
PROLETARI DIN TOATE JĂRILE, UNIȚI-VA f Mesaje adresate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, președintele 

Republicii Socialiste România, către 
Fazal Elahi Chaudhry, președintele 
Republicii Islamice Pakistan, și către 

generalul Mohammed Zia-ul Haq, 
administrator-șef al legii marțiale, 

șef al Guvernului Republicii 
Islamice Pakistan

Plenara 
Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român
Miercuri, 22 martie 1978, s-a des

chis plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

Lucrările plenarei sînt conduse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român.

La ordinea de zi, adoptată în una
nimitate, sînt înscrise următoarele :

1. Cu privire la perfecționarea 
conducerii și planificării economico- 
financiare.

2. Cu privire la participarea la be
neficii a oamenilor muncii.

3. Raportul cu privire; la efectivul, 
compoziția și structura organizato
rică a partidului la 31 decembrie 
1977.

4. Raportul cu privire la activi
tatea desfășurată de organele de

partid, de stat și organizațiile de 
masă în anul 1977 pentru înfăptuirea 
politicii de cadre a partidului.

5. Raportul cu privire la activita
tea internațională a partidului și 
Statului în anul 1977 și la principa
lele orientări ale activităților pe plan 
extern în anul 1978.

6. Proiectul de hotărîre cu privire 
la activitatea de rezolvare a propu
nerilor, sesizărilor, reclamațiilor și 
cererilor oamenilor muncii.

7. Probleme organizatorice.
Ca invitați, Ia lucrările plenarei 

participă prim-secretari ai comitete
lor județene de partid, care nu sînt 
membri ai Comitetului Central, unele 
cadre din ministere, instituții cen
trale și organizații de masă, redactori 
șefi ai presei centrale.

Lucrările plenarei continuă.

La I.U.M.P. Se elaborează o nouă șarjă de oțel.

I La I. M. Vulcan ;

1 537 tone |
= de cărbune î 
; peste plan

In cea dintîi zi a ulti- • 
■ mei decade a lunii, colec- : 
î tivul minerilor din Vul- : 
: can a realizat, suplimen- ; 
: tar, o producție de 537 i 
i tone cărbune. Un aseme- i 
i nea rezultat confirmă, o ; 
: dată mai mult, elanul și i 
: hotărîrea minerilor vulcă- ‘ 
; neni de a încheia luna i 
: martie a anului cu însem- : 
: nate depășiri ale sarcini- : 
Ș lor în cărbune, angaja- ■' 
; ment concretizat pînă a- j 
; cum în realizarea „la zi', ț 
j peste prevederi, a peste Ș 
i 2 400 tone, cifră la care ; 
ț participă cu un aport ■ 
I substanțial colectivele sec- j 
I toareior II, V și I ale mi- : 

nei.

Durata 
reparației — 

redusă 
la jumătate

La preparația Petrila a 
fost repus în funcțiune în 
termen record un pod 
basculant de 100 tone, 
destinat alimentării și cîn- 
tăririi automate a cărbu
nelui care se livrează be
neficiarilor. Reparația ca
pitală a instalației a fost 
executată de echipele 
de lăcătuși con
duse de Mihai Sercan și 
loan Ciur care, valorifi- 
cînd priceperea și expe
riența de care dispun în 
asemenea intervenții, și-au 
organizat astfel activita
tea îneîf au redus durata 
reparației la jumătate, 
respectiv la o săptămînă. 
Trecerea în scurt timp la 
capacitatea maximă a 
instalațiilor de încărcare 
a permis eliminarea unor 
stagnări în procesul pro
ductiv al preparatorilor.

Gh. ARȘOI, 
corespondent

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a 
adresat mesaje lui Fazal 
Elahi Chaudhry, președintele 
Republicii Islamice Pakistan, 
și generalului Mohammed 
Zia-ul Haq, administrator-șef 
al legii marțiale, șef al Gu

Practica studenților — 
pas important spre 

viitoarele locuri de muncă
întregul proces instructiv-e- 

ducativ de la Institutul de 
. mine este orientat către edu
carea prin muncă și pentru 
muncă a studenților, latura 
aplicativă a tuturor activită
ților fiind strîns legată de 
producția materială, de via
ța social-politică a țării. în 
acest an universitar, întreaga 
atenție este orientată spre 
integrarea tuturor formelor 
de instruire cu activitățile 
practice de cercetare, proiec
tare și producție. Practica 
productivă a studenților cons
tituie, o latură esențială, 
desfășurîndu-se în strînsă con
cordanță cu celelalte laturi 
ale complexului proces de 
formare a viitorilor specialiști 
conducători de tehnologii și 
de colective de muncă.

La baza pregătirii practice 
a studenților stă un plan-ca- 
dru care cuprinde conținutul 

vernului Republicii Islamice 
Pakistan, în care se face un 
apel de a se opri executa-, 
rea sentinței și de a se co
muta pedeapsa cu moartea 
pronunțată împotriva lui 
Zulfikar Aii Bhutto, fost 
prim-ministru al Republicii 
Islamice Pakistan.

activităților, eșalonat pe ani 
de studii și pe diverse tipuri 
de tehnologii și de zăcămin
te care se exploatează în ța
ra noastră, de fapt acele 
locuri unde vor munci viito
rii noștri absolvenți. In acest 
an universitar practica s-a 
desfășurat și se va des
fășura în continuare, co

masat pe parcursul celor două 
semestre astfel, că, în afara 
perioadelor de examene și 
a vacanțelor, în fiecare peri
oadă sînt ani de studii care 
o efectuează.

Acest mod de organizare a 
fost generat de necesități de 
ordin pedagogic, de posibi
litățile de cuprindere ale în-

Conf. univ. dr. ing. 
Constantin TEODORESCU, 

Institutul de mine Petroșant

• (Continuare în pag. a 2-a|
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IN VALEA JIULUI s-a în
ființat o filială a Casei ju
dețene a corpului didactic 
cu sediul, provizoriu, la 
Școala generală nr. 4 din 
Petroșani. Prin organizarea 
și activitatea ei, filiala va 
fi un for metodologic în 
învăjămîntul municipiului, 
coordonînd și stimulînd 
perfecționarea profesională 
a tuturor cadrelor, didacti
ce. (T.S.)

CONCURS DE SCHI. Sub 
genericul „Daciadei", du
minică, 26 martie, pe pîrtia 
mare din Parîng vor avea 
loc întrecerile de schi alpin 
din cadrul celei de a ll-a 
ediții „Cupa telefericul". 
Organizată de asociația 

I .sportivă I.G.C.L. Petroșani, 
I competiția este deschisă tu- 
I furor iubitorilor de schi, le

gitimați și nelegitimați in- I 
diferent de vîrstă. (C.D.) I

„LACTO" RENOVAT. Igi- | 
enizată, modernizată și ' 
dotată cu mobilier nou, u- | 
nitatea „Lacto“ din Petro- ■ 
șani se află în fază de re- I 
deschidere fiind din nou la 
dispoziția amatorilor de 
preparate culinare dietetice. 
(T.V.).

