
. z^-TARf ON TOATE JĂRILE. UNITI-VĂ I Primiri la tovarășul
NICOLAE CEAUSESCU

Vicepreședintele Republicii 
Guineea Ecuatorială

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, a primit, 
luni dimineața, pe Nguema 
Esono Nchama, vicepreședin
te al Republicii Guineea E- 
cuatorială, ministru al rela
țiilor externe și de prietenie 
cu alte popoare.

în timpul întrevederii s-a

exprimat, de comun acord, 
dorința promovării unor, re
lații strînSe de colaborare și 
cooperare între România și 
Republica Guineea Ecuato
rială în diferite domenii de 
activitate, în folosul celor 
două țări și popoare, al cau-

• (Continuare în pag. a 4-a)

Sărbătorirea 
fruntașilor

La i e ș i r ea drn 
schimbul I, minerii brigă
zilor de la Petrila au 
fost întîmpinați de către 
pionieri și fanfara minei, 
sosiți acolo pentru a le 
oferi flori și ai sărbători 
pentru succesele obținute 
în trimestrul I. Au fost 
nominalizate cu acest pri
lej de către comitetul sin
dicalului pe mină cele 
optsprezece brigăzi aflate 
în fruntea întrecerii la 
sfîrșitul primului trimes
tru din lucrările de aba
taj, pregătiri și deschideri 
ale minei. Primele trei lo
curi ale întrecerii brigă
zilor în abataje au fost 
cîștigate în ordine de că
tre brigăzile conduse de 
Eugen Voicu, cea care 
a iansaf inițiativa „Briga
da înaltei productivități" 
și a extras peste- plan în 

.primul trimestru 6126 to
ne cărbune, Alexandru 
Lazov, eu 1172 tone peste 
prevederi, și Vasile Avar- 
varei, cu pius 1156 tone. 
Primele trei cîștigătoare 
ale întrecerii brigăzilor de 
la înaintări au fost cele 
conduse de Francisc Ko
vacs, Nicolae Dinescu 
și Gheorghe Roibu.

eporter iii ' poși Eix tei Livezeni
La întrebarea;.

VEȚI REALIZA SARCINILE LUNII APRILIE?
9 

am primit următoarele răspunsuri:
• DA, FĂRĂ ÎNDOIALĂ - secretarul 

comitetului de partid și președintele consi
liului oamenilor muncii

• SPER SĂ LE REALIZĂM. NU MI-AM 
PIERDUT OPTIMISMUL ! - inginerul șef

• NU. ESTE PREA MARE MINUSUL A- 
CUMULAT - directorul

Firesc, după cele constatate și prezentate, am 
adresat conducerii întreprinderii miniere Livezeni 
- respectiv secretarului comitetului de partid și pre
ședinte al consiliului oamenilor muncii, VALER A- 
VRAM, directorului întreprinderii, ing. IOSIF BOCAN, 
și inginerului șef, D'MITRIE RUSTICEANU - două 
întrebări;

1) Veți realiza sarcinile de plan pe luna aprilie?
2) Combinaiul minier Valea Jiului, conducerea 

combinatului, v-a ajutat să teșiți din impas?
Vă prezentăm răspunsurile primite :

rol la suitorul colector, 
schimbat deversarea pe
compartiment cu o capacita
te de 45 de tone. La frontalul 
unde lucrează brigada lui 
Dănălache vom introduce, 
luni, în schimbul IV sau 
marți, schimbul I, o combină 
de abataj. Combina va fi 
montată în galeria de cap și

o vom introduce pe fîșîe 
un singur schimb. La

a Canadei

VALER AVRAM. 1) Da. Vom 
realiza sarcinile de plan. 
In blocul VI A s-au luat u- 
nele măsuri care vor condu
ce la realizarea sarcinilor de 
plan. Astfel, se lucrează la 
curățenia și întreținerea liniei 
ferate, s-ou montat gurile de

s-a 
un

Numărătoare inversă

pe 
un singur schimb. La com
plex, probleme deosebite nu 
avem.

Luni (10 aprilie — n;n.) și 
în bocul I, va intra în funcție 
un abataj frontal la capaci
tatea nominală și cel puțin 
100 de tone pe schimb vor 
da pregătirile de pe stratul 
3 din acest bloc. In ceea ce 
privește transportul, probleme 
nu vor fi. Avem cinci locomo
tive în funcție, parcul de va- 
gonete este suficient, iar în
treținerea căilor de transport 
este corespunzătoare și 
constituie o piedică.

De luni, 10 aprilie, 
realiza planul zilnic, iar în 
cursul săptămînii vom recu 
pera 500 de tone din minusul 
înregistrat. Pe această temă 
a realizării sarcinilor de plan 
și a disciplinei am purtat 
discuții cu toți șefii de bri
gadă și ceilalți factori de ca
re depinde soarta produc
ției.

nu

vom

Dorin GHEȚA

• (Continuare în pag. a 2-a)

pe șantiere
Constructorii din Lupeni dau asigurări 

blocul K-3 va fi gata la termen
■

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
luni după-amiază pe Ross 
Campbell, președintele Consi
liului de administrație dl A- 
genției pentru energia ato
mică a Canadei (A.E.C.L.), și 
pe James Donelly, președin-

tele executiv al acestei 
genții, care fac o vizită 
țara noastră

In timpul întrevederii 
fost evocate bunele relații
prietenie și colaborare dintre

a* 
în

au
de
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MATEMATICA

Convorbire cu prof. univ. dr. WILHELM KECS. 
președintele Filialei Petroșani a Societății 

de matematică din R.S.R.

Ținînd seama de faptul că 
în multe din lunile prece- 

z dente blocul K 3 ca și altele 
din Lupeni au constituit 
ținta unor îndreptățite critici 
la adresa proiectantului, 
beneficiarului și organizatori
lor execuției - îndreptățite 
de predarea cu întîrziere a 
documentațiilor, de menține
rea construcției la cota zero 
timp de cîteva luni - trebuie 
să spunem de la . început că 
ne aflăm, din nou, în preaj
ma unor ritmuri neobișnuite, 
doar că de data aceasta în 
sens pozitiv.

- Dacă predarea o vom 
face la termenul stabilit - 
și vom. reuși s-o facem I - 
durata de execuție a blocului 
K 3 între cota solului și cota 
finală va 
mai scurtă 
la Lupeni 
bloc.

Afirmația
lui maistru constructor Mihai 
Popescu, șeful., punctului de 
lucru de la blocul K 3, obiec
tiv prevăzut prin grafice să 

■ fie predat pînă la 30 apri
lie. Pentru a argumenta an
gajamentul constructorilor 
din Lupeni, maistrul Popescu 
ne-a prezentat „planul de 
bătaie* al șantierului în ve
derea atingerii țelului propus. 
„Începînd cu ultima decadă a 
lunii martie, am realizat 
structura de rezistență a blo
cului într-un ritm de un etaj 
în mai puțin de o săptămî- 
hă. Prin măsuri energice, 
inclusiv prin trecerea la e- 
xecuția operațiilor de bază 
pe două schimburi, pînă-la 
12 aprilie toate cele cinci ni
vele ale blocului vor fi ri
dicate. Cu un decalaj de nu
mai un nivel, echipele de zi
dari conduse de luliu Varga 
și Sandu Tudor execută deja

fi de fapt, cea 
durată in care 
s-a înălțat un ..

aparține tînâru-

zidăriile, despărțitoare din in
terior care completează struc
tura de bază, efectuată din 
beton turnat în cofraje me
talice. Aceleași echipe, în 
ambele scări ale blocului, au 
început tencuielile. Instalato
rii se află, practic, la distan
ță de o singură zi față de 
echipele de turnare a beto
nului, iar mozaicarilor, tîm- 
plarilor și zugravilor li s-a 
creat deja front de lucru. în
treaga forță de muncă de 
care avem nevoie este asi
gurată, pentru fațadă fiind 
planificate suplimentar echi
pe de zidari ce se află deo
camdată la Uricani. Ele vor 
sosi la Lupeni exact în ziua 
în care se poate înălța prima 
schelă*.

