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Proiectant—constructor—beneficiar
o relație cu țel precis

GRĂBIREA PUNERII

Construcția preparației din 
Petrila constituie un obiectiv 
de seamă, al industriei Văii 
Jiului, urmînd ca în instala
țiile noi ce se construiesc aici 
să se prepare cărbune pen
tru siderurgie. Obiectivul re
prezintă pentru municipiul 
nostru una din importantele 
investiții cuprinse în Progra
mul privind măsurile supli
mentare de dezvoltare econo- 
mico-socială a României pî
nă în 1980.

Deși timpul afectat pregă
tirii acestei investiții a fost 
scurt, printr-o conlucrare fruc
tuoasă dintre beneficiar, pro
iectant și constructor, au fost 
create condiții ca lucrările să 
demareze bine încă din pri
ma zi a anului. Institutul de 
cercetări și proiectări minie
re din Valea Jiului a elabo
rat pe o durată redusă docu
mentațiile tehnico-economice. 
Beneficiarul, Combinatul mi
nier Valea Jiului a asigurat 
astfel condiții pentru ca, la 
preparația Petrila să se trea
că deja la execuția unor im- • (Continuare în pag. a 2-a)

Șefa brigăzii de frezori Ileana Bâcoi - una din har
nicele meseriașe ale I. U. M. Petroșani, surprinsă în 
timpul executării unor piese de mare precizie.

Foto: I. LICIU
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PRODUCȚIEI. Peste 
de uteciști de la 
torul VII al minei 
noasa au participat la o 
amplă acțiune de muncă 
patriotică. Au fost reparate 
cu acest prilej 94 de vago- 
nete. S-au remarcat tinerii 
Dumitru Morar, Laurențiu 

.i «kCrăciun, Florin Fluieratu,
Constantin Kadar, Viorel 
Bîzgu și alții. (M.P.).

LA MINA LUPENI, o reu
șită acțiune patriotică au

id

portante obiective - îireepînd 
cu secția spălare — flatare, 
depozite, mărirea capacități
lor de epurare a apelor re
ziduale etc. Există proiecte 
de execuție pentru toate lu
crările.

Amplasamentul lucrărilor a 
fost și continuă să fie eliberat 
operativ de către preparatori 
cu toate că majoritatea lu
crărilor în construcții se fac 
cu suprapunere peste fluxul 
vechi. Conducerea 
ției Petrila a găsit 
pentru a organiza

prepara- 
resurse 
echipe 

proprii care sprijină lucrări
le de dezafectare a spațiilor 
pe care se construiește.

Ca o prob'emă majoră ca- 
cere rezolvată cu ma-re se

ximă operativitate : urgenta
rea
M.M.P.G. a lucrărilor de mă
rire a capacităților de ali
mentare cu cărbune brut pen
tru noua spălătorie si a rein

ing. Constantin DINCĂ, 
șeful șantierului 1 - Petrila 

ai I.C.M.M. Petroșani

avizării de către

desfășurat douăzeci de 
uteciști din cadrul sec
toarelor VII și XIII. Tine
rii au recuperat 140 de ar
mături TH-5, grinzi și stîlpi 
din galeria intermediară, 
stratul 13, blocul 7, panou
rile 3 și 4 și au asigurat 
aprovizionarea cu materi
ale a tuturor locurilor de 
muncă active din stratul 18, 
blocul 7. (Marcela Predo- 
șan, coresp.).

PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA 
APROVIZIONĂRII CU APĂ. 
în cartierul Aeroport - Pe
troșani a început construc
ția unui tronson de conduc-

Tovarășul Nicolae Ceausescu
* It

a primit pe

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, a primit, marți după- 
amiază, pe tovarășul Gianni 
Cervetti, membru al Direc
țiunii și Secretariatului Parti
dului Comunist Italian.

în cadrul . convorbirii s-a 
procedat la o informare re
ciprocă asupra activității și 
preocupărilor actuale ale ce-

I.M. Livezeni

De la începutul anului, 
I.M. Livezeni a acumulat o 
restanță de peste 17 000 to
ne de cărbune. Productivita
tea muncii nu a depășit în 
nici o lună 77 la sută din 
sarcină, în luna martie co- 
borînd chiar pînă la 66 la 
sută.

- Cele mai multe cauze

In acțiunea de recuperare
Față-n față două opinii :
Cauzele sînt de natură obiectivă — sus
ține șeful serviciului programare și urmă
rire a producției
Pierdem timp din cauza lipsei de mate
riale — susțin minerii

>n d(!;baterc: Participarea la beneficii a oamenilor muncii
Expresie a perfecționării

autoconducerii
s-zxJ II ICI 11 i C/l niWllk.II, 14—r

de recenta Plenară a 
al P.C.R., constituie o 
presie a perfecționării 
cirului democratic care

Participarea la beneficii a 
oamenilor muncii, hotărîtă 

i C.G. 
ex- 
ca- 
a- 

sigură în mod efectiv auto- 
conducerea muncitorească. 
Fără îndoială că adoptarea 
acestei măsuri, care face 
parte din programul general 
de creștere a nivelului de 
trai stabilit de partid va da 
un nou avînt activității de 
perfecționare a producției 
și a muncii. întregul per
sonal muncitor va fi mai 
direct interesat în realiza
rea preliminarului zilnic, a 
planului de producție, în 

tă cu diametrul de 350 mm, 
pe traseul de la piața nouă 
pînă în strada Oituz. Prin 
punerea în funcțiune ă a- 
cestui tronson va crește 
presiunea în conductele de 
alimentare a centralelor 
termice nr. 3 și nr. 4, ceea 
ce va asigura îmbunătățirea 
aprovizionării cu apă rece 
și caldă a blocurilor din 
străzile Păcii, Oituz și par
tea de sus a străzii Inde
pendenței. (T.V.).

LUCRĂRI DE ÎNTREȚINE
RE A LOCUINȚELOR. Pe 
linia preocupărilor pentru 
întreținerea fondului de lo-

T

Cervetti
lor două partide și a avut 
loc un schimb de vederi a- 
supra unui larg cerc de pro
bleme ale situației internațio
nale actuale și ale mișcării 
comuniste și muncitorești.

Tovarășul Gianni Cervetti 
a informat despre situația 
din Italia, despre problemele 
dificile cu care sînt confrun
tate forțele democratice în

• (Continuare în pag. q 4-a)

SÎnt de natură obiectivă - 
spunea tovarășul Vasile 
Popescu, șeful serviciului 
programare și urmărire a 
producției. Montarea pri
mului complex mecanizat 
de susținere la mina noas
tră ne-a obligat să concen
trăm o mare parte din e- 
fectiv la această lucrare. De

muncitorești
utilizarea mai rațională a 
utilajelor din dotare, în 
creșterea productivității mun
cii și. economisirea materi
alelor.

Conștienți că de realiza
rea planului de investiții de
pinde în mare măsură pu
nerea în funcțiune a unor 
noi capacități de producție, 
sporirea producției de căr
bune, vom depune toate e- 
forturile pentru a asigura vi
teze sporite de înaintare 
atît în cărbune cît și în ste
ril.

Ion POROȘNIUC, 
maistru minier, sectorul 

investiții - I.M. Livezeni

n
I
I
I
I
I
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cuințe proprietate de stat, 
în comuna Aninoasa a în
ceput înlocuirea jgheaburi
lor și burlanelor degradate. 
Pînă acum au fost montate • 
jgheaburi noi la blocurile 
de lîngă arena de fotbal și 
la cîteva clădiri din centrul 
comunei. Acțiunea continuă.
(T.V.).

PRIMA LINIE de autoser
vire din Vulcan a fost pusă 
în funcțiune în cadrul res
taurantului „Straja", 
28 martie a.c. (D.G.).

ieri,

oă tft/ât'f/iă mj

Marți, 28 martie,
Nicolae Ceaușescu, 
tele Republicii
România, a primit pe ziaristul 
John Paul Wallach, cores
pondent diplomatic al trus-

tovarășul 
președin- 
Socialiste '

Azi, la București, se deschide

Conferința pe țară 
președinților consiliilor 

populare
a

Viața 
marcată 
ment de excepțională însem
nătate : deschiderea lucrări- ' 
lor Conferinței pe țară a 
președinților consiliilor popu
lare. Convocată din inițiativa 
și la propunerea secretarului 
general al partidului, tovară-

politică a țării este 
astăzi de un eveni-

a restanțelor
asemenea, în blocul VI A, 
unde pregătisem montarea 
celui de-al doilea complex, 
a apărut o falie neîntîlnită 
în timpul lucrărilor de pre
gătire. La acestea mai 
adăugăm și epuizarea rezer
velor în două abataje, care 
dădeau ponderea produc
ției în sector, brigăzile ur
mînd să fie plasate în al
tă parte. Toate acestea au 
dus la nerealizarea -----'
nilor de plan de la 
tul anului.

