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Prima decadă din martie impune DOUĂ APARTAMENTE PE ZI

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCIT 
a primit pe ministrul culturii 

on Turcia

Mobilizare exemplară pentru 
realizarea planului de cărbune

Spune o vorbă din bătrîni să nu lași 
pe mîine ceea ce poți face azi. Noi am 
spune : nu lăsa din planul zilei nimic 
pentru mîine. Ziua de „mîine" are și ea 
pianul ei, și restanța se adaugă, sarcinile 
fiind mai greu de realizat. N-am vrea 
să se creadă că ținem să învățăm pe cineva 
cum să muncească. Fiecare colectiv își are 
experiența lui, problemele lui, dar nu 
putem împărtăși optica „lăsării de azi pe 
mîine" a unor sarcini. La ce ne referim ? 
Se scria în ziarul nostru, la sfîrșitul pri
mei decade a lunii trecute, .că pe ici, pe 
colo, se mai spune și „pînă la sfîrșitul 
lunii mai este...". Așa a și fost, lată însă 
că la sfîrșitul primei decade din martie 
„istoria se repetă" jenant. Șase din cele ! 
zece colective miniere nu-și realizează sar
cinile de plan, urmînd să „recupereze" res
tanțele „pînă la sfîrșitul lunii". Dar, mai 
mult, unele unități „cad" în prima decadă 
față de sfîrșitul lunii trecute. Să luăm,; de 
pildă, mina Lonea, care înregistrează o 
diferență de 10 procente în minus față de 
sfîrșitul lunii februarie. Ce se putea schim
ba arit de radical la Lonea încît producția

• (Continuare în pag. a 2-a)

SITUAȚIA REALIZĂRII PLANULUI 
LA EXTRACȚIA DE CĂRBUNE 

LA ÎNTREPRINDERILE MINIERE, 
PE PRIMA DECADĂ 

A LUNII MARTIE

I.M. Lonea 90,8
I.M. Petrila 98,1
I.M. Dîija 100,1
I.M. Livezeni 56,5
I.M. Aninoasa 82,5
I.M. Vulcan 101,5
I.M. Paroșeni 103,9
I.M. Lupeni 85,4
I.M. Bărbăteni 67,3
I.M. Uricani 104,2

Efectele 
unui program cu 
multe adnotări
— Am considerat și 

considerăm calitatea pro
ducției — spunea ingine
rul ion Crețu, șeful Secției 
de stilpi hidraulici Vul
can — ca pe o „redută" 
permanentă, care trebuie 
cucerită. Prin colaborare 
cu întreprinderea chimică 
Orăștie, se asigură in 
prezent circa 30 la sută 
din garniturile necesare 
pentru blocul ventil. Sînt 
de bună calitate și au 
performanțe similare celor 
din import.

Ce au cucerit pînă in 
prezent, pe „reduta" ca
lității, oamenii muncii din 
S.S.H. Vulcan ? O imagi-. 
ne ne oferă un program

Marin LIVEZEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

utfortniuH
I EXPUNERE. Astăzi, 14 I martie, ora 14, la căminul

muncitorilor nefamiliști de 
Ila I.M. Petrila are loc o 

interesantă expunere cu 
tema : „Țelul suprem al 

(politicii partidului nostru, 
ridicarea nivelului de trai 

Imaterial și spiritual al po
porului". (Vasile BELDIE, I corespondent).

SPECTACOLE. Teatrul de

I operetă din Craiova pre
zintă astăzi la Casa de 
cultură din Petroșani două 
spectacole (orele 17 și 20) 
cu opereta „Văduva vese
lă" de Franz Lehar. (T. S.).

ÎNTÎLNIRE. Duminică, la 
clubul muncitoresc din Pe

Crește productivitatea muncii
La I.M. Vulcan, brigada 

condusă de Florea Petrișor 
a obținut, aplicîn.d _tehno- 
logia de lucru cu grinzi în
gropate în vatră, o produc
tivitate cu 1 000 kg pe post 
mai mare decît sarcina pla

trila a avut loc întîlnirea 
celor peste 400 de pionieri 
de la școlile generale cu 
predare în limba maghiară 
din Valea Jiului și redactori 
ai revistei „Jobarât". Ma
nifestarea s-a bucurat de 
succes. (M. P.).

CONCURS. In dimineața 
zilei de 12 martie, la Pe
troșani s-a desfășurat faza 
municipală a concursului 
„ Prietenii pompierilor", la 
care au participat cinci e- 
chipaje pionierești. Pe pri
mele locuri s-au clasat e- 
chipajul Școlii generale nr. 
5 Petrila, urmat de cel 
al Școlii generale nr. 5 Pe
troșani. (M. P.).

FILMUL DOCUMENTAR 
ARTISTIC „Cîntarea Româ
niei", care oferă o imagine 
elocventă asupra valorii 

nificată. Plusul la zi înregis- • 
trat de brigadă pe această : 
lună, depășește 200 tone ■ 
cărbune, demonstrînd încă : 
o dată eficiența acestei teh- i 
nologii de lucru.

primei ediții a festivalului j 
național, a fost vizionat cu I 
mult interes de un mare | 
număr de muncitori de la I
I.U.M.P.,  I.M. Livezeni, com- I 
plexul C.F.R., șantierul de | 
construcții, elevi. (T. S.). ■

IN BANIȚA, ca urmare a I 
atenției deosebite acordate J 
de consiliul popular comu
nal contractării cantităților 
de produse animaliere pen
tru fondul pieții, s-au reali
zat prevederile de plan la 
tineret bovin. Au fost con
tractate peste prevederi 15 
capete tineret bovin, iar la 
ceilalți indicatori acțiunea 
continuă cu Derseverentă. 
(T. V.).

aa tn/owitănt

ln cartierul Aeroport - 
Petroșani, constructorii de 
locuințe de la șantierul 1 au 
atins cea mai înaltă cotă la 
execuția primelor două scări 
ale blocului 19. Blocul va 
cuprinde în final 94 aparta
mente, fiind prevăzut pentru 
predare în trimestrul II al 
anului. La montajul panouri
lor prefabricate participă e- 
chipa condusă, de Dumitru 
Lasache, care a realizat în 
ultimul timp un ritm înalt de 
execuție : două apartamen
te pe zi.

PUNERI IN FUNCȚIUNE

ÎNAINTE DE TERMEN

Colectivul constructorilor și 
montorilor lotului din Valea 
Jiului al Șantierului C.M. 
aparținînd I.R.E. Deva a de
pășit, în medie cu 3,5 la 
sută, prevederile de investiții 
ce i-au revenit în primele 
două luni ale anului. Forma
țiile de execuție a rețelelor 
electrice conduse de Durri^ 
tru Popa, loan Vrăncilă, Dă- 
nilă Petreanu și Dan Neamțu 
au terminat cu două luni 
mai devreme, lucrările de îm
bunătățire a tensiunii la 
RT-5 Aninoasa.

Mina Dîlja. Brigadierul 
Valerian Maxim și ortacii 
lui de la abatajul came
ră nr. 6 obține pe toată 
linia frontului din subte
ran rezultate frumoase 
la producția de cărbune.

Foto: Ion LICIU
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Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, a primit 
luni pe dr. Ahmet Taner 
Kîslalî, ministrul culturii din 
Turcia, care face o vizită în 
țara noastră la invitația Con
siliului Culturii și Educației 
Socialiste.

în cadrul întrevederii au 
fost evidențiate cu satisfac
ție bunele relații de priete
nie și colaborare dintre 
România și Turcia care cu
nosc un curs ascendent în
deosebi după întîlnirile și 
convorbirile la nivel înalt de 
la București și Ankara care 
au deschis perspective noi 
pentru extinderea colaborării 
bilaterale în domeniile poli
tic, economic, cultural, teh- 
nico-științific, în interesul ce

Secretarul general al P.C. din Spania, 
tovarășul Santiago Carrillo

a făcut o vizită
Tovarășul Santiago Car

rillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spa
nia, care la invitația se
cretarului general al Parti-

Ieri, s-a deschis
Săptămîna

„CÎNTECUL ADÎNCULUI*-

• (Continuare în pag. a 4-a)

tate, multe cu tradiție în 
municipiul nostru. Pe alt 
plan, eforturile cultural-edu
cative și artistice din Va
lea Jiului sînt raportate în 
mod constant la problemati
ca muncii social-gponomice,- 
numai astfel fiind posibilă 
o contribuție eficientă la pro
cesul de educație comunistă, 
la formarea omului nou.

