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Tovarășul Ificolae Ceaușescu 
a primit pe ministrul 

afacerilor externe al statului 
Israel

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
luni dimineață, pe Moshe 
Dayan, ministrul afacerilor 
externe al statului Israel.

Ministrul israe'ian a înmî- 
nat președintelui Nicolae 
Ceaușescu un mesaj din par

tea primului ministru al fs« 
raelului, Menahem Begin

In cadrul convorbirii a ost 
efectuat un schimb de pă
reri în probleme actuale ale 
vieții internaționale, îndeo
sebi referitoare la situația 
din Orientul Mijlociu.

Adunarea activului

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Parlidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, a parti
cipat, luni dimineața, la des
chiderea oficială a Expoziției 
naționale a creației științifice 
și tehnice, eveniment de pro
fundă Semnificație în viața 
economico-socială a țării, 

care, înscriindu-se în cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României", deschide șirul ac
țiunilor prilejuite de „Săptă
mîna științei și tehnicii româ

nești", organizată și realizată 
sub înaltul patronaj al secre
tarului general al partidului. 

La festivitate au luat parte 
tovarășul 
tovarășa 

’ tovarășii
Bobu, Cornel Burtică, Virgil 
Cazacu, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Constantin 
Dăscălescu, ion Dincă, Emil 
Drăgănescu, lanoș Fazskaș, 
Ion loniță, Petre Lupu, Paul 
Nlc-u eseu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, ion Pățan, 
Gheorghe Rădulescu, Leon e 
Răutu, Virgil Trofin, losif U- 
glar, Iile Verdeț, Ș e an Voi- 
tec, Ion Coman, teodor Co- 
man, Mihai Dalea, Miu Do- 
brescu, Mihai Gere, Nicolae 
Giosan, Vasiie Patilineț, Ion 
Ursu, Richard Winter, Vasiie 
Marin, Vasiie Mușat ; mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai gu- >. 
vernului, conducători de in

Manea Mănescu, 
Elena Ceaușescu, 
losif Banc, Emil

stituții centrale, organizații 
de masă și obștești.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu la complexul ex- 
pozițional din Piața Scînteii a 
fost întîmpinată cu deosebită 
căldură și însuflețire de un 
mare număr de bucureșteni 
- muncitori, cercetători, pro
iectanți, alți specialiști, stu- 
denți și elevi.

Președintele Consiliului Na
țional pentru Știință și Teh
nologie, Ion Ursu a a- 
dresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu cele mai vii mul
țumiri pentru onoarea deose
bită pe care o fac vizitînd 

expoziția — expresie conclu
dentă a amplei participări a 
maselor largi de oameni ai 
muncii - tineri și vîrstnici, ro
mâni, maghiari, germani și 
de alte naționalități, - la 
activitatea de creație tehni- 
co-știinfifică.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu; tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
sfatului sînt invitați să vi
ziteze expoziția, care, ocu- 
pînd cele trei niveluri ale 
pavilionului central, precum 
și spații oeacoperite, reunește 
peste 9000 de produse și 
tehnologii noi. In 
cadru, : 
al partidului s-a 
cu un mare număr de cerce-

acest
secretarul general 

întîlnit

tători, proiectanți, cadre di
dactice, specialiști, muncitori, 
conducători de ministere, 
centrale și întreprinderi, pur- 
tînd un viu și fructuos dialog 
de lucru în probleme deo
sebit de importante privind 
măsurile ce trebuie luate în 
vederea participării mai ho- 
tărîte și eficiente a maselor 
de oameni ai muncii la acti
vități de creație științifice și 
tehnologice, la soluționarea 
obiectivelor complexe cu care 
este confruntată înfăptuirea 
programelor de dezvoltare e: 
conomică și socială a țării.

Vizita începe cu sectorul 
rezervat industriei construcți
ilor de mașini - ramură 
chemată să asigure dotarea 
tehnică a tuturor sectoarelor 
economiei naționale, la ni
velul cerințelor și exigențelor 
impuse de revoluția tehnico- 
științifică.

Conducerea ministerului de 
resort informează despre re
zultatele înregistrate în înde
plinirea sarcinilor de mare 
răspundere încredințate aces
tui sector de conducerea de 
partid și de stat, personal de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind realizarea unor pro
duse de înaltă tehnicitate și 
complexitate, comparabile cu 
ce se realizează astăzi pe 
plan mondial, tipizarea pro
duselor, reducerea consumu
rilor de materii prime, îndeo
sebi de metal, prin aplica-

rea unor tehnologii moder
ne de prelucrare, diversifi
carea și continua înnoire a 
gamei de produse. în acest 
context, sînt prezentate noi 
sisteme de mașini cu coman- 
dă-program și afișaj numeric, 
de mare complexitate tehni
că, care asigură o precizie 
în execuție de ordinul mi
cronilor, motoare electrice 
concepute pe baza unor so
luții constructive de înaltă 
eficiență tehnică și econo
mică. Este pusă în evidență 
preocuparea constantă de 
transpunere în practică a in
dicației date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu privind 
introducerea cu mai multă 
hotărîre în fabricație a mo
toarelor Diesel și diversifi
carea acestora în concor
danță cu cerințele economiei 
naționale, cu efortul, desfă
șurat la scară națională, 
pentru economisirea combus
tibililor, cu precădere a ce
lor superiori.

Apreciind succesele înre
gistrate de institutele de 
cercetare, inginerie tehnolo
gică și proiectare, de între
prinderile constructoare de
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organizației
de partid

lui din documentele adoptate 
de Congresul al Xl-lea și 
Conferința Națională ale 
partidului, din indicațiile tra
sate de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, cu 
prilejul vizitelor de lucru în
treprinse în municipiul Pe
troșani și județul Hunedoara, 
în toamna anului trecut.

Pe marginea dării de sea
mă au luat cuvintul tovarășii 
loan Rățulescu, Aurel Suciu, 
Ion Buduliceanu, Nicolae 
Vlad, Nicolae Ceapă, Dumi
tru Coșa, Gheorghe Scorpie, 
Felicia Necșa, Marin Ciubăr, 
Emil Muru, Traian Blaj, Marcu 
Boantă.

Adunarea activului organi
zației municipale de partid 
a adoptat măsuri corespun
zătoare pentru îmbunătăți
rea activității de viitor, în 
vederea îndeplinirii neabă
tute a sarcinilor ce revin or
ganelor și organizațiilor de 
partid din 'documentele'Con- 
oresului al Xl-lea și ale Con
ferinței Naționale ale parti
dului, din hotărîrile recentei 
Plenare a C.C. al P.C.R. din 
2-3 martie a. c.

în încheierea lucrărilor a- 
dunării a luat cuvîntul to
varășul Teodor Haș.

municipale
Ieri după-amiază a avut 

loc, la Petroșani, adunarea 
de dare de seamă a activului 
organizației municipale de 
partid. La lucrări au partici
pat membri și membri suple
ant! ai comitetului municipal, 
membrii comisiei municipale 
de revizie, activul comitetu
lui municipal de partid, ac
tiviști de partid și de stat 
și ai organizațiilor de masă 
și obștești, ziariști.

La lucrările adunării a 
luat parte tovarășul Teodor 
Haș, prim-secretar al Comi
tetului județean Hunedoara 
al P.C.R. De asemenea, a 
participat tovarășul Gheor
ghe Vasiu, secretar al comi
tetului .județean de partid.

în cadrul ordinei de zi, 
tovarășul Clement Negruț, 
prim-secretar al comitetului 
municipal de partid a pre
zentat „Darea de seamă a- 
supra activității desfășurate 
de comitetul municipal de 
partid în perioada martie 
1977 - aprilie 1978". în spi
rit critic și autocritic, darea 
de seamă a făcut un exigent 
bilanț al activității desfășu
rate de comitetul municipal, 
de organele și organizațiile 
de partid pentru înfăptuirea 
sarcinilor politice, economice 
și sociale ce revin Văii Jiu-

ACȚIUNEA PRIMAVARA
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Incepînd cu luna aprilie, întreprinderile miniere vor realiza 
sarcinile de plan - afirmă șeful serviciului producție 

de la C. M. V. J.
La încheierea primului trimestru al acestui 

an și începutul celui de-al doilea, l-am so
licitat pe șeful serviciului producție din cadrul 
C.M.V.J., ing. Constantin Teodorescu, să ne 
prezinte rezultatele obținute la extracția de 
cărbune de către întreprinderile miniere, dar 
mai ales perspectiva realizărilor pentru Tuna 
aprilie.

