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Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste România

DECRET 
pentru convocarea Conferinței pe țară 

a președinților consiliilor populare
în temeiul art. 16 din Legea nr. 5 1975 privind 

Congresul, Camera legislativă și Conferințele consiliilor 
populare.

Consiliul de Stat ai Rep ublicii Socialiste România 
decretează:

ARTICOL UNIC. - Se convoacă Conferința pe țară a 
președinților consiliilor popu 'are în ziua de 29 martie 
1978, ora 9,00.

Să mărim producția 
la mia de lei fonduri fixe

Una din direcțiile fundamentale de transformare a 
cantității într-o nouă calitate, superioară — accentuată de 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Conferința Națională a P.C.R. — este creș
terea eficientei economice. Indicatorul principal al eficien
ței economice, care oglindește cel mai grăitor capacitatea 
de gospodărire și utilizare a zestrei tehnice a întreprinde
rilor este producția la o mie de lei fonduri fixe.

Cu întrebarea : ce între
prindeți pentru ca tot ce 
s-a construit să se foloseas
că cu maximă eficiență ?, 
ne-am adresat conducerii 
I. M. Petrila la care în 
anul 1977 s-a înregistrat o 
depășire de 11 la sută a 
producției realizate la fie
care 1 000 lei fonduri fixe. 
Din capul locului precizăm 

că, deși beneficiile întreprin
derii au depășit trei milioane 
lei, nu au fost epuizate re
zervele de folosire a dotării 
tehnice, a capacităților de 
producție construite.

Existînd, încă, neconcor-

Formația „service1* * a minei Paroșeni

DUPĂ DAREA IN FOLO
SINȚĂ A NOII CANTINE 
de la I.M. Bărbăteni, se fi
nalizează și alte măsuri ale 
C.O.M. cu privire la îmbu
nătățirea calitativă a con
dițiilor de servire a hra
nei calde pentru mineri. 
Cantina a fost dotată cu
un dulap frigorific de T600 
decimetri cubi și cu un mo
dern cuptor electric. (V.S.).

Sprijin efectiv dat brigăzilor 
din abataje in promovarea 

tehnologilor de mare productivitate

Acționînd pentru 
trans f ormarea 

cantității într-o 
nouă calitate

danță între gradul de înzes
trare tehnică și eficiența cu 
care sînt folosite fondurile. 
fixe, tovarășul dr. ing. Vaier 
Stanciu, directorul întreprin
derii, arăta cîteva din căile 
care pot duce la creșterea 
producției :

— Trebuie să precizez — 

sublinia interlocutorul — că 
în domeniul, utilizării fondu
rilor fixe de către colectivul 
nostru, există încă rezerve 
nefolosite. De aceea în urmă
toarele luni se vor finaliza 
cîteva lucrări de anvergură, 
al Căror rezultat va contri
bui la o desfășurare mai bu
nă a fluxului de producție, 
asiaurîndu-se o .activitate nor
mală la frontul de lucru.

— In ce direcție veți acțio
na pentru sporirea produc
ției ?

— Ne-am' canalizat atenția 
în cîteva direcții principale 
de acțiune. In primul .. rînd, 
ne propunem să perseverăm 
pentru o mai bună folosire 
a mașinilor și utilajelor din 
dotare, pentru creșterea 
productivității muncii. In ur
ma măsurilor tehnico-organi- 
zatorice luate în acest an, 
au și început să se vadă re
zultatele. De asemenea, o 
cale la fel de importantă es
te. intrarea în funcțiune a 
tuturor mașinilor din dotare, 
încă nefolosite. Neavînd a- 
sigurat un flux normal de 
producție și aprovizionare, 
nu toate mașinile mari — 
combine, mașini de încărcat

Constantin IOVĂNESCU

• (Continuare în pag. a 2-a)

j La I. M. Uricani i 

î PRODUCTIVITATEA î
: MUNCII DEPĂȘITĂ î
; CU 500 KG/POST i

■ : Continuînd șirul succe- i 
: selor din primele doua ■ 
; luni ale anului, colectivul j 
: minerilor din Uricani în- : 
: scrie în cronica întrecerii : 
: socialiste din luna martie ;
■ noi succese. „La zi", pro- • 
;■ ducția de cărbune extra- :

să suplimentar se' ridică ;
! la peste 1 300 tone, în : 
i fiecare din zilele lunii : 
= fiind produse peste pre- j 
: vederi cîteva zeci de to- ; 
: ne. Majoritatea brigăzilor ; 
! minei consemnează depă- ; 
ț șiri ale sarcinilor ce le ■ 
ț revin ; ca urmare înregis- : 
: trîndu-se în prima jumă- ; 
: tate a lunii o cantitate de ; 
; 500 kg pe post peste ni- : 
ț velul planificat al pro- : 
: ductivității muncii în căr- ; 
: bune. :

j La U F E.T. | 
[Livrări la exporti 
: Acordînd constant un j
i interes deosebit îndeplini- : 
; rii sarcinilor de export, : 
; forestierii din Valea Jiu- : 
: lui au livrat beneficiarilor ; 
; externi în fiecare din Iu- ; 
: nile acestui an sortimente Ș 
: lemnoase în cantități pes- : 
î te prevederi. Bilanțul pe- : 
: rioadei trecute din an •; 
: consemnează depășirea ; 
; planului cu 5 000 lei va- ț 
î Iută. :

NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele 

Republicii Socialiste România

Conferința municipală 
a femeilor

Ieri, a avut loc, în sala 
Casei de cultură din Petro
șani, conferința municipală 
a femeilor. La lucrări au lu
at parte delegate alese în 
conferințele orășenești și co
munale, precum și invitate 
din rîndurile colectivelor de 
muncă ale întreprinderilor 
și instituțiilor din Valea Jiu
lui.

La conferință au participat 
tovarășii Clement Negruț, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid Petro
șani, Ileana Bârfan, președin
ta Comitetului județean a! 
femeilor.

Au fost prezenți membri ai 
biroului Comitetului munici
pal de partid, activiști de 
partid, ai organizațiilor de 
masă și obștești, cadre cu 
munci de răspundere din în
treprinderile și instituțiile 
municipiului.

Reprezentantele celor pes
te 50 000 de femei din Va
lea Jiului, alese în conferin
țele orășenești și comunale 
au analizat cu răspundere și 
exigență activitatea desfășu
rată pentru traducerea în 
viață a indicațiilor date de 
conducerea partidului, de to
varășul Nicolae Ceaușescu 

cu privire la sporirea confrT» 
buției și rolului femeilor ir» 
viața politică, economică, so
cială și culturală a patriei 
noastre socialiste.

In urma dezbaterilor con
ferința a adoptat un plan de 
măsuri a căror aplicare va 
asigura ridicarea la un nivel 
calitativ superior a activită
ții comitetelor și comisi
ilor de femei, spo
rirea contribuției femeilor la 
înfăptuirea obiectivelor de 
creștere a avuției naționale, 
asi^ărarea îndeplinirii cu 
succes xj ggbilei misiuni de 
mapîesoții, de educare a 
tige.r^jgătierații.

DTncf glas sentimentelor de 
recunoștință fierbinte față de 
condițiile minunate de muncă 
și de viață create în Valea 
Jiului, de afirmare plenară a 
femeilor în toate domeniile 
de activitate, conferința a a- 
doptat textul unei telegrame 
adresate Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae 
Ceaușesc u, secretar ge
neral. al partidului.

■ ★
Ca președintă a Comite

tului municipal Petroșani al 
femeilor a fost realeasă to
varășa Maria Brănișteanu.

Extinderea rapidă a tehno
logiilor de exploatare cu 

.complexe mecanizate de a- 
bataj și extracția cărbune
lui pe fluxuri de transport 
moderne a impus la I.M. Pa
roșeni formarea unei echi
pe speciale „service" pen- 

• mu rezolvarea operativă, 
competentă a problemelor 
ridicate de noua dotare. S-a 
ales soluția de a alcătui o 
echipă putern'că, de 24 
muncitori - lăcătuși cu cali
ficare superioară datorită 
experienței acumulate în de
cursul anilor lucrați la in
troducerea modernizării

Formația „service" este îm
părțită în trei echipe de lu
cru. Prima s-a specializat în 
montarea și întreținerea sus
ținerilor mecanizate și a ins
talațiilor hidraulice de co
mandă aie acestor susțineri. 
A doua echipă montează, 
repară și intervine în func
tionarea combinelor și a- 

z gregateior hidraulice de î- 
naltă presiune, iar a treia e- 
chipă execută reparații la 
transportoare, elemente ■ hi- 
d aulice și stîlpi de susți
nere. Aceasta din urmă, 
care lucrează în atelierul me
canic din subteran, preia 
toate lucrările de urgență și 
intervenții care apar, elimi- 
nind in acest fel timpul con
sumat cu scoaterea utilaju
lui defect la suprafață.

