarășii : 
Alexandru Voiculescu, pri
marul municipiului Deva, 
Vasile Ogherlaci, director 
general al Combinatului 
minier Valea Jiului, Viorel 
Răceanu, prim-vicepieșe- 
dinte al Comitetului exe
cutiv al Consiliului popu
lar municipal Hunedoara, 
leronim Grecu, primarul 
comunei Boșorod, Loghin 
Dineș, primarul orașului 
Brad, Otilia Teodorescu, 
brigadieră la C.A.P. Sime
ria, Hie Chiron, miner șei 
de brigadă la I.M. Vulcan, 

noirii continue și moderniză
rii produselor fabricate. în 
acest cincinal, industria jude
țului trebuie să asimileze 
peste 2 500 produse și sorti-, 
mente noi, valoarea acesto
ra și a produselor reproiec- 
tate ridicîndu-se la 4 mili
arde lei în anul 1980.

Pînă la sfîrșitul cincinalu
lui, productivitatea muncii în 
industrie se prevede să spo
rească cu 30 la sută. Să con
siderăm această sarcină ca 
fiind minimă și-să acționăm 
.în fiecare unitate socialistă 
pentru realizarea ei exem
plară. Avem nevoie de spo
ruri cît mai' mari de pro
ductivitate, întrucît acesta 
este principalul izvor al 
creșterii producției materia
le, al amplificării avuției na
ționale, al ridicării nivelu
lui de trai.

Județul nostru are și în 
cincinalul actual o contribu
ție de seamă în dezvolta
rea relațiilor economice ex
terne ale țării. Volumul ex
portului trebuie să crească 
cu cel puțin 38 la sută fată 
de 1975 și să reducem la 
minimum importul. Este o da
torie de onoare a fiecărui 
colectiv de muncă să reali
zeze integral producția pen
tru export, să asigure creș
terea indicilor de calitate ;și 
eficiență ai produselor ex
portate, să acționeze hoțărît 
pentru asimilarea de noi pro
duse, utilizarea resurselor in
digene și dezvoltarea auto- 
utuqrii pentru crearea ■ con
dițiilor de reducere a impor
tului.

în fiecare unitate, întreaga 
activitate economică să se 
desfășoare sub imperativul 
obținerii, pentru fiecare leu 
cheltuit, a unui volum cît 
mai mare de producție mar
fă și a unor beneficii spo
rite - sursă sigură de creș
tere a avuției naționale, de 
ridicare a bunăstării poporu
lui I

în cincinalul actual, volu
mul transporturilor de măr
furi crește cu 20 la sută în 
transportul feroviar și cu 36 
la sută în cel auto. Confe
rința adresează ceferiștilor și 
conducătorilor auto din ju
deț chemarea de a asigura 
utilizarea deplină și eficientă 
a mijloacelor de transport.

loan Ros, primarul orașu
lui Hațeg, Nicolae Pilly, 
tehnician la întreprinde
rea „Victoria" Colon, Du
mitru Bogdan, directorul 
Direcției comerciale jude
țene, Mircea Silvestru, di
rector general al Direcției 
generale pentru agricultu
ră și industrie alimentară, 
Sooș Andrei, profesor la 
Liceul „Decebal" din De
va, Horia Toma, primarul 
orașului Lupeni, Zoe Za- 
haria, : directorul Liceului 
pedagogic Deva, Florian 
Giurcă, maistru oțelar la 
C.S. Hunedoara, Stelian 
Popescu, directorul Insti
tutului județean de proiec
tare, Teodor Vasiu, pri
marul comunei Ilia.

In cadrul secțiunilor au 
luat cuvîntul 148
deputați și invitați, care 
au făcut un mare număr 
de propuneri și sugestii 
privind perfecționarea ac
tivității consiliilor populare 
și mobilizarea intensă a

PROIECTANT! Șl ARHITECTI !
MUNCITORI, TEHNICIENI SI INGINERI 
DIN CONSTRUCȚII!
OAMENI Al MUNCII DE LA ORAȘE Șl SATE I 
FEMEI, BĂRBAȚI, TINERI Șl VIRSTNICII

Tn acest cincinal, județului 
Hunedoara îi sînt alocate a- 
proape 26 miliarde lei pen
tru investiții, cu peste 40 la 
sută mai mult dealt s-a rear 
lizat în perioada ultimilor 5 
ani. Este cel mai vast pro
gram constructiv din istoria 
județului. în această perioa
dă vor fi construite 158 noi 
capacități de producție în in
dustrie. Se vor realiza opt 
complexe zootehnice de tip 
industrial, se vor executa lu
crări de îmbunătățiri funcia
re și hidroameliorații, 60 ha 
de sere, plantații de pomi, 
în domeniul social trebuie să 
construim cel puțin 21000 
apartamente, 4 700 locuri în 
grădinițe, 2 700 locuri în in
ternate, no> spitale la Deva 
și Hațeg, policlinici, disj^en- 
sare, cinematografe, cluburi 
și case de cultură la Simeria, 
Petrila, Vulcan, Deva, Hune
doara. Hațeg și Brad, cănii-

ȚĂRANI COOPERATORI, MECANIZATORI, 
LUCRĂTORI DIN ÎNTREPRINDERILE 
AGRICOLE DE STAT!
SPECIALIST! DE LA SATE !

Obiectivul central al între
gii activități din agricultura 
județului nostru îl constituie 
creșterea mai accentuată a 
producției vegetale și ani
male, realizarea la nivelul 
anului 1980 a unei produc
ții agricole globale de cel 
puțin 2,2 miliarde lei, aproa
pe 60 la sută din această 
valoare revenind sectorului 
zootehnic.

O înaltă îndatorire este 
conservarea, ameliorarea și 
folos'rea judicioasă, pînă la 
ultimul metru pătrat a pă-

OAMENI Al MUNCII DE LA SATE !
Creșterea producției agri

cole cere muncă intensă, 
permanentă. Să participăm 
cu toții, în frunte. cu prima
rul, cu deputății, întreaga 
suflare a satului pentru în
deplinirea sarcinilor trasate 
de secretarul general al 

SILVICULTORI I
LOCUITOR! Al ÎNTREGULUI JUDEȚ I

Pădurile constituie un bun restier,
național, o mare bogăție na
turală. Vă chemăm să gos
podărim cu grijă, fondul fo- 

resurselor materiale și ti
mone la înfăptuirea exem
plară a sarcinilor econo- 
micp-sociale Ce revin ju-. 
dejului nostru din hotări- 
rile Congresului al Xl-lea 
și ale Conferinței Națio
nale ale partidului, din 
indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România.