- Tovarășe inginer Constantin Teodorescu, 
vă rugăm să comentați rezultatele obținute 
de colectivele miniere în realizarea sarcini
lor aiît pe luna martie, cît și pe întreg tri
mestrul I. .r
— La începutul lunii martie exista un opti

mism general. Din discuțiile purtate de con
ducerea operativă a combinatului cu directo
rii întreprinderilor miniere și inginerii șefi 
nu se întrevedeau nerealizări la nici o între
prindere minieră. Mai mult, conducerile între
prinderilor miniere Lonea, Aninoasa și Lupeni, 
chiar și în cursul lunii, ne asigurau că planul 
va fi realizat deși pierduseră cadența încă 
din prima decadă. Au dat asigurări pînă în 
decada a treia, cînd au început justificările. 
Cu o situație mai mult decît necorespunzătoa
re au încheiat luna martie și trimestrul I mi
nele Livezeni și Bărbăteni. La Livezeni, una 
din cauze a fost nerespectarea proceselor teh
nologice de lucru și a monografiilor de ar
mare, care au condus la numeroase avarii. La 
abatajul frontal din stratul 5, blocul I, a fost 
săptămîna și surparea, iar celelalte abataje

Convorbire consemnată de 
Dorin GHEȚA

SITUAȚIA REALIZĂRII PLANULUI 
LA ÎNTREPRINDERILE MINIERE

Luna martie Trim. 1

1. M. Lonea 92,9 96,2
1. M. Petri la 100,0 98.6
i. M. Dîlja 100,4 94,0
1. M. Livezeni 54,8 64,8
1. M. Aninoasa 85,6 86,9
i. M. Vulcan 101,4 97,7
1. M. Paroșeni 102,0 102,0
1. M. Lupeni 83,2 84,7
1. M. Bărbâten i 71,2 84,0
1. M. Uricani 107,6 106,9

inf ormăui

• (Continuare în pag. a 2-a)

CONCURS CORAL. Azi, 
la ora 15, în sala Casei de 
cultură din Petroșani, în ca
drul celei de-a doua ediții 
a Festivalului „Cîntarea 
României" va avea ioc 

, concursul coral „Te cîntăm 
iubită țară și partid condu
cător", la care participă co
ruri ale liceelor din muni
cipiul Petroșani. (V.S.).

DUMINICĂ S-A DESFÂ-
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Cu entuziasmul tineresc ce-i caracterizează, elevii de la
Școala generală nr. 1, participă la acțiunea de primenire pe 
artera principală a Petroșaniului.

Rămas pînâ acum, îndeo
sebi in privința curățirii și 
întreținerii zonelor verzi, in- 
trucîtva in urma altor car
tiere, cum sînt Orașul Nou 

■ Uricani sau 8 Martie - Pe- 
trila, cartierul Aeroport din 
Petroșani recuperează „res
tanțele", gospodarii lui har
nici țintind ca și în alți ani, 
la titlul de fruntași. Dumi
nică, în multe puncte ale 
marelui cartier, mulți cetă
țeni au acționat pentru spo
rirea zestrei de dotații, or
dine și frumos.

„OPT TURN" — LA 
ÎNĂLȚIME

La primul bloc turn cons
truit în cartierul Aeroport din 
Petroșani, acum numărul 8 
din strada Aviatorilor, ală
turi de vicepreședintele aso
ciației de locatari, Alexandru 
Țîștea, s-au aflat locatarii 
Eftimie Bartalici, Vasiie Zaha- 
ria, Orest și Florița Mereuță,'

Toma ȚÂȚARCA

Foto : Ion LICIU • (Continuare în pag. a 2-a)

ȘURAT faza municipală a 
concursului aplicativ al for
mațiunilor de tineret pentru 
apărarea patriei. Pe cate
gorii de pregătire, locurile 
I au fost cîștigate de ti
nerii de la Școala generală 
din Uricani, Liceul industri
al Petroșani (două locuri I) 
și Preparația Lupeni. La 
trageri, cel mai bun țintaș 
a fost Constantin Pavel de 
la Liceul Vulcan. (V.S.).

ÎN ÎNTREPRINDERILE MI
NIERE și celelalte unități e-

conomice sînt înmînate, în 
aceste zile, diplomele și in
signele pentru fruntașii în 
întrecerea 
1977. Pe 
acorda 1 
precum și 
pentru evidențiați în între
cere, 110 diplome pentru 
brigăzi și echipe și 30 de 
diplome pentru secții, sec
toare, ateliere. (I.M.),

FILME ÎN PREMIERĂ. în 
cadrul „Festivalului filmu
lui artistic românesc '78",

socialistă pe anul 
municipiu se vor 
700 de insigne 
200 de diplome

acțiune culturală organizată 
de întreprinderea cinemato
grafică județeană și Casa 
de filme nr. 1, la cinema
tografele „Minerul" - Lo
nea, „7 Noiembrie" - Pe- | 
troșani și „Cultural" - Lu- ! 
peni a fost prezentată ieri 
premiera filmului „Ediție 
specială". Spectacolele au 
prilejuit întîlnirea publicului 
cu Beno Meirovici, autorul 
scenariului. (T.S.).
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MASA LEMNOASA PESTE PREVEDERI

Beneficiind de majorarea retribuției,
muncitorii forestieri demonstrează

cîștigăm mai bine

Instantaneu de Ia constituirea Filialei județene a A.T.M.
Foto : Ion LEONARD

Prin grija partidului, din iniț ativa secreta
rului general, tovarășul Nicclae Ceaușescu, 
începînd cu 1 aprilie, forestierii benehciază 
de prima treaptă de sporire a retribuției. Voi 
cîștiga pe această cale, suplimentar, cca. 300 
lei. Formațiile de lucru pe care le conduc au 
depășit prevederile de plan din luna martie 
cu 46 la sută. Aceasta înseamnă că fiecare 
muncitor forestier a înțeles pe deplin necesi
tatea ca sporurile de care vom beneficia să 
aibă acoperire în fapte, lată de ce, pentru 
viitor mi-am propus ca prin activitatea ce o 
desfășor să contribui la realizarea din parche
tul în care lucrăm a unei cantități de 
masă lemnoasă în plus din care rezultă 80 mc 
bușteni fag și 40 mc lemn de construcții rura- 

’ le, care, se livrează la export.

Stelian NECULAESCU 
muncitor șef de parchet, vicepreședinte 

în consiliul oamenilor muncii 
al U.F.E.T, Petroșani

O NOUA CALITATE ÎN MUNCA CE O ! 
DESFĂȘURĂM

Toți forestierii trăiesc o vie satisfacție deoa
rece de la 1 aprilie, ca o materializare a ho- • 
tărîrilor de partid, vor .fi retribuiți suplimentar. 
Fiecare dintre noi însoțește această satisfacție 
cu intensificarea efortului creator pentru ca 
și faptele sale, munca sa să înregistreze un 
salt calitativ, corespunzător noilor cerințe.

Pentru că eu și tovarășii mei de muncă fa
cem sortarea materialului lemnos, ne-am pro
pus să valorificăm mai bine această mare bo
găție economică, respectiv, să creștem lună 
de lună volumul sortimentelor superioare pe 
care le extragem din masa lemnoasă exploa
tată, Brigada pe care o conduc și-a propus 
în acest scop ca din lemnul destinat arderii 
să realizăm în plus o cantitate de 100 mc 
lobde pentru P.F.L. și 50 mc lobde pentru ce
luloză.

Lazăr BENCHIȘ 
șef de brigadă, platforma de 

preindustrializare Uricani a U.F.E.T.

/n toamna acestui
Teatrul de stat „Valea Jiu
lui" va aniversa 30 de 
de la întiipțare. Acest eve
niment, ale cărui pregătiri 
au început, are loc într-o 
perioadă de efervescență 
cultural-artistică in viața ță
rii, determinată de Festiva
lul național „Cintarea 
României". O pagină din ca
lendarul artistic al teatrului 
s-a scris duminică prin in- 
ființarea filialei A.T.M. din 
județul Hunedoara. De la 
o asociație bucureșteană, 
Asociația oamenilor din ins
tituțiile teatrale și muzicale 
(A.T.M.) are acum un ca
racter național, 
bufii remarcabile 
cultural-artistică
La Înființarea filialei A.T.M.
— din care tace parte Tea
trul de stat din Petroșani și 
Teatrul de estradă din Deva
— au participat artista eme
rită Dina Cocea, vicepreșe
dintă a A.T.M., Valentin Sil
vestru, președintele

~de critică a A.T M.,
Engel, din partea 
teatrale a C.C.E.S.,

cu conta
in 

din

ACȚIUNEA PRIMA VARAro îndoială, experiența de 
lucru a colectivului artistic. 
Intr-un spirit de exigență, 
de grijă pentru valoarea ac
tului de teatru, s-au formu
lat opinii critice, aprecieri 
și sugestii referitoare la po
litica repertorială (in care 
se manifestă multe lipsuri), 
spectacole și actori (remar- 
cindu-se realele posibilități 
interpretative și regizorale), 
relațiile teatrului cu publi
cul.

înființarea filialei județene 
a A.T.M., așa cum s-a re
marcat, va trebui să fie o 
adevărată cotitură in ac
tivitatea teatrului, cea mai 
importantă instituție de cul
tură din Valea Jiului. Stabi
lind un sistem mai larg de 
relații cu publicul (printr-un 
program ferm de reprezen
tații, dar și prin alte forme), 
va trebui să iasă cu mai 
mult curaj in circuitul valo
rilor naționale, criterii care 
justifică toate eforturile ar
tistice.

an, ai comitetelor județean și
municipal de partid, regi- 

ani zori, critici de teatru, ac
tori. „Prin Înființarea aces
tei filiale a A.T.M, a 22-a 
— spunea artista emerită 
Dina Cocea dorim să se 
realizeze o viață teatrală 
bogată, plină de entuziasm 
creator și idei valoroase în 
Petroșani. Teatrul de aici, 
chemat să participe activ la 
marea familie a teatrului 
românesc, la confruntări ar
tistice, trebuie să răspundă 
tradițiilor culturale din Valea 
Jiului, să ofere spectacole 
bune publicului, minerilor". 

