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După 
decadă

în întreprinderile 
miniere

St

INVESTIȚIILE MINIERE PENTRU ANUL 1979

Amplu program de dezvoltare 
a mineritului în Valea Jiului

„ritmicitate
Colectivul minei Lu

peni, după încheierea 
primei decade a lunii 
decembrie, se menține 
in fruntea întrecerii pe 
bazin atît prin cantita
tea de cărbune extras 
suplimentar — peste 
1700 de tone — cit și 
prin ritmicitatea reali
zărilor. Cele mai bune 
rezultate le-au înregis
trat sectoarele IV, I și 
VI.

Deși cu realizări mai 
modeste — doar 292 de 
tone extrase peste sar
cina de plan — I.M. Pa

roșeni a păstrat caden
ța pe care și-a impus-o 
— în nici una din cele 
10 zile ale primei de
cade colectivul minei 
nil a scăzut cota reali
zărilor sub nivelul sar
cinilor zilnice de plan. 
Cu rezultate bune — 
plus 199 de tone — a 
încheiat prima decadă, 
deși ritmicitatea reali
zărilor a cam lăsat de 
dorit, și mina Petrila..

La polul opus s-au si
tuat, în ordinea nerea- 
lizărilor, a minusului a- 
cumulat, minele Ani
noasa, Lonea, Vulcan și 
Bărbăteni, 
deri care 
din zilele 
de nu au 
sarcinilor 
bilite. Și 
tr-o
dacă nu ar fi avut sem
nul minus în fața rea
lizărilor zilnice, 
fost de invidiat.

Minele Uricani, 
zeni și Dîlja au 
iat decada, de < 
nea, cu un bilanț nega-

întreprin- 
în nici una 
acestei deca- 
trecut pragul 
de plan sta- 
aceasta prin-

,,ritmicitate" care

ar fi

, Live- 
înche- 

aseme-

• Prevederile planului de investiții pe 
1979 cuprind obligatoriu, pentru întreprin
derile miniere cu restanțe, și sarcinile fizice 
nerealizate în anul 1978.

Investițiile miniere re
prezintă calea esențială 
prin care se materializea
ză amplul program de 
dezvoltare al mineritului 
Văii Jiului în actualul cin
cinal. De realizarea în ter
men a obiectivelor de in
vestiții depinde asigurarea 
capacităților de producție 
ale fiecărei mine, realiza
rea în perspectivă a unor 
prevederi calitativ supe
rioare la toți indicatorii 
de eficiență economică.

Planul valoric de inves
tiții pe primele 11 luni a- 
le anului a fost depășit pe 
ansamblul întreprinderilor 
miniere din Valea Jiului 
cu peste 65 milioane lei. 
Cea mai mare cotă a de-

pășirilor, de aproape 15 Ia 
sută, se înregistrează în 

înzestrarea cu utilaje mi
niere, ceea ce denotă 
preocuparea constantă a 
conducerilor colective de la 
toate întreprinderile față 
de mecanizarea operațiilor 
în subteran, prin dotarea 
fronturilor de lucru 
tehnici și tehnologii 
de marc randament, 
care depinde crearea 
dițiilor de creștere a 
duetivității muncii atît în 
abataje și înaintări cit și 
în lucrările auxiliare. A.șa 
cum se estimează, la ni
velul întreprinderilor mi
niere din Valea Jiului vom 
încheia acest an la total 
investiții cu un volum su-

cu 
noi, 

de 
con- 
pfo-

plimentar de cea. 80 mi
lioane lei,

în ceea ce privește sar
cinile fizice la lucrările 
miniere, pe 11 luni se 
constată, totuși, o rămîne- 
re în urmă de peste 4 km. 
Cele mai mari restanțe a- 
parțin întreprinderilor mi
niere Bărbăteni (1248 ml), 
Livezeni (1255 ml), Uricani, 
Dîlja și Aninoasa. Au de
pășit prevederile fizice de 
plan, în mod deosebit, în
treprinderile Paroșeni, Lu- 
peni și Vulcan.

Ritmul de execuție 
investițiilor realizat în 
nul 1978 asigură condiți
ile de creștere în continua-
Ing. Gheorghe DAVIDESCU 

director tehnic 
Combinatul minier 

Valea Jiului

(Continuare în pag. a 2-a)

Fii de mineri, pe șantierul 
national al tineretului 

Canalul Dunăre-Marea Neagră
De cîteva zile, s-au 

întors din tabăra de 
muncă patriotică „Cum
păna", organizată în 
comuna Straja din ca
drul șantierului națio
nal al tineretului Dună- 
rea-Marea Neagră cei 
56 de elevi din anii trei 
de la Liceul industrial 
Vulcan și Liceul indus
trial nr. 1 Lupeni.

Pe parcursul a trei 
luni, acești băieți minu
nați, în postură de bri
gadieri — constructori, 
a<u împletit armonios 
activitatea productivă, 

de creație, cu cea cultu
ral—sportivă și vizite 
la unele întreprinderi 
industriale din 
Sub directa 
a maiștrilor 
de la liceele 
și Lupeni, 
Ianc, Anișor 
Alexandru Bogdan, ele
vii au participat Ia 
construcția turnului de 
apă, a unui decantor, a 
unui depozit de motori
nă, betonarea unui parc 
auto, ridicarea liniilor

lucrări de 
transportul a 
metri de cablu 
și taluzarea a 
sută de metri

f

zonă, 
îndrumare 
instructori 

din Vulcan 
Dumitru 

Gogoi și

telefonice, 
zidărie, 
sute de 
electric 
peste o
din . malul stîng al ca
nalului.

Valoarea tuturor lu
crărilor executate de a- 
cești fii de mineri se 
ridică la peste 200 mii 
lei.

Virgil Ducu, Zoltan 
Paljanos, Ștefan Bere- 
hoi, Florin Cojocaru de 
la Liceul industrial nr. 
1 Lupeni, Dan Chicea- 
nu, Marian Blaj, Cons
tantin German, Marian 
Gilon, Viorel Pavclo- 
nesc, Alecu Frățilă sînt. 
doar cîțiva dintre tindrii 
din Valea Jiului, care 1 
umezindu-și palmele cu 
sudoarea frunții, au 
muncit ou abnegație, 
înscriindu-și numele 
printre făuritorii gran
dioasei construcții na
ționale, Canalul Dună- I 
rea—Marea Neagră.

*
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Text si foto : 
Ștefan NEMECSEK

Dan Chiceanu ca și 
ceilalți brigadieri este 
felicitat de colegi în 
mijlocul cărora a re
venit.

O 1

K - IR

Festivalul național „Cîntarea României4*, ediția a Il-a

să îndemne la o și mai bună organizare in/fifiittam

Luminile de pe 
Casei de cultură 
troșani nu 
16 ore deoarece atîta timp 
a fost necesar, sîmbătă și 
duminică, pentru desfășu
rarea etapei municipale a 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României", ediția a 
Il-a. A fost un spectacol 
de mare diversitate, la ca
re au participat aproape 
1200 de artiști amatori din 
Valea Jiului. Și trebuie să 
facem o precizare : acest 
număr impresionant este 
doar o parte, cea mal re
prezentativă, selecționată 
la fazele orășenești, din 
mișcarea . educativă și cul- 
tural-artistică din Valea 
Jiului. A fost o mariifes-

scena 
din Pe- 

s-au stins

tare deosebit de interesan
tă care a sintetizat, în pes
te 70 de formații artistice, 
potențialul educativ-cultu- 
ral și artistic al oamenilor 
muncii stimulați de marea 
competiție a hărniciei și 
talentului — Festivalul na
țional „Cîntarea Româ
niei".