Aveam să aflăm 
și alte cauze, multe 
tură subiectivă au condus la 
nerealizarea planului. S-au

Constantin 1OVÂNESCU 

sarci-
începu-

însă că 
de na-

• (Continuare în pag. a 2-a)

O nouă confirmare 
a largului democratism

Prin conținutul lor, măsu
rile adoptate de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 22-23 mar
tie 1978 cu privire la parti
ciparea la beneficii a oa
menilor muncii sînt o nouă 
confirmare a largului de
mocratism al societății noas
tre socialiste.

Ornul muncii, proprietar 
al mijloacelor de produc
ție, producător și beneficiar 
al tuturor bunurilor ma
teriale și spirituale ale 
societății, dar și partici
pant direct la conducerea 
activității economice a în
treprinderii, secției și sec
torului din care face parte, 
este chemat să participe la 
beneficii în raport cu con
tribuția adusă la dezvolta
rea întreprinderii, cu activi
tatea depusă și cu vechimea 
în unitate.

Oamenii muncii nu nu- 

în pagina a 2-a

La preparația Lupeni :■ Dezbateri exigente 
în plenara cu activul comitetului de partid.

In pagina a 3-a
Pe adresa I. M. Lupeni : Mecanizați activita
tea în depozite!
Rubrica „între noi, femeile44.

tului de presă „Hearsf 
Newspapers" - S.U.A.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat 
un interviu pentru ziarele 
trustului american de presă 
„Hearst Newspapers".

șui Nicolae Ceaușescu, con< 
ferința va dezbate și adopta 
noi măsuri în vederea per
fecționării și adîncirii demo
crației socialiste, va contri
bui la dezvoltarea cadrului 
de largă participare a oame
nilor muncii, a tuturor cetă
țenilor patriei la înfăptuirea 
neabătută a hotărîrilor adop
tate de Congresul al Xl-lea 
și Conferința Națională ale 
partidului, privind edificarea 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism.

Prin direcțiile de acțiune ce 
vor fi stabilite de înaltul 
forum cetățenesc, activitatea 
creatoare a maselor de oa
meni ai muncii va cunoaște 
un nou și fertilizator impuls 
în dezvoltarea economică și 
socială a tuturor localități
lor și zonelor pătriei, pentru 
progresul și înflorirea socie
tății noastre socialiste, pentru 
bunăstarea întregului popor.

ÎN EDITURA POLITICĂ
A APĂRUT:

NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvîntare la Plenara 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân - 23 martie 1978.

mai că participă la benefi
cii, dar ei sînt cei care sta
bilesc în adunarea genera
lă fondul de participare la 
beneficii, iar sumele cuve- 

for-: 
be- 
că-

mun-

oa- 
cu- 
ce

beneficii, iar sumele 
nite individual, sub 
mă de participare la 
neficii, se stabilesc de 
tre consiliul oamenilor 
cii.

Totodată, consiliul 
menilor muncii are un 
vînt hotărîtor în ceea 
privește constituirea și fo
losirea fondului pentru cons
trucții de locuințe și alte 
instituții cu caracter social. 
De asemenea, tot acest or
ganism are sarcina să ad
ministreze și să gospodă-

Miluțq RUGINA, 
președintele consiliului 
oamenilor muncii de la 

I.M. Uricani

• (Continuare în pag. a 2-a)
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La preparați» Lupeni

Dezbateri exigente in plsnara 
cu activei comitetului de partid*

Darea de seamă anuală, 
prezentată în fața activului 
comitetului de partid din ca
drul secției de preparare a 
cărbunelui Lupeni, a scos în 
evidență activitatea corespun
zătoare desfășurată în VFT1 
de organele și organizațiile 
de partid în mobilizarea co
lectivelor de muncă la înde- 
pi nțrea sarcinilor de plan.

lată cîteva repere ale aces
te activități : recepționarea 
în bune ccndiții a întregii 
cantități de cărbune brut ex
tras de întreprinderile miniere 
Lupeni, Bărbăteni și Uricani, 
depășirea recuperării globale 
cu 1,2 puncte, realizarea 
cheltuiel lor la 1 000 lei pro
ducție marfă în proporție de 
98,5 la sută, reducerea can
tității de cărbune respălat, 
îmbunătățirea mediei de sta
ționare a vagoanelor. De 
menționat că preparatorii din 
Lupeni au încheiat anul 1977. 
cu o economie la prețul de 
cost de peste 26 milioane lei.

Toate aceste realizări eco
nomice au fost obținute pe 
fondul unor preocupări spo
rite pentru creșterea și afir
marea rolului de conducător 
politic al organelor și orga
nizațiilor de partid, pentru 
întărirea rîndurilor organiza
țiilor de bază și sporirea 
competenței comuniștilor în 
soluționarea problemelor ri
dicate in procesul de prepa
rare a cărbunelui.

Firesc, analiza făcută cu 
acest prilej a stimulat noi 
căutări în -direcția perfecțio
nării activității din acest an. 
La dezbateri s-au înscris nu
meroși participanți — ing. 
Victor Corpadea, secretar ad
junct cu probleme economi
ce al comitetului de partid, 
Vasile Răcășan, locțiitor al 
secretarului organizației de 
bază 1 - spălare, Gheorghe 
Enciu, membru în comitetul

de partid, șeful atelierului de 
preparare, Cazimir Becsuk/ 
secretar al organizației de 
bază 4 - întreținere, Romică 
Tudose, secretar al comitetu
lui U.T.C., Ana Vasile, preșe
dinta comisiei de femei și al
ții - care s-au oprit, îndeose
bi, asupra unor neajunsuri, 
făcînd propuneri de evident 
interes pentru activitatea de 
viitor. Din discuții, din criti- 
cile adresate deschis și pro
punerile făcute a reieșit că 
este necesar să se acorde 
mai multă atenție populari
zării, extinderii și generaliză
rii unor valoroase inițiative 
muncitorești: funcționarea
flotației o zi pe lună cu re
activ economisit; reducerea 
consumului de metal cu o 
tonă pe an de către fie
care formație de lucru; re
ducerea consumului de ener
gie electrică cu 1 kWh pe 
zi la fiecare utilaj ; 
funcționarea centralei 
termice o zi pe lună cu com
bustibil economisit. Alte pro
puneri - devenite de acum 
obiective ale comuniștilor 
- s-au referit la îmbunătăți
rea activității comisiei ingi
nerilor și tehnicienilor, la re
zolvarea corespunzătoare a 
problemelor sociale ale pre
paratorilor.

Analiza realistă, făcută 
prin darea de seamă anuală, 
spiritul constructiv în care 
s-au desfășurat dezbaterile 
activului de partid, numeroa
sele propuneri făcute de co
muniști, ilustrează hotărîrea 
fermă a preparatorilor din 
Lupeni de a-și spori neînce
tat strădaniile, astfel ca a- 
cest an să marcheze un nou 
pas în direcția perfecționă
rii activității desfășurate de 
colectiv.

Fierea ȚIGOIANU, 
maistru, secția de preparare 

a cărbunelui Lupeni

Orașul Petrila, ca loa te celelalte localități miniere, din municipiul nostru, a cu
noscut și cunoaște o dezvoltare urbanistică intensă și armonioasă, în anii noștri.

Grăbirea
• (Urmare din pag. i)

lelor și anexelor electrice. 
Constructorul a făcut deja 
pregătirea tehnico-materială 
în acest scop ; a reușit să a- 
sigure prefabricatele și profi- 
lele laminate necesare pentru 
confecționarea structurilor 
metalice, în atelierele proprii 
de producție. Prin Combina
tul minier Valea Jiului se ce
re grăbită, totodată, aviza
rea planului de dotări al în
treprinderii de construcții și 
montaje miniere din Petro
șani, întreprindere căreia șan
tierul nostru îi aparține. Ur
mează ca prin aceste dotări 
să intre în funcțiune în șan
tierul preparației, cît mai re
pede cu putință, două maca
rale de mare capacitate care 
vor deservi timp de cîțiva 
ani obiectivul.

punerii în funcțiune

••••••••••••a
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de recuperare a restanțelor

I
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[NOROCOSUL... PAGUBAȘ 

IMare iubitor al jocului 
de noroc, Toma Enei din 

IAninoasa s-a gîndit că nu 
i-ar strica o partidă de 
remy, cu cîțiva prieteni 

Idin Vu'can. S-au adunat 
în acest scop la popicăria 

I asociației sportive „M.ne- 
| rul" Vulcan. Cînd jocul 

era în toi și Enei băga zîm- 
bitor cîștigul „la ciorap", 
în popicărie își făcu apa
riția miliția, 
amendă de

i fi secat, se 
I la inimă, cît

Ustur ătoarea 
1 000 lei l-ar 
zice, nu atît 
la pungă.