LA MINA DÎLJA, loan 
Doană, maistru, Adalbert 
Laszlo și Petru Samotă, 
muncitori, își împart cu 
cinste meritatul titlul de in
ventatori. Realizarea lor 
- presa pentru formarea gu
lerului la burghiele hexago
nale pentru perforare 
aduce unei singure între
prinderi miniere o econo
mie medie anuală de 
100 000 lei. (I.M.)

tui informăm
__ _____________ >

Azi despre: Complexele niecaniz<ite
Inginerul șef al I. M. Paroșeni, loan BESSERMAN, care a vizi

tat abatajele dotate cu complexe, in calitate de invitat al redacției, 
în acțiunea de sprijin a activității la mina Aninoasa, declară :

• Din punct de vedere tehnic, probleme deosebite nu se ridică
• îmbunătățirii organizării întregii activități însă, trebuie 

să i se acorde cea mai mare atenție

Am văzut abatajele meca
nizate de la întreprinderea 
minieră Aninoasa. Din punct 
de vedere tehnic, probleme 
deosebite nu se ridică nici 
în ceea ce privește modul în 
care a fost executată monta
rea, nici legat de exploatarea 
lor. Mai mult, unu! dintre 

complexe, cel mînuit de bri
gada lui llie Nicolae, arată 
foarte bine — cadre aliniate, 
nici unul cedat, curățenie și 
ordine pe întregul abataj. 
Doar la cel de-al doilea, la 
cel condus de maistrul Ion 
Horhotă, situația este mai 
deosebită — toate cadrele 

complexului fiind înclinate. Un 
cadru, două, trei, se întîmplă 
să se încline, dar chiar tot 
abatajul ? Asta-i prea mult 
— indiferent de motive și jus
tificări. Dar și această situa
ție se poate remedia.

Problema care mi se pare 
că încă nu este rezolvată la

acest sector este organizarea 
muncii. In condițiile de zăcă- 
mint existente la Aninoasa; 
se impune neapărat o viteză 
de avansare mai mare. Or; 
pentru aceasta trebuie în pri
mul rînd pus la punct trans
portul, evacuarea cărbunelui 
din abataje. Discutam cu șe
ful de schimb Vasile Imbru 
și spunea că trei-patru ore 
pe schimb minerii din. abata
je stau din cauza benzilor, a 
silozului care este plin, a ab
senței vagonetelor goale. Un 
alt miner, Ion Simion, susți
nea cq schimburi întregi s-a 
întîmplat să nu poată fi miș- 
cate transportoarele. In fe
lul acesta, fără o corelare de
plină a activității de trans
port, de evacuare a cărbu
nelui cu activitatea comple
xelor mecanizate, se poate
compromite chiar ideea de 
mecanizare, cum s-a întîmplat 
să constat la unul din șefii 
de schimb de la unul dintre 
complexele mecanizate, la 
minerul Gavril Jiescu. Pentru 
el, benzile erau „o pacoste". 
Dar nu știa decît foarte vag

• (Continuare în pag. a 2-a}
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Săptămîna Teatrului de comedie 
in Valea Jiului

Fiecare zi din această 
săptămînă oferă publicului 
spectacole de toarte pro
nunțat nivel artistic (recita
lul „Poemele luminii" sau 
comedia „Zăpăcitul" de Mo- 
liere), dar și ocazia intilni- 
rii, sau reintilnirii, cu actori 
de comedie cunoscuți din 
teatru, film sau prin inter
mediul televiziunii. Aceasta 
a fost nota specifică ieri și 
va fi și astăzi.

Actorii bucureșteni, cadre
le didactice și studenții Ins
titutului de mine au stabi
lit, aseară, un dialog, pre- 
zentindu-și preocupările, cu- 
noscindu-și intr-un fel mai 
direct munca artistică, la 
teatru, educativ-formativă, 
la institut. Silviu Stăncules- 
cu, a susținut, cu distincție 
și farmec, un spectacol-reci- 
tal in aulă. Tot în domeniul 
schimbului de experiență ar
tistică, intre actorii bucureș
teni și colectivul Teatrului 
de stat din Petroșani (care 
a prezentat aseară, printr- 
un spectacol-dezbatere, pre
miera piesei „O anecdotă 
provincială" de A. Vampi
lov) au avut loc intîlniri cu 
caracter de lucru.

Dar prezența actorilor 
Teatrului de comedie in 
Valea Jiului prilejuiește 
schimburi de experiență și 
cu artiștii amatori. O astfel 
de acțiune are loc astăzi 
(ora 16) la Casa de cultură 
din Petroșani. Metoda o- 
rientării muncii cu artiștii 
amatori și de a prezenta

Elevi Practica studenților
la activități 

patriotice
și educative
„ACȚIUNILE NOASTRE", 

astfel și-au intitulat pionierii, 
uteciștii și șoimii patriei de 
la Școala generală nr. 5 Pe
troșani activitățile patriotice 
și educative desfășurate du
minică. Acestea nu au fost 
puține și s-au împletit armo
nios cu cele cultural-sportive 
și politico-ideologice.

Șoimii patriei și pionierii 
claselor II—IV au „declarat 
război" hîrtiilor din cartier și 
din împrejurimile școlii, iar 
băieții claselor V—Vili, -prin 
săparea celor peste 100 de 
gropi pentru plantat arbori 
și arbuști, vor să îmbrace 
cartierul școlii noastre în fru
moasa haină a primăverii. 
jKesigur, nici fetele nu au fost 
finei puțin harnice. La sfîrșitul 
BEțiunilor au asistat la in- 
jftesanta expunere despre 
Va ' ul lui Ștefan cel Mare în 
B»oria patriei, în cadrul ac
țiunii „2050 de ani de la for
jarea primului stat dac cen- 
'walizat și independent".
■# Și dacă intim ac
țiunile de înfrumusețare și 
amenajare a camerei pionie
rilor, repetițiile făcute la for
mațiile de teatru, dansuri, co
rul Casei pionierilor cît și 
participarea elevilor la „Cro
sul tineretului", faza munici
pală, putem spune că cei 
jpeSte 1000 elevi ai școlii au 
avut cu adevărat o zi „plină".

Prof. Lucretia PAVEL, 
corespondent

Spre casă, după încă 
un șut la mina Paroșeni.

Foto : Ion LEONARD

In cadrul „Săptamînii Teatrului de comedie", fo
toreporterul a surprins un dialog între actori bucu
reșteni și actorii Teatrului din Petroșani.

spectacole comune se ma
nifestă și aici, in Valea 
Jiului, la actorii bucureșteni. 
Au început pregătirile pen
tru spectacolul comun „Un 
cîntec, un zîmbet, o floare", 
care va ii pregătit pentru 
sîmbâtă. Actorii Ion Lucian 
și Dem. Savu au văzut for
mații artistice de amatori, 
formîndu-și o impresie plă
cută despre varietatea și 
calitatea mișcării de ama
tori din municipiu. „Săptă
mîna Teatrului de comedie

• (Urmare din pag. I) 

treprinderilor miniere și de 
programul de măsuri cu pri
vire la îmbunătățirea activi
tății politice, economice și 
sociale din Valea Jiului, în 
care se prevede ca studenții 
să participe la ' realizarea 
planului direct, la fronturile 
de lucru, în regim de înca
drat în producție.