Prima echipă, iar atunci 
cînd a fost necesar întrea
ga formație, a participat 
cu succes la montarea com-

în pagina a 3-a 

Dialog 
cetățenesc

& Acțiunea primăvara 
•St- Rubricile noastre:

Semne de întrebare. 
Din scrisorile sosite la 
redacție. Răspundem

plexelor din dotarea sec
toarelor I și II. In pluș, ea 
a asigurat punerea în" func
țiune a unui complex de
susținere mecanizată din
sectorul I care a . necesitat 
recondiționări și noi instala
ții hidraulice.- Din această 
echipă se evidențiază lăcă
tușii Nicolae Hortopan, Ni
colae Maier, Vasile Șușnea, 
Constantin Popescu, Mihai 
loniță și Ștefan Mikușca. Da
torită unor condiții specifi-. 
ce ivite în exploatarea a- 
batajului frontal nr. 8 din 
sectorul I - fiind necesară 
extragerea pilierului de si
guranță dintre panourile 8 
și 7 din stratul 13 - prin 
strădania și priceperea a- 
cestor muncitori au fost 
montate 11 secții noi la com
plexul existent în abataj, 
de un alt tip, adaptînd cir
cuitele hidraulice și comen
zile celor două tipuri de 
complexe și asigurînd func
ționarea . lor Ta parametri 
înalți într-un singur abataj.

In cadrul atelierului me

Ștefan TUDORAN, 
maistru, șeful formației 
„service" I.M. Păroșeâi

• (Continuare în pag. a 2-a)
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PENTRU 
TRICOTAJE,

FABRICA DE
care prinde

hcul activităților cultural-educative }

*
este in întreprinderi,

CÎNTECUL ADÎNCULUI

rapsodul popular Maria Răduca din Răscoala.

Foto : 1. LlCiU

contur în Petroșani, s-au tri
mis la întreprinderea „Dra
pelul Roșu" din Sibiu, în 
vederea obținerii calificării 
în meseria de fricoter și 
confecționer, 48 'de femei, 
urmînd ca în cursul lunii' 
mai să înceapă un .curs de 
calificare pentru 225 femei, 
în Petroșani. (V.S.)

IERI, LA DEVA, a înce
put faza interjudețeană a 
concursului brigăzilor ar
tistice din comerț, coope
rație și turism'. Valea Jiu- 

, lui este reprezentată de 
brigada artistică a I.C.S.A. 
- A.P. „Mercur la Petro-, 
sâni",, text și instructor Gh. 
Negraru. (T.S.)

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ. 
La Comitetul orășenesc de 
partid Vulcan va avea loc 
azi, orele 16, un schimb 
de experiență cu tema : 
,-,Punctul de documentare 
politico-ideologic în spriji
nul propagandiștilor și al 
întregii activități de educa
ție politică". (C.l.)

în mijlocul colectivelor de muncă 
t 

muncă în secțiile uzinei, r 
De la Petrila a venit bri- T
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Săptămîna politico-edu- 
cativă și cultural-artistică 
„Ciniecul adincului" scoa
te în evidență, prin ac
țiuni de mare diversitate, 
atît potențialul existent în 
Valea Jiului, cit și o altă 
trăsătură care conferă ac
țiunilor eficiență sub ra
port educativ: încurajarea 
talentului minerilor, al tu
turor oamenilor muncii. 
Ieri a fost o zi in care 
preparatorii de la cele 
trei secții din municipiu 
aii făcut dovada preocu
păm lor cultural-educative, predată de oamenii mun

cii din uzină in cadrul u- 
nor acțiuni cultural-educa
tive. Astfel de dialoguri 
cuitural-artistice între în
treprinderi — organizat 
ieri de comitetul munici
pal de Cultură și educație 
socialistă și consiliul mu
nicipal ai sindicatelor — 
merită să fie extinse, pen
tru schimbul de experien
ță implicat, și la celelalte 
întreprinderi și instituții.

Oamenii muncii nu sint 
numai beneficiari ai actu
lui cultural-artistic, ci și 
creatori. In această 
ordine de idei, remarcăm 
programele cuitural-artis
tice, sub genericul ,,Bucu
roși de oaspeți", susținute 
de formații artistice de 
amatori și creatori literari 
la căminele muncitorești. 
Este o acțiune căreia clu
burile sindicatelor și case
le de cultură trebuie să-i 

.*

stimulați de Festivalul na
țional „Cintarea României" 
competiție a hărniciei la 
locul de muncă dar și în 
viața culturală. Oamenii 
muncii de la preparația 

■ Coroești au urmărit, cu a- 
tenție și cu satisfacție, e- 
voluția formațiilor de ar
tiști amatori, colegi de

VIITOR MAGAZIN. Gos | 
podarii municipiului, prin I 
recuperarea bordurilor din ■ 
parcul situat în fața cămi
nelor studențești din Petro
șani, au-început eliberarea 
terenului în vederea atacă
rii unui obiectiv comercial. 
Magazinul care va fi con
struit aici, pînă la finele 
actualului cincinal, va avea 
o suprafață de peste 600 
m.p. (A.H.) 

I
I 

——1 
vă iitț&rtnăin I

gada artistică, de la Lu- 
peni o formație de ace
lași gen, dar și muzică u- 
șoară și recitatori. Moti
vul satisfacției preparatori
lor din Vulcan a fost ace
la că la ei se desfășoară, 
de mai mult timp, o viață 
culturală proprie susținută 
de trei brigăzi artistice, 
orchestre de muzică popu
lară și muzică ușoară, re
citatori. Și calitatea a- 
cestora este, periodic, a-

(Continuare în pag. a 2-a)
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UN „CADOU" MERITAT

La I. M. Vulcan am găsit

O propagandă vizuală
Formația „service" 

a minei Paroșeni
I După ce au săvîrșit o 

spargere la unitatea „Ca- 
Iciouri", din Hunedoara,

Nicolae Cacica Și Olah 
IGheorghe au crezut că 

s-au pricopsit, că au a- 
Ijuns mari „negustori". Și 

au început să vîndă dn 
lucrurile furate amatorilor 

Ide chilipiruri din alte ju
dețe preferind locurile a- 
glomerate. S-a întîmplat, 
însă, ceea ce li se întîm- 
plă tuturor celor care 
mai cred că pot trăi din 
munca altora, trîndăvind. 

IUnul din cetățenii din Va
lea Jiului, căruia i s-a o- 

I ferit spre vînzare un ceas
cu brățară, în gara din 
Arad, a sesizat miliția...

ICercetîndu-se „ocupația" 
celor doi și constatîndu-se 

Ică erau ,(fără", li s-a dat 
un „cadou" pe măsura

■ faptelor săvîrșite.
PETRECERE 

| COSTISITOARE 
I Păstrarea liniștii în tim

pul nopții, regulile nescri
se ale bunei cuviințe ce 

Ile incumbă această cerin
ță, sînt respectate de ma
joritatea covîrșitoare a 
cetățenilor, care înțeleg 
că numai astfel poate fi 
asigurată odihna tuturor 

după o zi de muncă. Se 
mai întîlnesc însă unii 
care-i sfidează pe cei din 
jur conturbînd liniștea, 
ignorînd reproșurile justi
ficate ale vecinilor. Așa 
a procedat Augustin Co- 
conu, din Lupeni. A fă
cut noaptea - într-un 
apartament din blocul A 4 

Idin strada Parîngului - 
o „petrecere" de pomină, 
neținînd seama de pro- 

I testele vecinilor. Abia du- 
• pă intervenția milițienilor, 
(chemați la fața locului, 

s-au mai domolit petre- 
■ căreții. Așa încît petrece- 
■ rea l-a costat „în plus" 
I pe A.C., o amendă de 
I 500 lei. De unde se ve- 
| de că, uneori, petrecerile 
Isînt costisitoare 1

MĂRȚIȘOR NEDORIT

I 
I 
i..