Prin aceste aspecte, „Cîn
tecul adîncului" este o meta
foră care exprimă participa
rea minerului la actul crea
ției materiale și spirituale. 
Edificatoare în această pri
vință a fost, ieri, prezența 
creatorilor literari din cadrul 
cenaclului „Panait Istrqti" - 
cea mai mare parte fiind 
muncitori - la întreprinderea 
minieră Livezeni. Minerii sînt 
sensibili la frumos, avînd 
preocupări statornice în a- 
ceastă direcție, fapt desprins 
și din expozițiile de artă 
plastică și fotografii deschi
se tot ieri sub genericul 
„Omagiu muncii de miner".

A doua zi a săptămînii 
„Cîntecul adîncului" - marți, 
14 martie - cuprinde un 
evantai de acțiuni cu mare 
valoare educativ-artistic .

• La Casa de cultură din 
Petroșani are loc (ora 12) o 
întîlnire a pionierilor cu se
cretariatul Comitetului muni
cipal de partid, manifestare 
cu încărcătură emotivă ce se 
desfășoară sub genericul „D« 
la comuniști învățăm cute
zanța".

T. SPATARU

Ieri, după-amiază, la Pe
troșani și în celelalte loca
lități ale municipiului s-a 
deschis săptămîna cultu- 
ral-educativă și artistică 
„Cîntecul adîncului", organi
zată de Consiliul municipal 
de educație politică și cul
tură socialistă. Sute de mi
neri, preparatori, . construc
tori, tineri și vîrstnici, au 
luat parte la aceste manifes
tări în care activiști de 
partid și de stat au vorbit 
despre dezvoltarea social- 
economică și cultural-educa- 
tivă a Văii Jiului în acest 
plan cincinal. Formații artis
tice de amatori - montaje 
literar-muzicale (de exemplu, 
„Patria, templul iubirii", su
gestiv montaj prezentat de 
elevii Liceului de matematică- 
fizică din Petroșani), brigăzi 
artistice, formații de muzică 
populară și ușoară, soliști 
vocali și instrumentali, co
ruri - au oferit spectacole 
variate și atrăgătoare.

întreaga săptămînă, care 
se desfășoară sub genericul 
festivalului-concurs de mu
zică ușoară, poezie cu te
matică minerească, artă plas
tică și foto trebuie apreciată 
sub două aspecte. Inițiată 
în cadrul celei de a doua 
ediții a Festivalului național 
„Cîntarea României", mani
festare a muncii și a spiri
tualității creatoare a poporu
lui nostru, săptămîna „Cînfe- 
cul adîncului" stimulează 
capacitatea de creație artis
tică a minerilor, a tuturor 
oamenilor muncii care sînt 
cuprinși în formații cultural- 
educative de mare diversi • (Continuare în pag. a 2-a)

lor două popoare, al cauze? 
generale a păcii și înțelegerii 
internaționale.

A fost exprimată dorința 
de a intensifica legăturile 
culturale româno-turce, schirrv- 
burile în acest domeniu, 
pentru mai buna cunoaștere 
reciprocă, pentru întărirea 
prieteniei și conlucrării tra
diționale dintre cele doua 
țări.

A fost subliniată necesita
tea lărgirii contactelor bila- 
terale și multilaterale dintre 
țările balcanice în vederea 
întăririi climatului de pace, 
colaborare, înțelegere și 
bună vecinătate în aceasta 
zonă, în interesul păcii, secu
rității și cooperării în Eu
ropa și în întreaga lume.

în tara noastră
dului Comunist Român, tova« 
rășul Nicolae Ceaușescu, a 
făcut o vizită în țara noas-
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La I. M. Lupeni Efectele unui
Ce loc ocupă sectorul electromecanic in preocu
pările comitetului de partid pe întreprindere ?

Darea de seamă a cuprins 
Numeroase referiri - acele 
referiri concrete, care tre
buie să facă obiectul orică
ror adunări generale de a- 
naliză a activității unui an 
de zile. Și totuși, dezbaterile 
au pornit greu. Oare, din 
ce cauză ? Ca să fim mai 
explicit!, întrebarea noastră 
ar trebui, poate, să fie for
mulată altfel : de ce în pri
ma parte discuțiile au fost 
mai temperate, mai „cumin
ți", și doar în partea a doua 
după ce a vorbit șeful de 
sector, s-au înscris la cuvînt 
cei mai mulți membri de 
partid, schimbînd tonul și 
conținutul dezbaterilor ?

Dar, să o luăm metodic. 
Ne-am aflat la adunarea de 
dare de seamă a organiza
ției de bază nr. Xfll-B, de la 
mina Lupeni. Problematica 
organizației constituia de la 
sine o bună recomandare 
pentru a cunoaște preocupă
rile comuniștilor dintr-un sec
tor electromecanic. Socotit 
multă vreme ca „auxiliar", 
sectorul electromecanic își 
cîștigă tot mai hotărît locul 
ce i se cuvine în activitatea 
complexă a extracției de 
cărbune. Este un loc impor
tant, date fiind mutațiile ce 
se petrec în procesul de pro
ducție prin introducerea și 
extinderea mecani-zării în 
subteran.

In bună măsură, darea de 
seamă a reliefat problema
tica de astăzi a sectorului, a 
organizației de bază. Cu a- 
cest criteriu de referință în 
față au fost trecute în revis
tă, rînd pe rînd, rezultatele 
obținute în asigurarea func
ționării unui măre număr de 
utilaje de extracție, instalații 
și circuite electrice, în efec
tuarea unor lucrări de mon
taj, de reparații și revizii, de 
mare importanță pentru bu

Mobilizare exemplară pentru realizarea planului
• (Urmare din pag. I)

să scadă cu 10 la sută? 
Condițiile de zăcămînt au 
rămas aceleași, utilajele ace
leași, aceiași oameni, brigă
zile. N-au fost nici „eveni
mente", cum se spune la 
calea ferată, care să influ
ențeze producția. Atunci ? 
Este limpede - pentru cine 
vrea să vadă - că a slăbit 
preocuparea pentru organi
zarea producției și a mun
cii, pentru urmărirea rigu
roasă a activtății din fie
care front de lucru. Sau să 
ne oprim, în cîteva rînduri, 
la mina Petrila. Și aici se 
înregistrează o scădere a 
realizărilor - e adevărat, nu 
Ca la Lonea -, dor tot scă
deri sînt. Nici la Petrila nu 
S-a întîmplat nimic în mod 

O reușită expoziție
pionierească

Fantezie și culoare
„Sintem nepoți de daci și de romani", așa 

a fost intitulată frumoasa expoziție de de- ■ 
sene și acuarele, pe care cercul de artă 
plastică de la Liceul industrial Vulcan, con
dus de prof. Pavel Bența, o dedică împlini
rii a 2050 de ani de la înființarea primului 
stal dac centralizat și independent.

Lucrările expuse oglindesc fantezia și ta
lentul micilor „artiști", puterea de a expu
ne în imagini deosebit de sugestive cunoș
tințele acumulate de ei în cadrul orelor de 
istorie, modalitățile plastice prin care au
torii dau expresie luptelor strămoșești pen
tru acest pămint.

Dintre exponate se remarcă, prin bogăție 
de coloristică șl imaginație, lucrările pionie
rilor Marioara Biriș (cls. a Vll-a), Cristian 
Appel [cls. a V-a) si Lorena Chira (cls. a 
Vlll-a).

Gheorghe OLTEANU, corespondent
Expoziția : „Sintem nepoți de daci și de romani".

nul mers al producției. Față 
în față cu succesele organi
zației au fost așezate, cum 
era firesc, neajunsurile din 
activitatea unor echipe. In 
spirit critic au fost puse în 
discuție abateri - mai mari 
sau mai mici, cum sînt. ab
sențele nemotivate, întîrzie- 
rile de la program, neres- 

; pectarea disciplinei muncii - 
săvîrșite, uneori, chiar de că
tre unii membri de partid.

