
PARTICIPAREA LA BENEFICII 
A OAMENILOR MUNCII

Tovarășul Nicolae Ceausescu> * 

a primit pe conducătoarea 
delegației Frontului Democratic 

pentru Reunificarea Patriei 
din R.P.D. Coreeană

Cu deosebit interes, în
treaga opinie publică din 
țara noastră a luat cunoș
tință despre conținutul no
ilor măsuri adoptate de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 
22-23 martie a.c. Măsuri
le privesc participarea la 
beneficii a oamenilor mun
cii și se constituie drept 
un nou și important pas 
în direcția perfecționării 
continue a relațiilor so
cialiste de producție și 
aplicării neabătute a prin
cipiilor socialiste de repar
tiție a venitului național.

Elaborate din inițiativa 
și la propunerea secreta
rului general al partidului, 
tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU, aceste 
noi prevederi sînt menite să 
contribuie la întărirea și 
lărgirea autoconducerii și 
autogestionării muncito- 
rești, la perfecționarea con
ducerii și planificării e- 
conomico-financiare, la 
dezvoltarea producției

materiale și creșterea efi
cienței în întreaga activita
te economică. Este deose
bit de semnificativă, în 
acest sens, aprecierea clar
văzătoare făcută de se
cretarul general al parti
dului cu privire la conținu
tul și finalitatea măsurilor 
adoptate de plenara Co
mitetului Central : „Aceas
tă hotărîre va determina 
fără îndoială o mai bună 
organizare a producției și 
muncii, creșterea pro
ductivității muncii și a ren
tabilității activității eco- 
nomico-financiare, va
crea condiții ca oamenii 
muncii să primească o par
te importantă de venituri 
suplimentare față de re
tribuția stabilită, ca re
zultat al creșterii benefici
ilor, al reducerii cheltuie
lilor materiale, al spori
rii productivității mun
cii".

Tn contextul noilor mă- . 

suri, sarcini deosebite re
vin organelor și organi
zațiilor de partid, consi
liilor oamenilor muncii, 
organizațiilor de sindicat 
de a-și spori preocupările 
pentru mobilizarea oa
menilor muncii la desfășu
rarea unei activități me
reu mai rodnice, pentru a 
găsi și pune în valoare 
noi resurse și posibilități 
ale creșterii producției ne
te, pe seama sporirii pro
ductivității muncii, redu
cerii cheltuielilor de pro
ducție, folosirii chibzuite 
a materiilor, materialelor, 
combustibililor și energiei, 
a fondurilor bănești, a tu
turor bunurilor încredințate 
spre administrare între
prinderilor, colectivelor de 
muncă.

Începînd din acest nu
măr, ziarul nostru se face 
ecoul dezbaterilor largi 
prilejuite de publicarea no
ilor măsuri.

trimestrial 
îndeplinit

I.M. URICANI
Minerii din Uricani, și-au 

îndeplinit planul pe primul 
trimestru al anului curent cu 
5 zile înainte de termen. În
cepînd de ieri, din schimbul 
II, la mina Uricani se lu
crează în contul trimestru
lui următor. Se estimează 
că vor fi extrase circa 
12 000 tone de cărbune pes
te sarcina de plan pe tri
mestrul I.

SECTORUL III 
AL I.M. DÎLJA

în dimineața zilei de 25 
martie, colectivul sectorului 
III de la întreprinderea mi
nieră Dîlja raporta depăși
rea sarcinilor planificate pe 
trimestrul I cu 2779 tone de 
cărbune.

SECTORUL DE INVESTIT!! 
AL I.M. PAROȘENI

Minerii sectorului de in
vestiții de la întreprinderea 
minieră Paroșeni și-au rea
lizat și depășit, pînă în ziua 
de 25 martie, planul fizic 
al trimestrului I, cu 160 ml, 
iar planul valoric cu 6 500 000 
lei.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, președin
tele Frontului Unității Socia
liste, a primit, luni după- 
amiază, pe tovarășa Hă 
Giang Suk, membru al 
C. C. al Partidului Mun
cii din Coreea, vicepre
ședinte al Comitetului Per
manent al Adunării Popu
lare Supreme, secretar gene
ral al C.C. al Frontului De-

S-a încheiat

„Săptămîna Teatrului 
de comedie în lalea Jiului"

Incheiată în preziua „Zilei 
mondiale a teatrului", care 
sintetizează multiplele sen
suri ale teatrului in lumea con
temporană, „Săptămîna Tea
trului de comedie in Valea 
Jiului" a avut un deplin suc
ces in ..acest vechi centru 
muncitoresc. Reprezentațiile 
unor piese de rezistență în 
repertoriul teatrului s-au îm
bogățit, în ceea ce privește 
actul de cultură și educație, 
prin întilniri cu mineri, alți 
oameni ai muncii, și specta
cole pregătite în colaborare 
cu artiștii amatori din Valea 
Jiului. Convingător in acest 
sens a fost, simbătă, specta
colul pregătit de Ion Lucian 
și Dem, Savu, care a unit p» 

mocratic pentru Reunificarea 
Patriei, conducătoarea dele
gației Frontului.

în cadrul întrevederii, s-au 
relevat cu satisfacție bunele 
raporturi de prietenie și 
colaborare dintre P.C.R. și 
Partidul Muncii clin Coreea, 
dintre țările și popoarele 
noastre, în spiritul convorbi
rilor și înțelegerilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu

• (Continuare în pag. a 4-a) 

scena Casei de cultură din 
Petroșani formațiile reprezen
tative pentru activitatea ar
tiștilor amatori, cu actori ai 
Teatrului de comedie din 
București. Alături de frumoa
sele, remarcabilele brigăzi 
„Cu... cioara vopsită" (elevii 
Școlii generale nr. 6 din Pe
troșani, cunoscuți pentru stră
daniile lor in sfera cultural-e- 
ducativă) și a Casei de cultu
ră (instruită de Gheorghe Ne- 
graru), au evoluat intr-un 
spectacol unitar — de diver
tisment — cei mai buni artiști 
amatori din Valea Jiului. En-

T. SPĂTARU

® (Continuare în pag. a 2-a)

Vom dezvolta 
rezultatele obținute

Participarea la beneficii a oamenilor mun
cii constituie un program de măsuri menit, 
așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta plenară a C.C. al P.C.R., să asi
gure dezvoltarea și mai puternică a pro
prietății de stat. Corespunzător unei ase
menea cerințe, întregul personal muncitor al 
întreprinderii miniere Paroșeni depune stăru
itoare eforturi pentru organizarea superioară 
a muncii, creșterea productivității pe seama 
modernizării producției, pentru sporirea ren

tabilității activității. în anul trecut, noi am 
realizat beneficii suplimentare cu 1,5 mili
oane lei mai mult decît a fost planificat.

Vom face totul pentru a consolida și dez
volta rezultatele obținute în creșterea bene
ficiilor, reducerea cheltuielilor materiale și 
sporirea productivității muncii, astfel încît 
minerii, inginerii și tehnicienii să poată primi 
o parte importantă 
față de retribuție.

Mihai BACOS, 
șef de brigadă, membruminer

în Consiliul oamenilor muncii, 
I. M. Paroșeni

de venituri-suplimentare

Vom valorifica mai bine 
resursele întreprinderii 
Măsurile cu privire la participarea la be

neficii a oamenilor muncii adoptate de Ple
nara C.C. al P.C.R. din 22-23 martie, publi
cate în presă, au stîrnit un larg interes 
în rîndul muncitorilor întreprinderii noastre, 
îmi exprim adeziunea deplină față de con
ținutul acestui document, deoarece prin a- 
cesta fiecare întreprindere va avea obligația, 
să obțină beneficii din care să-și asigure 
propria dezvoltare, iar oamenii muncii au 
astfel un mai mare interes în producție.

Brigada pe care o conduc și-a depășit și 
pînă acum normele și planul producției fizice 
lună de lună cu circa 10-15 procente. Sîntem 
hotărîți să muncim și mai bine.în viitor fiind 
mai direct interesați, în calitate de proprie
tari și beneficiari. Considerăm că o sursă 
reală de perfecționare a producției, de rea
lizare integrală a noilor indicatori de plan 
o constituie asigurarea unei mai strînse con
lucrări între serviciul tehnologic și secții 
în vederea reducerii adaosurilor la prelucra-

Martin AMBRUȘ, 
strungar, șef de brigadă, 
vicepreședinte al C.O.M. 
de Ia I. U. M. Petroșani

O sursă inepuizabilă de economii
ia energia electrică

Un bec de 250 W, lăsat aprins continuu, 
consumă de trei ori mai multă energie 
electrică decît, în medie, o familie care 
locuiește într-un apartament cu 3 camere 
și dispune de frigider cu termostat, televi
zor și aspirator.
Așa cum au constatat specialiștii, în ate
liere se neglijează încă din proiectare ca 
plasarea surselor de lumină să se facă 
în locul optim reclamat de procesul de 
muncă.