Pe scenă. au evoluat 
montaje îițerar-muzicale, 
brigăzi artistice, zeci de 
formații muzicale, poeți a- 
matori și dansuri (temati
ce, populare sau moderne), 
echipe de teatru, obiceiuri 
folclorice, creatori și inter- 
preți ale căror talent și for
ță creatoare s-au exprimat 
în forme de mare plastici-

cultural- 
Jiului, 
t sau 
social- 
astăzi

sau

în spectacol, grupul vocal folcloric al Casei de cultură din Uricani.
Foto : I. LICIU

tate. Educative, în conți
nutul de idei, și artistice, 
în forma de prezentare, 
fiecare formație a împletit 
în repertoriu tradiția cu 
actualitatea, piesele din 
folclor cu cele din creația 
artei noastre socialiste. în
treaga mișcare
artistică din Valea 
raportată, d j r e c 
mijlocit, la viața 
economică, se află
într-o etapă superioară de 
pregătire pentru a partici
pa activ la procesul de e- 
ducație comunistă. In mon
taje literar-muzicale in
genios structurate regăsim 
Ca un leit-motiv sentimen
tul istoriei noastre națio
nale, vechimea, unitatea și 
continuitatea poporului ro
mân care își clădește as
tăzi o nouă viață sub con-

ducerea partidului, 
brigăzi artistice inspirate 
cu un conținut de fapte 
concrete, specifice fiecărei 
întreprinderi, folosind cp 
pricepere satira și umorul 
dovedindu-se formații edu
cative necesare în proce
sul muncii și al .educației, 
în acest sens sînt orientate 
toate celelalte formații, 
cele mai multe și cu o bo
gată activitate în mijlocul 
colectivelor de oameni ai 
muncii. Un lucru foarte 

această pe- 
continuitatea 
artistică, ast- 
ce am văzut

important în 
rioadă este 
în pregătirea 
fel îneît tot
să participe efectiv la crea
rea unei vieți cultural ar
tistice permanente și _ de 
calitate. în ceea ce priveș-

Astăzi, la ora 17, în 
sala de apel a între
prinderii miniere Dîlja 
va fi- prezentat filmul 
cu tema „în semnul u- 
nei înalte prețuiri". Fil
mul este o ilustrare e- 
diflcatoarc a politicii 
interne și internaționa
le a României socialiste, 
a aprecierii de care se 
bucură această politică. 
Participă și conducerea 
centralei România-film. 
(T. V.)
♦------------
Odată cu intrarea în 

sezonul de iarnă, cînd 
stratul de zăpadă s-a a- 
șezat definitiv pe pîrti- 
ile din Paring, stadiul

I 
! 
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(Continuare in pag. a 2-a)

Premiera de gală a filmului 
ECATERINA TEODOROIU'
Ieri după amiază la cinematograful „7 Noiembrie"

și în aula Institutului de mine din Petroșani a avut 
loc premiera de gală a noului film românesc „Ecate- 
rina Teodoroiu", producție a Casei de filme (Jnu. Pu
blicul cinefil s-a întîlnit cu un grup de realizatori ai 
filmului : regizorul Dinu Cocea, actrița Stela Furco- 
vici — interpreta titulară, debutantă în film, artistă 
a Teatrului de Stat din Turda — actorul Alexandru 
Lungu, scriitorul Marin Teodorescu producător de
legat al Casei de filme, Iancu Caracota, actor și cas
cador. La premiera acestui merituos film despre 
pilda de patriotism a „eroinei de pe Jiu'" au parti
cipat tovarășii Teodor Rusu, secretar al Comitetului 
municipal de partid, Ion Stanciu, directorul gene-. 
ral al Centralei România film, reprezentanți ai între
prinderilor cinematografice din județ și din țară.

MAXJtAXAX>.A«Jl<AA<A/kA>iAA*.AA*A>UAA«AJ>.AA><AA>AA>A.A.AA:AAAUAAXAAAAAAAJ<AAA*«.AAA*«<AJJL<A«AAlU'>.AAJ>AAAAAA.O.XXA J«AAAAAAMju.AA.^J>.AA'«

I lucrărilor la noua caba
nă a Clubului școlar 
Petroșani, începută cu 
o lună în urmă, a de
pășit faza fundațiilor. 
Construcția noului o- 
biectiv va fi continuată 
în primăvară, u.rmînd 
ca în iarna viitoare co
piii Văii Jiului să be
neficieze aici de o bază 
didactică proprie.
(A.H.)
❖---------------

O veste pentru gos
podinele din 
La unitatea „Diana" 
apropierea 
tului cu 
„Straja"

Vulcan.
T'. i" din 
restauran- 

autoservire 
s-a pus în vîn- 

zare un nou produs — 
„Tăieței de casă“ — 

preparați de laboratorul 
patiseriei. Prețul — 18 
lei kg. (D.G.)

in/firmatn j
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Pin activitatea organizațiilor de sindicat
Activul obștesc—o puternică forță 
în înfăptuirea sarcinilor economice

în organizarea și desfă- nă pe care le, ridică forma- 
șurarea activității de în- . țiile de lucru și schimbu-
făptuire a sarcinilor . ce-i ' rile. Tocmai aici se, mani-
revin, comitetul sindicatu- , festă o atitudine combati- 
lui .de. la I.M. Lupeni se vă față de neajunsuri, oa- 
sprijină pe un larg activ menii se cunosc și se ajută
obștesc. Sînt cuprinși in mai bine între ei. ■
acest activ 342 mineri, 
mâiștri, tehnicieni și ingi
neri, 
că forță în 
•pefativă a 
curente, în 
multiplelor sarcini ce re
vin celor 10 comitete , de 
sindicat de secție și 50 de 
grupe sindicale existente 
în cadrul întreprinderii.

Experiența de pînă acum 
dovedește că acolo unde 
activul obștesc este antre
nat zi de zi în rezolvarea 
celor mai arzătoare pro
bleme ale 
schimbului sau 
«uitatele bune 
așteptate în 
producției și a 
înfăptuirea autoconducerii

cpnsțituind 0 puterhi-
soluționarea ț pelor de sindicat și al co- 
prob’emelor mitetelor Pe secții se păs

trează o evidență a propu
nerilor, a sesizărilor și re- 
clamațiilor' făcute de oa
menii muncii. Cadrele din 
activul obștesc vin zilnic 
la comitetul sindicatului 
cu probleme, pe care le ri
dică oamenii și se cer so
luționate, sprijinind în a- 
cest fel grupele sindicale 
în activitatea de soluțio
nare a propunerilor, sesi
zărilor și reclamațiilor. 

Cu rezultate bune se fo
losește activul obștesc și 
în activitatea de întărire

cuprinderea

sectorului, 
brigăzi, re- 
nu se lașă 
organizarea 
muncii, în

muncitorești. De regulă, în 
cadrul sectoarelor I, V, 
XI, XII și XIII, unde se 
obțin rezultate bune în în
deplinirea sarcinilor eco
nomice, grupele sindicale 
sprijinite efectiv de cadre
le activului obștesc, îndru
mate îndeaproape de or
ganizațiile de partid, își e- 
xercită din plin rolul edu
cativ. La toate adunările 
grupelor sindicale din sec
tor participă reprezentan
ți ai C.O.M. și ai comitetu
lui sindicatului, se dezbat 
și se soluționează proble
mele de ordine și discipli-

Cariera de piatră Bănița. Tehnicianul Vasilică 
Vladislav împreună cu muncitorii Rusalin Dragotă și 
Vasile Corbei delimitează porțiunea în care se va 
face o nouă pușcare. Foto : Gh, OLTEANU
«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a !»•••••••••••••••
• (Urmare din pag. 1)

re a capacităților de pro
ducție pentru subteran, ca 
și la suprafață pentru ins
talațiile de preparare a 
cărbunelui de la Coroești 
și Petrila.

Privind cauzele care au 
condus la nerealizărj în 
cazul lucrărilor miniere de 
deschideri, trebuie să enu
merăm în primul rînd fap
tul că nu au fost’ folosite 
la posibilități reale combi
nele de înaintare în steril 
aflate în dotarea minelor 
Ljvezeni, Bărbățeni, Uri
cani, Petrila și Vuloan, 
Doar la Lupeni s-au obți
nut realizări la nivelul e- 
X.igențplor -- în jur de 100 
ml avansări lunare, și a- 
eeasta nu în fiecare lună, 
O altă cauză, organizatori
că, a aceleiași stări de 
lucruri a fost slaba apro
vizionare a brigăzilor, cu 
armături metalice, vagone- 
te și materiale de betona- 
re. Aceste neajunsuri sînt 
nemijlocit legate și de ca
litatea slabă a asistenței 
tel mice la locurile de mun
că.