I
I 
I

I
I 
I
I

I Tocmai în ziua de 1 
martie, cînd printr-o fru
moasă tradiție înmînăm 
celor dragi mici simbo
luri ale începutului de pri
măvară, Neculai Voita 
și-a dat în petec. Popo- 

Isind mai mult decît tre
buia într-un restaurant, în 

! tovărășia unor „prieteni" 
de ocazie, a înghițit al
cool peste măsură... Așa-

I zișii prieteni l-au părăsit. 
L-au găsit în schimb, oa
menii însărcinați cu paza 
și ordinea, în fața sediu
lui șantierului de construc
ții din Lupeni. Invitat la 
miliție pentru a i se sta
bili identitatea, așa cum 
prevede legea, a refuzat

■ cu încăpățînare. In cele 
I dm urmă a fost, totuși, 
, identificat. Și a primit o 
I amendă contravențională 
Ide 500 lei. Un mărțișor 

nedorit. Dar ce-și face o- 
mul cu mîna lui...

| S-A „ARANJAT" SINGUR

Itncălcînd prevederile le
gii circulației, în timp 

I ce-și conducea autoturis
mul prin Valea Jiului, un 
conducător auto amator I

Ia fost amendat contra- I 
vențional. Aflat întîmplă- I

• tor în autoturism, studen- j 
tul loan Emil Costaș de 
la I.M.P. a avut o com
portare jignitoare față de 
agentul de circulație, ca- 
re-și făcea datoria. „O 
să stăm de vorbă altfel I , 
O să te aranjez eu", a- I 
menința el, băgîndu-se ■ 
unde nu-i fierbea oala, I 
vorba proverbului, cu in- | 
tenția vădită de a-l in
timida pe cel ce-și fă
cea conștiincios datoria. 
Și, în cele din urmă, s-a 
„aranjat" singur. Pe me
rit și imediat : agentul l-a 
sancționat contravențional 
cu 500 lei. I

V. STRĂUȚ I
cu sprijinul maiorului l 

de miliție |
Miron HANEȘ i

concretă, mobilizatoare
La mina Vulcan, în cadrul 

activității politico-educative 
de masă, un loc distinct îl 
ocupă propaganda vizuală, 
încă de la intrarea în incin
tă spre birourile administra
ției, lîngă pasajul peste pî- 
rîul Crividia, se află un su
gestiv panou cuprinzînd cifre 
și grafice edificatoare cu pri
vire la creșterea nivelului de 
trai, a retribuțiilor, a aloca
țiilor de stat pentru copii, etc. 
Nu lipsesc nici lozincile cu 
caracter mobilizator. „Mun
citori mineri - cheamă, de 
exemplu, una din acestea - 
să folosim integral și eficient 
cele șase ore de muncă pen
tru a realiza randamentele, 
ciclurile și cîștigurile planifi
cate". Gazeta „Minerul" era 
zilele trecute „pe fază", cu 
o ediție specială dedicată, 
sărbătoririi zilei femeii. Iar 
centrul de greutate al propa
gandei vizuale, cum e și fi
resc, se află în cel mai frec
ventat loc - în sala de a- 
pel. Aici reține atenția gaze
ta satirică „Ortacul în reflec
tor", care-i critică pe absen- 
tomam, situîndu-i nominal, 
pe cei cu numărul cel mai 
mare de .nemotivate, într-un 
„clasament" cuprinzînd locu
rile I, II și III I O idee bună 
care merită să fie reținută 
și de organizațiile de partid 
ale altor întreprinderi minie
re în organizarea conținutu
lui propagandei vizuale, o 
reprezintă un panou destinat

Locul activităților cultural- 
educative este în întreprinderi,

• (Urmare din pag. I)

acorde o atenție constantă 
pentru o se realiza o viață 
educativă și culturală de 
calitate in toate căminele.

Problematica activității 
cultural-artistice a tineretu
lui din Valea Jiului a fost 
tema unui: schimb de expe
riență -— organizat de Co
mitetul municipal U.T.C. — 
la clubul tineretului din Uri- 
cani. Cluburile tineretului 
dispun acum de o frumoasă 
bază materială iar tinerii 
sînt dornici de activități 
concepute în modalități di
verse și atractive. Pornit de 
la aceste realități, schimbul 
de experiență va reprezen
ta un punct de referință in 
domeniul organizării timpu
lui liber al tinerilor in for
me educative, folositoare 
procesului de formare și 
dezvoltare a conștiinței so
cialiste.

★
Sub genericul săptămînii 

„Cintecul adîncului" sint 
grupate astăzi o suită de 
acțiuni bogate in conținutul 
de idei, organizate în for
me atractive. 

Să mărim
• (Urmare din pag. I)

— au putut fi folosite. La ora 
actuală avem deja create 
condițiile ca în acest an să 
fie introduse în subteran și să 

funcționeze la întreaga lor 
capacitate. Evident, cele de
pășite și nefolosite vor fi e- 
vacuate, astfel încît să nu 
împiedice procesul de pro
ducție. în paralel vor tre
bui urmărite cheltuielile ma
teriale care grevează eficien
ța economică. Odată cu in
troducerea fluxului de benzi 
transportoare, ne vom dis
pensa de aproximativ 1500 
vagonete și 10 locomotive de

afișării cu regularitate a ho- 
tărîrilor și deciziilor luate de 
C.O.M., a listelor de propu
neri făcute în adunările gru
pelor sindicale cu privire la 
organizarea producției și a 
muncii. Tot în sala de apel, 
un alt panou cuprinde o vi
brantă chemare la economi
sirea energiei, combustibili
lor și materialelor, la pre
lungirea duratei de utilizare 
a sculelor și utilajelor, ca 
importantă resursă de creș
tere a eficienței economice. 
„Informația zilei" evidenția
ză minerii din brigăzile con
duse de Constantiri Popa, Pe- 
trișor Florea și Szabo Balasz, 
care au avut inițiativa de 
a-și majora angajamentul a- 
nual asumat în cadrul între
cerii socialiste.

Este evidentă preocuparea 
pentru as'gurarea unui con
ținut concret, mobilizator, a- 
xat pe problemele majore 
ale producției. Așa e, bună
oară, semnalul de alarmă 
tras prin intermediul „Vitri
nei calității", care dezvăluie 
că de la începutul ' acestui 
an au fost rebutate 12 913 
tone de cărbune pentru de
pășirea procentului admis de 
cenușă și cheamă întregul 
colectiv, fiecare schimb, fie
care m her să facă din ale
gerea șistului vizibil, din pre
ocuparea pentru calitatea 
cărbunelui extras un obiectiv 
principal în luna martie. 
„Pentru a impulsiona ritmi-

tivelor de muncă
• La clubul sindicatelor 

din Vulcan va avea loc 
„Ziua întreprinderii miniere 
Paroșeni". La mina sărbăto
rită și la mina Vulcan astă
zi este o zi de producție 
mărită. De la ora 16 vor a- 
vea loc întreceri sportive 
(tenis de masă, șah, .popi
ce), o consfătuire intre mi
nerii fruntași și cadrele teh- 
nico-inginerești, spectacol 
de muzică populară și o 
seară cultural-distractivă. 
La punctul de documentare 
politico-ideologică din oraș 
va avea loc (ora 16) un 
schimb de experiență des
pre metodele folosite în e- 
ducația comunistă.

• O seară de poezie și 
muzică este prevăzută la 
Casa de cultură din Petro- " 
șani (ora 17) pentru tinerii 
din întreprinderile și institu
țiile orașului.

Recitalurile care urmează 
spectăcoleldr-concurs „Cin
tecul adîncului" vor fi sus
ținute, simbătă și duminică, 
de Angela Ciochină, Cornel 
Constantiniu și Riky Dandel, 
apreciați interpreți ai muzicii 
ușoare.

producția
mină realizînd și pe această 
cale însemnate economii.

— Ce tehnologii noi de 
lucru veți introduce în pers
pectivă ?

— Treptat va. fi schimbată 
întreaga tehnologie de lucru, 
abatajele cameră fiind înlo
cuite cu fronturile scurte. In 
luna aprilie vom dispune de 
trei complexe cu productivi
tate mare. Acestea vor cons
titui atuurile noastre princi
pale în realizarea unei pro- 
ducți mai mari la mia de 
lei fonduri fixe, în principal 
pe seama extracției de căr
bune și nu pe seama altor 
activități auxiliare.

— Este evident faptul că la 
locul său de muncă fiecare 

citatea producției - și preo
cuparea pentru sporirea ran
damentelor în cărbune la ni
velul brigăzilor - ne spune 
tovarășul Vasile Rusu, secre
tarul comitetului de partid 
al minei Vulcan - avem în 
pregătire, în cadrul propa
gandei vizuale, o largă pre
zentare a inițiativelor munci
torești „Brigada înaltei pro
ductivități" și „Să realizăm 
avansări lunare de 150 ml 
la lucrările în cărbune și 120 
ml la cele din steril la bri
găzile dotate cu combine".

In propaganda vizuală de 
la mina Vulcan există încă 
mult loc pentru mai bine. In 
spațiul destinat propagandei 
în sprijinul protecției muncii 
n-a mai fost afișat nimic din 
decembrie anul trecut. La ga
zeta „Tineretul și producția" 
nu se afla, în 8 martie, de
cît... un anunț despre organi
zarea unui concurs gen „ci
ne știe, cîștigă" dotat cu 
trofeul lăcătușului miner. Pa
noul cu fruntașii nu este ac
tualizat.

Organizația de partid de 
la mina Vulcan trebuie să 
dea atenția cuvenită lichidă
rii acestor neajunsuri în or
ganizarea propagandei vizu
ale pentru a-i asigura o e- 
ficiență sporită în mobiliza
rea colectivului de muncă la 
îndeplinirea tuturor indicato
rilor de bază ai activității e- 
conomice, a obiectivelor ce-i 
revin în acest an hotărîtor 
al cincinalului,

V. STRÂUȚ

Librăria nr. 41 Vulcan. Ștandul cărții social-politice atrage atenția prin nou
tatea lucrărilor expuse. Foto : GH. OLTEANU

Dintre categoriile de cuvin
te care ridică obstacole în 
calea vorbitorilor cu un vo
cabular mai sărac, rețin aten
ția în mod deosebit paroni
mele, care sînt cupeuri de cu
vinte asemănătoare din punc
tul de vedere al formei, dar 
diferite ca sens și origine.