Cei doi zidari șefi de e- 
chipă ne-au confirmat faptul 
că pe șantier sînt luate, de 
asemenea, măsuri organiza
torice pentru ca formațiile 
să nu ducă lipsa de mate
riale.
- Volumul de tencuieli este 

foarte redus, a ținut să pre
cizeze zidarul Sandu Tudor. 
Ulilizarea cofrajelor metalice 
face ca pereții să fie supe
rior finisați încă din turnare, 
în plus, prin faptul că ni 
s-au asigurat din timp și în 
cantități îndestulătoare pa
nouri de B.C.A., puținele zi
duri despărțitoare se efectu
ează rapid și cu o producti
vitate a muncii ridicată. Fi
rește că,. în condițiile în care 
vremea s-a îmbunătățit, toate 
echipele lucrează în progra
mul de „zi-lumină". Fără ca 
echipa noastră să constituie 
o excepție, realizăm zilnic 
un volum de lucrări cu 
20-30 la sută sporit față de 
sarcini. -

A. HOFFMAN

540 tone de cărbune peste plan
In prima decadă a lu

nii aprilie, ca în fiecare 
din lunile trimestrului I, 
toate brigăzile sectorului V 
al I.M. Lupeni și-au în
deplinit sarcinile la căr
bune. Brigăzile din aba
tajele frontale conduse de 
Mihai Vîrzaru și Vasile 
Rusu înregistrează depășiri

ale productivității muncii 
de cîte 700 kg/post ți, 
respectiv, 300 kg/post. 
Productivitățile sporite 
realizate de brigăzi se ma
terializează în depășirea 
ritmică a producției de 
cărbune pe sector, care 
însumează de la începutul 
anului 540 tone.

- în cadrul manifestărilor 
săptămînii „Științei și teh
nicii românești-1, Petfoșa- 
niul a găzduit o interesan
tă manifestare științifică : 
consfătuirea interjudețea
nă „Matematica și pro
ducția". Am înțeles că rea
lizările evidențiate cu acest 
prilej se înscriu între o- 
biectivele urmărite cu con
stanță de către Filiala 
Petroșani a Societății de 
matematică...
- într-adevăr, încă de la 

constituire, Filiala și-a pro
pus realizarea unor acțiuni 
care vizează antrenarea e- 
levilor, studenților, cadrelor 
didactice și specialiștilor din 
.municipiu la o activitate de 
studiere intensă a posibili
tăților actuale ale științelor 
matematice de a contribui la 
soluționarea optimă a pro
blemelor activității econo- 
mico-sociale. Pot fi citate în .

al
Gheorghe 
civic

condusă 
viitorul centru 

Foto : Ion LICIU

Dulgherii Milică Tăbăcaru și Nicolae Savin din brigada 
Savin au început lucrările Ia nivelul II al blocului 1 M din 
Vulcanului.
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I ^Vă informăm
’ SPECTACOL. Teatrul Na-
I țional din Craiova prezintă 
‘ astăzi două spectacole (o- 
Irele 17, și 20, în sala Tea

trului din Petroșani) cu co-

I media „Ultima răpire" ' de 
Dan Stoica. (T.S.)

RESPONSABILUL maga
zinului alimentar nr. 272 din 
Lupeni, Nicu Florea, dispu
ne, de cîteva zile, de mai

multe poșete și sacoșe, pre
cum și de un portmoneu cu 
o sumă de bani. Sînt aștep
tați păgubașii spre a-și ri
dica obiectele uitate. (Ă.M.)

LA GRADINA DE ZAR
ZAVATURI a întreprinderii 
miniere Dîlja au început lu
crările de primăvară. Gos
podarii minei doresc ca în 
acest an recolta obținută 
să depășească realizările 
anului trecut. (D.G.)

„SAPTĂMÎNA FILMULUI

ROMÂNESC" □ fost dedi
cată de cinematograful 
„Cultural" din Lupeni, tine
retului școlar. In perioada, 
vacanței, elevilor le vor fi 
prezentate filmele „Rîul ca
re urcă muntele", „Toamna 
bobocilor", „Dincolo de 
pod“ și altele. (A Mica).

PANOU DE ONOARE.
Prin grija Comitetului sin
dicatului de la I.M. Dîlja, 
ieri a fost expus în incin
ta minei un panou de o-

acest sens mai multe acțiuni, 
cum sînt Consfătuirea na
țională de mecanica solide
lor, organizată,-anul trecut 
cu participarea unor 
noscuți specialiști din ma
rile centre universitare .. 
țării, editarea periodică

cu-

ale 
a 

unor caiete matematice a- 
xate pe probleme actuale a- 
le învățămîntului matematic 
în. Valea Jiului, pregătirea 
cadrelor didactice, studen
ților și elevilor pentru di
ferite concursuri naționale, 
editarea unei culegeri de
probleme pentru admiterea 
în învățămîntul superior, spri
jinirea organizării cursuri
lor postuniversitare. Aș do
ri să menționez că prin atra
gerea unui număr sporit 
specialiști din producție 
tre cei- 120 de membri 
Filialei și la catedra 
rhatematică a Institutului 
mine, a fost realizată o 
mare apropiere de practica 
economică și socială.

- In acest context, 
este relația actuală 
științele matematice 
practica productivă ?
- Dacă într-un trecut 

prea îndepărtat existau 
zerve asupra ( 
de utilizare a matematicii în 
soluționarea problemelor 
complexe ale activității prac
tice, astăzi este un fapt 
unanim recunoscut că ea 
constituie unul din princi
palele instrumente ale cu
noașterii științifice. Revo
luția tehnico-științifică și, în
deosebi, realizarea calcu
latoarelor electronice, a 
constituit un element de po
larizare a diferite domenii 
ale matematicii, le-a în- 
mănunchiqt, dînd posibilita
tea aplicării practice a ce
lor mai abstracte domenii 
ale matematicii, cum sînt,

B. MIHAI

de 
în- 
ar 
de 
de 

mai

care 
între

?•

nu 
re- 

posibilităților
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noare. Aici se află chipuri
le maiștrilor minieri Cons
tantin Crăciune și Mihai 
Cozma, minerilor Petru Sere- 
deanu, Petru Carp și Gyula 
Rafai, maistrului mecanic 
Ion Doană și ale altor 24 
de fruntași în producție, 
precum și cîteva din cele 
mai merituoase formații de 
lucru. (Petru Găină).

I
I
I
t
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Pe agenda organizațiilor de partid 

Calitatea lucrărilor 
de revizii și reparații ăc-jț

A
1

'.'l

Numărătoare
inversă

Preocuparea susținută a 
comuniștilor din sectorul VIII 
ol minei Petrila, pentru ca fie
care membru ai colectivului 
să contribuie, cu răspundere, 
la executarea lucrărilor de 
revizii și reparații., a con
dus la obținerea unor suc
cese notabile. Calitatea lu
crărilor-- și, implicit, răspun
derea cu care sînt executate 
- constituie'linia'de condu
ită a acestui sector, obiecti
vul prioritar al muncii de 
partid desfășurate în sînul a- 
cestui colectiv.

lată cîteva succese mai re
cente ale sectorului : intro
ducerea cu bune rezultate a 
celor două combine de. tă
iere în stratul 13, sectorul II; 
îmbunătățirile aduse prin mo
dificarea capului de - întin
dere la benzile de transport 
ae 800 și 1 000 ; îmbunătă
țirea alimentării cu energie 
electrică prin stația Fero de 
6 k'vV ; confecționarea și 
montarea unei colivii bascu
lante pentru puțul orb nr. 
12; efectuarea într-un ter
men scurt și ia un nivel ca
litativ corespunzător a tu
turor lucrărilor din planul 
de reparații capitale și cu
rente, ca de exemplu, repa
rația capitală la mașina de 
extracție de la puțul 2 vest, 
schimbarea cablurilor mași
nilor de extracție de la pu
țurile centru principal nr. 12, 
nr. 13 și nr. 1 vest, alte re
parații la compresoare, 
stîlpi hidraulici etc. Toate a- 
cestea nu reprezintă decît 
o parte din realizările sec
torului.

La obținerea lor, contri
buția principală a fost a- 
dusă de comuniștii Silviu 
Popa II, loan Enăchescu, 
Traian Boteanu, Andrei Cos- 
ma, loan Ciorbă, loan Stra
ja, Gheorghe-Stranschi, Ni- 
colae Ambruș, Mircea Albu și

numeroși alți lăcătuși, elec
tricieni, mecanici - preocu
pați de executarea sarcini
lor ce le revin în mod e- 
xemplar. Sînt, de fapt, a- 
ceiași oameni care și în 
viața de organizație acțio
nează pentru o nouă cali
tate a muncii de partid, pen
tru o exemplară conduită 
politică și profesională.

Departe de a se declara 
mulțumiți, comuniștii din sec
tor nu slăbesc preocupările 
pe această linie. „Prin ca
litatea muncii se recunoaște 
calitatea omului" - se spune 
rot mai frecvent între co
muniști, la dezbaterile din 
cele trei organizații de bază 
ale sectorului, la cursurile 
ae învățămînt politico-ideo
logic, recUrgîndu-se la e- 
xemplificări concrete, legate 
de modul în care sînt exe
cutate reparațiile, de răs
punderea cu care sînt înde
plinite lucrările mai mari sau 
mai mici din planul secto
rului. Tn cadrul de exigen
ță al adunărilor generale 
sînt criticate deschis nea
junsurile ce se mai manifes-- 
tă în colectiv, formîndu-se o 
puternică opinie împotriva a- 
bațerilor de la disciplina de 
producție, contribuind ast
fel la întărirea colectivului.