Conferința a adop
tat Chemarea adre
sată oamenilor muncii din 
județul Hunedoara pen
tru înfăptuirea sarcinilor 
ce le revin în vederea rea
lizării planului de dezvol
tare economico-socială în 
profil teritorial pe anul 
1978 și pe întregul cinci
nal.

In încheierea lucrărilor 
conferinței a luat cuvîn
tul tovarășul ILIE RADU
LESCU.

Intr-o atmosferă vibran

ne culturale, baze sportive 
și alte obiective. La comune, 
în acest cincinal, se vor con
strui din fondurile statului 
800 de apartamente, în mod 
deosebit în localitățile Ilia, 
Geoagiu și Ghelar, care ur
mează să devină centre ur
bane.

Să facem din scurtarea ter
menelor de intrare în produc
ție a obiectivelor de investi
ții și din atingerea parame
trilor proiectați o problemă 
de prim ordin, un titlu de 
mîndrie comunistă !

Conferință adresează che
marea tuturor organelor pu
terii de stat, deputaților, co
mitetelor și birourilor execu
tive ale consiliilor popu
lare, tuturor cetățenilor de 
a-și aduce întreaga contri
buție la mai buna gospodă
rire și înfrumusețare a fiecă
rui oraș, a fiecărei comune, 
a fiecărui sat !

mîntului - principalul mijloc 
de producție din agricultură, 
în acest scop, avem de rea
lizat lucrări de îmbunătățiri 
funciare în valoare de 326 
milioane lei pe întregul cin
cinal, concretizate în- dese
cări pe cel puțin 2 050 ha 
și combaterea eroziunii so
lului pe aproape 1 500 ha, 
cu precădere în zonele 
Geoagiu - Banpotoc, Unirea
- Densuș - Răchitova, Turdaș
- Mărtinești, Rădulești - Do
bra - Lăpușnic, Taia - Pe
trila.

partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Consfătuirea 
de lucru de la C.C. al P.C.R. 
din 1-2 februarie 1978, pen
tru înfăptuirea programelor 
județene de dezvoltare a a- 
giiculturii.

să realizăm pînă în 
1980 lucrări de împădurire 
si reîmpădurire pe cel puțin 
12 000 ha, să păstrăm cu 

tă, încărcată de sentimen
te de aleasă recunoștință 
și gratitudine față de per
manenta atenție de care 
se bucură județul nostru, 
pentru minunatele condiții 
și perspective de muncă, 
viață și prosperitate crea
te oamenilor muncii de 
pe aceste meleaguri, 
conferința a adresat o 
telegramă Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român, tovară
șului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Ro
mânia — înflăcărat me
saj de unanimă adeziune 
a oamenilor muncii din 
județul Hunedoara față 
de întreaga politică in
ternă și externă a partidu
lui și statului nostru, 
de și mai puternică an
gajare în opera de făuri
re a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe 
pămîntul României.

grijă fondul cinegetic al pă
durilor noastre.

Conferința adresează tutu
ror cetățenilor județului che
marea de a-și aduce întreaga 
contribuție la realizarea lu

crărilor 
cursuri!» 
mai al» 
guirdor 
și plan 
cii, la 
executa

TOVARĂȘI SI TOVARĂȘE I 
LUCRĂTORI DIN COMERȚ, G 
TURISM, GOSPODĂRIA CON 
SERVICII CĂTRE POPULAȚIE !
-Conferința vă adresează 

chemarea de a vă aduce în
treaga contribuție la satis
facerea în cele mai bune 
condiții a cerințelor popu
lației. în tot ceea ce între
prindeți, respectați legalita
tea, normele de conduită ale 
societății noastre, călăuzi(i-vă 
după principiile eticii și e- 
chității socialiste I

Conferința adresează lucră

torilor 
nalăr-și 
de sei 
nilor, i 
da fo< 
fondult 
imobil, 
bune i 
de sal 
măsuri 
bună c 
labile 1

TOVARĂȘE SI TOVARĂȘI! 
INTELECTUALI Al JUDEȚULU

Adresăm profesorilor, învă
țătorilor și educatorilor che
marea de a depune în în
treaga lor activitate străda
nie și dăruire comunistă ; 
să-și îndeplinească cu abne
gație și devotament sarcinile 
de mare răspundere ce le re
vin în pregătirea forței de 
muncă, în formarea și edu
carea tinerei generații. Ac
ționați pentru continua mo
dernizare a învățămîntului, 
pentru legarea lui cu știin
ța și producția, pentru buna 
pregătire a elevilor și stu
denților. Să creștem tineri cu 
o conștiință înaintată, în spi
ritul eticii și echității socia
liste, cu o atitudine respon
sabilă față de muncă, față 
de interesele generale ale so
cietății I

în domeniul vieții culturale, 
sarcina princpală o consti
tuie buna organizare și des
fășurare a Festivalului națio
nal ,.Cîntarea României" în

cadrul 
sebit t 
îmbog» 
ținutul i 
unui < 
luționc 
losirec 
materi 
nentiz» 
ral-art 
tățile, 
masei» 
sociali

Cad 
ocrotii 
cheme 
străde 
și pro 
pentrr 
sănăt» 
dînd 
măsur 
venire 
bateri 
ocroti 
a ma 
nătăți 
lor, i

iOvARAȘE Șl TOVARĂȘI !
OAMENI Al MUNCII DE LA 
FEMEI, BĂRBAȚI, TINERI Șl V

Să răspundem cu toții la sebit»
chemările consilii or popu- menii
tare, să participăm tineri și ung » 
vîrsinic», temei și bărbați, locur
toți cetățenii de ia orașe și cârti»
sate ia munca patriotică, ia șanti
gospodărirea și înfrumuseța- penti
rea locaiitățiior, la efectu- dezv
area tuturor lucrărilor prevă- în f
zute din contribuția voiunta- sarci
ră, să facem ca rezultatele Mi
economice și întățișarea loca- tiva
lități.or să fie pe măsura a c<
hărniciei, priceperii și devo- singi
tamentului pentru muncă și tații»
patrie al hunedorenilor ! mun

Deputății consiliilor popu- țion»
tare din județul Hunedoara peni
ne angajăm solemn cu toții cine
de a ne mobiliza și consacra jude
eforturile, întreaga capaci- mun
tate politică și organizatori- bine
că obținerii unor noi și deo- moi

Aspect din timpul desîășurăr
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SATE!

toate do
tei împre- 
astră la 
aucție, în 
i sate, pe 
patriotice, 
olanul de 
xo-socială 
i, Toate 
spodărești. 
nic iniția- 
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nd într-un 
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jie pentru 
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rnică, mai 
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lerinței.