Să luăm cîteva cazuri spre 
exemplificare :

. - a releva are sensul de 
,;a pune în lumină, o remor
ca, a sublinia", pe cînd o re
vela înseamnă a face cunos
cut, a dezvălui;

la mia de lei fonduri fixe
om beneficiază de un volum 
mai mare de fonduri fixe, în 
special mijloace tehnice. Ce 
măsuri ați luat pentru ca ac
tivitatea fiecărui om să fie 
mai eficientă ?

— Acum, cînd considerăm 
că am reușit să stabilizăm 
întrucîtva oamenii, am tre
cut deja la calificarea și chiar 
policalificarea lor. Condiții

Potențialul tehnic productiv a sporit mult în ultimii 
ani și orice neglijare a valorificării optime a acestuia, 
duce la pagube imense. De aceea considerăm necesar ca 
toate întreprinderile miniere din Valea Jiului să-și însu
șească experiența bună de la I.M. Petrila, să facă mai 
mult pentru creșterea producției la mia de lei fonduri fixe, 
indicator care alături de beneficiu și rentabilitate, contri
buie în cea mai mare măsură la ridicarea continuă a e- 
ficienței economice și, astfel, a venitului național.

• (Urmare din pag. I)

canic din subteran, pentru 
ușurarea și scurtarea timpu
lui de intervenție și repara
ții s-a trecut la autoutilarea 
acestuia. Astfel, s-a conce
put și realizat un stand de 
încercare la înaltă presiu
ne a elementelor de susți
nere din dotarea comple
xelor și susținerii individua
le ieșite din reparație. Tot 
la acest stand s-a adaptat 
un sistem de control și în
registrare pe timpul cît 
elementele se află în pro
be. Au fost realizate două 
dispozitive de ridicat a an- 
samblelor mari. Atelierul 
cuprinde și un stand de ve
rificări la înaltă presiune a 
supapelor limitatoare de 
presiune, a ventilelor de si
guranță și a distribuitoarelor 
din dotarea abatajelor me
canizate.

Formația „service"a exe
cutat, de asemenea, o serie 
de raționalizări 
și adaptări la utilaje pen
tru funcționarea lor în a- 
bataje mecanizate. A adap
tat astfel combine de . a- 
bataj pentru a funcționa pe 
transportoare de capacități 
mai mari decît cele pentru 
care sînt proiectate. La a- 
această realizare și-au adus 
contribuția muncitorii Vasile 
Capriș și Iosif Kornhoffer. E- 
chipa condusă de Vasile 
Capriș a adaptat cuplajul 
hidraulic tip CH-420 de la 
transportoarele românești la 
transportoarele străine din a- 
bafajeie mecanizate. Pe a- 
această cale se realizează 
o mai mare operativitate în

Cum scriem, cum vorbim
„pedagog, meditator, educa
tor" , '
- a se enerva —- „ a se în

furia, a se irita" și a inerva 
= „a forma rețeaua de 
nervi a unui țesut" ;
- a evolua 5= „a se dez

volta" Și a evalua == „a a- 
precia valoarea unui lucru 
sau a unei ființe" ;

- a proveni = „a se tra
ge, a-ș; avea obîrșia" și pre- 
*®ni = „o prevesti, a aver
tiza" ;

- literal ■= „care se re
produce literă de literă" și 
literar = „care se referă ia 
literatură" ;

- destins = „relaxat calm, 
liniștit" și distins = „plin de

■ eleganță, finețe". ; -
diferență = „deosebire, 

nejzotrivire" și deferență = 
„stimă, respect, deosebită 
considerație, condescenden
tă" ,

- jantă = „partea exte
rioară a unei roți de auto
mobil, de bicicletă" și gean
tă (incorect jantă) = „ser
vietă" ;

- perceptor = „agent de 
percepție" și preceptor

avem suficiente, după posi
bilitățile întreprinderii noas
tre. Sînt deschise cursuri de 
calificare, se fac schimburi 
de experiență pe bază de 
detașare temporară a oame
nilor la diferite întreprinderi 
din Valea Jiului. Recent s-a 
deschis și un curs de polica
lificare pentru mineri și lă
cătuși. 

remedierea defecțiunilor ce 
apăreau la sistemul de cu
plare elastică și se elimină 
importul unor piese de 
schimb.

In timpul funcționării unei 
combine la sectorul II s-a 
constatat încălzirea excesivă 
a angrenajului organului de 
tăiere, ceea ce a determinat 
opriri frecvente ale combinei. 
In vederea eliminării timpi
lor de stagnare a producției 
și a eventualelor defecte în 
angrenajul de transmisie s-a 
conceput și realizat în a- 
telierul propriu un sistem de 
ungere perfecționat prin con
tribuția lăcătușilor’ Iosif Nagy 
și Petru Graur. Muncitorii 
Gheorghe Dolcu și Nicolae 
Dudui lucrează la adaptarea 
unor sisteme mai înalte de 
ghidare pe transportor, ceea 
ce va elimina rupturile 
de raclete și va reduce opri
rile accidentale. Datorită re
zultatelor bune obținute, de
seori membrii formației „ser
vice" a I.M. Paroșeni au fost 
solicitați să ia parte la mon
tarea unor noi complexe și 
la alte mine din Valea Jiului.

Succesele colectivului I.M. 
Paroșeni obținute pe seama 
promovării tehnologiilor a- 
vansate de exploatare și a 
parametrilor înalți la care 
funcționează utilajele com
plexe din dotare constituie, 
fără îndoială, un prilej de 
mîndrie pentru membrii for
mației „service", care, prin 
tot ceea ce întreprind, asi
gură brigăzilor direct pro
ductive un sprijin efectiv pen
tru realizarea planului, a u- 
nor nivele înalte la produc
tivitatea muncii.

- familiar = folosit în vor
birea obișnuită, care este 
binecunoscut și familial 
„care aparține familiei" etc.

După cum se poate vedea, 
diferența formală dintre cu
vinte o dă fie o literă (l-r 
o-a, e-o ș.a. : literar - lite-, 
ral), fie ordinea acelorași li
tere în cele două cuvinte 
(revela-releva), iar cea de 
sens evidentă, cuvintele nea- 
vînd absolut deloc „grad de 
rudenie".

Soluția pe care o oferim, 
atunci cînd avem dubii pri
vind rostirea vreunui cuvînt, 
este consultarea vocabularu
lui limbii române sau mult 
mai indicată, a „Dicționaru
lui explicativ al limbii româ
ne".

Prof. Mircea MUNTEANU
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A cțiu nea primăvara
Se înfăptuiesc 

propunerile alegătorilor
Vulcanul zilelor noastre se 

înfățișează pe an ce trece 
ca un oraș tot mai înfloritor. 

Ca niște buni gospodari, ce
tățenii orașului vin mereu cu 
propuneri pentru dezvoltarea 
și înfrumusețarea urbei lor, 
participă cu entuziasm la în
făptuirea obiectivelor fixate. 
Pe această ternă am avut o 
discuție cu tovarășul Petru 
Verdeș, secretar al Consiliu
lui popular orășenesc Vulcan.

- Au trecut mai bine
trei luni de la alegerile de 
deputați din anul trecut. Ca
re este stadiul înfăptuirii 
punerilor făcute de alegători 
în întîlnirile cu actualii de
putați ?

- In cadrul acestor întîlniri, 
numai în domeniul edilitar- 
gospodăresc s-au făcut 51 de

"'au 
să 

ma-

de

pro-

propuneri, din Care 26 
fost deja finalizate. Țin 
subliniez că marea lor 
joritate au fost realizate cu 
participarea masivă a cetă
țenilor.

— Vă rog șă exemplificați, 

să mă refer la pro- 
alegătorilor din cir- 

se

- Pot 
punerea 
cumscripția nr. 24 de a 
repara podul de peste pîrîul 
Morișoara. Deputatul Petru 
Vlaicu a muncit fără preget 
pînâ a văzut propunerea fi
nalizată.

Deș: cartierul în care locu
iesc este încă un șantier de 
construcții, deputății Marga
reta Surulescu, Aurel Chetro- 
iu, Salvina Oargă, împreună 
cu Eugen Anistoroaie, -loan 
Duma, Constantin Enache, 
Rudolf Kurlender și alți ale
gători au trecut la realizarea 
propunerii de extindere a D. CRISAN

Semne 
de întrebare
NU* * ESTE ORA MAI PO- 

TRI/lfA? Aproape în fie
care dimineață, între ore
le 10-11, pe strada princi
pală a orașului trece ma
șina salubrității ridicînd gu
noiul menajer. Tot în aceeași 
perioadă se face și aprovi
zionarea unităților comer
ciale de aici. Nu s-ar putea 
ca gunoiul menajer din 
acest vad comercial al ora
șului să se ridice noaptea 
sau în zori, nu cînd 
face aprovizionarea 
mărfuri a

tractează animale. Porumb 
boabe a desfăcut — și cu si
guranță va mai vinde — 
Agrocoop-ul, în cadrul hale
lor pieții din Petroșani, cu
3.50 lei kg. Anexele pentru 
cereale ale magazinelor ali
mentare sînt în prezent 
bundent aprovizionate
făină de porumb la prețul de
2.50 lei kg de unde vă puteți 
aproviziona cu cantitățile 
rite.
• ILIE CRAlNICEANU, 

peni: Pentru a vă putea 
relațiile necesare despre 
ma de învățămînt militar pe 
care doriți s-o urmați și con
dițiile pe care trebuie să le 
întrunească candidații adre- 
sați-vă Centrului militar din 
Petroșani.