Slmbătă și duminică, Tea
trul de stat din Petroșani a 
prezentat patru spectacole 
pregătite in această stagiu
ne („Autobiografie" de Ho-, 
ria Lovinescu ; „Viața par
ticulară" de Ovidiu Genaru; 
„Alegeți-I singuri" de Ivan 
Bucovcan ; „O anecdotă 
provinc-ială" de A. Vampi
lov). După vizionarea spec
tacolelor a avut ioc, urmind 
o tradiție a A.T.M., o dezba
tere artistică foarte intere
santă care va îmbogăți, fă-

• (Urmare din pag. I)

viața 
țară.

secțiunii 
Emanoil 
direcției 
activiști T. SPĂTARU

Viorica Dediu, soția vestitului 
șef de brigadă de la mina , 
Aninoasa, Maria Maftei, Ni
colae Popescu, losif Feies, 
Vasile Nicolaescu, Petru Pre
da, Elena Broască, Ion Moli
na și alții. Cu o mare poftă 
de lucru și călăuziți de dorin
ța de a întregi dotațiile și 
frumusețea zonei verzi a blo
cului, cei 20 de locatari pre
zenți duminică la acțiunea 
de muncă patriotică au greb
lat zona verde, îndepărtînd 
pietrele și resturile vegetale, 
au majorat numărul arbori- 
ror ornamentali plantați, au 
amenajat ronduri pentru flori, 
au reparat garduf de protec
ție a zonei verzi, etc. Pe 
renul nou de joacă pentru 
piii din bloc și aleea de 
ces a fost adusă zgură.
după cum ne-au asigurat par- 
ticipanții la muncă patriotică, 
acțiunile locatarilor vor con
tinua.

CU GÎNDUL LA LOCUL 
FRUNTAȘ

Valea Jiului la sfîrșit de trimestru
e (Urmare din pag. I)

au fost slab organizate, foar
te slab chiar. Aceeași situa
ție, în ceea .ce privește orga
nizarea locurilor de muncă, 
am întîlnit și la Bărbăteni, 
unde sînt și lipsuri serioase 
în ceea ce privește discipli
na.

— Și totuși, unele 
prinderi miniere și-au 
pectat angajamentele 
mate la începutul lunii 
fie.
— Bineînțeles. Merită

între- 
res- 
asu- 
mar-

— Bineînțeles. Merită evi
dențiată întreprinderea minie
ră Uricani pentru eforturile 
depuse în realizarea sarcini
lor de plan. Vulcanul merită, 
de asemenea, o remarcă deo
sebită pentru că a știut să 
treacă peste greutățile crea
te de linia de front activă, 
insuficientă în prima parte, 
și a știut să rezolve la timp 
unele probleme organizatori
ce ivite la nivelul sectoarelor. 
Țrebuie remarcată constanța 
realizărilor la Paroșeni, și am
biția acestui colectiv de a se 
menține printre fruntașii Văii 
deși în decada a lll-a o ava
rie la puțul principal de ex
tracție i-a ținut în loc cîteva 
zile. Minusul însă a fost re
cuperat, întreprinderea depă- 
șindu-și planul atît pe luna 
martie cît și pe trimestru. Re
zultate bune au obținut și mi
nele Dîlja și Petrila.

— Aceasta a fost situația 
din luna martie '.și primul 
trimestru. Care este pers
pectiva lunii aprilie ?

te- 
co- 
ac- 
Și,

un mare magazin alimentar, 
văd aspecte nedorite și întîm- 
pină greutăți din această catir. 
ză.

— Ați primit insigna de 
„Fruntaș în gospodărirea o- 
rașului" pentru activitatea de
pusă în 1977 - dar poate asta 
nu contează prea mult — ne
am adresat tovarășului Vasile 
Burlacu din blocul nr. 10, 
strada Aviatorilor — același 
cartier, prezent duminică îm
preună cu soția și vecinii în 
fața bocului.

— Ba contează. Am luat 
insigna și în 1976 și Jorim 
s-o luăm și în 1978 — inter
vine soția președintelui 
bloc.

La acest bloc, 16 din 
20 de locatari ai lui 
care Ion Lupulescu, Constantin 
Ciocoiu, Constantin Crăciun, 
NLcolae Istudor, losif Bottyanu 
Alexandru Mircea, Nicolae 
Tudor, erau prezenți pe zon'a 
verde. Au săpat și amenajat 
rondurile pentru flori, au 
greblat zona verde, au văruit 

. arborii ornamentali, au repa
rat gărdulețul de protejare a 

■ zonei verzi.
- Semințe și rădăcini de 

flori avem destule. Și le vom 
înmulți încă în acest an - a 
ținut să precizeze președinte
le blocului.

Cu gîndul la. titlul de frun
tași, locatarii 
vor zugrăvi, 
cu tablouri și 
casa scării, 
să și o cerință față 
organele de ordine 
le municipiului, anume 
acestea să vegheze mai 
tent la respectarea hotărîrii 
comitetului executiv al consi
liului popular care interzice 
consumarea de băuturi alco
olice în stradă. Locatarii blo
cului 10, care se află

de

cei 
între

CONSTRUCTORII Șl 
METALURGIȘTII...

...sînt harnici nu numai în 
producție, ci și în acțiunile 
gospodărești. Zona verde a 
blocului nr. 1 de pe strada In
dependenței din Petroșani vi
ne să confirme această apre
ciere. Duminică - majoritatea 
locatarilor din cele două scă
ri ale blocului nr. 1 - Cea a 
metalurgistelor și cea a cons
tructorilor s-au întrecut pen
tru a face cît mai frumoasă 
zona verde din fața blocului. 
Ambele grupuri de locatari 
au plantat sălcii pletoase și 
alți arbori ornamentali, au 
săpat și aranjat rondurile de 
flori, au construit gărdulețe 
ce înconjoară zona verde. 
Deocamdată perspective mai 
bune au metalurgiștii. După 
cum ne-a demonstrat pe viu 
vicepreședintele asociației de 
locatari, Ion Predoi, scara nr. 
1 dispune de 80 de trandafiri 
plus un număr de butași și o 
mică pepinieră în care sînt 
pregătiți alți 60 de tranda
firi. Toți aceștia vor fi plan-—, 
tați pe zona verde. Construc
torii de la I.C.M.M. — dintre 
care la acțiunea de duminică 
au participat Gh. Stoian, fra
ții llie și Florea Știucă, Nico
lae Grecu, Nicolae Măciucă, 
Gh. Burlacu și Ion Roncea — 
stau deocamdată mai bine cu 
plantarea arborilor ornamen
tali. Ei au 40 de arbori, în 
timp ce vecinii doar 25. Im
portant este însă că ambele 
grupuri și-au propus să îmbo
gățească cu noi arbori si flori 
zona verde din fața blocului 
și acționează în acest scop.

blocului nr. 10, 
dota 
flori 
în
de 
a- 
ca 
a-

motivelor și vagonetelor la 
Bărbăteni sau plasarea efec
tivelor la lucrările direct pro
ductive conform diagramei de 
producție la Uricani.

Aceste măsuri, cea mai ma
re parte dintre ele realizate, 
iar altele în curs de finaliza
re constituie temeinicia afir
mației făcute mai înainte că 
în această lună vom începe 
recuperarea restanțelor din 
trimestrul l.

dată, posturile în abataje. Pa
roșeni, Lupeni și Uricani. Mo
tivele sînt cunoscute — întîr- 
zierea lucrărilor de pregătire. 
Aș vrea să mai menționez că 
s-a întocmit și un program a- 
mănunțit pentru recuperarea 
restanțelor din trimestrul I la 
lucrările de pregătiri și des
chideri.

La nivelul întreprinderilor 
miniere mai trebuie luate u- 
nele măsuri în ceea ce pri
vește : respectarea tehnolo
giilor de lucru la abatajele 
dotate cu complexe mecani
zate - Lonea, Petrila, Live- 
zeni, Aninoasa ; respectarea 
programelor privind intrarea 
și ieșirea din funcție a aba-

- începînd cu luna aprilie. 
Combinatul minier Valea Jiu
lui își va realiza sarcinile de 
plan. Și nu numai că se vor 
realiza sarcinile de plan, dar 
se va recupera și din 
sul lunii martie sau al 
mestrului I.

- Această afirmație 
supune o bază trainică...
- Altfel nici nu aș fi făcut-o.