Adunări de dări 
de seamă 

în organizațiile 
de partid

Explicația acestor abateri, a 
repetării lor de la o lună la 
alta - într-un sector în care 
nu ar trebui să se mai vor
bească despre asemenea „ne
ajunsuri" - am găsit-o tot în 
darea de seamă a biroului : 
„Avem încă mulți comuniști 
care de ani de zile nu au 
luat cuvîntul în adunările ge
nerale". Faptul ne-a reținut 
atenția în mod deosebit, în- 
trucît, dacă în activitatea de 
producție, în viața de fiecare 
zi a sectorului nu se ia ati
tudine împotriva abaterilor 
dacă nu se manifestă comba
tivitate față de cei care um
bresc bunul renume al co
lectivului, aceasta se dato- 
rește în primul rînd lipsei de 
combativitate din sînul orga
nizației de bază. Concluzia 
avea să ne fie întărită de 
însuși nivelul discuțiilor din 
adunarea la care am partici
pat. Mai exact, de modul 
greoi în care au demarat 
dezbaterile...

deosebit, în afara faptului 
că mina a rămas sub plan 
în prima decadă.

Am relevat aceste două 
exemple - ar mai putea fi 
citate și întreprinderile mi
niere Livezeni, Aninoasa, Lu
peni și Bărbăieni - pentru a 
evidenția rezerva de căr
bune ce se imobilizează la 
începutul fiecărei luni dato
rită acestei optici greșite 
după care ar fi „necesară" 
relaxarea pentru ca apoi să 
se treacă iar la recuperarea 
restanțelor. Se creează astfel 
în mod artificial un cerc vi
cios a cărui cauză nu tre
buie căutată nicăieri în altă 
parte decît în propriul stil 
de muncă al conducerilor 
sectoarelor și unităților. Știm 
că la aceste nivele se fac 
rapoarte și analize. La ce

Cum spuneam, în partea a 
doua a discuțiilor a fost pus 
de mai multe ori degetul pe 
rană : „Multe abateri se 
datoresc faptului că noi, co
muniștii, le tolerăm, prefe
răm să stăm în banca noas
tră în loc să luăm atitudine 
fermă împotriva lor" ; Este 
inadmisibilă „tăcerea" mem
brilor de partid care de ani 
de zile nu au luat niciodată 
cuvîntul în adunările genera
le" ; „Grav este că unii din
tre ei se preocupă intens de 
perfecționarea pregătirii pro
fesionale, urmează cursuri 
superioare. Cum se folosesc 
de toate cunoștințele noi, do- 
bîndite în școală, dacă în 
adunările generale nu parti
cipă la dezbaterea proble
melor care ne preocupă ?“

Dintr-un punct de vedere, 
s-ar putea spune că aduna
rea de dare de seamă la ca
re am participat a fost reu
șită. Ne referim, desigur, la 
modul autocritic în care au 
fost abordate problemele or
ganizației în cea de a doua 
parte a discuțiilor. Dar, din- 
tr-un alt punct de vedere, bi
roul organizației de bază 
trebuie să reflecteze cu mul
tă răspundere la sarcinile ce-i 
revin în privința perfecționă
rii vieții interne de partid.

Nu putem încheia aceste 
rînduri fără o întrebare a- 
dresată comitetului de partid 
pe întreprindere : din faptul 
că la adunare nu a. partici
pat nici un membru al co
mitetului (și nici al consiliu
lui oamenilor muncii) să în
țelegem că, în timp ce secto
rul electromecanic se afirmă 
printre sectoarele de frunte 
ale întreprinderii, organiza
ția de bază începe să fie so. 
cotită ca „auxiliară" ?

Ion MUSTAȚĂ

folosesc însă dacă în ac
tivitatea productivă nu se 
înregistrează redresări, îm
bunătățiri ? Or, tot faptele 
arată că la acele unități 
unde producția se urmăreș
te îndeaproape și se inter
vine prompt, prima decadă 
pohte fi încheiată cu pianul 
realizat. Să ne referim la 
mina Dîl|a, de exemplu. Din 
prima zi s-au realizat tone 
în plus țață de plan. E a- 
devărat puține, dar în plus, 
în prima decadă s-au înre
gistrat și restanțe, dar tot 
puține, cîteva zeci de tone 
pe zi, pentru ca la sfîrșit 
plănui să fie realizat. Ase
mănător stau lucrurile și la 
Vulcan, Paroșeni, iar la U- 
ricani planul a fost depășit 
zi de zi. Care este avantajul, 
pe lîngă cel al îndeplinirii 
ritmice a planului ? Se cre

Faza zonală a concursului 
„Sanitarii prlcepuțl“

Concursul s-a desfășurat 
duminică, 12 martie. La ca
tegoria elevi din clasele 
V-VIll, locul I a fost cîști- 
gat de Școala generală nr.
1 Petroșani, iar la catego
ria licee, de echipajul Li
ceului de informatcă, tot 
din Petroșani. Echipajelor de 
pionieri situate pe locurile 1,
2 și 3 și tinerilor liceeni cîș- 
tigători ai locului I le-au 
fost oferite premii în obiec
te,' iar tuturor participanți- 

ează o bună atmosferă de 
muncă, se elimină stările de 
tensiune nervoasă, oamenii 
își văd liniștiți de treburi, 
se pot tace și întrețineri și 
reparații, și aprovizionare. .

„Ați mai scris despre toa
te acestea" - se va spune. 
Da, am mai scris, și, dață 
va fi nevoie, vom mai scrie 
pînă cînd vom reuși să con
vingem că adevărul este de 
partea noastră. Și, după 
cîte se vede, aducem de la 
o lună la alta tot mai mul
te exemple în favoarea ideii 
de ritmicitate a producției 
și, deci, a îndeplinirii planului. 
Organele și organizațiile de 
partid, trebuie să vegheze ca 
planurile de măsuri să 
fie aplicate întocmai, să se 
materializeze în final, în tone 
de cărbune, în. ritmicitatea 
însăși. 

lor diplome 'din partea co
misiei municipale Petroșani 
de Cruce Roșie.

Imaginea de sus prezintă 
echipajul Școlii generale 
nr. 1 Petroșani, cîștigătorul 
locului 1, iar cea de jos 
echipajul Școlii generale 
nr. 5 Petroșani - locul 2 în 
concurs, la categoria școli 
generale. (T.V.)

Foto : Gh. OLTEANU

„Cînteculj 
adîncului"

• (Urmară din pag. 1)

• Consiliul orășenesc de 
educatei politică și cultură 
socialistă din Petrila organi
zează astăzi (ora 14) la 
punctul de documentare po- 
litico-ideologică un schimb 
de experiență cu tema „Punc
tul de documentare politico- 
ideo'ogică în sprijinul propa
gandiștilor, cursanfilor, în ac
tivitatea de educație comu
nistă".

• La clubul sindicatelor 
din Vulcan, comitetul orășe
nesc de cultură și educație 
socialistă organizează (ora 
16) „Ziua întreprinderii mi
niere Paroșeni".

• în sălile de apel ale 
minelor Lupeni și Bârbăteni, 
consiliul orășenesc al sin
dicatelor oferă minerilor, la 
intrarea și ieșirea din schimb 
(orele 11 și 13), programe 
artistice sub genericul „Lau
dă muncii".