Un rezultat concret 
al intervenției organizației 

de partid la momentul oportun

Realizarea planului 
de producție în fiecare 

brigadă
Timp de două Juni con

secutiv, colectivul sectorului 
V al minei Lupeni și-a depă
șit planul la producția de 
cărbune. Nici o brigadă din 
sector n-a rămas . cu sarci
nile de plan neîndeplinite. 
Cum s-a ajuns la acest rezul
tat?

Din inițiativa comitetului 
de partid al sectorului, s-a 
acordat atenție problemelor 
cu caracter 
prioritar. „Noi 
- ne relata to
varășul Dumi
tru Marin,^se
cretarul comi
tetului de par
tid' - am por
nit de la realitatea
că problema principa
lă asupra căreia trebuie 
să ne concentrăm eforturile o 
constituie întărirea ordinii și 
disciplinei. La un moment 
dat, eram rămași cu 1 400 
tone de cărbune sub plan. 
Am supus discuției comu
niștilor cauzele acestei rămî- 
neri în urmă. După discuții 
aprinse, în adunarea genera
lă s-a stabilit că la baza 
nerealizărilor, în ultimă in
stanță, se află indisciplină su
perficialitatea în organizarea 
producției la diferite nive
luri. Am acționat prompt, în 
organizațiile de partid pe 
schimburi, inițiind dez
bateri în cadrul unor șe
dințe lărgite, trăgîndu-i la 
răspundere pe cei vinovați.

Au fost făcute cîteva mo
dificări, la propunerea comu
niștilor, în stabilirea compe
tențelor și. atribuțiilor pe 
schimburi. S-a asigurat astfel 
ca toți șefii de brigadă și 90 
la sută din șefii de schimb să 
fie membri de partid, cu bo
gată experiență în muncă. 
„Prezența comuniștilor pe 
toate cele patru schimburi - 
ne spunea tovarășul Cornel 
Rădulescu, șeful sectorului - 
s-a făcut imediat simțită".

VIAfA 
DE PARTID

S-a creat un climat optim de 
muncă, respectîndu-se rigu
ros schimbul la fața locului, 
contrapontajul în subteran.

Nu se poate spune însă 
că nu au existat greutăți. In 
această perioadă s-au pro
dus întreruperi în funcționa
rea benzilor transportoare, 
s-a resimțit lipsa vagonete- 
for goale. Dar de fiecare da
tă comuniștii au intervenit 

la timp, luînd 
măsurile care 
se impuneau. 
Maistrului loan 
Dodoacâ i s-a 
trasat sarcina 
de a se ocupa 
de apro

vizionarea tuturor brigăzilor 
din sector cu materiale, piese 
de schimb și vagonete goa
le. Comuniștii din. cadrul 
compartimentului electrome
canic și-au spus și ei cuvîn- 
tul, realizînd și ei revizii și 
reparații de bună calitate la 
utilajele din dotare, fapt 
care a contribuit la elimina
rea stagnărilor în producție, 

fără îndoială, toate aces
te îmbunătățiri au dat impuls 
muncii minerilor din abataje
le frontale conduse de șefii 
de brigadă Vasile Codrea- 
nu, Vasile Rusu și celelalte. 
Avînd condiții tot mai bune,- 
aplicînd inițiativa „Brigada 
înaltei productivități-', toate 
brigăzile sectorului realizea
ză, zi de zi, zeci de tone de 
cărbune peste plan.

Hărnicia acestui colectiv se 
concretizează într-un spor de 
producție de peste 700 tone 
de cărbune extrase in plus 
față de plan. Un succes'me
ritoriu, care dovedește că 
atunci cînd organizația de 
partid intervine prompt, ’ la 
momentul oportun, cînd în
treg colectivul muncește fără 
preget, dificultățile pot fi în
vinse, iar rezultatele bune 
nu întîrzie să se arate.

V. STRAUȚ

Aniversarea creării primului stat dac centralizat și independent

Conf. dr. Hadrian DAICOV1C1U despre

MIUIMJ ARHEOLOGICE 
IR ISTORIA BACILOR

- In vara anului 1976 
sub cer de taină, Sarm:- 
zegetusa Regia - capita
la politică și religioasă a 

■ statului dac, a primit din 
nou grupuri de cercetători. 
Mulți iubitori ai istoriei 
noastre vechi, ajunși pe 
acele meleaguri, au văzut 
cum în partea de sud a 
incintei sacre apăreau la 
lumină ziduri, încăperi. 
Vă rugăm să explicați ci
titorilor noștri despre ce 
este vorba.

— Bănuiesc că vă referiți 
la zidurile de calcar apărute, 
în urma săpăturilor din anul 
1976, in apropierea capătului 
de sud-est al marelui- sanc
tuar cu 60 de coloane de 
andezit de pe terasa a X-a a 
Dealului Grădiștii. O 
parte din aceste zi
duri erau cunoscute de peste 
un sfert de secol, fiind in
terpretate ca un turn de pa
ză construit in incinta sacră. 
A fost o mare surpriză pen
tru noi, cînd, trecind la de
gajarea completă a ,,turnu
lui", au ieșit la iveală trei 
încăperi juxtapuse. Acestea 
nu sint în legătură cu sanc
tuarul de andezit, care da
tează din epoca lui Decebal, 
ci cu un sanctuar mai vechi, 
probabil din epoca lui Bure- 
bista, ale cărui urme (stil pi 
împrejmuitori de calcar) sint 
vizibile parțial și astăzi.

Spor la muncă!
Sub egida Consiliului 

F.U.S. din Aninoasa a avut 
loc constituirea comisiei co
munale pentru coordonarea 
activității controlului oameni
lor muncii. Compusă din 11 
persoane, Comisia are ca 
președintă pe tovarășa Va
lentina Cerchez.

La nivelul, comunei au fost 
constituie 14 echipe de con
trol muncitoresc în care vor 
activa 70 de tovarăși din di
ferite domenii de activitate.

Iosif ȘIMO, coresp.

Este greu de spus cu pre
cizie la ce serveau incăperi- 
rile dezvelite, dar nu ne în
doim că ele sint construcții 
— anexă ale sanctuarului mai 
vechi. Să fi-fost locuințe ale 
săcerdoților daci ? Posibil.

- Descoperirile arheolo
gice făcute la Ocnița, ju
dețul Vîlcea, ocupă un loc 
important în preocupări
le specialiștilor noștri. Ca
re este semnificația lor ?

