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I. M. Uricani

Primul schimb,
suplimentar

80 tone cărbune
Ieri, ora 12,05. La dis

peceratul C.M.V.J., împre
ună cu dispecerul Alexan
dru Anghel, am asistat la 
transmiterea | '
a bilanțului j 
schimb al acestei 
mini de la I. M. Uricani. 
în schimbul I al zilei co
lectivul minei a depășit 
preliminarul pe schimb cu 
80 tone, extrăgînd 90 de 
schipuri, respectiv 720 tone 
cărbune cocsificabil. La 
ora aceea 700 tone erau 
expediate deja spre prepa- 
rația Lupeni, de unde, după 
înnobilare, urmau să fie 
trimise spre combinatele 
siderurgice.

prin interfon 
pe primul 

..Ai săptă-

SĂRBĂTORI A MBNCH
Sectorul V al I. M. Vulcan

• 2480 tone cărbune peste 
deriîe „la zi“

• depășirea productivității 
în abataj cu 640 kgpast

Colectivul I. M. Vulcan, la 22 aprilie cu 
care ocupă în luna aprilie 
primul loc al întrecerii mi
nerești pentru mai mult 
cărbune, a „urcat" în săp- 
tămîna care a trecut cu 
doi la sută proporția de
pășirii planului. Este re
marcabil succesul colecti
vului de mineri, ingineri și 
tehnicieni, al sectorului V 
care depășește prevederile 
de la începutul lunii pînă

La I. M. Petrila

preve

muncii

> 2 480 tone, 
rod al mobilizării exempla
re a brigăzilor din abataje 
conduse de Dumitru Sabău, 
Gheorghe Iordan, Marin 
Baltac, loan Bud, a între
gului colectiv. Productivi
tatea muncii planificată pe 
sector este depășită cu 
350 kg/post, în. timp ce, 
în cărbune, același indica
tor este superior prevederi
lor cu 640 kg/post.

Cresc plusurile sectoarelor 
în săptămîna care s-a în

cheiat, producția suplimen
tară de cărbune, extrasă din 
subteran de către minerii 
de la Petrila s-a ridicat 
la 950 tone. Ca urmare, 
plusurile „la zi" ale colec
tivelor sectoarelor au con
tinuat să crească.
ieri, cele* mai bune reali- 36 de tone.

zări înregistrau brigăzile 
din sectorul IV - 1 246 
tone peste prevederi. Pe 
locurile următoare ale în
trecerii pentru întâmpinarea 
zilei de 1 Mai cu reali
zări cît mai rodnice se si
tuează colectivele sectoare- 

„ lor V - cu 362 tone peste 
Plna plan, I - 218 tone și III -

S'!

Revenim la I.M. Livezeni

o problemă încă 
nerezolvată

• Am zis câ pot să dau 600 de tone 
din abataj și zic și acum că pot. Și pot să 
'dau 1 susține în continuare minerul șef de 
brigadă Vasile Dănălache.

De la-I.M. Livezeni, nu cu mult timp în ur
mă, mai exact în 11 aprilie, în nr. 7 964 al ziaru
lui nostru, publicam părerile, opiniile, aprecierile 
conducerii întreprinderii legate de îndeplinirea 
sarcinilor de' plan pe luna aprilie. Vă reamintim 
răspunsurile primite la întrebarea : „Veți realiza 
sarcinile lunii aprilie" ?

— Da, fără îndoiala — secretarul comitetului 
de partid, președintele consiliului oamenilor mun
cii.

— Sper să Id realizăm, nu mi-am pierdut 
optimismul ! — inginerul șef.

— Nu. Este prea mare minusul acumulat 
directorul.

Dacă din acest punct de 
vedere al îndeplinirii sarci
nilor pe luna aprilie, păre
rile erau diferite, în ceea ce 
privește îndeplinirea sarci
nilor zilnice, părerile ex
primate erau unanime : „De 
luni, 10 aprilie, vom reali
za planul zilnic..." - secre
tarul de partid. „De luni ar 
trebui să ne realizăm pla
nul zilnic" - inginerul șef ; 
„Chiar de azi (sîmbătă, 8
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Mina Dîlja. Prin ex
ploatarea corectă a lo
comotivelor de mină, e- 
chipa de mecanici de 
locomotivă condusă de 
Dumitru Crăiescu satis
face zi de zi cerințele 
transportului în subte
ran.

Forjori ide ieri• •

și de azi 
ai uzinei 
diferitele ateliereîn 

întreprinderii de utilaj 
nier din Petroșani, condiți
ile de muncă se schimbă 
din bune în tot mai bune. Un 
exemplu grăitor în acest
sens este atelierul de forjă. 
Dacă înainte vreme acest
atelier funcționa într-o clă
dire mică, veșnic afumată, 
iar principalele unelte ale 
forjorilor erau nicovala și 
barosul, forjorul însuși fiind 
considerat un om cu o califi
care inferioară față de cei
lalți meseriași, care con
duceau mașini perfecționate, 
în zilele noastre, vechea 
forjă s-a transformat într-o 
hală modernă, spațioasă și 
luminoasă, dotată cu utila
je moderne care au 
cuit nicovala așezată 
butuc de lemn. Fierarul 
ieri al uzinei a devenit 
muncitor cu înaltă ___
re. Tehnica modernă cu 
re este dotat în prezent 
telierul modelează fierul 
pă bunul plac al omului 
ră efortul de altădată, 
dispărut din vocabularul for
jorului de azi „argumente" 
ca „la noi nu se poate fa
ce, nu avem create f 
bilități". Azi, atelierul 
jă al I.U.M.P. dispune 
o presă de 1 000 tone 
ță, ciocan de 12 000 
forță pe metru pătrat, 
ceste utilaje moderne 
folosite cu 
harnici forjori ca 
bușan, Ludovic 
Constantin Turtoi, 
dru Gaier, Vasile 
hai Sacrieru și alții.

Leon PITIC, 
muncitor I.U.M.P.

ale 
mi-

înlo- 
pe 
de 
un 

califica- 
ca- 
a- 

du- 
fă- 
Au

pricepere de 
loan Băr- 

Ghorfy, 
Alexan- 

Begy, Mi-

Blocul 1 M din viitorul centru civic al Vulcanului 
prinde contur.

Să valorificăm deplin

Potentele creatoare
ale inițiativelor muncitorești

priul angajament anual, ex
trăgînd peste sarcinile de
plan la zi 7 500 tone de
cărbune. însemnate depășiri 
ale randamentelor și ale
planului au obținut, de ase
menea, preluînd și aplicînd 
această inițiativă, brigăzile 
de mineri conduse de Lau- 
rențiu Kelenien, Traian Pop 
și Gheorghe Scorpie de la 
I. M.. Uricani, Fazacas Fran- 
cisc de Io LM. Paroșeni, 
Florea Petrișor de la I.M. 
Vulcan, Constantin Lupulescu 
de la I.M. Lupeni și multe 
altele.

Cu rezultate bune se apli
că și inițiativele „Brigada de 
producție și educație" și 
„Prietenul noului încadrat în 
muncă". Cele mai semnifi
cative rezultate sînt obți
nute de colectivele de mun
că ale I.M. Lonea și I.M. 
Aninoasa, care au cuprinși 
514 și respectiv 220 
încadrați în muncă în 
drul acestor inițiative.

Analiza preocupării 
mitetelor sindicatelor, 
pelor sindicale și 
ilor oamenilor muncii din 
drul întreprinderilor 
niere pentru aplicarea 
țiativelor muncitorești, 
funcție de condițiile 
crete din abataje, dezvălui 
că există multe posibilităț 
nevalorificate în mod cc

Izvorîte din dorința de a 
spori producția de cărbu
ne cocsificabil și energetic, 
atît de necesar economiei 
noastre naționale, inițiative
le muncitorești constituie o 
expresie concretă a 
responsabilități, a 
gestiunii economice 
țiune. Pornite din 
unor colective 
întrecerea socialistă, ele 
încep să-și dezvăluie poten- 
țele creatoare. în primul tri
mestru al acestui an, iniți
ativa „Brigadă înaltei pro
ductivități , pornită din 
brigada de mineri a lui 
Eugen Voicu de la Petrila a 
fost generalizată la toate 
întreprinderile miniere din 
Valea Jiului. Căpătînd. un 
adevărat caracter de ma
să inițiativa este aplicată 
de un număr de 109 brigăzi. 
Și nu întâmplător tocmai mi
nerii care au lansat această 
valoroasă inițiativă obțin 
rezultate . concludente. Mi
nerii din brigada condusă 
de Eugen Voicu, pe baza 
sporirii productivității în 
cărbune, și-au depășit pro-

înaltei 
auto- 

în ac- 
mijlocul 

fruntașe în

nou
ca-

co- 
gru- 

consili- 
ca- 
mi- 
ini 
îr 

con

^Continuare în pag. a 2-

în pagina a 3-a

Marcu BOANTA, 
președintele Consiliului 
municipal Petroșani al 

sindicatelor

• (Continuare în pag. a 2-a)

amsă ex-
- di-

SPORT
• Cronica meciului de 

fotbal Poli Iași — Jiul
• Competițiile „Da- 

ciadei"
• Rezultate, clasa

mente

aprilie n.n.) ar trebui 
tragem planul zilnic" 
rectorul întreprinderii.

