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I.M. DlLJA
Plusuri de cărbune 
realizate pe seama 

creșterii productivității
Realizîndu-și sarcinile 

de plan pe luna decem
brie, la zi, în proporție de 
102,2 la sută, I.M. Dîlja se 
numără printre întreprin
derile miniere fruntașe pe 
bazin. Procentul de reali
zare amintit se referă nu
mai Ia producția de căr
bune brut pentru că. 
cărbunele net, 
este de 1253 
Productivitatea 
cii planificată a fost de
pășită cu 80 de kilograme 
pe post.

Cele mai bune rezultate, 
în cadrul minei, le-a obți
nut, în continuare, colec
tivul sectorului III — 121 
la sută procent de realizare 
a sarcinilor de plan.

la
depășirea 
de tone.

mun-

Mașinile unelte care stau produc...
pagube, nu producție fizică

La Consfătuirea de lucru de Ia C.C. al P.C.R. 
luna septembrie a.c. ’ s-a subliniat cu tărie necesitatea 
folosirii judicioase a mașinilor, a utilajelor și instalați
ilor complexe. Acoperirea acestora cu forțe de muncă 
bine calificate și mai ales cu comenzi sînt factori de 
bază, necesari pentru realizarea sarcinilor de plan, în 
general, și a producției fizice, în special. Fropunîndu-ne 
să vedem în ce măsură sînt folosite mașinile unelte la 
I. U. M. Petroșani, am întreprins, săptamina trecută, în 
schimbul II, un raid-anchetă prin cîteva din secțiile 
aoesteî întreprinderi constr uctoare de utilaj minier.

însoțiți de ofițerul, de 
serviciu, tehnicianul Ion 
Ardelean, intrăm la secția 
de debitare. Aici, șase 
mașini de debitat funcțio
nau din plin, pe cînd su
ratele lor, încă șase ma
șini de debitat de diferite 
tipuri, trei mașini de pre
sat și o ghilotină așteptau 
să le pună și pe ele cineva 
în funcțiune.

La secția mecanică I, 
secție dotată numai cu 
strunguri, la ora cînd în- 
treprindeam raidul nostru, 
din totalul de 59 de ma- 
șini-unelte funcționau doar 
36. Alte 16 strunguri nu 
erau plasate cu muncitori, 
iar șapte erau defecte de 
una-două săptămîni. Mai
strul Virgil Stoica, condu
cătorul schimbului II, ne 
spunea : „De cîteva luni 
circa 23 de strunguri nu 
funcționează din lipsă de 
muncitori calificați. O 
parte din ei sînt seraliști 
și vin la lucru în schim
bul III". Deci, în schim-

SPORT

Din discuția 
cu interlocutorul 

maistrul Nicolae 
aflăm că tocărca-

In pagina a 3-a

(Vă informant

din Petroșani
Ioc o întrunire

De o bună apreciere s-a bucurat corul claselor X VIII de la Școala generală 
nr. 5 din Vulcan. loto: Gh. OLTEANU

Studentele Despîna Pienaru și Tudorana Roșea din 
anul III al I.M.P. într-o oră de lucrări practice în 
laboratorul de topografie.

Iese din adîncuri, ulti
mul schimb. Sînt cei zece 
ortaci din schimbul de 
noapte al brigăzii con
duse de Ion Budiiliceanu 
de la sectorul III al mi
nei Lupeni. Zece ortaci 
care aduc cu ei semnele 
oboselii, dar și o satisfac
ție — realizarea unui re
cord de montare...

Printre cel zece mineri 
se afță și șeful de bri
gadă, care ne relatază pe 
scurt istoria acestui re
cord.