— Descoperirile arheologi
ce dacice de la Ocnița sint, 
neîndoielnic, toarte importan
te. Acolo s-a găsit al doilea 
complex fortificat dacic din 
Oltenia (după cel de la Po- 
lovraci), dar alături de el au 
ieșit la iveală urmele așeză
rii civile și o necropolă. A- 
vem, așadar, de-a face cu un 
obiectiv arheologic complex, 
a cărui studiere va putea a- 
duce contribuții prețioase in 
domeniul cronologiei antichi
tăților dacice. Foarte impor
tante sint, la Ocnița, și dove
zile utilizării scrierii grecești 
și latinești .de către daci. Ele 
confirmă descoperirile de a- 
celași gen de la Sarmizege- 
tusa Regia, fără a fi neapă
rat mai vechi, așa cum s-a 
afirmat.

- Permiteți-mi o între
bare, care părăsește ca
drul pozitiv, real, existent 
al discuției S-a discutat 
multă vreme privitor la 
situarea topografică a 
vestitului Tapae. Presupu
neți că acesta se găsește 
la Porțile de Fier ale 
Transilvaniei și nu în altă 
parte ?

— Localizarea toponimi
cului Tapae la Porțile de 
Fier ale Transilvaniei mi se 
pare asigurată nu numai de 
relatarea lui Cassius Dio des
pre primul război dacic al lui 
Traian, combinată cu scenele 
Columnei, ci și de un pasaj 
din Geticele lui lordanes. Is
toricul got vorbește acolo 
despre „Dacia care este în
cinsă de o cunună de munți" 
și precizează că ea are nu
mai două intrări pe la Boutae 
și pe la Tapae. Dacă se fine 
seama de vechiul drum co
mercial dinspre Italia spre 
Dacia intracarpatică, prin Ba
nat, și de itinerariul armatei 
romane în primul război da
cic, este logic să plasăm Ta
pae la Porțile de Fier ale 
Transilvaniei.

Interviu realizat de 
Viorel MORARU

La o lecție de... mîini în demînatice.
Foto: Ion LICIU

Rebus O Rebus Rebus ii Rebus
ORIZONTAL : 1) Caracte

ristică a jocului modern, al 
cărui salt îl așteptăm și îl 
dorim, și în fotbalul nostru- 
Cunoscut fotbalist scoțian 
cîștigătorul „Globului de 
cur" în 1964; 2) Divizionară 
A - Deplasările echipelor; 3) 
„Legătură" tematică (pl) - 
Zeu elimpic - Petre Marines
cu; 4) Pe teren propriu - Bi
ne I - In calea oltenilor 
(reg); 5) Capitală europeană 
unde naționala noastră a 
susținut multe meciuri bune
- Galerie; 6) Echipa dm Ol
tenia - Tură... alandala I - 
Gol, gol (fem. pl); 7) Impli
cații pe centru! - Cea mai 
populară echipă de fotbal, 
dar și cea mai capricioasă
- O literă... și tot ea, dar a 
la grec I; 8) Rudă cu faso
lea - In profunzime; 9) In 
ultima perioadă a fost pro
movat cu mai mult curaj - 
Antrenor de debut I 10) O- 
rașul cu cea mai zgomotoasă 
și înfocată galerie (vezi 
locul 10 în clasament) - Afa
ră, pe extreme; 11) După 
retur !... - Pe ici pe colo - 
Ținta și dorința înaintașilor; 
12) Străpung apărările prin 
acțiuni în viteză și centrări 
spectaculoase - Cele 18 
competitoare ce își doresc

jocuri bune, de calitate, în 
retur.

VERTICAL:-T) Competiție 
fotbalistică de hidre atracti- 
vitate, plină de surprize - 
A face trierea; 2) Botez, Du- 
mitrache, Dudu Georgescu 
etc. - Rîu în Olanda; 3) A- 
bandonat - A fortifica; 4) 
încercare sportivă cu rezo
nanțe literare - Interjecție de 
mirare; 5) Catete ! - Uitați 
la victorii, aspru criticați la 
înfrîngeri; 6) Deranjat de 
galeriile prea zgomotoase - 
A pregăti loturile în vederea 
acțiunilor din primăvară -

In cuplu cu Adam I 7) Ra
pidul, de exemplu... - „Beto
nul" de pe gazon; 8) Primul 
la judecată - Zile la romani 
- Economu Constantin; 9) 
Se întoarce I - De prins; 
10) Cale I - Numărul de poar
tă ! - Anul geofizic interna
țional (abr) ; 11) Armă folosi
tă de Bălăci și Dumitru - 
Operă... clasică; 12) Cetatea 
fotbalului - Rezultate din 
partidele fără goluri 1

DICȚIONAR : UIB, RUR

D ia lo
îxp In primele zile ale lunii 
î martie profesorul ascultă 
i două eleve și le notează cu 

4.
— E ziua lor, tovarășe 

profesor ! „protestează" bă
ieții. Așa cadouri!...

— Gestu' contează I le 
răspunde profesorul.

Intr-o zi de vâră mă în
dreptam cu doi prieteni 
să bem o bere în restauran
tul din parc.

— Nu deschidem decît 
la 3! ne întîmpină o ospă-

guri
tară drăguță, scuzîndu-se.

— Dar noi, trei sîntem I 
am încercat s-o convingem. 
DIALOG IN RESTAURANTUL 

„MINERUL"
Ospătarul :
— Tovarășe, dar scrie 

clar deasupra capului d-tale 
„Cîntatul din voce sau din 
instrument este strict inter
zis" I

Clientul :
— Da... am observat.., dar 

eu cînt din— „Aida" !
Ion TRANCĂU

De
dE colo.

Adrian Opriș Dănuț 
elev COP1L-MINUNE

Viața tînărului Elgar Eder, 
din Munchen (R.F.G.), în vîr- 
stă de 21 de ani, nu este 
obișnuită. Datorită calităților 
sale deosebite, la vîrsta de 
12 ani a primit o derogare 
specială să frecventeze uni
versitatea, iar la 18 ani a 
primit diploma - licențiat în 
teoria generală a relativității, 
loqică matematică și calcul 
diferențial,

SALAM Șl BERE
Potrivit unor statistici pu

blicate la Munchen, capitala 
Bavariei, locuitorii acestui 
land vest-german nu sînt nu
mai cei mai mari consumatori 
de bere din R.F.G., dar și cei 
mai mari consumatori de 
salam. Astfel, media pe ba
varez este de 36 kilograme

de salam anual, față de 27 
kilograme pe locuitor în res
tul țării.