Pe tema gospodăririi energiei electrice, am efec
tuat de curînd, împreună cu tehnicianul ION COC 
și muncitorul NICOLAE MATEI, de la S.D.E.E. Pe
troșani, un scurt raid prin unități economice și de 
servire din Vulcan. Am urmărit dacă, prin eforturi 
stăruitoare, mai pot fi descoperite noi resurse de 
economisire a energiei electrice.

cu tehnicianul ION COC

Minerii din brigada con
dusă de harnicul briga
dier Sigismund Dane de 
la mina Dîlja depășesc 
constant sarcinile de plan 
în frontul din subteran.

miază. Doi lucrau în curtea 
atelierului și doi în una din 
încăperile cu geamuri largi 
ale atelierului. In încăperea 
cea mai mare, semănînd cu 
un depozit de autoturisme 
vechi, deși acolo nu muncea 
nimeni, două becuri mari, de 

- 250 W fiecare- (I), concurau
cu... astrul zilei. Abia după 
cîteva minute am constatat că 
mai rămăsese un bec care, 
deși ardea, nu putea lumina. 
Culmea I Era vopsit în toate 
culorile...
a realiza un joc de 
Costisitor „joc"! Și încă 
fapt la fel de intrigant : bă
ieții „nu știau" unde este 
mut-atorul acestui bec...
chip de sorcovă. Aceasta ne-a 
determinat să ne întrebăm 
dacă, cel puțin, responsabilul 
atelierului, losif Potroca, sau 
locțiitorii săi — Andrei Sas 
și loan Teslăuan — știu de 
unde se stinge becul cu pri
cina. N-am aflat răspunsul,' 
deoarece toți trei, după spu
sele muncitorilor, se aflau în- 
tr-o deplasare... lungă. In

i Anchetă rea'izată de
Anton HOFFMAN

z."

curcubeului pentru 
lumini.

un

co
in

O lumină... care nu se vede !
Ora 12,55. Am pătruns în 

atelierul auto-moto din Vul
can al Cooperativei meșteșu
gărești „Deservirea" Lupeni.

Tinerii Sandu Dumbrăveanu 
Ion Gravu, Petre Bujor și Mi
hai Pricop, lucrau la lumina 
puternică a soarelui de a- • (Continuare în pag. a 2-a)

Aninoasa — locul II pe județ 
în întrecerea pentru gospodărirea șl înfrumusețarea localităților

Ieri, în cadrul unei adunări 
festive, comunei Aninoasa t-a 
fost atribuită Diploma pen
tru locul II pe județ, la cate
goria comune, ca urmare a 
rezultatelor deosebite ob
ținute în Întrecerea patriotică 
pentru buna gospodărire și 
înfrumusețarea localităților 
în anul 1977.

Deputății, membrii comite
telor de cetățeni, locuitorii 
fruntași ai comunei prezenți

la adunare au fost felicitați 
de tovarășii Victor Coca, se
cretarul Comitetului execu
tiv al Consiliului popular 
județean și Traian Blaj, prim- 
vicepreședinte al Comitetu
lui executiv al Consiliului 
popular municipal Petroșani.

Mulțumind pentru distinc
ția acordată, primarul comu
nei, Teofil Blag, deputății 
și invitații Ion Petrescu, Ilea
na Sichitiu, Aurel Cristea, 
Marin Ciocăzan, losif Simo,

Eu'rosina Banyai, Gheorghe 
Ungur, Petru Costinaș, Vasile 
Velea, în numele locuitorilor, 
s-au angajat să-și dedice i- 
nițiativa, Întreaga pricepere 
și capacitate de muncă îm
bunătățirii și Înfrumusețării 
comunei, mobilizind, Împreu
nă cu organizațiile de masă 
și obștești, cetățenii, la rea
lizarea in anul 1978 a unui 
volum de lucrări a cărui va
loare să se ridiș# la peste 3 
milioane lei.

în pagina a 3-a
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URBANIZAREA
în pas cu dezvoltarea

economîco-socială
a orașului

înscris pe traiectoria unei 
dez/oitări economice intense 
orașul Petrila are prevăzut 
pentru perioada 1978-1980 
un volum sporit al producției 
industriale, punerea în func
țiune a unor noi capacități 
de producție cu profil nou, 
aceasta datorită atenției de 
care ne bucurăm în perma
nență din partea conducerii 
superioare de partid și 
stat.

Concomitent cu aceste 
portante sarcini, un rc' 
portant revine consiliului 
popular al orașului, biroului 
său’ executiv în antrenarea 
tuturor unităților economice, 
instituțiilor, organizațiilor . de 
masă și obștești, a cetățenilor 
la realizarea unui volum în
semnat de lucrări de gospodă
rire și înfrumusețare a ’orașu
lui și a localităților compo
nente, în așa fel îneît, pe lin
gă obiectivele ce se realizea
ză din fondurile statului, să 
fie realizate și lucrări edilitar- 
gospodărești și de înfrumu
sețare din rezerve locale, ca
re să ridice continuu nivelul 
urbanistic.

în acest domeniu ne revin 
sarcini deosebite. Urmează 
să conturăm zona de centru 
a orașului conform schiței și. 
detaliului de sistematizare, a- 
probate de organele supe
rioare, care prevăd realiza
rea unor obiective social-cul- 
turale deosebit de necesare 
dar, în același timp, și cu o ar
hitectură modernă care să 
schimbe de la an la an as
pectul orașului.

Pentru materializarea pre 
vederilor din planur le de 
investiții, biroul executiv a 
întocmit încă din trimestrul 
IV ai anului trecut un plan 
ai acțiunilor patriotice care 
prevede realizarea unor obiec
tive și Lucrări a căror valoa
re totală să depășească suma 
de 30 000 000 lei. Din aces
tea s-au realizat pînă în pre
zent obiective în valoare de 
peste 4.000.000 lei.

Acest plan de acțiune 
fost repartizat și concretizat 
pe circumscripții electorale, 
cu sarcini înscrise în caietul 
deputatului, pe unități econo-

de

im- 
im-

a

fim mai 
privește 

este ne- 
la meri-

luat

mice, sectoare prestatoare de 
servicii, șantiere, școli, aso
ciații de locatari. Acțiunile 
gospodăreșți-edilitare au fost 
declanșate încă de la începu
tul anului prin lucrări de re
parații și întreținere pe stră
zi și drumuri în Cimpa, Biră- 
oni, Dobrești, pe strada Re
publici’, lucrări de regulari
zare a cursurilor pe Jiul de 
est și afluienții săi Taia, Jieț, 
iar odată cu primele zile ale 
primăverii s-au declanșat ac
țiunile de amenajare și între
ținere a ’spațiilor și zonelor 
verzi. Rezultate bune care au 
schimbat aspectul gospodă
resc s-au obținut în cartierele 
8 Martie și 6 August. In con
tinuare va trebui să 
exigenți în ceea ce 
contribuția pe care 
cesar să și-o aducă
ținerea ordinii și înfrumuse
țarea orașului șantierele ce-și 
desfășoară activitatea pe o 
suprafață întinsă din oraș și 
cu multe ieșiri la strada 
principală.

Consiliul popular a
toate măsurile pentru, intensi
ficare acțiunilor de înfrumu
sețare. Amintesc că s-au fă
cut pregătiri pentru plantarea 
unui număr însemnat de flori 
în. oraș, astfel îneît odată cu 
primele zile de timp favora
bil se va finaliza și această 
acțiune dînd, și din acest 
punct de vedere, un aspect 
plăcut orașului nostru. Prin 
deputați, organizația de fe
mei’și asociațiile de locatari 
vom acționa mai hotărît pen
tru antrenarea tuturor cetățe
nilor la executarea lucrărilor 
de gospodărire și înfrumuse
țare prevăzute, pentru edu
carea întregii mase de cetă
țeni în direcția păstrării și 
îngrijirii a tot ce se realizea
ză în cartiere, străzi, zone de 
odihnă întrucît toate acestea 
constituie mediul de muncă 
și viață, de odihnă și recre- 
ere al celor ce muncesc 
trăiesc în raza orașului.

Șl

Gavrilă DAVID, 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Petrila, 

președintele comitetului 
executiv al Consiliului nooular

in Valea Jiului

ai 
în

if 1
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Actrița Stela Popescu la un... instructaj privind utili
zarea lămpii de miner primită amintire din partea colecti
vului de mineri al minei Lonea.