Care este de fapt 
ția în momentul de 
După încheierea a două de
cade s-au adeverit previ
ziunile factorilor de con
ducere?

Dorin GHEȚA

• (Continuare în pag. a 2-a)

FAȚÂ-N FAȚĂ CU EXIGENȚELE OAMENILOR MUNCII 

TRANSPORTUL ÎN COMUN 
 (în pag. a 2-a)

PÂSTRĂVĂRIE. Recente
lor măsuri de igienizare, 
renovare și dotare cu mo
bilier nou - paturi, lenje
rie, pături, scaune fi
nalizate la cabana Peștera 
Bolii, 
încă 
Este 
unei 
se
I.C.S.A. și A. P. Petroșani, 
construcția păstrăvăriei va 

^începeîn aceste zile și va

I 
I

li se va adăuga 
una de mare atracție, 
vorba de amenajarea 
păstrăvării. Așa cum 
prevede în planul

fi dată în folosință pînă la 
sfîrșitul lunii mai. (T.V.).

VITRINĂ DE CARTE TEH
NICĂ. Pentru a veni în 
sprijinul oamenilor muncii 
care doresc să-și îmbogă
țească cunoștințele profe
sionale, la I. M. Lonea, 
din inițiativa comitetului de 
partid, a fost amenajată, 
în incinta complexului ad
ministrativ, o vitrină de 
carte tehnică. Scopul aces
teia este de a informa pe 
cei interesați asupra cărților 
existente în biblioteca mi
nei. (T.V.).

RECITAL DE POEZIE. La

biblioteca clubului sindica
telor din Petrila are loc 
astăzi (ora 18) recitalul.de 
poezie patriotică „Trăim 
în miezul unui ev aprins1', 
la care participă poeți a- 
matori și recitatori din lo
calitate. (T.S.).

LA ȘCOALA GENERALĂ 
nr. 4 Petrila - Jieț a avut 
loc, duminică, faza muni
cipală a concursului pentru 
apărarea patriei, acțiune 
organizată de consiliile mu
nicipal Petroșani și orășe
nesc Petrila ale organiza
ției pionierilor.' Au parti
cipa. formații reprezentând

fiecare localitate din Valea 1 
Jiului. Primele trei locuri I 
au fost cîștigate de echipa- I 
jele școlilor generale nr. 4 • 
Petrila, nr. 6 Petrila și nr. 1 
1 Petroșani. (T.S.).

ÎN ZONA vechiului cen
tru al orașului Petroșani, 
pe spațiul din fața clădirii 
policlinicii, sînt în curs de | 
execuție lucrări de amena
jare a unei noi zone verzi. 
Pe latura dinspre strada 
Horia a acestei zone 
verzi se amenajează o par
care. (V.S.).

aă inEar mă m
___ J

recitalul.de
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Propuneri

La puțin timp după in
troducerea autobuzelor de 
mare capacitate pe tra
seul centru - Aeroport din 
Petroșani, transportul ru
tier orășenesc a suferit o 
îmbunătățire evidentă. Rar 
se intîmplă, după cum am 
constatat recent printr-o 
investigație tăcută cu aju
torul unor cetățeni și cola
boratori ai ziarului - prin
tre care s-au numărat mi
nerul loan isăcilă, maistrul 
minier Vasile Perța, ing. 
Viorel Hălălaie și pensiona
rul Mihai Ștefan, - să se 
aștepte mai mult de 5 mi
nute pînă la venirea auto
buzului, în oricare punct 
de pe traseu, in schimb, 
spre sfîrșitul zilei de lucru, 
noaptea după ora 1, auto
buzele vin rar. Uneori, du
pă 1,30 în zadar mai aș
tepți autobuzul pentru a 
ajunge din zona vechiului 
centru la Aeroport. Dimi
neață, la ora 4, în stați
ile din Aeroport, minerii 
cară lucrează la Pefrila oș- 
teoptă de multe ori minute 
în șir sosirea cursei di
recte. Fiind, probabil mai 
grăbiți, din motive de ser
viciu, cîțiva din ei s-au 
urcat sîmbătă dimineața, 
pentru a ajunge totuși, la 
timp la mină, in autobu
zul Aeroport - Centru, cu 
speranța de a prinde 
„cursa" de Lonea sau 
Cimpa. în schimb, tot 
sîmbătă dimineața, cursa 
de „Dîlja“ și-a făcut a- 
pariția conform orarului, 
din 20 în 20 de minute, 
spre satisfacția celor ce-o 
așteptau.

Afiînd despre scopul 
investigațiilor noastre, a- 
cela de a contribui la e- 
vidențierea stării de fapt 
a transportului în comun 
și a posibilităților de per-

justificate
o
fecționare pentru ca des
fășurarea lui să satisfacă 
exigențele justificate ale 
cetățenilor, mulți interlocu
tori au formulat propuneri 
care it se par pe deplin 
justificate In primul rinei 
am reținut, ca o necesita
te presantă, problema în
ființării unei stații de au
tobuz in dreptul bifurcați- 
ei rutiere spre noul spital. 
„In mod special au nevoie 
de această stație bolnavii

cu afecțiun. ■ locomolorii - 
și, bineînțeles, nu numai a- 
ceștia I - sau care au 
suferit fracturi, operații, 
etc. și sînt imobilizați în 
oparete gipsate, căre nu 
se pot deplasa individual, 
dar au nevoie de controale 
și consultări periodice" - 
ne declară dr. Mihai Ba- 
-nacu, șeful secției ortope
die și traumatologie de 
la noul spital. „Am infor
mat toate organele locale 
de resort despre solicitări
le numeroase ale persona
lului medico-sanitar, ale 
bolnavilor în legătură cu 
înființarea unei stații de 
autobuz care să deser
vească spitalul, dar fără 
nici un rezultat pînă a- 
cum", - ne informează to
varășul Emil Lăpâdatu, se
cretarul comitetului de 
partid, președintele C.O.M. 
al noului spital. Această

lipsă de receptivitate se 
datorește ' aplicării în mod 
inflexibil a unor dispozi
ții legale cu privire la 
distanța de amplasare a 
stațiilor, de minimum 600 
m - dar care, paradoxal, nu 
este aplicată, bunăoară pe 
traseu! Livezeni - Iscroni I 
Aici, între bifurcația spre 
Tg.-Jiu și stația Pod Is
croni se află amplasate 4 
stații, iar în sat Iscroni 
niciuna. Nu ne propunem 
aici să discutăm valabilita
tea acestei dispoziții și nici 
n-o contestăm. Dar sîntem 
întru totul de acord cu 
propunerile făcute de mai 
mulți cetățeni, dintre care-i 
amintim doar pe cîțiva ; 
loan Isăcilă, losif Lorincz, 
loan Stîngă, loșif Cazan, 
Viorel Hălălaie, locdtori ai 
Unor apartamente din car
tierul Aeporot - Petroșani, 
cu prjvire la posibilitatea 
unei, reorganizări a stați
ilor de autobuz de pe tra
seul Aeroport - Centru. 
Avîndu-se în vedere în
deosebi faptul că multe 
dintre ele - Stadion am
bele sensuri, Poștă, Cen
tru și Aeroport cap de 
linie stau sub semnul pro- 
vizoratUiUi nefiind nici a- 
coperite (spre nemulțumi
rea justificată a cetățeni
lor) considerăm posioilă 
o eventuală reorganizare, 
care să includă și amena
jarea unor copertine simple, 
ușor de executat - cu spri
jinul unor întreprinderi lo
cale - și de amplasat, cu 
eforturi financiare mini
me. Se cere doar puțină 
inițiativă. Oricum, pentru 
moment, considerăm nu 
numai posibilă, dar și ne
cesară înființarea imedia
tă a unei stații facultative 
în dreptul spitalului cu 700 
de paturi.

Viorel STRAUT

O bună parte din bordura de flori care va apare pe 
strada Republicii din Petroșani se va datora și elevilor de la 
Liceul de matematică-fizîcă pe care i-am surprins într-o 
animată acțiune de muncă patriotică

Acțiunea primăvara

Lecția practică a copiilor

Pot e nț ele creatoare 
ale inițiativelor muncitorești

• (Urmare din pag. I)

respunzător. ' Astfel, iniția
tiva „Contul colector de 
economii al sectorului", ca
re și-a dezvăluit de pe a- 
cum eficiența la I.M. Paro- 
șeni, I.M, Uricani, KM. Vul
can nu a fost încă aplicată 
de nici un sector la I.M. Li- 
vezeni și I.M. Lupeni, deși 
există toate condițiile pen
tru a fi aplicată și în aces
te colective.