IN PUSTIU
Valentina Kaurfaeva în 

vîrstă de 25 de ani, a stat 
trei săptămîni fără apă și 
hrană în pustiul din nord- 
vestul Mării Arai. Rămasă 
fără benzină în pustiu, ea 
s-a hrănit cu rădăcini și, din 
fericire, a apucat-o și ploaia; 
a reușit să strîngă apa de 
ploaie într-un vas de la ma
șină. Pe tot parcursul singu
rătății, ea a ținut un jurnal 
zilnic, După trei săptămîni 
a fost găsită în pustiu de 
avioanele și mașinile trimise 
în căutarea ei.

DISPAR TIGRII
In India există astăzi doar 

2 000 de exemplare de tigri 
vărgați - relevă un recensă- 
mînt recent efectuat. An de 
an numărul acestora scade. 
Guvernul indian a întreprins, 
recent, măsuri pentru conser
varea acestor animale: crea
rea a opt parcuri și rezervații 
naționale în locurile unde 
trăiesc tigri vărgați.
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Cabina nu-i loc de
TAIFAS

Sporovăiesc oamenii 
cam mult, dar ce-i mai 
rău e că o fac unde apu
că și cînd apucă. Nu-și 
prea aleg locul de taifas. 
Așa a făcut Constantin 
Siuparu, șofer la I.C.M. 
Petroșani, l-a luat-o gura 
razna în cabina mașinii 
și nu s-a mai gîndit la 
altceva. Din această cau
ză, explică el,
dat prioritate unui auto
turism cu care ’.__
ponat. S-a ales cu o a- 
mendă și cu permisul sus
pendat pe o lună, timp 
suficient pentru a-și reîm
prospăta cunoștințele în 
materie de conducere. 
După asta sigur își va 
dea de drum, lăsînd 
pace persoanele din 
bina.

n-a acor-

s-a tam-

ve
in

ca-

NOROC CU STILPUL

Altfel, ce se făcea Tibe- 
riu Zilahi de la autobaza 
Petroșani ? In timp ce 
mergea pe strada Cuza 
Vodă din Petroșani, mași
nii i-a sărit o roată din 
față și s-a oprit într-un 
stîlp de înaltă tensiune. 
De-acum stîlpul cu pri
cina va avea un nume. 
Știți dumneavoastră, 
„stîlpul lui...“

Ce-i mai grav e faptul 
că numai cu o zi înainte 
mașina a fost în reparații 
în atelierul autobazei. Ce 
reparație i s-a făcut, e 
lesne de înțeles. Rămîne 
să stabilească conducerea 
ce recompensă i se cuvi
ne mecanicului.

Șl PIETONI' TREBUIE SĂ 
RESPECTE NIȘTE REGULI

Din păcate mulți pie
toni cred că le este per
mis orice și se expun la 
pericole foarte mari, lu- 
jiu Loder din Petroșani, a 
luat-o de-a curmezișul 
străzii unde i-a fost mai 
la îndemînă. Atenționat 
de agentul de circulație 
i s-a năzărit că milițianul 
are ceva cu el. A refuzat 
să se legitimeze, sub mo
tiv că n-are acte dar, pînă 
Ia urmă buletinul era în 
buzunar. La o contraven
ție - traversarea străzii 
prin locuri nepermise - 
i s-a mai adăugat refuzul 
de legitimare. Dacă tot 
plătește amendă, măcar 
să știe de ce.

CE-I MAȘINA ÎNTREPRIN
DERII, FRAȚILOR?
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La ce se folosesc mași
nile întreprinderilor știe 
toată lumea, să servească 
unitățile respective cu ce- 
i : ducâ

Cum, 
nu in- 
Intră, 

fi

le necesare și să-i 
pe șefi la fotbal, 
treaba cu fotbalul 
tră în atribuții ? 
cum nu. Altfel ce-ar 
căutat miercuri la meciul 
cu „Olimpia" Satu Mare, 
trei autobuze (31 HL 
5099, 31 HD 4362 și 
31 HD 1499), autoturisme
le 21 HD 1118, 31 HD
2228 și de la S.T.R.A. Pe
troșani, 1 HD 2106 al 
I.M. Petrila, 21 HD 3490 
de la U.M.T.F. Iscroni, 
31 HD 4340 de la drumuri 
și poduri Livezeni și... și 
au mai fost, dar cînd au 
văzut că li se notează 

s-au fă- 
lasă șefii ne 

drum. Drept pentru care 
punem întrebarea „Ce-i 
mașina întreprinderii, fra
ților ?" Așteptăm să apară 
la meciuri și tractoare, 
dacă se poate, să fie și 
pe

I I
III
I
I 
I
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numerele, șoferii 
cut că-si lasă s

I
I
I
I
I
I
I

șenile.

Biroul circulație al
Miliției municipiului 

Petroșani
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Vizita de prietenie în Siria
a tovarășului Manea Mănescu

DAMASC 11 (Agerpres). 
Sîmbătă după amiază, a so,- 
sit la Damasc tovarășul Ma
nea Mănescu, primul .minis
tru al Guvernului' Republicii 
Socialiste România, care, la 
invitația președintelui Cons; 
fiului de Miniștri al Republi
cii Arabe Siriene, Abdel Rah
man Khleifawi, face o vizită 
oficială de prietenie în Siria.

Pe aeroportul capitalei 
siriene, împodobit cu drape
lele de stat ale Republicii 
Socialiste România și Repu
blicii Arabe Siriene, tovară
șul Manea Mănescu a fost 
salutat cu prietenie și cordia
litate de premierul Abdel 
Rahman Khleifawi,. de mem
bri ai guvernului, de alte 
persoane oficiale siriene.

Președintele Tlto 
și-a încheiat vizita 
în Marea Britanle

Convoi biri între președintele
S.U.A. și ministrul israelian 

al apărării

LONDRA 11 (Agerpres). - 
Președintele Iugoslaviei, losip 
Broz Tito, și-a încheiat sîm- 
bătă vizita de două zile e- 
fectuată în Marea Britanie.