— Am început un aba
taj nou. După montarea 
transportoarelor, am cerut 
conducerii 
repartizeze 
bină care 
în depozit.

minei să ne 
nouă o com- 
tocmaj sosise

din

bul II mai mult de o tre
ime din capacitatea de 
producție a unei secții nu 
este folosită rațional. Și 
asta nu de azi, de ieri, ci 
de cîteva luni. Dacă faoem 

• Numai intr-un singur schimb, 53 de 
mașini unelte, de diferite tipuri, nu func
ționau, iar alte 14 erau defecte de o săptă- 
mînă sau două.

• Creșterea cu un singur procent a in
dicatorului de utilizare a mașinilor și utilaje
lor creează reale posibilități de realizare a 
producției fizice.

un calcul estimativ ne-am 
putea crea o imagine cla
ră despre cit s-ar produce, 
dacă pe fiecare strung ar 
lucra un muncitor de ca
tegorie medie și ar pro
duce piese de complexi
tate medie, timp de 480 de 
minute : Mii, chiar zeci de 
mii de lei de care ar be-

Satisfacția unui record
— De ce ați cerut toc

mai această combină ?
— Este un utilaj unic 

în țară. Am văzut-o la 
București, la o expoziție 
internațională de utilaj 
minier. Are o instalație e- 
lectrică automată, acțio
nată de două motoare. 
Cînd am văzut-o mi-am 
dat seama că va cores
punde cerințelor pe stra
tul V.

— Cum ați organizat 
lucrul pentru montarea 
ei ?

— Am format o bri
gadă compusă din doi e- 
lectricieni, trei lăcătuși, 
doi maiștri și numeroși 
mineri, ajutor-mi neri.
Ne-am împărțit 
grupe 
lit Ca

în trei 
ștafetă. Am stabi- 
în total, fiecare să

neficia economia națională. 
Tot în această secție o ma
cara de trei tone nu func
ționează de mai bine de o 
jumătate de an. Credem 
că nu este cazul să mai 
amintim cit amortisment 
se plătește penitru aceste 
mașini-unelte care nu func
ționează cu lunile.

în secția mecanică II îl 
întîlnim pe Nicolae Lazăr, 
maistru de schimb. Atmos
feră de lucru, secția este 
bine dotată, cele 46 de 
mașini de rectificat, de 
găurit și frezat funcționau 
„aproape toate". Zicem „a

proape toate" deoarece la 
11 dintre ele nu erau pla
sați oameni, una era în 
reparație capitală, iar două 
erau defecte de peste două 
săptămîni. ~' 
avută 
nostru, 
Lazăr, _ 
rea cu comenzi a mașinilor

La Școala generală nr.
4 ’
a avut
a cercului literar „Trudi
torii peniței". Desfășurată 
sub genericul „Trăim în 
miezul unui ev aprins", 
pionierii au adus omagiul 
lor poetului Nicolae La- 
biș de la a cărui naștere

Montorii din echipa fui Ștefan Augustin 
lucrări la stația filtre-presă a Preparației Coroeșli.

presteze 30 d« ore de 
muncă, așa incit să reu
șim montarea utilajului 

în 5 zile, în loc de 15. 
Apoi am făcut repartiza
rea sarcinilor și am în
ceput lucrul.

— Care a fost cel mai 
greu moment al lucrării ?

— Cînd am pornit com
bina. Așteptam cu toții, 
cu înfrigurare. Motoare
le au cuplat, și atunci am 
răsuflat ușurați, bucuroși 
că am făcut o treabă 
bună.

Deci, un record. Zece 
zile cîștigate de brigadă 
cu un efort care le-a a- 
dus tuturor o satisfacție 
nemăsurată.

Marcela PREDOȘANU, 
Eupen;

mare 
la ma- 
și de

unelte este cea mai 
problemă, mai ales 
șinile de rectificat 
frezat. De altfel, în secție 
era curățenie și ordine.