Foto : I. LICIU

Acțiunea primăvara" la Lonea

tuziastul public a avut încă 
o dată prilejul să asculte pe 
micuța și talentata Amalia 
Huszerl („Cîntec pentru tatăl, 
meu, minerul"), soliștii da mu
zică ușoară Maria Schiller și 
Silviu Baban, soliști cu voce 
plăcută și interpretare de 
bun nivel di muzicii noastre, 
cîștigători în recentul festival- 
concurs ,,Cintecul adincului". 
Spectacolul, completat de 
momente folclorice (prezenta
te de orchestra de giuzică 
populară și formația de dan
suri din Petroșani), s-a bucu
rat de prezența unor cunos- 
cuți actori a căror contribu
ție, pe lingă diversitatea spec
taculară, a ridicat calitatea 
reprezentațiilor. Dorina Done 
a adus în scenă un moment 
din creația lui Caragiale, ta-

î

tentatul George Mihălță a a- 
dus o fermecătoare interpre
tare a unei poezii de Marin 
Sorescu, iar Silviu Stăncules- 
cu, unul dintre cei mai remar
cabili actori cunoscători 
poeziei, a fost prezent
spectacol alături de Vasilica 
Tastarnan, Sorin Gheorghiu, 
Dan Tufaru și profunda inter
pretă a muzicii tinere care 
este Anda Călugăreanu.

Dacă Teatrul de comedie 
din București și-a. format în 
Valea Jiului un public admi
rator, faptul este explicabil 
prin contactul direct al colec
tivului artistic cu oamenii 
muncii fie prin reprezentațiile 
unor piese cu o interpretare 
strălucită, fie prin dialogul 
cu oamenii muncii sau spec
tacolele pregătite în tradiția 
teatrului, cu actorii amatori, 
fapte culturale cu largi sem- 
nificații pentru ceea ce re-' 
prezintă teatrul și cultura ro
mânească contemporană.

Odată cu topirea zăpezii, la I.M. Lonea a fost declan
șată o amplă acțiune de ordine și curățenie în incinta de 
la suprafață. Cîteva din inițiativele reușite pe această linie 
fac obiectul ultimelor vești 
mină. Le inserăm :

• DUPĂ ORELE DE SERVI
CIU, 40 de meseriași din ca
drul sectorului 8 electrome
canic al întreprinderii noastre 
au participat la prima acțiu
ne de acest gen. A început 
să se aplice astfel progra
mul pe care comitetul de 
partid al sectorului îl are în 
atenție pentru reintroducerea 
în producție a unor Utilaje și 
punerea în ordine a altora. 
A fost organizată depistarea 
și transportarea la atelier a 
unor utilaje care mai pot fi 
reparate și folosite. Impor
tante cantități de armături 
metalice au fost recuperate. 
Au fost, de asemenea, încăr
cate și expediate la I1C.M. 7 
camioane de fier vechi. A- 
cesta a fost doar începutul. 
Colectivul nostru va continua 
acțiunea pînă la atingerea 
scopului urmărit. (Nico'ae 
POPOVICI, secretarul comite
tului de partid al sectorului 8j

• ÎN SPRIJINUL BRIGĂZI
LOR DE LA DESCHIDERI Șl 
PREGĂTIRI conduse de mine
rii Gherasim Fufă, Dumitru 
Costinaș, Teodor Flutur și 
Ștefan Molnar din cadrul 
sectorului VI a venit, 
tr-una din duminicile 
cute, acțiunea de 
că patriotică organizată 
suprafața 
rea a 60

sosite la redacție de la aceasta

în- 
tre- 

mun- 
la 

minei cu participa- 
df' oameni. Au fost

Din nou despre indisciplină
la I.M. Aninoasa

I
I

Peisaj petrilean. Modernele „turnuri" domină Cartierul 8 Martie.
Foto : Ion LEONARD
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In nr. 7 947 din 22 martie al ziarului nostru scriam că
I.M. Aninoasa paznicii nu întreabă pe nimeni nimic - 

cine este și unde merge ? - situația era neschimbată în 24 
martie. Mai spuneam că în 20 martie, la ora 12,08, în ram
pa puțului, la orizontul IX erau peste 50 de mineri. In 
24 martie, la același puț și același orizont, la ora 12,15, 
de această dată erau peste 150 de mineri, care se înghe
suiau sub privirile indiferente ale maiștrilor să intre în 
colivie. Cînd colivia a oprit la orizont, cei din interior a-

mina Lonea, ca una din mă
surile ce concură la securi
tatea muncii și a omului din 
subteran, inițiativa biroului 
organizației de bază din sec
torul I, avînd drept scop cu
rățirea și descongestionarea 
căilor de acces, s-a soldat cu 
rezultate bune. Au fost cură
țate galeriile și canalele de 
evacuare a apei, pregătit 
pentru a fi scos la ziuă fierul 
vechi. Adăugind la cele de 
pînă acum un nou exemplu 
de inițiativă și dăruire în 
muncă, și de data aceasta 
acțiunea noastră a fost sus-

Marin
Ciubăr și Nicolae Bălăuță, de 
maiștrii minieri Traian Hinta 
și Gheorghe lacob, precum 
și de un număr însemnat 
oameni din subordinea 
directă. (Ghiță POPESCU, 
treiarul organizației 
partid, sectorul 1).

încărcate și apropiate de 
rampa puțului auxiliar, adică 
pregătite pentru a fi intro
duse în subteran, 80 de va- 
gonete 
feriale.
acțiuni
minerii
Pascal, 
ton Elekeș, Alexandru Futo.
(Subing. Octavian -HERBEI, ținofâ de brigadjeHj
compartimentul de aeraj și 
protecția muncii, sectorul 6)

• ACȚIUNEA DE CURĂȚE
NIE Șl ORDINE a „coborît" 
și în subteran. Apreciată de 
reprezentanții Inspectoratului 
de sfat pentru protecția mun
cii, care au controlat recent

cu pietriș și alte ma- 
Animatori ai acestei 

au fost, între alții, 
Ionel Gonic, Viorel 
Teofil Geangă, Mar-

de 
lor 
se- 
de

i
Pe șantierul de locuințe din 

Lupeni a început construcția 
unui nou bloc cu 20 aparta
mente care va fi predat pî- 
nă Ia finele lunii aprilie a.c.

O sursă inepuizabilă de economii
ia energia electrică

absența lor, zi și noapte be
cul cel colorat consumă ana
poda energie electrică, iar 
contorul atelierului înregis
trează kilowații risipiți...

O aită unitate a „Deservi
rii" — atelierul de bobinaj. 
Aici becurile nu ardeau inutil 
In schimb, din cuptorul de 
uscare al motoarelor bobina
te, rezistențele iradiau risipă. 
Ușa cuptorului era ținută des
chisă pentru a putea fi agă
țată de ea... haina unui lu
crător. '

ECONOMIE CU O MINĂ,
RISIPĂ CU AMBELE...

Preparația Coroești. In sec
ția de spălare, maistrul Aris- 
tică. Lăța ne-a vorbit mult și 
convingător despre măsurile 
tehnico-organizatorice între
prinse pentru reducerea con
tinuă a consumurilor specifi
ce de energie electrică. Ne-a 
vorbit că aici se 
obțin economii. Toate erau 
bune. Un fapt contradictoriu 
cu cele spuse de maistru, ne-a 
derutat. Fără să vrea, sco-

bia au putut ieși din cauza celor care se repezeau să intre 
și toate acestea, repetăm, în prezența a cel puțin 5 maiș
tri, care de fapt și ei încălcau art. 65 paragraful 1 din NDgM 
care prevede : „In casa mașinii de extracție, în casa puțu
lui și la toate rampele trebuie afișate instrucțiuni privind 
transportul pe puț care să cuprindă :... Obligația ca în 
timpul transportului personalul să stea la distanță de 5 
metri de la fereastra puțului ; distanța să fie marcată 
printr-o barieră și printr-o bandă de culoare distinctă pe 
peretele galeriei".

Bariera era, banda de asemenea, personalul de supra
veghere nu lipsea, doar obligeția nu se respecta. Chiar 
sînt insensibili la critică factorii de răspundere de la I.M. 
Aninoasa ?

țînd un reșou din priză, mais
trul încerca să se justifice : 
„N-am avut cu ce să-mi a- 
prind țigara..."