CLEPTOMANUL

ținut lanț defecțiunile e- 
lectromecanice, fie pe
fluxul de transport pe ma
gistrală, fie pe planurile 
colectoar e din 
blocurile I și VI. La toate 
acestea șefii de brigăzi mai 
adaugă și alte lacune, mai 
ales în organizarea activi
tății de aprovizionare, mo
tiv pentru care se pierd zil
nic însemnate tone de căr
bune. „Am front de lucru, 
am oameni buni - ne spu
ne șeful de brigadă Jenică 
Secrieru - însă n-am armă
turi și stau pe cărbune". 
Unul din șefii săi de schimb, 
Aurelian Pipan ne relatea
ză o stare și mai îngrijoră
toare : „Săptămîna trecută am

pierdut un schimb întreg 
pentru a aduce armături 
chiar de la suprafață. Pos
turile ni s-au pontat totuși 
la front“.

Unele brigăzi, dimpotrivă, 
au materiale, ceea ce de
notă că aprovizionarea nu 
se face ritmic, în egală mă
sură la toate locurile de 
muncă. Se mai reclamă de 
asemenea, lipsa frontului de 
lucru spunea minerul Va
sile Dumitrescu, al cărui a- 
bataj e pe terminate.

Cu toate acestea, condu
cerea minei speră ca prin 
intrarea în funcțiune, la 
sfîrșitul lunii, a complexu
lui în frontalul brigăzii con
duse de Aftonic Costea, să 
se normalizeze situația, în 
întregul sector. După apre

cierile șefului de sector, ing. 
Ristea Uzonovici, la sfîrșitul 
lui martie restanța lunară 
nu va mai fi așa de mare.

Arătînd că în prezent si
tuația nu este aceeași cu 
cea din luna ianuarie, to
varășul inginer losif Boc an, 
directorul întreprinderii, ne 
asigură că de . la începutul 
trimestrului II se poate vorbi 
de o ritmicitate a producți
ei întreprinderii, însă recu
perarea restanțelor e posibi
lă numai odată cu introdu
cerea celui de-al doilea com
plex pe stratul 3. „Pînă la 
sfîrșitul anului vom introdu
ce și alte complexe care ne 
vor da posibilitatea să re
cuperăm restanța și chiar 
să raportăm un plus pes
te prevederile anuale".

Colectivul nostru și-a pro
pus ca în 1978 să asigure a- 
tingerea de stadii fizice de
vansate față de grafice 
la majoritatea .lucrărilor, 
Astfel, depozitul de car
buranți și lubrifianți va 
fi terminat pînă la fi
nele primului semestru al 
anului. La fel și partea de 
construcții a anexelor elec
trice. De asemenea, fundați
ile secției de spălare flotate
— care necesită un volum de 
beton turnat de peste 5 000 
mc și 75 tone de fier-beton
— vor fi terminate în aceeași 
perioadă, lată și cîteva mă
suri tehnico-oi ganizatorice în
treprinse pentru realizarea 
sarcinilor. Ne-am concentrat 
interesul pentru" introducerea 
micii mecanizări la toate o- 
perațiile. Pentru lucrările de 
la decantoarele de steril, di
feritele fundații și cuzineți în 
fundații — s-a extins utiliza
rea cofrajelor metalice, con
fecționate la dimensiunile ce
rute prin mijloace proprii. în 
toate operațiunile în care se 
utilizează utilaje grele, acti
vitatea se desfășoară pe două 
schimburi, iar munca în a- 
cord global a fost generali

zată, întregul colectiv al șan
tierului fiind cuprins în acest 
sistem superior de organiza
re a muncii.

In primul trimestru al anu
lui, colectivul nostru va rea
liza o producție de construc- 
ții-montaj suplimentar, de 2 
milioane lei. Formațiile de 
constructori și montori ale 
șantierului, ca cele conduse 
de Vasile Boboc, Mihai Racz, 
loan Doboc și Petre Albu, au 
realizat lunar depășiri ale 
sarcinilor proprii de plan în 
proporție de pînă la 30 la 
sută. Ca rezultat al hărniciei 
constructorilor productivitatea 
muncii planificată pentru tri
mestrul I este depășită cu 
cca. 1000 lei pe muncitor. Pe 
măsura creșterii participării 
montajelor în structura de 
lucrări, a măririi fondului de 
timp și îmbunătățirii 
condițiilor de lucru, oda
tă cu intrarea în anotimpuri 
mai calde; propice desfășu
rării muncii pe șantier, a- 
cest indicator va fi îmbună
tățit mereu. Aceasta ne dă 
încrederea că sarcinile valo
rice pe care le avem de în
deplinit se vor realiza inte
gral.

i Deși i se oferise de mai 
I muLe ori prilejul să intre
• în rîndul oamenilor cins- 
| tiți. Petru. Voronici din 
I Petroșani, nu se putea de-
• ioc dezobișnui de obiceiul 
I de a pune mîna pe ce 
■ nu-i aparținea. Condam-

I
nat în repetate rînduri, a 
fost eliberat în mai 1977 
Iși încadrat la I.U.M.P. In
tr-o seară de la începu- 
Itul lunii martie a.c., pe 
cînd se afla în restauran
tul „Minerul", a pus o- 
Ichii și apoi mîna, pe cî
teva sticle de băutură fi- 
I nă. Prins asupra faptului, 
I a fost arestat și depus-a- 

Icolo unde menta, dîndu-i- 
se răgazul să cugete asu
pra „bolii" incurabile de 

Icare suferă — cleptoma
nia.

PLIMBĂREȚELE

Două femei în plină 
turitate, Dora Avram 
Ana Groza, de 35 și 
pectiv 30 de ani, fără 
cupație, băteau 
Lupeniului, acostînd 
soane. Cum nu erau 
prima abatere 
gen, cum Ana Groza 
părăsise familia și cei 
copii, plimbarea le-a 
întreruptă pentru o 
rioadă de... 3 luni, 
înțelege probabil, în 
cest răstimp, că locul 
este la muncă, nu 
străzi.

ma- 
și 

res- 
o- 

s.răzile 
per

la 
de acest 

ÎȘi 
doi 
fost 
pe- 
Vor 

a- 
lor 
pe

Participarea la beneficii 
a oamenilor muncii

I 
I

Cronica filmului
Evadați din viitor

• (Urmare din pag. I)

reașcă cît mai rațional fon
dul pentru acțiuni sociale 
la dispoziția întreprinderii. 
Poate aproba din acest fond 
ca personalului distins cu 
titlul de fruntaș în întrece
re să i se acorde bilete de 
tratament și odihnă cu redu
cere de 50 la sută a con
tribuției datorate de bene
ficiar, poate hotărî reduce
rea cu pînă la 50 la sută a 
contribuției părinților la 
creșe și grădinițe, -la a- 
celași timp, însă, consiliul 
oamenilor muncii poate să 
reducă sau să nu acorde 
cote de participare din be
neficii persoanelor care au

avut abateri, deficiențe în 
activitatea desfășurată în 
cursul anului.

Prin aceste măsuri, în
tregului personal munci
tor, consiliului oamenilor 
muncii de la mina Uricani 
îi revine marea sarcină de 
a acționa cu fermitate pen
tru realizarea producției 
nete, inclusiv a producției 
fizice și a beneficiilor, pen
tru ca fiecărui om al mun
cii să-i revină o cotă cît mai 
mare, în condițiile stabilite 
de lege, din beneficiile re
alizate, beneficii care sînt 
o oglindă a activității e- 
conomice, o oglindă în care 
avem imaginea bunăstării 
noastre, a tuturor.