Linia de front activă la nive
lul întregului bazin este cu 
162 ml mai mare decît cea 
din luna precedentă, ceea ce 
înseamnă noi capacități de 
producție. Astfel, vor fi puse 
în funcție, la Lonea și Petrila, 
cîte două abataje dotate cu 
complexe mecanizate, cîte u- f.Ț------ 7 ’""rCT A-Tnul, și tot mecanizat la Live- îalelor ~ Lonea.-
zeni și Vulcan. Alte capaci
tăți de producție • la Dîlja 
trei abataje frontale, . două 
la Aninoasa, cîte unul la Pe
trila și Paroșeni (decada a 
ll-a), două abataje cameră la 
Bărbăteni. Doar mina Lu
peni nu are asigurată linia de 
front necesară realizării pla
nului, la sectorul 1 minus 44 
ml, la III 45 ml, 10 ml la VI 
și 15 ml mai puțin la VII. Dar 
și aici s-a hotărît ca cinci 
brigăzi de pregătiri să fie 
dotate cu combine de înain
tări pentru a recupera cît 
grabnic restanțele..

- In ceea ce privește 
gurarea efectivelor ce 
puteți spune ?
- Toate întreprinderile 

niere sînt asigurate cu efec
tivele necesare. Doar trei u- 
nități nu realizează, deocam-

mmu-
tri-

pre-

mai

asi-
ne

mi-

ja și Lupeni ; îmbunătățirea 
condițiilor de aprovizionare 
a brigăzilor — Petrila ; lichi
darea focurilor de mină — 
la Dîlja ; organizarea trans
portului pe orizontul XI, asi
gurarea efectivelor de deser
vire pe fiecare schimb la 
puțul orb nr. 6 și numirea ca
drelor tehnice responsabili 
de abataj la Aninoasa ; ur
gentarea introducerii mecani
zării la Vulcan și Paroșeni ; 
repartizarea cadrelor tehnice 
la abatajele de mare capaci
tate la Lupeni ; îmbunătăți
rea căilor de transport, între
ținerea și amenajarea orizon
turilor 700 și 783, asigurarea 
cu echipe de aprovizionare a 
brigăzilor pe fiecare schimb 
și repartizarea, de asemenea, 
pe fiecare schimb a echipelor 
de revizii și reparații a loco-

vopsi și
vaze de
Ei au

Șantierul de construcții Vulcan. Echipa de betoniști, condusă de Gheorghe Stochiță 
și Mariefa Vrînceanu consolidează fundația primului bloc, nr. 1, cu 96 de apartamente 
și magazine la parter. Blocul va face parte dintr-un nou microraion ce va constitui 
noul centru civic al orașului.

Foto: Stefan NJEMECSEK
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Divizia B

0 victorie obținută greu 
Minerul Lupenl—Mureșul Deva 1-0 (0-0)

Intr-un meci în care se 
întîlneau doua echipe de
partajate de unsprezece lo
curi și tot atîtea puncte în 
clasament, gazdele intră în 
teren decise să joace pe 
o singură carte : atacul. în 
acest context ocaziile nu în- 
tîrzie să apară. Primele 30 
de minute se scurg în nota 
de dominare clară a echi
pei din Lupeni. Am con
semnat nu mai puțin de ze
ce ocazii bune de gol, cea 
mai mare avînd-o Zlate în 
min. 22, cînd la o centrare 
impecabilă a lui Rusu, de
seori urcat în atac, reia cu 
capul din apropierea porții 
peste bara transversală. A 
fost o perioadă în care a- 
tacanții, în special Leca, 
Naidin și Tudor, s-au între
cut în ratări.

Suita de ratări exasperea
ză numeroșii spectatori ca
re au înfruntat frigul și 
ploaia pentru a fi, chiar și 
în „ceasul al doisprezece
lea", alături de echipa fa
vorită.

Deși în min. 37 Dodu este 
preferat lui Zlate, apele nu 
se limpezesc. Oaspeții, vă- 
zîndu-se slăbiți de presin
gul precedent, ies mai ho- 
torîți în atac și sînt chiar 
pe punctul de a înscrie în 
min. 40 în urma unor un- 
doiuri între Enescu și Sza- 
bados, însă portarul Moise, 
se opune.

Pînă la sfîrșitul primei 
reprize mai consemnăm o 
centrare, tot a lui Rusu, pe C. IOVÂNESCU

F O T B A L

care Dodu nu o intuiește bi
ne și deci tabela de marcaj 
rămîne neschimbată.

înlocuirea lui Tudor cu 
Voicu aduce în repriza a 
doua mai multă claritate în 
atacul Minerului. Noul in
trodus în teren se bate pen
tru orice minge, însă co
legii săi nu reușesc să 
fructifice ocaziile. în min. 
49, Naidin, de la 2 metri, 
nu poate împinge mingea în 
poarta goală, iar în min. 
53 Leca, în urma unui a- 
tac prelungit al lui Voicu și 
Dosan, se bîlbîie și ratează 
majorarea scorului, dîndu-i 
posibilitatea portarului Ba
la de la Mureșul să se a- 
firme. Atacurile susținute ale 
gazdelor nu dau posibilita
te adversarilor să depă
șească mijlocul terenului de- 
cît de patru-cinci ori pînă 
la jumătatea reprizei se
cunde.

în urma acestei dominări, 
extrema dreaptă Voicu tri- 
jnite în min. 76 o pasă pe 
partea opusă. Dosan recupe
rează mingea, aparent pier
dută, și centrează în fața por
ții de unde Leca îndeplinește 
simplu formalitatea de a în
scrie, răscumpărîndu-și, ast
fel, numeroasele greșeli să- 
vîrșite în teren.

Golul avea să ambițione
ze oaspeții și cînd mai e- 
rau de jucat doar două 
minute au ratat cea mai 
mare ocazie de a egala.

Divizia C

Lotrul Brezoi — 
Stiinta Petroșani 

4-0 (1-0)'
Scor greu, de suportat la 

Brezoi pentru studenții din 
Petroșani, care ne-au încîntat 
etapa trecută cu șase go
luri, unul mai frumos de- 

’ cît celălalt.
Dar scorul a fost stabilit 

pe terenul de joc, acolo un
de Știința a comis gravd gre
șeli. Mai mult decît atît, lipsa 
de ambiție și de mobilizare 
a întregii echipe, pare să 
constituie semnalul de a- 
larmă al unei prestații vi
itoare nedorită însă de sim- 
patizanții Științei. Scorul es
te deschis în min. 25 la 
o greșeală în lanț pe ruta 
Seceanschi - Dorobanțu, Le- 
leșan, iar Bogheanu, sin
gur la 5 metri cu „șesarul" 
Lotrului, nu face altceva de
cît să scoată balonul din 
plasă. Repriza a doua de
butează cu o pîlpîire de a- 
tac a studenților, însă stin
să repede de o apărare 
grupată a gazdelor. Din a- 
cest moment gazdele iau 

jocul pe cont propriu, în
scriind cu largul concurs al 
apărătorilor Științei, încă 
trei goluri. Consultat a- 
supra calității acestei par
tide, căpitanul . echipei Ști
ința, Bogheanu, avea să 
subscrie scorului de pe 
tabela de marcaj : „A fost 
cel mai slab meci al nos
tru din acest campionat". 
Noi îi dăm dreptate și aș
teptăm eventuale măsuri.

Ștefan COSTEA

Tn min. 76 Le
ca îl învinge pe 
Bala în urma 
excelentei pa
se de pe par
tea stîngă da
tă de Dosan, 
cei mai bun 
de pe teren.

Foto :
Gh. OLTEANU

Sub egida „Daciadei", în 
perioada 5-23 aprilie a.c. 
se vor desfășura, în mu
nicipiul Petroșani, bogate 
competiții sportive rezerva
te școlarilor și elevilor.

în zilele de 6-7 aprilie 
au loc pe terenurile C.S. Șco
lar și Școala generală nr. 
4 din Petroșani întrecerile 
dotate cu trofeul „Diamantul 
nfegru" la handbal, ediția
VlfflIUm/IIHIHHHIttlIlllHlâ 

festivalul 
de primăvară 

al sportului școlar 
zzzzzzzzzzzz/z/z/'zzzzzzzzz/zzz/zzzz  

a X-a. Competiția se des
fășoară sistem turneu. Par
ticipă 8 echipe de fete 
și 8 de băieți, clasate pe 
primele locuri la nivelul o- 
rașelor.

în 8 aprilie, pe terenurile 
școlii generale nr. 4 și Li
ceul Vulcan, se va organiza 
„Cupa U.T.C." la handbal, 
fete și băieți. Participă e- 
chipele reprezentative ale 
tuturor liceelor din munici
piu. în 15 aprilie, la G.S.M. 
Lupeni va avea loc „Cupa 
U.T.C." la fotbal, cu parti
ciparea echipelor reprezenta
tive ale liceelor. în 23 a- 
prilie, la Petroșani, va a- 
vea loc etapa municipală 
de tetratlon pentru școli ge
nerale.

A. SLABII

• FOTBAL. Campionatul 
republican de juniori : Mi
nerul Lupeni - Minerul Mo- 
tru 1-0, Jiul Petroșani - 
C.S.M. Reșița 1-0 (amical).

„Cupa României" - ediția 
1978/1979: Preparatorul Lu
peni - Utilajul Petroșani* 5-6; 
E.G.C.L. Petrila - Fabrica de 
oxigen 1-4. In cadrul Cu
pei de iarnă. Știința Pe
troșani - Minerul Paroșeni 
2-0. Finala acestei competi
ții se va desfășura miercuri, 
5 aprilie a.c., între echipe
le Parîngul Lonea - Știința 
Petroșani.