Președintele Ti'to a avut în
trevederi cu regina Elizabeta 
a ll-a și cu primul ministru 
James Callaghan. Au fost 
discutate probleme internațio
nale, între care situația din 
Africa de est, relațiile Est- 
Vest, rezultatele reuniunii de 
la Belgrad a reprezentanților 
statelor participante la Con
ferința pentru securitate și 
cooperare în Europa, precum 
și aspecte ale relațiilor bila
terale. -

WASHINGTON 11( Ager
pres). - Președintele Jimmy 
Carter a primit la Casa Albă 
pe ministrul israelian al apă
rării, Ezer Weizman. în 
timpul convorbirii, transmite 
qgenția France Presse, șeful 
statului american l-a asigurat 
pe ministru! israelian de con
tinuarea „cooperării strînse" 
care există între S.U.A. și 
Israel în domeniul militar, 
garantarea securității Israe
lului constituind „unul din as
pectele fundamentale ale po-

liticii externe americane".
Ministrul israelian al apă

rării a avut, de asemenea, 
întrevederi cu secretarul de 
stat, Cyrus Vance, și cu mi
nistrul apărării, Harold 
Brown.

După aceste întrevederi, 
Ezer Weizman a declarat 
presei răspunzînd la o între
bare, că în prezent climatul 
din relațiile israelo-americane 
rămîne „mai degrabă încor
dat".

Situația din Ogaden
ADDIS ABEBA 11 (Ager

pres). - Postul național de 
radio al Etiopiei, citat de 
agenția TASS, a anunțat sîm
bătă continuarea . ofensivei 
în Ogaden. în comunicat se 
menționează că au fost eli
berate localitățile Aisha și 
Adagalla din nordul provin
ciei Hararge, precum și o . 
serie de alte localități.

★ Ziua de astăzi oferă iu
bitorilor sportului o suită de 
manifeslări. Astfel, iubitorii 
rugbiului se grupează astăzi 
în „tribunele" stadionului 
„Știința", unde formația stu
denților întîlnește cea mai 
completă formație a socce- 
rului românesc, Farul Cons
tanța. Sînt așteptați și supor
terii divizionarelor B, întru- 
cît atît Minerul Lupeni cît și 
Minerul Livezeni evoluează 
în deplasare, la Săcele, res
pectiv la I.O.B. Balș. ★ Pe 
„frontul" fotbalului, în Va
lea Jiului consemnăm dispu
ta de divizia C dintre Știin
ța și Unirea Drobeta Turnu 
Severin (ora 11). Celelalte 
combatante din municipiu au 
misiuni dificile în terenuri 
străine. Capul de afiș al a- 
cestor confruntări rămîne 
derbiul hunedorfian al divi
zionarelor A, atît Corvinul cît 
și Jiul urmăresc nu numai ad
judecarea punctelor, ci și îm
bogățirea palmaresului în 
plan județean. Intr-o altă 
partidă, divizionara B, Mi
nerul Lupeni evoluează la 
C.F.R. Cluj-Napoca, iar mi
nerii din Vulcan au ca par
teneră de întrecere pe me- 
talurgiștii din Bocșa. Junio
rii de la C.S. Școlar își apă
ră șansele la Mediaș, în fa
ța formației Gaz metan. Co
legii lor de la Minerul Lu
peni primesc replica Liceu-
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duminicală
FILME

A- 
la 
în 
Pe 
fi-

LUPENI
a început la ora 
Moscovei, și a cu- 
examen medical 
care a inclus și 
reacțiilor sistemu-

SÎMBĂTĂ, ZIUA DE MUN
CA A COSMONAUȚILOR 
luri Romanenko și Gheorghi 
Greciko 
8,00, ora 
prins un 
complex, 
stabilirea
lui cardiovascular la imita
rea acțiunilor presiunii hidro
statice. Cei doi cosmonauți 
se află la bordul stației or
bitale științifice „Saliut-6" de 
92 de zile.

LA BANGKOK 1ȘI DESFĂ
ȘOARĂ LUCRĂRILE cea de-q 
34-a sesiune a Comisiei Eco- 
nomîce și Sociale pentru 
sia și Pacific (ESCAP), 
care România participă 
calitate de observator, 
ordinea de zi a sesiunii
gurează probleme ale dez
voltării și cooperării econo
mice în zonă.

GUVERNUL SPANIOL A 
APROBAT acordarea unei 
,,preautonomii“ regiunii Ga
licia, din nord-vesful țării. 
Galicia devine a treia regiu
ne spaniolă cu statut de 
preautonomie, după Catalo
nia șt Țara Bascilor, urmînd 
ca noua Constituție a țării, 
aflată în curs de elaborare, 
să prevadă autonomia regio
nală.

DUMINICĂ, 12 MARTIE

6,00 Buletin de știri ; 6,05 Con
certul dimineții ; 7,00 Radiojurnal; 
8,00 ilustrate muzicale; 8,30 Radio
programul satelor ; 10,00 Antologie 
lirică. Partidului, inima și versul; 
40,10 Te apăr și te cînt patria mea; 
11,00 " femeilor ;11,00 Radiomagazinul
11.30 Muzică populară ; 12,00 De 
toate pentru toți ; 13,00 
nai. Buletin meteo-rutier.
13.30 Unda veselă. Umor... service
14,25 Portret pe portativ - ,
lancu ; 14,45 Divertis-club; 
Sport și muzică ; 18,00 f 
în alternanță ; 20,00 Radiojurnal ;
20.15 Dans pe meridiane. Consem
nări (21,30); 22,00 Radiojurnal ;
22,10 Panoramic sportiv ; 22,30 Es
trada duminicală ; 24,00 Buletin de 
știri ; 0,05-5,00 Non stop muzical 
nocturn.

LUNI, 13 MARTIE

5,00 Buletin de știri ; 5,05 Rit
muri matinale ; 6,00 Radioprogra
mul dimineții ; 7,00 Radiojurnal ; . 
8,00 Revista presei ; 8,10 Curierul 
melodiilor; 9,00 Răspundem ascul
tătorilor; 10,00 Buletin de știri;
10.30 Din țările socialiste ; 
11,00 Buletin de știri; 11,35 Disco
teca „U" - Trio Belgia; 12,00 Bu
letin de știri; 12,05' Din comoara 
folclorului nostru; 12,35 Compozi
tori în medalion: Florin Bogardo-, 
13,00 De la 1 la 3; 15,00 Clubul 
adolescenților ; 16,00 Radiojurnal ;
16.15 Cîntece muncitorești ; 16,25
Coordonate economice; 16,40 Drag 
mi-i plaiul țării mele - folclor con- 
temooran ; 17,00 Buletin de știri ; 
17,05 Antena tineretului ; 18,00 O- 
rele serii ; 20,00 Teatru radiofonic. 
Premieră. Urmaș în fapte, de Mihail 
Joldea ; 21,10 Cadențe sonore. 
Consemnări (ora 21,30) ; 22,00 O 
zi într-o orc ; 23,00 Bijuterii mu-