AMNEZIE

Șoferul Petru Morar 
la S.T.R.A. Petroșani a fost 
găsit în seara "zilei de 
11 martie, în Piața Victo
riei, într-o postură care 
nu i-a făcut, nici pe de
parte, cinste. Plin de praf, 
cu hainele mototolite și 
atît de amețit încit, nici 
nu mai știa măcar cum îl 
cheamă. Și-a adus aminte 
abia la miliție, unde a 
fost nevoit să plătească 
amenda de 500 lei, cu 
care a fost pedepsit pen
tru încălcarea 
nr. 76/1975.

de

Decretului

ARȚĂGOSUL

Pus pe harță
Simion Giorza, ___  .
necaldicat la mina Live- 
zeni, s-a trezit în fața u- 
nui lucrător de miliție. 
Cum beția îi întunecase 
mintea, Simion a început 
un scandal de pomină. 
„Distracția" ‘ 
amendă de

SIMION

și scandal, 
muncitor

l-a costat o
1 000 de lei.

I 
I 
I
I

Ceva din atmosfera filmu
lui lui Hitchcoch se degajă 
din pelicula lui Richard T. 
Hetfran, intitulată enigmatic. 
Este un film de anticipație — 
științifică, fapt ce incumbă o 
anumită debordare a ficțiunii 
peste limitele previzibile ale 
realului. Este semnificativ că 

[regizorul pune fantasticul in 
slujba proiectării parabolice 
a unui pericol posibil care 
planează asupra unei omeni
ri tulburată de primejdii. 
Chiar dacă mesajul filmului 
fiu este atît de explicit ca 
cel din „Planeta maimuțelor", 
intenția declarată a cineastu
lui este de a avertiza : „Oa
meni, fiți prudenți cu forțele 
pe care le credeți stăpinite. 
©e s-ar putea întoarce împo

triva voastră, dacă energiile 
scapă de sub control".

Filmul este un spectacol di
namic, alert, construit cu o 
acțiune plină de Întorsături 
ingenioase. Suita de aventuri 
de care are parte cuplul de 
gazetari este foarte antrenan
tă, din ea netipsind nici o no
tă de urnor. Nu lipsește nici 
proverbialul suspense, miste
rul care se lămurește abia in 
final. Sînt citeva episoade 
semnificative care în econo
mia filmului contribuie la im
punerea mesajului și joacă 
un rol decisiv. Adevărata fa
ță a acestei lumi a miracole
lor se divulgă treptat, înfăți- 
șlndu-se cu o fizionomie 
monstruoasă. Sub masca ilu
ziilor, indivizi diabolici unel

tesc invadarea lumii cu robo
ți de o perfecțiune totală, vi- 
zind mai ales acele cercuri 
unde se decid problemele ma
jore ale umanității.

Filmul are o pronunțată at
mosferă parabolică, vizind re
flectarea unui sentiment exis
tențial, din care nu lipsește 
spaima cosmică, angoasa a- 
pocaliptică, in genere, toate 
acele elemente psihologice 
care sînt alimentate de-reali
tățile cotidiene ale lumii oc
cidentale.

in film evoluează o bună 
distribuție, din care se deta
șează net Peter Fonda, și de 
această dată cu totul remar
cabil și demn de prestigiul u- 
niversal de care se bucură.

AL COVACI

Școala generală nr. 4 Vulcan. în atelierul de electro
tehnică, elevii pregăiesc materialul și aparatura necesâră 
cabinetului de orientare școlară si profesională.

Foto : Gh. OLTEANU

PĂȚANIE NOCTURNA

13 martie, ora 2,30 
noaptea. In ușa de la in
trare a hotelului „Jiul" din 
Petroșani s-a proțăpit o 
mogildeață. După citeva 
minute, Mihai Forgacs, a- 
jutor minier la mina Petri- 
la, înce.ca să scoată ușa 
din țîțîni. Tulburelul îngur-, 
gitar peste măsură îl tră- 

-gea pesemne la somn. 
Cum la hotel nu erau 
locuri pentru asemenea 
clienfi, un ofițer l-a con
dus la miliție unde, se-nțe- 
lege, n-a dormit pe gratis. 

L-a costat 500 de lei. Cam 
scump... dar Forgacs n-a 
avut de aies.

Maria PREDOȘANU 

cu sprijinul cpt.
Ccns:antin STOICA
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Sînt desigur bine cunos
cute rezultatele obținute la 
I.M. Lupeni în procesul ■ de 
mecanizare în abataje și la 
celelalte lucrări din subteran. 
Cu toate acestea sînt încă 
numeroase locuri de muncă, 
chiar în subteran, unde se 
cere mecanizare. „Una din 
operațiunile ce se" execută în 
mare parte manual — ne 
spune MirOn Rebedea, ingi
nerul șef al în
treprinderii - 
este aprovizio
narea abataje
lor, îndeosebi 
la camere. La 
cîteva se face 

cu insta- 
monorai.

avem 
mult de 

pînă 
intro- 

la toate, 
mai greu

însă 
lucru 
vom 
duce 
Mult 
este la investiții, unde beto- 
narea se face manual din 
cauza profilelor mici, care nu 
permit introducerea betonie
relor. Intr-o măsură mai mare 
sLar putea mecaniza lucrări
le la suprafață, în depozite, 
la rampele de încărcare — 
descărcare".

Tntr-adevăr, dacă în subte
ran mecanizarea impune in
vestiții mai mari^în schimb la 
suprafață cu cheltuieli rela
tiv mici, munca oamenilor ar form lemnele, spunea: 
putea fi mult ușurată prin ' ’
introducerea mecanizării. Su
praveghetorul Ion Urziceanu, 
de la magazia de materiale, 
ne demonstrează cum, din 
lipsa mecanizării, se produce 
o mare risipă de materiale, 
în condițiile în care este ne
cesar un număr sporit de 
oameni. „Simțim tot mai mult 
lipsa unui electrostivuitor în

Sporește zestrea
La I.M. Vulcan au fost 

montate trei compresoare 
L-l00 tip Reșița. Unul a in
trat în funcțiune, iar două 
se află în probe tehnologice, 
în acest mod se va asigura 
debitul necesar de. aer com
primat, în special în partea 
vestică a minei unde defi- 

depozit pentru ușurarea mun
cii la descărcarea materiale^ 
lor venite în saci, în cantități 
destul de mari. Ar putea fi 
folosit la fel de bine și la 
manipularea plaselor de sîr- 
mă și chiar a bolțarilor. Nu 
avem nici măcar o bandă 
pentru transportul cimentului, 
descărcarea acestuia făcîn- 
du-setot cu presiune de aer și 

chiar la lopată. Pierderile de

Pe adresa I. M. Lupeni

Mecanizați activitatea 
în depozite!
materiale și de timp sînt foar
te mari".

lată cîte posibilități de me
canizare se pot găsi numai 
la un loc de muncă unde 
munca manuală are o ponde
re mare.

O situație similară am gă
sit la depozitul de lemne un
de cărucioarele se încarcă 
manual. Șeful de echipă Ion 
Drăghici, justificînd faptul că 
bolinderele nu stivuiesc uni- 

„Noi 
nu știm ce modificări s-ar pu
tea face pentru mecanizare ; 
sînt alții care se ocupă de 
așa ceva". Alții fiind, de fapt 
cadrele tehnico-inginerești a- 
le întreprinderii, care proba
bil au trecut ușor pe lîngă 
faptul că două femei împing 
cu greu masa gaterului pen
tru jumătățile de lemn, sau 
că, la circular, lemnul e ținut 

tehnbă a minei
citul de aer s-a făcut sim
țit. De asemenea, la sec
torul Vtl al minei au început 
lucrările de pregătire pen
tru introducerea unui nou 
complex mecanizat pe stra
tul 18, blocul 4 sud.

Teodor MUCUTA, coresp. 

pe brațe. S-a gîndit cineva 
la o raționalizare sau chiar 
o inovație pentru ușurarea e- 
fortului fizic la acest loc de 
muncă ? Realitatea arată că 
nu. Nici măcar în planul de 
măsuri pentru introducerea 
tehnicii noi și îmbunătățirea 
indicilor de utilizare a dotă
rii existente, nu s-a prevăzut 
nimic pe acest an. Tovarășul 
Paul Luculescu, inginerul șef 

al întreprinde
rii, ne asigură 
•ă prin moder
nizarea depo
zitului - care 
durează cam 
de mult, zicem 
noi - se 
îmbunătăți 
mare 
condițiile 
muncă.

Așadar, mul
te dintre ope- 

■ rațiunile ce se 
mai execută 

manual pot fi mecanizate. To
tul este ca aceasta să fie per
manent în atenția factorilor 
de răspundere din întreprin
dere, și în primul rînd a con
siliului oamenilor muncii.