OORESPOND EN T E
Noaptea se mătură, 

iar ziua 
se împrăștie

De un timp încoace, la 
Lupeni, de-a lungul străzii 
Tudor Vladimirescu se prac
tică o modalitate de cu
rățire a acestei artere 
cu mare circulație, care 
provoacă nedumerire. Guno
iul măturat noaptea este lă
sat pe... trotuar. Uneori zile 
întregi nu-i ridică nimeni. In 
schimb, pentru pietonii care 
se îndreaptă dis-de-diminea- 
ță spre locurile de muncă, 
grămezile de gunoi sint tot 
atîtea... piedici. De multe 
ori, pînă spre prînz, cînd ca

program cu 
multe adnotări

(Urmare din pag 1)

de măsuri mai vechi, dac
tilografiat, pe marginea 
căruia sint mai multe ad
notări decît e scris la 
mașină. Făcute cu pixul,, 
cu stiloul, cu tuș, cu cre
ion... Adică, cele cîteva iile 
dactilografiate n-au stat 
intr-un seif, ci au fost răs
foite, frunzărite. Iată ce 
vizează măsurile din acel 
program:

• Stabilirea mijloacelor 
și metodelor de detectare 
a porilor din material 
tras, mai ales la oțeluri 
speciale. Pe margine — 
Detectoscop cu ultrasune
te și cu raze „X". Se pot 
detecta bare cu lungime 
de 6 metri. „Da".
• Executarea ghidajului 

piston din bare de alumi
niu, în loc de aluminiu 
turnat. Pe margine — „Se 
rupe des. Da. Colabora
re cu Slatina. S-a pre
lungit cu 3—5 ani viața".

• Executarea filetelor 
de la piesele ventilului 
prin rulare. Pe margine 
- „Da".

• Protecția anticorozivâ 
a subansamblelor stilpului 
hidraulic prin cadmiere in 
loc de zincare. Pe margi
ne — „Verificat. Da. Este 
mai rezistent".
• Livrarea stilpilor hi

draulici fără ventile mon
tate. Pe margine — „Eli
minat distrugerea. Da. 
Pentru inima stilpului con
ceput ambalaj separat : 
cutii speciale cu locașuri".

— Să-i amintjm pe citi- 
va din cei care au dat 
viață programului — este 
de părere subinginerul 
Emeric Gergely. Strungari: 
Nicolae lacob, Carol 
Nagy... Frezori : Traian
Marcu, loan Negru... Lă
cătuși : frații Mihai și Lu
dovic Matyas, Mihai este 
și șef de echipă;

— Tovarășe Gergely — 
zice un tinăr care intră 
val-virtej in atelierul de 
proiectare tehnologică, da- 
ți-mi ceva pentru brigada 
de agitație. Sint in docu
mentare, facem progra
mul nou.

— Acoperișul secției s-a 
reparat... Trageți cu baia, 
poate se rezolvă. Și păs- 
trați-o și pe aia cu „ia 
plicul, ia lozul" și-n loc 
de loz spui rebutul. Că 
are efect la calitate I

La curățirea 
pășunilor

Deputății Petrilei din 
circumscripțiile Taia, Cim- 
pa, Jieț, Cirici, și Popi, 
unde locuiesc țărani cu 
gospodării individuale, au 
început împreună cu cetă
țenii acțiunea de curățire 
a pășunilor. Acțiunea va 
continua pînă la curăți
rea întregii suprafețe a- 
fectată acestui scop. (D.C.) 

tadicsesc uneori să sosească 
mașinile salubrității să-l ri
dice, nu mai au ce, gunoiul 
fiind din nou împrăștiat.

A. MICA, 
Lupeni 

Consfătuire 
cu deputății

La Consiliul popular al co
munei Aninoasa a avut loc 
o consfătuire cu deputății. 
Cu acest prilej s-a discutat 
despre viitoarele acțiuni gos- 
podârești-edilitare, realizarea 
planului economic în profil 
teritorial, precum și îndepli
nirea planului de contractări 
și achiziții.

Iosif ȘIMO, Aninoasa
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SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Fotbal, divizia A

Confirmînd forma bună din retur,

Jiul a evoluat bine și la Hunedoara
Hunedoara - de la trimisul 

nostru Ștefan CO STEA
Duminică, în fața a circa 

zece mii de spectatori, Jiul 
și Corvinul au încheiat con
turile derbiului hunedorean 
al diviziei A, la fotbal. Me
ciul debutează în nota de 
dominare a oaspeților, care 
încă din primul minut, urcă 
spre careul advers prin Mul- 
țescu. Acesta pasează pre
cis la Dumitrache, care expe
diază balonul puțin peste 
poartă. Peste alte două mi
nute, este rîndul lui Bucu- 
rescu să rateze, din situație 
favorabilă, deschiderea sco
rului. Aceasta s-a produs, în
să, în minutul 7, cu largul 
concurs al arbitrului Nicolae 
Raab din Cîmpia Turzii, ca
re acordă, spre stupoarea 
tuturor, lovitură de pedeap
să în favoarea hunedoreni- 
Jor la un fault pe care numai1’ 
el l-a văzut. Dumitriu IV pri
mește bucuros „cadoul", în
scriind în stînga lui Cavai : 
1-0...

Din acest minut, gazdele 
pentru păstrarea rezultatului 
abundă în durități. In schimb 
Ciupitu și Mulțescu sînt cei

REZULTATE TEHNICE: 
Sportul stud. - Poli. Timișoa
ra 2—0; F.C. Constanța - C.S. 
Tîrgoviște 1-0; U.T.Ă. - Poli, 
lași 4-1; U. Craiova - Dina
mo 3-2; F.C. Olimpia - 
F.C. Petrolul 1-0; F.C. Corvi
nul - Jiul 1-1; F.C. Bihor - 
F.C.M. Reșița 3-0; S.C. Ba
cău - A.S.A. 2-1; F.C. Ar
geș - Steaua 3-1.

ETAPA VIITOARE, (joi, 16 
martie) : F.C. Olimpia - Poli 
Timisoara (2-3); U Craiova - 
U.T.Â. (1-1); Jiul - F.C. Con
stanța (0-1); C.S. Tîrgoviște- 
F.C. Argeș (0-2); Steaua - 
S.C. Bacău (0-0); F.C.M. Re
șița - A.S.A. (1-4); Poli lași- 
Sportul stud. (1-2); F.C. Pe
trolul - F.C. Bihor (0—1); 
Dinamo - F.C. Corvinul (1-1).

*

**
*
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Cea de-a IV-a ediție a 
tradiționalei competiții „Cu
pa ziarului Steagul roșu" la 
schi, desfășurată în cadrul 
„Daciadei", și organizată 
cu sprijinul Consiliului mu
nicipal al sindicatelor, al 
C.M.E.F.S., al formației 
„Salvamont11, s-a bucurat 
de o largă participare. La 
reușita competiției am fost 
ajutați în măsură hotărî- 
toare de prof. univ. Gil 
Teodorescu, de la baza di
dactică a I.E.F.S. din Pa
ring și de brigada de ar
bitri condusă de prof. 
Gunter Gedeon, cărora le 
aducem călduroase mulțu

Micuțul 
trece cu 
poartă...

concurent, Răzvan Marica 
succes cea mai dificilă

Cîștigătorul Cupei ziarului „Steagul 
roșu" Ion Sîn.

Corvinul — Jiul: 1-1 C1“°)
care se „bucură", la rîndul 
lor, de gratuitățile lui N. 
Raab, primind fiecare cite 
un cartonaș galben. Hunedo- 
renii ies totuși mai mult la 
atac, însă, incursiunile lor 
rămîn fără orizont. Contra
atacurile purtate de Bucures- 
cu, Stoichiță și Sălăgean, 
spre poarta lui I. Gabriel 
sînt oprite mai de fiecare 
dată de jocul la ofsaid al 
apărătorilor gazde. „Bursa" 
abaterilor de la sportivitate 
avea să atingă cota cea mai 
înaltă în min. 43, cînd la o 
intrare mai dură a lui Eco- 
nomu, Stoica ripostează și 
nervii cedează la amîndoi. 
Arbitrul este pus în situația 
de a-i elimina de pe teren.

Debutul reprizei secunde, 
aparține jucătorilor din Va

dea Jiului, dornici să readucă 
egalitatea pe tabela de mar
caj. Stoichiță, Bucurescu, Du
mitrache sînt lansați cu re
gularitate în atac de „căpi
tanul" Mulțescu, punîndu-l la 
grele încercări pe Ion Ga
briel. Golul „plutește" în aer. 
Și astfel în min. 69, Dumitra-

C L A S
1. A.S.A. Tg. Mureș
2. Poli. Timișoara
3. U.T.A.
4. Sportul stud.
5. F.C. Argeș
6 S.C. Bacău
7. Steaua
8. JIUL
9. Dinamo

10. U. Craiova
11. F.C. Olimpia
12. F.C. Bihor
13. F.C. Constanța
14. C.S. Tîrgoviște
15. F.C. Petrolul
16. F.C. CORVINUL
17. Poli lași
18. F.C.M. Reșița 

Cupa ziarului „Steagul roșu“ la schi

O ediție de mare succes
miri.