Radiojur-
Sport ;

Mișu
15,45

Sonorități

anunță*

O ACTIVITATE NOUA:
• montări supape la brichete cu gaz
• reparat brichete cu gaz
• încărcat brichete cu gaz
Activitatea se desfășoară in cadrul sec

ției de ceasornicărie din complexul comer
cial Vulcan.

zicale ; 23,33-5,00 Non stop mu
zical nocturn . Radiodivertisment 
muzical. (0,05)

MÂRȚI, 14 MARTIE

5,00 Buletin de știri ; 5,05 Rit
muri matinale ; 6,00 Radioprogra
mul dirmineții ; 7,00 Radiojurnal ; 
8,00 Revista presei ; 8,10 Curierul 
melodiilor; 9,00 Răspundem as
cultătorilor ; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Opereta modernă: „Omul 
din La Mancha" de Mitch Leigh ;

> Miorița. Revistă de .etnogra- 
folclor; 11,00 Buletin de știri;

i Atlas folcloric ; 11,35 Disco-

RADIO

10,40 
fie și 
11,05

socialiste ; 10,45 Gntece patriotice 
-și revoluționare; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Microfonul pionierilor; 
12,00 Buletin de știri ; 12,05 Din 
comoara folclorului nostru ; 12,35
Șlagărul romanesc prin decenii - 
Radu Șerban ; 13,00 De la 1 la 3; 
15,00 Clubul invitaților; 16,00 Ra
diojurnal ; 16,20 Coordonate eco
nomice ; 16,40 Muzică ușoară ; 
17,00 Buletin de știri ; 17,05 Odă 
limbii române ; 17,40 Folclor con
temporan ; 18,00 Orele serii ; 20,30 
Litera și spiritul legii ; 20,50 Ca
dențe sonore; Buletin de știri (ora 
21,00); Consemnări (ora 21,30); 
22,00 O zi într-o oră ; 23,00 Biju-

- PROGRAMUL I
-SELECȚIUNI-

teca „U“ - Johnny Hallyday ; 12,00 
Buletin de știri ; 12,05 Din comoa
ra folclorului nostru; 12,35 Muzică 
ușoară; 13,00 De la 1 la 3 ; 15,00 
Clubul curioșilor ; 16,00 Radiojur
nal ; 16,15 Partidul ne conduce - 
cîntece ; 16,25 Coordonate econo
mice. Dialog, 17,00 Buletin de știri; 
17,05 Memoria pămînfului româ
nesc ; 17,45 Tezaur coral românesc; 
18,00 Orele serii ; 20,00 Interpret) 
ai cintecului popular: Maria Cor- 
nescu ; 20,15 România peisaj indus
trial contemporan; 20,30 Cadențe 
sonore. Buletin de știri (21,00); 
22,00 O zi într-o oră ; 23,00 Biju
terii muzicale ; 23,30-5,00 Non
stop muzical nocturn. Estrada du
minicală (ora 0,05).

MIERCURI, 15 MARTIE

5,00 Buletin de știri ; 5,05 Ritmuri 
matinale ; 6,00 Radioprogramul
dimineții ; 7,00 Radiojurnal ■ 8,00
Revista presei ; 8,10 Curierul melo
diilor ; 9,00 Răspundem ascultăto
rilor ; 10,00 Buletin de știri; 10,05 
Muzică populară; 10,30 Din țările

terii muzicale ; 23,25-5,00 Non stop 
muzical nocturn.

JOI, 16 MARTIE

5,00 Buletin de știri ; 5,05 Ritmuri 
matinale ; 6,00 Radioprogramul
dimineții; 7,00 Radiojurnal; 8,00 
Revisra presei ; 8,10 Curierul mlă
diilor ; 9,00 Răspundem ascultăto
rilor ; 10,00 Buletin de știri ; 10,25
Recital Corina Chiriac ; 10,45 Atlas 
folcloric; 11,00 Buietin de Știri; 
11,05 Spre țel comunist - cîntece; 
11,35 Discoteca „U" - Locomotiv 
G.T. ; 12,00 Buletin de știri ; 12,05 
Universul familiei ; 13,00 De la 1 
la 3; 15,00 Tehnic-club ; 15,45 Fot
bal, minut cu minut; 18,00 Orele 
serii; 20,00 Cîntă Angela Buciu, 
Titiana Mihali, Nicolae Sabău, și 
frații Petreuș ; 20,30 Reflexele
timpului ; 20,40 Cadențe sonore. 
Buletin de știri (ora 21,00) ; 22,00 
O zi într-o oră ; 23,00 Meloritm 
'78 ; 24,00 Buletin de știri ; 0,05- 
5,00 Non stop muzical nocturn.

VINERI, 17 MARTIE
5,00 Buletin de știri ; 5,05 Ritmuri

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefon 416 62 (secretariat), 4 24 64 (secții).

V* .

lui nr. 1 din Caracal, -jk Reve
nind în Valea Jiului, în săli
le de sport se desfășoară 
cîteva interesante competiții 
județene și municipale.. La 
Casa de cultură din Petro
șani, pasionații șahului au 
prilejul să-l înfîlnească, în 
fața a 30 de mese, pe fostul 

' campion mondial al juniori
lor, Florin Gheorghiu (ora 
10). La aceeași oră, 
C.S.S.P., cei mai mici gi 
naști (7-10 ani) au emoții 
cadrul etapei municipale 
„Daciadei", în vreme ce 
cătorii de tenis de masă 
programate noi întîlniri in
tr-o etapă palpitantă a cam
pionatului județean. La bă
ieți afișul întrecerilor cuprin
de partidele : Vîscoza - 
C.S.S.P. I, Utilajul Petroșani 
- C.F.R., C.S.S.P. II - Știința, 
întrecerile fetelor, care debu
tează cu o oră mai devreme, 
adică la 9, se rezumă doar la 
două întîlniri : Utilajul - 
C.S.S.P.,. Vîscoza - Știința.
★ Am lăsat la urmă, tradițio
nala competiție de schi, do
tată cu „Cupa Steagul roșu". 
Iubitorii sporturilor hibernale 
sînt deci, astăzi, invitații Pa- 
rîngului, la o „partidă de 
sănătate", dotată și cu tro
fee sportive. Festivalul schiu
lui Văii Jiului, - Cupa ziaru
lui „Steagul roșu" - aflat la 
cea de-a patra ediție, se 
vrea o competiție a tuturor 
vîrstelor, iată de ce vă îm- 
biem să fiți prezenți pe pîr- 
tie, dacă nu în calitate de 
ambițioși competitori, cel pu
țin ca spectatori.
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Mica publicitate
PIERDUT legitimație de ser-, 

viciu pe numele Turcu Ar- 
mina, eliberată de I.U.M.P. 
Se declară nulă. (123)

