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de seamă în orga
nizațiile de partid
— Predarea inte
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investiții industri
ale.

• Premiile festivalu
lui „Cîntecul adîn- 
cului44.
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• Convorbirile ofici
ale dintre tovară
șii Manea Mănes- 
cu și Willi Stoph.

• Evoluția situației 
din sudul Libanu
lui.

• Rezoluția Consi
liului de Securitate 
în problema Liba
nului.

specta-

de Mo- 
în limba 

de actorul

. Timp de două zile, 
bâtă și duminică, în Valea 
Jiului s-a desfășurat un 
schimb de experiență cu
brigadierii privind folosirea 
eficientă a mecanizării în 
minerit și rolul șefului de 
brigadă în dezvoltarea spi
ritului de echipă, în orga
nizarea activității, conduce
rea și educarea membrilor 
din formație. Schimbul de 
experiență a fost organizat 
de Uniunea sindicatelor 
din întreprinderile miniere, 
petrol,’ geologie și energie 
electrică, consiliile munici
pal și județean al sindi
catelor și Combinatul mi
nier Valea Jiului. Au par
ticipat brigadieri, mineri 
fruntași, maiștri, cadre teh- 
nico-inginerești, activiști de 
partid și de sindicat.

în prima zi, la 
din întreprinderile
din bazin au fost organi
zate schimburi de produc
ție record. După-amiază, 
șefii de brigadă au vizitat 
ce!e două întreprinderi 
constructoare de utilaj mi
nier din Petroșani și Vul
can.

fiecare 
miniere

cea de-a doua zi, 
schimbul de experiență a 
continuat cu o consfătuire 
de lucru, unde conducători 
de brigăzi fruntașe din 
Valea Jiului au împărtășit 
din experiența cîștigată în 
promovarea noului, folosi
rea lq înalți parametri a 
utilajelor din dotare și creș
terea pe această cale a 
cîștigurilor în brigăzi.

La lucrările schimbului

de experiență au participat 
tovarășii Clement Negruț, 
prim-secrefar al Comitetului 
municipal Petroșani al 
P.C.R., Petru Furdui, pre
ședintele comitetului Uniu
nii sindicatelor din între
prinderile miniere, petrol, 
geologie și energie elec
trică, Lazăr David, pre
ședintele Consiliului jude
țean Hunedoara al sindi
catelor.

Sîmbătă, 18 martie : CĂRBUNE PESTE PLAN

—Uricani: 500 tone
Brigăzile de mineri de la I.M. Uricani 

au reușit să extragă într-o singură zi, sîm
bătă 18 martie, peste prevederi, 511 tone, 
realizînd astfel cea mai înaltă extracție 
zilnică pe mină de la începutul anului. In 
toate sectoarele de producție ale minei, 
în cadrul abatajelor în care muncesc bri
găzi ca cele, conduse de Gheorghe Scorpie, 
Traian Pop, Laurențiu Kelemen, Constantin 
Sorescu, loan Cistelican și celelalte au fost 
organizate schimburi de producție record.

Dîlja : 400 torre—
M'nerii de la Dîlja continuă să-și 

dovedească din plin capacitatea de mobili
zare de care dispun în realizarea sarcini
lor. In ziua de 18 martie aici s-au extras în 
plus, față de plan, peste 400 tone cărbu
ne. La acest rezultat au participat, practic, 
toa'e brigăzle, avînd în vedere că depă
șirile, la toate cele trei sectoare ale minei, 
s-au situat între 76 și 185 tone cărbune, pe 
primul loc sîtuîndu-se colectivul sectorului

TEATRULUI DE COMEDIE
Ieri, fa Casa de cultură ținut 

din Petroșani, s-a deschis 
..Săptămîna Teatrului de 
comedie în Valea. Jiului", 
manifestare de larg interes 
organizată de comitetele 
de cultură și educație so
cialistă, județean și 
cipal și de ~ 
medie din 
acest prilej 
o expoziție 
imagini din 
turai-educativă a prestigio
sului teatru bucureștean. în 
continuare, a fost prezentat 
spectacolul „Poemele lu
minii", recital de versuri 
din lirica românească sus-

muni-
Teatrul de co- 
București. Cu 
a fost vernisată 

cu aspecte și 
activitatea cul-

,,...t de actorul Silviu 
Stănculescu, într-un frumos 
cadru plastic aparținînd 
sculptorului George Apostu.

Astăzi pot fi urmărite, la 
Casa de cultură din Petro
șani, următoarele 
cole

• „Poemele 
(ora 16,00).

• „Zăpăcitul" 
Here, versiune 
română semnată 
Ion Lucian (căruia îi apar
ține și regia). în distri
buție : Vladimir Găitan, 
Ștefan Tapalagă, Dumitru 
Chesa, Dem. Savu, Valen
tin Plătăreanu, Gheorghe 
Crîșmaru și alții (ora 19,30).

CÎNTECUL ADÎNCULUI

UN STRĂIUCIT SUCCES Al ARTEI AMATORILOR
• Peste 142 de artiști amatori — interpreți ai muzicii ușoare, poeți, 

plasticieni și fotografi — au luat parte la această a VII-a ediții • Cea 
mai tînără participantă — Amalia Huszerl, elevă în clasa a Il-a Ia 
Școala generală din Aninoasa • 14 dintre concurenții reprezentînd Valea 
Jiului au cîștigat distincții * Angela Ciochină și Riky Dandel — amîndoi 
pentru prima oară în Valea Jiului — au avut cuvinte de laudă despre 
festival, formația de muzică ușoară și public • Toate spectacolele festi
valului „Cîntecul adîncului44 au fost urmărite cu plăcere de mineri șefi 
de brigadă, maiștri și ingineri, cu toții participanți la „Ziua brigadierului44.

Printr-un spectacol al lau- 
reațiilor, duminică seara s-a 
încheiat a Vll-a ediție a fes- 
tivalului-concurs „Cîntecul a- 
dîncului", la care au partici
pat interpreți amatori de mu
zică ușoară, poeți și plasti- 
cieni amatori din aproape 20 
de județe. Desfășurată sub e- 
gida Comitetului Uniunii sin
dicatelor din întreprinderile 
miniere, petrol, geologie și

energie electrică, Consiliul 
municipal de educație politi
că și cultură-socialistă. Con
siliul municipal al sindicate
lor, manifestarea se înscrie 
în Festivalul național „Cînta- 
rea României", ediția a ll-a, 
ca o frumoasă contribuție, cu 
larg ecou în Valea Jiului, a 
mișcării artistice de amatori.

Fenomenul complex, multi
form, care este arta promo-

vată de amatori, are nevoie 
de astfel de acțiuni, de con
fruntări cu o amprentă edu
cativă, în primul rînd. Acest 
element de valoare a ieșit 
în evidență la toate formele 
concursului. -La muzică ușoa
ră, cum era și de așteptat, va
rietatea interpretativă a aco-

T. SPATARU

• (Continuare în pag. a 2-a)

Azi despre

© (Continuare în pag. a 2-a)

una din cauzele cauzelor nerealizării planului 
TRANSVERSALA ANINOASA - SUD

• Viteza medie de avansare realizată în 
cursul anului 1977 — aproximativ 8
ml/lună I

• Transportul frînează execuția rapidă a 
lucrării care ar rezolva tocmai problema... 
transportului subteran

Ritmul de execuție al lucră
rilor de investiții, cel puțin 
pînăla începutul acestui an, 
a fost un ritm... de melc. Alt
fel, cum ar fi rămas în urmă 
mina Aninoasa cu aproape 
doi ani la această activitate? 
Aceasta dacă vorbim de în
treaga activitate de investiții. 
Dacă însă ne referim la puțul 
auxiliar Aninoasa-sud, după 
cum ne informa topograful 
sectorului, tehnicianul Zeltan 
Huszerl, întîrzierea punerii 
în funcție a acestui obiectiv 
este de aproape 8 ani !

Nu vom insista asupra ne- 
corelării dintre ritmul execu
ției și asigurarea cu echipa
ment a puțului, nici asupra 
faptului că acest sector în 
numai doi ani a avut parte 
de 5 șefi de sector, ci ne vom 
opri asupra ritmului de exe
cuție al celei mai importan-

te lucrări de investiții - trans
versala principală Aninoasa- 
sud — lucrare cheie 
zolvarea transportului 
ductiei extrase de 
11, I'll și IV. Chiar 
pentru acest fapt, 
merita o atenție 
atît din partea 
sectorului, cît și a 
întreprinderii.