Or, faptele demonstrează 
că lipsa de receptivitate fa
ță de aplicarea . valoroase
lor inițiative muncitorești 
au consecințe nefavorabile 
osupra eficienței producției 
și a muncii, asupra înde
plinirii indicatorilor de ba
ză ai activității , economice. 
Concludent în acest sens 
este exemplul I.M. Livezeni, 
unitate care nu și-a reali
zat planul producției de căr
bune în nici una din pri
mele trei luni ale anului, a- 
vînd însă depășiri la chel
tuielile materiale de pro
ducție în medie cu 300 
lei pe tona de cărbune ex
tras.

Nu întîmplătoare se pare 
că e și corelația dintre ne- 
realizările indicatorilor de 
bază ai activității economi
ce de la I.M. Livezeni și 
I.M. Lupeni (întreprinderi 
care înregistrează mari pier
deri de producție datorită 
întreruperii funcționării u- 
tilajelor din dotare pe flu
xul de transport), cu lipsa 
de receptivitate care se vă
dește în aceste întreprin
deri față de inițiativa „Uti
lajul întreținut și reparat de 
formația noastră să funcțio
neze fără întreruperi în pro
cesul de producție-. Tocmai 
în aceste două întreprinderi,.

comitetele sindicatelor res
pective nu au întreprins ni
mic în vederea aplicării i- 
nițiativei, pe- cînd în alte 
întreprinderi miniere, ca 
bunăoară Uricani și Paro- 
șeni, ea se aplică cu suc
ces, cu rezultate demonstra
te cii prisosință de buna 
iuncționare a utilajelor și de 
depășirea planului produc
ției zilnice de cărbune.

Cu toate că la I.M. Pe- 
trila se simte necesitatea u- 
nei mai bune asistențe teh
nice în abataje și pe fluxul 
ue transport, după aproape 
patru luni de la lansarea ei, 
inițiativa „Fiecare cadru teh- 
nico-ingineresc să rezolve a- 
nual o problema tehnică 
sau organizatorică echiva
lentă in valoare cu cîș- 
tigul realizat pe un 
an", nu a tost încă, a- 
plicata. Nici unui cadru din 
numerosul personal tehni- 
co-ingineresc al întreprinde
rii nu i s-a stabilit vreo 
sarcină în acest sens.

Filele cronicii întrecerii so
cialiste desfășurate de la 
începutul anului în unitățile 
miniere din Valea Jiului pen
tru cărbune cocsificabil mai 
mult și de mai bună cali
tate, confirmă prin fapte că 
acolo unde se manifestă in
teres și receptivitate în a- 
plicarea valoroaselor ini
țiative muncitorești, suc
cesele în realizarea și de
pășirea planului % producției 
nu întîrzie să se arate, ia
tă de ce se impune să se 
manifeste mai multă preo
cupare la nivelul comitete
lor sindicatelor, al C.O.M., 
îndeosebi din întreprinderile 
miniere rămase în urmă cu 
realizarea indicatorilor de 
plan, pentru valorificarea 
din plin a potențelor cre

atoare demonstrate de i- 
nițiativele muncitorești. Va
lențele și criteriile lor au 
fost de altfel, pe larg popu
larizate în cadrul unor.schim- 
buri^de experiență, printr-o 
foaie volantă și o broșură 
și stau deci la îndemîna 
celor chemați să le aplice. 
Să ne facem cu toții pe de
plin această datorie munci
torească.

• (Urmare din pag. I)

Ei bine, planul în diminea
ța zilei de 24 aprilie, nu 
era realizat decît în propor
ție de 50,5 la sută. Cît des
pre îndeplinirea planului 
zilnic, este suficient de cla
ră o singură mențiune : din 
10 aprilie, cînd mina trebu
ia să-și realizeze sarcinile 
de plan, și pînă în 24 a- 
prihe, cea mai mare pro
ducție zilnică realizată nu 
a depășit 52,7 la sută. Și 
asta doar într-o singură zi 
(10 aprilie), în toate celelal
te zile, producția oscilînd 
între 43,8 și 50,5 la sută din 
sarcina planificată.

De ce ? De această dată 
nu am mai adresat întreba
rea cadrelor din conducerea 
întreprinderii - încă nu ș-a 
încheiat luna - ci oamenilor 
din cadrul sectorului de pro
ducție, oamenilor cărora ieri 
le-am pus această întreba
re direct la locurile de mun
că din subteran. Vă prezen
tăm răspunsurile primite:

ȘTEFAN LAZAR, miner 
șef de schimb în brigada lui 
Costea Aftonic (șeful de bri
gadă lipsește, din motive o- 
biective, de mai bine de 10 
zile) : Nu-i glumă de cum 
merge treaba la complex. 
Ar trebui să fie ca un sem-

Cartierul Corcești, zona 
din preajma Școlii generale 
nr. 5 și a bulevardului Vic
toriei din Vulcan au cunos
cut duminică dimineața, o 
animație deosebită. însoțiți 
de dascălii lor, elevii școlii 
nr, 5 au desfășurat în a- 
ceastă parte a orașului o 
amplă și rodnică acțiune 
gospodărească. Pe bulevard 
și talazul de la intrarea în 
oraș, cei 40 de copii din 
clasele a lll-a A și a IV-a 
C, însoțiți, de învățătoarea 
Polina Corbeanu au adunat 
hîrtiile și pietrele lăsînd în 
urma lor zone verzi curate 
pe care iarba crește nestin
gherită. în zona „D"-urilor, 

. blocuri frumoase în apropie
rea cărora se află școala, 
au acționat la nivelarea te
renului elevii din clasele a 
V-a B, a Vl-a B și a Vlll-a 
B - peste 80 de copii, înso
țiți de directorul școlii, prof. 
Dan Matei și cadrele di
dactice Gheorghe Vladu și 
Ehsabeta Mihu. La baza de 
agrement a orașului „La 
brazi" au ajutat la efectua
rea ultimelor pregătiri dina
intea zilei de 1 Mai, pentru 
ca acest punct de mare a- 
tracție să-și poată primi la 
marea sărbătoare oaspeții 
bine pregătit, elevii din cla
sele a V-a B, a Vll-a B și 
a Vlll-a A, împreună cu prof. 
Constantin Tițescu, Aldo Dă- 
nețiu, Adriana Bar. O amplă

și rodnică acțiune de în
frumusețare au desfășurat 
sîțnbătă, 22 aprilie a.c. - 
după cum ne-a informat co
laboratorul nostru . Eftimie 
Mardare - și copiii de la 
Școala generală din Uricani. 
Rezultatul activității lor îl 
exprima convingător nota 
de ordine și curățenie. pe 
care o înfățișa duminică o- 
rașul.

in totală discordanță cu 
aspectul zonelor verzi, ale 
căror amenajări se apro
pie de final cu fiecare zi 
bună de lucru, s-au aflat 
și duminică punctele gospo
dărești, containerele pline 
ochi cu reziduuri netrans- 
poitate, întilnite atît la Vul
can cît și la Lupeni și Uri
cani.

Este deci, necesar ca oa
menii de la serviciul de 
salubritate sa invețe cite 
ceva din lecția practică pe 
care copiii le-au oferit-o du
minică. De ce trebuie re
petate „invitațiile amabi
le" ? Nu se găsește nimeni 
la E.G.C.L. sa-i oblige pe 
lucrătorii care răspund de 
salubritate să-și facă da
toria ?

T. ȚÂȚÂRCA

Forjorii de ieri 
si de azi ai uzinei
• (Urmare din pag. f)

Paralel cu schimbarea con
dițiilor de muncă și de via
ță, a evoluat și gîndirea 
tehnică a forjorului. Șeful 
actualei secții de prelucrări 
la cald, Gheorghe Maghia- 
ru, șeful de echipă Ion Băr- 
bușan și maistrul de forje 
loan Hebedeanu au conce
put și trecut la executarea o- 
cheților de legătură pentru 
transportorul TR-2 prin alt 
procedeu decît cel de pî
nă acum, procedeu care es
te mai productiv și mai ief
tin. Ei au realizat prin no
ul procedeu economii de 
peste 50 000 lei, reducerea 
timpului de fabricare a o- 
cheților de la 3 minute cît 
era inițial la 1 minut. Tot
odată, s-au realizat substan
țiale economii de metal și 
energie electrică.

Forjorul Constantin Tur- 
toi a conceput și pus în 
aplicare o mașină de . în
doit flanșe pentru tuburi de 
aeraj de to'ate tipurile, eli- 
minînd complet efortul fi
zic. Pentru reducerea con
sumului de combustibil li
chid, forjorii au trecut la 
executarea mai multor o- 
perații din fluxul tehnolo
gic de confecționare a grin
zilor de susținere, diiîtr-o 
singură' încălzire. în ace
lași scop,' al economisirii 
combustibilului, cuptoarele 
se predau între schimburi a- 
prinse, econorhisindu-se ast
fel combustibilul necesar pen
tru aducerea lor la tempe
ratura de lucru normală.