• ȘAH - Campionatul ju
dețean pe echipe seria 
Valea Jiului : Minerul Vui-

Evoluție bună a gimnastelor
Sala de gimnastică a Clu

bului sportiv școlar din De
va a găzduit etapa jude
țeană a „Daciadei" din ca
drul festivalului ansambluri
lor școlare de gimnastică 
ritmică modernă rezervată
elevelor categoriei 14-19 ani. 
Au participat 4 formații re- 
prezentînd orașele Brad, 
Deva și Petroșani. Reprezen
tanta municipiului nostru, 
respectiv formația Liceului e- 
conomic din Petroșani, al

Etapa municipală la cros
Duminică dimineața, pe a- 

leile parcului „Brazi" din 
Vulcan, s-a desfășurat fi
nala pe municipiu la „Crosul 
pionierului" și „Crosul tine
retului". Au participat pri
mii cinci clasați din fiecare 
oraș la toate categoriile de 
vîrstă. lată primii clasați 
la „Crosul pionierului". Ca
tegoria 10-12 ani, fete : 
Maria Lăscoi (Liceul Vulcan); 
Lidia Băngean (Școala ge
nerală nr. 1 Vulcan); Lilia
na Frunză (Uricani). Băieți : 
Marinei Mocanu (Școala ge
nerală nr. 5 Lupeni); Pavel 
Hanciuc (Școala generală nr. 
3 Vulcan); Marius Bută (Li
ceul Vulcan). Categoria 13-14 
ani, fete: Melania Czimbal- 
moș (Liceul Vulcan), Maria 
Hațegan (Școala generală 
nr. 2 Lupeni); Marinela Gri- 
goraș (Școala generală nr. 
5 Petroșani). Băieți : Alexan
dru Moldovan (Școala ge
nerală nr. 5 Petroșani); Vi

BREVIAR 
SPORTIV

can - Preparatorul Lupeni 
8-2.

• TENIS DE MASĂ. Cam
pionatul județean seria Valea 
Jiului : Utilajul - C.S. Școlar
I 9-6; C.S.S. II - Vîscoza 
Lupeni 9-0; Stiinta - C.F.R. 
0-9.

• POPICE, Campionatul 
municipal, ultima etapă : 
Constructorul Minier - Jiul 
Petrila 4526 - 4735 p.d. Pre
paratorul Petrila - Minerul 
Vulcan 4554 - 4617 p.d. Cla

cătuită din elevele : Amalia 
Circov, Tatiana Valache, 
Ana Spînu, Anca Sîrbu, Ta
tiana Hirghuligiu, Gyongy 
Sasz, Daniela Varvara și 
Nicoleta Budu, pregătită și 
însoțită de prof. F. Gram, 
au ocupat locul II, cu 33 
puncte. Primul loc a fost o- 
cupat de formația Liceului 
„Avram lancu" din Brad, cu 
34 puncte.

S. BĂLOI 

orel Marciuc (Școala gene
rală nr. 5 Vulcan); Stern 
Bruno (Școala generală nr. 
3 Vulcan).

„Crosul tineretului". Cate
goria 15—16 ani fete: 
Violeta Mihăiasa (G.S.M. Pe
troșani); Rodica Dumitrică 
(Școala generală nr. 5 Pe
troșani) ; Maria Muntean 
(Școala generală nr. 1 Lu
peni). Băieți : Petru Drago- 
iescu, Nicolae Tirintică, Va
lentin Blag, toți de la 
G.S.M. Petroșani. Categoria 
17-19 ani fete : Elena Că-: 
pîlnean (Liceul Vulcan). Bă
ieți : Florin Urlich, Marcel 
Vînătoru, ambii de la G.S.M. 
Petroșani și Claudiu Boghian 
(Liceul Vulcan). Categoria 
peste 19 ani, fete : Aurora 
Pociovălișfeanu, Alexandrina 
Coțofan, ambele de la Ști
ința Petroșani. Băieți : loan 
David, Ion Rădescu, ambii 
de la Știința și Ștefan Fa- 
zekas de la Minerul Vul
can. (S. AUREL).

samentul final : 1. Jiul Pe
trila 22 puncte (28 692 p.d.), 
2. Minerul Vulcan 14 puncte 
(28 275 p.d.), 3. Preparatorul 
Petrila 12 puncte (28105 
p.d.), 4. Constructorul Mi
nier Petroșani 0 puncte 
(27 163 p.d.).
• VOLEI. Campionatul 

județean feminin seria Va
lea Jiului, turul I : Sănătatea 
Vulcan - Știința 3-0 ; G.S.M. 
Petroșani - Sănătatea 0-3 ; 
Știința - G.S.M. Petroșani 
1-3.
• RUGBI, Div. B : MinerUi 

Lupeni - Minerul Livezeni 
12-8.

B. STAICU

DIVIZIA B III
REZULTATE TEHNICE : Chi

mica Tîrnăveni — C.F.R. Timi
șoara 2—1 ; Gloria Bistrița — 
C.I.L. Sighet 3—0 ; Armătura Za
lău — Aurul Brad 4—0 ; Meta
lurgistul Cugir — C.F.R. Cluj-Na- 
poca 0—0 ; U.M. Timișoara — 
Victoria Cărei 2—0 ; Minerul 
Moldova Nouă — F.C. Baia Ma
re 1—0 ; U. Cluj-Napaca — Vic
toria Călan 2—0 ; Dacia Orăștie 
— Avintul Reghin 3—0 ; Mine
rul Lupeni — Mureșul Deva 1—0.

DIVIZIA C VII DIVIZIA C VIII CAMPIONATUL JUDEȚEAN

REZULTATE TEHNICE : Metalur
gistul Sadu - C.S.M. Drobeta Tr. 
Sev. 0-0, Lotrul Brezoi - Știința 
Petroșani 4-0, Minerul Motru - 
Dierna Orșova 2-1, Constructorul 
Craiova - Minerul Rovinari 2-0, 
Chimistul Rm. Vîlcea - C.F.R. Cra
iova 1-0, Constructorul Tg.-Jiu - 
Mecanizatorul Șimian 5-1, Unirea 
Drobeta Tr. Sev. - Unirea Drăgă- 
șani 2-0, Progresul Băilesti - 
I.O.B. Balș 1-0.

REZULTATE TEHNICE .- Minerul 
Anina - Minerul Vulcan 3-0, 
Gloria Reșița - Minerul Oravița 
2-1, Metalul Hunedoara - Vul
turii textila Lugoj 0-0, Metalul Boc
șa - Laminorul Nădrag 1-1, I.M. 
Orăștie - Nera Bozovici 3-0, U- 
nirea Sînnicolau Mare - Minerul 
Ghelar 3-0, C.F.R. Simeria - 
Metalul Oțelu Roșu 4-2, Unirea 
Tomnatic - Electromotor Timișoa
ra 2-0.

REZULTATE TEHNICE: Minerul 
Paroșeni - Energia Paroșeni 3-0, 
Auto Hațeg - Parîngul Lonea 4-0, 
Aurul Certej — C.F.R. Petroșani 
3-0, Minerul Uricani - Metalul Si
meria 4-0, Preparatorul Petrila - 
Constructorul Hunedoara 1-2, Ex
plorări Deva - I. M. C. Bîrcea 0-2, 
I.G.C.L. Hunedoara - Metalul Cris- 
cior 3-0.

CAMPIONATUL MUNICIPAL
REZULTATE TEHNICE : Fa

brica de oxigen — E.G.C.L. Petri
la 2—3 (întrerupt în min. 81) ; 
Preparatorul Lupeni — Sănătatea 
Vulcan 2—1 ; Minerul Dîlja —> 
Utilajul Petroșani

A S A M
Petrila

CLAS A M I: N T U L
C.F.R. Cj. N. 22 13 5 4 47-15 31
F.C. Baia M. 22 12 7 3 48-17 31
„U". Cj. N. 22 14 3 5 43-17 31
Gloria B-ța 22 13 3 6 47-17 29
Vict. Călan 22 12 3 7 38-18 27
Mureșul Deva 22 10 5 7 33-25 25
C.F.R. Tirn. 22 10 3 9 27-21 23
Min. M. N. 22 10 3 9 20-25 23
U.M. Tim. - 22 9 4 9 30-29 22
Chim. 1. 22 9 3 10 30-30 21
Met. Cugir 22 7 6 9 23-31 20
Dacia Orăștie 22 8 3 11 22-33 19
Armat. Zalău 22 7 4. 11 27-32 18
C.I.L. Sighet 22 6 6 10 25-36 18
Aurul Brad 22 7 3 12 24-32 17
Vict. Cărei 22 7 3 12 15-37 17
Min. Lupeni 22 8 0 14 15-41 16
Avipt Reghin 22 2 4 16 11-69 8

ETAPA VIITO ARE (duminică.