Din păcate, vitezele de a- 
vansare înregistrate nu mai 
de mult decît în anul trecut e- 
vidențiază nu preocuparea, 
ci mai degrabă lipsa de in
teres cu care a fost privită 
această lucrare. La o avan
sare de 97 rr4

a ce 
medie 8 ml 

orice

c e e

în re- 
pro- 

sectoarele 
și numai 

lucrarea 
deosebită 

conducerii 
conducerii

într-un an — 
înseamnă în 
pe lună 
profil și în- în

orice rocă ar fi fost săpată 
galeria, nu se poate vorbi de 
un interes deosebit. De fapt,

de acest „interes" s-a „bucu
rat" întregul sector de inves
tiții. Dovadă : în ultima par
te a anului trecut sectorul a 
ajuns să dispună doar de 3 
brigăzi pe 3 schimburi și una 
pe două Schimburi, în condi
țiile programului de lucru cu 
4 schimburi 
interes s a 
prin slaba

a 6 ore. Lipsa de 
manifestat atît 
preocupare pen-

Dorin GHEȚA

^)ă Llltf o rmam
i

I
I

„MOMENTE MEMORA
BILE ALE ISTORIEI PATRIEI* 
a fost tema unei activități 
cultural-educative, organi
zată ieri de elevii clasei 
a IX-a B de la Grupul șco
lar minier Petroșani, în 
cadrul manifestărilor con
sacrate împlinirii d 2050 de 
ani de la crearea primului 
stat dac centralizat și in
dependent. (T.S.).

ÎMPĂDURIRI. Ieri, în ba
zinele forestiere Valea Po
pii, Voievodul, Valea Cim- 
pei din raza ocolului silvic 
Petroșani și-au început ac
tivitatea primele șantiere 
de împădurire din această 
primăvară. In zilele urmă
toare, odată cu sosirea
fectivelor de muncitori, va 
începe activitatea și la 
punctele de plantare de la 
Banița, Galbena și Scărița.

EXCURSIE IN JUDEȚ. 
Peste 40 de pionieri de la 
Școala generală nr. 1 Pe-

e-

troșani au participat la o 
excursie cu tematica istori
că organizată în județ. Ele
vii au vizitat orașul Orăștie, 
cetățile dacice de la Cos- 
tești și Blidaru precum și 
Casa memorială Aurel 
Vlaicu. (M.P.)

ACT DE OMENIE. Luni, 
20 martie a.c., 23 de mi- 
neri și muncitori de la LM. 
Bărbăteni, între care șefii 
de brigadă Francisc Temes- 
vari, Petre Pascu, Nicolae 
Pavel, Andrei Csegh, Atila 
Laszlo, lăcătușul Peter Zol-

ajutorii minieri 
Suciu, Mihai Zmău și com- 
bainerul Jon Bălănescu au 
donat voluntar sînge pen
tru salvarea tovarășului lor 
de muncă Dan Bofan. Bol
navul, însoțit de medicul 
Liviu Durghimescu de la 
spitalul din Lupeni a fost 
transportat cu elicopterul 
la Cluj-Napoca. (Stan IU
REȘ, M. MATYAS, coresp.)

i
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integralăPredarea
Hotărîrea constrictorilor

Florin Comișel

O ÎN TECUL AD ÎNC.ULUI

Plec cu o enormă
Așa cum au remarcat 

dezbateri constructorii 
montorii șantierului Vulcan 
al I.C.M.M., colectivul lor a 
reușit să încheie anul 1977 cu 
rezultate economice bune la 
toți indicatorii. Aceste rezul
tate reflectă, în primul rînd, 
capacitatea de mobilizare a 
comuniștilor, a întregului co
lectiv, sub îndrumarea orga
nizației de bază din șartier, 
față de înde- ___________
plinirea sarci
nilor ce le re
vin în realiza
rea unor obiec
tive industri
ale care, în a- 
cest an și cei 
următori vor 
participa cu o 
însemnata pondere la crește
rea producției de cărbune 
prin mărirea și modernizarea 
capacităților de extracție și 
de preparare.

tată ce a subliniat în acest 
sens la fel ca și ceilalți cons
tructori, șeful de echipă Cons
tantin Frumușelu. „Se părea 
la începutul anului trecut că 
în condițiile sporirii substan
țiale a planului de construc
ții și montaje, ne va fi greu 
să ne perfecționăm munca 
încit să dublăm volumul e- 
xecuției. Prin efortul tuturor, 
acest lucru a fost posibil, la
tă yn motiv de încredere, de 
certitudine chiar, că și în a- 
cest an, cînd planul s-a du
blat din nou vom găsi des
tule resurse, cele mai multe în 
modul de a gîndi și a munci 
al propriului nostru colectiv, 
pentru a ne situa la nivelul 
exigențelor pe care ni le ce
re dezvoltarea și moderniza
rea mineritului din Valea Jiu
lui".

Un asemenea spirit anga
jam. partinic, a caracterizat în 
ansamblu dezbaterile în adu
nare. Ca urmare, comparînd 
ce au făcut pînă acum cu 
ceea ce du de făcut în conti
nuare pentru perfecționarea 
întregii activități pe care o 
desfășoară, participanții la 
adunare, au făcut propuneri 
judicioase izvorîte din cu
noașterea în detaliu a proble
melor cu care se confruntă. 
Subliniind cu toții că mobili
zatoarele sarcini ce le revin 
în 1978 pot fi duse la bun 
sfîrșit, comuniștii Aurel Va- 
siie, șeful unei echipe de dul
gheri, loan Gruian, zidar șet

Adunări de dări 
de seamă 

în organizațiile 
de partid

de echipă, maistrul Emil Anti, 
Eugen Stan — electrician, se
cretarul organizației de tine
ret din șantier, Zaharia Tro- 
fin — dulgher, Petre Pătruț,
— tehnician, Grigore Ciobanu
— lăcătuș, s-au referit la 
principalele căi politico-edu
cative și tehnico-organizatori- 
ce menite să conducă la ma
terializarea măsurilor stabi
lite de către adunarea gene

rală .în. acest 
scop. între a- 
cestea, ei au 
situat pe prim 
plan cerința 
creșterii susți
nute a produc
tivității muncii, 
prin 
carea

zării lucrărilor, 
tilizarea la parametrii înalți 
a utilajelor d i n dotare, 
în care sens au cerut ca și 
programul de dotare cu uti
laje al șantierelor să fie gră
bit. S-a acordat o mare a- 
tenție organizării superioare 
a muncii, comuniștii susținînd 
prin exemple că prin atitu
dinea responsabilă față de 
sarcinile proprii, față de ri
dicarea calificării proprii și 
a tinerilor muncitori, prin în
tărirea disciplinei în forma
țiile de lucru se poate îmbu
nătăți continuu această la
tură de bază a procesului 
productiv. Controlul înfăptui
rii sarcinilor încredințate, în
tărirea rîndurilor organizației, 
influențarea tinerilor munci
tori prin mijloace cît mai di
verse pentru a se stabiliza 
în formații, creșterea rolului 
organizației în conducerea 
colectivă a întregii activități 
s-au detașat, de asemenea, 
ca idei valoroase a dezba
terilor.

Vorbitorii s-au referit, tot
odată, la necesitatea spriji
nirii mai eficiente a șantieru
lui de către conducerea și 
compartimentele de resort a- 
le I.C.M.M. Petroșani în ve
derea rezolvării unor proble
me de dotare, de asigurare 
materială și perfecționare a 
forței de muncă, necesitatea 
pregătirii din timp a investi
țiilor de către beneficiari - 
din punctul de vedere al do
cumentațiilor, amplasamentu
lui și finanțării — și crește
rea operativității în soluțio
narea problemelor ce se i- 
vesc pe parcursul execuției.

satisfacție"
Cunoscut pentru creația sa, compozitorul Florin Comi

șel, artist emerit, a fost președintele juriului de muzică U- 
șoară la festivalul-concurs

— De curind a avut loc 
premiera unei lucrări a dv. 
— stimate tovarășe Florin 
Comișel. Care vă sînt preo
cupările actuale de creație 
muzicală ? '
—- Opereta „Plăieșii" (li

bret și regie — Paul Mihail

intensifi- 
mecani- 

prin u-

A. HOFFMAN

Transversala
• (Urmare din pag. I)

tru aprovizionarea brigăzii 
cu tot ceea ce avea nevoie 
pentru buna desfășurare a 
procesului de producție, cît 
și prin neasigurared continui
tății lucrului la front — bri- 
gaaa era mutată deseori la 
aite lucrări. La toate, acestea 
se adăuga și „rîvna" cu care 
munceau oamenii conduși de 
minerul losif Sooș — și care 
în unele cazuri abia reușeau 
să pună o armătură în 4—5 
schimburi. In cele din urmă 
brigada a fost desființată iar 
locd ei l-a luat o altă bri
gadă, cea mai bună brigadă 
a sectorului de investiții, con
dusa de loan Suceveanu. A- 
ceasta a fost, în mare, situa
ția anului trecut, Care este 
situația în acest an ? S-au 
îmbunătățit condițiile de lu
cru ?