Firghii de oțel in aju
torul constructorilor.

l'oto : Ion LICIU

nai de alarmă pentru toa
tă lumea. Intr-o săptămînă 
am făcut o singură ripare la 
stație. Nu au mers trans
portoarele, din cauza rolu
lui. Nici acum nu sînt mon
tate gurile de rol. Dacă 
transportul și transportoare
le merg cum trebuie, în

nu am mișcat transportoare
le nici măcar un metru, in 
prima decadă am avansat 
cu frontalul 6,5 metri, iar 
în decada a ll-a 1,5 m și 
noi trebuia să avansăm, după 
calculele mele și ale topo- 
grafului, cam 20 de metri ca 
să ne facem planul. Cînd

EVACUAREA CĂRBUNELUI
tr-o săptămînă abatajul va 
fi în ordine și vom produce 
normal. Așa cum merg lu
crurile acum, cum lucrăm, 
nu se poate. Asta nu-i lucru.

ALEXANDRU MATE, mi
ner în aceeași brigadă : 
Toată luna ăsta nu am fă
cut decît trei pășiri la com
plex. Stăm pe loc și aba
tajul intră în presiune. Cînd 
va porni ? Asta nu mai 
știu cînd va' fi. Cînd va por
ni transportul să meargă 
ca lumea.

VASILE DÂNĂLACHE, mi
ner șef de brigadă : Am zis 
că pot să dau 600 de tone 
din abataj și zic și acum că 
pot. Și pot să dau, dar nu 
ne lasă necazurile care 
apar în evacuarea cărbune
lui. Vineri, patru schimburi

transportul va fi pus în or
dine, cînd evacuarea cărbu
nelui nu va mai crea pro
bleme, voi da 600 de tone 
de cărbune pe lună, cum am 
promis.

ADRIAN MANCIU, mais
tru minier, adjunct șef de 
sector : Suitorul colector ne-a 
creat mari probleme. A ie
șit din cuie tabla cu care 
era căptușit și s-a înfundat. 
Remedierea a durat cam 6 
schimburi. Acum arn montat 
o gură de rol nouă la suitor 
și vom schimba deversarea 
cărbunelui pe această sec
ție.

Ing. RISTEA UZONOVICI, 
șeful sectorului producție: 
Din cauza unui colector, a 
rolului am pierdut 4000-5000 
tone de cărbune. Singurul a-

bataj care a mers mai bine 
a fost al lui Dănălache. De 
aici am mai dat ceva căr
bune. Cu celelalte, în afară 
de complex, sîntem în falii. 
Același lucru și la pregătiri. 
Singurul lucru care ne ține 
în loc este transportul căr
bunelui de la abataj și pî
nă la suprafață. Noi, la , ni
velul sectorului am ; făcut 
tot ce ne-a stat în putință.

★
De la minerii de la cele

lalte abataje și locuri de 
muncă ale sectorului de pro
ducție nu am mai solicitat 
păreri, aprecieri. Data tre
cută, în 11 aprilie, am fost 
tot la aceste două abataje 
unde lucrează brigăzile con
duse de minerii Costea Af- 
tonic, abataj cu susținere 
mecanizată - și care se an
gajase să dea 600 de tone 
dacă merg transportoarele și 
transportul - și Vasile Dă
nălache, abataj, frontal cu 
susținere metalică indivi- 
auală, șl care, la rîndul lui, 
promitea 600 de tone în a- 
celeași condiții (să meargă 
transportoarele și transpor
tul).

Oamenii își mențin anga
jamentele. Vor să se țină de 
cuvînt, dar... problema eva
cuării cărbunelui nu este 
încă rezolvată. Cînd va fi?
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Sport • Sport • Sport * Sport ♦ Sport • Sport • Sport
Fotbal, divizia A

Politehnica lași — Jiul 1-0 (0-0) 

lin gol primit și două puncte 
pierdute, în repriza a... lila

Era normal, ca, în Dealul Copoului, studenții ieșeni,să 
atace, iar Jiul sâ se apere. Statistica comunicată de cronica
rul sportiv al ziarului „Flacăra lașului", C. Pălăduță, este e- 
locventă, privind raportul de șuturi pe spațiul..porții, și cort 
nere : 19-7, respectiv 23-7 în favoarea studenților. Așa se 
face că gazdele au avut foarte multe ocazii, între care do
uă bare, prin Costea (min. 1) și Romilă (55). Apărarea Jiului 
a jucat însă cu mult suflet și inspirație, în special fundașii 
centrali Pădin și Ciupitu au rezolvat in extremis multe situa
ții critice. Cavai, în repetate rînduri faultat de Dănilă și afți 
coechipieri, n-a putut fi învins decît în prelungiri, care au du
rat mai bine de 5 minute. în acea fază, din min. 91, ultimul 
nostru apărător a respins un șut expediat din unghi apoi s-a 
interpus în traiectoria „bombei" lui Romilă. Balonul a ră
mas undeva în careu, toți jucătorii s-au oprit, nu știm din 
ce cauză, și Banu, proaspăt introdus, a șutat în plasă.

Chiar și adversarii noștri apreciază dăruirea cu care a- 
părarea Jiului a rezistat timp de 90 de minute. Demn de 
subliniat este și marele travaliu depus de căpitanul echipei, 
Mulțescu, autorul unui șut expediat în bară (41), bine secon
dat de colegul său de linie Stoichiță. Din păcate, înaintașii 
noștri, după^un „foc de paie", în prima repriză au căzut su
bit, qu ratat ocazii rarisime (Dumitrache, singur cu portarul, 
s a întors cu spatele spre... buturi, permițîndu-i lui Bucu să 
culeagă balonul - min. 44). Pe contraatac, pornit de atîtea 
ori, Bucurescu, în loc să încerce'pătrunderi în adîncime, a 
preferat combinațiile laterale, timp în care apărarea moldo
veana s a repliat ușor, lată că punctele pierdute în partida 
cu Poli lași, dacă nu avem în vedere exagerata pre'ungire a 
jocului'și „bîlbbata" din min. 91, au la bază și ruptura voli- 
ționolă dintre apărare și atac, care a facilitat prezența per
manentă a lui Costea și Dănilă în preajma careului mic al 
lui Cavai. Dar în această postură s-au mai aflat, nu odată, 
mijlocașul Romilă și fundașul Micloș.

Așadar, se cuvine să învățăm și din eșecuri !

Ion VULPE

RUGBY, divizia A

Știința Petroșani — Steaua 22-30 (11)
Abia din minutul 30...

la
ca-

și Ortelecan au oferit doar 
momente de rUgbi spectacol, 
admise cu oarecare indul
gență însă și de un ad
versar conștient de propria-i 
valoare. Și pentru a nu lă
sa dubii asupra. învingăto
rului, echipa oaspeților a 
înscris și în repriza secundă

; .Realmente am asistat 
un debut de partidă, în 
re redutabilii elevi ai antre- 
norului militar Petre,' Cos- 
mănescu făceau tot ce do
reau în teren, adversarii ne- 
putind opune nici o rezisten
ță. Eforturile smguiare și 
sporodice ale lui Ortelecan, 
Ion Aurel, Stoica Encm si . ...Nedelcu au fost anulate de ° ,ncercare fora replica, 
multitudinea gafelor celor
lalți coechipieri, din rîri- 
dul cărora s-a „detașat" 
Milcă. Astfel, Alexandru (lo
vitură de pedeapsă și lo
vitură de picior căzută), Ra
du lonescu (2 încercări), E- 
nache (încercare) și Durbac 
(2 transformări) au înclinat 
balanța victoriei în favoarea 
oaspeților. Și numai pe mă
sură ce stelișții au cedat i- 
nițiativa, mulțumiți fiind cu

• avansul decisiv luat pe ta
bela de scor, gazdele au în
scris două încercări prin Ne
delcu și Ion Aurel.

Cu rezultatul de 8-26 s-a 
încheiat repriza de tristă a- 
mintire pentru oricare din 
simpatizanții unui cincispre
zece, care de mulți ani nu 
a recepționat atîtea lovituri 
„în plin" în numai 40 de mi
nute de joc. Revirimentul în. 
joc, început în minutul 30,
a apărut mai evident cînd 
încercările semnate de Bu-
dică. Stoica Enciu (trans
formată de... Stoica Enciu)

Evident o asemenea com
portare trebuie să dea de 
gîndit acelora care răs
pund de destinele Științei 
Petroșani. Aceiași băieți ca
re, ne încîntaseră de atî
tea ori printr-un joc curat, 
spectaculos, au cedat fără 
drept de apel în fața u- 
nui adversar, pînă mai ieri, 
cu nimic superior. In orice 
caz, nu putem admite că 
absența fundașului titular 
Tudose constituie cauza sin
gulară a comportării lamen
tabile a studenților în pri
mele 30 de minute ale în- 
tîlnirii lor cu Steaua. (Nico- 
lae LOBONȚ).