BANI MĂRUNȚI Șl... In 
fața caseriei nr. 2 a stației 
C.F.R. Vulcan aștepta o 
femeie între două vîrste.

se 
cu 

magazinelor ?

în
se

zonelor verzi cu circa 3 000 
metri pătrați. în prezent, 
„Acțiunea primăvara" 
muncește în continuare la ni
velarea- terenului și împrăș- 
tierea pămîntului vegetal pe 
aleile Muncii și Viitorului.

— Dîn cîte știm s-au fă
cut propuneri cu privire la 
amenajarea cabanei Vulcan 
și a locului de agrement de 
la Brazi. In ce stadiu se află 
lucrările ?

- La cabană lucrurile la zi
durile exterioare și interioare, 
învelișul de tablă al acope
rișului au fost terminate de 
multă vreme. Intenționăm a- 
cum să mai executăm anexe 
gospodărești printre care și 
un cuptor de pline. Cît pri
vește locul de agrement de 
la Brazi, în prezent se lucrea
ză la supraetajarea clădirii. 
Dorim ca acest loc de agre
ment să fie cît mai frumos, 
mai atractiv.

— Alte obiective ?

- Intenționam să mărim 
capacitatea de desfacere și 
depozitare a magazinului a- 

a-
limentar din microraionul 
B, pe care de altfel l-am 
menajat prin forțe proprii, 
deschizînd aici și o unitate 
de alimentație publică. Avem 
în plan - aceasta din contri
buția bănească a cetățenilor 
— să amenajăm trotuarele 
între microraioanele 3 A și 
3 B. Obiective sînt multe și 
importante. Avînd sprijinul 
permanent al deputaților și 
cetățenilor, sîntem siguri că 
le vom înfăptui.

Dorea un bilet de tren. 
Cînd a văzut o scoțînd o 
hîrtie de 100 lei, casiera de 
serviciu Irina Grigore a 
apostrofat-o : „Vino cu
bani potriviți, altfel nu-ți 
dau bilet!" Ce să facă fe
meia. A rugat pe un tînăr 
să fugă la bufetul din apro
piere să schimbe banii. No
roc că cel solicitat a fost 
iute de picior, altfel cine știe 
dacă femeia, pe nume A- 
nuța Costinar mai prindea 
trenul. N-ar fi mai bine ca 
la casa de bilete a gării să 
existe în permanență bani 
potriviți ?

DEZOLANTĂ PRIVELIȘTE! 
In cartierul 8 Martie al o- 
rașului Petrila sînt nume
roși stîlpi de beton pentru 
iluminatul public cu glo
buri lipsă, ba cel de lîngă 
stația de autobuz din par
tea de sus a cartierului stă 
doborît la pămînt fără să-i 
pese nimănui de starea lui

Deputății- in fruntea efor
tului edilitar-gospodăresc

Apropiata sesiune a con
siliului popular al orașului 
Lupeni se anunță ca un în
semnat punct de plecare în 
ampla acțiune de înfrumuse
țare pe care o vor declanșa 
și susține miile de gospodari 
ai orașului.

In tradiționala întrecere, 
gospodarii din Lupeni por
nesc la drum cu convingerea 
că din fiecare efort, mai ma
re sau mai mic, orașul nu va 
avea decît de cîștigat. Astfel, 
stimulentul puternic al tutu
ror strădaniilor ce vor fi de
puse îl recunoaștem, de pe 
acum,, în marea dragoste pe 
care locuitorii o poartă ora
șului, în dorința lor legitimă 
de a contribui - prin înfrumu
sețarea localității - la îmbo
gățirea vieții citadine cu noi 
valențe.

Firesc, în fruntea acțiunilor 
edilitar-gospodărești, încă din 
faza lor pregătitoare, se si
tuează deputății. O recentă 
întîlnire de .lucru, organi
zată de consiliul popular o- 
rășenesc cu participarea tu
turor deputaților, ne-a prile
juit o primă constatare des
pre stadiul avansat al orga
nizării acțiunii de primăvară. 
In cadrul întîlnirii. primarul 
orașului, tovarășul Horia To
ma a prezentat principalele 
obiective ce stau în fața de
putaților, indicînd să fie con
tinuate și intensificate con
sultările cu cetățenii din cir
cumscripții în vederea defi
nitivării programelor concre
te de lucru pentru luna apri
lie și sezonul de primăvară. 
Se preconizează ca pînâ la 

jalnică. De ce sînt lăsați 
stîlpii electrici să dea o 
priveliște dezolantă cartie
rului ? Se aude tovarăși de 
la S. D. E. E. Petroșani ?

ASANAȚI GROPILE ! In 
fața blocului nr. 118 de pe 
strada Republicii din Pe
troșani se află o cișmea. 
Alături de ea,- pe trotuar, 
este o groapă de cîțiva 
metri patrați, care din cau
za canalului înfundat din 
apropiere se umple cu 
apă. Vrînd, nevrînd, pieto
nii iau apă la încălțăminte.

O asemenea groapă se a- 
flă și la trecerea de pietoni 
spre stația de autobuz din 
Piața Victoriei, Edilii ora
șului cînd vor vedea și as
tupa gropile ? (C.D.)

Semne 
de întrebare 

I

sesiunea consiliului popular 
orășenesc să fie convocată 
încă o întîlnire de lucru cu 
deputății, la care vor fi in
vitați și membrii comisiilor 
de cetățeni din localitate.

Pregătită minuțios, acțiunea 
de înfrumusețare și gospodă
rire ce va fi declanșată în a- 
ceastă primăvară va benefi
cia, după cum spuneam,, de 
largul sprijin al cetățenilor 
care în repetate rînduri s-au 
dovedit gospodari pricepuți 
și harnici, pasionați ai bunu
lui gust în tot ceea ce între
prind pentru a îmbogăți, an 
de an, orașul, cu un plus de 
frumusețe. (I.M.)
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Echipele de control al oamenilor muncii
semnalează neajunsuri

De ce nu se iau măsuri
de remediere ?

Echipa de control al oame
nilor muncii de la I.R.I.U.M. 
Petroșani a efectuat recent 
un control la cîteva ' unități, 
comerciale din Petroșani. Am 
constatat și cu acest prilej 
că există preocupare din par
tea conducerilor întreprinde
rilor comerciale pentru buna 
aprovizionare a populației. 
Magazinele dispun de un 
sortiment bogat și variat de 
produse industriale și alimen
tare. De asemenea, majori
tatea lucrătorilor din comerț 
au o comportare civilizată, 
respectuoasă față de cumpă
rători. Acest lucru se . poate 
constata și consultînd condi
cile magazinelor în care cum
părătorii consemnează apre
cierile, părerile și sugestiile 
lor.

Mai există însă și unele de
ficiente, adevărat puține și 
minore, dar supărătoare, a- 
colo unde nu se respectă re
gulile de comerț și discipli
na. Un astfel de exemplu o- 
feră unitatea alimentară nr. 

gării 
In 18 

unitate 
dez- 

13 situată în spatele 
C.F.R. din Petroșani, 
ianuarie a.c. această 
a fost găsită în totală 
ordine, situație consemnată
în procesul verbal încheiat 
din care gestionara era obli
gată să trimită un exemplar 
factorilor superiori compe- 
tenți pentru a se lua măsu
rile adecvate, iată însă că în 
data de 2 martie echipa de 
control a găsit aceeași dezor
dine. In multe zile magazi
nul este transformat în bufet

• GH. RAFTOPOL, Vulcan: 
Nu s-a spus și nu se spune 
că ați relatat o situație nea
devărată. Apa caldă și căldu
ra nu se pot asigura în bune 

condițiuni la blocul 2 pentru 
că punctul termic cel' mai a- 
propiat nu face față solici
tărilor, deși s-au încercat mai 
multe rezolvări. Nu la fel se 
pune problema funcționării 
instalației electrice. In cazul 
în care aceasta nu este de
fectă în mod repetat datori
tă solicitărilor excesive, ea 
trebuie să funcționeze nor
mal. Rezolvarea radicală a 
întregii probleme, după cum 
apreciază factorii locali com
petent, se va obține odată 
cu termoficarea Văii Jiului.
• IOAN REVITEA, Lupeni : 

Unitățile comerțului de stat 
și ale cooperației de consum 
distribuie porumb boabe nu
mai la crescătorii Care con-

Se așteaptă 
reparația unui lift

Locuiesc în orașul Vulcan, 
strada Șt. O. osii, blocul 4, 
etajul 9, apartamentul 58. Ca
re o fi cauza nu știu, dar a 
trecut mai bine de o lună 
de cînd liftul de la blocul 
nostru nu mai funcționează. 
Am apelat la președintele 
comitetului de bloc, dar n-a 
putut rezolva nimic. Atît eu, 
cît și soția, sîntem vîrstnici 
și bolnăvicioși, așa că vă 
dati seama cu cîtă greuta-

................... 19,te urcăm pînâ la etajul 
unde locuim.