De puțin timp, în discuți
ile dintre comuniști este tot 
mai mult dezbătută o nouă 
modalitate prin care se ur
mărește Creșterea răspunderii 
în executarea lucrărilor de 
reparații. Este vorba des
pre încredințarea în păstra
re socialistă a utilajelor, 
măsură menită să conducă 
la prevenirea defecțiunilor, 
Ici asigurarea funcționării 
corespunzătoare a întregii 
dotări tehnice a sectorului.

Vasile COCHECI, 
activist de part'd

I

tt (Urmare din pag. I)

2) Sprijinul Combinatului 
minier Valea Jiului l-am a- 
vut în permanență. Ne-au 
ajutat nu numai cu analize
le făcute, ci și cu tot ceea 
ce am cerut — locomotive, 
stîlpi, grinzi sau lăcătuși și 
electricieni, cu specialiști. Mai 
mult, șeful serviciului produc
ție al combinatului este a- 
proape zilnic prezent la noi, 
intră în subteran unde coor
donează și îndrumă direct 
la fața locului. Așa că ar fi 
păcat să spunem că nu am 
fost și nu sîntem ajutați de 
combinat, de conducerea a- 
cestuia.

Ing. DIMITRIE RUSTICEA- 
Nll: 1J Sper să realizăm sar
cinile de plan. Eu nu mi-am 
pierdut optimismul cu toată 
situația grea în care 
flăm. Linie de front
pentru o producție de 
puțin 1300 de tone, dar

ne a- 
avem 

cel 
se 

pot da chiar și 1500 tone. 
Ceea ce ne-a ținut în loc a 
fost și încă mai este fluxul de 
transport al cărbunelui de la 
abataj și pînâ în vagoanele 
C.F.R. Soluția cu descensoa
rele nu a fost cea mai indi
cată, mai ales pentru condi
țiile de zâcămînt de la mina 
noastră. Intercalațiile de argi
lă din strofele de cărbune, 
culcușul și coperișul, de a- 
semenea, argilos, cu infiltra- 

de 
de

de cadrele tehnice ale combi
natului. Personal, un mare 
ajutor în rezolvarea unor si
tuații, care impuneau soluții 
tehnice deosebite, am primit 
din partea inginerului Cons
tantin Teodorescu, șeful ser
viciului producție din combi
nat, care pentru noi a fost 
un adevărat colaborator. Și 
în ceea ce privește sprijinul 
în aprovizionarea cu materia
le, piese de schimb și utilaje, 
combinatul ne-a sprijinit în
totdeauna.

fng. IOSIF BOCAN: 1) Nu, 
nu ne vom realiza sarcinile 
de plan pe luna aprilie. 
Minusul acumulat de la în
ceputul lunii este prea mare 
pentru a fi recuperat. Vom 
începe însă să îndeplinim 
planul zilnic. Chiar de azi 
(sîmbătă 8 aprilie - n.n.) ar 
trebui să extragem planul 
zilnic. 'Â:

2} Combinatul ne-a ajutat 
cu tot ceea ce am avut ne
voie. Nu ne-a refuzat nicio
dată cu nimic, indiferent ce 
le-am cerut - să ne ajute cu 
lăcătuși, electricieni sau cu 
materiale, piese de schimb 
și utilaje. Cît au putut și cu 
ce au putut, 
ne ajută tot

■
pe șantiere
• (Urmare din pag. I)
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La blocul D3 din bulevardul Victoriei Vulcan, locatarii au ieșit la primenirea 
spațiului verde din împrejurimi. Foto: Ion LICIU

Tinerii 
de la I. M. Uricani

500 ore muncă 
patriotică

Organizațiile U.T.C. de ja 
I.M. Uricani au acordat în 
ultimele săpfămîni o atenție 
deosebită mobilizării tinerilor 
la acțiuni de muncă patrioti
că în incinta întreprinderii. 
Duminică, 9 aprilie, 30 de 
tineri, sprijiniți cu autocami
oane și vagoane, au colec
tat, încărcat și expediat 80 
de tone de fier vechi. Un 
alt grup de tineri au extras 
pe puțul 4 un număr de 60 
de vagonete cu steril, iar alt 
grup a pregătit și expediat 
în subteran 9 cărucioare cu 
material lemnos.

Pină în prezent, uteciștii de 
la I. M. Uricani, din rîndu- 
rile cărora s-au remarcat în 
mod deosebit Mihai Blaj, 
Dumitru Tabul, Jenică . Ungu- 
reanu, Ion Dobriceanu, 
Gheorghe Poenaru, Spiridon 
Cristea și Duță Danciu au 
prestat aproape 500 ore de 
muncă patriotică pentru în- 

între-frumusețarea 
prinderii.

Nicu
secretarul 

orășenesc Uricani ol U.T.C.

CĂLiN.
comitetului

ner șef de brigadă, abataj 
frontal cu susținere metalică 
individuală: „Din acest aba
taj putem da 600 de tone de 
cărbune. Dar... cînd nu-i 
presiune suficientă. ."

Totalizate, numai . angaja- . 
mentele celor doi șefi de bri
gadă depășesc sarcinile de 
plan ale minei.

Credem că orice comenta
riu e de prisos. Așa încît 
promitem să urmărim zilnic 
evoluția planului la Livezeni 
și să informăm în continua
re cititorii ziarului nostru.

deCu toții participat la acțiuni 147
locatari, care au efectuat 

au răspuns prezent pînâ în prezent 1 -655 bre 
’■" J "J ț ’ de muncă patriotică.

Ana COROIU, 
secretara Comisiei de femei, 
organizația cartier 2, Vulcan

încă înainte de începerea 
acțiunilor de gospodărire a 
localității din această primă
vară, organizația de partid 
din cartierul 2 al orașului 
Vulcan, a discutat intr-o a- 
dunare generală despre con
tribuția și rolul comuniștilor 
în această activitate de în
frumusețare a orașului. Pe 
tema gospodăririi și-a fixat 
obiective și comisia de femei 
din același cartier. împreună 
cu deputatul, responsabili: de 
străzi au purtat discuții cu 
toți cetățenii, t -1-1•
la acțiunile întreprinse. Cana
lele au fost curățate, s-au
plantat arbori; ornamentali, 

în dreptul fiecă-
de pe strada

au . fost

In pofida frigului

Timpul rece nu i-a împie
dicat pe gospodarii dih Petri
la să participe în ultimele zile 
la acțiunile de curățenie și 
înfrumusețare a orașului, Ast- 

1 fel, locatari din blocul nr. 
. 27, cartier 8 Martie, ,au ie
șit și duminică. Ia muncă. Și 

toți cetățenii, mobiiizîndu-i pentru că pe zona verde 
proprip-zisă nu mai aveau 
prea multe de făcut, au să
pat șu pregătit pentru plan
tat răsaduri de flori. In po
fida frigului, ei au demon
strat prin acțiunea de dumi
nică, dorința de a se 
și în acest an pe uri loc 
fruntaș în ierarhia, hărniciei 
gospodărești. (Ț.V.)

trandafiri.
rei case
Gheorghe Barițiu 
plantate flori. Acțiuni de în
frumusețare au avut loc și 
pe străzile 30 Decembrie, 
Lenin, Teiului și allele. Au

situa

Jiile de apă dau un fel 
pastă ce înfundă destul 
des descensoarele.

Oricum, repet, sper să ne 
realizăm sarcinile de plan. 
In mod normal, de luni ar 
trebui să ne realizăm planul 
zilnic.

2) Nu avem nici un motiv 
să ne plîngem că nu am 
fost ajutați de combinat,

ne-au ajutat și 
timpul.
★
doi șefi de bri- 
de posibilitatea 

realizării sarcinilor de plan 
le-am mai prezentat într-u- 
nul din numerele trecute ale 
ziarului. Le reamintim doar:

COSTEA AFTONIC, miner 
șef de brigadă la complexul 
mecanizat: „Să meargă trans
portul ca pe roate și brigada 
noastră dă jumătate din pro
ducția minei! Și asta acum, 
la început, pînâ se speciali
zează oamenii".

VASILE DÂNALACHE, mi

Părerile a 
gadă, legat

de exemplu, analiza funcțio
nală și topologia. în pre
zent matematica a pătruns 
în toate domeniile de activi
tate, cu ajutorul modelării 
matematice puțind fi elabora
te scheme artificiale care 
să reproducă cît mai fidel 
fenomenele studiate, eviden
țiind aspectele cantitative a- 
le acestora.