Primul nostru interlocutor 
este șeful de brigadă loan 
Suceveanu : „Aprovizionarea 
este slabă din cauza sectoru
lui de transport care ba nu 
are yagonete goale, ba sînt 
defecte; sau, cînd avem va- 
gonete goale și materiale, 
nu avem mecanic pe „Diesel". 
Mai mult, avem în cale și 
sectorul de producție - care

Un strălucit succes
al artei amatorilor

(Urmare din peg- ■)

pent aproape toate posibili
tățile (de ja mimetism și pî
nă la stiluri personale), fapt 
desprins, fără deosebiri prea 
mari, și din creația literară. 
La artă plastică, în schimb, 
au fost prezente multe lucră
ri meritorii, unele cu adevă
rat remarcabile.

în muzica ușoară, în poe
zie și în arta plastică s-a ma
nifestat faptul că artiștii a- 
matori, susținuți de talent, se 
inspiră din realitatea socialis
tă a țării, cîntă, prin muzică 
sau vers, pictează sau dese
nează, ceea ce se petrece în 
viața oamenilor în mijlocul 
cărora muncesc. Foarte multi 
tineri au cîntat compoziții 
proprii și nu întîmplător unii,

care și-au exprimat gîndurile 
și sentimentele Intr-un limbaj 
artistic de bună calitate, au 
cîștigat trofeul „Lampa mi
nerului" (aur, argint, bronz). 
Din tot concursul se desprin
de ideea prețioasă că artiș
tii amatori au o atitudine 
creatoare, ceea ce demons
trează realizarea unuia din
tre scopurile cultural-educati
ve și artistice ale Festivalului, 
național „Cîntarea României"

„Cîntecui adîncului" a in
trat în tradiția cultural-artis- 
tică a Văii Jiului. La a Vll-a 
ediție, festivalul-concurs a 
înregistrat un succes nu nu
mai de organizare și de par
ticipare artistică, ci și un suc
ces în contribuția la formarea 
unei vieți cultural-educative 
de bună calitate.

„Cîntecui adîncului".

lonescu) a avut premiera pe 
scena Teatrului muzical „Ni- 
colae Leonard" din Galați. In 
această perioadă lucrez la o 
altă operetă, pentru Teatrul 
muzical din Brașov, creație 
cu care intrăm în ediția a 
ll-a a Festivalului național 
„Cîntarea României". In ge
nul cîntec de masă am ter
minat două lucrări pentru Fa
brica de confecții „Zimbrul" 
din Suceava și o alta (pe 
versurile lui Angel Cârstea) 
inspirată din cetățile contem
porane, socialiste, industria
le, care se clădesc la Sucea
va.

— Ați luat parte la Petro
șani, timp de două zile, la 
un concurs de muzică ușoa
ră. Cum opreciați 
manifestare

— Plec cu 
facție, cu un 
mare fericire 
val a reunit forțe artistice a- 
matoare din toate județele 
țării unde se muncește în mi
nerit, petrol, geologie și e- 
nergie electrică. Am remarcat poziforii care creează cîntece 
nu numai o participare mare, 
ci și elemente valoroase, fapt 
care susțin strădaniile pen
tru o calitate nouă, de prim 
plan, și în acest domeniu, Am 
auzit voci frumoase, interpre
tări îngrijite, texte valoroase 
de muzică ușoară, inspirate 
Tie din domeniul mineritului.

,i aceasta 
artistică ?

o enormă satis- 
sentiment de 
că acest festi-

fie piese din repertoriul de 
calitate al genului.

— Concurența au dovedit 
și preocupări componistice. 
Cum le considerați ca va
loare ?
— Referindu-ne la lucrările 

compuse de țineri pentru oa
menii muncii și succesele lor, 
am observat cîteva începuturi 
frumoase, promițătoare. Mă 
gîndesc la Silviu Baban (Vul
can), Gheorghe Olar (Deva), 
Ștefan Răduț (Hunedoara) și 
alții.

— In Valea Jiului ați fost de 
mai multe ori. Realitatea 
nouă, munca minerilor vă 
preocupă In activitatea dv. 
componistică ?
— Am compus, după cum 

se știe, „Cu toată țara, înflo
rește Hunedoara". Dar promit 
să fac parte și eu dintre corn-

despre mineri. Deja m-am în
țeles cu un poet din Valea 
Jiului. In încheiere, urez noi 
succese minerilor Văii Jiului 
și viitoarelor ediții ale festi
valului, care va cjștiga în va
loare printr-o colaborare mai 
strînsă și cu uniunile de crea
ție din țară.

T. SPATARU

PREMIILE FESTIVALULUI
Muzică ușoară

Aninoasa-sud
are o parte din traseul de 
transport al cărbunelui tot 
în această trarsversală, 
unde se și aprovizionează 
cu materiale. Și, pentru că 
sîntem ultimul loc de muncă, 
nici aerul comprimat nu are 
întotdeauna presiunea nece
sară".

In timp ce discutam cu bri
gadierul, în biroul șefului de 
sector intră, în haine de șut, 
cu fața încordată, șeful de 
schimb Gheorghe Lupu, care ' 
trece direct la subiect : „Azi 
aceeași situație ca și ieri — 
nici o goală I Ieri, mecanicul
- Nagy îmi pare că-i zice - 
avea „Dieselul" defect. Pînă 
la urmă maistrul de la trans
port ne-a dat altul. Azi, am 
rămas cu goalele în rampa 
puțului. Dieselistul a plecat 
la „Piscu" și noi iar am ră
mas fără „goale". Dacă fu
gim de colo pînă colo pe 
galerii nu mai facem metri 
'de avansare".

în discuție intervine ingine
rul Gheorghe Negruț, de cî
teva luni șeful sectorului de 
investiții: „Intr-adevăr, trans
portul ne creează mari greu
tăți atît în ceea ce privește 
aproviizonarea cu materiale
— la puțul 7 vagonetele 
noastre cu materiale sînt tre-

pe

cute prin colivie și nu cobo- 
rîte la orizont —, dar și în 
aprovizionarea cu vagonete 
goale și în evacuarea steri
lului ; uneori rămîn peste 
100 de vagonete imobilizate 
cu piatră pe orizontul XI. Dar 
nu numai transportul ne cre
ează greutăți la acest front 
de lucru foarte important. 
Spre exemplu, sectorul VIII 
nu asigură plasarea cu efec
tiv corespunzător a pompelor 

' de evacuare a apelor. Or, 
lucrarea are panta spre sud 
și avansăm cu apa după noi 
în front. Dacă nu se asigură 
evacuarea ei permanentă a- 
vem neajunsuri în ort. In ce
ea ce ne privește pe noi, 
sectorul de investiții, am luat 
măsurile necesare sporirii vi
tezelor de avansare și termi
nării în timp cît mai scurt a 
transversalei și circuitului pu
țurilor. In primul rînd, am 
plasat cea mai bună brigadă 
la acest front de lucru și a- 
vansările au început să creas
că la 3 și chiar 4 armături în 
24 de ore; ceea ce este des
tul de mult Ia un profil de 
16,50 ml. Avem întocmit și 
am trecut din 16 martie la 
realizarea unui program de 
lucru pentru echiparea elec- 
tro-mecanică a puțului auxi-

liar Aninoasa S, de la supra
față la orizontul XI. Prin e- 
chiparea puțului, putem ataca 
din acesta, cu două brigăzi, 
ambele ramuri ale circuitului, 
pentru care sînt întocmite de
ja grafice de execuție. Echi
parea puțului se face în a 
cord global de către forma
țiile conduse de loan Furdui 
și loan Sțamate și sperăm să 
fie gata în mai puțin de două 
luni".