La start s-au aliniat 132 
de concurenți cuprinși în
tre 5 și 60 de ani, cei mai 
numeroși fiind reprezen
tanții cotegoriei nelegitima- 
ților în activitatea sportivă 
de performanță. In actua
la ediție a surprins în mod 
plăcut numărul mare de 
copii, fapt care înseamnă 
multe speranțe pentru repre
zentarea cu succes a Văii 
Jiului în viitoarele compe
tiții de performanță.

Concursul, constînd din- 
tr-o manșă de slalom, a 
fost urmărit cu însuflețite 
încurajări de un mare nu

che, care aidoma lui Stoichi
ță și Bucurescu „ară" spa
țiul dintre cele două apărări, 
intră în careu și înscrie le
jer pe lîngă Ion Gabriel : 
1-1.

Pînă la sfîrșitul meciului, 
Corvinul atacă insistent, dar 
apărătorii Jiului sînt la post, 
beneficiind de serviciile lui 
Cavai, care a apărat foarte 
bine, așa încît rezultatul ră- 
mîne cel stabilit de Dumitra
che în min. 69. In min. 88 
Covaci l-a înlocuit pe Sălă
gean. Partida a rămas tribu
tară la capitolul spectaculo
zitate și sportivitate. Jiul, ca 
o echipă aflată în deplasare, 
a arătat că are o concepție 
de joc pe care o și folosește 
pe teren, că fiecare compar
timent are jucători de valoa
re, care, prin aportul perso
nal, asimilat de jocul colec
tiv, plasează în momentul de 
față echipa din Petroșani 
printre echipele închegate a- 
le primei noastre divizii.

La juniori : Corvinul - Jiul 
1-0 (0-0), scor stabilit în min. 
89.

A ME NT
21 11 4 6 37-21 26
21 10 4 7 28-24 24
21 9 5 7 35-33 23
21 11 T 9 28-27 23
21 9 5 7 33-33 23
21 8 7 6 29-33 23
21 8 6 7 45-29 22
21 10 2 9 37-32 22
21 9 4 8 31-26 22
21 9 4 8 22-20 22
21 10 2 9 29-29 22
21 10 2 9 27-30 22
21 8 3 10 26-32 19
21 7 5 9 17-25 19
21 7 4 10 26-29 18
21 5 8 8 20-30 18
21 6 5 10 25-23 17
21 5 3 12 18-37 13

măr de spectatori, care 
și-au îndemnat permanent 
favoriții, avînd plăcutul 
prilej de a petrece o zi de 
neuitat în mirificul peisaj 
montan al brazilor încărcați 
de nea și promoroacă, al 
aerului curat, adevărat iz
vor de sănătate. In spiri
tul sportivității depline, în
tre reprezentanții schiului 
din Lupeni (care au» avut, 
spre lauda lor, o numeroa
să și valoroasă echipă) și 
cei ai Petroșaniului s-a des
fășurat o aprigă dispută. 
Șansele au fost aproape 
pînă în final de partea 
schiorilor losif Huda, iosif

R U G B I
4 .

Studenții au obtinut
J» ->

o victorie de prestigiu
Stlinta Petroșani — Farul Constanta

6-0 (6-0)
Intîlnirea dintre actualul 

lider al campionatului. Farul 
din Constanța, și cea mai 

,< valoroasă echipă studențeas
că la ora actuală - Știința 
Petroșani - a suscitat un in
teres deosebit în rîndurile a- 

: matorilor de rugbi din Valea 
Jiului. Autenticul decor hi
bernal, atît de mult așteptat 
în săptămînile precedente de 
iubitorii schiului, nu a îm
piedicat relansarea rugbiului 
petroșănean în cursa de re
venire în plutonul de elită.

La capătul celor 80 de mi
nute de joc, au învins aceia 
care au găsit soluțiile tacti
ce adecvate condițiilor de 
desfășurare a partidei. Și 
aceștia au fost studenții. In- 
tîlnirea s-a asemănat cu o 
cursă de fond în care, două 
mari valori care cunosc bine 
potentele adversarului ex
ploatează momentul psiholo
gic al disputei lor. Paradoxal 
dar acest moment, creat din 
păcate de arbitrul bucureș- 
tean Dragoș Grigorescu prin 
eliminarea nejustificată a 
lui Budică la finele unei „re
prize" pugilistice colective, 
■inițiată de constănțeni, tre
zește ambiții și energii nebă
nuite în tabăra localnicilor. 
Ortelecan, Stoica Enciu trag 
echipa înainte, dominînd ca
tegoric o grămadă adversă 
mai grea cu peste 100 de ki
lograme. Oaspeții încearcă 
totul pentru a stăvili iureșul 
pachetului ofensiv al Științei, 
Bucos, Podaru, Mușat și Hol- 
ban excelînd în obstrucții și 
lipsă de fair-play. Numai două 
din acestea, în minutele 26

Schikt și Adalbert Kato, 
toți din Lupeni, care au 
ocupat primele trei locuri, 
fiind la un pas de perfor
manța cea mare, pînă cînd 
printr-o adevărată lovitu
ră de teatru, petroșănea- 
nul Ion Sîn a îmbunătățit 
cu o prețioasă secundă 
cel mai bun timp realizat 
pînă atunci. Cîștigătorii tro
feelor, pe categorii de vîr- 
stă, sînt următorii ;

COPII PINÂ LA ȘASE 
ANI, fete, locul I: Gerlin- 
de Mihuț, cu tirnpul de un 
minut 5,5 sec.; băieți, locul 
I: Alin Gedeon 18,9 sec.; 
locul II : Ionică Paul Ghe
orghe, 22 sec.; locul III : 
Roland Mihuț, un minut 5,5 
sec.

COPII DE LA 7 LA 11 
ANI; fete, locul I: Simona 
Costinaș (Cupa speranței), 
cu timpul de 23,6 sec., 
locul II: Corina Vladislav, 
24,2 sec., locul III: Alina 
Dorobanțu 26 sec.; băieți, 
locul I : Călin Țipțer, (Cupa 
speranței), cu timpui de 22 
sec., locul II : Răzvan Ma- 
rica, 24,5 sec., locul III : 
Dan Negruț, 25,8 sec.

COPII DE LA 12 LA 14 
ANI; fete, locul I Ileana 
Vladislav (Cupa speranței), 
cu timpul de 27 sec.; locul 
II : ludith Kara'o 28,6 sec. 
și locul III Nicoleea Armaș 
31 sec.; băieți, locul I : 

și 36 sînt sancționate de ca
valerul fluierului, ambele fi
ind transformate cu multă 
siguranță de fundașul petro
șănean Tudose, marcatorul 
celor șase puncte ale întîlni- 
rii.

Temporar, în repriza -se
cundă înaintarea gazdelor 
pierde inițiativa, măcinată de 
duritățile nesancționate ale 
jucătorilor de la Farul și nu
mai imprecizia lui Bucos (în 
min. 67) a făcut ca scorul să 
nu se modifice. Semnal de 
alarmă - ratarea decarului 
constănțean și. al naționalei 
readuce în superioritate terito
rială cincinsprezecele petro
șănean obligînd formația 
oaspe să încheie întâlnirea în 
defensivă, deși mai bine de 
două treimi din meci evolua
se în superioritate numerică.

Sincere felicitări merită în
treaga echipă a studenților 
pentru admirabila dăruire, 
care a obținut o victorie de 
prestigiu, depunîndu-și astfel 
candidatura pentru cucerirea 
unei noi medalii la finele 
campionatului. Antrenorul 
Gheorghe Băltărețu merită 
în mod deosebit să fie re
marcat, deoarece a indicat 
elevilor săi tactica cea mai 
adecvată condițiilor deosebite 
de desfășurare a partidei, 
învingătorii au aliniat urmă
torul XV : Bunduc, Ortelecan, 
Oprea - Viman, Ion Aurel - 
Enciu Stoica, Meszaroș, Vie- 
ru - Neagu, Nedelcu - Mer- 
ca, Budică, Dumitru, Octav 
Stoica - Tudose.