> Pentru anul viitor, una 
din sarcinile noastre de 
bază ale celor oare execu
tă, urmăresc și răspund 
de- realizarea planului fi
zic de lucrări miniere sub
terane este folosirea la 
parametri prevăzuți a com
binelor de înaintare, ma
șinilor de încărcat și căru
cioarelor de perforat.

mai bipe între ei. ■
In spiritul hotărîrii Ple

narei C.C. aL P.C.R. din 
martie a.c., la nivelul gru-

Generalizării Inițiativelor muncitorești — 
toată atenția !

Comitetul sindicatului 
sectorului I de la I.M. Pe
trila a avut în centrul 
preocupărilor sale, la în
ceputul acestui an, și ge
neralizarea inițiativelor 
muncitorești. în adunările 
grupelor sindicale au fost 
prezentate și dezbătute pe 
larg criteriile și posibili
tățile concrete de aplicare 
a acestora. Cei șase maiș
tri care aplică inițiativa

Capacitatea de mobili
zare a brigăzilor, potenția
lul lor, trebuie, de aseme
nea superior valorificat. 
Numărul brigăzilor care 
și-au realizat planul lună 
de lună în lucrările de 
deschideri este sporit față 
de cel din sectoarele pro

Investițiile miniere 
pentru anul 1979

ductive. Aceasta dovedește 
că există o bună capaci
tate de organizare la nive
lul brigadierilor și al șe
filor de schimb, capabili 
să asigure realizarea rit
mică a planului. Cele mai 
concludente exemple le re
prezintă în acest sens bri
găzile conduse de Augus
tin Demeter, Hie Chiron, 
Alexandru Laszlo, Ioan 
Grigorescu, Constantin Ni- 
ță. în investiții lucrează 
în general brigăzi omoge
ne, puternice care activea
ză de mulți anj cu succese 
constante la execuția pu
țurilor, la săparea și beto- 
narea galeriilor și lucrări
lor speciale. General izînd 
experiența acestora, prin 
măsuri organizatorice com
petente, operative și con
tinue, prin asistență tehni-

a ordinii și disciplinei, 
(ta urmare a vizitelor e- 
fectuate de grupe ale ac
tivului obștesc, la domici
liul celor care absentează 
nemotivat, numărul nemo
tivatelor la nivelul între
prinderii a scăzut de la o 
medie zilnică de 85, la nu
mai 35 in ultimul trimes
tru, Rezultate bune există, 
clar și loc pentru mai bine 
în activitatea unor grupe 
sindicale. în cadrul celor 
de la sectoarele II, III și 
IV, bunăoară, unde acti
vul obștesc nu este antre
nat cu perseverență în re
zolvarea problemelor, nu 
se țin la timpul planificat 
adunările de grupă și nu 
există o colaborare strînsă 
între birourile grupe; sin
dicale și conducerile teh
nice ale sectoarelor în ce
ea ce privește întărirea or
dinii și disciplinei. De ace
ea și aic; se impune să 
se acorde atenția cuvenită 
atragerii activului obștsec 
la impulsionarea și spriji
nirea activității grupelor 
sindicale.

„Dirigenția muncitoreas
că" au fost evidențiați în 
fața colectivului pentru 
rezultatele bune obținute 
în întărirea ordinii și dis
ciplinei. Cu toate acestea, 
la nivelul grupelor sindi
cale s-a făcut prea puțin 
în privința generalizării i- 
nițiativelor muncitorești. 
Faptul că doar trei forma
ții de lucru aplică inițiati
va „Brigada înaltei pro
ductivități", nu este nici
pe departe mulțumitor. La 
nivelul sectorului există 
posibilitatea extinderii a- 
cestei inițiative și intro
ducerii „Contului colector 
de economii al sectorului" 
ca m i j 1 o c impor
tant de economisire, a 
materialelor, explozivi

lor și pieselor de schimb. 
Comitetul sindicatului pe 
sector trebuie să dea mai 
multă atenție în viitor ge
neralizării inițiativelor 
muncitorești, care sînt o 
expresie a noii atitudini 
față de muncă, un puter
nic mijloc educativ și de 
sporire a producției de căr
bune.

că pe fiecare schimb, este 
necesar ca toate brigăzile 
să fie mai bine aprovizio
nate, iar plasarea lucrări
lor să se facă eu efective 
necesare, astfel îneît să se 
creeze garanția realizării 
planului lună de lună, de 

către fiecare brigadă și 
sector.

Sarcinile valorice de in
vestiții ale întreprinderilor- 
miniere din Valea Jiului 
sînt cu circa 28 la sută mai 
mari în anul viitor în com
parație cu cele din 1978. 
Așa cum s-a stabilit, sar
cinile fizice care nu au 
fost realizate de către în
treprinderi în acest an se 
reportează pentru anul 
1979, ca sarcini restante 
ce trebuie recuperate. Din 
analiza preliminarelor, e- 
feetuată la fiecare mină 
în parte, rezultă că sînt 
create toate condițiile 
pentru atacarea la timp 
a lucrărilor miniere prin
cipale. Anul viitor este 
caracterizat de începerea 
unui foarte mare număr 
de puțuri — numai la I.M.

Evoluează grupul vocal al cadrelor didactice de la Școala nr. 6 Petrila.

Un moment de sinteză culturală
care trebuie să îndemne 

la o și mai bună organizare
• (Urmare din pag. 1)

te valoarea artistică, con
diție a eficienței educati
ve, activiștii culturali tre
buie să manifeste în con
tinuare o permanentă preo
cupare îndreptată spre 
menținerea formațiilor, e- 
voluția lor șl crearea al
tora, noi. Pornind de la 
poten țialul cu] tural-a rlisti c 
existent acum în Valea 
Jiului așteptăm inventivi
tate în organizarea unor 
activități destinate oame
nilor muncii, noi forme și 
metode în perfecționarea 
vieți; culturale.

Pe lîngă fapte cultural- 
educative și artistice fru
moase (cum au fost corul 
mixt de la Vulcan sau cel 
al minerilor de la Petrila, 
aplaudat la scenă deschi
să ; grupuri vocale, dan
suri tematice și populare 
la Petrila, Lupeni sau U- 
rican; etc.) am remarcat 
absența unor formații pe 
care le-am văzut nu de 
prea mult timp (corurile 
de la Lonea, Uricani, mina 
Aninoasa, cel bărbătesc din 
Petroșani și Lupeni). A- 
ceasta vădește preocupa
rea scăzută a unor organi
zații de partid, sindicat și 
tineret de la unitățile e- 
conomice pentru domeniul 
educativ. In aceste două zi
le am constatat încă 0 da

Lupeni vor fi la un mo
ment dat patru puțuri în 
execuție. Sarcini deosebite 
ridică pentru conducerile 

’ tehnice și deschiderea 
timpurilor miniere noi: la 
mina Iscroni orizonturile 

300 și 370, la mina Petri- 
la-sud orizonturile 475 și 
575, în cîmpul minier Ho- 
biceni orizonturile 400 și 
500. în paralel se continuă 
deschiderea unor orizont- 
turi principale la minele 
in funcțiune.

La fiecare întreprindere 
minieră, realizarea planului 
de investiții este o proble
mă de dezvoltare a capa
cităților de producție. Prin 
urmare, ea trebuie să se 
situeze în centrul atenției 
conduceri lor colective, al 
directorilor de întreprin
deri, să fie urmărită siste
matic la toate minele, cu 
d e o s e’b i re la ce
le care în anii vi
itori se dezvoltă în ritm 
susținut : Lupeni, Uricani, 
Livezeni, Paroșeni, Vuloan 
și Bărbățeni. Un rol ho- 
tărîtOr revine în acest sens 
conducerilor colective ale 
întreprinderilor, în timp 
ce compartimentele de re
sort și sectoarele de in
vestiții, conducerile, aces
tora au datoria să ducă 
la îndeplinire, zi de zi, 
propriile măsuri stabilite 
în vederea realizării inte
grale a sarcinilor viitoare. 

tă că doar la Vulcan, U- 
ricani și Aninoasa se ma
nifestă un interes constant 
pentru modul cum este 
reprezentată looalitatea din 
punct de vedere cultural.