O parte din studenți efec
tuează practica în atelierul 
de producție al institutului, 
participînd la realizarea u- 
nor piese de schimb, suban- 
sarrble și ansamble de ma
șini și instalații pentru unită
ți economice productive, ma
terial ■ didactic pentru alte 
instituții de învățămînt pre
cum și aparate, dispozitive 
și utilaje pentru autodotare.

Urmînd întocmai indicațiile 
date de conducerea partidului 
marea majoritate a studen
ților institutului nostru au mun
cit în întreprinderile miniere 
din Valea Jiului, au răspuns cu 
entuziasm chemării de a por- 
ticipa fa realizarea planului 
de producție. Numai în se-

în Valea Jiului", prin diver
sitatea acțiunilor spectacu
lare și dorința de a stabili 
a legătură directă și caldă 
cu publicul, este o manifes
tare despre a cărei valoare 
ne convinge fiecare zi.

• Spectacolul de poezie 
„Poemele luminii", interpre
tat de Silviu Stănculescu, 
este prezentat astăzi (ora 
17) pe scena Casei de cul
tură din Deva, urmînd ca 
în zilele viitoare să fie din 
nou in Valea Jiului.

I
I 
î
I 
ț

*
î
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*
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mestrul I al acestui an uni
versitar, aproximativ 850 de 
studenți au efectuat practica 
productivă în regim de înca
drat în muncă, astfel contri
buind la realizarea unei pro
ducții de cărbune de peste 
35 000 tone și peste 3100 mc 
la înaintări.

Recent, secretarul Comite
tului municipal de partid a 
analizat modul în care se 
desfășoară practica produc
tivă a studenților și elevilor 
din Valea Jiului, in spiritul 
măsurilor stabilite în semes
trul al doilea vom acționa 
și mai hotărît pentru perfec
ționarea activității în acest 
domeniu. Pe lîngă studenții 
care vor munci în atelierul 
de producție al institutului și 
la minele de minereuri și 
de lignit, în Valea Jiului vor 
efectua practica încă 670 
studenți, dintre care 464 în 
regim de încadrat. Mergînd, 
deci, pe linia perfecționării 
organizării acestei activități 
de mare valoare educativă, 
continuînd practica studenți
lor în regim de încadrare în

Un reușit schimb de experiență
Din inițiativa Comitetului 

municipal Petroșani al U.T.C., 
la Clubul tineretului din Uri
cani a avut loc un schimb de 
experiență pe tema : „Orga
nizarea și desfășurarea acti
vității cultural-artistice în 
rîndul tineretului". Au parti
cipat primii secretari ai co
mitetelor orășenești ale U.T.C. 
din Valea Jiului, secretarii și 
secretarii adjuncți cu proble
me de propagandă ai comi
tetelor U.T.C. din întreprin
deri și instituții, cadre din a- 
paratul local de partid și de 
stat, activiști culturali.

In cadrul schimbului de ex
periență au avut loc dezba
teri vii, interesante, privind 
stilul de muncă, metodele fo
losite de organele și organi
zațiile U.T.C. în activitatea 
de antrenare a tinerilor la 
viața cultural-artistică a lo
calităților, la asigurarea u- 
nui conținut educativ, tuturor 
acțiunilor cultural-artistice.

împărtășind din experiența 
organizației de tineret de la 
I.M. Uricani, tovarășul loan 
Carvațchi, secretarul comite
tului U.T.C., a subliniat că 
centrul de greutate al între
gii activități educative îl 
constituie sprijinirea produc
ției. Acestui scop îi sînt sub
ordonate modalități diverse 
de educare a tinerilor, de or
ganizare a activității cultu
ral-artistice. Pentru perfecțio
narea stilului de muncă al 
secretarilor a fost organizată 
o întîlnire tematică Ta nive
lul întreprinderii, în cadrul 
căreia organizația nr. 2 a 
lansat o chemare către toate 
celelalte organizații pentru 
îndeplinirea angajamentului 
colectiv anual înainte de ter
men. Această acțiune s-a 
bucurat de ecou favorabil, 
evidențiindu-se tinerii din or
ganizațiile nr. 1, 2, 5, și 8. 
Vasile Pupăzan, prim-secretar

colectivele de mineri, condu
cerea institutului va manifes
ta atenție pentru noul atelier 
de producție care va fi ter
minat și echipat pînă la sfîr- 
șitul anului universitar. Un 
alt aspect este acela că atît 
institutul, cît și întreprinderile 
miniere trebuie să se preo
cupe cu mai mult spirit de 
răspundere de coordonarea 
directă a studenților în timpul 
practicii, pentru ca aceasta 
să-și atingă în mai mare mă
sură rolul său formativ. In 
felul acesta, la baza întregu
lui sistem de practică a stu
denților stau documentele de 
partid, indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, la recen
ta Conferință Națională a 
U.A.S.C R.: fie înțeles
bine faptul că numai împle
tirea strinsă a învățămîntului 
cu cercetarea și producția a- 
sigură formarea unor specia
liști cu înaltă calificare, ca 
pabili să îndeplinească orice 
sarcină atît în producția ma
terială cît și în sfera activi
tății spirituale." 

al Comitetului orășenesc Vul
can al U.T.C., a evidențiat 
Utilitatea înființării unor bri
găzi proprii și practica de a 
se pune la dispoziția cîte li
nei organizații de tineret a 
unei săli a clubului, în fieca
re sîmbătă, pentru organiza
rea unor acțiuni cultural-edu
cative în timpul liber, al ti
nerilor. El a subliniat că de 
cînd au luat ființă cele trei

Din viața
organizațiilor

U. T. C.

brigăzi artistice de tineret la 
preparația Coroești și s-a or
ganizat un club al tineretului 
la S.S.H., s-a îmbunătățit ca
litatea acțiunilor cultural-ar
tistice. „în prezent, atenția 
noastră este concentrată spre 
asigurarea unui conținut e- 
ducativ, a unor repertorii 
strîns legate de preocupările 
din producție, de viața social- 
culturală- a orașului, spu
nea în cuvîntul său tovarășa 
Viorica Bogdan, secretară a 
Comitetului orășenesc Lupeni 
al U.T.C. Dar lipsesc textele 
pentru brigăzi și cu mari e- 
forturi pot fi întocmite".

Mai mulți participant.

Oră de practică la Liceul industrial Vulcan, desfă
șurată în cadrul modernului atelier școală.

Foto: Gh. OLTEANU

Complexele
• (Urmare «fin pag. I) 

și era chiar neîncrezător că 
la o altă mină, la Paroșeni, 
spre exemplu,. întregul trans
port al cărbunelui se face pe 
benzi și fără probleme. Și cu 
această ocazie aș vrea să 
insist pe necesitatea unor 
schimburi de experiență fă
cute jos, în mină, în abataje
le mecanizate și nu teoretice, 
la suprafață.