Nicolae LOBONȚ

Pîrtia din apropierea cabanei 
minică dimineața, o vie ani mație 
rării concursului.

I.E.F.S. a cunoscut, du
pe tot timpul desfășu- 

Foto : Ion LICIU

Gabriel Silvian (Cupa spe
ranței), 26,9 sec., locul II: 
Horațiu Țipțer 27, sec. și 
locul III : Florian Filip 28,6 
sec.

«

SENIORI NELEGITIMAȚI, 
Femei : locul I : Elena 
Szuhanek 35 sec., locul II: 
Olga Bîrlida 38,5 sec., 
locul III r Mariana Ghidei 
51,9 sec.; Bărbați: locul I: 
Ion Sîn - Cupa „Steagul 
roșu" 25,9 sec., locul II : 
losif Huda 26,9 sec., locul 
III: losif Schikt-27,6 sec.

SENIORI LEGITIMAȚI IN 
SPORTUL DE PERFORMAN
TĂ DIN VALEA JIULUI: 
Fete: locul I: Gabriela Leib, 
(medalia ghiocelului), 25,8 
sec., locul II: Doina Pop 26,3

ț • GIMNASTICĂ. Sala
■ de gimnastică a Clubului 
j sportiv școlar Petroșani 

a găzduit duminică dimi
neața etapa municipală 
a „Daciadei", categoria 
7-14 ani pe echipe fete. 
S-au prezentat 5 echipe 
reprezentante ale orașe
lor Petroșani și Vulcan. 
După punctajul stabilit de 
iuriu. clasamentul se pre
zintă astfel : locul I și 
campioană municipală - 
Școala generală nr. 4 Pe
troșani (prof. Juliana Pop) 
56,10 puncte; 2, Școala 
generală nr. 6 Petroșani 
(prof. Elena Belei) 50,80 
puncte; 3, Școala generală

BREVIAR 
SPORTIV

nr. 7 Petroșani (prof. Eleo
nora Madaraș) 48,55 punc
te, Liceul industrial Vul
can (prof. Felicia Petre) 
48,50 puncte, 5, Școala ■ 
generală nr. 4 Vulcan 
(prof. Irina Sabău) cu 
42,0 puncte. Negativ e 
faptul că, orașele Petrila, 
Lupeni și Uricani nu și-au- 
trimis echipele.

Arbitrajul a fost asigu
rat de către cadrele de 
specialitate ale C.S. Șco
lar Petroșani.
• TENIS DE MASA,

in cadrul campionatului 
județean seria Valea Jiu
lui, la tenis de masă pe 
echipe s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Mas
culin : Vîscoza Lupeni — 
C.S.S.I. Petroșani 1-9; U- 
tilajul - C.F.R. Petroșani 
9-5; C.S.Ș. II - Știința 
9-0 (neprezentare). Femi. 
nin : Utilajul - C.S.Ș. 0-3;-. 
Vîscoza Lupeni StiintaJ 
a-o. ‘ '

• FOTBAL - Campio
natul național de juniori; 
F.C. Corvinul - Jiul 1-0. 
Campionatul republican 
de juniori: Minerul Lu
peni - Liceul nr. 1 Cara
cal 2-5; Gaz metan Me
diaș - C.S. Șc. Petroșani 
5-2.

Aurel SLĂBIT 
Staicu BĂLOI

sec. și locul llf: ludith 
Kacso 26,4 sec.; Băieți: 
locul I: Dumitru Bîrlida - 
(Cupa măiestriei) 23,3 "sec,, 
locul II : Aristică Popescu 
24,7 sec., locul III: Ștefan 
Csosik 26,2 sec.

Medaliile competiției au 
fost cîștigate de următorii 
participant : Vasile Pop - 
„Cel mai în vîrstă partici
pant", Alin Gedeon — 
„Cel mai fînăr participant 
cu timpul cel mai bun rea
lizat", Carol Krijela - 
„Premiul pentru sportivita
te", Nicolae Cornescu - 
„Cea mai spectaculoasă 
evoluție". Emil Chifor - 
„Cel mai activ susținător11.

Toți participanții au pri
mit diplome.

Viorel STRÂUȚ
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Tovarășul Santiago Carrillo
a făcut o vizită
• (Urmare din pag. I) 

tră, între 11 și 13 martie, a 
părăsit luni dimineață Ca
pitala.

După cum s-a mai anun
țai, duminică, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a în- 
tîlnit și a avut convorbiri 
cu tovarășul Santiago Car
rillo.

în țara noastră
în cadrul întrevederii, s-a 

efectuat o informare recipro
că asupra activității și preo
cupărilor actuale ale celor 
două partide și a avut loc 
un schimb de vederi asupra 
unui larg cerc de probleme 
ale vieții politice mondiale, 
ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Ain

Plenarele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară 

și Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate germană

Luni, 13 martie, au început 
la București, lucrările plena
rei Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate ma
ghiară și lucrările plenarei 
Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate germană.

.a lucrările plenarei Consi
liului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară au 
participat tovarășii losif 
Uglar și llie Verdeț, iar la 
lucrările plenarei Consiliului 
oamenilor muncii de națio
nalitate germană - tovarășii 
Virgil Cazacu și losif Banc.

- m cadrul plenarelor a a- 
vur loc constituirea Consiliu
lui oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară și a 
Consiliului oamenilor muncii 
ae naționalitate germană. 
Totodată, au fost alese Bi
roul; Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate ma
ghiară și Biroul Consiliului 
oamenilor muncii de națio
nalitate germană.

Ca președinte al Consiliu
lui oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară a fost 
a<es tovarășul Ștefan Peterfi, 
profesor la Universitatea 
„Babeș-Bolyai" din Cluj-Na- 
poca ; ca vicepreședinți - 
tovarășii Ludovic Fazekas, 
prim-secretar al Comitetului 
județean - Harghita al P.C.R., 
Ladislau Lorincz, secretar de 
stat la Ministerul Educației și 
învățămîntului, Meliusz Jo- 
zset, scriitor, membru în Bi
roul executiv al Consiliului 
Național al F.U.S., Peter E-. 
lena, maistru la Combinatul 
„Clujana" din Cluj-Napoca, 
Szabo Adalbert, strungar la 
întreprinderea „înfrățirea" 
din Oradea, Takacs Ludovic, 
profesor la Universitatea „Ba- 
beș-Bolyai" din Cluj-Napoca 
și Vințe Ion, activist la C.C. 
al P.C.R. ; ca secretar - to
varășul Kopandi Alexandru, 
activist la C.C. al P.C.R., iar 
ca membri ai Biroului - to
varășii Balint Dionisie, se
cretar al C.C. al U.T.C., 
Baitok Ana, maistru la în
treprinderea textilă „Oltul" 
din Sfîntu Gheorghe, Banyai 
Ladislau, pensionar, membru 
în Comisia ■ Centrală de re
vizie a P.C.R,, Bodor Pal, 
redactor șef la Radiotelevi-j 
ziunea română, Cseresznyes 
Adalbert, vicepreședinte al 
U.N.C.A.P., Czege Alexandru, 
președintele cooperativei a- 
gricole de producție din Sa- 
lonta, județul Bihor,; Cziki 
loan, furnalist la întreprinde
rea „Vlăhița", Domokos 
Geza, directorul Editurii 
„Kriterion", secretar al Uniu
nii Scriitorilor, Galfalvi Zsolt, 
redactor la revista „A Het", 
Hegedus Ladislau, secretar de 
stat la Consiliul culturii și 
Educației Socialiste, Jakabos 
Csaba Istvan, inginer șef la 
întreprinderea de șuruburi 
din Tg. Secuiesc, Kiss Albert, 
directorul întreprinderii „Me- 

jtalotehnica" din Tg. Mureș, 
•‘Kovacs Mihai, președintele 
. Colegiului de partid al ju
dețului Harghita, Paul Nagy, 
secretar al Consiliului Central 

tal U.G.S.R., Pal Arpad, de
canul Facultății de matemâ- 

jtică a Universității „Babeș- 
'fiolyai11 din Cluj-Napoca, vi
cepreședinte al C.N.S.T.,- 
Ț'Sikos luliu Vasile, maistru la 
^întreprinderea de prelucrarea 
'demnului din Safu Mare, Suto 
Andras, vicepreședinte al U-

niunii Scriitorilor, redactor 
șef al Revistei „Uj Elet", și 
Szilagyi Dezideriu, redactor 
șef al ziarBlui „Elore".