La intrarea în secția me
canică grea ne-a atras a- 
tenția un grup de patru 
tineri care stăteau „la po
vești". Cu ajutorul ofițe
rului de serviciu aflăm că 
se numesc Vasile Toană, 
Vasile Blaga, Viorel Hulpe 
și Gheorghe Matei. Primii 
trei aveau mașinile defec
te, iar ultimul lăsase ma
șina să funcționeze nesu
pravegheată : „Eu o comand 
prin telepatie", ne spunea 
ironic Gheorghe Matei. Se 
mai poate vorbi în acest 
oaz de calitate ? Subingîne-

C. GRAURE

(Continuare în pag- a 2-a)

s-au împlinit 43 de ani. 
S-au prezentat poezii ale 
marelui scriitor, iar în 
încheiere s-au citit poe
zii proprii. S-au eviden
țiat pionierii s Camelia 
Gruia, Mariana Dan, A- 
drian Popa și Ion Doja. 
(Simion Comsa)♦- - - - - - —

Vînătorii din cadrul 
filialei Petroșani a 
A.G.VJP.3. au obținut un

Festivalul national „Cîntarea României"
ediția a

Prin spectacole-concurs de mare întindere și va
rietate în genurile de formații s-a încheiat faza mu
nicipală a Festivalului național „Cîntarea Româhiei", 
ediția a Il-a, pentru copiii djn Valea Jiului, Au evo
luat formațiile cele mai pregătite, selectate la etapele 
orășenești, fiecare în parte și toate la un loc făcînd 
dovada complexității procesului instructiv-educativ 
din învățăm,înt, a pregătirii Armonioase, și prin aoti- 
vitâți cultural-artiștice, a personalității tineretului 
școlar. Aceste spectacole — la care au participat șoi
mii patriei, pionieri și elevi din licee — au un con
ținut bogat în idei, exprimate în variate forme artis
tice, pline de imaginație, evidențiind talentul și forța 
creatoare care este acum în învățămîntul din Valea 
Jiului.

în cele ce urmează publicăm formațiile car. • au 
fost clasificate de juriu,j, pe. lo«.:i jptîi, deci .vor re
prezenta municipiul Ia etapa județeană.

ȘOIMII PATRIEI (peste 
60 de formații eu aproape 
1 200 de copii) — montaje 
literar-muzieale : Grădinița 
nr. 7 Petroșani ; dansuri 
populare românești : Gră
dinița din Cimpa ; dansuri 
populare maghiare: Gră
dinița nr. 1 Lupeni ; mu
zică populară: Grădinița 
nr. 6 Petrila ; muzică folk : 
Căminul nr. 2 Petroșani ; 
cor: Grădinița nr. 1 Lu
peni ; teatru : Grădinița nr. 
5 Lupeni ; recitatori Car
men Bîrsan (Petrila).

PIONIERI (80 de forma
ții cu aproape 2 000 de 

succes demn de consem
nat — realizarea (în: pri
ma jumătate a lunii de
cembrie) a sarcinilor de 
plan la carne de vînat pe 
trimestrul IV și întregul 
an 1978. Pentru '„acope
rirea" sarcinii de plan pe 
ultimul trimestru, vînăto
rii au recoltat un număr 
de 7 mistreți cu o greuta
te totală de peste 700 kg. 
(I.C.) 

participanți) — cor («lașe
le II-IV) : Școala generală 
nr. 5 Petroșani.; (clasele 
V-VIII); Școala generală 
nr. o Vulcan ; Grup vocal- 
instrumental (cls. II-IV) — 
Școala generală nr. 1 Lu- 

E (cu te- 
Școala 

Lupeni; 
Școala

peni ; Grup vocal 
mă), cls. V-VIII : 
generală nr. 3 
brigadă artistică : 
generală nr. 1 Lupeni (cls. 
II-IV) ; Școala generală nr. 
2 Lupeni și Școala genera-

T. SPATARU

(Continuare în pag. a 2-a)

Pînă ieri rețeaua de 
magazine alimentare din 
Valea Jiului a fost apro
vizionată cu 37 tone de 
bomboane pentru pomul 
de iarnă, 16 400 kg bom- . 
boane crem salon și 6 000 I 
kg de ciocolată tablete și < 
în cutii fantezie. (T.V.) I

tfă inț&rntam I
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La I. M. Uricani