Etapa municipală a Fes
tivalului național „Cînta
rea României", ediția a

La Petrila

Un reușit concurs 
cultural-artistic 
al pionierilor

La clubul sindicatelor 
din Petrila s-a desfășurat 
sîmbătă și duminică faza 
orășenească a concursului 
cultural-artistic al pionie
rilor, manifestare integra
tă în Festivalul național 
„Cîntarea României", edi
ția a Il-a. în spectacole au 
evoluat peste 1400 de pio
nieri și școlari cuprinși în 
cele 39 de formații 
care s-au întrecut prin 
vers, muzică și dans. A 
fost o frumoasă și comple
xă acțiune cultural-artisti- 
că la sfîrșitul căreia a fost 
stabilit un clasament . va
loric : coruri (clasele II— 
IV) I — Școala generală 
nr. 6; (clasele V—VII) I 
— Școlile generale nr. 5 și 
nr. 6. La genurile montaj 
literar-artistic și brigadă 
artistică, primul loc a fost 
acordat formațiilor Școlii 
generale nr. 1. Talentul 
pionierilor s-a exprimat și 
în alte tipuri de formații I 
orchestră de muzică popu
lară, muzică folk, grupuri

Răspundem cititorilor
• DUMITRU I. CONS

TANTIN, Uricani : Fireas
că și lăudabilă preocupa
rea dv. pentru condițiile

• CRĂCIUN MOLDO
VAN, Uricani : Perioada 
cit televizorul nu poate fi 
reparat, se scoate din cea 
menționată în contractul 
de garanție, iar dacă în 
timpul prevăzut în același 
act, 60 zile, atelierul co
operativei nu poate procura
piesa ori ansamblul 

de piese pentru efectuarea’ 
reparației, cooperativa' este 
obligată să vă elibereze do
vezile necesare pentru a 
restitui televizorul magazi
nului de ia care l-ați cum
părat în schimbul altui 
aparat.

• LIUȚA NICOLAE, 
Vulcan: Scrisoarea pe ca
re o adresați redacției am 
trimis-o spre analiză con
ducerii E.T Petroșani, care 
va studia dacă este opor
tună introducerea autobu
zelor pe traseul la care vă 
referiți.

• grigore baluja, 
Vulcan : Aveți dreptate în 
unele privințe. în altele 
însă afirmațiile sînt exa
gerate. Intervenind la pre- 
parația din Coroești, am 
fost informați că ați pri
mit rațiile de cărbune Ia 
care aveți dreptul. Dacă 
lucrurile nu stau așa, re
veniți.

Il-a, a sintetizat într-o i- 
magine frumoasă nu nu
mai un marc număr de ar
tiști amatori, dar și tot ce 
este mai valoros, desehi- 
zînd noi perspective vieții 
educative și cultunal-artis- 
tice din toate localitățiile 
Văii Jiului.

vocale, revistă literar-mu- 
zîcal-coregrafică (la toate 
acestea s-a remarcat Școa
la generală nr. 6), soliști 
de muzică populară (Școa
la generală nr. 2), dans te
matic (Școala generală nr. 
4), momente folclorice 
(Școala generală nr. 3 cu 
obiceiul „Măsuratul oilor”), 
teatru (Școala generală nr. 
2), dansuri populare (Li
ceul industrial și Școala 
generală nr. 3), recitatori. 
Toate aceste formații se 
pregătesc în continuare 
pentru a reprezenta școlile 
orașului Petrila la apro
piata fază municipală a 
concursului.

Pe lingă talentul și sin
ceritatea copiilor, specta
colele au evidențiat, într-o 
formă foarte convingătoa
re, preocupările existente 
în școli pentru formare^ 
și stimularea personalității 
tinerelor generații, în con
tact nemijlocit cu munca 
și cultura.

T. SPATARU

de pregătire a echipei de 
fotbal Minerul din loca
litate. Din discuțiile purta
te cil factori de răspunde
re, cit și cu unii Jucători, 
am constatat că o bună 
parte din deficiențele sem
nalate gu fost remediate. 
Cît. privește terminarea lu
crărilor la popicărie și 
ștrand, aveți dreptate. Poa
te se vor termina anul vi
for. .

• ION ILIE, Vulcan : 
Nu înțelegem la ce vă re
feriți. Nu sîntem în măsu
ră nici să vă oferim lo
cuință, nici să vă evacuăm 
din aceea pe care o aveți 
în prezent. Deplasîndu-ne 
la Consiliul popular al o- 
rașului Vulcan, am lost 
informați că ați primit re
partiție pe locuința soli
citată. Credem că sînteți 
mulțumit.

• CRIȘAN BARBU, Pe
troșani : Mulțumiri publi
căm la rubrica „Mica pu
blicitate". Contracost, bi
neînțeles.
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15, 6 4 5 18-17 16
în deplasare ; victorii cu Uni- 

Drăgășani și Constructorul Craiova, egaluri cu

Apele s-au 
limpezit11 pînă la 

primăvară
Cu m0ciurile

etapă a diviziei A de fot
bal s-a definitivat, pînă la 
primăvară, și situația e- 
chipelor în clasament. în- 
.vinși în Capitală cu scorul 
de 4—1, de Steaua, fotba
liștii de la Jiul au coborît 
de pe locul 9 pe locul 11 
ân clasament, unde 
„ierna" pînă 
cînd începe 
pionatului.

Victoria la 
dar meritată

3

- ■ yiî

Safey.-'.: ■ • •y

• Puncte eîștigate
i'ea
Metalurgistul Sadu și Metalul Rovinarl ; • Puncte 
pierdute acasă : înfrângeri cu C.F.R. Craiova și Pan
durii Tg. Jiu, egaluri cu Dierna Orșova și Minerul 
Lupeni ; • Locul pe care s-a menținut cel mai mult
— 6; • Cel mai bun loc ocupat — 5, după victoria 
în deplasare din ultima etapă ; • Cel mai slab loc
— 16, după primele cinci etape, din care două înfrîn- 

pe teren propriu, loc pe care s-a menținut 3 e-

l f f l i i • j
din ultima vingătoare au urcat sim

țitor pe „treptele" clasa- 
- meniului. în schimb, pier- 
' zînd -cu 0—1 și la Buzău, 

F.C. Bihor a preluat, fără 
drept de apel, „lanterna", 

' realizînd doar 11 puncte 
din 34 posibile. Deși învin
gătoare cu 1—0 în fața u- 
niversitarilor craioveni, 
Chimia Rîmnicu Vîlcea se 
situează pe locul 17 în 
clasament, iar „Poli" Timi
șoara, cîștigînd cu 3—1 me
ciul cu CorVinul Hunedoa
ra, rămîne pe locul 16. 
Spectaculos și meritat sal
tul în clasament al ieșeni
lor, care, după victoria cu 
4—1, în fața arădanilor, 
saltă pe locul patru în cla
sament. Aceasta ar fi, pe 
scurt, radiografia ultimei 
etape.