CLASAMENTUL CLASAMENTUL

9 aprilie) : Mureșul Deva — Mi
nerul Moldova Nouă ; U. Cluj-N.
— C.F.R. Cluj-N. ; F.C. Baia Ma
re — Chimica Tîrnăveni; Mine
rul Lupeni — Avintul Reghin; 
C.I.L. Sighet — Armătura Zalău ; 
C.F.R. Timișoara — U.M. Timir 
șoara ; Aurul Brad — Dacia O- 
răștie ; Gloria Bistrița — Victo
ria Călan ; Metalurgistul Cugir
— Victoria Cărei.

C.S.M. Dr. T.S. 19
I.O.B .Balș 19
Știința Petroș. 19
Chim. Rm. VI. 19
Lotrul Brezoi 19
Min. Motru 19
Progr. Băii. 19
Met. Sadu 19
Dierna Orșova 19
C.F.R. Cv. 19
Unirea Dr. T.S. 19
Min. Rovinari 19
Mec. Simian 19
Constr. Cv. 19
Unirea Drăg. 19
Constr. Tg.-Jiu 19

12 6 1 46- 5 30
12 0 7 34-19 24

9 5 5 35-18 23
9 5 5 26-15 23
8 6 5 30-20 22

10 1 8 29-32 21
8 3 8 20-21 19
7 4 8 17-27 18
6 5 8 28-26 17
8 110 29-31 17
8 1 10 30-41 17
6 4 9 17-33 16
6 3 1 0 27-46 15
6 2 11 30-37 14
5 4 10 20-28 14
5 4 10 21-39 14

ETAPA VIITOARE : Minerul Ro
vinari - Progresul Băilești, Dierna 
Orșova - Constructorul Tg.-Jiu, 
Lotrul Brezoi - I.O.B. Balș, C.F.R. 
Craiova - Unirea Drobeta Tr. 
Sev., Minerul Motru - Constructo
rul Craiova, C.S.M. Drobeta Tr. 
Sev. - Chimistul Rm. Vîlcea, Me
talurgistul Sadu - Mecanizatorul 
Șimian, Știința Petroșani - Unirea 
Drăgășani.

Minerul Anina 19 11 5
C.F.R. Simeria 19 11 1
Unirea Tomn. 19
Lam. Nădrag 19
Gloria Reșița 19
Met. Oțelul R. 19
Met. Hd. 19
Min. Ghelar 19
Vulturii Lugoj 19
Min. Oravița 19
Unireo Sîn. M. 19
LM. Orăștie 19
Electr. Timiș; 19
Metalul Bocșa 19
Mm. Vulcan 19
Nera Bozovici 19

3 38-13 27
7 29-21 23

9 4 6 33-15 22
9 2 8 27-22 20
9 2 8 31-30 20
9 2 8 31-32 20
8 4 7 22-23 20
9 1 9 19-25 19
7 4 8 30-23 18
7 4 8 23-24 18
8 2 9 24-26 18
9 0 10 21-24 18
9 0 10 25-31 18
6 3 10 20-34 15
5 4 10 13-27 14
6 2 11 18-34 14

CLAS A M E• n t U L

Aurul Certej 17 10 6 1 44-14 26
I.M.C. Bîrcea 17 12 1 4 36-17 25
Expl. Deva 17 10 3 4 41-20 23
Constr. Hd. 17 6 9 2 27-16 21
Paring. Lonea 17 9 3 5 26-23 21
Min. Uricani 17 9 2 6 37-23 20
Min. Aninoasa 16 8 4 4 30-20 20
Auto Hațeg 17 7 2 8 34-25 16
I.G.C.L. Hd. 17 6 4 7 20-21 16
Prep. Petrila 17 6 2 9 29-34 14
Min. Paroșeni 16 6 2 8 16-21 14
Met. Criscior 16 4 2 10 14-36 10
Met. Simeria 17 5 0 12 21-47 10
En. Paroșeni 17 4 1 12 21-51 9
C.F.R. Petroș. 17 4 0 13 28-60 8

C L
E.G.C.L.
Sănătatea Vulc.
Utilaj. Petroșani 
Prep. Lupeni 
Fab. de oxigen 
Prep. Corcești 
Minerul Dîlja

8
8 
8
8
7
7
8

0—3.
E N T U L

0
1
3
3
5
6
7

7 1
6 1
5
5
1
1
0

ETAPA VIITOARE: Unirea Sîn- 
nicolau M. - Unirea Tomnatic, Mi
nerul Vulcan - I.M. Orăștie, Elec
tromotor Timișoara - Minerul A- 
nrna, Nera Bozovici - Metalul 
Bocșa, Metalul Hunedoara - 
C.F.R. Simeria, Minerul Oravița - 
Minerul Ghelar, Vulturii textila Lu
goj - Metalul Oțelul Roșu, Lami
norul Nădrag - Gloria Reșița.

ETAPA VIITOARE : Minerul Ani- 
noasa - Minerul Paroșeni, Meta
lul Criscior - Explorări Deva, 
I.M.C. Bîrcea -Preparatorul Petri
la, Constructorul Deva - Minerul 
Uricani, Metalul Simeria - Aurul 
Certej, Parîngul Lonea — Energia 
Paroșeni, C.F.R. Petroșani - Auto 
Hațeg, I.G.C.L. Hunedoara stă.

29- 6
29- 8 
36r 8 
20-19.

8-32
4-25
3-25

15
13
10 
10

3 
2

. 1
ETAPA VIITOARE (sîmbătă, 

8 aprilie) : Utilajul Petroșani — 
Preparatorul Lupeni ; Sănătatea 
Vulcan — Fabrica de oxigen ; 
Preparatorul Coroești — Minerul 
Dîlja.

0 
0
1 
0
1

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT

2 APRILIE 1978

Fiorentina- Atalanta x
Internaționale - Verona x
Juventus - Torino x
Lanerossi - Foggia 1
Napoli - Lazio 1]
Perugia - Milan 2
Pescara - Genoa x
Roma - Bologna x
Relonul - F.C.M. Galati 2
Steagul roșu - I.C.LM. Ț
Gaz metan - Progresul V. x
Met. Cugir - C.F.R. Cluj-N. x
Minerul M.N. - F.C. Baia M. 1.

Fond total de cîșfiguri : 585 421 lei.
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CEAUȘESCU a participat 
la deschiderea oficială a Expoziției naționale 

științifice și tehnicea
• (Urmare din pag. I)
mașini, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se 
treacă la fabricarea în serie 
tipizată a motoarelor Diesel, 
cu consumuri reduse de com
bustibil, să se grăbească a- 
similarea motoarelor elec
trice de mare putere, para
lel cu continuarea investiga
țiilor pentru creșterea dura
tei de funcționare a motoa- 

irelor de acest tip destinate 
"instalațiilor de foraj.

în sectorul rezervat elec
tronicii, ramură căreia îi re- 

i vin, în acest cincinal al re
voluției tehnico-științifice, sar- 

[ tini deosebite în generaliza- 
i rea progresului tehnic, efor- 
I turile de modernizare sînt 
, oglindite în gama variată de 
j ecnipamente pentru extinde- 
I rea prelucrării automate a 

datelor și proceselor tehno
logice, de aparate de măsură 
' și control, pentru investigații 
i industriale și de laborator, 
f diferite tipuri de calculatoa- 
' re electronice, de alte siste- 
j me, echipamente și aparatu
ră de mare complexitate și 
finețe.

Remarcînd maturitatea la 
care a ajuns industria noas
tră electronică, secretarul 
general al partidului preci
zează că este momentul de 
a se trece la realizarea 
unor tipuri de calculatoare 
mari, la creșterea gradului 
de integrare a fabricației 
calculatoarelor, la reducerea 
importului de asemenea e- 
chipamente costisitoare.

Institutul central de
a prezentat în cadrul expo
ziției o serie de pro
duse și tehnologii mo
derne concretizate în in
stalații pentru sudură, călire, 
nitrurare și topire cu fas
cicole de electroni și ioni, 
care permit obținerea unor 
importante economii de ma
teriale speciale, costisitoare 
.și, în același timp, înzestra
rea industriei noastre cu teh
nici și tehnologii de nivel 
mondial.

Fizicienii au prezentat, de 
asemenea, noile realizări în 
domeniul laserilor și al uti
lizării acestora. Dintre re
zultatele obținute au fost re
marcate, de asemenea, cele 
privind crearea combustibililor 
și materialelor nucleare pen
tru viitoarele centrale nucle- 
aro-electrice. în standurile 
rezervate acestui sector au 
fost expuse, de asemenea, 

"o serie de realizări privind 
aplicațiile tehnicilor și teh
nologiilor nucleare. Un 
loc aparte l-au deținut in
stalațiile și aparatele pen
tru supravegherea și protec
ția mediului înconjurător îm
potriva poluanților.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a vizitat 
standurile industriilor ener
getică și metalurgică. O di
versitate de dispozitive, in
stalații, tehnologii, prezentee e e e e e e e e e e e e e ^ »»••••••••••••••••••••••••••  ® •••••••••••«■••• ® •••••••••• •

i

fizică

creației
în expoziție, fac dovada pre
ocupării energeticienilor pen
tru elaborarea și aplicarea 
de tehnici care asigură creș
terea siguranței în funcțio
narea instalațiilor și reduce
rea consumurilor specifice 
de combustibil, a consumului 
tehnologic I 
și transportul
ei electrice;
lui general al partidului i-au 
fost prezentate, în machete, 
soluțiile de utilizare de ti
puri noi de energie - solară, 
geotermică, eoliană.