O altă problemă pe care 
am remarcat-o și, sincer să 
fiu, m-a surprins, a fost 
lipsa de colaborare dintre 
partea electromecanică și cea 
minieră. Ne-am dat seama 
de acest lucru din discuțiile 
purtate cu oamenii din aba
taje. Dar și mai elocventă a 
fost discuția între minerul 
șef de schimb Dumitru Pala- 
ghie de la abatajul mecani
zat condusă de Ion Horhotă 
și Petrache Cîrlig, lăcătuș la 
întreținerea benzilor. Tema 
disputei — o macara. Șeful 
de schimb de la complex nu 
vroia să o dea cu nici un 
chip, deși benzile nu mergeau 
de la începutul schimbului. 
Lăcătușul spunea că nu poa
te porni benzile dacă nu i 
se dă macaraua. Ei se certau 
pe galerii, abatajele stăteau, 
iar director»! întreprinderii 
coborîse pe fluxul de benzi 
cu șeful de brigadă de la 
complex. De fapt, și pe acest 
aspect aș fi vrut să insist — 
pe lipsa de „nerv" dacă o pu
tem numi așa, pe apatia ca
re domnea în ziua în care tre
cuse un schimb și benzile nu 

.printre care Nicolae Culcear, 
din Petrila, Nicolae Rădoes- 
cu, Pompiliu Caragea, Vasile 
lovu din Uricani au susținut 
necesitatea unei mai strînse 
colaborări între conducerile 
cluburilor sindicatelor și co
mitetele orășenești și din în
treprinderi ale U.T.C.

„Reușita organizării unor 
acțiuni cultural-artistice cu ti
nerii e deplină atunci cînd 
sînt invitați să participe to
varăși cu munci de răspun
dere din aparatul de partid, 
cînd acțiunile sînt sprijinite 
îndeaproape de consiliile de 
educație politică și cultură 
socialistă", spunea pe bună 
dreptate, tovarășul Arpad 
Crișan, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc Lupeni ai 
U.T.C. - ...

Intre participanții la schim
bul de experiență s-a desfă
șurat un dialog viu, plin de 
învățăminte cu privire la ac
tivitatea de viitor. Esențialul 
însă trebuie să-l constituie, 
așa cum sublinia și tovarășul 
Nicolae Vlad, prim-secretar al 
Comitetului municipal Petro
șani al U.T.C., valorificarea 
acestei experiențe, trecerea 
la înfăptuirea unor acțiuni 
cultural-artistice variate, prin 
care să se promoveze înalte
le idealuri ale modului de 
viață comunist, ale eticii și 
echității socialiste. (V.S.).

mecanizate
porniseră. Aveam impresia 
că în afară de conducerea 
exploatării și șeful de sector 
pe nimeni nu mai deranja a- 
ceastă deficiență!

Revenind la abatajele me
canizate și îndeosebi la cel 
cu cadrele înclinate, tocmai 
acest aspect ne-a determinat 
să ne interesăm de echipa 
„service". Și, cu aceeași sur
prindere constatăm din nou 
că această echipă „service" 
nu există. Nu există echipa 
„service", dar din discuțiile 
purtate cu minerii de pe o- 
bataje am aflat că în brigăzi 
nu sînt nici măcar oamenii 
care au fost trimiși la specia
lizare la firma constructoare.

Oricum, probleme ar fi 
multe de discutat, dar nu 
sînt esențiale, determinante 
pentru buna desfășurare a 
procesului de producție cum 
ar fi, de exemplu, indiferența 
cu care trec unii pe lîngă stîl- 
pii SVJ acoperiți de noroi și 
nu încearcă să-i pună deo
parte . Sau alt exemplu: 
nu este admisibil să 
treci pe o galerie și la fieca
re pas să te lovești de utila
je sau de părți componente 
ale acestora. In sfîrșit, păre
rea mea este că la întreprin
derea minieră Aninoasa în 
ceea ce privește complexele 
de tăiere și susținere meca
nizată nu se pun probleme 
de ordin tehnic, ci singura 
problemă care se ridică este 
problema organizării, a îm
bunătățirii organizării, acti
vitate căreia îi trebuie acor
dată cea mai mare atenție.



Bărbați care onorează

titlul de miner

4 ști să te faci ințeles 
de oameni

această lună s-au îm-In
plinit 21 de ani de ci nd la 
mina Vulcan a poposit un 
bărbat, venit de la țară, 
dintr-o familie tu 8 frați din 
județul Mureș. Venise să-și 
caute un rost in viață. S-a 
încadrat vagonetar, neavînd 
nici o calificare. S-a înscris 
la școala de caliticare a 
intreprinderii, devenind, pe 
tind, ajutor miner, miner, 
șef de schimb...

A muncit mult, ani de-a 
rlndul în abataje cameră. 
Cu timpul s-a specializat în 
astfel de lucrări miniere. In 
semn de recunoaștere a me
ritelor sale, organizația de 
partid l-a primit in rindul 
comuniștilor, iar conducerea 
sectorului i-a dat munca de 
răspundere de șef de bri
gadă.

In toți acești ani, împreu
nă cu ortacii săi, Dumitru 
Sabău s-a situat pe locuri 
de frunte în întrecerea so
cialistă, realizind nu numai 
planul de producție, ci și 
angajamentele. Numai în 
anul trecut brigada sa a 
extras 10.000 tone peste 
sarcinile de plan. „Am mun-

mai 
te 

să-i 
sînt 
mă

Oamenii adevărați știu să-și făurească 
propriul destin

Cînd e vorba de oameni nu se admit 
rebuturi

cit mult cu toții, ne spunea 
Dumitru Sabău, dar și cîș- 
tigăm bine, fiind mereu u- 
niți, la bine și la rău. Fiind
că nu se poate spune că 
n-am avut și nu mai avem 
uneori greutăți. Dar cel 
greu lucru e să știi să 
faci ințeles de oameni, 
înțelegi, să-i ajuți. Eu 
aspru, dar întotdeauna 
străduiesc să fiu, în același 
timp drept. Există oameni 
care înțeleg să-și tacă da
toria. Alții se țin de treabă 
numai dacă ești aspru cu 
ei. Tot secretul e să știi cum 
să-l iei pe fiecare".

Brigada lui Sabău, aflăm 
de la conducerea sectoru
lui, are pe ianuarie și pe 
februarie o depășire de pes
te 2.000 tone de cărbune 
față de plan, dar constituie 
și o adevărată pepinieră de cantități de cărbune peste 
cadre, de mineri de nădej-

Aici învață meserie
un

Se impune, totuși, mai mu!tâ exigență în 
recrutarea forței de muncă

nn de pensie, care s-a în
grijit din primele zile de 
tinărul Trandafir Străchina
ru, îndrumîndu-l și antrenîn- 
du-l treptat, de la munci 
mai ușoare la mai grele. In 
brigada lui Sabău rar se 
fac nemotivate. Dacă totuși 
se ivește un „caz" omul în 
cauză este tras la răspun
dere aspru, minerește, 
fața întregului schimb.

„Cu oameni ca Sabău ne 
mindrim" — ne spune tova
rășul Mircea Băltărețu, se
cretarul organizației de 
partid a sectorului V. li pre
țuim nu numai pentru că 
sînt harnici, dînd însemnate

în

Bărbăteni, dar în scurt timp, 
la 9 februarie a.c., a săvîrșit 
infracțiunea de viol... Mihai 
Coclișan, adus la mina Lu
peni tocmai din Bacău, după 
cîteva zile fură de la cămi
nul nr. 5 bunuri în valoare 
de 9 000 lei și pleacă din lo
calitate, dar în scurt timp 
este prins și trimis în fața 
instanței de judecată.