- Pot fi citate unele re
alizări de acest fel ob
ținute în Valea Jiului de 
echipe interdisciplinare al
cătuite din matematicieni 
și specialiști din producție 
și cercetare ?
- Au fost realizate stu

dii interesante. în colabora
re cu specialiștii 
C.C.S.M. s-a studiat regimul 
emanațiilor de gaz 
prelucrarea unui volum im
portant de date finalizîndu-se 
în concluzii utile din punct 
de vedere practic. Matema
ticienii din cadrul Filialei 
au participat, de asemenea, 
la realizarea de studii în 
domeniul mecanicii rocilor, 
exploatărilor miniere, orga-

de la

metan,

Așa cum ne-a relatat un 
alt șef de echipă, electricia
nul Nicolae Ștefănică, sînt 
create toate condițiile ca și 
utilajele de mecanizare și de 
mică mecanizare să funcțio
neze fără stagnări. „Dispu
nem de macarale autoridi- 
■cătoare noi pentru fațadă, 
care au fost probate la blo
cul J și funcționează irepro
șabil. Macaraua de mare ca
pacitate din șantier, deși s-a 
defectat uneori, în ultimul 
timp s-a intervenit dșslul de 
operativ pentru ca formațiile 
de constructori să nu fie 
stingherite . în activitate".

Cele relatate confirmă, prin 
puterea de convingere a 
faptelor, în primul rînd, 
execuția blocului K 3 
Lupeni se va încadra

că 
din 

în 
timpul prevăzut. Nu putem 
încheia însă cele notate pînâ 
acum fără a face și o ob
servație critică. Accesul în 
blocul alăturat, J, recepțio
nat la finele trimestrului I, 
nu este încă definitiv asigu
rat, deoarece constructorii 
nu s-au îngrijit ca și ame
najările dimprejur, accesul 
spre bloc să fie rezolvate din 
vreme, cu același interes ca 
și lucrările din apartamente. 
Aceste lucrări, chiar dacă 
s-a stabilit ca ele să fie e- 
xecutate cu sprijinul benefi
ciarilor de apartamente, fac 
parte din obiectiv, sînt cu
prinse în grafice. Cel puțin 
la blocul K 3 se cere ca, fără 
a face apel la indulgența co
misiei de recepție, construc
torii să nu lase acest „amă
nunt" să „treneze" darea e- 
fectivă în folosință a obiec
tivelor.

■ 1
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Din activitatea uteciștilor de la preparația Lupeni
Cu destinația : oțel nou

La comitetul U.T.C. am a- 
flat că tinerii din prepa- 
raîie au colectat în cursul 
lunii martie a.c. 30 de tone 
de fier vechi, pe care l-au 
încărcat într-un vagon și 
l-au expediat la Hunedoara. 
De la începutul anului, ti
nerii de la preparație au 
colectat peste 100 de tone 
de fier vechi.

luat o inițiativă lăudabilă 
înlocuirea, în timpul

•*redințată echipei de între
ținere mecanică din care au 
făcut parte tinerii lăcătuși 
și sudori loan Pârău, Re
mus Hici, Gheorghe Grigo- 
roaie, Pavel Panțiru, Hen- 
drich Becsuk, loan Lupea, 
loan Goia, Constantin Gu- 
liaș. Semnificativ este faptul 
câ lucrarea a fost dată în 
folosință cu 25 de zile îna-

Cu 25 zile mai repede
La preparația Lupeni a 

fost executată o lucrare 
importantă. Este vorbă de . , ■ . , .,
montarea celui de-al trei- inte de termenul planificat, 
lea con de alimentare a 
bateriilor de la linia a 11-a 
de flotație. Această dotare 
conduce la creșterea capa
cității de prelucrare a șla- 
mului. Lucrarea a fost în-

Inițiativă lăudabilă
Patru tineri inimoși, lăcă

tușii loan Pârău, Remus 
Hici, loan Moldoveanu IV 
și Alexandru Boldea, au

- înlocuirea, în timpul 
lor liber, a unor bucșe de 
la stația de filtre a prepa
rației, cu rulmenți. Lucrarea 
se efectuează în ritm alert. 

- Zilnic crește numărul buc
șelor nou montate în insta
lație.

Zece fete și băieți
După o perioadă de cău

tări, brigada artistică din 
cadrul preparației Lupeni 
ș-a regăsit. Zece tineri 
fete și băieți -, au pregătit 
un program de brigadă cu 
care doresc să se prezinte 
în primul rînd în fața co
lectivului preparației căruia, 
de altfel, îi este destinat 
programul respectiv.

Margareta MICA, 
Lupeni
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nizării producției, științelor 
sociale. Se poate aprecia 
Că prezența sporită a ma
tematicienilor în activitatea 
practică este favorizată de 
colaborarea foarte bună pe 
care o realizăm cu o serie 
de întreprinderi și instituții 
cum sînt Centrul de calcul 
electronic, C.C.S.M., I.C.M.M.

vățămîntului matematic în 
Valea Jiului, rezultatele 
obținute în acest domeniu ?
- în ultimii ani pregătirii, 

matematice a elevilor și stu
denților i se acordă un rol 
sporit. Programele de în- 
vâțămînt includ tehnici di
verse de optimizare a feno
menelor și, ceea ce e mai

MATEMATICA
Pe de altă parte, însă, tre
buie arătat că deși corn- 
ponenții catedrei de mate
matică a I.M.P. sînt re
partizați la unitățile C.M.V.J., 
în cadrul acțiunii de inte
grare a învățâmîntului cu 
producția aceștia nu sînt u- 
tilizați corespunzător 
analiza și soluționarea 
nor probleme majore 
producției.

- Cum apreciați stadiul 
actual de organizare a în-

la
u- 

ale

zultate bune la admiterea în 
învățămîntul tehnic superior, 
în spiritul acestei tradiții 
care există în Valea Jiului 
în predarea științelor mate
matice, consider că ar fi u- 
til crearea în cadrul liceu
lui de informatică a unei 
clase de fizico-matematică. 
în acest fel s-ar putea lăr
gi aria de Cunoaștere a ti
nerilor din municipiu,, iar în 
perspectivă s-ar asigura mai 
bine cadrele de specialiști 
necesari în condițiile crește
rii complexității activității e- 
conomice și sociale a Văii 
Jiului.

în încheiere, doresc să 
subliniez că atît perfecțio
narea predării matematicii, 
cît și acțiunile de, integrare 

să 
în 
a- 
cu 

creator, 
contribuind astfel la înfăptu
irea cerințelor Programului 
Partidului Comunist Român 
de a așeza știința la baza 
dezvoltării economico-soci-

important, pune la îna'emî- 
na elevilor și studenților mo
dele de gîndire, de realiza
re a trecerii de la contem
plarea vie la gîndirea ab
stractă și, în final, la apli
carea practică. Accentul pus 
pe formarea gîndirii logice 
a permis elevilor și studen
ților din Valea Jiului să ob
țină numeroase premii la 
concursurile naționale de ma- ___ _____ _______ ____
tematică și fizică, înregistrîn- - ale rapide a României so- 
du-se în același timp re- cialiste.

cu producția își propun 
asigure difuzarea largă 
rîndul oamenilor muncii a 
cestor tehnici și metode 
ridicat potențial
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Divizia B

Meciul ocaziilor
Minerul Lupeni — Avîntu! Reghin 2—1 (2—0)

In meciul cu ultima clasa
tă, în seria a lll-a a diviziei 
B, Minerul Lupeni a sperat, 
pe lîngă cucerirea celor două 
puncte puse în joc, și în rea
lizarea unui scor care să-i 
îmbunătățească golaverajul, 
încurajați frenetic de entuzi
asta și fidela lor galerie, mi
nerii s-au năpustit pur și 
simplu spre poarta adversă. 
Neglijîndu-și însă apărarea, 
ei sînt pe punctul să pri
mească, chiar în primul mi
nut, un gol, dar portarul Moi
se respinge în corner balo- 
noul șutat de Biro. Gazdele 
continuă să domine cu auto
ritate, dar practică un joc fă
ră orizont, fără o viziune cla
ră. Pe măsură ce timpul se 
scurge, pe fețele suporterilor, 
veniți la meci cu speranța în- 
tr-o victorie la scor, șe citeș
te îngrijorarea. Ineficacitatea 
atacului, ratările, jocul dez- 
lînat de la mijlocul terenului

O lovitură liberă execu- ] 
fată de Dosan, și Burdan- 
giu înscrie printr-o lovitu
ră de cap.