*

vor 
în 

măsură 
de

Constantin IOVĂNESCU

O comandă primită prin telefon și utilajul din aba
tajul mecanizat condus de Ion Horhotă, de la sectorul I 
al minei Aninoasa, „taie" încă o felie în frontul de 
cărbune. Foto : Ion LICIU

teh- 
pro- 

a for-

*

- cerință a
Dezvoltarea economico- 

sociaf* rapidă, continua Trrț* 
bunătățire a laturilor cali
tativa ale procesului 
nico-productiv impun 
movarea consecventă 
melor și metodelor superi
oare de organizare și con
ducere a tuturor domeniilor 
de activitate. Cadrul adec
vat pentru perfecționarea 
conducerii și organizării în
tregii activități economice 
și sociale, pentru coordona
rea eforturilor vizînd mo
dernizarea în ritm rapid a 
economiei țării noastre îl 
constituie Legea nr. 32/1977 
privind Consiliul Organiză
rii Economice și Sociale, or
gan de partid și de stat 
care, sub conducerea direc
tă a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
și a Consiliului de Stat, în
făptuiește politica partidu
lui și statului în domeniul 
activității de organizare.

Legea nr. 32 din 1977 pre
vede și modul de organiza

dezvoltării ectnomico-sociale rapide
re șl funcționare a Cabine
telor teritoriale de organiza
re, care sub dubla subordo
nare a comitetelor județene 
șî municipale de partid și a 
Consiliului Organizării t’- 
conomico-Sociale, coordo
nează și îndrumă activitatea 
de perfecționare a organiză
rii producției și a muncii.

Recenta ședință de consti
tuire a Cabinetului munici
pal Petroșani de organiza
re economico-socială a re
levat o serie de realizări și 
cerințe privind activitatea 
cabinetului. Astfel, biianțul 
anului 1977 consemnează e- 
fectuarea unor studii pri
vind probleme prioritare a- 
le activității tehnico-produc- 
tive și sociale, îndrumarea 
și sprijinirea activității de 
organizare din întreprin
deri, realizarea a numeroa
se acțiuni de propagandă 
tehnică. Așa cum s-a sub
liniat, însă, în discuțiile pur
tate, noul cabinet, alcătuit 
din 25 de membri, ce de
țin funcții de răspundere în 
întreprinderi și instituții, are 
capacitatea de a aborda și 
soluționa într-o măsură spo-

Carnet
PRIMUL 

TRANSPORTOR CURB 
REALIZAT ÎN VALEA JIULUI

La sectorul III al I.M. Pe- 
trila, în abatajul cu front 
scurt din stratul 3, al brigă
zii conduse de Florea Mio- 
nici, se experimentează cu 
succes primul transportor 
curb utilizat în Valea Jiu
lui. Transportorul a fost con
ceput în atelierul de cerce
tare și proiectare de echi
pamente miniere al 
I.C.P.M.C. Petroșani, este 
fabricat la l.U.M.P. și a fost 
pus în exploatare cu spriji
nul minerilor și specialiști
lor sectorului III. Cu prile
jul experimentărilor, specia
liștii din cercetare — pro
iectare, constructorii de uti-

rită problemele complexe 
legate de activitatea econo- 
mico-socială a Văii Jiului. 
Optimizarea metodelor de

a 
u-

programare și urmărire 
producției, asimilarea 
nor metode moderne de con
ducere și decizie, cum este 
analiza tehnică a valorii, su
plimentarea într-un ritm mai 
rapid a sistemelor informati
ce în întreprinderi, orienta
rea prioritară spre efectu
area unor studii privind pro
blemele majore ale activi
tății municipiului sînt doar 
cîteva domenii la a căror 
soluționare cabinetul poa
te să-și aducă o contribuție 
sporită. In acest fel activi
tatea Cabinetului municipal 
de organizare se va înscrie 

în ansamblul preocupărilor 
colectivelor de oameni ai 
muncii din VaVc Jiului de 
a înfăptui în cele mai bune 
concfții impo ■'•an ele obiec
tive He dezvoltare ecroiri 
co-socială din acest cinci
nal.

ng. Bogdan BUJOR 
dir t torul Cabinetului mv» 

nicipal de organizare 
economico-soc'ală

tehnic
laje miniere și minerii, în 
strînsă conlucrare, aduc u- 
tilajului importante perfec
ționări funcționale.

SCHIMB DE EXPERIENȚA
Un grup de specialiști din 

compartimentul de explozi
vi minieri al C.C.S.M. Pe
troșani participă în aceste 
zile la un schimb de expe
riență organizat la I.M. Hu
nedoara. Este analizată o 
temă de mare valoare prac
tică pentru minerit, la dez
voltarea căreia specfbliștii 
C.C.S.M. își aduc o contri
buție esențială : noi moda
lități, sporite ca eficiență 
și securitate, privind tăierea 
în subteran prin intermediul 
explozivilor.
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La unitățile de coaturâ șl cosmetică ale cooperativei „Unirea" 

trec — deficiențele rămîn

Sugestii pentru grădina dumneavoastră

Controalele
De cum deschizi ușa de la 

intrare, unitatea nr. 23 „Cos
metica" din Piața Victoriei 
Petroșani își etalează cu mîn- 
drie pe unul din pereți diplo
ma de unitate fruntașă obți
nută pe anul trecut. Cu a- 
ceastă frumoasă carte de vi
zită, completată de aspectul 
îngrijit al unității, ar fi fost 
de așteptat ca și în acest an 
unitatea să fie tot fruntașă. 
Din păcate, deși era sfîrșit 
de săptămînă, sîmbătă, în 
jurul orei 15, în cabinetul de 
cosmetică ,nu erau decît două 
cliente.

Stăm de vorbă cu Carmen 
Gruia, responsabila unității, 
care ne spune : „Ne-ați gă
sit într-o zi proastă, cum spu
nem noi. Perioadele „pline" 
sînt mai ales în zilele însori
te și, bineînțeles, primăvara 
și vara. Nici nouă nu ne con
vine să stăm degeaba, dar 
n-avem ce face. De altfel, 
nici condiții de muncă prea 
bune nu avem". Afirmația 
este întrutotul adevărată. U- 
nitatea nu are asigurate con
dițiile necesare pentru a și 
desfășura activitatea la ni
velul exigențelor, deși colec
tivul face tot ce poate pen
tru a mulțumi clientela. O 
amănunțită listă a deficiențe
lor sesizate în dotarea unită
ții a consemnat și procesul 
verbal, întocmit cu ocazia 
controlului sanitar efectuat 
în ziua de 13 martie. Erau 
notate : lipsa unui grup sa
nitar, a unui boiler, o chiu
vetă - singura-era înfundată 
și ea de două săptămîni, lip
sa unor dulapuri metalice, 
scaune, lenjerie de pat etc. 

„Operativitatea" cu care con
ducerea cooperativei „Uni
rea" «din Petroșani a luat mă
suri de remediere a lipsuri
lor sesizate nu s-a făcut sim
țită pînă la data vizitei 
noastre, decît prin desfun
darea chiuvetei.

Cît despre celelalte nea
junsuri, responsabila a fost 
îndemnată de conducere sa
și vadă de treabă, deoarece 
în vara aceasta începe cons
truirea unui mare complex al 
cooperativei și, în consecin
ță, cabinetul se va muta în
tr-un local nou. Pînă atunci i 
s-a recomandat răbdare și 
bineînțeles... realizarea pla
nului. Faptul că nu au asi
gurată o aprovizionare cores
punzătoare, mai ales cu vop
sele, că trei aparate de stric
tă necesitate, electrodermul, 
vapozonul și decantorul de 
ceară zac de ani de zile ne
reparate situație întîinrtă și 
la unitatea similară dm car
tierul Aeroport, că nu se a- 
sigură periodic o documen
tație de specialitate cu nou
tăți în această adevărată ar
tă a înfrumusețării, sînt pro
bleme care au scăpat condu
cerii cooperativei. Așa îneît 
controlul a trecut, dar defi
ciențele au rămas...

- Tot pe picior de mutare 
ni se spune că sîntem și noi 
— afirma tovarășa Izabela 
M.uller, responsabila unității 
învecinate, coafura nr. 13. 
Nădejdi prea mari nu avem 
mai ales că nu demult s-a 
terminat la noi curățenia ge
nerală, s-a zugrăvit, s-a vop
sit, așa că vom mai rămîfie 
încă aici. Dorința cea mare, 

de ani de zile, este să avem 
și noi un boiler. Ne folosim 
cum putem de un aragaz pe 
care încălzim apa, dar nici 
măcar banii pentru butelie 
nu ni se decontează.