Din declarațiile lor, aflate 
în dosarele miliției, reiese cu 
claritate că au fost recrutați 
la întîmplare, mai ales prin 
restaurante, la „un pahar de 
vorbă". Marea majoritate a 
recrutorilor își îndeplinesc bi
ne sarcina de a aduce oa
meni care corespund exigen
țelor justificate ale mineritu
lui. Totuși după cum o dove
desc aceste exemple, consti
tuie un motiv de îngrijorare 
faptul că unii dintre recru
tori aduc oameni necores
punzători, iar comisiile de în
cadrare îi acceptă cu destu
lă ușurință, dînd dovadă de 
superficialitate. Consecințele 
sînt ușor de sesizat - fluctua
ția personalului muncitor din 
cadrul 
re se 
male, 
luarea 
Valea 
tați cu legea, cu recidiviști 
care săvîrșesc acte antisocia
le grave, cu niște inși care, 
deci, sînt departe de a întruni 
condițiile reclamate de 
aspra, dar nobila și frumoa
sa. meserie de miner, 
lată de ce ni se pare 
îndreptățită întrebarea : pe 
cine aducem la mină ?. 
Fiindcă nu se pot admite re
buturi cînd e vorba^de oa
meni, de viitoarele cadre ale 
minelor. Cu atît mai mult cu 
cît recrutorii beneficiază de 
anumite sporuri la retribuție 
pentru deplasările în județe. 
Tocmai de aceea, conduceri
le întreprinderilor miniere sînt 
chemate 
sare de 
față de 
crutează 
tragă la răspundere cu toată 
asprimea pe acei recrutori 
care nu-și fac întocmai dato
ria.

și au ajuns șefi de schimb sau 
de brigadă, și-au întemeiat 
familii, făurindu-și prin hăr
nicie, cu puterea brațelor și 
a minții, prin muncă cinstită, 
un destin fericit. Laurențiu 
Kelemen, Mihai Covaci, Mi
hai Vîrzaru, Dumitru Sabău, 
Eugen Voicu, Francisc Faza- 
kaș sînt vestiți șefi de briga
dă. Alții însă, fie „păsări că
lătoare", fie nereușind să se 
ridice la nivelul exigențelor 
meseriei, părăsesc mina, con
tribuind la menținerea unei 
fluctuații nedorite.

Surprinde însă, în ultimul 
timp, un fapt care trebuie să 
dea de gîndit conducerilor u- 
nor întreprinderi miniere. 
Printre cei aduși la mină din 
alte județe, cu cheltuieli, de 
către recrutori aleși în mod 
special de conducerile în
treprinderilor,. se mai gă
sesc unii care sînt departe de 
a întruni condițiile necesare 
mineritului.

Bunăoară, Gheorghe Stă- 
nescu, încadrat la sectorul IV 
al minei Lupeni în 7 februarie 
a.c., are la activ, după cum 
ne-a informat miliția din Lu
peni, două condamnări pen
tru furt. „Recrutorul m-a în
vățat - a declarat el la mi
liție — cum să fac să nu se 
descopere că n-am dreptul 
să lucrez în subteran"... Cons
tantin Tomescu, încadrat la 
aceeași mină, la sectorul XII, 
în 11 februarie a.c., și adus 
tot de un „delegat", are în 
palmares trei condamnări 
pentru furt, tîlhărie și delapi
dare... Lazăr Crețu, recidivist, 
eliberat din detenție în urmă 
cu doi ani, după executarea 
ultimei pedepse pentru tîlhă
rie,a fost încadrat la mina

In urma indicațiilor condu
cerii de partid, au fost stabi
lite măsuri suplimentare me
nite să sporească gradul de 
atractivitate față de bărbă
teasca, dar frumoasa meserie 
de miner. Acestea sînt cunos
cute și aplicate cu rezultate 
bune la întreprinderile minie
re din Valea Jiului. Majori
tatea celor care optează pen
tru meseria de miner se în
cadrează, treptat, în ritmul 
muncii din subteran, respec- 
tînd ordinea și disciplina, de
venind oameni de nădejde, 
iubiți și apreciați de ortacii 

lor. Așa sînt, bunăoară, ti
nerii Trandafir Străchinaru, 
Petru Preda, Marin Căpraru, 
de la mina Vulcan, Eche Io
sif, loan Bujgoi, Vasile Co- 
dreanu de la Lupeni, Gheor- 
ghe Oprea de la Bărbăteni 
și mulți alții. Multi dintre a- 
ceștia au învățat meseria de 
miner la școlile de calificare

Scrisoare pentru

f'
„La

S. VIOREL

un tată „uituc
Dragă tăticule,

mai 
me-

de. . ,
Trandafir Străchinaru, 
tînăr harnic, disciplinat, ca
re se bucură de stima 
încrederea ortacilor, 
noi e o disciplină fermă' 
— ne spune Gheorghe Vlai- 
cu, un miner aproape de a-

plan, ci mai ales pentru că 
știu să muncească cu oa
menii, să mențină în briga
dă acel climat de ordine și 
disciplină necesar ca aerul 
în minerit".

întreprinderilor minie- 
rrenține la cote anor- 
In plus, continuă po- 
mediului social din 
Jiului cu indivizi cer- ’

O formație omogenă 
cu multă experiență pro
fesională - cea condusă 
de Aftonie Costea de la 
I.M. Livezeni - a introdus 
de curînd în abataj cel 
dintîi complex mecanizat.

Foto: Ion LICIU

să ia măsurile, nece- 
întărire a exigenței 
felul în care se re- 
forța de muncă, să-i

„Iți scriem fără să 
mămica. Nu vrem s-o 
supărăm amintindu-i 
reu de niște fapte care-o 
fac mai tristă. De cînd am 
plecat cu mămica de a- 
casă, ne tot gîndim, cum 
ai putut să ne-alungi? Oa
re chiar nu ne mai iubeș
ti ? Nouă ne-a părut rău 
că trebuie să plecăm, și-n 
graba mare Gabi și-a ui
tat ghetele de patine, iar 
eu păpușa. Ni le-am luat 
pe urmă. De cîteva ori 
ne-ai găsit apoi în casă, 
nu ne-ai mai bătut ca 
înainte. Erai adesea foar
te bine dispus și ziceai că 
ne dai bani pentru hăinu
țe, dar nu ne-ai dat decît 
o dată. Cînd ai venit la 
mămica să te împaci cu 
ea, abia am așteptat să 
fie adevărat și să ne în
toarcem înapoi acasă. Tu 
însă n-ai putut să te ții 
de cuvînt, să nu mai faci 
nemotivate, și să nu mai 
bei. De ce nu poți să te 
ții de cuvînt, tăticule ? 
Vecinii ne-au spus că 
cum nu mai lucrezi la 
trila la mină, că vrei 
vinzi toate lucrurile 
casă și să pleci din
troșani. Cînd a auzit mă
mica a început să plîngă, 
dar eu și Gabi i-am spus 
că nu-i 
cem noi mari și cumpărăm 
altele. Nouă nu ne pare 
rău de mobilă sau de fri
gider. Numai după tine 
ne pare rău, că nu putem 
să fim din nou împreună.