Tot de la inginerul Gheor- 
ghe Negruț am aflat că sec
torul, care acum și-a com
pletat efectivele, și-ci redre
sat și situația realizărilor : 
pe primele două luni are un 
plus de 52 ml, iar pe această 
lună aproape 10 ml pînă azi. 
Am reținut, bineînțeles, ho
tărîrea în ceea ce privește 
urgentarea lucrărilor pentru 
executarea cît mai grabnică 
o transversalei principale A- 
ninoasa-sud și a circuitului 
puțurilor.

• I — „Lampa de aur" : 
Silviu Baban (Vulcan)

• II — „Lampa de argint": 
Eugenia lonescu (Galați)

• — II „Lampa de argint": 
Tatiana Stoica (Moinești)

• III „Lampa de bronz" : 
Mariana Schiller (Petroșani)

• Premiul special al ju
riului — Constanța Chivules- 
cu (Filipeștii de Pădure)

• Premiul pentru cel mai 
bun text cu tematică patrio
tică, revoluționară — Gheor
ghe Olar (Deva)

• Premiul Comitetului ju
dețean de cultură și educație 
socialistă — Victoria Pascu 
(Borzești)

• Premiul tinerei speranțe 
— Amalia Huszerl (Aninoasa)

• Premiul tinereții ■— Vio
rica Balotă (Aninoasa)

al județului Hunedoara — 
Horia Guia (Anina)

• Premiul Comitetului mu
nicipal al U.T.C. Petroșani — 
Nicolae Nicoară (I.M. Baia 
de Arieș)

• Premiul C.U.S. — 
M.P.G.E. — Kacso loszef (I.M. 
Uricani)

• Premiul Centrului de în
drumare a creației populare 
și a mișcării artistice de ma
să al județului Hunedoara 
— Constantin Milițescu (Or
șova)

• Premiul ziarului „Steagul 
roșu" Petroșani — loan Ți-. 
găntele (I.M. Uricani)

Artă plastică

de aur" : 
(sculptură,

Poezie

P.S. Deși sectorul are în 
dotare cărucioare de perfo
rat și mașini de încărcat de 
mare capacitate pînă azi în 
această lucrare foarte impor
tantă nu au fost folosite. 
Sperăm că nu același lucru 
se va intîmpla în continuare.

• I -— „Lampa de aur" : 
Ion Pascal Vlad (Petroșani) 
loan Dan Bălan (Petrila)

• II —. „Lampa de argint: 
Dumitru Fînățeânu (Baia 
Sprie)

• III — „Lampa de bronz": 
Maria Sîrbu (Țicleni)

® Premiul special ai juriu
lui — Dumitru Nechifor (Pe
trila)

• Premiul special pentru 
cea mai bună creație închi
nată muncii oamenilor 
aceste ramuri — Mircea 
draș (Petrila)

• Premiul Comitetului
cultură și educație socialistă

de

• I — „Lampa de aur" : 
Dorin Nedelcu — (pictură, 
Petroșani)

• I — „Lampa
Ladislau Schmidt
Petrila)

• I — „Lampa de aur" : 
losif Ady (sculptură, Baia 
Sprie)

• I — „Lampa de aur" : 
Dafinel Duinea (grafică. Vul
can)

• I — „Lampa de aur" : 
Corneliu Bratei (intarsie, De
va)

• Premiul special al juriu
lui — Alexandru Varga, (toto 
Lupeni)

• Premiul Comitetului mu
nicipal de cultură și educație 
socialistă — Paraschiva Mă- 
ran (pictură, Petroșani)

• Premiul Consiliului muni
cipal al sindicatelor — Cons
tantin Gruiescu (foto, I.M. 
Bocșa)
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Sub genericul „llaciadei“
Pe fundalul competițiilor 

sportive prilejuite de deschi
derea festivă a ediției de 
vară a „Daciadei", dumi
nică au avut loc în orașul 
Vulcan numeroase întreceri 
de handbal, fotbal, volei, 
tenis de cîmp și atletism.

Pe bulevardul Victoriei, 
peste 400 de elevi de la 
școlile din oraș s-au întrecut 
în cadrul „Crosului primăve
rii". In urma desfășurării con
cursului pe categorii de vîrstă, 
pe primele locuri s-au clasat: 
Fete 11-12 ani, Silvia Băn- 
gean, Șc. gen. nr. 1, Elena 
Iriza, Șc. gen. nr. 4, Dorina

Fotbal, divizia B
Victorie meritată la Lupeni
Amenințați de spectrul re

trogradării, jucătorii de la 
„Minerul" Lupeni au intrat 
în teren ferm hotărîți să fa
că totul pentru cucerirea ce
lor două puncte puse în joc. 
încă din primul minut de joc 
gazdele pornesc vijelios la 
atac, dar se izbesc de o a- 
părare calmă și tenace, așa 
că ocaziile de gol sînt puți
ne. In minutul 22 ei ratează 
o mare ocazie șutind balonul 
de la numai 5-6 metri pejîn- 
gă bară. O ocazie rarisimă 
a pierdut și lacob în minu
tul 67, care, aflat singur cu 
portarul, trage în brațele a- 
cestuia. Aflați sub dominarea 
teritorială a gazdelor, jucă
torii de la U,M. Timișoara i- 
nițiază totuși cîteva acțiuni

Divizia C Minerul Vulcan — 
Nera Bozovici 2-0 (2-0)

In primul meci pe teren 
propriu din returul campiona
tului diviziei C seria Vlll-a, 
„M i n e r u 1“ Vulcan a 
început jocul cu o ma-' 
re dorință de victorie. în
că din primul minut fotbaliș
tii de la Minerul asaltează 
poarta oaspeților. Faze de 
gol apar destul de nume
roase, dar nu sînt finalizate 
de Bălosu care, în minutele 2 
și 5, trage pe lîngă poarta 
goală a oaspeților. In min. 
12, în urma unui fault, arbi
trul acordă o lovitură libe
ră, executată cu precizie de 
Mihai Marian care trimite 

Capota, liceu. Băieți: Nicolae 
Prodaq, Șc. gen. nr. 5, Pavel 
Hanciuc, liceu, Marian To
rr a, Șc. gen. nr. 5. Fete 13-14 
ani: Veronica Prisca, Șc. gen. 
nr. 5, Ana Szuto, Șc. gen. nr. 
5, Viorica Stanciu, Șc. gen. 
nr. 3. Băieți : Viorel Marciuc, 
Șc. gen. nr. 5, Petru Crăciun, 
Șc. gen. nr. 1, Ion Chiriță, 
liceu. Fete, 15-16 ani: Came
lia Belea, Camelia Manea- 
ță, Valentina Diaconu, toate 
de la liceu. Băieți: Mihai Ca- 
rec, Pavel Gegiu, llie Tecuță, 
toți de la liceu. Fete, 17-18 
ani: Marioara Alionesc, Ele
na Cochină, Angela Cortis.

periculoase pe contraatac. La 
o asemenea acțiune ei sînt 
pe punctul de a înscrie în 
minutul 26,- dar portarul 

Moise, printr-o intervenție sa
lutară, face ca spectatorii să 
respire ușurați.

Cu toată dominarea, golul 
gazdelor cade tîrziu, dintr-o 
acțiune fixă. In minutul 83 Le- 
ca execută o lovitură liberă 
de la circa 25 metri de poartă, 
mingea șutată cu boltă trece 
peste zidul apărătorilor ad- 
verși și peste portar, strecu- 
rîndu-se în plasă. E 1-0 pen
tru gazde, o victorie greu 
obținută, dar pe deplin meri
tată, o victorie ce dă încă 
echipei minerilor speranța de 
a se menține în divizia B.

I. COTESCll,

mingea în poartă. Deci,
1- 0 pentru gazde. După cî
teva minute, în urma unui a- 
tac prelungit în fața porții, 
lacov combină cu Popescu, 
acesta șutează, portarul Ba
der respinge exact în picio
rul lui lancu, acesta reia și
2- 0. In continuare, deși am
bele combatante fac multă 
risipă de energie și de o- 
cazii ratate prin lancu, Po
pescu, Polgar de la mineri, 
Voin, lordache și Costinaș de 
la oaspeți, scorul rămîne ne
schimbat.