Organizația de partid acționează decisiv 
pentru economisirea materialelor

Analiza activității I. M. 
Uricani pe ultimele 11 
luni, la principalii indica
tori economici, pune în e- 
vidență faptul că. deși la 
producția brută s-au înre
gistrat 18140 tone de căr
bune peste sarcinile de 

"plan, planul la producția 
netă și la producția mar
fă n-a fost realizat decît 
în proporție de 97,5 la 
s'ută. Acest fapt demon
strează că există serioase 
rezerve Revalorificate încă 
pentru sporirea eficienței 
activității economice. Una 
din aceste rezerve. — așa 
după cum s-a apreciat in- 
tr-o recentă plenară a co
mitetului de partid pe în
treprindere — 0 constituie 
reducerea consumurilor de 
materiale și de energie, 
valorificarea superioară a 
resurselor proprii. Organi
zația de partid acționează 
cu perseverență, pentru 
reducerea consumurilor 
specifice de materiale și 
energie. Bunăoară, La sec
torul II, din inițiati
va comuniștilor a fost ex
perimentată cu cîteva luni 
In urmă măsura de a se 
introduce fișe limită pen
tru consumul de materiale. 
1<j începutul fiecărei luni, 
se întocmește o listă cu ne
cesarul de materiale, pen
tru fiecare brigadă. Toți 
oamenii din brigadă dis
cută în prealabil cit din 
fiecare material (le<mn de 
mină, grinzi, cherestea, ex
plozivi etc.) este strict ne
cesar în abataj, fără să

>
• (Urmare din pag. I)

lă nr. 6 Petroșani (cls. V- 
VIII); Satiră și umor: 
Școala generală nr. 5 Pe
troșani ; Montaj literar- 
muzical : Școala generală 
nr. 7 Petroșani (II-IV); 
Școala generală nr. 1 Pe
troșani (cls. V-VIII) ; Mon
taj iiterar-muzical-coregra- 
fic : Șc. generală 
A n i n o a 8 a (cls. V- 
VIII) ; Recitatori : Școala 
generală Banița (cls. II-IV); 
Școala generală nr. 3 Lu- 
peni (V-VIII) ; Povestitori: 
Școala generală nr. 5 Lu
peni (cls. II-IV); Dansuri 
populare românești: Școa
la generală nr. 6 Petroșani 
(cls. II-IV) ; Școala genera
lă Banița (cls. V-VIII); 
Dans tematic: Școala ge
nerală nr. 3 Lupeni (cls. 
V-VIII) ; Moment coregra
fic : Școala generală nr. 1 
Petroșani (cls. II-IV) ; Școa
la generală nr. 4 Vulcan 
(cls. V-VIII); Dans modern: 
Școala generală nr. 1 Pe
troșani (cls. II-IV) ; Dans 
popular maghiar : Școala 
generală nr. 5 Petroșani 
(cls. II-IV); Școala gene
rală nr. 1 Lupeni (V-VIII); 
Dansuri germane : Școala 
generală nr. 1 Lupeni (cls. 
II-IV); Obicei folcloric ro
mânesc : Școala generală 
nr. 3 Petrila (cls. V-VIII); 
Șezătoare (limba maghiară); 
Școala generală nr 4 Pe
troșani (cls. II-IV) ; Școala 
generală nr; 4 Vulcan (cls, 
V-VIII) ; Șezătoare (lim
ba română); Școala gene
rală nr. 2 Lupeni (cls. V- 
VIII) ; Formații vocal-ins- 
trumentale de muzică 
populară : Școala generală 
nr. 1 Lupeni (cls II-IV) ; 
Școala generală nr. 6 Pe
trila (cls. V-VIII); Soliști 
ai muzicii populare : Școa
la generală nr. 6 Petroșani 
(cls. TI-IV); Școala gene
rală nr. 2 Petrila (cls. V- 
VIII); Cenaclu literar- 
muzical: Școala generală
nr, 2 Petroșani (cls. V- 
VIII); Grup folk: Școala 
generală nr. 1 Petroșani 
(cls. V-VIII) ; Revistă: 
Școala generală nr. 6 Pe