Ai dumitale, cu dragos
te, TICA și GABRIELA 
PREDA, bloc 15, Iscroni

V. STRĂUT

Din sala tribunalului

Tr a iul parazitar
atrage după sine infracțiunea

a- 
Pe- 
să 

din 
Pe

nimic, o sâ ne fa-

Aflați la 
majoritatea 
cetățenilor i 
tru sînt oameni care-și cîști- 
gă în mod cinstit și 
demn, prin muncă, existen
ța. Se mai întîlnesc însă, 
printre noi, ființe bizare, ca
re refuză cu o inexplicabilă 
încăpățînare să se încadreze 
în rînd cu oamenii, în deta
șamentul muncii, al cinstei și 
demnității, care are pe stin
dard deviza „nici pîine fără 
muncă, nici muncă fără pîine" 
Cine sînt aceștia, din ce ve
nituri trăiesc dacă nu mun
cesc ? lată întrebări pe care 
în mod îndreptățit le pune 
obștea, care nu poate trece 
cu vederea încercarea unora 
de a trăi în mod parazitar, 
pe spinarea altora. Deoarece 
adeseori, așa cum se confir
mă și în exemplele de mai 
jos, cei care se complac să 
ducă o existență parazitară, 
au îndrăzneala să-i și sfideze 
pe cei multi și cinstiți. Să 
dăm însă cUvîntul faptelor, 
care pledează elocvent îm
potriva indivizilor certați cu 
munca.

vîrsta maturității, 
i covîrșitoare a 
din municipiul nos-

Deși este sudor calificat, 
Romulus Bodrog, un tînăr de 
21 de ani, aflat la vîrsta tu
turor posibilităților de afir
mare în viață, a refuzat să 
se prezinte la I.U.M.P., unde 
fusese repartizat de Oficiul 
municipal al forței de muncă 
și ocrotirilor sociale. In

Au sesizat organele în drept, 
au organizat o adunare ce
tățenească în care au înfie
rat, pe bună dreptate, com
portarea intolerabilă a aces
tui vlăjgan în plină vigoare 
fizică, dar care taie frunză 
la cîini. I s-a acordat un ter
men de 30 de zile pentru a

• Meseriași cu căutare refuză să se încadreze 
în muncă • Adunările cetățenești și-au spus cu- 
vîntul • Un final previzibil celor ce mai cred că 
pot trăi fără să muncească

în 
în

schimb poate fi văzut, ca 
bunăoară în ziua de 8 mar
tie a.c., la ora 11,30, în res
taurantul „Minerul" din cen
trul Petroșaniului, cu indivizi 
de teapa lui. Arogant, sfidă
tor față de cei din’jur.,., ver 
nit parcă de pe altă planetă. 
Sesizați de această atitudine 
condamnabilă, cetățenii din 
cartierul Dărănești unde „do
miciliază" R.B., 'n-au rămas 
nepăsători, spre lauda lor.

se încadra în muncă. Cele 30 
de zile au trecut, dar nu s-a 
încadrat niciunde. Cazul a 
ajuns în instanța judecăto
rească, care l-a obligat, prin 
sentință, să se încadreze în 
muncă în termen de 10 zile. 
Poate că abia acum, în cea
sul al 11-lea va înțelege că 
de el depinde .intrarea în 
rîn d iu oamenii, recîștigarea 
stimei cetățenilor în mijlocul

cărora trăiește. Fiindcă dacă 
nu va înțelege aceasta, dru
mul greșit pe care a apucat 
nu.,poate duce la nimic bun. 
Mai devreme sau mai tîrziu, 
în cele din urmă cei ce fug 
de muncă și duc un mod de 
viață parazitar săvîrșesc in
fracțiuni, ajung pe băncile a- 
Cuzării. Așa a ajuns, de e- 
xemplu, zidarul Gybrgy Stan- 
kai care,la vîrsta de 55 de 
ani, are la efectiv mai multe 
condamnări, refuzînd și 
prezent să se încadreze
muncă, deși are o meserie 
foarte căutată pe șantiere. 
Tot fugind de muncă, deși e 
calificat zidar, Eugen Ivasiuc, 
a ajuns la vîrsta de 47 de 
ani să aibă la activ 11 con
damnări pentru diferite in
fracțiuni săvîrșite din dorința 
de a trăi ușor, din agonisea
la altora...

Un final previzibil tuturor 
ceior care mai cred că pot 
să trăiască fără să munceas
că. Traiul parazitar atrage 
după sine în cele din urmă 
infracțiunea...

V.S. FENEȘANU

Mai mulți cititori ne se
sizează că în autobuzele 
care circulă între Petro
șani și Lupeni, femeile, 
oamenii în vîrsta sau su
ferinzi cu mare greutate 
își pot găsi un loc din 
cauza tinerilor, mai ales 
elevi, care stau tolăniți, 
fără să se sinchisească de 
cei în vîrstă. 
așa din bună

— Fă-te că 
geam, nu vezi
așteaptă să-i dăm locul?!

Cel puțin 
creștere...

te uiți pe 
că bătrinul
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Intervenție românească 
în Comitetul special 
pentru Carta O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 22 (A- 
gerpres). - Comitetul special 
pentru Carta O.N.U. și creș
terea rolului organizației e- 
xaminează în prezent proble
ma raționalizării procedurilor 
și metodelor de lucru ale 
instituției mondiale.

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor pe această temă, 
reprezentantul român, loan 
Voicu, a subliniat că Orga
nizației Națiunilor Unite îi 
revin mari sarcini în înfăptu
irea obiectivelor noii ordini 
internaționale, în promovarea 
unor relații noi, consecvent 
democratice, între toate sta
tele lumii.

Reprezentantul român a e- 
. vidențiat necesitatea creșterii 
. atribuțiilor Adunării Generale 
. a O.N.U. El a reînnoit propu
nerile țării noastre privind or
ganizarea dezbaterii temei

Situația din Rhodesia
WASHINGTON 22 (Ager- 

pres). - Guvernul Statelor 
Unite consideră că așa-zisul 

,acord de reglementare in- 
.ternă a situației din Rhode
sia este departe de obiecti
vul unui „transfer real al 

.puterii către un guvern al 
majorității" - a declarat 
purtătorul de cuvînt al De
partamentului de Stat, John 
Trattner. El a apreciat to
tuși, acordul drept un pas în 

• direcția unei soluționări fi
nale a problemei rhodesiene.

Problemele cruciale, a a- 
dăugat purtătorul de cuvînt, 
rămîn nesoluționate și după 
instituirea așa-numitului „Con
siliu Executiv1', organism 
care ar urma să conducă 
țara în fruntea unui „guvern" 
interimar.

★
LUSAKA 22 (Agerpres). - 

Intr-o declarație făcută la 
sosirea sa la Lusaka, amba
sadorul S.U.A. la O.N.U., 
Andrew Young, a apreciat 
că așa-zisul acord de regle

PARLAMENTUL INDONE
ZIAN a reales, miercuri, în 
unanimitate, pe generalul 
Suharto în funcția de preșe
dinte al Republicii Indonezia 
pentru al treilea mandat de 
cinci ani, anunță agențiile 
Reuter și France Presse.