Ca președinte al Consiliului 
oamenilor muncii de naționa
litate germană a fost ales 
tovarășul Eduard Eișenburger, 
redactor șef al revistei „Kar- 
paten-Rundschau" din Bra
șov ; ca vicepreședinți - to
varășii Nikolaus Berwanger, 
redactor șef al ziarului 
„Neue Banater Zeitung" din 
Timișoara, Ernest Breitenstein, 
redactor șef al ziarului 
„Neuer Weg", Margarete 
Krauss, secretar al Comite
tului orășenesc Codlea al 
P.C.R., primarul orașului 
Codlea, județul Brașov, Ni
colaus Pilly, șef de atelier la 
uzina „Victoria" din Călan, 
județul Hunedoara și Richard 
Winter, ministru secretar de 
stat la Ministerul Aprovizio
nării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fon
durilor Fixe ; ca secretar - 
tovarășul Adalbert Miliitz, ac
tivist al C.C. al P.C.R., iar 
ca membri ai Biroului -tova
rășii Herman Baier, directorul 
Școlii generale nr. 3 din 
Sighișoara, județul Mureș, 
Josef Bartl, activist al Comi
tetului județean - Satu Mare 
al P.C.R., Anton Breitenhofer, 
scriitor, Lutsch Karl, acti
vist al Comitetului județean 
- Alba al P.C.R., Jotiann 
Maldet, pensionar din Re
șița, județul Caraș-Severin, 
Michael Petla, președintele 
C.A.P. din comună Bacova, 
județul Timiș, Erich Pfaff, di
rectorul Liceului „Nikolaus 
Lenau" din Timișoara, Peter 
Reingruber, directorul Liceu
lui nr. 5 din Arad, Georg 
Scherg, șef de catedră la 
Facultatea de fîlologie-istorie 
din Sibiu, Friedrich Schindler, 
președintele C.A.P. din co
muna Felmer, județul Bra
șov, Heinrich Sitzler, secretar 
al Comitetului municipal - 
Sibiu al P.C.R., viceprimar al 
municipiului, și Andreas 
Weingartner, prim secretar al 
Comitetului orășenesc Bistrița, 
ai P.C.R., primar al orașului 
Bistrița, județul Bistrița-Nă- 
săud.

Președintele Consiliului oa 
menilor muncii de naționali
tate maghiară, tovarășul 
Ștefan Peterfi și președin
tele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate ger
mană, tovarășul Eduard Ei- 
senburger au prezentat, în 
cadrul plenarelor, principale
le sarcini ce revin celor două 
consilii pentru mobilizarea 
oamenilor muncii de naționa
litate maghiară și germană 
la înfăptuirea hotărîrilor și 
rezoluțiilor adoptate de către 
Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român din 
Decembrie 1977.

Atît în documentele pre
zentate, cît și în cadrul dez
baterilor, s-a dat o înaltă 
apreciere principialității con
secvente și modului creator 
în care Partidul Comunist 
Român a rezolvat problema 
națională, rolului de însem
nătate excepțională al tova
rășului Nicolae Ceaușescu în 
elaborarea și înfăptuirea po
liticii naționale a partidului, 
care asigură deplina egali
tate în drepturi a tuturor 
oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate.

DAMASC 13 (Agerpres). - 
în cursul zilei de luni, la 
Damasc a avut loc o nouă 
reuniune de lucru între pri
mul ministru 'al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Manea Mănescu, și 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Arabe 
Siriene, Abdel Rahman Khlei- 
fawi, cu participarea miniș
trilor, consilierilor și specia
liștilor pe grupe, de lucru, 
privind cooperarea în dome
niile economic, agricol și al 
schimburilor comerciale.

Au fost elaborate măsuri 
ce urmează a fi aplicate de 
ambele părți în scopul reali
zării obiectivelor de coope
rare și colaborare eco
nomică, tehnică, agrico
lă și din alte domenii 
dintre România și Siria. Tot
odată, au fost examinate po
sibilitățile de lărgire și di
versificare a colaborării din
tre țările noastre. De ambele 
părți s-au făcut propuneri 
pentru inițierea unor noi ac
țiuni de cooperare în diverse 
sectoare de interes reciproc.

Orientul Mijlociu
BERLIN 13 (Agerpres). - în 

comunicatul comun, dat pu
blicității la încheierea vizitei 
oficiale a lui Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Exe
cutiv al O.E.P., în R. D. Ger
mană, se relevă că o solu
ționare cuprinzătoare și justă 
a conflictului din Orientul 
Apropiat nu poate fi reali
zată decîf cu participarea, 
pe bază de egalitate în 
drepturi, a O.E.P. - unicul 
reprezentant legitim al po
porului palestinian. O pâce 
justă, în Orientul Apropiat, 
subliniază documentul, recla
mă retragerea trupelor israe- 
’’— din toate teritoriile a-

ocupate, 
drepturilor 
inalienabile

BERLIN 13 (Agerpres). porului palestinian, inclusiv 
a dreptului de a-și crea un 
stat proprju, independent, 
conform rezoluțiilor O.N.U.

★
TEL AVIV 13 (Agerpres). - 

Guvernul israelian s-a întru
nit, luni, într-o ședință exfra-.
ordinară consacrată adoptării 
unor măsuri de securitate,

după acțiunea întreprinsă 
sîmbătă de un comando pa
lestinian în apropiere de Tel 
Aviv.

în cadrul unei conferințe 
de presă, primul ministru is- 
raelidn a declarat că atacul 
„nu trebuie să afecteze și 
nu va afecta" negocierile de 
pace cu Egiptul.
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nale
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DEMONSTRAȚIE DE MASĂ 
ÎMPOTRIVA PROVOCĂRILOR 

NEONAZISTE
BONN 13 (Agerpres). - 

O demonstrație de masă 
împotriva provocărilor neo
naziste a avut loc în
rașul vest-german Kassel. 
Participant - reprezentanți 
ai sindicatelor, ai Partidului 
Social Democrat, ai Partidului 
Comunist German, ai Uniu
nii antifasciștilor - au cerut 
interzicerea desfășurării în 
acest oraș a unei întruniri 
a Partidului Național Demo
crat neonazist.

Rezultatele primului tur de scrutin 
al alegerilor parlamentare din Franța

PARIS 13 (Agerpres). - Mi
nisterul de Interne al Fran
ței a dat publicității luni la 
amiază un comunicat privind 
rezultatele definitive în 490 
din cele 491 circumscripții e- 
lectorale ale primului tur de 
scrutin al alegerilor generale 
desfășurate duminică. Potri
vit comunicatului, transmis 
de agenția France Presse, 
partidele Uniunii de stînga 
au obținut 45,1 la sută din 
totalul voturilor exprimate. 
Astfel, Partidului Comunist 
i-au revenit 20,5 la sută ; 
Partidului Socialist - 22,5 la 
sută ; iar Mișcării Radicalilor 
de Stînga - 2,1 la sută.

Actuala majoritate parla
mentară a obținut 46,5 la 
sută din totalul voturilor. 
Astfel, Adunarea pentru Re
publică a obținut 22,6 la 
sută, iar Uniunea pentru De
mocrația Franceză - (UDF), 
grupare constituită la 1 fe
bruarie 1978 și care susține 
candidații majorității mai a- 
propiați de președintele Gis- 
card d'Estaing, decît de Jac
ques Chirac, a obținut 21,5 
la sută din totalul voturilor. 
Alți candidați, care au decla
rat că susțin acțiunea șefu
lui statului, au obținut 2,4 Ici 
sută din voturi.