După cum se știe, echi
pele intră într-o scurtă, 
dar meritată vacanță. Jiul 
însă mai are miercuri 
susținut în deplasare 
doua manșă din cadrul 
nalei „Cupei Balcanice" 
formația iugoslavă N. 
Rijeka. Așteptăm de la

vor
în 4 martie, 
returul cam-

ce a fost trasă

limită, 1—0, 
a argeșenilor 

in fața dinamoviștilor 
cureșteni le-a adus 
portarilor echipei din 
iești satisfacția de a-și 
dea „idolii" încununați 
taurii de „campioni 
toamnă". Băimărenii, 
vinși cu 2—0 la Tîrgoviște, 
au fost nevoiți să se mul
țumească cu locul doi, un 
loc care îi onorează însă 
pe elevii lui 
Steaua, care a 
pe primul loc 
multe etape, s-a trezit în 
finalul turului doar cu 
„bronzul". în urma victo
riilor obținute de Sport 
club Bacău (4—2 cu A.S.A. 
Tg. Mureș) și Sportul stu
dențesc (5—0 cu Olimpia 
Sa tu Mare), echipele în

bu- 
su- 
Pi- 
ve- 
cu 
de 
în-

Mateianu. 
„strălucit" 
cele mai

de 
a 

fi
til 
K.
e- 

chipa noastră o comportare 
meritorie.

D. CRIȘAN

CLASAMENTUL

1. F.C. Argeș 17 10 1 6 25-17 21
2. F.C. Baia Mare 17 10 1 6 18-16 21
3. Steaua 17 8 4 5 30-20 20
4. „Poli" Iași 17 8 3 6 21-16 19
5. C.S. Tîrgoviște 17 8 3 6 19-15 19
6. Dinamo 17 6 6 5 20-13 18
7. S.C. Bacău 17 8 2 7 22-16 18
8. F.C. Olimpia 17 8 2 7 17-22 18
9. „U" Craiova 17 5 7 5 19-14 17

10. Sp. studențesc 17 6 5 6 24-21 17
11. Jiul 17 7 3 7 21-23 17
12. A.S.A. 17 6 0 6 21-27 17
13. U.T.A. 17 6 4 7 26-22 16
14. Gloria 17 7 2 8 19-26 16
15. F.C. Corvinul 17 6 3 8 22-25 15
16. „Poli" Timișoara 17 5 3 9 16-22 13
17. Chimia 17 4 5 8 16-31 13
18. F.C. Bihor 17 4 3 10 17-27 11

geti 
tape.

După 
cortina peste prima parte
a campionatului diviziei 
C, se impune un bilanț, 
dar și o retrospectivă asu
pra comportării uneia din
tre combatantele noastre 
„MINERUL" Vuloan din 
seri,a a VII-a, a celui de al 
treilea eșalon al fotbalului 
nostru.

De fapt la sfîrșitul tu
rului campionatului, Mi
nerul Vulcan s-a situat pe 
o poziție onorabilă (locul 
5), după teamuri presti
gioase ca Pandurii Tg. Jiu, 
C.F.R. Craiova, Dierna Or
șova și Minerul Lupeni, 
toate vizînd un loc 
soarele diviziei B.

Privită în ansamblu, 
comportarea echipei a îm
brăcat două aspecte. Pri
mele etape s-au desfășurat 
în nota obișnuită a echipei 
care în anul trecut s-a 
menținut în permanență 
sub spectrul retrogradării. 
Schimbări în vechea for
mație nu s-au produs și 
bineînțeles, nici rezultatele 
nu puteau fi altele. în a- 
semenea situații, conduce
rile cluburilor, printre pri
mele măsuri, schimbă con
ducerea tehnică — antre-

sub

norii. Ceea ce s-a întâm
plat și la Vulcan. Nu în
totdeauna asemenea măsuri 
duc însă Ia rezultatele 
scontate. De această dată 
s-a întîmplat să fie bine. 
Noul cuplu de antrenori 
(Stadelli — Dodu) a reușit 
să schimbe concepția echi
pei și au început să apară 
rezultatele. în următoare
le zece etape (pînă la sfîr- 
șitul turului campionatului) 
Minerul Vulcan nu a mai 
suferit decît o singură în
frângere, ia Băilești, întrro 
partidă din care se putea 
obține un punct. Cele șase 
puncte pierdute pe teren 
propriu ar fi putut plasa 
în această situație forma
ția din Vulcan pe locul 
secund, după Pandurii Tg. 
Jiu. Dar la toate acestea 
trebuie să mediteze jucă
torii și conducerea asocia
ției din V u l c a n. Cît 
despre galerie trebuie să 
spunem
felul cum1 și-a încurajat de 
cele mai multe ori favori- 
ții, s-a ridicat la nivelul 
multor galerii fair play de 
pe marile stadioane.

C.A. VOINESCU

Cit

că prin

Odată eu începerea nou
lui an școlar, la Casa pio
nierilor și șoimilor patriei 
din Lupeni, a luat ființă 
o secție de schi alpin și 
fond. în prezent, frec
ventează cu regularitate o- 
rele de antrenament 80 de 
copii. Demn de rele
vat este faptul că noua 
secție de schi, ce activea
ză pe lingă Casa pionieri
lor și șoimilor patriei din 
Lupeni, a fost, dotată anul 
acesta cu un mare număr 
de mînischiuri cît și cu 
echipamentul complet ne
cesar unui schior, 
după

Debut promițător 
al sportului alb

toate 
copiilor, 
de pre- 
început 
schi pe

mărimea
După un program 
gătire la sală au 
antrenamentele pe 
role și pe cetină de brad, 
la care și-au dat concursul 
un grup de elevi inițiali 
din orașul Vulcan în frun- - 
te eu profesorul I mi irig . 
Iacob.

•• .

Foto: Gh. OLTEANU
sau

tind joc handbal,
mă dărui intru totul...

Cu un ultim reflex, Avramovici reușește să res
pingă balonul care „intenționa" să încerce pentru a 

doua oară plasa porții apărată de el.

aS i aj
■ ■s

i»

Eduard Tureschi, 
«înteți portarul echipei 
de handbal Știința—Uti
lajul Petroșani, v-am vă
zut jucînd des, scoțînd 

sau 
pînă 

de 9

mingi foarte grele 
pasînd pivotului 
spre linia adversă 
metri.

— Handbalul e 
mea pasiune. C" 
handbal, mă dărui întru 
totul.

— Sînteți student în a- 
nul II la Facultatea de 
mine, ingineri, la zi. în
cadrarea ca jucător la 
Știința—Utilajul coincide 
cu începutul studenției ?

— Da. După satisface
rea stagiului militar, am 
venit de la A.S.A. Tg. 
Mureș să dau examen la 
I.M.P. Am venit mînat 
de cîteva mari pasiuni 
mineritul, handbalul,

marea
Cînd joc

speologia și..." poezia — 
sînt membru al cenaclu
lui „Orizont" și am pu
blicat în „Forum studen
țesc".

— Am auzit de la co
legi că ați contribuit de
cisiv la promovarea echi
pei în divizia B.

— Se poate. Am sus
ținut meciul de baraj cu 
Constructorul Oradea și 
am cîștigat la patru go
luri diferență. De fapt 
au contribuit la victoria 
noastră toți colegii din 
echipă : 
pitanul echipei, student 
în anul V, Tiberiu Pali, 
Ioan Ungureanu, studenți 
și ceilalți. :

— Ce înseamnă hand
balul pentru dumnea
voastră?

— Este 
ne și un 
testare a 
în poartă

pentru un portar de 
handbal înseamnă o vic
torie pentru echipă, 
cel puțin un meci nul. 
Bineînțeles, atît echipa 
cît și antrenorul nostru 
Eronim Ceacu au încre
dere în mine, ceea ce mă 
onorează dar, cu atît 
mai mult, mă obligă. Mă 
pregătesc cu multă conș
tiinciozitate, meci de 
meci, iar visul meu este 
să ajung printre- cei mai 
buni jucători. De fapt 
trăiesc fiecare meci cu 

loan Gliga, că- toată inima.

o mare pasiu- 
mod de mani- 

personalității. 
. . mă simt’ alt

om, mai ales cînd îmi 
spun că de felul în care 
apăr depinde încrederea 
în victorie a întregii e- 
chipe. Oricît de bine ar 
juca băieții în atac, ei 
trebuie să știe că în spa
te au un om de încre
dere. O zi foarte bună

— Vă înțelegeți 
cu colegii ?