Schemele și diagramele, 
produsele finite oglindesc 
eforturile metalurgiștilor în
dreptate în direcția asimilă
rii de tehnologii și 
produse noi, reducerii con
sumului de metal, conco
mitent cu diversificarea și ri
dicarea calității fontei, oțe
lului, laminatelor. Sînt pre
zentate soluțiile noi puse 
la punct de cercetători și 
proiectanți pentru utilizarea 
într-o proporție mai ridicată 
a cărbunilor indigeni la 
producerea cocsului, pentru 
obținerea de oțeluri de înal
tă puritate, de profile și 
benzi din aluminiu de largă 
utilitate în economie.

Secretarul general al 
partidului a cerut ministe
rului de resort să asigure 
continuarea în ritm mai sus
ținut a muncii de cercetare 
și inginerie pentru per
fecționarea tehnologiilor de i . ■ i—■—., a

con- 
și

la producerea 
energi- 

Secretaru-

laminare 
reducerea i 

de . metal ,. 
în sectorul rezer

vat ramurei economiei fores
tiere și materialelor de con
strucții, ministrul de resort in
formează pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că apli
carea în practică a rezul
tatelor cercetărilor, inovați
ilor, invențiilor, a studiilor 
privind îmbunătățirea organi
zării producției și a mun
cii s-a concretizat în obți
nerea unui spor de produc
ție de peste 470 milioane lei.

Mișcarea de invenții și ino
vații în acest important sec
tor al economiei naționale a 
îmbrățișat o paletă largă de 
obiective vizînd în pri
mul rînd valorificarea cu 
maximă eficiență economică 
a materiilor prime și materi
alelor, a subproduselor, re
ducerea importurilor și auto- 
utilarea. .Această preocu
pare a avut ca rezultat, 
în ultimul an, obținerea d,e 
materiale de mai bună ca
litate și largă utilitate în 
industriile de prelucrare a 
lemnului, materialelor ' de 
construcții, care au contri
buit la sporirea și diversi
ficarea producției. Potrivit 
indicațiilor secretarului ge
neral 'al partidului, specia
liștii din institutele de pro
fil și întreprinderile produ
cătoare au realizat mai mul
te tipuri de mobilă în func-

elaborare și 
metalului, 
sumului 
energie.

ție de structura noilor a- 
partamente, care asigură o 
echipare mai rațională a lo
cuințelor, au stabilit norma
tive fundamentate teh- 
nico-științific pentru mo
bilierul comercial, cel des
tinat hotelurilor, unități
lor sanitare, precum și 
pentru alte utilități sociale. 
Sînt prezentate mașini și u- 
tilaje de înalt randament, 
realizate . în întreprinderile 
ministerului, pentru unitățile 
de exploatare și prelucrare 
a lemnului și de materiale 
de construcții.

în industria materialelor de 
construcții creativitatea teh
nică a fost orientată în ul
timul timp, potrivit indica
țiilor secretarului general al 
partidului, spre diversificarea 
producției și realizarea unor 
prefabricate ușoare, 
rezistente, - cu consumuri 
duse de oțel-beton 
ment. Cercetarea și pro
iectarea efectuate 
stitutele de profil 
treprinderile de specialitate 
s-au soldat cu punerea la 
punct a unor tehnologii care 
au asigurat producerea de 
prefabricate din beton-armat 
cu grad ridicat de finisare 
și echipare, de grinzi, ele
mente de planșee, plăci de 
faianță, care dau posibili
tatea realizării unor con
strucții ușoare, ieftine și cu 
finisaje superioare. Este pre
zentată macheta unei inge
nioase instalații experimen
tale pentru uscarea 
selor ceramice, care 
te ca agent termic 
solară.

în continuare, se 
ză standul industriei 
tive. Tovarășului

suple, 
re- 

și CH

în in
și în-

produ- 
foloseș- 
energia

vizitea- 
extrac- 

___  ______r.... Nicolae 
Ceaușescu îi sînt prezentate 
rezultatele obținute în cadrul 
acțiunilor de stimulare a 
progresului tehnic : realiza
rea a peste 1 300 produse 
noi și îmbunătățite, aplica
rea a peste 400 tehnologii 
moderne, perfecționarea sis
temelor de organizare și 
conducere a muncii și pro
ducției. Sînt analizate cu in
teres exponate ce reprezintă 
creații de valoare în do
meniul mecanizării lucrărilor 
de extracție a cărbunelui 
și minereurilor neferoase, 
tehnologiile de obținere a 
unor minerale utile din con
centrate cu conținut redus, 
alte soluții de valorificare 
cu eficiență sporită a bogăți
ilor subsolului patriei noas
tre. ■

Rolul de maximă însem
nătate pe care îl au cerce
tarea științifică și dezvolta
rea tehnologică în domeniul 
industriei chimice, este ilus
trat semnificativ de rezulta
tele obținute în ca
drul Institutului central de 
chimie. Această prestigioasă 
unitate științifică a țării a 
furnizat documentații pentru 
asimilarea, în anul trecut, a

1 500 produse noi și repro- 
iectate. între acestea se de
tașează cauciucul polibuta- 
dienic, foarte rezistent la 
îmbătrîmre, înlocuind cu suc
ces cauciucul natural, ia fa
bricarea anvelopelor, precum 
și în alte domenii, noile ti
puri de erbicide și fungi
cide, de mase plastice, de 
coloranți realizați prin folo
sirea materiilor prime indi
gene.

Ministrul industriei chimice 
evidențiază succesele obți
nute în direcția realizării 
programelor de valorificare 
superioară a resurselor na
turale și crearea de noi în
locuitori sintetici, valorifica
rea subproduselor și deșeu
rilor, a minereurilor sărace, 
perfecționarea proceselor 
tehnologice.

Examinarea exponatelor, 
aprecierea caracteristicilor 
lor calitative a relevat, tot
odată, preocuparea colecti
velor de cercetare și 
inginerie pe linia spori
rii continue a eficienței 
economice a producției, a 
diminuării progresive a im
porturilor, a creării de posi
bilități mult mai largi pen
tru diversificarea exportului.

La standul industriei : ușoa
re, ministrul de resort infor
mează pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că prin investiția 
de gîndire creatoare tă
cută ae participanții ia 
această valoroasă acțiu
ne, in întreprinderile in
dustriei ușoare au rezultat 
mai mult de 22 600 de pro
duse noi. sau modernizate. A 
crescut numărul invențiilor și 
inovațiilor prin a căror a- 
plicare se asigură folosirea 
mai largă a înlocuitorilor, re
ducerea costurilor de pro
ducție. Expoziția pune în va
loare efortul depus de spe
cialiști și muncitori pentru 
ca, prin aplicarea unor mă
suri tehnice și tehnolologii 
moderne, să realizeze bunuri 
de consum mai trainice și de 
calitate superioară, care a- 
sigură totodată valorificarea 
largă a surselor 
prime indigene.

Tovarășului 
Ceaușescu îi sînt 
mașini, instalații, 
și tehnologii originale 
conferă însușiri ;

.... .

MEMENTO
| _ FILME I
I PETROȘANI — 7 No- ■ 
I .embrie : Ediție speciaiă; I 
(Republica : Frații mei, !

păsări, călătoare ; Uni- I
Irea : Condurul si tranda-, I 

firul ; PETRILA : Casa ; I 
LONEA : O piramidă' | 
pentru mine ; ANlNOA- 
SA : Anii înălțimilor ; 
VULCAN : Scaramouche ; 
LUPENI - Cultural : Chi
rurgii ; Muncitoresc : Po
dul fetelor ; URICANI : I 
Evadați din viitor. I

' TV ' ■; J

| 9,00 Teleșcoaiă ; 10,00 |

] Antologia filmului pentru ■ 
copii și tineret ; 11,00 In I 

Ialb și negru ; 11,50 Telex; I 
11,55 închiderea progra- I 
mulul ; 16,00 Telex ; 16,05 | 
Teieșcoală ; 16,35 Curs de . 
limbă engleză ; 17,05 Bu- | 
dapesta contemporană. | 
Reportaj ; 17,30 Moșteni- 1 
re pentru viitor : Ion I 
Creangă și lumea sa ; * 
18,10 Imagini din Buiga- I 
ria. Reportaj ■ 18,30 Lec- I 

ții TV pentru lucrătorii din | 
agricultură ; 19,00 Tribuna | . 
TV ; 19,20 1001 de seri , . 
19,30 Telejurnal - 19,50 |
Săptămîna științei și teh- 
nicii românești ; 20,05 I
Roadele politicii partidu- * 
iui de dezvoltare econo- 1 
mico-socială a țării. Azi, | 
județul Tulcea ; 20,35 Tea- > 
tru TV ; „Prietenii" de Lu- I 
cia Demetrius. Premieră 
pe țară ; 21,55 Publici- I 
tate ; 22,00 Din muzica și I 

I dansurile popoarelor. Cîn- 1
tece și dansuri din Repu- | 
blica Populară Bulgaria ; . 