De altfel, asemenea „mă
runte" ...pierderi am întîinit a- 
tît de multe 1 De pildă, în ca
sa portarului unde încălzea 
un calorifer cu 50 (da, 50!) 
elemenți, ardea și un reșou, 
improvizat, de 1200 W. „Nu 
poți sta aici de cald ce e — 
ne-a spus Natalia Azamfirei, 
portăreasă. Așa că îți mai 
faci cite o cafea..." Alături, 
la bufet, erau aprinse, în a- 
celași timp, (ora 13,30), două 
tuburi fluorescente, un bec , 
puternic în magazia de mî- 
nă, unul de 100 W în bucătă
rie. Două plite electrice (1800 
W) se aflau continuu în pri
ză pentru ca vînzătoarea să 
aibă apă caldă pentru miini, 
deși bufetul avea și un reșou 
cu 9az, „Cine plătește ?" am 
întrebat. „Preparația". „Al 
cui e bufetul?". „Ăl restau
rantului Perla". Alte comeh- 
tarii sînt de prisos despre o 
asemenea mostră de risipă...

Credeam că doar bufetiera 
știe să risipească la prepara- 
ție. Dar în atelierul de con-. 
fecții al preparației, puțin 
mai tirziu, puteam constata 
că și aici se găsesc risipitori. 
Intr-o încăpere de 15x4 m, 
patru surse de lumină așezate 
pe patru pereți, completau o 
atmosferă a la... extra „gior- 
no". Am învîrtit noi comuta
torul pentru a le stinge. Ne-a 
interpelat însă unul din mun
citori care folosea, 
colț al încăperii, i . ,__
A trebuit să recunoaștem 
acolo lumina din afară 
trundea greu. însoțitorii noș
tri nu și-au putut învinge sen
timentul de nedumerire față 
de modul deficitar în care e- 

J- rau amplasate cele pat.u

i

intr-un 
un polizor, 

că 
pă-

surse — astfel că nu luminau 
tocmai acolo unde trebuie. In 
plus, toate se aprindeau de 
la același întrerupător. A- 
ceastă situație, cel puțin ciu
dată, recunoscută ca atare- 
inclusiv de maistrul prepara
tor Vasile Gonciulea, aflat în 
atelier, era măruntă față de 
un adevărat paradox întîinit 
în baia preparatorilor. Aici 
un mănunchi de becuri ard, 
se pare, de ani în șir fără în
trerupere. Supraveghetorul, 
Constantin Pescaru, recunoș
tea că luminile n-au fost stin
se de cînd lucrează el acolo. 
Și omul are deja vechime în 
întreprindere. Căutînd întreru
pătorul și descoperindu-l, a 
trebuit să recunoaștem că a- 
vea dreptate ; alimentarea 
becurilor era făcută „pe di
rect"...

Abateri de la disciplina 
privind utilizarea raționa
lă a energiei electrice am 
întîinit multe și grave 
cursul raidului nostru.
coiK Uzie se jespr.nde. 

buzurile, deficiențele 
gospodărirea energiei

în 
O 
A- 
în
e- 

lectrice se mențin și pen
tru că ele nu sînt sancțio
nate prompt de Către fac
torii de control din fieca
re localitate și unitate ca
re nu încheie decît arare
ori procese verbale de 
contravenție, nu confiscă 
așa cum se impune și așa 
cum au făcut-o cei pe ca
re i-am însoțit, instalațiile 
electrice improvizate, fo
losite fraudulos.

Este de datoria fiecăru
ia să acționeze la locul 
de muncă pentru ca, eli- 
minînd risipa să contri
buie la economisirea e- 
nergioi electrice.
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Jiul putea obține un meci nul
F. C. Argeș — Jiul Petroșani 2—1 (1—1)

Așa cum trecuse primul 
sfert de oră în favoarea oas
peților, F.C. Argeș părea sor
tită în acest retur să înapo
ieze acasă punctele cucerite 
în deplasare. După Corvinul, 
care a ținut surprinzător în 
șah echipa F.C. Argeș și Jiul 
a ieșit cu fața curată din cî- 
teva situații de gol create de 
lovănescu în min. 4 și 13 și 
Doru Nicolae în min. 10. Pri
mul gol este înscris însă de 
oaspeți în min. 14. Lansat pe 
contraatac, Mulțescu înscrie 
un gol (englezesc) cu un șut 
plasat la vinclu din afara ca
reului de 16 metri, lăsînd fă
ră replică pe portarul Spe
riatu. Apărarea argeșeană se 
deplasase pe flancul sting, 
iar Mulțescu sesizînd a dema
rat pe dreapta, a șutat rapid, 
exact șî eficient. In continua
re Jiul se bazează pe apăra-

re, Bădin marcindu-l strict pe 
Radu II, iar Dobrin era luat 
în primire de apărătorul în 
zona căruia își făcea apariția.

Se părea că Jiul va înche
ia prima repriză în avantaj, 
dar în min. 44 Roșu (care a 
intrat în locul fui Iatan) a 
centrat lung de pe dreapta, 

Dobrin insistă, recuperează 
balonul'ia linia de fund și cu 
un ultim efort centrează, iar 
Doru Nicolae reia din apro
piere în gol (oaspeții acuză 
că centrarea s-a făcut din a- 
fara terenului de joc însă ar
bitrul acordă gol valabil).

După pauză, gazdele în
scriu destul de repede în min. 
54 prin Ivan, care lansat, șu- 
tează puternic din afara ca
reului în stînga lui Cavai a- 
ducînd echipa gazdă în a- 
vantaj. După gol, Jiul are o 
perioadă de cădere psihică

pe care o depășește cu difi
cultate, dar scorul nu mai 
poate fi modificat ca urmare 
a intervențiilor salutare ale 
lui Cavai și P. Nicolae.

In min. 77, Mulțescu, lucid 
și tehnic, de altfel cel mai 
bun jucător al minerilor, are 
egalarea în vîrful bocancului. 
Depășind trei apărători a 
tras de la circa 16 metri pu
țin pe lingă poarta apărată 
de Speriatu.

Traian ULMEANU 
redacția ziarului „Secera 

și Ciocanul" Pitești

» J »
Cea de-a doua competiție 

oficială internă a rugbiului 
românesc a programat, du
minică dimineața, la Petro
șani, întilnirea dintre cinci- 
sprezecele studenților mineri 
și acela al C.S.M.-ului din Si
biu. Profitînd de faptul că e- 
chipa sa ratase orice șansă 
de a „prinde" etapa supe
rioară a competiției, antreno
rul Gheorghe Băltărețu a a- 
liniat o formație surpriză cu 
foarte tinerii Dina Garofil, 
Gheorghe Garofil și Dumi
trescu în prima linie de șase 
a pachetului ofensiv petroșă- 
nean, cu Chiriac și mai apoi 
Dragu alături de experimen
tatul Budică, cu rugbistul nr.

Divizia C gcor fluviu

Știința Petroșani — Metalurgistul Sadu 
' 6-0 (3-0)

Tinerii fotbaliști de la Știin
ța au demonstrat și în me
ciul cu Metalurgistul Sadu, că 
in acest retur de campionat 
posedă o formă bună care le 
dâ dreptul să fie printre as
piranții la primul loc în cla
samentul seriei in care acti
vează. Cu toate că îi despart 
cinci puncte de lider, studen
ții continuă lupta și... speran
ța pentru promovarea în al 
doilea eșalon al fotbalului 
nostru.

Revenind la jocul de du
minică, putem spune, că ele
vii prof. Gh. Irimie'și-au asigu
rat, chiar din prima repriză, 
un avantaj de trei goluri și... 
au ratat cam tot atîtea oca
zii prin Gulea în min. 7, Vel- 
cotă în min. 25 și Seceanschi 
îh min. 29.

Primul gol, înscris în min.

3, poartă semnătura lui Vei- 
cotă care printr-un șut pu
ternic de la marginea careu
lui de 16 metri, a făcut inu
tilă intervenția . portarului 
Marcoci. Deschiderea timpu
rie a scorului i-a obligat pe 
oaspeți să iasă mai deciși la 
joc. Ei irosesc o bună ocazie 
de a egala scorul prin Dia- 
conescu. In min. 22, localnicii 
reușesc să înscrie al doilea 
gol prin Panici, pentru ca la 
un interval de opt minute, 
fundașul Hanganu (foarte bun 
în acest meci) să introducă 
mingea în poarta metalurgiș- 
tilor, în urma unei acțiuni so
litare.