Azi se împlinește un an 
de cînd a plecat dintre 
noi, pentru totdeauna, 
scumpa noastră mamă și 
bunică

BLAG SANFLORA 
Familia Orza. (124)

matinale ; 6,00 Radioprogramul
dimineții ; 7,00 Radiojurnal ; 8,00
Revista presei ; 8,10 Curierul me,o- 
diilor ; 9,00 Răspundem ascultăto
rilor 10,00 Buletin de știri ; 10,05 
Atlas folcloric ; 10,30 Sănătatea ; 
10,45 Interpreți ai șlagărului româ
nesc- Angela Ciochină; 11,00 Bu
letin de știri ; 11,05 Asociația co
rală a soliștilor din Berlin; 11,35 

Discoteca „U" -- Adriano Celenta- 
no ; T2,00 Buletin de știri ; 12,05
Din comoara folclorului nostru ; 
13,00 De la 1 la 3; 15,00 Student 
club ; 16,00 Radiojurnal ; 16,15 Cîn
tece de Radu Paladi ; 16,25 Co
ordonate economice ; 16,40 Timp 
izvodiror de frumuseți - muzică u- 
șoară ; 17,00 Buletin de știri ; -17,20 
Pentru patrie ; 17,50 Cîntece revo
luționare ; 18,00 Orele serii ; 20,00 
Muzică populară din Banat; 20,15 
Semnale cu adresă ; 20,45 Cadențe 
sonore ; 22,00 O zi într-o oră ; 
23,00 Bijuterii muzicale; 23,30-3,00 
Non stop muzical nocturn.

SÎMBĂTĂ, 18 MARTIE

5,00 Buletin de știri ; 5,05 Ritmuri 
matinale ; 6,00 Radioprograrrtul di
mineții ; 7,00 Radiojurnal ; 8,00
Revista presei ; 8,10 Curierul me
lodiilor ; 9,00 Buietin de știri ; 9,05 
Revista literară radio; 9,40 La tre- 
cutu-ți mare, mare, viitor - antolo
gie de cîntece ; 10,00 Buletin de 
știri ; 10,30 Muzică populară ; 11,00 
Buletin de știri ; 11,05 Atlas cultu
ral ; 11,25 Relief interpretativ - An
gela Similea; T2,00 Buletin de știri; 
12,05 Din comoara folclorului nos
tru; 13,00 De la 1 la 3. In direct cu 

. ascultătorii ■ 15,00 ' Meridian-club ;
16,00 Radiojurnal; 16,15 Radiore
cording; 18,00 Orele serii ; 20,00
Romanțe, cîntece și melodii con
certante ; 20,30 Azi în România ; 
20,40 Cadențe sonore ; 22,00 Radio
jurnal ; 23,30 Maratonul dansului; 
24,00 Buletin de știri ; 0,05-6,00
Non stop muzical nocturn.

l

12 MARTIE

PETROȘANI - 7 Noiem
brie : Din lumea filmului 
de altădată ; Republica: 
Rocky ; Unirea : Aripioa
ră sau picior ? ; PETRILA: 
Diavolii din Spartivento ; ■ 
LONEA : Decebal ; ANI- | 
NOASA : Trei zile și, trei 
nopți ; VULCAN : Marek I 
polițistul ; LUPENI - Cui- I 
tural : Cantemir ; Munci- ■ 
toresc: Spaniole la Paris; I 
URICANI : Oaspeți de * 
seară. I

13 MARTIE

PETROȘANI - 7 Noiem
brie : A cincea pecete ; 
Republica : Comedie mu
tă '77 ; Unirea : Acțiunea 
„Autobuzul" ; '"PETRILA : 
Diavolii din Spartivento ; 
VULCAN : Cantemir ; LU- 
PENI - Cultural : Atenta
tul din Sarajevo ; Munci
toresc : Spaniole la Pa
ris ; URICANI : Oaspeți 
de seară,

TV,

12 MARTIE

8,00 Sportul pentru toți; |
8.15 Tot înainte I ; 9,05 j
Șoimii patriei ; 9,15 Film | 
serial pentru copii : „Co- | 
moara din insulă". Episo- 
dul 3 ; 9,45 Pentru cămi
nul dumneavoastră ; 10,00 
Viața satului ; 11,40 Bucu
riile muzicii; 12,30 De 
strajă patriei ; 13.00 Telex; 
13,05 Album duminical ;
15.15 Notes, j* de George
Tărnea ; 15,30 Povestea 
unui cîntec. Premieră pe 
țară. Producție a studiou
rilor americane ; 17,00
Fotbal : F.C. Argeș 
Steaua. Repriza a ll-a. 
Transimiune directă. 17,50 
Film serial : „Linia mari
timă Onedin". Episodul 
29; 18,40 Micul ecran
pentru cei mici ; 19,00 Te-, 
lejurnal ; 19,20 File de is
torie ; 19,40 Antena vă 
aparține - Spectacol pre
zentat de județul Caraș- ■ 
Severin ; 20,40 Film ar- I 
tistic : „Macbeth". Pre
mieră pe țară. Producție
a studiourilor engleze ; 
22,05 Telejurnal - Sport.

13 MARTIE

15,00 Turneul interna
țional de box „Centura 
de aur". Transmisiune di
rectă ; 16,00 Telex - Emi
siune în limba maghiară; 
19,00 Cîntarea României. 
Ediția a ll-a a Festivalu
lui național; 19,20 1 001 
de seri ; 19,30 Telejurnal; 
19,50 Panoramic ; 20,20 
Roman-foileton : „Familia 
Palliser". Episodul 4; 
21,10 Mai aveți o între- 

21,45 Sondorii - 
de , 

petroliștilor din Mo- 
22,00 Cadran mon- 
22,20 Telejurnal,

bare ?
Cîntece interpretate 
corul 
reni ; 
dial ;

VREMEA

Stația meteorologică Pe
troșani comunică : Ieri,
temperatura maximă a 
aerului la Petroșani a 
fost de + 4 grade, iar 
minima de zero grade. Lq 
Parîhg, temperatura ma
ximă a fost de — 4 grade, 
minima de —8 grade.

Stratul de zăpadă 
Paring : 8 cm.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme în
chisă. Cer acoperit. Lo
cal lapoviță și ninsoare. 
Vînt potrivit din sectorul 
nordic.

la

I
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