Mircea VICTOR, 
pensionar. Vulcan, 

întreruperi 
nedorite

blocul nostru, după ceIn
întreaga iarnă am dus lipsă

din cauză că se permite con
sumarea băuturilor alcoolice 
pe loc. Sub tejghea gestio
nara are sticle cu băuturi al
coolice desfăcute și vinde 
din ele la sfert și jumătate 
de litru pentru consum pe 
loc. Multe mărfuri sînt expu- 
se'neglijent în rafturi și în 
magazin. In jurul și în inte
riorul unității se văd în per
manență ambalaje neridicate 
deoarece nu există o maga
zie destinată acestora.

La chioșcul din gară 
se practică măsurarea 
fă a băuturilor. Se știe 
ce.

Se pune întrebarea,

nu
exac- 

de

Se pune întrebarea, chiar 
nu se poate lua nici o mă
sură pentru ca deficiențele 
semnalate de echipa de con
trol al oamenilor muncii să 
fie înlăturate și unitatea ali
mentară nr. 13 să fie măi 
bine gospodărită, conform 
normelor de igienă stabilite, 
iar la bufetul din gară să se 

respecte gramajul ? lată de 
ce propunem gestionarilor a- 
cestor unități să urmeze e- 
xemplul de ordine, igienă și 
servire de ia măcelăria nr. 
103 din strada Ecaterina Var
ga, al unității de mic-gros 
din strada Republicii, al 'can
tinei C.F.R., al alimentarei 
din cadrul halelor și al altor 
magazine în care cumpără
torul intră cu plăcere.

Leon PITIC, 
Wilhelm LOJADI, 

membri ai echipei de control 
al oamenilor muncii — 

I. -R. I. U. M;

Răspundem 

a-
cu

do-

Lu
da 

for-

de căldură și apă caldă, a*  
cest început de primăvară ai- 
sosit cu alte necazuri. Zil
nic, timp de cîteva*  ore, nff 
se întrerupe furnizarea ener
giei electrice. Nu sîntem a- 
nunțați nici cînd, și nici de 
ce se întîmplă acest lucru*  

deși în situația familiei noas
tre cu trei copii, din care u— 
nul abia de o lună, prepa
rarea și încălzirea hranei ar 
facem pe plite

Familia Radu, 
nr. 30, ap.

electrice.

str. Viitorului^
38, Lupeni

consumă!:Unde se 
băuturile alcoolice?

consumînd'

In anul trecut, Consiliu^ 
popular municipal .Petroșanii 
a luat o hotărîre prin jcare. 
se interzice consumarea bă- 
uturilor alcoolice în 'parcuri*  
în preajma magazinelor ali
mentare, pe străzi etc. Bu- 
nă hotărîre, nimic de zis, dar 
păcat că nu se respectă cu 
cea mai mare strictețe. Ir» 
preajma patiseriei „Tomis" 
din Petrila pot fi văzuți nu
meroși cetățeni <----------Î-.Z‘
bere. Să nu mai vorbim de 
unele magazine 
lîngă care se consumă bău
turi alcoolice concentrate. La 
curmarea acestor practici ce 
aștern o pată urîtă pe ora
șul nostru ar trebui să con
tribuie nu numai organele de 
ordine ci și șefii de unități 
comerciale, opinia cetățe
nească.

alimentare

Vasile BELDIE, 
Petrila

Un păgubaș 
care nu se arată
Lucrez la I.M. Aninoasa în 

funcția de mecanic de loco
motivă în subteran. Fiind bol
nav, am fost internat în spi
talul orășenesc Petroșani — 
secția ortopedie. Despre mo
dul în care am fost tratat/ 
numai cuvinte de laudă. Do
resc însă să relatez un caz - 
de altă natură. In ziua de 2 
martie m-am dus la maga
zie, la tovarășa soră Elena 
Pasăre, să-mi schimb pijama
ua. Reîntors în salonul nr. 8 
am găsit în buzunarul blu
zei de la pijama 300 lei. Am 
anunțat-o pe sora Elena Pa
săre. După circa 15 minute, 
în salon a venit sora Rodica 
Mureșan, anunțînd că a ve
nit un cetățean după bani. 
Vrînd să-i dau banii perso
nal, am constatat cu suprin- 
dere că păgubașul nu mai 
era de găsit. Unde o fi dis
părut, nu știu.

Mircea VISTREANU, 
muncitor, I.M; Anirioasa

• PAUL VOINIC, Petro
șani : Golurile în aprovizio
narea cu butelii de aragcnt 
din lunile decembrie 1977 — 
ianuarie 1978, cînd și consu-: 
mub era exagerat din cauza 
tăierii porcilor, au fost ‘de
pășite, astfel că în prezent 
preschimbarea buteliilor se 
desfășoară în mod corespun
zător. r
• E. MUNTEANU, Petro

șani : De la Compartimentul 
sistematizare al Consiliu-, 

lui popular municipal ni s-a 
comunicat, în legătură cu 
întrebarea pusă de dumnea*  
voastră, că a fost elaborat 
studiul de circulație pentru 
Petroșani, care prevede ca 
una din variantele drumului 
de tranzit să treacă prin zo
na la care vă referiți.
• ION VOICULESCU, Pe

troșani : Problema pe care 
ați ridicat-o a fost adusă la 
cunoștința organelor în drept
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Declarația Agenției Române de Presă „Agerpres" 
cu privire la acțiunile militare ale Israelului 
în sudul Libanului și necesitatea încetării lor

Fotbal» divizia A

Jiul — F. C. Constanța 2-1 (1-0)

In legătură cu evenimentele care au loc în sudul Liba
nului, Agenția Română de Presă „Agerpres" este împuterni
cită de guvernul Republicii Socialiste România să declare :

Opinia publică din România a luat cunoștință cu îngri
jorare de operațiunile militare de mari proporții declanșate, 
în noaptea de marți spre miercuri, și continuate în zilele 
următoare, de către forțele armate israeliene în sudul Li
banului, acțiuni soldate cu numeroase victime, inclusiv din 
rîndul populației civile, precum și cu imense pagube ma
teriale. Guvernul și poporul român își exprimă totala deza
probare față de această acțiune agresivă, care constituie 
o încălcare gravă a legalității și dreptului internațional, a 
inviolabilității teritoriului unui stat independent vecin și 
care este de natură să ducă la escaladarea conflictului 
din Orientul Mijlociu, să ridice obstacole în calea instau
rării păcii și securității în această zonă.

Acțiunea militară a Israelului constituie o nouă sursă 
de intensificare a încordării în aceastq parte ă lumii, aduce 
prejudicii grave intereselor tuturor popoarelor din regiu
nea Orientului Mijlociu, inclusiv ale poporului israelian, 
reprezentînd, totodată, un pericol pentru securitatea și pacea 
mondială. Pretextul invocat de guvernitl israelian în legă
tură cu această acțiune armată nu are nici un temei, nu 
poate justifica prin nimic agresiunea comisă.

Desigur, guvernul țării noastre consideră că orice acțiuni 
teroriste, orice atacuri individuale, îndreptate mai ales 
împotriva populației civile pașnice, sînt incompatibile cu 
metodele luptei revoluționare, ale luptei pen- 

eliberare națională. Producerea unor aseme- 
acte nu poate justifica însă în nici un fel

1ru
nea

represaliile militare, actele de agresiune armate, încălcarea 
frontierelor unui stat suveran, membru al Organizației Na
țiunilor Unite. •

Guvernul și poporul Republicii Socialiste România cer cu 
fermitate încetarea imediată a acțiunii militare a Israelului 
și retragerea fără întîrziere a trupelor acestuia de pe teri
toriul Libanului. Opinia publică din țara' noastră își ex
primă speranța că guvernul israelian va înțelege gravitatea 
situației create și va lua măsurile dictate de rațiune, de 
interesele cauzei păcii, inclusiv de interesele vitale ale po
porului israelian.

Consecventă poziției sale principiale de rezolvare pe cale 
pașnică a tuturor stărilor conflictuale, România s-a situat și 
se situează ferm pe poziția că realizarea unei păci juste și 
durabile în Orientul Mijlociu poate fi obținută numai prin 
tratative politice, care să ducă la retragerea Israelului,din 
teritoriile arabe ocupate, recunoașterea aspirațiilor și intere
selor legitime ale poporului palestinian, inclusiv a dreptului 
său de a-și crea un stat național propriu, asigurarea inte
grității, independenței și suveranității tuturor statelor din 
această regiune.