Superioritatea gazdelor a 
fost evidențiată și în a doua 
parte a meciului. Dintre nu
meroasele ocazii
fructificat numai... trei prin 
Gulea (min. 68) și Seceans- 
chi (min. 88 și 90),

Consiantin MATEESCU

SCHI

Peste 40 de . iubitori as 
schiului s-au aliniat, dumini
că, la startul unei întreceri a- 
flafă la cea de a ll-a sa e- 
diție : „Cupa Telescaunul", 
organizată în cadrul Dacia- 
dei, de asociația sportivă a 
I.G.C.L. Petroșani. Proba a 
constat dintr-o manșă de sla
lom' special (25 de porți, lun
gimea pîrtiei 200 m, diferen
ță de nivel circa 40 m). Cîș- 
tigătorii — sportivi legitima
ți : 1) Dumitru Bîrlida (19,9),

Cupa Teleseaunur
2) Aristică Popescu (21,2), 
Ștefan Csorik (22,6); . ama
tori : 1) Francisc Boda și 
Szocs Erno (22,5), 2) Carol 
Laurean (22,6), 3) Klauss I.
(oaspete din R.D.G., 
vîrstnici : 1) loan 
(23,5), 2) '
(25.1) , :
(26.1) . <
fost acordate cupe, iar tuturor 
participanților le-au fost în- 
mînate diplome. (I.M.).

3)

23,4); 
Moraru 

) Arpad Hegheduș 
3) Sever Grozavu 
Cîștigătorilor le-au

1 al «nului precedent, Enciu 
Stoica in postură de... arbi
tru de margine.

In aceste condiții precum 
și acelea ale unui teren ce 
aducea mai mult a ogor 
proaspăt arat, se părea că 
inimoșii suporteri ai Științei 
Petroșani nu vor avea prea 
multe de văzut. Infirmînd aș
teptările, cele două competi
toare au oferit o dispută a- 
cerbă în care tînăra formație 
a gazdelor a reușit desprin
derea în învingătoare catego
rică, dar numai după pauză. 
După o primă repriză albă, 
ca scor, studenții pun stăpî- 
nire pe joc concretizînd supe
rioritatea prin trei încercări 
spectaculoase semnate de 

' Dumitrescu (min. 42), Vieru 
(min. 51) și Dragu (min. 60). 
Deși obligată să joace în in
ferioritate numerică ultimele 
cincisprezece minute în urma 
accidentării lui Viman (schim
burile admise fiind deja e- 
fectuate), echipa din Petro
șani nu cedează răpind ad
versarului orice șansă de re
ducere a handicapului,

Victoria absolut meritată a 
Științei este obținută cu nu
mai o săptămînă înaintea im
portantului joc pe care băieții 
noștri îl vor susține în capita
lă, în compania lui Dinamo,

Nicolae LOBONȚ

avute au

Breviar

Metalul Oțelu Roșu — 
Minerul Vulcan 3—0 

(1-0)
Aflată în lupta pentru evi

tarea retrogradării, echipa 
din Vulcan a întîlnit o echi
pă dornică să ocupe un loc 
în eșalonul fruntaș al seriei. 
Sub aceste auspicii, 
repriză s-a 
nivel tehnic bun, 
celor două echipe apărîn- 
au-și cu multă rîvnă șansele. 
Dar, în min. 30, la o lovitură 
liberă executată de mineri, 
de la jumătatea terenului, 
Popescu nu e atent, mingea 
e interceptată de metalur- 
giști care, pe contraatac, 
depășesc apărarea vulcănea- 
nă și înscriu pe lîngă porta
rul Constantin : 1-0. Scor cu 
care se încheie prima repriză.

După pauză Minerul în
cearcă egalarea, însă nu cu 
destulă hotărîre. în min. 58 
Stoenescu trimite o minge 
fără adresă, mingea e recu
perată de gazde, urmează 
un atac periculos, soldat și 
de data acesta cu gol, cu 
toate că un atacant se afla 
în ofsaid, însă arbitrul I. 
Doica (Reghin) nu e de a- 
ceeoși părere cu colegul său 
de la tușă, și 2-0.

Peste șase minute gazdele 
măresc avantajul la 3-0 da
torită iui Cătuț și 
țin, care nu intervin 
duelul cu înaintașii 
giști.

Astfel Minerul 
pierde încă două puncte, si- 

ruîndu-se în zona periculoasă 
a clasamentului.

C. IOVĂNESCU

• LUPTE In zilele de 25- 
26 martie a.c., în sala de 
sport „Constructorul" din Hu
nedoara s-a desfășurat etapa 
de zonă a Campionatului re
publican de copii la care au 
participat 10 județe cu peste 
200 de copii. Din municipiul 
nostru, 5 participanți s-au ca
lificat pentru etapa finală 
din care 2 de la Asociația 
sportivă Jiul Petrila și 3 de 
la C.S.S. Petroșani, lată pe 
cei calificați : categoria 
kg : Nicolae Marmaliuc 
RonVcă Săpînțan categ. 
kg (Jiul Petrila), Aron Cîndea 
Hascana categ. 40 kg, Sorin 
Ciobanu categ. +56 kg și 
Adrian Imbrea categ. 32 kg, 
toți de la C.S.S. Petroșani.

Au mai ocupat locurile 
trei, fără drept de calificare 
Adrian Feier (categ. 26 kg)

I.M.P. a
martie

sâ ocupe un loc

prima 
desfășurat la un 

jucătorii

Constan- 
deciși în 
metal ur-

Vulcan

i

28
si

32

sportiv
Jiul Petrila, losif Rima 48 kg 
și Gheorghe Enea (categ. 56 
kg) ambii de la C.S.S. Petro
șani.

• VOLEI Sala
găzduit sîmbătă, 25 
a.c., primul tur al Campiona
tului județean rezervat echi
pelor de seniori - seria Va
lea Jiului - la care au par
ticipat echipele: Știința, Mi
nerul Livezeni, Minerul Pa
roșeni și Minerul Aninoasa. 
lată rezultatele înregistrate : 
Minerul Aninoasa - Știința 
0-2; Minerul Livezeni — Mi
nerul Paroșeni 2—0; Știința 
— Minerul Paroșeni 2—0 ;
Minerul Aninoasa — Minerul 
Livezeni 2—0; Minerul Live
zeni — Știința 2—1; Minerul 
Paroșeni - Minerul Aninoa
sa 0—2.

Cîțiva dintre cîștigă- 
torii etapei orășenești a 
crosului din Lupeni, la 
care au participat peste 
2 500 de copii și tineri.
FOTO : Cercul Casei pio
nierilor din Lupeni.

„CROSUL 
PIONIERULUI"

Sîmbătă și duminică în toa
te localitățile municipiului a 
avut loc etapa orășenească 
a „Crosului pionierului" la 
care au participat primii cin
ci clasați la nivelul unități
lor școlare, lată cîstigătorii: 
ORAȘ PETRILA, fete: Melinda 
Kovacs (Școala generală nr. 
2) Anișoara Moraru (școala 
generală nr. 1), Claudia 
M o t o r g a (școala 
generală nr. T). Băieți: Cons
tantin Ciobanu (școala gene
rală nr. 5), Marinaș Macaru 
și Sorin Timofte, ambii de la 
școala generală nr. 2. ORAȘ 
LUPENI, categoria 11-12 ani, 
fete : Adriana Vrabie (liceul 
chimic) ; Minodora Hațeț.an 
(liceu), Carmen Zahqria (școa
la generală nr. 5). Băieți: Ma
rinei Mocanu (școala genera
lă nr. 5), Vasile Ștefan (școa
la generală nr. 6). Marin Po
pescu (școala generală nr. 
2). Categoria 13-14 ani, fete: 
Cornelia Zăgreanu (școala 
generală nr. I), Maria Puș 
(școala generală nr. 6), Aura 
Vuc (școala generală nr. 1) 
Băieți : Ștefan Corali (școala 
generală nr, 3), Csabo Era- 
mus (școala generală nr. 1), 
Nutu Stan (școala generală 
nr. 5). P E T R O Ș A N I, ca
tegoria 13—14 ani, fete : 
Mariana Grigoraș și Sorina 
Magyar (ambele de la școa
la generălă nr. 5), Ghizela 
Manlog (școala generală nr. 
1). Băieți : Eusebio Irimie 
(școala generală nr. 1), Ale
xandru Moldovan (școala 
generală nr. 5), Vasile Bîrgău 
(școala generală nr. 1). S-au 
mai evidențiat Viorel Poena- 
ru (Școala generală Banița), 
Daniel Popa (școala generală 
nr. 1), Cristina Stănescu (școa
la generală nr. 6) și Luminița 
Căplescu (școala generală nr. 
1) toate din Petroșani.

"A, SLĂBII

S. BÂLOI
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REZULTATE TEHNICE : C.S. Tîr
goviște - U. Craiova 1-0; A.S.A. 
- Steaua 2-3; Sp. Studențesc - 
F.C.M. Reșița 2-0; F.C. Corvinul - 
S.C. Bacău 3-1 ; F.C. Constanța - 
F.C. Petrolul 3-1 ; Poli. Timișoara - 
Poli, lași 1-0; F.C. Argeș - Jiul 
2-1; U'T.A. - Dinamo 1-0; F.C. 
Bihor - F.C. Olimpia 2-1.