O, tempora !..
Am revăzut, dumini

că, după atîta vreme, 
pe rugbiștii de la 
Minerul Lupeni în întîl- 
nirea cu Dacii IPA Si
biu. Altădată, protago
niști ai întrecerilor din 
divizia B, duminică 
învinși pe teren pro
priu de o formație 
robustă și tehnică, Ia un 
scor elocvent 6—15 
(0—3). O, tempora ! ar 
fi exclamat Cicero, da
că ar fi văzut această 
partidă...

COMPETIȚIILE ,,DACIADEI“
CROS • CROS

Divizia B
Minerul Lupeni — Victoria Călan 5-1

Cea mai categorică victorie

în careu, lovitura de pe
deapsă fiind transformată cu 
siguranță de același Leca. 
Gazdele domină
In 
unei 
ții,

copios. 
în urma

Porniți pe teren cu gînduri 
mari, fotbaliștii mineri s-au 
trezit conduși din minutul 3, 
cînd în urma unei greșeli co- 
■ective de plasament a a- 
părării lor, Tătîrcă a por
nit. în cursă pe aripa drep- 
tă, Rus nu l-a „rașchetat" la 
vreme [după expresia cuiva 
de pe banca rezervelor), la 
centrarea sa Moise a rămas 
pironit pe linia porții, în 
-'reme ce Rizescu a introdus 
paionul, cu . capul, în, plasă, 
treziți la „realitate", Bo- 
loș și Dosan își invită co
echipierii în atac, Leca șu- 
tează puternic de cîteva ori,

Drăgușanu este însă la 
post. Egalitatea survine în 
min. 33, cînd șutul -lui Do
san, este respins 'spre Le- 
ca, și acesta, dintr-un unghi 
dificil, înscrie. Trei minute 
mai tîrziu, după un fault 
asupra lui Do^an, Leca e- 
xecută puternic lovitura li
beră, balonul atinge pe Na- 
nos și ajunge în plasă.

După pauză, băieții lui 
Cotormani insistă, se joacă 
într-un singur sens, min. 
56 Nanos se reabilitează, 
salvînd poarta la șutul lui 
Voicu, dar un minut mai tîr
ziu Buzdugo comite henț

min. 80, ____
frumoase combina- 

Tonca - Leca - Bo- 
loș, ultimul șutează spre 
buturile adverse, balonul 
„prinde" un smoc de iar
bă, îi scapă lui Drăgușanu, 
printre degete, în plasă. Cu 
cinci minute înainte de final, 
Burdangiu pornește într-o 
cursă solitară, pe aripa stin
gă, driblează toți adversarii 
întilmți în cale, inclusiv por
tarul și înscrie apoi lejer. 
Acesta este pe scurt fil
mul celei mai categorice 
victorii obținute de mineri, 
de la revenirea lor în di
vizia secundă. (Cezar DO- 
BRE).

Reprezentanții 
municipiului 

aplaudați la Deva
Desfășurată pe stadionul 

„Cetate" din Deva, etapa 
județeană a „Crosului ti
neretului" organizată 
Comitetul județean al U.T.C., 

. în colaborare cu C.J.E.F.S., 
s-a bucurat de o numeroasă 
participare. Reprezentanții 
municipiului nostru au fost 
aplaudați în cadrul catego
riei 17-19 ani fete unde E- 
lena Căpîlnean, elevă a Li
ceului industrial din Vulcan, 
a ocupat locul întîi devenind 
campioană |udețeană pe a- 
nul 1978. Aplaudată a fost * 
și evoluția studentelor de 
la I.M.P. care au ocupat 
în ordine locurile 2, 3, 5, 6, 
prin Aurora Pociovălișteanu, 
calificată pentru etapa fi
nală, Alexandra Coțofană, 
Marioara Luca și Simina 
Asandei. La băieți catego
ria 15-16 ani, elevul lancu 
Popescu de la Liceul indus
trial minier Lupeni a ocu
pat un merituos loc trei, de-

și a fost accidentat într-o 
busculadă încă din start.- 
La categoria 15-16 ani fete, 
locul V a fost ocupat de e- 
levo Violeta Mihăiasă de la 
Liceul 
celași 
băieți 
vid, 
ani.

industrial Petroșani, a- 
loc fiind ocupat și la 
de studentul loon Da
la categoria peste 19

de Șase titluri de 
campioni județeni
Duminică, pe stadionul 

„Cetate" din Deva, s-a des
fășurat etapa județeană a 
concursului „Crosul pionie
rilor", a cărui fază finală se 
va desfășura în zilele 
1-2 mai la București,

de 
. _ ...... .„ în
cadrul unui mare spectacol 
sportiv ce se va organiza 
pe stadionul Republicii. Re
prezentanții municipiului 
nostru au avut o comporta
re foarte bună la etapa ju
dețeană ocupînd 6 din cele 
8 locuri și titluri de cam
pioni județeni, ceea ce per
mite cdlificarea lor pentru 
etapa finală.

lată și numele cîștigători- 
lor : categoria 11-12 ani, 
campion județean : Ernest

Instantaneu de la marșul poștașilor care a avut loc, ieri, 
la ora 9, pe stadionul Jiul din Petroșani.

Czimbolmoș, (Școala gen. nr. 
4 Vulcan). El a fost urmat 
în clasament de Adrian 
Flaidăr, (Școala gen. ne. 5 
Vulcan). Lă aceeași catego-< 
rie, campioană județeană, la 
fete a devenit eleva Paulina 
Frîncu de la Școala genera- > 
lă nr. 5 Vulcan. . •

Cgrtpion județean la ca- i 
tegoria 13-14 ani a devenii, ! 
elevul Sorin Cjobanu, de lai 
Școala gen. nr. 5 Vulcan., 
locul IV - Alexandru Mol-tț 

. dovan de la Școala gen»;
nr. 5 Petroșani și loan Criiț 
șu - locul VI, de la Școala 
gen. nr. 5 Vulcan.

La fete, la această ca* 
între
cam-

tegorie, luptă s-a dat 
Melania Czimbalmos, 
pioană județeană și eleva 
Lucia Scurtu.

Prof. Imling ALFRED

Aproape 2000. 
de pionieri și elevi1 

la start
într-o excelentă organiza-i 

re, asigurată de Consiliul o- 
rășenesc de educație fizică ' 
și sport, aproape 2 000 de i 
pionieri și elevi din școlile 
și liceele din Lupeni și-au 
disputat șansele în „Crosul i 
1 Mai". Primul loc, în a- 
ceastă tradițională compe, ■ 
tiție a Daciadei a revenit, . 
pe categorii de vîrstă, ur- • 
mătorilor tineri atleți : 11-12 
ani : Viorica Szalto și Ma
rin Popescu (ambii de la 
Școala generală nr. 2); 
13-14 ani : Felicia Frătean 
și Ștefan Kiraly (Școala ge
nerală nr. 3); 15-16 ani:
Marin Pancu (Liceul mecanic 
nr. 1) și Zoltan Piști (Șc. gen. 
nr. 1); 17-18 ani: Veronica 
Dănciulescu (Liceul meca
nic) și Ladislau Sweatlov 
(Liceul de chimie nr. 2).

i

DIVIZIA A
REZULTATE TEHNICE : F.C.

Argeș — U. Graiova 2—1, Foii.
Iași — Jiul 1—0, C.S. Tîrgoviște
—' F.C.M. Reșița 1—0, U.T.A. —
Poli. Timiș. 2—1, F.C. Petrolul —
F.C. Corvinul 0—0, F.C. Olimpia—
A.S.A. 1—0, Dinamo — F.C. Cons
tanța 1—2, S.C. Bacău — F.C. Bi
hor 3—0, Steaua — Sp. studen
țesc 2—1.

C L A S A M E N T
Steaua 26 12 6 8 57-36 30
Sp. stud. 26 14 2 10 36-32 30
„Poli." Timiș. 26 12 5 9 33-28 29
F.C. Argeș 26 12 5 9 39-39 29
A.S.A. 26 12 4 10 44-28 28
U.T.A. 26 11 6 9 42-41 28
F.C. Olimpia 26 12 3 11 34-36 27
C.S. Tîrgov. 26 11 5 10 23-27 27
S.C. Bacău 26 10 7 9 37-44 27
Jiul 26 12 2 12 44-38' 26
Dinamo 26 11 4 11 37-33 26
„U" Craiova 26 10 5 11 27-26 25
F.C. C-ța 26 11 3 12 33-38 25
F.C. Bihor 26 11 2 13 29-41 24
F.C. Petrolul 26 9 5 12 33-35 23
F.C. Corvinul 26 7 9 10 26-36 23
„Poli" Iași 26 8 6 12 30-30 22
F.C.M. Reșița 26 8 3 15 26-41 19

DIVIZIA B III

REZULTATE TEHNICE : U.M. 
Timișoara — Avîntul Reghin 
7—0, Minerul Lupeni — Victoria 
Călan 5—1, Chimica Tîrpăveni 
— C.F.R. Cluj-Napoca 4—1, C.I.b. 
Sighet — F.C. Baia Mare 2—3; 
Mureșul Deva — Armătura Za
lău 2—0, Aurul Brad — Gloria 
Bistrița 3—1, Minerul M. N. — 
Victoria Carej 3—0, U. Cluj-Na
poca — C.F.R. Timișoara 0—0, 
Metalurgistul Cugiț — Dacia O- 
răștie 1—0.