Evenimentele demonstrează încă o dată cît de pericu
loasă este situația din Orientul Mijlociu și cît de necesar 
este să se evite orice fel de act de natură să complice 
starea de lucruri și totodată să se sporească eforturile tu
turor statelor în vederea realizării unei reglementări po
litice juste și durabile a conflictului, corespunzător interese
lor fundamentale ale popoarelor din această regiune, ale 
păcii și securității internaționale.

'■ /

în sudul Libanului au continuat 
operațiunile militare

BEIRUT 16 (Agerpres) — 
După cum anunță agenți
ile internaționale de presă, 
în sudul Libanului au con
tinuat joi operațiunile milita
re, declanșate în urmă cu do
uă zile de forțele armate is- 
raeliene . France Presse re
latează, citînd agenția pa
lestiniană WAFA, că luptele 
se desfășurau joi pe trei 
fronturi. Totodată, avioane 
israeliene au atacat pen
tru a doua zi consecutiv, în 
repetate rînduri, pozițiile de
ținute de palestinieni în 
dul Libanului, în special 
zona Rachidiyech, situată 
litoral. Corespondenții
presă aflați la fața locului 
relatau că forțele israeliene 
au folosit în cursul angaja
mentelor și artileria. Potri
vit postului de radio „Vo
cea Libanului", portul Tyr a 
fost complet paralizat mier
curi, ca urmare a bombardă
rii instalațiilor sale de că
tre nave de război israeli
ene.

Citînd surse din Beirut, a- 
genția Reuter transmite că 
trupele israeliene s-au des
fășurat în teritoriul libanez

su- 
în 
pe 
de

pe o adîncime de 4-8 km. 
In ceea ce privește bilanțul 
victimelor, agenția 
Presse consideră că nu 
poate face o statistică 
xactă, dar se apreciază 
operațiile israeliene au 
vocat un mare număr 
victime, în special în 
dul populației civile.

în legătură cu continuarea 
agresiunii israeliene, Parla
mentul libanez a fost con
vocat joi în sesiune de ur
gență. De asemenea, parti
dele și organizațiile politice 
libaneze au ținut reuniuni.

Primul ministru al Libanu
lui, Selim 
aqentiilor
U. P.’ I., 
guvernul 
ză un 
cial pentru a fi prezentat 
Consiliului de Securitate 
intenționează să ceară 
vocarea unei sesiuni 
ale a Consiliului de 
tate, ca urmare a 
israeliene asupra 
din sudul Libanului 
periferia Beirutului.

France 
se 
e- 
că 

pra
de 

rîn-

Al Hoss, potrivit 
France Presse și 
a declarat că 
său elaborea- 

document ofi-

și 
con- 

speci- 
Securi-

atacurilor 
regiunilor 
și de la

Aldo Moro a fost răpit 
de un grup terorist

ROMA 16 (Agerpres). — 
Radiodifuziunea italiană a 
anunțat că Aldo Moro, pre
ședintele Consiliului Națio
nal al Partidului Democrat 
Creștin de guvernămînt din 
Italia, a fost răpit, joi di
mineață, de un grup de per
soane înarmate. Răpitorii 
au deschis focul asupra ma
șinii în. care se afla Aldo 
Moro, omorînd toate cele 
cinci persoane care îl înso
țeau.,

Răpirea a fost revendica
tă de grupul terorist autoin
titulat „Brigăzile roșii", în- ■ 
tr-un mesaj adresat agenției 
ANSA

Președintele Giovanni Leone 
a declarat că acest act, con
damnat de întreaga opinie 
publică din Italia, reprezin
tă o sfidare la adresa sta
tului italian.

Șefii grupurilor parlamen
tare comunist și socialist au 
cerut membrilor forului le
gislativ italian să urgenteze 
dezbaterile, începute joi, și a- 
cordarea, chiar în cursul a- 
celeiași seri, a votului de 
încredere guvernului pentru

acesta sâ poatâ să iaca 
măsurile care se impun.

Răspunzînd apelului lan
sat de secretarul Federației 
marilor centrale sindicale 
pentru „apărarea democrați
ei și libertății", zeci de 
de muncitori din diferite 
toare de activitate din 
lia, precum și studenți, 
levi, oameni de artă, au 
ticipat, joi după-amiază, 
ample manifestații de 
test împotriva răpirii lui Aldo 
Moro.

mii 
sec- 
Ita- 

e- 
par- 

la 
pro-

DUMINICĂ, 19 MARTIE

8,00 Sportul pentru toți.; 8,15 
Tot înainte I ; 9,05 Șoimii patriei ; 
9,15 Film serial pentru copii. „Co
moara din insulă". Episodul 4; 
9,45 Pentru căminul dumneavoas
tră ; 10,00 Viața satului. în actua
litate - semănatul culturilor din 
epoca I. întreaga suflare a satului 
în cîmp ; 11,15 Finalele turneului 
internațional de box „Centura de 
Aur" - transmisiune directă de la 
Palatul sporturilor și culturii ; 12,30 
De strajă patriei; 13,00 Telex; 
13,05 Album duminical : Ora vese
lă; 14,00 Woody - Ciocănitoarea 
buclucașă ; „Fantezii pe zăpadă" - 
emisiune de jocuri sportive și 
distractive transmisă de la Chaux 
de Fonds (Elveția); Povestea filmu
lui muzical - o rubrică de la Con
stantin Popescu; Șah mat în... 15 
minute ; 15,30 Magazin, sportiv.
Finala campionatului național de 
.volei masculin : Steaua - Dinamo 
București. (Transmisiune directă de 
la Constanța). Finalele turneului 
International de box-„Centura de 
Bkur" - selecțiuni înregistrate; 17,30 
Jnstantanee... de Aristide Buhoiu ; 
17,50 Film serial „Linia maritimă 
țOnedin". Episodul 30; 18,40 Mi
cul ecran pentru cei mici ; 19,00 
telejurnal ; 19,20 Reportaj TV. „Co
loana" ;. 19,40 Antena vă aparține ! 
— Spectacol prezentat de județul 
Mehed nți ; 20,40 Film artistic „Ca
priciile Măriei". Premieră TV. Co

producție franco-italiană ; 22,05
Telejurnal. Sport.

LUNI, 20 MARTIE
16,00 Telex; 16,05 Emisiune în 

limba maghiară; 19,00 Cîntarea 
României ; 19,20 1 001 de seri ;
19,30 Telejurnal; 19,50 Panoramic;

in
Cu doi dintre componen- 

fii de bază lipsă, Mulțescu 
(3 cartonașe galbene) și 
Stoica (eliminat la Hune
doara) Jiul abordează jocul 
cu oarecare teamă. înlocui
torii lor, Covaci și Toma, e- 
voluînd destul de șters, au 
fost și ei înlocuiți cu Topor 
și P. Nicolae. Oaspeții, dato
rită poziției în clasament,. nU 
cedează ușor. Cu o linie 
mediană în care de la Stoi- 
chiță se aștepta totul, echipa 
noastră intră greu în caden
ță, deși Dumitrache, chiar în 
min. 2, șutează în

După perioada 
nare, Jiul iese tot 
la atac, însă, în 
Mulțescu, n-are 
pună în poziții favorabile pe 
Dumitrache. Atacul continuă 
și, în min. 25, Sălăjan șu
tează de pe extremă, min
gea se lovește de piciorul 
lui Bălosu și ajunge ia Stoi- 
chiță, care, cu o centrare 
impecabilă, îi dă posibilita
tea lui Dumitrache să 
scrie, dintr-o bucată, în 
dere, unul din 
moașe goluri 
Plonjonul lui 
inutil : 1-0.

După pauză, 
trombă, dar Dumitrache, 
Grigore, Bucurescu,

puncte și trei 
clasament

portar, 
de tato- 
mai mult 
lipsa lui 
cine să-l

m- 
că- 

cele mai fru- 
ale etapei. 

Ștefănescu e

Jiul atacă în 
„ ■ ' ' P' 
Grigore, Bucurescu, Stoichi- 
ță și Sălăjan nu-și pot regla 
tirul. Nu același lucru se 
întîmplă cu constănțenii : 
în min. 60 la o învălmășeală 
în fața porții lui Cavai, Ta- 
rarache înscrie, aducînd ega- 
larea : 1-1. Tot ei atacă și 
în min. 65 Peniu ajunge la 
16 m, șutează periculos, 
mingea se lovește de muchia 
barei, revine la Buduru care 
trage în portar. E rîndul lui 
Sălăjan să rateze două pase 
de la Dumitrache, o dată de 
la 2 metri cu poarta goală. 
Avantajul avea să fie adus 
după trei minute. La o acțiu
ne pornită de Rusu, pas la

Ciupitu, cîțiva pași, șut în 
careul advers, cap Topor la 
Dumitrache, acesta luftează 
și mingea ajunge la Stoi- 
chiță, care, atent, înscrie pla
sat în stînga lui Ștefănescu : 
2-1. ' '

Ultimul sfert de oră se 
consumă în nota de domi
nare netă a gazdelor dintre 
care se remarcă Dumitrache, 
Bucurescu, dar mai ales 
Ciupitu (deseori prezent în 
atac, la un șut violent, bara 1 
opunîndu-i-se înscrierii golu
lui) și Stoichiță.