Foto: Gh. OLTEANU j

Studenții — învingători la scor
Stiinta Petroșani •

6-1
După un început timid, fot

baliștii de la Știința își revin 
și inițiază atacuri tot mai in
sistente la poarta echipei 
din Drăgășani. In minutul 10, 
în urma unei acțiuni pe par
tea dreaptă, Dorobanțu cen
trează impecabil în fața por-' 
ții adverse, de unde. Secean- 
schi/reia, cu capul, în plasă. 
A fost primul gol din seria 
celor șase înscrise în poarta 
formației Unirea Drăgă
șani. Au urmat apoi faze tot 
mai palpitante la poarta oas
peților, care au avut ca re
zultat, după o serie de ratări

F O T B A

erau exasperante. Primul gol 
cade totuși în minutul 26: Do
san execută o lovitură libe
ră, iar fundașul Burdangiu 
venit în atac înscrie printr-o 
lovitură cu capul. A doua fa
ză fixă, soldată tot cu gol, 
are loc în minutul 44: lovitu
ra liberă este executată pre
cis și puternic pe lîngă zid

Unirea Drăgășani 
(3-0)

din partea lui Panici și Gu- 
lea, majorarea scorului la 
2—0, autor fiind de astă dată 
fundașul Leleșan (minutul 32). 
Cu zece minute înainte de fi
nalul primei reprize, Secean- 
schi se remarcă din nou prin
tr-o execuție tehnică de fine
țe, ce se soldează cu marca
rea celui de-al treilea gol 
pentru echipa sa.

La reluare, pe fondul unei 
lăudabile rezistențe a oaspe
ților, tinerii fotbaliști ai Ști
inței reușesc să puncteze din 
nou în minutul 50. Guran a 
făcut o cursă lungă pe extre

L

ratate
și mingea intră în poartă.

Modul în care a decurs 
partida în reprizo a doua n-a 
justificat speranțele suporte
rilor de a vedea goluri mul
te. Singurul gol al reprizei a 
fost înscris de oaspeți, în mi
nutul 90, prin Biro, astfel că 
meciul se încheie cu scorul 
de 2—1 în favoarea echipei 
Minerul Lupeni.

I. COTESCU

mă, a centrat lui Gulea care 
cu... genunchiul a introdus 
mingea în poarta adversă. A- 
celași Gulea, profită de o e- 
zitare a apărării echipei U- 
nirea.și în minutul 59 înscrie 
din nou.

Oaspeții ies mai curajos la 
atac și după ce Ciutacu iro
sește o bună ocazie, Ganea 
nu mai greșește ținta și în
scrie, în minutul 63, unicul gol 
pentru formația sa. In minu
tul 87, fundașul Dorobanțu, 
urcat în atac șutează în ba
ră, balonul revine la Secean- 
schi care îl expediază, din 
apropiere, în plasă, pecetlu
ind astfel scorul la 6—1 pen
tru Știința.

C. MATEESCU

Divizia C
Minerul Vulcan —

I.M. Orăștie
2-0 (1-0)

Interesul deosebit stîrnit de 
ocest meci a adus pe stadio
nul din Coroești un mare nu
măr de spectatori. 
Ce au văzut însă 
pe parcursul celor 90 de mi
nute, n-a avut darul să-i mul
țumească. Rareori se întîm- 
plă ca o linie de înaintare să 
irosească atîtea ocazii cum 
s-a întîmplat duminică la 
Vulcan.

Prima repriză debutează cu 
un atac bine condus al oas
peților, antrenați de Toma, 
fostul portar din perioada de 
glorie a C.C.A. Jucătorii 
mineri ies deciși la atac și 
chiar în min. 5 fundașul Că- 
tuț, urcat în atac, îl găsește 
cu o pasă pe lacov, care în
scrie : 1-0. Jucătorii de la
I.M.  Orăștie contestă, pe mo
tiv că golul a fost înscris cu 
mî.na și Eșu, căpitanul echi
pei, vede cartonașul roșu. 
Rămași în zece oameni, oas
peții, deși greu, fac totuși 
față atacurilor furibunde, în
să haotice ale gazdelor.

Nemulțumit de eficacitatea 
jucătorilor, antrenorul Căra
re, face modificări, introdu- 
cînd în teren pe Stoenescu, 
în. min. 62. Linia mediană 
formată acum din M. Marian, 
Stoenescu și Bălosu acțio
nează mai clar, însă concreti
zarea acțiunilor vine abia 
cu două minute înainte de 
sfîrșitul partidei cînd Stoe
nescu, în urma unei combina
ții cu Nemeș, înscrie plasat.

C. A. VOINESCU

Sportivi români în competiții internaționale
• Ieri, la București, în 

campionatul european, repre
zentativa de rugbi a României 
a învins cu 60—6 pe cea a 
Cehoslovaciei. Din reprezen
tativa țării noastre au făcut 
parte și Enciu Stoica și Orte- 
lecan, de la Știința Petroșani.
• Desfășurate la Novi Sad, 

campionatele balcanice de

Schi

„Cupa Voința** —
o reușită

Duminică, pe pîrtia ,,Șli- 
ma" din Paring s-a desfă
șurat concursul de schi do
tat cu „Cupa Voința'1, la 
care au participat 40 de 
concurenți din" asociațiile 
sportive Parîngul Petroșani, 
Voința Petroșani, Voința De
va și I.G.C.L. Petroșani. E- 
chipa Parîngul Petroșani a 
intrat în posesia cupei, ur
mată de Voința Petroșani și 
Voința Deva. s-

Concursul a constat din- 
tr-o probă de slalom cu 25 
de porți, pe o distanță de 
250 m, cu diferență de ni
vel de 200 m.

Clasamentul general indi
vidual. Seniori, 1. Dumitru

Ediția a X-a a „Diamantului 
negru“ la handbal

Vineri și sîmbătă, terenuri
le de handbal ale C.S. Șco
lar și Școala generală nr. 4 
din Petroșani au găzduit e- 
tapa municipală a tradițio
nalei competiții handbalistice 
anuală inițiată de Consiliul 
municipal al organizației pi
onierilor, ajunsă la a X-a e- 
diție. La etapa de masă au 
participat 56 de echipe din 
școlile generale, calificîndu- 
se pentru etapa municipală 
16 echipe, respectiv opt de 
fete și tot atîtea de băieți.

După disputarea turneelor 
preliminare, pentru cucerirea 
trofeelor au rămas în cursă 

judo, ediția a IV-a, s-au 
încheiat cu un frumos succes 
ol sportivilor români. Pe e- 
chipe, România a ocupat lo
cul II, iar la individual au cu
cerit două titluri de campioni 
balcanici și alte 12 medalii 
de argint și bronz.
• In meciul de înot cu 

Polonia, desfășurat la Hune

competiție
Bîrlida, Parîngul Petroșani;
2. Ștefan Fara, Voința De
va, 3. Nicolae Slabu, Pav 
rîngul Petroșani. Senioare, 1, 
Gabriela Leib, Parîngul, 2, 
Margareta Doboi, Voința PeV 
troșani, 3. Carmen Weber; 
Voința Deva. Copii spe
ranțe, 1. GsObo Dobor, Vo-r 
ința Petroșani, 2. Marius Mai-r 
can, Parîngul Petroșani, 3. 
Voicu Drăghici, Voința De
va.

Cîștigătorilor -li s-au înmî- 
nat cupe, diplome și insig-( 
ne. De menționat buna or
ganizare a acestui concurs; 
la care a contribuit Co- 
operativa „Unirea" Petroșani,

Dumitru BÎRLIDA

Liceul Vulcan și Școala gene- 
rală nr. 5 Petrila - la fere, 
și Școala generală nr. 1 Pe-t 
troșani, Școala generală nr. 
3 Lupeni - la băieți. Echipa 
liceului din Vulcan (profesor 
Eugen Nicoară), mai omoge-i 
nă a dispus cu 9-4 de e- 
cliipa Școlii generale nr. 5 
Petrila, cîștigînd trofeul com
petiției. La băieți, după o 
luptă dramatică, echipa Șco
lii generale nr. 1 Petroșani: 
(profesor Vaier Pișcoi) a în
trecut cu 9-7 echipa Școlii 
generale nr. 3 din Lupeni; 
recucerind trofeul cîstiqat a- 
cum 3 am.

A. SLĂBII

doara, scor 194—150 în fa
voarea sportivilor români, re
prezentanții noștri au stabi- 
lit 12 recorduri naționale. I- 
nepuizabilă. Carmen Buna- 
ciu a obținut 63,19 (100 m) 
și 2:14,47 (200 m spate) două 
performanțe de valoare mon
dială.