N. ȘTEFANESCU

Băieți : Eugen Lința, Eugen 
Cochină, Marius Stanciu, atît 
la fete cît și la băieți toți 
de la liceu.

Asemenea întreceri au avut 
loc duminică, în toate loca
litățile Văii Jiului.

Sub conducerea consiliilor 
locale pentru educație fizi
că și sport, au fost organiza
te la nivelul localităților în
treceri de cros la care au 
participat un mare număr de 
copii și tineri, lată cîștigăto- 
rii pe localități: Comuna 
Bănița: Dorina Tamaș și 
loan Vladislav. Uricăni: Ga
briela Cioancă și Vasile Per
je. Petroșani: clasele V-VI : 
Corina Rusu și loan Kiss am
bii de la școala generală nr. 
6, clasele Vll-VIII; Rodica Du- 
mitrică - școala generală nr. 
5 și Sorin Apostu - școala 
generală nr. 1. Categoria 
14-17 ani: Marioara Urda și 
Florin Urlic, ambii de la Li
ceul industrial minier. Petri- 
la: Clasa a V-a: Maria Nea- 
goe (liceu) și Mgrius Konicsa 
(Șc. gen. nr. 1), clasa a Vl-a: 
luliana Moraru (Șc. gen. nr. 6) 
și Călin Budescu (liceu), clasa 
a Vll-a: Elena Gălan (liceu) 
și Gheorghe Filip (Șc. gen. 
nr. 5), clasa a Vlll-a: Feli
cia Damianovici și Nicolae 
Butruș, ambii de la școala 
generală nr. 5.

A. SLABII

Lupte
In etapa a IV-a a Campio

natului republican de juniori 
pe echipe desfășurată în sa
la de sport „Jiul" Petrila în 
zilele de 18 și 19 martie a.c,. 
echipa Clubului sportiv școlar 
Petroșani a ocupat locul doi. 
Cele mai bune rezultate au 
fost obținute de sportivii : 
Marian Sișu (68 kg), Vasile 
Plugar (82 kg) clasați pe pri
mul loc și Mircea Risipita 
(62 kg), Mihai Zoltan (74 kg) 
și Ștefan Guzu (90 kg) locu
rile doi, iar Nicuț Muntea 
(100 kg) locul trei. C. ȘTEFAN

Campionatele universitare de schi
Intre 17 și 19 martie, pe 

pîrtiile din Paring, s-au des
fășurat Campionatele Univer
sitare de schi „ediția 1978", 
ediție la care au participat 
studenți din toate centrele u- 
niversitare ale țării. In com
petiția studențească supremă 
a schiului românesc, echipa 
clubului „Știința" al Institutu
lui de mine, a avut o com
portare meritorie prin Simina 
Asandrei și Eugenia Pavel 
care au ocupat locurile 4, 
respectiv 5 la fond fete 5 km. 
De asemenea, la proba de 
fond băieți 15 km, Ion Ră- 
descu s-a clasat pe locul 8.

REZULTATE TEHNICE : sla
lom uriaș I - fete : Mino- 
dora Munteanu (I.E.F.S.), An-

Rugbi, divizia A

Rapid București — Știința Petroșani 6-8
Meci neașteptat de greu 

pentru studenți în întîlnirea 
cu Rapidul, duminică la Bu
curești. In general rugbiștii 
de la Știința au jucat dez- 
lînat, fără orientare, nu au 
aplicat indicațiile tactice ale 
antrenorului, s-a observa că 
nu există întotdeauna o strîn- 
să legătură între pachetul 
de înaintași și linia de trei- 
sferturi... 

gela Manole, Anemarie Wer- 
hasy (Cluj-Napoca). Slalom 
uriaș băieți: Sorin Adăscăli- 
ței (Cluj-Napoca), Vladimir 
Olaru (Brașov),. Octavian Fast 
(Brașov). Slalom fete : An
gela Manole, Anemarie 
Werhasy, Cristina Ene (toa
te Cluj-Napoca). Slalom bă
ieți : Octavian Fast (Brașov), 
Nandor Szabo (Oradea), So
rin Adăscăliței (Cluj-Napoca). 
Fond fete 5 km: Adriana 
Bojte (Oradea), Ileana Gago 
(Oradea), Ștefania Kato (Ti
mișoara). Fond băieți 15 km: 
Costel Terciu (Oradea), Aron 
Gîrbacea (I.E.F.S.), Ion Moise 
(I.E.F.S.).

Ștefan COSTEA

Totuși, în min. 12, Merca 
reușește eseul care schimbă 
egalitatea albă de pe ta
bela de marcaj, dar numai 
pentru puțin timp, deoarece 
rapidiștii simt oboseala ad
versarilor, atacă,’și 2 1. p.c. 
trec printre bare: 6-4.

Repriza a doua, readuce 
în atac echipa studenților; a- 
ceștia practică un joc de 
uzură în terenul advers, fă-

Unul dintre u- 

niversitarii de 

schi ai „Știin

ței" Petroșanii 

Gheorghe Pe- 

trușan.

Foto s 
Geo POPA, 

student

Brevlar sportiv
fOTBAL. Divizia republi

cană de juniori: C.S.S. Pe
troșani - Șoimii Sibiu 2-4; 
C.S.S. Drăgășani - Minerul 
Lupeni 0-1.

GIMNASTICĂ. Echipa Șco
lii generale nr. 4 Petroșani a 
ocupat locul IV la etapa ju
dețeană rezervată categoriei 
7-14 ani. La etapa de zonă 
a campionatelor republicane 
a cluburilor sportive școlare 
desfășurată în orașul Timi
șoara, echipa C.S.S. Petro
șani a ocupat locul IV.

RUGBI. Divizia B. Minerul 
Lupeni - I.O.B. Balș 0-21 și 
Minerul Livezeni - Racemin 
Baia Mare 0-98.

ȘAH. In meciul restanță din
tre Preparatorul Lupeni - 
Minerul Dîlja 1-3.

ră însă ca vreo acțiune a 
lor să-și găsească materia
lizarea. Cu. 5 minute înainte 
de fluierul" final, o acțiune 
frumoasă inițiată de Stoica 
Octav, este preluată de Mer
ca și acesta ajuns în terenul 
de țintă al Rapidului, stabi
lește scorul întîlnirii,

••••••••••••••••••••••••••••••••a*
Miine, meciul 

cu Turcia
După cum este cunoscut, mîine 

la Instanbui, fotbaliștii români 
susțin prima confruntare interna
țională din acest an. întîlnirea 
cu reprezentativa Turciei are 
loc în cadrul „Cupei balcanice".

DIVIZIA B, SERIA A III-A
REZULTATE TEHNICE : Me

talurgistul Cugir — C.I.L. Sighet
1— 1; Gloria Bistrița — Avîntul 
Reghin 3—-0; Mureșul Deva — 
F.C. Baia Mare 1—1 ; Minerul Lu
peni ■— U.M. Timișoara 1—0 ; 
Victoria Călan — Dacia Orăștie
2— 0 ; ,,U“ Cluj-Napoca — Armă
tura Zalău 1—0 ; Chimica Tîrnă- 
veni — Minerul Moldova Nouă 
2—0 ; Aurul Brad — Victoria Că
rei 3—0 ; C.F.R. Timișoara — 
C.F.R. Cluj-Napoca 2—1.