Oaspeții, care nu au ex
celat decît în faulturi, 
încearcă doar acțiuni spo
radice, spulberate însă de 
forma bună a lui Cavai.

Astfel, Jiul continuă seria 
succeselor (șapte puncte 
din 10 posibile) care o situ
ează pe locul 5 în clasa
ment, în plutonul de elită al 
primei divizii, după A.S.A., 
Poli. Timișoara, Steaua și 
Dinamo.

Formația aliniată : Cavai 
- Rusu, Bădin, Ciupitu,. P. 
Grigore - Toma, (P. Nico
lae, min. 85), Covaci (Topor, 
min. 70), - Sălăjan, Dumitra
che, Bucurescu.

Satisfăcător arbitrajul lui 
Francisc Coloși (București), 
„zgîrcit" în acordarea carto
nașelor galbene.

Etapa viitoare are loc du
minică, 26 martie, Jiul de- 
piasîndu-se la Pitești.

Constantin IOVÂNESCU

REZULTATE TEHNICE : F.C. 
Olimpia - Politehnica Timi
soara 0-0 ; U. Craiova - 
U.T.A. 1-1 ; Jiul - F. C. Con
stanța 2-1; S. C. Tîrgoviște 
- F. C. Argeș l-O-'ț Steaua - 
S. C. Bacău 3-0 ; F. C. M. 
Reșița - A.S.A. 2-0; Poli, 
lași - Sp. studențesc 1-1 ; 
F. C. Petrolul - F. C. Bihor 
4-0; Dinamo - F. C. Cor- 
vinUl 3-1.

Mica publicitate
VÎND mașină de tricotat 

„Knitmaster", stare bună, 
Vulcan, Aleea Viitorului, bloc 
4 sc. I ap. 1. (133)

V1ND casă, Petroșani stra
da 11 Iunie, 9 (curtea canti
nei Institutului).. (136)

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Asăvoaiei 
loan, eliberată de I.M. Petri- 
la. Se declară nulă. (131)

ANUNȚ DE FAMILIE
Familia îndurerată mulțu

mește pe această cale, tutu
ror celor ce au fost alături

de noi la greua pierdere su
ferită prin încetarea din via
ță, în ziua de 3 martie 1978 
a scumpei noastre soții, ma
mă, soră și cumnată

avasiloaie eugenia
din orașul Vulcan. (134)

Rogoz Rodica, soție, mul
țumește tuturor celor care au 
luat parte la marea durere 
pricinuită prin pierderea ce
lui care a fost cel mai bun 
soț și tată

ROGOZ IOAN (135)

INSTITUTUL DE MINE
PETROȘANI

ANUNȚA:
In ziua de 25 martie 1978, 

Ia ora 11,30, în aulă Institu
tului va avea loc susținerea 
publică a tezei de doctorat :

„Contribuții la optimizarea 
sistemelor electroenergetice 
miniere"

Autor: ing. STEPANESCU 
GHEORGHE

Coordonator științific : prof, 
dr. ing. DEGERATU PROFIR.

Cei interesați pot consulta 
lucrarea la biblioteca institu
tului. (137)

țifică și noile orizonturi ale cu
noașterii umane; 19,20 1 001 de 
seri ; 19,30 Telejurnal ; 19,50
Forum cetățenesc; 20,20 Teatru
TV. „Grădina cu trandafiri" de 
Andi Andrieș. Premieră TV; 22,00 
Vedete internaționale; 22,20 Tele
jurnal.

PR O G R A M U I. Țy
20,25 Roman-foileton : „Familia 
Palliser". Episodul 5; 21,15 Mai
aveți o întrebare ? Roboții indus
triali - prezintă Andrei , Bacalu ; 
21,45 Balade din trecut : Voica în 
Nadolie ; 22,00 Cadran mondial ; 
22,20 Telejurnal.

MARȚI, 21 MARTIE
9,00 Țeleșcoală ; 10,00 Antolo

gia filmului pentru copii și tineret ; 
10,55 în alb și negru. „Istețul Bo
omerang" (II) reluare; 11,45 Telex; 
16,00 Telex; 16,05 Țeleșcoală ; 
16,35 CurS de limbă engleză ; 17,05 
La volan ; 17,20 Viața muzicală - 
Orchestra și corul Radioteleviziunii 
bulgare la București ; 18,00 Film 
documentar „Sigiliul Romei"; 18,10 
Publicitate; 18,15 Cîntece și ba
lade din timpul răscoalei din 
1907; 18,30 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultură ; 19,00 Tri
buna TV - Revoluția tehnico-știin-

MIERCURI, 22 MARTIE

9,00 Țeleșcoală ; 10,00 Șoimii
patriei ; 10,10 Teatru TV. „Gră
dina cu trandafiri" de Andi An
dries (reluare); 11,50 Tribuna TV; 
12,1'0 Telex; 16,00 Telex; 16,05 
Țeleșcoală; 16,35 Curs de limbă 
germană; 17,05 Atenție la... nea
tenție - Accidentul putea fi evi
tat ? ; 17,25 Din țările socialiste ; 
17,35 Moștenire pentru viilor. 
Șt. O. Iosif; 18,20 Tragerea pro- 
noexpres ; 18,35 Telecronică pen
tru pionieri ; 18,55 Cîntec de
miner; 19,10 Tribuna experienței 
înaintate; 19,20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal; 20,00 Noi, fe
meile I Emisiune despre rolul fe
meii în societatea noastră socia-' 
listă. Editorial : în întîmpinarea
Conferinței Naționale a Femeilor •
20.30 Telecinemateca. în ciclul :

„Dosarele ecranului". Cînd visurile 
se destramă. Premieră TV. Produc
ție a studiourilor italiene; 22,00 
Baletul Operei din Timișoara ; 
22,20 Telejurnal

JOI, 23 MARTIE

16,00 Telex;. 16,05 Țeleșcoală; 
16,35 Curs de limbă rusă ; 17,05 
Muzică ușoară de Renata Vasiles- 
cu; 17,15 Reportaj pe glob - Re
publica. Islamică Pakistan. 17,45 
Pentru timpul dv. liber vă reco
mandăm... ■ 18,00 Consultații me
dicale; 18,20 Publicitate; 18,25 La 
izvoarele cîntecului teleormănean;
18.50 România pitorească ; 19,20
1001 de seri; 19,30 Telejurnal;
19.50 La ordinea zilei ; 20,05 Ora 
tineretului - Răspunderile unui „da" 
pentru toată viața. Dezbatere 
etică pe tema întemeierii fami
liei ; 21,05 Publicitate; 21,10 Tele- 
recital - Olga Tudorache ■ 22,20 
Telejurnal.

VINERI, 24 MARTIE

9,00 Țeleșcoală ; 10,00 Teiecine- 
mdteca (reluare); 11,35 Corespon
denții județeni transmit...; 11,50 
Telex; 16,00 Telex; 16,05 Tele- 
școală ; 16,30 Curs de limbă fran
ceză ; 17,00 Emisiune în limba
germană; 19,00 Rezultatele tragerii 
loto; 19,05 Film serial pentru co
pii. „Cuore" ; 19,30 Telejurnal ;
19,50 Viața în lumina normelor

eticii și echității socialiste ; 20,20 
Film artistic „Țara zăpezilor". Pre
mieră pe țară. Producție a studi
ourilor japoneze; 21,50 Atelier de. 
creație literar-artistică - Despre 
patrie să ne rostim mereu ; 22,20 
Telejurnal.

SÎMBATĂ, 25 MARTIE

. 1.2,00 Telex ; 12,05 Roman-foile- 
ton „Familia Palliser". Reluarea 
episodului 5; 12,55 Publicitate;
13,00 Muzică distractivă; 13,45 
Viata în lumina normelor eticii și 
echității socialiste. Diamante de 
Maramureș (reluare); 14,15 Sta
dion - Emisiune realizată de Cris
tian Țopescu. Campionatele euro
pene de tenis de masă; Campio
natele europene de atletism pe 
teren acoperit ; Campionatele mon
diale de patinaj artistic. Selecțiuni. 
înregistrate de l.a Duisburg, Mi
lano și Ottawa; 16,15 Itinerar 
elen ; 16,40 Clubul tineretului... la 
Mediaș; 17,40 Efigii lirice; 17,55 
Săptămîna politică internă și inter
națională ; 18,10 Antologia filmului 
pentru copii și tineret; 19,30 Tele
jurnal ; 19,50 Reportaj de scriitor 
- Primăvara la la țară ; 20,05 
Teleenciclopedia. Antichitatea grea
că ; Civilizația viitorului ■ Din viața 
planetei ; 20,45 Mari filme western. 
„California". Premieră pe țară. 
Producție a studiourilor americane ; 
22,20 fntîloire cu satira și umorul ; 
22,50 Telejurnal.
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