LA INSTITUTUL de asigu
rări și servicii sociale pentru 
muncitori din capitala Me
xicului au fost prezentate, în 
cadrul unor programe săp- 
tămînale, 'Urnele „România 
țara mea", „Vacanțe în Ro
mânia", „Obiceiuri din Ma
ramureș", „Jules Verne în 
Țara Hațegului" și „Flori ale 
satului românesc".

IN ZONELE DIN SUDUL 
Șl CENTRUL FRANȚEI, în 
ultimele zile vremea nefavo
rabilă a provocat importante

Fotbal Turcia — România 1-1 (1-0)
ISTANBUL 22 (Agerpres). 

- Peste 10000 de spectatori 
au înfruntat o ploaie toren
țială pentru a urmări miercuri 
pe stadionul „Ismet Inonu" 
din Istanbul meciul interna
țional de fotbal dintre echi
pele Turciei și României din 
cadriJ „Cupei Balcanice". 
Desfășurată pe un teren com
plet desfundat, plin de băl
toace, întîlnirea, care a avut 
®ai mult aspectul unei par
tide de polo pe apă, s-a 
încheiat la. egalitate: 1—1 
J1—0). Fotbaliștii români au 
■avut ocazia de a deschide 
scorul chiar în minutul 10 
Jnsă Bălăci a trimis balonul 
pe lîngă bară deși se afla 
singur în fața porții într-o 
poziție ideală. Scorul a fost 
deschis în minutul 15 de gaz
de prin Sedat care a reluat 
balonul direct în plasă ca 

nice a punctelor de pe or
dinea de zi, îți prealabil, în 
comisiile și organele subsi
diare existente, depunîndu-se 
eforturi pentru a se ajunge 
la consens, astfel încît să se 
prezinte forului plenar con
cluzii și soluții concrete, ac
ceptabile tuturor părților. Re
prezentantul român a prezen
tat, de asemenea, propune
rile țării noastre referitoare 
la îmbunătățirea și raționa
lizarea metodelor de lucru 
ale secretariatului și a rea
firmat poziția României cu 
privire la reducerea persona
lului și a cheltuielilor mereu 
sporite ale organizației, re
partizarea . și folosirea mai 
judicioasă a fondurilor, di
mensionarea rațională a apa
ratului și evitarea creșterii 
nejustificate a structurilor 
sale.

mentare internă din Rhode
sia nu reprezintă aplicarea 
principiului conducerii majo
rității și că el nu va pune 
capăt luptelor.

Totodată, Young a spus că 
scopul vizitei sale în Zambia 
este de a discuta situația din 
Namibia cu membri ai 
Consiliului Națiunilor Unite 
pentru Namibia, reuniți în 
sesiune la Lusaka.

ASASINAREA 
DIRECTORULUI GENERAL 

AL PENITENCIARELOR 
SPANIOLE

MADRID 22 (Agerpres). - 
Directorul general al peni
tenciarelor spaniole, Jesus 
Miguel Haddad, a fost asa
sinat, miercuri dimineață, cu 
focuri de mitralieră în fața 
casei sale - a anunțat a- 
genția spaniolă de informa
ții E.F.E. Haddad era mem
bru al Uniunii Centrului De
mocratic, partidul de guver- 
nămînt.

pagube mareriaie. serviciile 
meteorologice au semnalat 
puternice rafale de vînt, 
precum și ploi deosebit de 
abundente pentru acest în
ceput de primăvară. Datori
tă ploilor, a fost întreruptă 
circulația rutieră în mai mul
te puncte din zonele centra
le ale tării.

POTRIVIT DATELOR PU
BLICATE de Biroul național 
pentru problemele muncii, 
la 15 martie 1978 în Belgia 
erau înregistrați 288 720 șo
meri, dintre care 170 262 fe
mei.

urmare a unei pase venite 
de la Cemil. Puțin mai tîr- 
ziu Romilă a avut ocazia de 
a egala însă șutul său a fost 
deviat în corner de portarul 
Rasim. După pauză în minu
tul 61 Răducanu a salvat în 
„extremis" o fază dificilă, 
iar două minute mai tîrziu 
Ba'aci dintr-o poziție favora
bilă a luftat un balon care 
se oprise în noroi. Echipa 
română a egalat în minutul 
80. Romilă bine inspirat a 
trimis o pasă lungă la înăl
țime balonul fiind reluat cu 
capul de Dudu Georgescu 
peste portarul Rasim. In ulti
mele minute ale partidei Haj- 
nal a ratat o unică ocazie 
de a înscrie, trimițînd balo
nul din apropiere în porta
rul Rasim, care-i ieșise în în- 
tîmpinare.

In urma acestui „draw”, 
echipa României a trecut pe
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Orientul Apropiat

WASHINGTON 22 {Ager
pres). - Purtătorul de cuvînt 
al Casei Albe a declarat că 
primele două runde ale con
vorbirilor dintre președintele 
Jimmy Carter și premierul 
israelian Menâhem Begin au 
fost consacrate examinării 
situației de ansamblu din 
Orientul Apropiat. El a pre
cizat că nu a fost abordată 
detaliat situația creată în 
zonă ca urmare a invaziei 
israeliene în sudul Libanu
lui - relevă agenția UPI.

Tn legătură cu reglementa
rea situației din Orientul 
Apropiat a fost abordată și 
problema prezenței israeliene 
pe malul vestic al Iordanului 
și în Gaza. Tn context, partea 
americană a subliniat necesi
tatea îndeplinirii de către

Complot dejucat 
în Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA 
22 (Agerpres). - în capitala 
Guatemalei s-a anunțat ofi
cial că autoritățile au deju
cat un complot pus la cale 
de forțele de dreapta gru
pate în Mișcarea de Elibe
rare Națională (M.L.N.). Mi
nistrul de interne guatemalez, 
Donaldo Alvarez Ruiz, a pre
cizat că obiectivul complo
tiștilor era asasinarea unor 
personalități politice și răs
turnarea, printr-un puci mi
litar, a actualei administrații 
de stat conduse de generalul 
Kjell Laugerud.

Mișcarea de Eliberare Na
țională a pierdut, la 5 mar
tie, alegerile prezidențiale. 
M.L.N. a contestat rezultatele 
scrutinului și proclamarea 
oficială a candidatului coa
liției guvernamentale, gene
ralul Romeo Lucas, drept 
președinte-ales al țării.

POTRIVIT DATELOR OFI
CIALE publicate la Londra, 
în Marea Britanie există la 
ora actuală 1,460 milioane 
șomeri, ceea ce reprezintă 
6,1 la sută din totalul popu
lației apte de muncă. Se 
menționează că în raport cu 
martie anul trecut, numărul 
celor fără locuri de muncă 
este mai mare cu 75 000.

STANE DOLANȚ, secretar 
al Comitetului Executiv- al 
Prezidiului C.C. al U.C.I., a 
avut convorbiri cu Enrique 
Tierno Galvan, președintele 
Partidului Socialist Popular 
din Spania, în legătură cu 
relațiile iugoslavo-spaniole 
și cu unele probleme ale ac
tualității internațioanle.

primul loc în grupa I a 
„Cupei Balcanice", avînd 3 
puncte din două jocuri sus
ținute (în prima partidă dis
putată la București a întrecut 
cu 4—0 selecționata Turciei). 
Fotbaliștii români sînt ur
mați în clasament de Turcia 
cu 3 puncte (din 4 jocuri) și 
Bulgaria — 2 puncte din 2 
întîlniri. La 3 mai, la Bucu
rești, echipa României va 
întîlni pe cea a Bulgariei.