CLASAMENTUL .
DIVIZIA A

CLASAMENTUL
înaintea etapei din 26 mart ie

A.S.A. Tg. M. 22 11 4 7 37-23 26
Poli. Timiș. 22 10 5 7 28-24 25
Steaua 22 9 6 7 48-29 24
Dinamo 22 10 4 8 34-27 24
Jiul 22 11 2 9 39-33 24
U.T. Arad 22 9 6 7 36-34 24
Sp. stud. 22 11 2 9 29-28 24
U. Craiova 22 9 5 8 23-21 23
F.C. Olimpia 22 10 3 9 29-29 23
F.C. Argeș 22 9 5 8 33-34 23
S.C. Bacău 22 8 7 7 29-36 23
F.C. Bihor 22 10 2 10 27-34 22
C.S. Tîrgov. 22 8 5 9 18-25 21
F.C. Petrolul 22 8 4 10 30-29 20

F.C. Constanța 22 8 3 11 27-34 19
Poli. Iași 22 6 6 10 26-24 18
F.C. Corvinul 22 5 8 9 21-23 18
F.C.M. Reșița 22 6 3 13 20-37 15

ETAPA VIITO ARE 26 marție :

F.C. Baia M. 20 11 7 2 45-15 29
C.F.R. Cj.-N. 20 12 4 4 43-14 28
„U“. Cluj-N. 20 13 2 5 40-16 28
Vict. Călan 20 12 2 6 38-16 26
Gloria B-ța 20 11 3 6 42-16 25
Mureșul Deva 20 10 4 6 33-24 24
C.F.R. Timiș. 20 9 3 8 20-19 21
Minerul M.N. 20 9 3 8 19-24 21
U.M. Timiș. 20 8 4 8 27-25 20
Chimica Tîr. 20 8 2 10 27-28 18
Met. Cugir 20 7 4 9 23-31 18
Aurul Brad 20 7 3 10 23-25 17
C.I.L. Sighet 20 6 5 9 24-32 17
Vict. Cărei 20 7 3 10 14-33 17
Dacia Orăștie 20 7 2 11 18-32 16
Armat. Zalău 20 6 3 11 23-32 15
Min. Lupeni 20 7 0 13 14-35 14
Avînt. Reghin 20 14 15 10-66 6

C.S. Tîrgoviște — Univ. Craiova ; 
A.S.A. Tg. Mureș — Steaua ; Sp. 
studențesc — F.C.M. Reșița ; F.C. 
Corvinul — S.C. Bacău ; F.C. 
Constanța — F.C Petrolul ; Po
litehnica Timișoara — Politehni
ca Iași; F.C, Argeș — Jiul ; U.T. 
Arad — Dinamo : F.C. Bihor — 
F.C. Olimpia S. Mare.

ETAPA VIITOARE : F.C. Baia 
Mare — Aurul Brad ; Victoria 
Călan — Mureșul Deva ; C.F.R. 
Cluj-Napoca — U.M. Timișoara ; 
Armătura Zalău — Metalurgistul 
Cugir ; Avîntul Reghin — Mine
rul Moldova Nouă ; Dacia Oră
știe — Chimica Tîrnăveni ; C.F.R. 
Timișoara — Minerul Lupeni ; 
C.I.L. Sighet — „U“ Cluj-Napo
ca ; Victoria Cărei — Gloria Bis
trița.

DIVIZIA C VII

REZULTATE TEHNICE : Me
talurgistul Sădii — Dierna Orșo
va 1—1 ; Constructorul Craiova 
— Chimistul Rm. Vîlcea 3—0 ; 
Minerul Motru — C.S.M. Dr. Tr. 
Severin 1—5 ; Mecanizatorul Și- 
mian r— Lotru Brezoi 2—1 ; Mi
nerul Rovinari — Știința Petro
șani 1—1; Unirea Dr. Tr. Seve
rin— F.O.B. Balș 2—1 ; Con
structorul Tg. Jiu — C.F.R. Cra
iova 3—1 ; Unirea Drăgășani — 
Progresul Băilești 1—1.

CLASAMENTUL

DIVIZIA C VIII

REZULTATE TEHNICE : Me
talul Oțelul Roșu —• Gloria Reși
ța 2—1 ; Minerul Ghelar — Mi
nerul Anina 0—0 ; C.F.R. Sime- 
ria — Electromotor Timișoara 3 
—1 ; Minerul Oravița — Vultu
rii Textila Lugoj 3—1 ; F.I.L. O- 
răștie — Metalul Hunedoara (fos
ta echipă Laminatorul Teliuc) 2— 
0 ( Minerul Vulcan— Nera Bozo
vici 2—0 ; Unirea Sînnicolau — 
Metalul Bocșa 4—0 ; Unirea Tom
natic — Laminorul Nădrag 1—0.

CLASAMENTUL

C.S.M. Dr. T.S. 16 10 5 1 41- 4 25
I.O.B. Balș 16 10 0 6 27-17 20
Știința Petr. 16 7 5 4 26-14 1J
Min. Motru 16 9 0 7 26-26 18
Chim. Rm. V. 16 6 5 5 21-14 17
Lotru Brezoi 16 6 5 5 22-17 17
Metal. Sadu 15 7 3 5 15-15 17
Min. Rovinari 15 6 3 6 14-23 15
C.F.R. Craiova 16 7 0 9 26-27 14
Mec. Șimian 16 6 2 8 23-28 14
Unirea Drăg. 16 5 3 8 18-23 13
Progr. Băilești 15 5 3 7 16-21 13
Unirea Dr. T.S. 15 6 1 8 27-35 13
Dierna Orșova 16 4 5 7 12-24 13
Constr, Cr 16 5 2 8 25-29 12
Constr. Tg. Jiu 16 4 4 8 19-35 12

ETAPA VIITOARE : C.S.M. Dr, 
Tr. Severin — Constructorul Tg. 
Jiu; Unirea Drăgășani — Mine
rul Motru ; F.O.B. Balș — Con
structorul Craiova ; Chimistul 
Rm. Vîlcea — Unirea Dr. IT. Se
verin ; Dierna Orșova — Progre
sul Băilești ; C.F.R. Craiova — 
Lotru Brezoi ; Știința Petroșani 
— Metalurgistul Sadu ; Mecani
zatorul Șimian — Minerul Rovi
nari. I

Min. Anina 16 9 4 3 31-13 22
C.F.R. Sim. 16 10 1 5 25-14 21
Unirea Tomn. 16 8 3 5 30-12 19
Met. Oț. Roșu 16 8 2 6 26-27 18
Min. Ghelar 16 8 1 7 17-17 17
Metalul Hd. 16 7 3 6 21-2'2 17
Min. Oravița 16 6 4 6 21-19 16
F.I.L. Orăștie 16 6 4 6 17-16 16
Gloria Reșița 16 7 1 8 26-29 15
Lain. Nădrag 16 7 1 8 17-21 15
Unirea S.M. 15 6 2 7 19-22 14
Electr. Timiș. 16 7 0- 9 20-28 14
Min. Vulcan 16 5 4 6 13-20 14
Vulturii T.L. 15 5 3 7 23-20 13
Met. Bocșa 16 5 2 9 18-31 12
Nera Bozovici 16 5 1 10 17-31 11

ETAPA V1TTOARE Minerul
Oravița — Metalul Hunedoara ; 
Metalul Oțelul Roșu — Minerul 
Vulcan; Vulturii Textila Lugoj
— F.I.L. Orăștie ; Laminorul Nă
drag — C.F.R. Simeria ; Electro
motor Timișoara — Unirea Sîn
nicolau ; Minerul Ghelar — Me
talul Bocșa ; Gloria Reșița — U- 
nirea Tomnatic ; Nera Bozovici
— Minerul Anina.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN

“REZULTATE TEHNICE : Mi
nerul Paroșeni — Auto Hațeg 1— 
1 ; Minerul Uricani — Parîngtil 
Lonea 3—1; Preparatorul Petrila 
— C.F.R. Petroșani 7—3 ; Mine
rul Aninoasa — l'.M.C. Bîrcea 
0—0 ; E.G.C.L. Hunedoara — 
Constructorul Hunedoara 0—1 ; 
Explorări Deva — Metalul Sime
ria 4—1 ; Aurul Certej — Ener
gia Paroșeni 3—0. Prin retragerea 
Energiei Paroșjni din competi
ție, toate adversarele ei vor be
neficia de cele 2 puncte puse în 
joc.