fie afectată tehnologia de 
lucru.; Prin munca' politică 
de la om la om, pe fiecare 
schimb se acționează pen
tru respectarea strictă a 
consumurilor și chiar re
ducerea acestora sub li
mita prevăzută în fișe, a- 
colo unde' permite tehno
logia de lucru.

VIATA DE PARTID
Prind viață inițiative, 

propuneri do valorificare 
superioară a re
surselor din abataje 
comuniștii sectorului III au 
propus și înfăptuiesc în 
prezent măsura' de a se 
confecționa, cu mijloace 
proprii, din trej transpor
toare TR-3, un nou trans
portor, asamblat și confec
ționat din recuperarea pie
selor.

în lunile octombrie și 
noiembrie, comitetul de . 
partid al întreprinderii a 
pus în dezbaterea tuturor 
organizațiilor de bază, 
problema necesității econo
misirii materialelor și e- 
nergiei. în urma unor 
ample dezbateri din adu
nările de partid au fost 
formulate numeroase pro
puneri concrete. în cele din 
urmă măsurile s-au regăsit 
într-un plan global, adop
tat de comitetul de partid 
Pe întreprindere. Printre 
măsurile prevăzute se nu
mără extinderea folosirii 

trila (cls. V-VIII) ; Școala 
generală Aninoasa (cls. II- 
IV) ; Orchestră de muzică 
ușoară : Școala generală 
nr. 1 Lupeni ; Soliști de 
muzică ușoară (limba ro
mână); Ș c o a 1 a ge
nerală nr. 1 Lupeni (cls. 
V-VIII) — limba maghiară; 
Școala generală nr. 1 Lu
peni (cls. II-IV) — limba 
română ; Instrumente deo
sebite t Școala generală 
casa de copii din Uricani.

Formațiile din LICEELE 
V AII JIULUI — cor : Li
ceul industrial Petroșani ; 
Teatru : Liceul de matema- 
tică-fizică Petroșani (cu 
piesa „Podul"); Grup 
vocal-ritmic : Liceul indus
trial Petrila ; Montaj lite
rar : Liceul economic și de 
drept adiiministrativ Petro
șani ; Montaj literar-core- 
grafic: Liceul economic și 
de drept administrativ Pe
troșani ; Brigadă artistică: 
Liceul industrial nr. 1 Lu
peni ; Recitatori : Liceul 
industrial nr. 1 Lupeni (c- 
leva Olteanu Sabina); 
Povestitor artistic : Liceul 
industrial nr. 2 Lupeni 
(elevul Ciorea lacob) ; 
Grup folk : Liceu! indus
trial Petroșani ; Soliști 
folk : Liceul industrial Pe
trila (elevul Ianeu Petru) ; 
Soliști muzică populară: 
Liceul industrial nr. 1 Lu
peni (eleva Maria Hoțea) ; 
Soliști instrumentiști: Li
ceul industrial nr. 1 Lupeni 
(la muzicuță și la fluier) ; 
Taraf: Liceul industrial 
nr. 1 Lupeni ; Soliști in
strumentiști (pian): Liceul 
industrial Petroșani ; Dan
suri populare : Liceul in
dustrial Petroșani ; Grup 
voeal folcloric : Liceul in
dustrial nr. 1 Lupeni ; 
Dans tematic : Liceul in
dustrial Vulcan ; Dans mo
dern : Liceul. industrial 
Petrila (solistă Lupșanski 
Clara); Liceul industrial 
nr. 2 Lupeni (grup) ; Gim
nastică artistică : Liceul e- 
ecotiomic și de drept ad
ministrativ Petroșani ; For
mații de muzică ușoară: 
Liceul industrial nr. 1 Lu
peni. 