— Foarte bine.

bine

_____ ___ _ Unii 
Sînt nou veniți : Ștumbi- 
lich, Helmuth, Radu C-o- 
dreanu, studenți în anul 
I.

— Ce vă propuneți 
pentru viitor ?

— Să jucăm cît mai 
bine, să nu dezamăgim 
entuziaștii noștri supor
teri și să obținem rezul
tate cît mai frumoase în 
pregătirea noastră profe
sională.

Ioan Dan BALAN

!
1
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A doua ieșire în aer li
ber a avut loc la cabana 
„Straja" Lupeni unde, spre 
satisfacția copiilor, s-a fă
cut primul contact direct 
cu zăpada. Pe lingă cei 50 
de elevi care și-au pus 

prima oară schiurile pe pi
cioare a fost prezent și un 
grup de elevi, care, sub 
conducerea profesoarei An
gela Man ole, se pregătesc 
pentru competițiile : Fes
tivalul sportului de iarnă 
(ce va avea loc între 2—9 
ianuarie 1979), „Olimpia
da albă a Văii Jiului" 
(22—28 decembrie 1978).

Douăzeci de mici schiori 
din Lupeni își vor petre
ce vacanța de iarnă într-o 
tabără a C.N.P., din orașul 
Bălan, județul Harghita. 
Se preconizează înființa
rea pe lîngă Casa pionieri- 

- lor și șoimilor patriei din 
Lupeni a unei tabere de 
schi la una din cabanele 
din apropiere, unde mieii 
schiori își vor continua 
pregătirea.
Ioan MONDOCA, coresp.

Competiție 
de schi

Cabana „Pasul: Vîlcan"- a 
fost duminică gazda pri
mului concurs de schi fond 
organizat de C.O.E.J’.'S. 
Vulcan. . Cei 30 de concu- 
renți, s-au întrecut 
cu multă ardoare pentru 
ocuparea unor locuri frun
tașe, mai ales că avea și 
un caracter de selecție in 
vederea participării la can
tonamentul organizat de 
Ministerul învâțămîntului 

și Educației la Piatra Ar
să în perioada 15—28 de- 

' cembrie 1978. Iată și ordi
nea primilor clasați pe ca
tegorii de vîrstă : Lumini
ța Trandafir, Voica Amza, 
Paulina Frîncu, Elena Că- 
pîinean, Marcel Pleșa, Er
nest Czimbalmos, Gheor
ghe Coșbveanu, loan Gri- 
șu, Marius Popescu. (Prof. 
Alfred IMLING)

.V.VAVA'AW.W.W.WAV.VA'AV .WAV.'.W.VAW.W.’.V.'.W.W.'.'.V

întreceri in cinstea zilei de 30 Decembrie
Consiliul municipal al sindicatelor, în colaborare 

cu C.M.E.F.S., a organizat, la nivelul orașului Petro
șani, etapa orășenească a tradiționalei competiții do
tată cu „Cupa — — ............................. '
popice, tenis de

• ȘAH. Cei 14 
pan ți, reprezentînd 
întreprinderi și 
din Petroșani, au oferit în 
cele peste 4 ore de între
cere dispute interesante. 
Cîștigător al concursului a 
fost Nicolae Dubaru de la 
l.C.M.M.

• POPICE. întrecerile 
de popice organizate pe a- 
rena asociației „Construc
torul minier" din Petro
șani s-au bucurat de par
ticiparea tinerilor amatori 
de popice de la I.M. Li- 
vezeni, l.C.M.M, și Unita
tea de pompieri din Petro
șani. După lansarea a 40 
de bile mixte de către cei 
4 componenți ai fiecărei

30 Decembrie" la disciplinele : șah, 
volei.masă și 

parti ci- 
diferite 

instituții

echipe, primul loc în cla
sament a fost ocupat de 
formația „Dinamo" Petro
șani care a totalizat 468 
p.d. fiind urmată de I.M. 
Livezeni cu 452 D.d. La in
dividual, cei mai preciși 
lansatorj a; bilei de texto- 
lit s-au dovedit Ludovic 
Grebinecz (l.C.M.M.) cu 
138 p.d. și Nicolae Ilie (Di- 
nam°) cu 136 p.d.
• TENIS DE --------

Sala de antrenament 
Clubului sportiv școlar 
găzduit întrecerile de 
nis de masă la care 
participat 16 tineri, 
cursul a fost cîștigat de tî- 
nărul Marin Ciopîcă, care 
în finală l-a întrecut pe

MASA.
a 
a 

te- 
au

Con-

Petre Lăscăiahu de la 
LR.LU.M.P. Pe locul trei 
s-a clasat Gheorghe Matei 
de la I.U.M.P.

Tot în cinstea zilei de 
30 Decembrie a avut loc 
un concurs de tenis. de •
masă la care au participat 
elevi din licee. Iată primii 
trei clasați : Dionisie Kiss, 
Nicolae Matei și lustinian 
Maican, toți de la Grupul 
școlar minier Petroșani.

• ÎNTRECERILE PE 
VOLEI ȘI BASCHET, 
desfășurate în sala I.M.P., 
au revenit echipelor Știin
ța la volei 
baschet.

și Dinamo la

*
calendaruluiPotrivit __________

sportiv,' etapa municipală 
a „Cupei 30 Decembrie" a- 
re loc duminică, 17 de
cembrie, la Petroșani.

Staicu BALOI
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McMcnTO
Prezențe românești

PEKIN 11 (Agerpres). 
•— Tovarășul Hua Kuo-fen, 
președintele Comitetului 
Central al P.C. Chinez, 
premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, a 
primit luni pe tovarășul 
Paul Niculescu, membru al 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste 
România, președintele păr
ții române în Comisia gu
vernamentală româno-chi- 
neză de colaborare econo
mică și tehnică, oare se 
află la’ Pekin cu prilejul u- 
nei întâlniri de lucru cu 
președintele părții chineze 
în comisie.

Tovarășul Paul Nicules
cu a înmuiat tovarășului 
Hua Kuo-fen un mesaj de 
prietenie din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român,

LISABONA 11 (Ager
pres). — Delegația Partidu
lui Comunist Român, con
dusă de tovarășul Virgil 
Oazacu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
care, la invitația C.C, al 
PC. Portughez, face o vizi
tă de prietenie în Portuga
lia, a început convorbirile 
eu delegația Partidului 
Comunist Portughez, con
dusă de tovarășul Alvaro 
Cunhal, secretar general 
sfl P.CP.

In cadrul întâlnirii, care 
s-a desfășurat într-o atmos-

★

președintele Republicii So
cialiste România,

In timpul întrevederii a 
fost sublimat impulsul pu
ternic pe oare vizitele la 
cel mai înalt nivel din lu
nile mai și august l-au dat 
dezvoltării relațiilor tradi
ționale de prietenie și so
lidaritate revoluționară 
dintre cefe două partide, 
popoare Și țări, colaborării 
economice și tehnieo-ști- 
ințifice. A fost exprimată 
hotărîrea comună de a se 
continua traducerea în via
ță a înțelegerilor adoptate 
cu aceste prilejuri pentru 
dezvoltarea pe multiple 
planuri a colaborării eco
nomice și tehnico-științifi- 
ce dintre Republica Socia
listă România și R.P. Chi
neză în interesul poporului 
român și poporului chinez, 
al cauzei socialismului și 
păcii în lume.

feră caldă, prietenească, 
s-a procedat la 0 informa
re reciprocă privind preo
cupările actuale ale celor 
două partide pe planul 
politioij interne și s-a e- 
fectuat un schimb de pă
reri asupra unor proble
me internaționale de inte
res comun. A fost reafir
mată hotărîrea celor două 
partide de a dezvolta pe 
mai departe relațiile și co
laborarea prietenească din
tre ele, în interesul popoa
relor român și portughez, 
al cauzei socialismului, co
laborării, securității și pă
cii în lume.