DIVIZIA C VII
REZULTATE TEHNICE: I.O.B. 

Balș — Știința Petroșani 2—0, 
Lotru Brezoj — Unirea Drobeta 
Tr. Sev. 4—1, Chimistul Rm. Vîl- 
cea — Minerul Rovinari 2—0, 
Metalurgistul Sadu — Construc
torul Tg. Jiu 3—1, C.S.M. Drobeta 
Tr. Sev. — Progresul Băilești 
3—0, C.F.R. Craiova — Minerul 
Motru 1—0,' Mecanizatorul Șimian 
— Unirea Drăgășani 1—0, Dierna 
Orșova —• Constructorul Craiova 
3—2.

DIVIZIA C VIII
REZULTATE TEHNICE: Mi

nerul Anina — Laminorul Nădrag 
3—1, Nera Bozovici — Electro
motor Timișoara 2—0, C.F.R. Si
meria — Gloria Reșița 4—0, Vul
turii Textila Lugoj — Minerul 
Ghelar 2—0, Metalul Oțelu Roșu
— Metalul Bocșa 2—0, Minerul 
Vulcan — Minerul Oravița 5—1, 
Unirea Sînnicolau Mare — Meta
lul Hunedoara 1—0, I.M. Orăștie
— Unirea Tomnatic 1—1.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN 
REZULTATE TEHNICE s

I.G.C.b. Hunedoara — Minerul 
Paroșenj 1—2, Minerul Aninoasa 
— Explorări Deva 3—0, Metalul 
Criscior — Minerul Uricani 0—1, 
Metalul Simeria — Energia Pa- 
roșeni 3—0, C.F.R. Petroșani — 
Parîngul Lonea 1—1, l'.M.C. Bîr- 
cea — Aurul Certej 1—1, Cons
tructorul Hunedoara — Auto Ha
țeg 0—0.

CLASAMENT

ETAPA VIITOARE : (joi, 27 
aprilie): F.C. Corvinul — Sportul 
stud. (1—3), ,,Poli“ Timișoara — 
A.S.A. (1—3), F.C.M. Reșița — 
F.C. Argeș (0—2), Jiul — U.T.A. 
(2—3), F.C. Constanta — F.C. O- 
limpia (1—2), F.C. Petrolul — Di
namo (1—2), F.C. Bihor — C.S. 
Tîrgoviște (0—1), Steaua — „Poli" 
Iași (2—3), „U“ Craiova — S.C. 
Bacău (1—3).

CLASAMENi

F.C. Baia M. 25 15 7 3 56-19 37
„U“ Cluj-N. 25 15 5 5 46-17 35
C.F.R. Cluj-N. 25 13 7 5 48-19 3.3
Gloria B-ța 25 14 4 7 51-20 32
Mureșul Deva 25 12 5 8 38-28 29
Vict. Călan 25 12 4 9 41-28 28
C.F.R. Timiș 25 11 5 9 30-22 27
Minerul M.N. 25 11 •'4 10 23-27 26
U.M. Timiș 25 10 5- 10 38-34 25
Met. Cugir 25 9 6 10 27-34 24
Chimica T. 25 10 3 12 34-37 23
Aurul Brad 25 9 4 12 30-35 22
C.I.L. Sighet 25 8 6 11 30-39 22
Dacia Orăștie 25 9 3 13 25-36 21
Min. Lupeni 25 10 1 14 22-43 21
Armat. Zalău 25 8 4 13 32-36 20
Vict. Cărei 25 it 3 15 16-46 17
Avînt. Reghin 25 2 4 19 12-79 8

CLASAMENT
C.S.M. D.T.S. 22 14 6 2 53- 7 34
Lotru Brezoi 22 11 6 5 38-21 28
I.O.B. Balș 22 14 0 8 38-22 28
Știința Petroș. 22 10 5 7 42-23 25
Chim. Rm. VI. 22 10 5 7 28-20 25
Min. Motru 22 11 2 g 31-34 24
Met. Sadu 22 9 4 9 24-31 22
C.F.R. Cv. 22 10 1 11 39-34 21
Dierna Orș. 22 8 5 9 32-29 21
Progr. Băii. 22 8 4 10 22-27 20
Min. Rovinari 22 8 4 10 20-36 20
Unirea D.T.S. 22 9 1 12 34-53 19
Mec. Simian 22 8 3 11 31-51 19
Constr. Ov. 22 7 2 13 35-41 16
Constr. Tg. Jiu 22 6 4 12 24-43 16
Unirea Drăg. 22 5 4 13 21-37 14

ETAPA VIITOARE : Chimistul 
Rm. VI. — Metalurgistul Sadu, 
Unirea Drăgășani — Dierna Or
șova, Progresul Băilești — Lotru 
Brezoi, Constructorul Craiova —■ 
C.F.R. Craiova, Știința Petroșani 
— Mecanizatorul Șimian, Unirea 
Drobeta Tr. Sev. — C.S.M. Dro
beta Tr. Sev., Minerul Motru — 
Minerul Rovinari, Constructorul 
Tg. Jiu — I.O.B. Balș.

Min. Anina 22
C.F.R. Sim. 22
Unirea Tomn. 22
Lam. Nădrag 22
Vuit. Lugoj 22
Met. Oț. Roșu 22
Unirea S.M. 22
Gloria Reșița 22
Metalul Hd. 22
Electromotor 22
Min. Ghelar 22
Min. Oravița 22
I.M. Orăștie 22 
Min. Vulcan 22
Nera Bozovici 22
Met. Bocșa 22

12 6 4 42-16 30
12 3 7 35-23 27
10 5 7 38-17 25
11 2 9 34-26 24
9 5 8 33-23 23

10 3 9 33-33 23
10 2,10 28-30 22
10 2 10 35-40 22
859 23-26 21

10 1 11 27-34 21
10 1 11 21-30 21

8 4 10 28-32 20
9 2 11 23-28 20
7 4 11 20-32 18
8 2 12 22-36 18
7 3 12 23-39 17

ETAPA VIITOARE: Unirea 
Sînnicolau — Nera Bozovici, Mi
nerul Oravița — Laminorul Nă
drag, Electromotor Timișoara — 
Minerul Vulcan, Metalul Bocșa 
— I.M. Orăștie, Metalul Hune
doara — Minerul Anina, Minerul 
Ghelar — Metalul Oțelu Roșu, 
Unirea Tomnatic — C.F.R. Sime
ria, Gloria Reșița — Vulturii Tx. 
Lugoj.

CLASAMENT
Aurul Certej 20 12 7 1 51-16 31
l.M.C. Bîrcea 20 13 2 5 42-18 28
Min. Anin. 19 11 4 4 38-21 26
Expl. Deva 19 11 3 5 44-24 25
Parîngul L; 20 10 5 5 31-25 25
Min. Uricani 20 11 2 7 40-27 24
Constr. Hd. 20 7 10 3 31-19 24
Auto Hațeg 20 9 3 8 41-25 21
Min. Paroș. 19 7 3 9 19-26 17
Prep. Petrila 19 7 2 10 35-36 16
I.G.C.L. Hd. 19 6 4 9 22-25 16
Met. Simeria 20 6 0 14 24-55 12
CFR Petroș. 20 5 1 14 32-63 11
Met. Criscior 19 4 2 13 15-46 10
Energ. Paroș. 20 4 1 15 21-60 9

ETAPA VIITOARE : (miercuri, 
26 aprilie) : Minerul Paroșeni — 
C.F.R. Petroșani, Parîngul Lonea 
— Metalul Simeria (se va juca la 
Aninoasa, terenul din Lonea fi
ind suspendat o etapă) Auto Ha
țeg — l.M.C. Bîrcea, Aurul Cer- 
t.'j — Metalul Criscior, Prepara
torul Petrila — Minerul Aninoa
sa (teren C.F.R.) Explorări Deva—. 
I.G.C.L. Hunedoara, Constructo
rul Hunedoara — Energia Paro
șeni. Minerul Uricani stă.
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Prezențe romanești
RIO DE JANEIRO 24 

(Agerpres). La cinema
teca Muzeului de artă 
modernă din Rio de Ja
neiro a avut loc deschi
derea „Săptămînii fil
mului românesc".

Au fost prezentate cu 
acest prilej filmele de 
scurt-metraj „Pictorul 
Ciucurencu" și filmul 
artistic „Cursa". „Săp
tămîna filmului româ
nesc" va continua pînă 
la 28 aprilie.