• ••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••»••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Divizia A
După o perioadă de întrerupe

re, datorată întâlnirilor amicale 
ale naționalei eu reprezentativa 
secundă a Franței și cu prima 
garnitură a Argentinei, mîinț se 
reia campionatul diviziei A la 
fotbal. După cum este cunoscut, 
Jiul întîlnețte Ia București for
mația dinamovistă. înainte de 
etapa de mîine, clasamentul ara
tă astfel:

ETAPA DE MÎINE, miercuri,

Foii Tim. 23 11 0 7 29-24 27
Steaua 23 10 6 7 51-31 26
A.S.A. 23 11 4 8 39-26 26
Sp. stud. 23 12 2 9 31-28 26
U.T.Â. 23 10 6 7 37-34 26
F.C. Argeș 23 10 5 8 35-35 25
Dinamo 23 10 4 9 34-28 24
Jiul 23 11 2 10 40-35 24
F.C. Bihor 23 11 2 10 25-35 24
U. Craiova 23 9 5 9 23-22 23
F.C. Olimpia 23 T0 3 10 30-31 23
C.S. Tîrg. 23 9 5 9 19-25 23
S.C. Bacău 23 8 7 8 30-39 23
F.C. Const. 23 9 3 11 30-35 21
F.C. Petr. 23 8 4 11 31-32 20
F.C. Corv. 23 6 8 9 24-34 20
Poli. Iași 23 6 6 11 26-25 18
F.C.M.R. 23 6 3 14 20-39 15

Divizia B III
KEzui.i‘ilt TEUNivE : Mu

reșul Deva — Minerul M.N. 2— 
0; ,,u- cluj-Napoca — C.F.R.
Cluj-ivapoca u—U ; F.C. Baia Ma
re — unumca lirnăvenj I—0; 
Minerul Lupeni — Avinlul Re- 
gnin 2—i; c.i.lL. Sighet — Ar
mătura Zalău 2—0 ; C.F.R. Timi
șoara — U.M. Timișoara 1—1 ; 
ziarul Brâu — Dacia urăștie 1—u; 
Gloria Bistrița — Victoria Că- 
lan 3—0 ; Met. Cugir — victoria 
Cărei 3—1.

Divizia C VII
REZULTATE TEHNICE: Mi

nerul Rovinari — Progresul Băi- 
lești 2—1 ; Dierna Orșova — Con
structorul Tg. Jiu — 1—0 ; Lo
tru Brezoi —l.O.B. Balș 2—0 ; 
C.F.R. Craiova. — Unirea Dr. Tr. 
Sev. 8—1 ; Minerul Motru Con
structorul Craiova 1—0 ; C.S.M. 
Dr. Tr. Sev. — Chimistul Rm. 
VI. 3—0 ; Metalurgistul Sadu — 
Mecanizatorul Șimian 4—1; Ști
ința Petroșani — Unirea Drăgă
șani 6—1.

Divizia C VIII Campionatul județean

12 aprilie; Politehnica Iași — 
F.C. Olimpia (0—1) ; Dinamo — 
Jiul (1—4); F.C. Petrolul — F.C. 
Argeș (3—4) ; Steaua — C.S. Tîr- 
goviște (1—1) ; F.C.M. Reșița — 
Univ. Craiova (0—1) ; F.C. Con
stanța — A. S. A. Tg. Mureș 
(0—2); S.C. Bacău — U.T. Arad 
(2—2); F.C. Bihor — Sportul stu
dențesc (0—2) ; Politehnica Ti
mișoara — F.C. Corvinul (0—2).

uMbrii rlL 1 LL

i a... nuia ivi. < 2.J 1J 7 .3 ■ÎU-l/ 53
C.F.R. Uj.-N. 23 13 6 4 47-15 32
„U- Cluj-N. 23 14 4 5 43-17 32
uloria B-ța 23 14 3 6 50-17 31
Vict. Calan 23 12 3 8 38-21 2/
Mureșul Deva 23 11 5 7 35-25 27
C.F.lt. Timiș. 23 10 4 9 28-22 24
Minerul M.N. 23 10 3 10 20-27 23
U.M. Timiș. 23 9 5 9 31-30 23
Met. Cugir 23 8 6 9 26-32 22.
Chimica T. 23 9 3 11 30-31 21
C.l.L. bignet 23 7 6 10 27-36 20
Aurul Brad 23 8 3 12 25-32 19
Dacia Orăștie 23 8 3 12 22-34 19
Armat. Zalău 23 7 4 12 27-34 18
Min. Lupeni 23 9 0 14 17-42 18
Vict. Cărei 23 7 3 13 16-40 17
Avînt. Reghin 23 2 4 17 12-71 8

ETAPA VIITO.'IRE : C.F.R. Cj.
-Nap. — Gloi ia B-ța Armătu ra
Zalău — Chimica Tîi năv. ; Vict.
Cărei — U. Cluj-Nap □ca ; Vict.
Călan — Aurul Brad C.F.R. Ti-
miș. — Met. Cug ir Minerul M.
N. — Mineri 1 L upeni; Avînț ul
Reghin — C.i'.l. Sig let; Dac ia
Orăștie — Mureș ui Deva ; F C.
Baia Mare — U.M. Ti mișoara.

CLASAMENTUL
C.S.M DIT.S. 20 13 6 1 49- 5 32
Știința Petr. 20 10 5 5 41-19 25
l.O.B. Balș 20 12 0 8 34-21 24
Lotru Brezoi- ;20 9 6 5 32-20 24
Chim. Rm. VI. 20 9 5 6 26 18 2 a
Min. Motru 20 11 1 8 30-32 23
Met. Sadu 20 8 4 8 21-28 20
C.F.R. C-va 20 9 1 10 37-32 19
Dierna Orș. 20 7 5 8 29-26 19
Progr. Băii. 20 8 3 9 21-23 19
Min. Rovinari 20 7 4 9 19-34 18
Unirea D.T.S. 20 8 1 11 31-49 17
Mec. Șimian 20 6 3 11 28-50 15
Constr. Cv. 20 6 2 12 31-37 14
Unirea Drăg. 20 5 4 11 21-34 14
Con. Tg. Jiu 20 5 4 11 21-40 14

ETAPA VIITOARE : Unirea 
Drăgășani — Lotru Brezoi ; Pro
gresul Băilești — Minerul Mo
tru ; Mecanizatorul Șimian — 
C.F.R. Craiova ; l.O.B. Balș — 
C.S.M. Dr. Tr. Severin ; Constr. 
Tg. Jiu — Chimistul Rm. VI. ; 
Constr. Craiova — Știința Petro
șani ; Minerul Rovinari — Dier
na Orșova ; Unirea Dr. Tr. Seve
rin — Metalurgistul Sadu.

REZULTATE TEHNICE: Uni
rea Sînnicolau — Unirea Tomna
tic 1—0 ; Minerul Vulcan — I.M. 
Orăștie 2—0; Electromotor Ti
miș. — Minerul Anina 2—1 ; Ne- 
ra Bozovici — Metalul Bocșa 2 
—0 ; Metalul Hd. — C.F.R. Si
meria 1—1 ; Minerul Oravița — 
Minerul Ghelar 3—0 ; Vulturii 
Tx. Lugoj — Metalul Oț. Roșu 1 
—0 ; Laminorul Nădrag — Gloria 
Reșița 5-—1.

CLASAMENTUL

REZULTATE TEHNICE: Mi
nerul Aninoasa — Minerul Paro- 
șenî 3—0 ; Metalul Criscior — 
Explorări Deva 1—3 ; I.M.C. Bîr- 
cea — Preparatorul Petrila 2—0 ; 
Constructorul Hd. — Minerul U- 
ricani 3—0 ; Metalul Simeria —* 
Aurul Certej 0—3 ; Parîngul Lo
nea — Energia Paroșeni 3—0 ; 
C.F.R. Petroșani — Auto Hațeg 
0—2.

Min. Anina 20 11 5 4 39-15 27
C.F.R. Sim. 20 11 2 7 30-22 24
Unirea Tomn. 20 9 4 7 33-16 22
Lam. Nădrag 20 10 2 8 32-23 22
Metalul Hd. 20 8 5 7 23-24 21
Vuit. Lugoj 20 8 4 8 31-23 20
Min. Oravița 20 8 4 8 26-24 20
Unirea S.M. 20 9 2 9 26-27 20
Metalul O.R. 20 9 2 9 31-33 20
Gloria Reșița 20 9 2 9 32-35 20
Electro. T. ' 20 10 0 10 27-32 20
Min.iGhelar 20 9 1 10 19-28 19
I.M. Orăștie 20 9 0 11 21-26 18
Min. Vulcan 20 6 4 10 15-27 16
Nera Bozovici 20 7 2 11 20-34 16
Metalul Bocșa 20 6 3 11 20-36 15

ETAPA VIITOARE: Electromo
tor Timiș. — Vulturii Tx. Lugoj; 
Gloria Reșița —: Unirea Sînnico
lau ; Unirea Tomnatic — Mine
rul Vulcan ; Metalul Oț. Roșu — 
Minerul Anina ; Minerul Ghelar 
— Nera Bozovici; Laminorul 
Nădrag — Metalul Hd. ; C.F.R. 
Simeria — I.M. Orăștie ; Metalul 
Bocșa — Minerul Oravița.