CLASAMENTUL

Aurul Certej 15 9 5 1 30-12 23.
Expl. Deva 15 10 2 3 39-17 22
T.M.C. Bîrcea 15 10 1 4 32-14 21
Paring. Lonea 15 9 2 4 24-17 20
Min. Aninoasa 15 8 3 4 29-20 19
Constr. Hd. 15 5 8 2 24-14 18
Min. Uricani 15 7 2 6 29-23 16
E.G.C.L. Hd. 15 5 4 6 16-17 14
Prep. Petrila 15 7 0 8 35-40 14
Auto Hațeg 15 5 2 8 27-25 12
Met. Criscior 14 5 1 8 16-31 11
Min. Paroșeni 15 4 2 9 11-23 10
Energ. Paroș. 15 4 1 10 21-44 9
C.F.R. Petroș. 15 3 2 10 20-42 8
Met. Simeria 15 4 0 11 18-42 8

ETAPA VII TOARE MetalIul
Criscior — Minerul Aninoasa ; 
Metalul Simeria — Preparatorul 
Petrila ; C.F.R. Petroșani — Mi
nerul Uricani ; I.M.C. Bîrcea — 
E.G.C.L. Hunedoara ; Parîngul 
Lonea — Aurul Certej ; Energia 
Paroșeni — Auto Hațeg.
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Convorbirile oficiale între tovarășul 
Manea Mănescu și Willi Stoph PRONOSPORT

*1
IMEMENTO

In cursul zilei de luni, au 
continuat convorbirile dintre 
tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., 
primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Willi Stoph, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane.

Cei doi șefi de guverne 
s-au informat reciproc asu

pra succeselor obținute în 
dezvoltarea economico-socia- 
lâ a Republicii Socialiste 
România și Republicii Demo
crate Germane. Au fost exa
minate măsurile concrete 
pentru realizarea acțiunilor 
de cooperare în industriile 
construcțiilor de mașini, me
talurgică, chimică și în alte 
domenii ale producției in
dustriale. în cadrul convor
birilor au fost analizate noi 
posibilități pentru dezvolta
rea colaborării și cooperării

în industrie, agricultură, ști
ință și tehnică, precum și în 
domeniul cultural. Au fost 
abordate, de asemenea, ac
țiunile ce vor fi întreprinse 
de cele două părți pentru 
lărgirea și diversificarea 
schimburilor reciproce de 
mărfuri, precum și pentru 
cooperarea pe terțe piețe.

Tovarășii Manea Mănescu 
și Willi Stoph au avut, tot
odată, un schimb de păreri 
asupra unor probleme actu
ale ale vieții internaționale.

REZULTATELE CONCURSULUI PRONOSPORT 
DIN 19 MARTIE 1978

1. Bologna - Milan 0-0 X
II. Genoa - Atal anta 0-1 2

III. Internazionale - Peru qia 2-0 1
IV. Juventus - Verona 1-0 1
V. Lanerossi - Fiorentina 1-0 1

VI. Lazio - Roma 1-1 X
VII. Napoli - Torino 1-3 2

VIII. Pescara - Foggia 1-2 2
IX. Portul Constanța - F. C. M. Galați 1-2 2
X. Șoimii Sibiu - Chimia Rm. Vîlcea 2-0 1
XI. Unirea Alexandria - Rapid 2-1 1

XII. Mureșul Deva - F. C. Baia Mare 1-1 X
XIII. C. F. R. Tim. - C. F. R. Cluj-Napoca 2-1 1

Fond de premii : 505 204 lei.

FILME

PETROȘANI - 7 No
iembrie: Spada neagră; 
Republica: In sfîrșit ne 
înțelegem; Unirea: Eva
dați din viitor; PETRILA : 
Oaspeți de seară; LO- 
NEA: B.D. intră în acțiu
ne; ANINOASA: Fără 
povești nu se face nimeni 
mare; VULCAN: Spaniole 
la Paris; LUPENI - Cul
tural: Să nu crezi că nu 
mai exist ; Muncitoresc: 
Salvați orașul.

TV

Evoluția situației din sudul Libanului
BEIRUT 20 (Agerpres).

După cum informează pos
tul național de radio „Vocea 
Libanului" - reluat de agen
ția Associated Press -, trupele 
'israeliene și-au intensificat, 
luni, acțiunile ofensive pen
tru a-și consolida așa-zisa 
„zonă-tampon" ocupată în 
sudul Libanului. Raiduri ale 
aviației israeliene și tirurile 
artileriei de pe vasele de 
război au lovit, în tot cursul 
nopții de duminică și în di
mineața zilei de luni, pozițiile 
palestiniene. De teama bom
bardamentelor aviației și ar
tileriei israeliene, 60 000 pa
lestinieni și 100 000 libanezi 
și-au părăsit căminele.
întreg sudul Libanului - pînă 

la vărsarea fluviului Litani 
în mare, cu excepția unei fîșii 
înguste, care înconjoară ora
șul Tyr - 10 la sută din 
teritoriul țării - se află, în 
prezent sub controlul arma
tei israeliene, a arătat un 
purtător de cuvînt militar 
israelian, potrivit agenției 
France Presse. Ocuparea a- 
cestui teritoriu a fost anun
țată, duminică seara, de co
respondenții militari israe- 
lieni.

Un purtător de cuvînt mi
litar palestinian a declarat, 
luni, potrivit agențiilor inter
naționale de presă, că for

țele palestiniene au reușit să 
oprească înaintarea trupelor 
israeliene spre orașul-port 
Tyr.

Chiar și după 12 ore de 
la adoptarea, de către Con
siliul de Securitate al O.N.U., 
a rezoluției care cerea Is
raelului să-și înceteze ope
rațiunile militare în Liban, în. 
apropierea acestui oraș se 
dădeau lupte.

Potrivit surselor palestini
ene, pierderile provocate 
Israelului se ridică la 450 oa
meni, 100 vehicule blindate 
și 4 avioane. în ce privește 
forțele palestiniano-libaneze 
- precizează aceeași sursă - 
ele au înregistrat 140 morți, 
răniți dispăruți și 50 vehi
cule blindate distruse sau 
avariate. S-au înregistrat 
victime în rîndurile popu
lației civile.

Purtători de cuvînt militari 
ai Israelului apreciază la a- 
proximativ 20 numărul mili
tarilor israeiieni morți în 
cele cinci zile de luptă.

în teritoriile arabe ocupate, 
îndeosebi în Cisiordania, 
au continuat luni, pentru a 
patra zi consecutiv, manifes
tațiile de protest împotriva 
agresiunii israeliene în su
dul Libanului. in sectorul 
arab al ierusalimului a avut 
loc o demonstrație organi
zată de tineri arabi. Demon

strații similare au avut loc 
în tabăra de refugiați de la 
Anata, din zona răsăriteană 
a Ierusalimului. Pe ruta din
tre Ierusalim și Ramalah au 
fost ridicate baricade. La 
Hebron în sudul Cisiordaniei 
a avut loc o grevă a comer- 
cianților. în rîndul manifes- 
tanților au fost operate ares
tări.

Guvernul libanez s-a în
trunit luni în sesiune extra
ordinară prezidată de șeful 
statului, Elias Sarkis, pentru 
a examina evoluțiile din su
dul țării. De asemenea, Ca
mera Deputaților, care a ți
nut o sesiune cu ușile închi
se, a adoptat o moțiune ce- 
rînd guvernului libanez să 
depună eforturi în vederea 
aplicării rezoluției Consiliului 
de Securitate și reinstituirii 
suveranității statului în sudul 
țării. De asemenea, rezoluția 
cere să se ia măsurile soci
ale urgente necesare pentru 
ajutorarea refugiaților- - al 
căror număr s-ar ridica la 
200 000.

Un purtător de cuvînt al 
Departamentului securității 
libânezfe de stat a declarat, 
potrivit agenției A.P., că pînă 
dumnică seara în Liban s-au 
înregistrat 1 168 morți liba
nezi și palestinieni, ca ur
mare a agresiunii israeliene.

PRONOEXFRES
REZULTATELE TRAGERII PRONOEXPRES DIN 19 MARTIE 

Faza I

Extragerea I : 14, 22, 24, 11, 8, 12
Extragerea a ll-a : 28, 6, 4, 42, 8, 14
Extragerea a lll-a : 15,- 41, 1, 16, 30, 38
Extragerea a IV-a : 42, 32, 21, 4, 2, 8

Faza a ll-a

Extragerea a V-a : 42, 36, 23, 2, T7
Extragerea a Vl-a : 2, 33, 18, 7, 10
Extragerea a Vll-a : 28, 33, 43, 24, 39
Extragerea a Vlli-a : 28, 14, 45, 43, 41

Fond de premii : 1 980 722 lei.

Rezoluție a Consiliului 
de Securitate în problema 

Libanului
NAȚIUNILE UNITE 20 (A- 

gerpres). - Consiliul de 
Securitate a aprobat, dumi
nică seara, mandatul și pla
nul de acțiune propuse de 
secretarul general al Națiu
nilor Unite pentru forța in
ternațională interimară
O:N.U. care va staționa în 
sudul Libanului.