I 22,20 Telejurnal. |

RADIO

5,00 Buletin de știri ; I 
!6,00 Radioprogramul di- I 

mineții ; 7,00 Radiojur- I 
I nai ; 8,00 Revista pre- | 
[ sei ; 8,10 Curierul melo- i 

diiior ; 9,00 Răspundem | 
ascultătorilor ; 10,00 Bu- . 
letin de știri ; 10,05 Se- I 
iecțiuni din operetele lui * 
Sullivan ; 10,40 Miorița. I 

I Revistă de etnografie și •
folclor ; 11,00 Buletin de I 
știri ; 11,35. Discoteca „U“ | 

— Gilbert Becaud ; 12,00 j
Buletin de știri ; 12,05 Din ț 
comoara folclorului nos . 
tru ; 12,35 Repere instru- i 
mentale ; 13,00 De la 1 * 
la 3 ; 15,00 Clubul cu- ! . 
ridșiior ; 16,00 Radiojur- | 
na! ; 16,15 Partid înnoitor i 
al vieții - cîntece ; 16,25 ] 

I Coordonate economice ; ■ 
I 16,40 Noi înregistrări de r 
I.muzică ușoară ; 17,00 Bu- 

letin de știri ; 17,05 Me- I 
Imoria pămîntului /romă- • 

nesc. Pagini de vitejie ro- I 
mânească în războiul an- | 
tihitlerist ; 17,45 Tezaur i 
coral românesc ; 18,00 O- | 
rele serii ; 20,00 Vestitorii 11 
primăverii. Concertul or- . 
chestrei de muzică popu- | 
Iară a Radioteleviziunii ; .

121,30 România - peisaj in- I 
dustrial contemporan ; 3 
22,00 O zi într-o oră ; 
23,00 Bijuterii muzicale din. 
opera „Andrea Chenier" 
de Giordano ; 23,30 — •
5,00. Non stop muzical 
nocturn.

și aparate medicale reali
zate pe concepție proprie, 
produse noi biologice cu uti
lizări eficiente în agricui u- 
ră, zootehnie . și medicină, 
precum și sisteme noi" de 
prognoză și supraveghere 
meteorologică a teritoriului. 
Ramura agriculturii și in
dustriei alimentare este pre
zentă cu rezultate care re
flectă preocuparea pentru 
creșterea aportului științei și 
tehnicii la realizarea unei 
agriculturi moderne',"intensive 
și de înaltă productivitate, 
capabilă să satisfacă în tot 
mai mare măsură cerințele 
rrescînde de consum ale 
populației și de materii pri
me ale industriei.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă și de a- 
ceastâ dată oamenilor; de 
știință, celorlalți specia
liști, să-și concentreze și 
mai mult eforturile pentru a 
obține soiuri mai producti
ve, care să fie cît mai re
pede introduse în producție, 
să îmbunătățească perma
nent tehnologiile la fiecare 
cultură, ca întreaga lor ac
tivitate să fie nemijlocit le
gată de cerințele agriculturii 
moderne și nevoile econo
miei naționale.

Secretarul general al parti- 
duiui vizitează apoi standul 
rezervat în exclusivitate cre
ației tehnico-științifice a pio
nierilor, elevilor și studenți
lor. Cei mai tineri partici- 
panți la activitatea de crea
ție ■ ■ - ■ - ■ - ■ -
masă 
în 
prin 
zări, 
măsurilor luate de conauce- 
rea partidului 
nostru, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de in
tegrare a procesului instruc
tiv educativ cu producția, cu 
cerințele vieții.

In continuare sînt vizitate 
compartimentele rezervare 
cărții științifice și tehnice.

Un loc aparte este rezer
vat recentelor documente de 
partid și de stat, ope
relor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu publicate în țară 
și străinătate.

în standuri se află tratate 
științifice, dicționare și en
ciclopedii, manuale școlare 
și universitare, apărute în 
limbile română și ale națio
nalităților conlocuitoare, lu
crări de largă informare din 
domenii vizînd organizarea 
și conducerea economiei.

Vizitarea Expoziției națio
nale a creației științifice și 
tehnice ia sfîrșit pe platoul 
din apropierea pavilionului 
central, unde sînt expuse 
cele mai noi tipuri de auto
camioane, basculante, trac
toare, locomotive și vagoane, 
utilaje pentru șantierele de 
construcții, pentru mecaniza
rea agriculturii, autoturisme 
de oraș și de teren.

|.
tehnico-științifică 

demonstrează 
această 
semnificative 

realismul profund al

de
ȘÎ 

expoziție, 
reali-

și stătu,ui .

de materii

N i c o I a e 
prezentate 
dispozitive 

' î ce 
----- ---- ......... superioare 
țesăturilor, confecțiilor, trico
tajelor, sticlăriei, articolelor 
de pielărie, contribuie la 
sporirea productivității mun
cii, reducerea consumului de 
energie. . ...

Sînt vizitate standurile re
zervate telecomunicațiilor, 
informaticii, sănătății, biolo
giei, meteorologiei și ale 
altor sectoare de cercetare, 
inginerie și producție. Cu 
acest prilej au fost prezen
tate secretarului general al 
partidului noi sisteme de e- 
misierrecepție, / 
de prelucrare automată a 
informațiilor,

sisteme noi

medicamente

g
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încheierea lucrărilor
TORINO 3 (De la trimisul 

special, Radu Bogdan :)
La Torino s-au încheiat lu

crările celui de-al 41-lea 
Congres al Partidului Socia
list Italian.

Partidul Comunist Român a 
fost reprezentat la congres 
de tovarășul Dumitru Popes
cu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

La capătul a cinci zile de 
intense dezbateri, congresul 
a adoptat cu o largă majo
ritate un document final și a 
ales noul Comitet Central, for-

congresului P. S. I. 
mat din 211 membri. Noul 
Comitet Centrai, convocat 
pentru miercuri la Roma, ur
mează să aleagă direcțiunea 
P.S.I. Atît dezbaterile, cît și 
documentul, final au evidenți
at importanța promovării con
secvente a unei politici de u- 
nitate națională a tuturor 
forțelor democratice și pro
gresiste din țară, ca o condi
ție esențială pentru aborda
rea și depășirea problemelor 
complexe cu care este con
fruntată, în prezent, Italia, 
pentru combaterea terorismu
lui și întărirea democrației.

LA BELGRAD a avut loc 
vernisajul expoziției de cari
catură românească, organiza
tă de revista „Urzica" în co
laborare cu săptămînalul iu- 
goslav „Jez". Expoziția cu
prinde 85 lucrări aparținînd 
unui grup de aproape 40 ca- 
ricaturiști.

Apreciată de presa din 
capitala iugoslavă, expoziția 
se bucură de un frumos suc
ces de public.

ÎN REPUBLICA San Marino 
a avut loc ceremonia insta
lării celor doi căpitani re
genți ai statului, Francesco 
Valii și Enrico Andreoli, aleși 
de Parlament la 20 martie. 
După cum se știe, în Republi
ca San Marino, la fiecare șa-

se luni, Marele Consiliu Ge
neral (parlamentul) alege doi 
căpitani regenți ce se bucură 
de drepturi egale în conduce
rea statului pe perioada men
ționată.

PRIMUL MINISTRU AL JA
PONIEI, Takeo Fukuda, a de
clarat că va cere președinte
lui S.U.A., Jimmy Carter, să

adopte măsuri imediate pen
tru a stăvili scăderea cursu
lui dolarului. Vorbind în co
mitetul pentru buget ai Ca
merei Consilierilor, premierul 
japonez a spus că scăderea 
dramatică a cursului dolaru- - 
lui este direct legată de de
ficitul record al balanței co
merciale a S.U.A. pe luna fe
bruarie.

POTRIVIT REZULTATELOR 
OFICIALE ale referendumu
lui organizat în Ghana la 
30 martie, majoritatea alegă
torilor s-au pronunțat în fa
voarea propunerii Consiliului 
Militar Suprem, condus de 
președintele Ignatius Acheam- 
pong, de creare a unui gu
vern de uniune națională for
mat din civili și militari, ca 
modalitate de revenire la o 
formă de guvernămînt civilă 
în Ghana.

NUMĂRUL TINERILOR care 
nu au de lucru în Berlinul 
occidental este în continuă 
creștere. După cum a preci
zat, ca răspuns la o interpe
lare, un reprezentant al se
natului vest-berlinez, în luna 
ianuarie, în acest oraș au e- 
xistat 3 367 de șomeri sub 
20 de ani, ceea te reprezintă 
8 la sută mai mult decît în 

■ ianuarie 1977.
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VREMEA
Stația meteorologică 

Petroșani comunică : teri, 
temperatura maximă a ae
rului la Petroșani a fost 
de +15 grade, iar la Pa
ring de +7 grade. Mini
mele au fost de ;—1 și, 
respectiv —2 grade.

Pentru următoarele 24 
de ore : Vreme instabi
lă cu cer variabil. Vînt 
slab pînă la potrivit din 
sectorul sudic.
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