CLASAMENTUL

Aurul Certej 18 11 6 1 47-14 2«
I.M.C Bîrcea 18 13 1 4 40-15 27
Expl. Deva 18 11 3 4 44-21 25
Constr. Hd. 18 7 9 2 30-16 23
Paring. Lonea 18 10 3 5 29-23 23
M. Aninoasa 17 944 33-20 22
Min. Uricani 18 927 37-26 20
Auto Hațeg 18 828 36-25 18
I.G.C.L. Hd. 17 647 20-21 16
Prep. Petrila 18 6 2 10 29-36 14
Min. Paroșeni 17 629 16-24 14
Met. Criscior 17 4 2 11 15-39 10
Met. Simeria 18 5 0 13 21-50 10
En. Paroșeni 18 4 1 13 21-54 9
C.F.R. Petr. 18 4 0 14 28-62 8

ETAPA VIITO.ARE: Minerul
Paroșeni — Parîngul Lonea ; Mi
nerul Uricani — I.M.C. Bîrcea ; 
Preparatorul Petrila — Metalul 
Criscior ; I.G.C.L. Hunedoara — 
Minerul Aninoasa ; Energia Paro
șeni — C.F.R. Petroșani; Auto 
Hațeg — Metalul Simeria ; Aurul 
Certej — Constructorul Hunedoa
ra.
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Primiri la tovarășul 
NICOL AE CE AUȘESCU 

Vicepreședintele Republicii 
Guineea Ecuatorială

• (Urmare din pag. I) în

Noi manifestări în Italia prilejuite

F I
I

zei păcii și înțelegerii în 
lume. S-a apreciat că exis
tă posibilități largi de a pro
mova cooperarea 
avantajoasă între 
și Guineea Ecuatorială 
domeniul economic, de

reciproc
România

în
a

intensifica conlucrarea lor 
planul vieții internaționale 
pentru promovarea unei po
litici noi de egalitate și res
pect între națiuni, de pace 
și colaborare multilaterală, 
pentru instaurarea unei noi 
ordini economice mondiale.

Președintele Consiliului 
de administrație și președintele 

executiv al Agenției pentru Energia 
Atomică a Canadei

• (Urmare din pag. I)

România și Canada care se 
dezvoltă continuu în diverse 
domenii de activitate. In a- 
cest cadru a fost manifesta
tă dorința' de a intensifica 
cooperarea științifică și- teh
nică româno-canadiană, in-

clusiv pe tărîmul folosirii e- 
nergiei atomice în scopuri 
pașnice, menită să contribuie 
la dezvoltarea economiilor 
celor două țări, în folosul 
ambelor popoare, al cauzei 
înțelegerii și cooperării in
ternaționale.

Hani El Hassan, 
personal al președintelui Comitetului 
Executiv al O.E.P., Yasser Arafat

li:,

Noi manifestări în Italia prilejuite 
de prezentarea volumului al VIII-lea 

din seria „Scrieri alese“ ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

de prezentarea volumului ăl VIII-lea 
din seria „Scrieri alese“ ale tovarășului

Nicolae Ceaușescu
ROMA
Volumul al Vlil-lea

Scrieri a’ese"

10 (Agerpre;). — 
' ------ d’n

seria „Scrieri a’ese" ale 
t o v a r ă ș u ! u i Nicolae 
Ceaușescu apărut recent în 
Italia și care a fost prezen
tat la Roma în luna ianua
rie a.c„ a prilejuit, o nouă 
manifestare consacrată
României, desfășurată la 
Perugia. In sa'a de festivi
tăți a Consiliului provincial 
din localitate, în prerența a- 
utorităților locale, deputatul 
Pietro Conti, membru al Di
recțiunii Partidului Comunist 
Italian, a subliniat că ope
rele președintelui Nicolae 
Ceaușescu sînt bine cunoscu
te în Italia.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu-a relevat 
vorbitorul - aparține popo
rului său, este expresia sa

aufode'erminsre, a neameste
cului în treburile interne fac 
din președintele României o 
personal tate de prestigiu 
mondial.

,țn continuare, vorbitorul a 
relevat clezvol arca p.e care au 
cunoscut-o în ultimii ani re
lațiile de colaborare și prie
tenie dintre cele două țări 
și popoare, raporturi baza e 
pe o îndelungată tradiție, pe

specifică, orig'nea sa do fiu 
al unor oameni simpli făcîn- 
du-l purlă.’crul de cuvînt 
autentic al unui p,opor a că
rui istorie a trăit-o și pe care 
a făcut-o să devină demo
cratică. Scrierile sa’e, opera 
sa reprezintă, totodată, o im
portantă sursă teoretică, un 
dialog deschis cu toa*e po
poarele lumii. Eforturile muiT 
tipie desfășurate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu afinități de limbă și cultură, 
în vederea consolidării pă- în încheierea manifestăriiîn vederea consolidării pă 
cii și destinderii în ț lume,

I
I
I
I 
!
I
I
I
I ne’
I
I

FILME

PETROȘANI - 7 Noiem
brie : Ziua gloriei, seriile 
l-ll ; Republica : Unde 
înfloresc crinii ; Unirea : 
Profetul, aurul și 
lenii ; PETRILA : 
polițistul ; LONEA : 
runcă întunecată ; 
NOASA : Cum l-a însurat 
tarul Petru pe orințul I- 
brahim ; VULCAN : Chi
rurgii ; LUPENI — Cultu
ral : Condurul și tranda
firul seriile l-ll; Muncito
resc: Mereu alături de ti-

arde- 
Mark

Po- 
ANI-

TV
I
I

, o luat cuvîntul ambasadorul
pentru stingerea focare'or de României la Roma, Ion Măr- 
conflict și încordare, pen ru 
intensificarea cooperării și u
colaborării între toate s!a- ”
tele lumii, indiferent de o- Tot la Perugia a avut 
rînduirea lor soc'ală, pe ba- vernisajul unei expoziții 
za respectării independenței 
și suveranității naț’ona’e, a 
dreptului fiecărui popor la

gineanu.

loc 
de 

cârje politică și literară, de 
fotografii și ob'ecte de artă 
populară din România.

Cazul Aldo Moro
10 (Agerpres), - 
de zile de la ră- 
către gruparea te- 
jKiiituiuiă ,,Bri- 
“ a președintelui 

Democrat-creștin 
singu-

10,00 
pentru 
Ciclul 

Charles Chaplin. 11,00 Tn 
alb și negru: Panda — Zu
grăvirea unui cîntec; 11,50 
Telex; 16,00 Telex; 
Matineu de vacanță: 
nele din Flandra" - 
serial. Episodul I. 
ducție a studiourilor 
mericane; 16,30 Curs 
limba engleză; 17,00 
gini celebre din

9,00 Teleșcoală; 
Antologia filmului 
copii și tineret.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit 
luni pe Hani el Hassan, con
silier politic personal al 
președintelui Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat.

în cursul întrevederii a a- 
vut loc un schimb de. păreri 
privind situația din Orientul 
Mijlociu și căile de regle
mentare a problemelor din a- 
ceastă regiune și instaurării 
unei păci juste și trainice. Cu 
acest prilej s-a subliniat im
portanța deosebită pe care o 
au retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967 și so
luționarea problemei palesti
niene pe baza dreptului la 
autodeterminare al poporu
lui palestinian, inclusiv a 
dreptului său de a-și consti
tui un stat propriu indepen
dent.

S-a reliefat cu pregnanță 
faptul că problema esenția'ă 
în Orientul Mijlociu este pro
blema palestiniană, că fără 
soluționarea justă a acesteia 
nu poate fi vorba de lichi
darea conflictului, de instau
rarea păcii în interesul tutu
ror popoarelor din 
zonă.

în timpul discuției 
relevată necesitatea 
rii cadrului propice 
desfășurarea tratativelor în 
problemele Orientului Mij
lociu cu participarea tuturor

părților interesate, inclusiv a 
Organizației pentru Elibera
rea Palestinei, reprezentant 
legitim al poporului palestini
an. S-a subliniat că, în con
dițiile .actuale, o însemnătate 
deosebită o are aplicarea de 
către toate părțile aflate 
în conflict a recentei rezolu
ții a Consiliului de Securita
te al O.N.U. cu privire la si
tuația din Liban.
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a asigurat condu
cerea O.E.P. că Partidul Co
munist Român, România so
cialistă, poporul român vor 
sprijini în continuare cauza 
dreaptă a poporului .pales
tinian, își vor manifesta so
lidaritatea cu lupta dreaptă 
pentru împlinirea aspirațiilor 
sale naționale, vor face to
tul și în viitor pentru instau
rarea unei păci- juste și trai-, 
nice în Orientul Mijlociu.