CLASAMENTUL

„Poli" Timiș.
Steaua
A.S.A. ■
Sp. Stud.
U.T.A.
F.C. Argeș 
Dinamo
JIUL
F.C.
„U"

Bihor
Craiova 

F.C. Olimpia 
C.S. Tîrgoviște 
S.C.
F.C.
F.C.
F.C. Corvinul 
„Poli“ lași 
F.C.M. Reșița

Bacău 
Const. 
Petrolul

n
10 
n
12
10
10
10
11
11

9
10

9
8
9
8
6
6
6

5
6
4
2
6
5
4
2
2
5
3
5
7
3
4
8
6
3

7
7
8
9
7
8
9

IC
10

9
10

9
8

11
11
9

11
14

27
26
26
26

29-24
51-31
39- 26
31-28
37-34 26
35-35 25
34-28
40- 35
29- 35
23- 22
30- 31
19- 25
30-39
30- 35
31- 32
24- 34
26-25
20- 39

24
24
24
23
23
23
23
21
20
20
18
15

ETAPA VilTOARE 
aprilie) : Poli lași 
(0-1), Dinama - _ _
Petrolul - F.C. Argeș (3-4), Steaua 
C.S. Tîrgoviște (1-1); F.C.M. Re- 
șija - U. Craiova (0-1), F.C. Cons
tanța - A.S.A. (0-2), S.C. Bacău - 
U.T.A. (2-2); F.C. Bihor - Sp. Stu
dențesc (0-2), Poli, Timișoara - 
F.C. Corvinul (0-2).

(miercuri,
- F.C. Olimp ia
Jiul (1-4), F.C.

12

REZULTATE TEHNICE : F.C. 
ia Mare - Aurul Brad 3-1 ; 
toria . Călan - Mureșul Deva 
C.F.R. Cluj-Napoca - U.M. 
șoara 4-1 ; Armătura ~ 
Metalurgistul Cugir 0-0 ; Avîntul 
Reghin - Minerul Moldova No
uă 1-0; Dacia Orăștie - Chimica 
lîrnăveni 1-1 ; C.F.R. Timișoara - 
Minerul Lupeni 6-0 ; C.I.L. Sighet - 
U. Cluj-Napoca 1-1 ■ Victoria Că
rei - Gloria Bistrița 1-2.

CLASAMENTUL
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

F.C. Baia M.
C.F.R. Cluj-N. 
„U" Cluj-N.
Gloria Bistrița 
Vict. Călan 
Mureșul Deva 
C.F.R. Timiș.
Minerul M.N.
U.M. Timiș.
Chim. Tîrnăv.
Met. Cugir ' 
C.I.L. Sighet 
Aurul Brad
Dacia Orăștie
Vict. Cărei
Armat. Zalău 21
Min. Lupeni 21
Avînt. Reghin- 21

ETAPA VIITOARE ( ' î î 
aprilie) : Chimica Tîrnăveni

Bistrița
Zalău - 
Cugir - 

Timi-

Ba-
Vic- 

0-0; 
Timi- 

Zalău -

12- 7 2
13 4 4

5
6
6
6
8
9
9

10
9
9

11
11
11
11

13 3
12 3
12 3
10 5
10 3

9
8
8
7
6
7
7
7
6
7
2

48-16
47-15
41-17
44-17
38-16
33-24
26-1.9

REZULTATE TEHNICE : C.S.M.
Drobeta Tr. Sev. - Constr.. Tg.- 
Jiu 2-0; Unirea Drăgășani - Mi
nerul Motru 1-1 ,- I.O.B. Balș 
Constr. Craiova 2-1 ; Chimistul 
Rm. Vîlcea - Unirea Dr, Tr. Sev. 
3-1 ; Dierna Orșova -■ Prog. Bă- 
ilești 2-0; C.F.R. Craiova - Lo
trul Brezoi 1-1 • Știința Petroșani 

Mecani- 
Rovinari

- Metalurgistul Sad'u 6-0 ; 
zatorul Simian - Minerul 
2-2.

| Campionatul județean

REZULTATE TEHNICE : Metalul 
Criscior - Minerul Aninoasa 0-0; 
Metalul Simeria - Preparatorul Pe- 
trila 3-1 ; C.F.R. Petroșani - Mine
rul Uricani 0-4; I.M.C. Bîrcea 
I.G.C.L. Hunedoara 4-1 ; Parîngul

■ ■ " " . Cons- 
Expl orari 

, Energia Paroșeni 
Hațeg 0-3.

. *'~'*k-* IWIIVUVMIU 1 t r
Lonea - Aurul Certej 2-2 ; 
tractorul Hunedoara - "
Deva 1-1 ; 
Auto

CLASAMENTUL

3
4
3
5
6
3
3
3
4
0
4

31
30
29
27
27
25
23

19-25 21 
28-29 20 ‘ 
28-29 19 
23-31 19 
25-33 18

17
17
17
16
14

8

24-28
19-33
15-35
23-32

14 14-41
15 11-66

(duminică. 2

C.F.R. Timișoara ; ■ Gloria 
- C.I.L. Sighet; Armătura 
Aurul Brad ; Metalurgistul
C.F.R. Cluj-Napoca; U.M. nuc
șoara - Victoria Cărei ; Minerul 
Moldova Nouă - F.C. Baia Mare ; 
U. Cluj-Napoca - Victoria Călan; 
Dacia Orăștie - Avîntul Reghin; 
Minerul Lupeni - Minerul Deva.

CLASAMENTUL

C.S.M. Dr. T. S. 18 12 5i 1 46 5 29
I.O.B. Balș 18 12 0 6 34-18 24
Știința Petr. 18 9 5 4 35-14 23
Chim. Rm. VI. 18 8 5 5 25-15 21
Lotrul Brezoi 18 7 6 5 26-20 20
Min. Motru 18 9 1 .8 27-31 19
Dierna Or. 18 6 5 7 27-24 17
C.F.R. Cr. 18 8 1 9 29-30 17
Progr. Băii. 18 7 3 8 19-21 17
Met. Sadu 18 7 3 8 17-27 17
Min. Rovinari 18 6 4 8 17-31 16
Unir. Dr. T. S. 18 7 1 10 28-41 15
Mec. Șimian 18 6 3 9 26-41 15
Unir. Drăg. 18 5 4 9 20-26 14
Constr. Cr. . 18 5 2 11 28-37 12
Constr. Tg.-Jiu 18 4 4 10 16-38 12

ETAPA VIITOARE LofFul Bre-
zoi - Știința Petroșani ; Metalur
gistul Sadu - C.S.M. Dr. Tr. Sev.; 
Minerul Motru - Dierna Orșova ■ 
Constructorul Craiova - Minerul 
Rovinari ■ Chimistul Rm. VI. - 
C.F.R. Craiova; Constructorul Tg.- 
Jiu - Mecanizatorul Șimian ■ U- 
nirea Dr. Tr. Sev, - Unirea Dră
gășani ; Progresul Băilești - I.O.B. 
Balș.

ETAPA VIITOARE:

Aurul Certej 16 9 6 1 41-14 24
Expl. Deva 16 10 3 3 41-18 23
I.M.C. Bîrcea 16 11 1 4 36-15 23
Paring. Lonea 16 9 3 4 26-19 21
Min. Anin. 16 8 4 4 30-20 20
Constr. Hd. 16 5 9 2 25-15 19
Min. Uricani 16 8 2 6 33-23 18
Auto Hațeg 16 6 2 8 30-25 14
I.G.C.L. Hd. 16 5 4 7 17-21 14
Prep. Petrila 16 6 2 8 28-32 14
Min. Paroșeni 15 5 2 8 13-21 12
Met. Criscior 15 4 2 9 14-33 10
Met. Simeria 16 5 0 11 21-43 10
En. Paroșeni 16 4 1 11 21-48 9
C.F.R, Petroș. 16 4 0 12 28-57 8

Minerul Pa- 
• roșeni - Energia Paroșeni (meciul 
va fi cîștigat cu 3-0, Energia fi
ind retrasă din campionat) ; Auto 
Hațeg - Parîngul Lonea ; Aurul 
Certej - C.F.R. Petroșani; Minerul 
Uricani - Metalul Simeria ■ Pre
paratorul Petrila - Constr. Hune
doara Explorări Deva - I M.C. 
Bîrcea ; I.G.C.L. Hunedoara - Me
talul Criscior; - Minerul Aninoa
sa stă.



Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a primit pe conducătoarea 

delegației frontului Democratic 
pentru Reunificarea Patriei

Coreeanădin B.P.I.
® (Urmare din pag. 1) 

și Kim Ir Sen. S-a exprimat, 
totodată, dorința de a ex
tinde si diversifica aceste re
lații în interesul popoarelor 
român și coreean în folosul 
cauzei păcii și socialismului.