BUDAPESTA 24 (A-
gerpres). La Teatrul Mic 

” „Radnoti" din Budapes
ta au fost prezentate în 
premieră piesele „In 

\ căutarea sensului pier
dut" de Ion Băieșu și 
„Cîteva palme false" de 
Paul Everac în regia 
Iui Janos Gosztonyi și 
respectiv, Vilmos Dobai. 
Talentatul colectiv al 
teatrului „Radnoti" a 
interpretat cu mult suc
ces cele două lucrări ro
mânești.

Sesiunea extra
5

3 
â

ordinară a Adu 
nării Generale

■

dedicată Namibiei
(Agerpres). - 
s-au încheiat

Orientul Mijlociu 
Președintele Sadat respinge 
un acord de pace separat 

egipteano-israelian
CAIRO 24 (Agerpres). 

într-un interviu acordat re
vistei egiptene' „Octombrie", 
președintele Egiptului* Anwar 
El Sadat,'și-a reafirmat po
ziția potrivit căreia o pace 
dreaptă și durabilă în Ori
entul Mijlociu nu, poate fi 
rea izată decît printr-o solu-

ționare globală a conflictu
lui și printr-o rezolvare justă 
a problemei palestiniene. 
Sadat a respins informațiile 
din unele organe de presă 
referitoare la eventualitatea 
realizării unui acord de pace 
separat egipteano-israelian.

Declarațiile ambasadorului itinerant 
al S.U.A asupra modalităților de reluare 

a negocierilor de pace în regiune 
niat că etapa actuală 
este cea a propunerilor, 
mai degrabă, a „clarniCărir* 
și examinării dificultăților 
care au apărut în cursul ne
gocierilor". El a precizat că 
au fost examinate cu guver
nul egiptean aceste dificul
tăți și ele vor fi analizate 
și cu guvernul israelian, săp- 
lămîna viitoare.

Alfred Atherton a făcut 
cunoscut că președintele 
Sadat i-a încredințat un me
saj adresat președintelui 
Jimmy Carter.

CAIRO 24 (Agerpres). 
Ambasadorul itinerant 
S U.A., Alfred Atherton,

al 
a 

declarat, după primirea sa 
de către președintele Egiptu
lui, Anwar El Sadat, că dis
cuțiile sale cu oficialitățile 
egiptene au dus la o „înțe
legere mai clară" asupra 
modalităților posibile de re
luare a negocierilor de pace 
în regiune.

Relevînd că nu a fost pur
tătorul nici unei propuneri 
americane, Atherton a subli-

nu
ci.,

NAȚIUNILE UNITE 24 „(A- 
gerpres). • Luni, s-au deschis, 
la sediul din New York al 
Organizației., Națiunilor Uni
te, lucrările sesiunii extraor
dinare a Adunării Generale 
a O.N.U. privind Namibia. 
După cum s-a anunțat, a- 
ceastă sesiune, dedicată spe
cial problemei , namibiene, 
are loc în baza prevederi
lor .....................
de 
sesiunea 
1977.

în cadrul sesiunii va fi 
prezentat, între altele, un 
document adoptat la reuni
unea de la Lusaka a Con
siliului O.N.U. pentru Nami
bia, organism format din 25 
de state, între care și Româ
nia - care recomandă Adu
nării Generale a O.N.U. să 
reafirme responsabilitatea 
Națiunilor Unite față de a- 
cest teritoriu și integritatea 
sa teritorială și să asigure 
încetarea ocupării ilegale a 
Namibiei de către autorită
țile rasiste de la Pretoria.

GENEVA 24
La 22 aprilie 
la Geneva lucrările celei 
de-a 33-a sesiuni a Comisi
ei economice a O.N.U. pen
tru Europa (C.E.E./O.N.U.). 
Pe parcursul a două săptă- 
mîni s-au dezbătut pe larg 
probleme importante care 
privesc colaborarea în do
meniul economic dintre sta
tele europene în vederea

adoptării de noi măsuri 
acțiuni concrete care să con
tribuie la întărirea păcii pe 
continentul european.

Delegația română a parti
cipat activ la lucrările sesiu
nii, prezentînd numeroase 
idei și sugestii vizînd îmbu
nătățirea ■■ activității comisiei, 
a sprijinit propunerile avan
sate de alte state.

Si

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Și a venit ziua 
lămîilor negre ; Repu
blica : Chirurgii : Uni
rea : Sandokan —• tigrul 
Malaezici ; PETRTLA : 
Acțiunea Autobuzul ; 
ANINOÂSA : împușcă
turi sub clar de lună ; 
VULCAN : Ziua «loriei; 
LUPENI’ — Cultural : 
Căpitan la 15 ani.; Mun
citoresc : Hollywood,
Hollywood.

TV.

CAZUL ALDO MORO
unei rezoluții adoptate 

Adunarea Generală la 
sa ordinară din

Un nou comunicat difuzat de teroriști
ROMA 24 (Agerpres). 

Gruparea teroristă italiană 
autointitulată „Brigăzile ro
șii" a difuzat, luni, un nou 
comunicat, la Roma, Mila
no și Genova, cerînd, de
data aceasta, în schimbul 
vieții președintelui Consi
liului Național al Partidu
lui Demoerat-Creștin, Aldo

Moro, eliberarea a 13 tero
riști, ale căror nume silit 
făcute cunoscute.

Conducerea P.D.C., reu
nită de urgență la sediul 
din Roma al partidului 
pentru a studia mesajul, îl 
consideră ca autentic, sub 
rezerva examinării lui și de 
către experțiî însărcinați cu 
desfășurarea anchetei.

★
Reunită de urgență pen

tru a studia mesajul, con
ducerea P.D.C. a confirmat, 
din nou, luni după-amiază, 
că respinge ipoteza schim-

Alegerea noului președinte 
Yemenal R. A

Israel : se intensifică mișcarea 
pentru retragerea din teritoriile arabe 

ocupate
TEL AVIV 24 (Agerpres). 

Peste 350 de profesori și 
alte cadre didactice de la 
universitățile din Tel Aviv 
și Ierusalim au cerut pri
mului ministru Menahem 
Begin să-și schimbe poziția 
negativă în ce privește re
tragerea din teritoriile a- 
rabe ocupate.

Membrii corpului didac
tic universitar din Israel 
au semnat un manifest de 
solidaritate cu mișcarea 
„Pacea acum .!“. Manifestul 
arată că „politica guvernu
lui Begin face ca Israelul 
să-și piardă prietenii și să

devină tot mai izolat în lu
me, ceea ce afectează secu
ritatea țării și sporește pe
ricolul de război".

SANAA 24 (Agerpres). 
Ahmed Hussein Al-Ghashmi 
a fost ales, în unanimitate, 
de către Adunarea Poporu
lui, în funcția de președinte 
al Republicii Arabe Yemen. 
El este concomitent și co- 
mandant-șef al forțelor ar
mate.

in cadrul unei sesiuni 
traordinare, Adunarea
porului a adoptat o rezolu
ție care stipulează că pre
ședintele republicii este șe
ful statului, cu un mandat

ex- 
Po-

pe cinci ani, și exercită 
toate funcțiile și împuterni
cirile prevăzute în Constitu
ția promulgată în 1970.

Ghashmi a preluat funcția 
de președinte al Consiliului 
prezidențial, autoritate cole
gială, după ce fostul pre
ședinte, lorahim Al-Hamdi, 
a fost asasinat, în octombrie 
anul trecut.

bului de persoane avansată 
de „brigăzile roșii". Gio
vanni Galloni, secretar ge
neral adjunct al partiaului, 
a declarat presei că „deci
ziile Secretariatului P.D.C, 
rămîn valabile", iar demo- 
crat-creștinii nu vor trata 
cu „Brigăzile roșii", care 
îi consideră pe teroriști 
„prizonieri politici".

Imediat după difuzarea 
ultimului mesaj, și-a rea
firmat opoziția față d i ce
rerile formulate de „Bri
găzile roșii" și Direcțiunea 
Partidului Socialist Italian.

In același spirit s-a pro
nunțat și Biroul de presă 
al P.C.I., confirmînd atitu
dinea de refuz a orică
ror negocieri, cu teroriștii.

9,00 Teleșcoală. 10,00 
Antologia filmului pen
tru copii și tineret : 
Charles Chaplin. 11,00. 
In alb și negru. 11,4o Te
lex. 11,50 Închiderea 
programului. 16,00 Te
lex. 16,05 Teleșcoală. 
16,35 Curs de limba en
gleză. 17,05 Lecții TV. 
pentru lucrătorii din a- 
gricultură. 17,35 între
bări și răspunsuri. 17,55 
Hochei : Steaua — Di
namo. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 19,50 
Tn întîmpinarea zilei de 
1 Mai. 20,00 Roadele po
liticii partidului de dez
voltare economico-so- 
cială a țării — Azi ju
dețul Satu Mare. 20,25 
Cîntece patriotice. 20,40 
Teatru TV. : „Valiza cu 
fluturi" de Iosif Naghiu. 
22,00 Din muzica ȘÎ dan
surile popoarelor. 22,20 
Telejurnal.