— Este singura dorință ?
— Da' de unde 1 Cerem în 

toate ședințele și întîlnirile cu 
conducerea cooperativei ta
luri pentru spălat, vopsele 
mai ales indigene, care sînt 
mai rentabile, n-avem de luni 
de zile ojă cu sidef, deși în 
comerț este cîtă vrei, n-avem 
foarfecă specială pentru noi
le tunsori, revista „Coafura" 
cu ultimele noutăți în mate
rie nu am mai văzut-o din 
primăvara trecută.

Lista deficiențelor existente 
de altfel și la alte unități de 
coafură din Petroșani ar fi 
putut continua. Ne oprim însă 
aici cu speranța că, măcar 
acum, conducerea cooperati
vei „Unirea" va lua măsurile 
necesare.

Maria PREDOȘANU

- Vă rugăm să nu vă spericiți I E numai un scurtcircuit !...

Martie, cu babele sale nă- 
zuroase, este o lună aproape 
încheiată. In această perioa
dă, gospodarii din cartiere 
își fac rost de unelte și se
mințe de flori, pentru viitoa
rele oaze multicolore de fru
musețe ce vor împînzi străzi
le și parcurile municipiului. 
Pentru cei interesați, floricul- 
toarea Constantina Crișan, 
de la serele- Petroșani, ne-a 
dat cîteva sfaturi cu privire 
la lucrările de sezon.

UN NOU APARAT 
ELECTRIC DE UZ CASNIC

La magazinul de artico
le electrice nr. 64 din Pe
troșani s-a pus în vînzare 
în aceste zile un nou tip 
de mașină de spălat. Este 
vorba de mașina de spă
lat lenjerie fină produsă 
de Fabrica „Electrobobi- 
naj" București care are o 
capacitate de numai 10 
litri. Prin dimensiunile mi
ci și parametrii funcțio
nali de calitate superioa
ră, noul produs este foar
te apreciat de gospodine.

- In această lună începe 
plantatul bulbilor de gladio- 
le și tuberoze pentru obține
rea de flori timpurii. Peste 
tufele de bujori, lalele și 
trandafiri se montează tot în 
același scop, folii de polieti
lenă. Se tund gardurile Vfi 
iar unele flori ținute în inte
rior pe timpul iernii se scot 
acum, cu mare prudență, din 
apartament. începe planta
rea trandafirilor, operație

Idei... gustoase
Mătușa mea Veronica este 

o bătrînică, simpatică, iute 
la vorbă- și la trea
bă. De cîte ori mă 
la treabă. De cîte ori mă 
plîng că nu-mi ajunge timpul 
pentru gospodărie, îmi răs
punde: „Drăguță, nu ști să-l 
găsești. Fă puțină organizare. 
Nu te gîndi numai la ziua de 
azi, programează-ți timpul pe 
toată săptămînă și nu te baza 
prea m-ult pe improvizații la 
bucătărie". Tot de la ea am 
învățat cîteva rețete de mîn- 
căruri foarte gustoase, care 
se pot prepara în două etape, 
cu mare economie de timp. U- 

' na dintre ele este limba de 
vită cu sos picant. Putem fier
be limba cu o zi înainte de 
a fi servită, iar sosul care 
nu necesită un timp prea lung 
de preparare, poate fi pre
gătit a doua zi. Limba de 
vită bine spălată se pune la 
fiert în apă rece cu sare, o 
ceapă și cîteva fire de cui- 

ișoare. După o oră și jumăta
te, se adaugă trei morcovi. 

care se execută astfel : se 
fasonează rădăcinile, scurtîn- 
du-le pe cele mai lungi și 
mai groase. Aceste rădăcini 
fasonate se introduc într-o 
pastă formată din pămînt, 
gunoi și apă. In groapa de 
plantare se face un mușuroi 
de pămînt, peste care se a- 
șează rădăcina. Pămuntul fo
losit pentru acoperirea rădă
cinilor se amestecă și cu pu
țină mraniță. După plantare, 
trandafirul este udat.

o gulie, eventual un praz. Se 
mai lasă să fiarbă 30 de mi
nute, după care limba se 

-scoate și se curăță de pielița 
aspră și de părțile neapeti
sante. Apoi se taie în bucățe
le de 1 sau 2. cm. Sosul pi-: 
cant se prepară astfel ; o bu
cățică de unt se topește în
tr-o cratiță și se amestecă cu 
o lingură de făină. Se stinge 
cu un pahar de vin alb și se 
continuă mestecatul adăugind 
cîte puțin din zeama în care 
s-a fiert limba. Cind se obține 
un sos nici prea . gros, nici 
prea lichid, se adugă 100 
grame de castraveciori mu- 
rați, tăiați mărunt și se mai 
lasă să fiarbă puțin. Se a- 
daugă piper și două felioarg 

'de lămîie tăiată în bucățele, 
care dau un parfum special.

înainte de momentul ser-, 
virii, bucățele de limbă se. 
scot din frigider și se încăl
zesc în acest sos. Serviți cu 
garnitură de orez. ,

Doina PLOPȘOREANU
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
primit pe tovarășul Gianni Cervetti 1 n n

, • (Urmare din pag. I)

. activitatea de înfăptuire a 
[programului de guvernare a- 
probat în Parlament de cele 
cinci partide din „arcul con
stituțional”. în acest context, 
toaspetele a relevat că actele 
■teroriste, care au culminat 
:cu răpirea președintelui 
[Consiliului Național a! Parti- 
ilduluî Democrat Creștin, Aldo 
'Moro, constituie o gravă a- 
menințare la adresa institu- 

I țiilor republicane și ordinii 
i publice, a desfășurării activi
tății normale a țării și a e- 
voluției procesului spre de
mocratizarea și reînnoirea 
vieții politice, economice și. 
sociale a statului italian.

« Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat ca un 

jfapt pozitiv formarea în 
[Italia a unei largi majorități 
[parlamentare în care P.C.l. 
i ocupă un loc important, ceea 
; ce deschide o perspectivă 
I favorabilă dezvoltării demo- 
i crației, creșterii rolului for- 
Ițelor de stînga. Secretarul 
general al partidului a expri- 

! mat, totodată, convingerea 
că comuniștii italieni, toate 

i forțele progresiste și demo
cratice ale țării vor reuși să 
depășească momentele grele 
prin care trece Italia, să în- 

ifăptuiască programul de dez
voltare democratică a țării, 

[să adîncească procesul de 
[reînnoire a societății, în in
teresul maselor populare, al 
întregului popor italian.

De ambele părți a fost ex- 
i primată satisfacția față de 
’bunele relații de prietenie, 
colaborare și solidaritate sta
tornicite între P.C.R. și P.C.l.

COMISIA FEDERALĂ DE 
[ELECTRICITATE din Mexic a 
ielaborat un program de dez- 
jvoltare pe perioada 1978- 
(1985, care preconizează rea
lizarea unei puteri instalate 
totale de 24 793 megawați 

: (față de 11 500 megawați în 
11977) și extinderea la 77 815 
[ kilometri în total a rețelelor 
[electrice (față de 20 420 kilo- 
; metri în 1977). Pentru perioa- 
fda 1986-1998 se preconi- 
țzează o putere instalată to- 
•tală de 75 000 megawați.

PENTRU A DOUA ZI con
secutiv, ziarul londonez 

ji,Times" nu a apărut, marți, 
idin cauza conflictului de 
muncă dintre lucrătorii tipo
grafi și patronat. Ziarul 
„Guardian", a cărui ediție 
din Londra este publicată tot

Fotbal, divizia B

Ultimele două meciuri în 
deplasare ale Minerului Lu- 
peni s-au încheiat cu rezul
tate identice 6—0 (2-0).
N-am vrea să credem că ju
cătorii din Lupeni și-au pier
dut orice speranță în privin
ța rămînerii echipei lor în 
divizia secundă ! Dar rezul
tatele obținute, la limită pe 
propriul teren și la scoruri

,$Cupa României"
, întilnîriîe din cadrul opti-

I
milor de finală ale „Cupei 

nâniei" la fotbal se vor 
fășura la 19 api 
nuri neutre, du 
ează : U.T.A. 
ești ; fiteaua - Politehnica 
; Universitatea Craiova 
ndustria Sîrmii Cîmpia 
zii; S. C. Bacău - F. G. 
eș ; Corvinul Hunedoara 
Xirnpia Satu Mare ; Dina- 
București - F. C. Constan- 
F. C. Bihor - F. G. M. 

ați ; Politehnica Timișoa- 
- F. C. Brăila.

____________________ _____ _______ ___  _______  
M&ACȚIA țl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefon 41662 (secretariat), 42464 (sec)ii).