în cadrul convorbirii, tova
rășul Nicolae Ceausescu a 
reafirmat solidaritatea depli
nă a Partidului Comunist 
Român, a guvernului și po
porului nostru față de aspi
rațiile legitime ale poporu
lui coreean de reunificare 
pașnică, independentă și 
democratică a patriei, ară- 
tînd că România va sprijini

MEMENTO
FILME

PETROȘANI - 7 Noiem
brie : Căpitan la 15 ani ; 
.Republica : Spaniole la 
Paris ; 'Unirea : Scara
mouch e ; PETRJLA : Cinci 
detectivi la miezul nopții-; 
LONEA: Comoara din la
cul de argint ■ ANINOASA: 
învingătorul; VULCAN: 
Benji ; LUPENI -Cultural: 
Melodiile nopții albe ; 
Muncitoresc : Suferințele tî- 
nărului Werther.

TV.
9,00 Teleșcoqlă ; , 

Antologia filmului 
copii și tineret. 
Charles Chaplin ; 
alb și negri 
gru ; 12,00
închiderea 
16,00 Telex ; 
școală

10,00 
pentru 

... ___ Ciclul 
. " ; 11,10 în 

ru. Inky cel ne- 
1 Telex; 12,05 

programului ; 
16,05 Tele- 

școală ; 16,35 Curs de
limbă engleză ; 17,05 La
volan ; 17,20 Cupa mon
dială la schi alpin;
18,05 Mult e dulce...;
18.30 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultură ; 
T9,00 întrebări și răspun
suri ; 19,20 1 001 de seri ;
19.30 Telejurnal ; 20,00
Roadele politicii partidului 
de dezvoltare economîco- 
socială a țării. „Marea 
competiție" ■■ 20,30 Cîntec 
dulce românesc - melodii

Mica publicitate
V1ND Wartburg Lux 311. 

Lupeni, Tudor VLadimirescu, 
bloc’29/19. (162)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bîrsa Ște
fan. Se declară nulă. (161)

ANUNȚ DE FAMILIE

FAMILIA îndoliată a- 
duce sincere mulțumiri , 
celor care au fost alături 
de ea la încercarea grea 
pricinuită de pierderea 
celui care a fost

TO DEA IOAN

un bun soț, socru și tată, 
care a încetat din viață 
în ziua de 21 martie 1978.

(159)

■j 
ți

Reînnoîțl-vă 
abonamentele 

I*8 „Steagul rașu“

cu consecvență propunerile 
și inițiativele constructive ale 
Republicii Populare Democra
te Coreene, menite să asi
gure înfăptuirea acestui de
ziderat major.

în numele tovarășului Kim 
Ir Sen, al Frontului Democra
tic pentru Re unificarea Patri
ei din R. P. D. Coreeană, 
oaspetele a exprimat secreta
rului general al Partidului 
Comunist Român întreaga re
cunoștință pentru sprijinul și 
solidaritatea activă a țării 
noastre față de lupta po
porului coreean pentru înfăp
tuirea idealurilor de reuni- 
ficare a patriei sale.

populare ; 20,50 Publici
tate ; 20,55 Seară de tea
tru : „Fîrttîna Trevi" de 
Gian Lorenzo Berini ; 22,10 
Munca : sens al vieții omu
lui ; 22,20 Telejurnal.

RADIO

5,00 Buletin de știri; 5,05 
Ritmuri matinale; 6,00 Ra- 
dioprogramul dimineții ; 
7,00 Radiojurnal. Buletin 
meteo-rutier. Sport; 8,10 
Curierul melodiilor ; 9.00 
Răspundem ascultătorilor.; 
10,00 Buletin de știri ; 10,4.0 
Miorița; 11,00 Buletin de 
știri ; 11,05 Atlas folcloric ; 
12,00 Buletin de știri ; 
12,05 Din comoara fol
clorului nostru; 13,00 
De la 1 la 3 ; 15,00 Clubul 
curioși I or ; 16,00 Radiojur
nal ; 16,15 Spre țel comu
nist ; 16,25 Coordonate
economice ; 16,40 Muzică
ușoară; 17,00 Buletin de 
știri ; 17,05 Memoria po- 
mîntului românesc ; 18,00
Orele serii ; 20,00 Mo
ment folcloric; Buletin 
de știri (ora 21,00); 
21,25 Opt șlagăre în studio; 
22,00 O . zi într-o oră ; 
23,30-5,00 Non stop mu
zical nocturn. (Buletine de 
știri la orele 24,00; 2,00; 
4,00).

i

'MEMENTO
I

Institutul de mine 
Petroșani 

organizează concurs 
PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR

ROSTURI:

— jurisconsult
— tehnician principal electrotehnic

Concursul va avea loc în data de 6 apri
lie 1973, ora 9, la sediul institutului.

De asemenea. ÎNCADREAZĂ DE URGENTĂ 
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 2580 -
4 25 81, int. 151.

OrientulDelegațîa 
parlamentară 

română 
a fost primită 
de președintele 

Adunării Republicii 
Portugheze

LISABONA 27 (Agerpres). 
- Președintele Adunării Repu
blicii Portugheze (Parlamen
tul), Vasco da Gama Fernan
des, a primit luni delegația 
parlamentară română, condu
să de Tudor Drăganu, pre
ședintele Comisiei constituțio
nale și juridice a Marii A- 
dunări Naționale, vicepreșe
dinte al grupului român al 
Uniunii Interparlamentare 
care participă la lucrările se
siunii de primăvară a Uniu
nii Interparlamentare de la 
Lisabona,

■ Relevîndu-se cu satisfacție 
evoluția ascendentă a relați
ilor de prietenie și colabo
rare dintre România și Portu
galia, în cadrul întrevederii 
s-au subliniat- rolul și contri
buția celor două parlamente 
în promovarea conlucrării ro- 
mâno-portugheze, în toate 
domeniile de activitate.

Acord pentru reconciliere 
Ciadîn

TRIPOLI 27 (Agerpres).
Reprezentanții guvernului cia
dian și cei âi Frontului de 
Eliberare Națională a Ciadu
lui (FROLINAT), reuniți în 
orașul libian Bengazi, au 
căzut de acord luni asupra 
textului unui comunicat final, 
a anunțat un purtător de 
cuvînt oficial al reuniunii, 
citat de agenția France 
Presse.

După cum se știe, repre-

Minerii americani
WASHINGTON 27 (Ager

pres). - Majoritatea celor 
160 000 de muncitori care au 
participat la cea mai înde
lungată grevă declanșată în 
sectorul minier în istoria 
postbelică a Statelor Unite 
-a durat 110 zile - și-au 
reluat, luni, lucrul, informea
ză agenția Associated Press.

După cum s-a anunțat ante
rior, încheierea acțiunii gre
viste, a avut loc după un 
laborios și îndelungat proces 
de negocieri între sindicatul

CAIRO 27 (Agerpres). - 
La Cairo s-au deschis, luni 
seara, lucrările -sesiunii ordi
nare a Consiliului Ligii Ara
be. Participă miniștri ai afa: 
cerilor externe sau repre
zentanți din partea a 16 state 
membre. La reuniune nu sînt 
reprezentate Algeria, Jaițna- 
h.iria Libiana, Irakul, Siria și 
R. D. P. a Yemenului.

Sesiunea va examina situ
ația din Orientul Apropiat, 
precum și modalitățile de 
întărire a solidarității între 
statele arabe.

★
BEIRUT 27 (Agerpres). - 

Președintele Libanului, Elias 
Sarkis, a avut luni o între
vedere cu Sami El Khatib, 
comandantul F-orțelor Arabe 
de Descurajare (F.A.D.) din 
Liban. Cu acest prilej, a fost 
discutată situația actuală din 
sudul Libanului. Tot luni, 
primul ministru libanez, Selim 
Al-Hoss, a întreprins o vizitq 
în regiuni din sudul Liba-

Demisia guvernatul sirian
DAMASC 27 (Agerpres). - 

Abdel Rahman Khleifawi a 
prezentat luni demisia guver
nului său președintelui Re
publicii Arabe Siriene, Hafez

zentanfii guvernului ciadian 
și cei ai FROLINAT au 
purtat convorbiri, începînd 
de la 23 martie, consacrate 
reconcilierii în. Ciad. La ele 
au participat ca observatori 
și reprezentanți ai Suda
nului, Nigerului și Jamahiriei 
Libiene.

Documentul conține, potri
vit agenției citate, principa
lele puncte asupra cărora ne
gociatorii au ajuns la acord.