RADIO
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Realizări
SOFIA 24 (Agerpres). 

In cursul anuluj trecut, 
producția de energie e- 
lectrică a Bulgariei a to
talizat 25 miliarde kWh, 
iar în acest ari urmează 
să crească cu 10 la sută, 
întregul spor se va rea
liza de centralele electri
ce ce folosesc drept com
bustibil cărbunele. De 
aici, necesitatea sporirii 
extracției de cărbune, ca
re, potrivit prevederilor, 
va atinge 29 milioane to
ne.

Ritmurile înalte de dez
voltare a energeticii și, 
implicit, a industriei căr
bunelui vor fi menținute 
și în anii următori. Ast
fel, în 1980 consumul de 
energie electrică va fi cu 
40 Ia sută mai mare de
cît în 1975. In această 
perspectivă, extracția de 
cărbune va atinge 
milioane tone.

MOSCOVA 24 
preș). Oamenii de 
din Moscova au elaborat

37—38

(Ager- 
știință

Nicaragua

Continuă
MANAGUA 24 (Ager

pres). In zona centrală a 
orașului Managua au fost 
semnalate noi ciocniri în
tre forțele polițienești și 
manifestanți civili, care se 
pronunțau în favoarea în
lăturării de la putere a re-

tulburările
gimului dictatorial al pre
ședintelui Somoza și pentru 
instituirea unui guvern de
mocratic în Nicaragua. E- 
fective ale Gărzii Naționa
li au lansat bombe cu gaze 
lacrimogene pentru a-i îm
prăștia pe demonstranți.

din țările socialiste 
o nouă metodă de sporire 
a trăiniciei materialelor 
sintetice. In baza acestei 
metode, trecerea polime
rilor din starea lichidă în 
cea solidă se face printr- 
un stadiu intermediar în 
cursul căruia — cu aju
torul unor aditivi '— se 
obține o masă gelatinoasă. 
In această masă se sting 
„tensiunile" interne care 
influențează negativ trăi
nicia materialelor sinteti
ce. Metoda oamenilor de 
știință din capitala sovie
tică a fost înregistrată ca 
invenție' de Comitetul de 
stat pentru descoperiri și 
invenții.

ULĂN BATOR 24 (A- 
gerpres). Ih acest an; în 
capitala R.P. Mongole, U- 
lan Bator, se va constxui 
un nou spital pentru 
copii. 
Cheltuielile legate de ri

dicarea spitalului sînt a- 
coperite din Fondul copi
ilor, creat din inițiativa 
feroviarilor din Ulan Ba-

să 
de 
să

din fondurile ob- 
au putut fi cons- 
mai multe grădL

tor, care s-au angajat 
participe la acțiuni 
muncă voluntară și 
folosească sumele obținute
pentru construirea unor - 
instituții destinate copii
lor. Inițiativa feroviarilor 
din capitală a găsit un 
larg ecou în țară și anul 
trecut, 
ținute 
truite 
nițe.

BERLIN 24 (Agerpres). 
Pe harta R.D. Germane 
va apare în curînd un 

■nou important obiectiv 
hidrotehnic; in districtul 
Karl-Marx-Stadt, în a- 
propierca orășelului Ei
benstock, se apropie de 
sfîrșit construirea unui 
lac de acumulare de 80 
milioane metri cubi. Re
zervele de apă de aici vor 
permite soluționarea com
pletă a aprovizionării cu • 
apă a 150 de orașe și sate 
din regiunile sudice ale 
R.D.G.

LA MAPUTO au început 
convorbirile oficiaie romano- 
mozambicane privind lărgi
rea schimburilor comerciale 
și dezvoltarea relațiilor eco
nomice bilaterale.

TRIBUNALUL ELECTORAL 
DIN ECUADOR a anunțat re- 
înscrierea a opt dintre cele 
13 partide politice recunoscu
te în mod oficia-l săptămîna 
trecută, autorizîndu-se astfel 
participarea lor la alegerile 
prezidențiale din vara acestui 
an.

PROIECTUL DE BUGET AL 
REPUBLICII ARABE EGIPT pe 
anul 1978, adoptat, recent, 
la Cairo, prevede, între al
tele, alocarea unor investiții 
de ordinul a 27 milioane 
de lire egiptene pentru fi
nanțarea planurilor de con
struire a unor noi căi rutie
re, în special în zona deltei 
Nilului și a provinciilor din 
sud. In acest moa, se aruta 
în capitala egipteană, se va 
asigura un tranzit mai ra
pid și mai ușor între regiu
nile țării - element impor-

tant în eforturile de dezvol
tare ale Republicii Arabe 
Egipt.

REPUBLICA COASTA DE 
rlLDEȘ se află pe locul al 
patrulea în lume în ceea ce 
privește producția de cafea, 
cacao, banane și ananas. 
Cu cei 4 000 000 de metri 
cubi anual de materie lem
noasă, Coasta de Fildeș se 
plasează pe primul loc în 
Africa. Aceste resurse de 
materii prime asigură tinerei 
republic, posibilitatea de 
a-și dezvolra și o industrie 
de preiucrare proprie și o 
balanță comerciala acuva.

A
FOST DAT PUBLICITARI un
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LA BUENOS AIRES

comunicat semnat de 
membri ai conducerii parti
dului Uniunea Civică Radi
cală, a doua forjă politică 
argentimană, prin care U.C.R. 
se pronunță pentru restabili
rea activității politice și nor
malizarea situației organiza
țiilor sindicale. Aceste ele
mente - se relevă în comu
nicat - reprezintă condițiile 
necesare pentru reluarea dia- 
logu.ui pe care forțele mili
tare aliate la conducerea 
țării s-au angajat să-i aibă 
cu sectoarele politice și e- 
conomice din Argentina.

REDACȚIA Ș! ADMINISTRAȚIA, Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefon 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții).

Aianifestație studențească împrăștiată 
cu brutalitate de

SALISBURY 24 (Agerpres).
- Poliția regimului de la Sa
lisbury a intervenit cu bru
talitate pentru a împrăștia o 
manifestație a studenților 
care se pronunțau împotriva 
așa-riumitei „reglementări in
terne". Sute de studenți de 
culoarp s-au îndreptat’ luni 
spre reședința pretinsului

poliția rhodesianâ
Consiliu Executiv <___ _ „ r.
leafirma ostilitatea față de 
„acordul" încheiat de lan 
Smith cu unu lideri mino
ritari din Rhodesia. Studen
ții și-au exprimat solidari
tatea deplină cu lupta Fron
tului Patriotic Zimbabwe, 
condus de Joshua Nkomo. și 
Robert Mugabe.

l\fj U-Si
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5,00 Buletin de știri. 
5,05 Ritmuri matinale. 
6,00 Râdioprogramul di- 

j mineții. 7,00 Tladiojur- 
nal. Buletin meteo-ru- 
tier. Sport. 8,00 Revista 
presei. 8,10 Curierul me
lodiilor. 9,00 Răspundem 
ascultătorilor. 10,00 Bu
letin de știri. 10,40 Mio
rița. Revistă de etnogra
fie și folclor. 11,00 Bu
letin de știri. 11,05 A- 
tlas folcloric. 11,35 Dis
coteca „U“ — Panta 
Rhei. 12.00 Buletin de 
știri. 12,05 Din comoara 
folclorului nostru. 13,00 
De la 1 la 3. 15,00 Clubul 
curioșilor. 16,00 Radio
jurnal. Buletin meteoro
logic. 16,15 Cîntec pa
triei. 16,25 Coordonate 
economice. 16,40 Noi în
registrări de muzică u- 
șoară'. 17.00 Buletin de 
știri. 17,05 Memoria pă
mântului românesc. 17,45 
Tezaur coral românesc. 
18,00 Orele serii. 20,15 
România — peisaj in
dustrial contemporan. 
20,30 Cadențe sonore. 
• Buletin de știri (ora 
21,00) 22,00 O zi într-o 
oră. 23.00 Bijuterii mu
zicale din opera „Elixi
rul dragostei" de Doni
zetti.
stop 
(Bule! 
rele :
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neața. In cursul după-

r................
I

23.30—5,00 Non 
muzical nocturn, 
ini de știri la o- 
24,00 ; 2,00 ;! 4,00).

VREMEA
meteorologică

comunică :
Stația

Petroșani
Ieri, temperatura maxi
mă a aerului la Petro
șani a fost de +17 gra
de, iar la Paring de +9 
grade. Minimele au fost 
de zero grade atît la Pe
troșani cit și la Paring.

Pentru următoarele 
24 de ore : Vreme în 
general frumoasă, cu 
cer variabil, mai mult 
senin noaptea și dimi-

amiezii, averse, locale 
însoție de descărcări e- 
lectrice. Vînt slab pînă 
la potrivit din sectorul 
sudic.
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