In meciul de ieri, condus 
de iugoslavul T. Manojlovschi 
au jucat următoarele forma
ții : Turcia : Rasim, Turgay, 
Necati, Koscun, Erdogan, 
Onder, Engin, Volkan, Aii 
Kemal, Sedat, Cemil. Româ
nia.- Răducanu, Cheran, Săt- 
măreanu II, Ștefănescu, Vigu, 
Romilă, Boloni, Dobrin, Bă
lăci, Dudu Georgescu, Zam
fir (Hajnal min. 53).

Convorbiri Carter — Begin
Israel a rezoluției Consiliu- 

. lui de Securitate, care pre
vede retragerea trupelor is
raeliene din teritoriile ocu
pate, precum și recunoașterea 
Israelului de către țările a- 
rabe și garantarea securită
ții sale.

Președintele Carter și pre
mierul Begin au avut mier
curi seara la Casa Albă cea 
de-a treia și ultima rundă 
de convorbiri din cadrul vi
zitei premierului israelian la 
Washington. După cum trans
mite agenția Associated 
Press președintele Carter a 
reafirmat că „Israelul trebuie 
să fie de acord cu retrage
rea trupelor sale de pe ma
lul vestic al Iordanului ca și 
de pe celelalte fronturi".

PRONOEXPRES
REZULTATELE TRAGERII PRONOEXPRES DIN 22 MARTIE

Extragerea I : 44, 12, 9, 24, 19, 39
Extragerea a ll-a : 17, 30, 41, 38, 5, 11

Fond de cîștiguri 1 015 768 lei

Institutul de mine 
Petroșani 

organizează concurs 
PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR 

POSTURI:
— jurisconsult

— tehnician principal electrotehnic

Concursul va avea loc în data de 6 apri
lie 1978, ora 9, la sediul institutului.

De asemenea, ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ
PRIN TRANSFER :

— tîmplar
Condițiile de participare la concurs, de 

încadrare și retribuire sînt conform legilor 
nr. 12/1971 și nr. 57/1974.

Cererile se pot depune zilnic la biroul 
plan-retribuire, personal unde se pot obține 
și relații suplimentare, telefon 4 25 80 — 
4 2581, int. 151.

Cooperativa 
„Deservirea* Lupeni 

anunță
O ACTIVITATE NOUĂ :

— reparat și revopsit 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.

ANUNȚ DE FAMILIE

FAMILIA îndoliată aduce 
sincere mulțumiri tuturor ce
lor care au fost alături de 
ea la încercarea grea prici
nuită de pierderea celui ca

Ansamblul problemelor le
gate de evoluția situației din 
Orientul Apropiat a fost a- 
bordat și în cadrul convorbi
rilor dintre miniștrii de ex
terne ai S.U.A. și Israelului, 
Cyrus Vance și, . respectiv, 
Moshe Dayan.

★
NAȚIUNILE UNITE 22 (A- 

gerpres). - Consiliul de 
Securitate a aprobat, la ce
rerea secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, tri
miterea în sudul Libanului a 
unui prim contingent - for
mat din unități franceze, ira
niene, nepaleze și norvegiene 
- al Forței interimare a 
O.N.U., a anunțat un pur
tător de cuvînt al Națiunilor 
Unite.

re a fost un bun soț și tată 
JURCA CORNEL

care a încetat din viață în 
ziua de 18 martie 1978. (154)
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PETROȘANI 
Diamantele

:, seriile l-ll; Republi
ca: Timidul; Unirea : Eva- 

i viitor; PETRILA : 
Expediția dispărută, seri
ile l-ll; LONEA : B.D. în 
alertă; ANINOASA : I- 
magini în oglindă; VUL
CAN : Rîul care urcă mun
tele; LUPENI — Cultural: 
Comoara din lacul de ar
gint; URICANI: 
pe lantzî.

I

Misiune

16,00 Telex; 16,05 Tele- 
școală ; 16,35 Curs de 
limbă rusă; 17,05 Muzică 
ușoară de Renata Vasi- 
lescu; 1-7,15 Reportaj pe 
glob; Republica Islamică 
Pakistan; 17,45 Pentru 
timpul dv. liber, vă reco
mandăm...; 18,00 Consul
tații medicale; 18,20 Pu- 
bicitate; 18,25 La izvoare
le cîntecului teleormă- 
nean; 
torească; 19,20 10.01’ 
seri;
19,50 
20,05 
21,05 
Telerecital Olga Tudora- 
che; 22,20 Telejurnal.

cîntecului
18,50 România pi- 

de 
19,30 Telejurnal; 

La ordinea zilei; 
Ora tineretului ; 

Publicitate; < 21,10

RADÎO

I 5,00 Buletin de știri; 
1‘ 5,05 Ritmuri matinale;

6,00 Radioprogramul di
mineții ; 7,00. Radiojurnal; 

18,00 Revista'* presei ; 8,10
Curierul melodiilor ; 9,00 
Răspundem ascultătorilor; 
10,00 Buletin de știri ; 
10,05 Opereta și marii ei 
compozitori . — Jacques 

• Offenbach; 10,25 Auto- 
I graf sonor; 11,00 Bu

letin de știri ; 11,05
( Creații corale d e Si

gismund Toduță ; 11,35
i Discoteca „U"; 12,00 Bu- 
Țletin de știri ; 12j)5 Din 

comoara folclorului nos
tru ; 12,35 Muzică ușoa
ră ; 13,00 De la 1 la 3; 
15,00 Tehnic-club; 16,00 
Radiojurnal ; 16,15 Spre 
comuniste zări — cîntece; 
16,25 Coordonate econo
mice; 16,40 Instantanee 
solistice ; 17,00 Buletin
de știri; 17,05 Opinia pu
blică ; 17,45 Povestea ți
nui cîntec: „Miorița”; 
18,00 Orele serii; 20,00
Muzică populară; 20,30 
Reflexele timpului; 20,40 
Cadențe sonore; 21,00 
Buletin de știri ; 22,00 O 
zi într-o oră; 23,00-5,00 I 
Non stop muzical nocturn. |

1
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Stația 
Petroșani comunică : Ieri, 
temperatura maximă 
aerului la Petroșani 
fost de + 3 grade, 
la Paring de — 3 grade. 
Minimele au fost de + 
1- grad la Petroșani și de 
-5 grade la Paring.

Pentru următoarele 24 
de ore : Vremea va con
tinua să se răcească. Cer 
variabil. Vor cădea preci
pitații temporare sub for
mă de lapoviță și nin
soare. Vîntul va sufla mo
derat cu intensificări pî- 
nă la 60 km pe oră. Tem
peraturile maxime vor fi 
cuprinse între +2 și 4-6 
grade, iar minimele între? 
-2 și + 2 grade.

MEMENTO
7

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefon 416 62 (secretariat), 424 64 [secții). TIPARUL; Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 6Z