Orientul 
Mijlociu

CAIRO 11 (Agerpres). — 
In cadrul audienței acorda
te duminică, secretarul de 
stat american, Cyrus Van
ce, a înmînat președintelui 
Egiptului, Anwar El Sa
dat, un mesaj din partea 
președintelui S. U. A., 
Jimmy Carter. Purtătorul 
de cuvînt al secre
tarului de stat, George 
Sherman, a calificat între
vederea drept „bună, com
pletă și constructivă", re- 
levînd că Vance este ho- 
tărît să rămînă în Orien
tul Mijlociu atît timp cît 
va considera util pentru a 
se ajunge la o depășire a 
impasului în care se află 
negocierile egipteano-is- 
naeliene.

★
OSLO 11 (Agerpres). — 

Premierul israelian, Mena- 
hem Begin, a avut dumi
nica la Oslo o întrevede
re cu consilierul președin
telui Egiptului, Anwar El 
Sadat, Sayed Marei, în 
cursul căreia a fost abor
dat subiectul negocierilor 
de pace dintre Israel și 
Egipt, relevă agenția Fran
ce Presse citind declara
ția unei oficialități a de
legației Israelului.

Nol atacuri ale rasiștilor rhodesleni 
împotriva Mozambicului

MAPUTO 11 (Agerpres). 
— Un comunicat oficial 
dat publicității la . Mapu
to, informează că trupele 
regimului minoritar rasist 
rhodesian și-au continuat 
acțiunile agresive - împotri
va Mozambicului. In ur
ma unor raiduri, între
prinse de rasiștii rhode- 
s-ieni la aproximativ 300 
kilometri de Maputo, la 
Chicualacuala și Mapai au 
fost ucise cel puțin 26 per

soane, iar altele au fost 
rănite. Totodată, au fost 
provocate importante pa
gube materiale.

Condamnînd aceste a- 
tacuri care încalcă suve
ranitatea și. integritatea te
ritorială a țării, guvernul 
mozambioan — mențio
nează comunicatul — își 
exprimă în același timp 
hotărîrea de a continua să 
sprijine lupta forțelor de 
eliberare din Rhodesia.

P.C. Belgian se pronunță 
împotriva presiunilor N.A.T.O.

BRUXELLES 11 (Ager
pres). — Ziarul „Le Dra
peau Rouge" a publicat, 
recent, un răspuns al pre
ședintelui Partidului Co
munist Belgian, Louis Van 
Geyt, legat de eventuala 
participare a Belgiei la 
construcția unei rachete 
„Helip“ pentru țările 
N.A.T.O.. la adăpostul ar
gumentului că aceasta ar 
crea noi locuri de muncă. 
Subliniind că există mă
suri mai utile care pot fi 
luate de guvernul belgian 
pentru a asigura crearea

de noi locuri de muncă în 
industriile electronică și 
mecanică decît să se ce
deze presiunilor N.A.T.O., 
președintele P.C. din Bel
gia arată : „Știți, de bună 
seamă că noj considerăm 
înghețarea cheltuielilor 
militare ca o primă eta
pă pe calea unei indispen
sabile reduceri a armamen
telor și ca unul dintre mij
loacele esențiale pentru a 
corecta politica de austeri
tate urmărită de marele 
capital și de forțele poli
tice de. dreapta1*.

Petrol
din nisipurile

WASHINGTON .11 (Ager
pres). — Aproximativ o 
treime din cei peste 2 000

TOKIO 11 (Agerpres). — 
Primul ministru al Japo
niei, Masayoshi Ohira, a 
primit, luni, pe Hie Radu
lescu, ministru secretar de 
stat la Ministerul afaceri
lor externe, șeful delega
ției române la lucrările 
celei de-a doua sesiuni a 
Comisiei mixte economice 
guvernamentale româno- 
japoneze, care au avut loc 
ia Tokio.

Apreciind că relațiile 
româno-japoneze au cunos
cut o evoluție ascendentă, 
după vizita președintelui 
Nicolae Ceaușeseu în Ja
ponia, primul ministru Ma
sayoshi Ohira a exprimat 
voința guvernului nipon 
de â acționa pentru dez
voltarea în continuare a 
relațiilor bilaterale în in
teresul ambelor popoare.

POTRIVIT DATELOR 
de care dispune Consiliul 
interamerican pentru pro
blemele învățămîntului, ști
inței și culturii al Orga
nizației Statelor America
ne, numărul persoanelor 
complet analfabete din 
rîndurile populației adul
te din America Latină de
pășește 42 000 000.

O TORPILA LANSATA 
DE O NAVA MILITARĂ 
AUSTRALIANA în timpul 
unor aplicații a scăpat de 
sub control și a pomiit în 
direcția plajei orașului Sid
ney. In urma alarmei, vile- 
giaturiștii au evacuat pla
ja în mare grabă.

Incidentul a. stârnit in
dignarea opiniei publice, 
care cere luarea unor mă
suri eficiente pentru preîn

tâmpinarea pericolului. la 
care este supusă populația 
civilă în timpul exercițiilor 
militare din ce în ce mai 
frecvente.

PRIMUL SECRETAR al 
Uniunii Socialiste a For
țelor Populare din Maroc, 
Abderrahi.m Bouabid, l-a 
primit pe Vasile Mușat, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
care participă la lucrările 
celui de-al III-lea Congres 
al U.S.F.P.

SUB ÎNALTUL PATRO
NAJ al președintelui Re
publicii Arabe Siriene, Ha
fez Al-Assad, în localita-

tea siriană Sulhabia din 
regiunea Rakka, a avut Ioc 
festivitatea dării în ex
ploatare a primei etape 
(3 441 ha) a lucrărilor de 
irigații din Valea Eufra
tului— program care pre
vede irigarea în final a 
27 000 ha și care reprezin
tă unul dintre obiectivele 
de seamă ale cooperării 
dintre România și Siria,, 
stabilite de președinții 
Nicolae Ceaușeseu și Ha
fez Al-Assad.

DUMINICA s-au încheiat 
lucrările congresului ex
traordinar al Partidului 
social-democrat din R.F. 
Germania, dezbaterile fiind 
consacrate unor probleme 
europene și viitoarelor ale
geri pentru Parlamentul 
vest-european.

bitu minoase
miliarde barili de petrol 
conținut în nisipurile bitu
minoase din. vestul State
lor Unite poate fi extras 
în mod economicos, cu aju
torul tehnologiei actuale, a 
declarat Robert Heistand, 
vicepreședinte al compa
niei americane „Develop
ment Engineering I.N.C.", 
care studiază extracția de 
petrol, din nisip bituminos 
în baza unui contract în
cheiat cu Departamentul 
american al energiei. Com
pania a realizat deja o 
stație pilot care îi per
mite tratarea zilnică a 11 
tone de nisip bituminos ob- 
■ținînd 94 litri petrol pe to
nă. Calculele au demons
trat că petrolul obținut pe 
această cate este mai ief
tin decît cel pe oare S.U.A. 
îl importă, a relevat Heis
tand.

A

ÎNARMAREA - factor de agravare a crizei mondiale
într-o etapă istorică pe 

care Adunarea Generală a 
O.N.U. o proclamase „de
ceniu al dezarmării", pro
ducția de armamente, în
treținerea și instruirea 
armatelor, eforturile de 
perfecționare a armelor și 
toate celelalte verigi care
formează lanțul exorbitant . 
al cheltuielilor militare de 
peste 400 miliarde dolari 
înghit anual 5—6 la sută 
din produsul brut al tutu
ror țărilor lumii luate la 
un loc, sau două treimi din 
produsul brut însumat al 
țărilor în care trăiește ju
mătatea cea mai săracă a 
omenirii.

Actuala cursă a înarmă
rilor duce la o risipă de 
materii prime într-o lume 
în oare toate resursele au 
devenit practic epuizabile, 
Dimensiunile reale ale a- 
cestei irosiri nu au fost 
determinate. Se apreciază 
însă că în fiecare an, șe 
consumă pentru transpor
turile militare, deplasarea 
echipamentelor și efective
lor, pentru manevrele mi
litare etc. circa 700—750 
milioane barili hidrocar-

buri (fără a lua în con
siderație cantitățile utiliza
te pentru fabricarea de 
noi arme). Or, toate țările 
din Africa consumă anual, 
pentru a-și acoperi necesi
tățile în toate domeniile, 
jumătate din această can
titate.