ROMA
După 25 
pirea de 
roristă autointitulată 
găzile roșii 
Partidului
Italian, - Aldo Moro, 
rele probe materiale de ca
re dispun anchetatorii sînt 
o serie de „comunicate" a- 
le teroriștilor și cinci scri
sori ale liderului P.D.C., ul
tima dintre acestea, clătind 
de sîmbătă, fiind adresată 
soției - informează agenția 
A.N.S.A.

Duminică, la Roma s-a des
fășurat o nouă ședință a 
conducerii democrat-creșține, 
prelungită pînă seara fîr- 
ziu și la care au participat, 
de asemenea, ministrul a-

facerilor interne și minis
trul apărării. Deși nu a fost 
dat publicității nici un co
municat, agenția A.N.S.A., 
citind declarații ale unor 
cercuri din Secretariatul 
P.D.C., menționează că ul
tima scrisoare a lui Aldo 
Moro a fost încredințată 
magistraturii, iar „cercetările 
își continuă cursul normal".

Luni seara, la redacția d'n 
Milano a cot dianului ,.La 
Repubblica" a fost primit un 
nou mesaj al „Brigăzilor 
roșii" care afirmă, între 
altele, că așa-zisul „proces" 
pe care l-au „intentat" fui 
Aldo Moro, teroriștii, con
tinuă.

Ședința Comisie) permanente C.A.E.R.
le ședințelor a 83-a și 84-a 
ale Comitetului Executiv al 
C.A.E.R. și a analizat sta
diul de pregătire a lucrări
lor legate de elaborarea 
programului special de co
laborare pe termen lung în 
domeniul produselor indus
triale de larg consum.

FRAGA 10 (Agerpres) — 
La Praga s-au desfășurat 
lucrările celei de-a 30-a 
ședințe a Comisie; perma
nente C.A.E.R. pentru in
dustria ușoară. Au fost a- 
doptate măsuri pentru în
deplinirea sarcinilor ce re
vin comisiei din hotărîri-

BELGRAD 10 (Agerpres). 
— Președintele Josip. Broz 
Tito l-a primit, luni, în lo
calitatea Karadjordjevo, pe 
Sâm Nu’joma, președintele 
Organizației Poporului din 
Alrica de Sud—Vest
(S.W.A.P.O.) —- informează 
agenția Taniug;

Cu acest prilej, preșe
dintele S.W.A.P.O, l-a infor
mat pe președintele Tito a- 
supra diverselor aspecte ale 
lupte; pentru independență 
a patrioți'lor namibieni și a 
exprimat mulțumiri pentru 
sprijinul și asistența acor
date de Iugoslavia poporu
lui namibian.

Președintele Tito a arătat 
că Iugoslavia va continua 
să acorde sprijin politic și 
de altă natură S.W.A.P.O. 
și poporului namibian și a 
subliniat importanța proiec
tatei sesiuni speciale a Adu
nării Generale a O.N.U. în 
problema Namibiei, pentru 
obținerea independenței a- 
castei țări.

16.05 
„Cîi- 
film 
Pro- 

a- 
de 

) Pa
gini celebre din opere; 
17,35 La volan - emisiu
ne pentru conducătorii au
to; 17,50 Melodii popu
lare; 18,10 Lecții TV pen
tru lucrătorii din agricul
tură; 18,40 întrebări și 
răspunsuri; 19,00 Secven
țe nord-americane; 19,20 
1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal; 19,50 Roadele po
liticii partidului de dez
voltare economlco-socială 
a țării. Azi județul Timiș; 
20,25 Seară de teatru: 
„Arma Christie" de Euge
ne O'Neill; 2T,55 Recital 
Gheorghe Zamfir; 
Telejurnal.

22,20

aceasta

a fost 
asigură- 

pentru

LA MOSCOVA S-A DES
CHIS I uni sesiunea extraor
dinară a Sovietului Suprem 
al R.S.F.S. Ruse, care dez
bate proiectul noii Consti
tuții a acestei republici so
vietice. La sesiune participă 

MLeonid Brejnev, Aleksei Ko- 
Șsîghiri, alți conducători de 
partid și de stat sovietici.

ÎNTR-UN INTERVIU acor
dat rețelei de televiziune a- 
mericane „Columbia Broad
casting System", ministrul a- 
părării, Harold Brown, a de
clarat că Statele Unite au 
cerut Israelului să urgenteze 
retragerea forțelor sale mi
litare din sudul Libanului.

COOPERATIVA „UNIREA"
PETROȘANI

încadrează de urgența prin examen
sau concurs:

• merceolog principal
• merceolog
• tehnician principal
MUNCITORI CALIFICAȚI IN URMĂ

TOARELE MESERII :
— lăcătuși mecanici auto-moto
— lăcătuși mecanici
— electromecanici obiecte de uz casnic
— zidari
— tinichigii auto
— tinichigii industriali
— tîmplari pentru mobilă

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 și Legea 
nr. 57/1974.

Doritorii se pot adresa zilnic la biroul per
sonal al cooperativei, între orele 7—9 și 13—15, 
precum și la telefon 42713.

ÎNTREPRINDEREA MINIERA
LIVEZENI

încadrează urgent
— Macaragiu autorizat

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
conform Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 
57/ 1974.

Mica publicitate
CASA DE AJUTOR RE

CIPROC AL PENSIONARI
LOR PETROȘANI convoacă, 
în conformitate cu ari. 15 
din Statut, membrii săi la 
conferință, pe ziua de 13 a- 
prilie 1978, ora 10, în sa
la de ședințe a Combinatu
lui minier -Petroșani, strada 
Mihai Viteazul, cu următoa
rea ordine de zi :

1) Darea de seamă a co
mitetului de conducere asu
pra activității desfășurate de 
la ultima conferință din 1976;

2) Raportul de activitate al 
comisiei de cenzori ;

3) Aprobarea planului de 
venituri și cheltuieli ;

4) Prezentarea proiectu
lui de hotărîre pentru apro
bare ;

5) Alegerea noului comitet 
si a comisiei de cenzori.

• ■
Independentei, 

' (188) 
Strada Re- 
sc. 7 ap. 8 

(190) 
strada Pă-

CUMPĂR motocicletă 
ataș, strada 
23, ap. 37. Petroșani.

VIND Fiat 850.'* 
publicii 21 bl. G 1 
Vulcan.
VIND Dacia 1300, 
cii bloc 18, ap. .4, Petroșani. 
Telefon 42018. (191)

I 
I
I
I
I
I

RADIO

știri;5,00 Buletin de 
5,05 Ritmuri matinale; 6,00 
Radioorogramul dimineții 
7,00 Radiojurnal. Buletin 
meteo-rutier. Șport; 8,00 
Revista presei; 8,10 Curie
rul melodiilor; 9,00 Răs
pundem ascultătorilor; 
10,00 Buletin de știri. 
10,40 Miorița; 11,00 Bule
tin de știri; 11,05 Atlas 
folcloric; 11,35 Discoteca 
„U" — Lucio Batisti; 12,00 
Buletin de știri; 12,05 Din 
comoara folclorului nos
tru; 12,35 Muzică ușoară; 
13,00 De la 1 la 3,'15,00 
Clubul curioșilor; 16,00 
Radiojurnal; 16,15 Cîntece; 
16,25 Coordonate econo
mice. 17,00 Buletin de știri; 
17,05 Memoria pămîn- 
tului românesc; 17,45 Te
zaur coral românesc; 18,00 
Orele serii; 20,00 Viers de 
doină, ritm de joc; 20,15 
România — peisaj indus
trial contemporan; 20,30 
Cadențe sonore; 21,00 Bu
letin de știri; 22,00 O zi. 
într-o oră; 23,00 Bijuterii 
muzicale; 23,30-5,00 
stop muzical: nocturn,

VREMEA

Non

Stația mteorologică
Petroșani, comunică :
Ieri, temperatura maximă 
a aerului la Petroșani a 
fost de +8 grade, 
minima de +2 grade. 
Paring maxima a 
de '+1 grad, minima 
—4 grade.

Pentru următoarele
de ore : Vreme insta
bilă, cu cer mai mult no- 
ros. Izolat se vor sem
nala precipitații sub for
mă de ploaie, la munte 
ninsoare. Vînt moderat 
din sud.

iar
La 

fost 
de
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