și-au reluat lucrul
de ramură și patronat. Tn 
cele din urmă a fost încheiat 
un contract colectiv, aprobat 
de 58 la suta dintre mi
neri, care prevede satisface
rea parțială a cererilor pre
zentate de greviști.

„Eurobanditismul"
Pentru prima oară ter

menul de „eurobanditism" a 
fost folosit de săptămînalul 
parizian „L’Express", care a 
publicat un articol pe tema 
unor afaceri veroase cu spe
cularea prevederilor și acor
durilor existente în cadrul 
Pieții comune vest-europene, 
în anii 1973—1976, serviciile 
vamale au semnalat 670 ca
zuri de speculă. Pentru a re
leva amploarea fraudelor es
te de ajuns să se arate, — 
după cum menționează 
„L’Express" - că numai în, ca
zul unui proces, care se des
fășoară la Bruxelles, este 
vorba de 24 milioane de do
lari.

„Comoara" asupra căreia 
și-au îndreptat atenția spe
culanții este, în primul rînd, 
așa-numitul fond agrar euro
pean. Fondul este format de 
pe urma încasării taxelor va
male la produsele agrare 
importate din țări ce nu a- 
parțin C.E.E. și, în același 
timp, oferă subvenții produ
cătorilor din cadrul Pielii 
comune. Aceste subvenții sînt 
obținute, în primul rînd, de 
exportatori, care primesc 
din fondul agrar diferența 
dintre prețurile C.E.E. și pre
țurile de pe piața mondială 
(de exemplu, pe piața 
munitară, costul ridicat 
producției agrare face
prețul untului să se ridice la 
13 franci kilogramul, în timp 
ce pe piața mondială el este

co
al 
ca

Mijlociu
nulul. în afențlă sa s-au aflat 
urmările atacului agresiv al 
Israelului și modalitățile de 
normalizare a vieții în zonă. 
Premierul libanez a vizitat o 
tabără a persoanelor refu
giate din orașul Sidon, 
puncte ale Crucii Roșii, la 
Țyr și poziții ale Forței In
terimare a O.N.U. în Liban 
(U.N.I.F.I.L.), din apropiere de 
Tyr.

Au continuat, pe de altă 
parte, eforturile vizîncL am
plasarea unor efective ale 
U.N.L.F.LL. în diferite puncte 
situate în zona de la sud 
de rîul titani.- Astfel, 
tașament compus din 
litarl francezi și-au 
pozițiile stabilite - la un 
kilometru sud de podul 
Kasmiyeh de pe rîul 
Aceste eforturi s-au desfășu
rat pe fondul unor schim
buri de focuri, relatează a- 
gențiile

un de-
35 mi- 
ocupat

titani.

gențiile internaționale de 
presă - între unități palesti
niene și forțe israeliene.

Al Assad - s-a anunțat ofi
cial la Damasc. Agenția 
France Presse care transmite 
știrea informează că pre
ședintele Consiliului Poporu
lui din Siria, Mohamed Aii 
Al-Halabi, a fost însărcinat de 
șeful statului să formeze 
noul guvern.

Demisia guvernului condus 
de Khleifawi, format în au
gust 1976, survine după ale- 
ge'rile prezidențiale din fe
bruarie. a.c.

★
DAMASC 27 (Agerpres), - 

Mohamed Aii Al-Halabi, în
sărcinat luni prin decret pre
zidențial cu misiunea formă
rii unui nou guvern în Si
ria, și-a început consultările 
în vederea alcătuirii viitoarei 
echipe ministeriale. Potrivit 
unor surse oficiale, citate de 
agenția Reuter, noul cabinet 
urmează să fie anunțat în 
următoarele 48 de ore.

Guvernul demisionar, con
dus de Abdel Rahman Khlei
fawi, a fost însărcinat cu so
luționarea problemelor curen
te pînă la anunțarea compo
nenței viitorului cabinet.

numai de 3 franci, ceea ce 
face ca rentabilitatea ex
portului să fie asigurată prin 
mari subvenții).

Mecanismul fraudei este 
destul de simplu. De exem
plu, în Belgia, s-a descoperit 
„recent" că un înalt func
ționar al Ministerului econo
miei elibera exportatorilor de 
lapte și carne documente ce 
„atestau un volum de export 
mult mai mare decît cel 

Hlotă externă

real". Astfel, acești exporta
tori obțineau subvenții pen
tru produse pe care, nu te 
vindeau niciodată. In cazul 
de față este vorba de o su
mă de circa 8 milioane do
lari.

O altă afacere de răsunet, 
în care s-au specializat ita
lienii, constă în achiziționarea 
pe piețele mondiale a unei 
cantități importante de unt 
sau de carne la prețuri mici 
și procurarea un.or documente 
potrivit cărora produsele res
pective se află în tranzit prin 
țările Pieței comune. Avînd 
statutul de tranzit, aceste pro
duse sîrrt absolvite de taxe 
vamale. A doua mutare a 
speculațiilor este aceea de 
procurare a unor acte care

ÎN CAPITALA R. F. GER
MANIA s-a anunțat că opo
ziția din Bundestag a cerut 
guvernului vest-german, în 
cadrul unei interpelări, infor
mații în legătură cu situația 
cetățenilor de naționalitate 
germană din diferite țări eu
ropene, inclusiv din România.

în răspunsul -său, referin- 
du-se ta România, guvernul 
R. F. Germania a precizat că 
cetățenii români de origine 
germană beneficiază de sta
tutul de minoritate națională;

' __. j de aceleași 
ca și 

români.
guvernul vest-ger- 
reamintit rezultâ-

ceilalți
In con-

■ge 
rezulta-

ei se bucură 
drepturi 
cetățeni 
tinuare, 
man a 
tele convorbirilor dintre R. F. 
Germania și România, con
semnate în Declarația co
mună din 7 ianuarie a.c.

PREȘEDINTELE MARELUI 
CONCERN industrial franco-’ 
belgian „Empain-Schneider", 
baronul Jean-Edouard Em- 
pain, răpit la 23 ianuarie de 
un grup de necunoscuți din 
fața locuinței sale din Paris, 
a fost eliberat duminică sea
ra - informează agenția 
France Presse. Suma de 
40 000-000 franci cerută de 
răpitori nu a fost plătită. 
După cum precizează A.F.P., 
eliberarea a avut loc în urma 
arestării de către poliția 
franceză a lui Alain Caillol, 
unul dintre principalii mem
bri ai bandei teroriste care 
l-au răpit pe Empain. Caillol 
a cerut, telefonic, celorlalți 
membri ai bandei să-l elibe
reze pe captiv,

LA ANKARA S-AU DES
FĂȘURAT luni convorbiri în
tre ministrul de externe fure, 
Gunduz Okcun, și omologul 
său belgian, Henri Simonet, 
aflat într-o vizită oficială de 
patru zile în Turcia. Cu a- 
cest prilej, au fost examinate 
modalitățile de extindere a 
raporturilor bilaterale în di
ferite domenii de activitate, 
precum și în vederea echili
brării comerțului între cele 
două țări, relevă agenția A- 
natolia.

DUPĂ CUM INFORMEAZĂ 
AGENȚIA mozambicană de 
informații - A.I.M., inunda
țiile care au afectat întinse 
regiuni de pe malul Fluviu
lui Zambezi au provocat 
moartea a ce! puțin 40 de 
persoane și au lăsat peste 
200 000 locuitori fără adă
post.
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să dovedească -că mărfurile 
respective au fost produse în 
Franța, Italia sau în altă ța
ră din C.E.E., ceea ce te oferă 
posibilitatea oa, prin reex
portarea lor, să obțină sub
venții. Profitul este dublu : 
absolvirea de taxe vamale 
și obținerea de subvenții.

Lupta împotriva speculanți
lor este cu atît mai grea, cu 
cît, în cazul descoperirii u- 
nei afaceri, daunele trebuie 
să le plătească guvernul ai 
cărui cetățeni s-au făcut vi- 
novați. De asemenea. Piața 
comună nu este, interesată în 
a da publicității asemenea 
cazuri, care demonstrează 
slăbiciunea sistemului comu
nitar.

S-ou luat, totuși., o serie de 
măsuri pentru a îngrădi ex
cesele „eurobanditismului". 
Astfel, R.F.G. a organizat un 
serviciu vamal special care 
se ocupă de controlul asu
pra exportului produselor a- 
groalimentare.

In ceea ce privește Franța,’ 
direcția vamală a achiziționat 
mașini de calcul cu ajutorul 
cărora se obține răspunsul la 
întrebarea : care sînt domeni
ile cele mai pasibile de a 
fi utilizate de speculanți. Dar 
săptămînalul „L’Express" îșî 
exprimă îndoiala că aseme
nea metode vor reuși să în
grădească fraudele din Pia
ța comună.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefon 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL : Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67