Rezoluția adoptată, în 
urma unui proiect britanic, 
cu 12 voturi pentru, două 
abțineri și o neparticipare 
la vot, stipulează că forțele 
O.N.U. vor fi stabilite pentru 
o perioadă de șase luni, 
mandatul lor putînd fi reîn
noit după necesitate, cu con
diția ca să decidă astfel 
Consiliu! de Securitate.

BEIRUT 20 (Agerpres). - 
După" cum relatează agenția

Associated Press, Organiza
ția pentru Eliberarea Palesti
nei (O.E.P.) a salutat rezo
luția Consiliului de Securitate 
care cere retragerea ime
diată a Israelului din sudul 
Libanului. Intr-o declarație 
reluată de agenția mențio
nată, Mahmoud Labadi, pur
tătorul de cuvînt oficial al 
O.E.P. a a ătat că „ceea ce 
ne interesează pe noi din 
rezoluție este retragerea ime
diată și necondiționată a is- 
raeliemlor din sudul Liba
nului". El a precizat, toto
dată, că rezoluția „nu ia în 
considerare cauza poporului 
palestinian, iar dreptul său 
ta autodeterminare nu este 
privit ca un punct central al 
crizei din Orientul Mijlociu",

După răpirea
ROMA 20 (Agerpres).

Ancheta în legătură cu ră
pirea președintelui Partidu
lui Democrat-Creștin Italian, 
Aldo Moro, și asasinarea 
celor 5 membri ai escortei 
saie continuă în ritm accele
rat. Comitetul pentru securi
tate, organism prezidat de 
șefui guvernului pentru a 
controla activitatea serviciilor 
secrete italiene, se află mo
bilizat în permanență la se
diul său în vederea urmări
rii evoluției anchetei.

in timp ce perchezițiile, ia 
care participă și armata.

lui Aldo Moro
continuă, în special în car
tierele din nord-vestul Romei 
și la ieșirile din oraș, poli
ția a difuzat portretele „ro
bot" a trei persoane care se 
presupune că au participat 
la răpirea lui Aldo Moro. 
in vederea depistării auto
rilor răpirii lui Moro, co
operează poliția italiană cu 
poliția vest-germană și 
britanică.

Pe de altă parte, în în
treaga Italie au continuat 
manifestări de protest îm
potriva răpirii lui Aldo 
Moro.

POPULAȚIA TARILOR 
MEMBRE ALE C.E.E.' va creș
te cu 4,4 milioane persoane 
pînă în anul 1985, în timp ce 
șomajul va afecta, în aceeași 
perioadă, 9,7 milioane per
soane, precizează urr raport 
al Comisiei Pieței comune dat 
publicității luni la Bruxelles, 
In prezent, numărul șomerilor 
din Piața comună depășește 
6 milioane.

SUB AUSPICIILE secțiunii 
poloneze a Societății euro
pene culturale, ia Uniunea 
scriitorilor din Varșovia a 
avut loc o seară consacrată 
literaturii romane contempd- 
rane. Scriitoarea Danuta 
Bienkowska a făcut o pre
zentare amplă a romanului, 
poeziei și dramaturgiei ro
mânești.

APROAPE 30 000 DE PER
SOANE lipsite de posibilita
tea unui loc de muncă, ve
nite din toate regiunile Spa
niei, au participat ia o am
plă demonstrație organizată 
la Madrid în semn de protest 
față de creșterea șomajului 
și inflației. Toate sindicate
le spaniole și-au manifestat 
sprijinul față de această ac
țiune, în Spania șomajul a- 
fectînd aproape 2 800 000 de 
persoane.

CIRCA 2 500 DE PERSOA
NE au manifestat în fața re
ședinței din Delhi a primu
lui ministru, Morarji Desai, 
împotriva creșterii preturilor. 
Poliția a folosit gaze lacri
mogene pentru a-i împrăștia 
pe manifestanți.

Secția întreținere, reparații 
drumuri și siguranța 

circulației — Deva
— str. Ri'ndunicii, nr. 3/a, telefon 133 27 —

ÎNCADREAZĂ PRIN CONCURS 
SAU EXAMEN PENRU FORMAȚIA 

MIXTURI BETOANE LIVEZENI

— subinginer în specialitatea construcții 
drumuri și poduri.

Cererile se vor depune la sediul secției 
pînă la data de 27 martie 1978.

De asemenea, ÎNCADREAZĂ URGENT :
— conducători auto

încadrările se fac conform prevederilor 
legilor nr. 12/1971 și nr. 57/1974.

Cooperativa
„Deservirea" Lupeni

anunță
O ACTIVITATE NOUĂ :

— reparat și revopsît haine de piele
Comenzile se primesc zilnic, la următoa

rele unități :
— Secția marochinărie din complexul 

Uricani ;
— Magazinul de expoziție din strada 

T. Vladimirescu, nr. 56, Lupeni ;
— Magazinul de expoziție din complexul 

Vulcan.

Mica publicitate
VÎND „Skoda 1 000 MB", 

stare perfectă, Petrila, str. 
Cimpa, nr. 28. (147)
- VlND „Trabant 601", Pe

troșani, strada Saturn, bloc 
16, sc. i, ap. 11. (150)

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefon 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții).

9,00 Teleșcoală; 
Antologia filmului 
copii și tineret; 10,45 Pu
blicitate; 10,55 In alb și 
negru: „Istețul Boome
rang" (II); 11,45 Telex; 
16,00 Telex; 16,05 Tele
școală; 16,35 Curs de 
limbă engleză; 17,05 La 
volan ; 17,20 Viața muzi
cală; 18,00 Film docu
mentar: „Sigiliul Romei". 
Producție a studioului 
„Sahiafilni"; 18,10 Publi
citate; 18,15 Cîntece și 
balade din timpul răscoa
lei din 1907; 18,30 Lec
ții TV pentru lucrătorii din 
agricultură; 19,00 Tribu
na TV; 19,20 1001 de
seri; 19,30 Telejurnal; 19,50 
Forum cetățenesc; 20,20 
Teatru TV: „Grădina cu 
trandafiri" de Adi An
dries. Premieră TV; 22,00 
Vedete internaționale; 
22,20 Telejurnal.

RADIO

10,00 
pentru

5,00 Buletin de știri; 
5,05 RitmUrl matinale; 
6,00 Radioprogramul di- 
mineții; 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Revista presei; 8,10 
curierul melodiilor; 9,00 
Răspundem ascultătorilor; 
10,00 Buletin de știri; 
10,05 Melodii din opere
tele lui Coard. 10,40 Mio
rița; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Atlas folcloric; 
11,35 Discoteca „U“; 
12,00 Buletin de știri; 
12,05 Din comoara folclo
rului nostru; 12,35 Muzică 
ușoară; 13,00 De la 1 la 
3; 15,00 Clubul curioșilor; 
16,00 Radiojurnal; 16,15 
Cîntece; 16,25 Coordona
te economice; 16,40 Mu
zică ușoară; 17,00 Bule
tin de știri; 17,05 Memo
ria pămîntului românesc; 
18,00 Orele serii ; 20,00
Concertul corului, de ca
meră : al Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu" ; 
21,30 România - peisaj 
industrial contemporan; 
21,45 Cadențe sonore 
22,00
23,00 Bijuterii muzicale; 
23,30-5,00 Non stop mu
zical nocturn.
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leteorologică I 
anunță: ieri I
maximă a I

la Petroșani a |
+ 5 grade, iar la ■
de -1 grad. Mi- | 
au fost cuprinse ’ 
grade și respectiv |

I
I
I
I
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O zi într-o oră;

VREMEA

Stația m( 
din Petroșani anunță: 
temperatura 
aerului 
fost de 
Paring 
nimeie 
între 0 
- 8 grade.

Stratul de zăpadă 
Paring: 20 cm.

Pentru următoarele 
de ore : Vremea va fi în 
general rece cu înnorări 
temporare, izolat va 
ploua, vînt moderat cu 
intensificări din N-V. 
Maximele vor fi cuprinse 
între +7 și -12 grade, 
iar minimele între 
grad si + 4 arade.

la

24

PIERDUT legitimație de ser
viciu, pe numele Pobar La 
dislau, eliberată de Preua- 
rația Petrila. Se declară 
nulă. (148).

TIPARUL : Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67