'prilie, pe 
..upă cum 
- Petrolul 

și a fost reafirmată dorința 
comună de a dezvolta, în
tări și intensifica aceste re
lații, de a contribui la con
solidarea legăturilor tradi
ționale de prietenie și con
lucrare dintre România și 
Italia în toate domeniile de 
activitate, în folosul ambelor 
țări și popoare, al cauzei, pă
cii, înțelegerii și cooperării 
în Europa și în lume.

Schimbul de vederi în pro
blemele internaționale actu
ale a reliefat importanța pe 
care cele două partide o a- 
cordă transformărilor revo
luționare care au loc în 
lume, afirmării tot mai pu
ternice a voinței popoarelor 
de a trăi libere și indepen
dente ,de a-și hotărî singure 
soarta, fără nici un amestec 
din afară, de a pune capăt 
vechii politici de dominație și 
dictat.

Relevîndu-se faptul că în 
viața internațională se mani
festă tendințe negative pro
vocate de ascuțirea contra
dicțiilor dintre state sau gru
puri de state, de intensifi
carea luptei pentru sfere de 
influență, de accentuarea 
unor manifestări de forță, 
de ambele părți s-a subli
niat că astăzi se impune mai 
mult ca oricînd unirea efor
turilor maselor populare, a 
tuturor forțelor progresiste și 
antiimperialiste în vederea 
împiedicării agravării clima
tului mondial, intensificarea 
eforturilor pentru rezolvarea 
pe cale pașnică, între părțile 
direct interesate, a stărilor 
conflictuale din Orientul Mij
lociu și din alte zone.

(Pe. Il

Fi

FOTBAL SENIORI
CAMPIONATUL MUNICIPAL : Sănătatea Vulcan - Mine

rul Dîlja 3-0; E. G. C. L. Petrila - Preparatorul Lupeni 
4-0; Preparatorul Coroești - Utilajul Petroșani 0-7. CUPA 
R.S.R., ediția 1977/1978 (jocuri disputate în 22 martie) : 
Sănătatea Vulcan - Preparatorul Coroești 4-0 ; Minerul 
r'** l‘ - Utilajul 3-2 (omologat

în tipografia lui ..limes", a 
apărut numai în ediția sa din 
Manchester.

IN FILIPINE se prevede re
alizarea, în perioada 1978- 
1987 a unui număr de 29 
mari obiective economice, a 
căror construcție va fi ini
țiată, în majoritate, în cadrul 
programului de dezvoltare
1978-1982. Pe această bază, 
se preconizează obținerea 
unui ritm -mediu anual de 
creștere a producției indus
triale de aproximativ 9 la 
sută.

GRAVELE INUNDAȚII ce 
afectează regiunea centrală

mari în deplasare, ne duc la 
concluzia că elevii lui Cotor- 
mani nu sînt dispuși să facă 
totul pentru ca și în campio
natul viitor inimoșii suporteri, 
iubitorii fotbalului din Lu
peni, să aplaude pe stadio
nul de pe malul Jiului o di
vizionară B.

E. Q. C. L. Petrila
Sănătatea Vulcan
Utilajul Petroșani 
Preparatorul Lupeni 
Fabrica de oxigen 
Preparatorul Coroești 
Minerul Dîlja

Dîlja
1.-2.
1.-2.

3.
4.
5.
6.
7.
ETAPA VIITOARE (sîmbătă, 

gen - E. G. G. L. Petrila ; Preparatorul Lupeni - Sănă
tatea Vulcan ; Minerul Dîlja - Utilajul Petroșani.

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE JUNIORI : F, C. Argeș 
- Jiul 2-0. CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 'JUNIORI s 
Minerul Lupeni - Dierna Orșova 6-0; C. S. Școlar Pe
troșani - G. S. S. Sighișoara 2-2.

cu 3-0 pentru Utilajul)
7 6 1 0 26- 4 13
7 6 1 0 28- 6 13
7 4 0 3 33- 8 8
7 4 0 3 18-18 8
6 1 1 4 6-29 3
7 1 0 6 4-25 2
7 0 1 6 3-22 1

apri ie) : Fabr ca de oxi-

Sesiunea de primăvară a Uniunii Interparlamentare FILME

LISABONA 28 (Agerpres). 
- La Lisabona a avut loc, 
marți, deschiderea oficială a 
lucrărilor sesiunii de primă
vară a Uniunii Interparla
mentare. Participă delegații 

„din 72 de țări, precum și 
reprezentanți ai unor orga- nale, vicepreședinte al gru

pului român al Uniunii Inter
parlamentare, Margareta 
Hauser, secretar al M.A.N., 
Horia Constantin Tatu, vice
președinte al Comisiei pen
tru politică externă și co
operare economică interna
țională a M.A.N.

nizații internaționale.
Pe agenda reuniunii sînt 

înscrise unele dintre cele mai 
actuale probleme ale vieții 
internaționale cum sînt opri
rea cursei înarmărilor, in
staurarea unei noi ordini e- 
conomice internaționale, abo
lirea definitivă a colonialis- 

BEIRUT 28 (Agerpres). - 
Președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei (OEP), 
Yasser Arafat, a avut marți 
la Beirut o întrevedere cu 
Emmanuel Erskine, coman
dantul Forței interimare a 
O.N.U. în Liban (UNIFIL).

După cum precizează o 
declarație a OEP, în cadrul 
întrevederii au fost abordate 
unele măsuri care ar putea 
facilita îndeplinirea misiunii 
forțelor O.N.U. în sudul Li- 
banului, ocupat de Israel. 
Arafat a transmis lui Erskine s
iiotărîrea OEP de a oferi ■ | 
toate posibilitățile pentru a i
se asigura succesul obiecti- :
vului UNIFIL : și retragerea :
trupelor israeliene din sudul , ■ 
Libanului. ț

în acest sens, agenția pa- :

și de litoral a Argentinei, în 
jurul rîurilor Parana și Uru
guay, s-au soldat cu un bi
lanț provizoriu de 25 mii per
soane evacuate. în această 
zonă, unde au căzut neîntre
rupt ploi torențiale timp de 
15 zile, au fost introduse 
restricții de circulație. Pro- 

mai afectate 
și Entre Rios.

AMERICAN 
din rețeaua

vinciile cele 
sînt Santa Fe

SINDICATUL
al lucrătorilor __ .__ _
transportului în comun „Tran
sport Workers Union11 a 
autorizat 33 000 de membri 
ai săi din New York să în
ceteze complet activitatea la 
serviciile de metrou și auto
buze dacă pînă sîmbăta vi
itoare nu se ajunge la un a- 
cord care să le satisfacă re
vendicările salariale.

Despre 
șoara 
golurile înscrise : 
(min. 39), Rafa 
Crîhgașu (min. 53),

meciul de la Timi- 
con semnăm doar

Istrătescu 
(min. 44),

,  Sfoișin
(min. 57 și 58) și Roșea (min. 
75), alte comentarii fiind 
de prisos.

C.A. VOINESCU 

1

mului, lupta împotriva tero
rismului internațional.

Delegația română este for
mată din deputății Tudor 
Drăganu, președintele Co
misiei constituționale și juri
dice a Marii Adunări Națio- 

Orientul Mijlociu
lestiniană de știri WAFA pre
cizează că cele două părți au 
căzut de acord să înființeze 
comitete mixte pentru solu
ționarea problemelor cotidi
ene.

Tot
UNIFIL
Khouri, 
armatei

marți, comandantul 
s-a întîlnit cu Victor 

coma.ndantul-șef al 
libaneze.

C ★
BEIRUT 28 (Agerpres). - 

Forța interimară a O.N.U. în 
Liban (UNIFIL) a continuat

FaptuL",d;ivers
pe glob

s

î «

ADĂPOST LÎNGĂ UN LUP
Locuitorii satului Djeiran- 

ghel din Azerbaidjan au 
fost profund îngrijorați de 
dispariția, într-o noapte 
friguroasă, a fetiței mun
citorului Mirza Ibraghinov, 
de numai trei ani. După 
cum relatează agenția 
TASS, spre dimineață pă
rinții copilului, ajutați de un 
cioban,, au găsit fetița în
tr-o viroagă adîncă, unde 
căzuse seara și de unde 
nu putuse să iasă singură. 
Spre uimirea tuturor, copi
lul își făcuse adăpost, în 
căutare de căldură lîngă... 
un lup. După ce fiara a 
fugit, copilul a povestit 
că s-a jucat toată noaptea 
cu acei „cățel", care i-a 
lins fața și a încălzit-o.