Pentru a sugera amploa
rea risipei unor materiale 
rare în scopuri militare, 
sînt ilustrative următoarele 
cifre privind Statele Unite 
ale Amerieii: bauxită — 
14 la sută din consumul 
total al țării, cositor — 8,8 
la sută, crom — 7,6 la su
tă, cupru — 13,7 la sută, 
molibden — 9,3 la sută.

Cantități importante de 
materii prime sînt sustrase 
din circuitul internațional 
prin suprastocările strate
gice. Tot datorită unor 
considerente „strategice" 
sînt impuse bariere în ca
lea comerțului 
nai cu materii 
interesează și 
militară.

In perioada
identificată drept începu
tul noii revoluții tehnico- 
științifice, în care au apă-

rut posibilități imense pen- 
tru rezolvarea unor pro
bleme vitale ale omenirii, 
circa 40 la sută din resur
sele alocate cercetării-dez- 
voltării au fost cheltuite

Comentariu

internațio- 
prime care 

industria

postbelică,

pentru țeluri legate de î- 
narmare, generîndu-se o 
discrepanță dramatică în
tre ceea ce 
pentru om și 
pentru arme 
Circa 500 000 
de știință și
respectiv aproape jumătate 
din competențele științifice 
ale lumii — sînt sustrași 
nevoilor economice, pașni
ce și utilizării în scopul 
perfecționării mijloacelor 
distructive, inventării u- 
nor sisteme de arme noi, 
și mai ucigătoare. Datele 
statistice arată că, în pre
zent, în întreaga lume, se 
află sub arme sau antre
nați în activități legate de 
înarmare circa 100 000 000 
de oameni. Totodată, este

se investește 
viața lui 
Și 
de 
ingineri

Și 
moarte, 
oameni

dovedită statistic legătura 
direct proporțională între 
momentele de agravare a 
șomajului în țările occi
dentale și accelerarea 
cursei înarmărilor.

Toate aceste aspecte tre
buie puse în relație direc
tă cu realitățile și nevoile 
lumii în care trăim. O |u- 
me care știe astăzi că re
sursele , sale nu sînt neli
mitate și că uncle dintre 
ele se vor epuiza nu 
mult timp. O lume 
pentru a supraviețui 
trebui să treacă la o 
ducție și consum

peste 
care 

va 
pro-

bazate 
pe evitarea drastică a ri
sipei, pe menajarea echi
librului mediului ambiant. 
O lume, în care anual mor 
din lipsă de hrană circa

25 milioane de oameni, iar 
aproximativ 900 milioane, 
dintre care mulți copii, su
feră de foame și malnutri- 
ție. O lume în care deca
lajele economice sînt ex
primate prin raportul me
diu de 14 la 1 în favoarea 
țărilor industrializate. O 
lume în care analfabetis
mul și bolile sînt flageluri 
ce bîntuie pe vaste întin
deri ale globului, unde tră
iește două treimi din popu
lația globului. Iar ..această 
relație duce inevitabil la’ 

. concluzia că goana înar
mărilor afectează direct 
— desigur în proporții di
ferite, dar întotdeauna în 
mod negativ —• economiile 
și nivelul de viață al tu
turor statelor, mari și mici, 
bogate și sărace, nucleare 
sau nenucleare.

j FILME

I PETROȘANI — 7 No
iembrie : Albul Bim, u-

Ireche neagră ; Republi
ca : Jucăria ; Unirea 1

IZbor mortal.
PETRILA: Haiducul 

cu ochi ca stelele.

I LONEA : Aventurile
lui Don Juan.I ANINOASA : Cianu-

I ra și picătura de ploaie. 
. VULCAN: O fată a-
I proape cuminte.J LUPENI — Culturali
I Ghinionistul ; Muncite- | 
I resc : .Podul. . |

I TV. J 
| 9,00 Teleșeoală. 1
■ 10,00 Roman foileton i 
| „Putere fără gio- I
' rie". Episodul 16. ■
110,55 Telex.

17,00 Telex. 
17,05 Teleșeoală.

117,25 Curs de limbă 
engleză.

117,45 Pagini de muzică I 
românească: Gheor- I 
ghe Steplianescu. |

118,00 Reportaj TV. I 
18,20 Lecții TV. pentru .

I lucrătorii din agri- I 
cultură.

118,45 Muzică populară. I 
19,00 întrebări și răs- I

Ipunsuri
19,20 1001 de seri.

19,30 Telejurnal.

119,50 La ordinea zilei 
în economie

1 20,00 Ancheta TV. I
20j25 Seară de teatru » 

I „Furtuna" de Wil- I 
liam Shakespeare. I
Premieră pe țară. |

I Producție a studi
ourilor de televizi-

Iune B.B.C.
22,15 Telejurnal.

| RADIO
5,00 Buletin de știri. ■ 

5,05 Ritmuri matinale. | 
6,00 Radioprognamul di- , 
mincții. 7,00 Radiojur- | 
nai. 8,00 Revista presei. 1 
8,10 Curierul melodiilor. !

!9,00 Buletin de știri. ■ 
9,05 Răspundem ascul- f 
lăturilor. 10,00 Buletin ’ 
de știri. 10,05 „Cîntăre- 1 
țul mexican" — opere- ( 
tă de Lopez. 10,20 Al- . 
ternanțe rock și folk. I 
10,40 Miorița. 11,00 Bu-

. letin de știri. 11,05 Atlas I 
folcloric. 12,00 Buletin I 
de știri. 12,05 Din co- I 
moara folclorului nos- I 
tru. 13,00 . De la 1 la 3. J 
15,00 Clubul curioșilor. I 
16,00 Radiojurnal. 16,20 ' 
Coordonate economice. I 
16,40 Muzică ușoară. | 
17,00 Buletin de știri. ■ 
17,05 Te apăr și te I 
cînt patria mea, 17,30 ‘ 
Revista șlagărelor. 18,00 I 
Orele serii. 20,00 In- • 
terpreți ai cîntecului 1 
popular. 20,15 România I 
— peisaj industrial con- t 
temporan, 20,30 Memo- | 
ria pămîntului româ- . 
nesc. 21,00 Buletin de • 
știri. 21,05 Cadențe so- * 
no re. 22,00 O zj într-o ! 
oră. 23,00—5,00 Non stop '

> muzical nocturn. |

P. PETRA

tricotat Matei, 
Telefon

Mica publicitate
VÎND mașină 

marca „ Veritas". 
43472. (772)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Gal Mar
cel, eliberat de I.M. Pe
troșani. Se declară nul. 
(773)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Micuț

eliberată de 
Paroșeni. Se declară 
(774)

PIERDUT diplomă 
soră medicală 
3527/1964, eliberată 
Școala tehnică sanitară 
rad, pe numele Gheorghieș 
Ștefan Rozalia. Se declară 
nulă. (776)

I.M. 
nulă.

de 
nr. 
de 
A-

■DE LA CENTRUL DE '■ 
FIZICA A

i PĂMÎNTULUI ȘI 
SEISMOLOGIE

j Centrul de fizică a ; 
j pămîntului și selsmo- ; 
; logie din București co- 
; mimică ; :
î În ziua de 11 decern- i 
j brie 1978, ora 8 și 15 ș 
: minute și 35 secunde, î 
ș s-a produs în regiunea ■ 
; Vrancea un cutremur 1 
! de pămînt cu magnitu- ; 
! dinea de 4,4 (scara j 
! Richter). i
| Intensitatea cutremu- ; 
I rului în zona ePicentra- '■ 
| lă a fost de circa IV : 
i grade (scara Mercalli). ? 
j Cutremurul a fost î 
; simțit la Bîrlad (III-IV j 
i grade). Nu s-au produs j 
î nici un fel de pagube 
i materiale.

RSDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA j Petroșani, str. Republicii, ar. 90, teletoan® 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. Republicii, m. 8T.