Situația din Ogaden
ADDIS ABEBA .13 (Ager

pres). - într-un comunicat al 
Comandamentului operativ al 
trupelor etiopiene, citat de 
agenția TASȘ, se arată că 
unitățile militare etiopiene au 
continuat să înainteze în re
giunea Ogaden. în ultimele 
zile, ele au eliberat locali-

tățile Segag, Kebri-Dehar, 
Korahe și Aoare din provin
cia Hararge, precum și loca
litățile Bokolmayo și Dolo, 
din provincia Sidamo, ajun- 
gînd pe direcția sudică a o- 
fensivei la granița cu Soma
lia.-
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IFILME Radiojurnal. Buletin meteo-

rutier. Sport; 8,00 Revista 
PETROȘANI - 7 Noiem- presei; 8,10 Curierul melo

diilor; 9,00 Răspundem as
cultătorilor; 10,00 Buletin 
de știri; 10,05 Opereta mo
dernă : „Omul din La Man
cha", de Mitch Leigh; 10,40 
Miorița. Revistă de etnogra
fie și folclor; 11,00 Buletin 
de știri; 11,05 Atlas folclo
ric; 11,35 Discoteca „U" — 
Johnny Hallyday; 12,00 Bu
letin de știri; 12,05 Din 
comoara folclorului nostru; 
13,00 De ia 1 la 3; 15,00.
Clubul curioșilor; 16,00 Ra
diojurnal; 16,15 Partidul ne. 
conduce — cîntece; 16,25
Coordonate economice; i 
17,00 Buletin de știri; 17,05 | 
Memoria pămîntului romă- i 
nesc; 17,45 Tezaur coral ro- | 
mânesc 
Drăgoi; 18,00 Orele 
20,00 Interpreți ai 
lui popular : Maria 
cu; 20,15 România 
contemporan; 20,30 
țe sonore; 22,00 O zi într-o 
oră; 23,00 Bijuterii muzica
le; 23,30—5,0(T Non 
muzical nocturn.

brie: A cincea pecete; Re
publica: Comedie mufă '77; 
Unirea: Acțiunea „Autobu
zul" ; PETRILA : Diavolii din 
Spartivento; LONEA: Bala- 

. dă pentru un erou contem
poran; ANINOASA : Albă 
ca zăpada și cei 7 pitici; 
VULCAN: Ciprian Porum- 
bescu, serile l-ll; LUPENI — 
Cultural: Atentatul de la 
Sarajevo; Muncitoresc: Pre
țul vieții.
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9,00 Teleșcoală; 10,00 
Antologia filmului pentru 
copii și tineret: Stan și 
Bran; 11,20 Publicitate;
11.25 In alb și negru — 
Istețul Boomerang (I); 12,10 
Telex; 12,15 închiderea pro
gramului; 15,00 Turneul in
ternațional de box : „Cen
tura de aur"; 16,00 Telex; 
16,05 Teleșcoală; 16,35 Curs 
de limbă engleză; 17,05 
La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto; 17,20 Din 
țările socialiste; 17,30 Aten
ție la... neatenție I 17,50 
Intîlnire cu opera și opereta 
la Craiova; 18,15 Laudă 
verbului „a fi". Poem de 
Arcadie Donos; 18,30 Lecții 
TV pentru lucrătorii din 
agricultură; 19,00 întrebări 
și răspunsuri; 19,20.1001 de 
seri; 19,30 Telejurnal; 19,50 
Roadele politicii partidului 
de dezvoltare economi.co- 
socială a țării. Azi județul 
Vaslui; 20,20 Publicitate;
20.25 Teatru TV: „O întîm- 
plare ciudată" de Carlo 
Goldoni. Premieră TV; 21,55 
Din cîntecele și dansurile 
popoarelor. Folclor din R.P. 
Bulgaria și Spania; 
Telejurnal.
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5,00 Buletin de știri; 
Ritmuri matinale; 6,00 
dioprogramul dimineții;
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Stația meteorologică Pe
troșani comunică : Ieri, tem
peratura maximă a aerului 
la Petroșani a fost de +7 
grade, iar la Paring de -1 
grad. Minimele au fost de 
—8 grade și, respectiv, -10 
grade.

Stratul de zăpadă la Pa
ring: 14 cm.

Pentru următoarele 24 
de ore : Vremea continuă 
să se încălzească. Cerul va 
fi variabil, mai mult senin 
noaptea. Vînt slab. Tempe
raturile maxime vor fi cu
prinse între +8 și +13 gra
de, iar minimile între zero 
și -8 grade.
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Panama : Tratatul din anul 2000

In luna septembrie anul 
trecut, guvernul panamez a 
semnat cu cel al Statelor U- 
nite un tratat referitor la Ca
nalul Panama, pe care popo
rul panamez l-a ratificat a- 
poi.

Rezultat al unei ' imense 
campanii internaționale duse 
de Omar Torrijos Herrera, 
șeful guvernului și conducă
torul suprem al revoluției pa
nameze, . aceste documente, 
semnate la Washington, de 
el și de președintele S.U.A., 
Jimmy Carter, concretizează 
13 ani de negocieri și au 
fost aprobate de 66,14 la su
tă din voturile exprimate în 
cursul unui referendum orga
nizat de conducătorii pana
mezi.

La 19 ianuarie, aceste do
cumente au fost supuse Se
natului nord-american. Dacă 
însă ratificarea a fost obți
nută, din partea panameză, 
pe calea referendumului, în 
Statele Unite ea depinde de 
acordul Senatului. In esență,

nătura președintelui Carter. 
Principala concesiune pana

meză este, fără îndoială, cea 
referitoare la dreptul State
lor Unite de intervenție în 

i în 
decembrie 1999, Ta restitui- anul 2000, a neutralității Ca- 
rea sa către Republica Pana- naiului. Pentru patrioții pana
ma). Neutralitatea Canalului mezi, lupta continuă, deoare-

tratatul semnat de Torrijos 
și Carter fixează un calendar 
de decolonizare a zonei Ca
nalului (1 432 kmp sub juris
dicția nord-americană, care 
va trebui să'ajungă, la 31 vederea asigurării, pînă

Din presa străină
(„Afrique - Asie")

însuși va fi asigurată de gu
vernul panamez la 1 ianua
rie 2 000 I

Aceste documente, spunea, 
într-o declarație, generalul 
Torrijos, conțin tot ceea ce 
Panama a putut obține de la 
Statele Unite, dar și tot ce
ea ce S.U.A. au trebuit să ce
deze. Aceasta înseamnă deci, 
că, pentru o întreagă pe
rioadă, negocierile sînt ter
minate. Bineînțeles, în . cazul 
în care senatorii nord-ameri- 
cani nu vor dezaproba sem-

panamezi, asemenea „vizite" 
au devenit o formă intole
rabilă de amestec în proble
mele interne ale țării lor. 
Aceasta, cu atît mai mult cu 
cît, este foarte clar că acești 
vizitatori yankei au condițio
nat votul lor favorabil ratifi
cării altor probleme de poli
tică interne sau externe.

La rîndul său, Torrijos nu 
S-a neliniștit în mod deschis 
de aceste turnee ale parla- 
mentarildr nord-americani. 
Ei vor avea ocazia să înțe
leagă, a spus el, că „Pana
ma nu este un canal". Aceas
ta le va permite să constate 
îndeosebi voința poporului 
panamez de a duce pînă la 
capăt lupta pentru elibera
rea enclavei coloniale.

Ratificarea tratatului de că
tre Senatul american presu
pune 66 la sută voturi favo
rabile. Deocamdată, se apre
ciază că lipsesc, încă, apro
ximativ zece voturi pentru a 
atinge acest procent. Viitoa
rele săptămîni vor fi, în a-

ce nu poți fi satisfăcut cu o 
situație în care este recunos
cut unei puteri străine un 
drept de intervenție.

TofTși, senatorii nord-ame- 
ricani nu sînt încă satisfăcuți. 
Ei doresc ca, în textele ofi
ciale, să fie introdusă clauza 
stipulînd mai clar dreptul Sta
telor Unite de a asigura 
„neutralitatea" Canalului. Pa
ralel, zeci de senatori s-au 
dus în Panama pentru a „cu
noaște problema la fața lo
cului". Dar, pentru numeroși ceastă privință, hotărîtoare.
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