„ELIXIRUL TINEREȚII"
Supa din ulei de palmier 

și legumele reprezintă, în 
opinia multora, principalele

DIVIZIA C VIII

REZULTATE TEHNICE : Minerul Oravița - Metalul Hu
nedoara 1-0, Metalul Oțelul Roșu - Minerul Vulcan 3-0, 
Vulturii tx. Lugoj - I.M. Orăștie 5-0, Laminorul Nădrag - 
C.F.R. Simeria 4-0, Electromotor Timiș. - Unirea Sînnico- 
lau 2-1, Minerul Ghelar - Metalul Bocșa 2-0, Gloria 
Reșița - Unirea Tomnatic 1-1, Nera Bozovici - Minerul 
Anina 0-0.

Unirea Tomnatic - Electromotor Timiș., Gloria Reșița - 
Minerul Gravita, Metalul Hunedoara - Vulturii Textila 
Lugoj, Metalul Bocșa - Laminorul Nădrag, I. M. Orăștie 
- Nera Bozovici, Unirea Sînnicolau Mare - Minerul Ghe- 
lar, C.F.R. Simeria - Metalul Oțelul Roșu.

CLASAMENTUL

1. Minerul Anina 18 10 5 3 35-13 25
2. C.F.R. Simeria 18 10 1 7 25-19 21
3. Unirea Tomnatic 18 8 4 6 31-15 20
4. Met. Oțelul Roșu 18 9 2 7 29-28 20
5. Laminorul Nădrag 18 9 1 8 26-21 19
6. Metalul Hunedoara 18 8 3 7 22-23 19
7. Minerul Ghelar 18 9 1 8 19-22 19
8. Gloria Reșița 18 8 2 8 29-29 18
9. Minerul Oravița 18 7 4 7 22-22 18

10. Electromotor Timiș. 18 9 0 9 25-29 18
11. Vulturii tx, Lugoj 18 7 3 8 30-23 17
12. Unirea Sînnicolau Mare 18 7 2 9 21-26 16
13. 1. M. Orăștie 18 8 0 10 18-24 16
14. Minerul Vulcan 18 5 4 9 13-24 14
15. Nera Bozovici 18 6 2 10 18-31 14
16. Metalul Bocșa 18 6 2 10 19-33 14

ETAPA VIITOARE : Min erul Aninai - Minerul Vulcan,

TENIS DE MASA
campionatul județean. seria Valea Jiului

1. Utilajul Petroșani 2 2 0 18- 6
2. Știinta Petroșani 2 2 0 18- 8
3. C. S. S. 1 Petroșani 2 1 1 15-10
4. C. F. R. Petroșani 2 1 1 14-14
5. C. S. S. II Petroșani 2 0 2 7-18
6. Vîscoza Lupeni 2 0 2 2-18

4
4
2
2
0
0

LISABONA 28 (Agerpres). 
- în după-amiaza zilei de 
28 martie, președintele Re
publicii Portugheze, generalul 
Rămalho Eanes, a primit pe 
Tudor Drăganu, șeful dele
gației române” la reuniunea 
de primăvară a Uniunii In
terparlamentare, care își des
fășoară lucrările la Lisa
bona.

Președintele Republicii Por
tugheze a dat o înaltă apre
ciere evoluției ascendente a 
relațiilor de strînsă colabo
rare dintre cele două țări.

operațiunile de amplasare a 
unora din efectivele sale 
în zone situate la sud de rîul 
Litani. în cursul zilei de marți, 
140 militari aparținînd „căști
lor albastre" au preluat con
trolul asupra a trei noi 
puncte strategice. Este vorba 
de podul Khardali de peste 
rîul Litani și de două sate
- Alrad El-Sati și Ras Afoura
- situate pe înălțimi ce do
mină cursul de apă mențio
nat.

componente ale „elixirului 
tinereții" datorită căruia 
Aba Odekye, o locuitoare 
din estul Ghanei, decedată 
recent în satul său natal, a 
atins uluitoarea vîrstă de 
154 de ani. De asemenea, 
după cum declara chiar ea, 
un alt „secret" al longevi
tății sale l-a constituit mer
sul pe jos practicat cu con
secvență. Dintre copiii pe 
care i-a născut Aba Odekye 
mai sînt în viață cinci, unul 
dintre ei avînd vîrsta de 94 
de ani.

5

5

5

TRANSPLANT

La un spital din Houston 
(Texas) a fost efectuată o 
dublă operație de trans
plant. In cadrul unei inter
venții, chirurgicale care a 
durat în total patru ore, u- 
nui pacient în vîrstă de 21 
de ani i-au fost grefate O 
nouă inimă și un rinichi. Un 
purtător de cuvînt al spita
lului a precizat că cordul 
grefat și-a reluat activitatea 
imediat după operație, fără : 
a fi nevoie de stirrtblarea ; 
sa printr-un șoc electric. >

'5
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IPETROȘANI - 7 No.
iembrie : Căpitan la 15 
ani ; Republica : 
le la Paris; 
Scaramouche ; 
Hindenburg,

Vieți
Cul- 

nopții 
i Su- 
Wert- 

Comoa-

Spanio- 
Unirea : 

PETRILA : 
seriile l-ll ; 

| LONEA : Ăl doilea start; 
I ANINOASA : învingăto

rul ; VULCAN : 
scurte ; LUPENI - 
tural : Melodiile..

I albe ; Muncitoresc 
I ferintele tînărului
I her URICANI :
, ra din lacul de argmt.

I ' TV.
| 9,00 Teleșcoală. 10,00

Șoimii patriei. 10,10 în
trebări 'și răspunsuri. 10,30 
Teatru TV. : „Fii bun pî
nă la moarte" - drama
tizare după romanul omo
nim de Moricz Zsigmond, 
în interpretarea colectivu
lui Teatrului de stat din 
Tq. Mureș — secția ma- 
qnia ă, 12,00 Telex. 12,25 
închidereq f 
16,00 Telex. 16,05 
școală. 16,35 Curs 
limba germană.

Din cartea naturii : 
nătorul și rat'J'a. 
Pămînt străbun 
nesc. Cîntă corul 
al sindicatelor

I prinderii 
118,05 Telecronica

proqramului.
- • " Tele-

; ae 
a______ 17,05

Din țările socialiste. 17,15
Vț-

1 7,40 
româ

no ixt 
între- 

Victoria-Călan.
• Psn_ 

tru pionieri. 18,25 Trage
rea pronoexpres. 13,35 
La izvoarele cîntecului - 
Obiceiuri populare din 
Valea Dragonului — Po
ieni, județul Cluj.
Forța vitală a națiunii - 
85 de ani de la consti
tuirea Partid -lui Socml- 
Democrat al. Muncitorilor 
din România. 12,2? lOUl 
de seri. 19 30 leleurnal. 
Conferința pe țară a pre
ședinților 
populare.

consilidor 
Partid 

Emi- 
20,20 

„Osînda".

20,00 
al marilor victori,, 
siune de cîntece 
Film artistic : 
Premieră TV. Producție a | 
Casei de Filme 5. Ecra- | 
nizare liberă a romanului 
lui Victor Ion Popa. „Ve- 
lerim și veler doamne". 
22,20 Telejurnal.I

1
Mica publicitate
PIERDUT certificat de ab

solvire a cursului de caîife 
care gradul I, seria A, nr. 
49440, eliberat de I.M. Vul
can la 28 decembrie 1971, 
pe numele lordache V. Pa
vel. Se declară nul. (164)

PIERDUT' legitimație de 
serviciu pe numele Gheorma 
Constantin, eliberată de I.M. 
Aninoasa. Se declară nulă.

(165)

ANUNȚURI DE FAMILIE

Familia îndoliată a- 
duce sincere mulțumiri 
tuturor celor care au fost 
alături de ea la încerca
rea grea pricinuită de 
pierderea celei care a 
fost cea mai bună soție, 
mamă, fiică, soră și 
cumnată

DEAR GABRIELA

care ne-a părăsit în mod 
fulgerător, în 24 martie 
1978. (168)

Fiica și nepotul amintesc 
tuturor celor care l-au cu
noscut, că azi, 29 martie 
1978, se împlinesc 3 ani de 
la moartea atît de neaștep
tată a aceluia, care a fost 
LICSKO REZSO (RUDOLF) 
Nu-I vom uita niciodată.

(1531
Se împlinesc 10 ani de cînd 

l-am pierdut pe
STUMMER ERNEST

soț și tată, a cărui amintire 
rămîne neștearsă în inimile 
noastre și ale celor care l-au 
cunoscut. (1631
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