plaselor metalice la ban- 
dajaroa abatajelor cameră, 
recuperarea metalelor re
zultate din prelucrare ia 
atelier sau din casarea 
unor mașini, dispozitive, a- 
parate și utilaje. S-a stabi
lit un loc, la suprafață, 
la atelierul electromecanic, 
unde urmează să fie pre
date și depozitate separat 
metalele și celelalte mate
riale seoas din uz. Tu cen
trul preocupărilor stă și 
economisirea energiei. Pe 
fiecare schimb s-a numit 
cîte un om care să răspun
dă'de pornirea și oprirea 
transportoarelor pentru e- 
vitarea funcționării aces
tora în gol. In cadrul fie
cărui sector au fost nu
mite echipe speciale, care, 
prin rotație să colecteze și 
să evacueze pînă supra
față toate materialele inu
tilizabile.

Comitetul de partid și 
C.O.M, au adoptat și apro
bat un sistem propriu de 
stimulare a personalului 
muncitor cu prime pentru 
recuperarea armăturilor 
metalice și evacuarea a- 
cestora din subteran, în 
vederea cointeresării tu
turor oamenilor la econo
misirea materialelor și ob
ținerea de economii.

Ca urmare a aplicării a- 
eestor măsuri — elaborate 
și înfăptuite de organiza
ția de partid — în luna 
noiembrie consumurile 
specifice la nivelul între
prinderii au fost mai mici 
față de cele planificate 
eu 2 mc la lemn de mină 
și c-u 1,5 mc la cherestea, 
la 1000 tone cărbune ex
tras, iar pierderile la armă
turile metalice s-au redus 
cu 2,5 procente. Prin 
faptele sale de muncă, co
lectivul I. M. Uricani, mo
bilizat de organizația 
de partid, demonstrează 
hotărîrea de care este ani
mat pentru înfăptuirea e- 
xemplară din prima lună 
a anului viitor a sarcini
lor ce-j revin în sporirea 
producției de cărbune, în 
condițiile trecerii la noul 
mecanism economic.

V. STRAUȚ

Aminteam în materialul 
precedent faptul că iarna 
pune multe probleme de 
conducere oamenilor de la 
volan. Una dintre ele, și 
nu cea din urmă, este frec
vența eeții, mai ales prin 
văi, pe malurile apelor, 
cauză pentru care se poate 
chiar întrerupe circulația 
rutieră. Principalul obsta
col pe care nâ-1 „oferă" 
ceața este lipsa de vizibi
litate. în aceste condiții 
se impune reducerea vite
ze) pînă la limita evitării 
oricărui pericol, folosirea 
luminii de întîlnire a fa
rurilor — nu a lanternelor, 
cum greșit se procederează 
— la nevoie făcîndu-se apel 
la semnale sonore pentru 
avertizare. Farurile de 
ceață vor fi folosite atît 
ziua cît și noaptea, ele 
ajutînd la conturarea mai 
bună a obstacolelor de pe 
șosea. Pentru a se realiza 
o cît mai bună vizibilitate, 
ștergătoarele de parbriz 
Vor fi lăsate să funcționeze 
atît cît est€ necesar pentru 
a curăța parbrizul. Pe de 
altă parte, în habitaclu se 
va realiza o bună aerisire 
pentru a se evita aburirea 
parbrizelor. Am ține să su
bliniem faptul că de re
gulă se comite o mare gre
șeală oirculîndu-se cu vi
teză avînd aprinse doar 
lanternele și farurile de 
ceață. Un asemenea mod de 
a conduce pe timp de cea-

Mașinile unelte
• (Urmare din pag. 1)

rul Ion Păcurarii, conducă
torul ^schimbului II, fie 
spunea că șase mașini de 
diferite tipuri nu funcțio
nau. Trei erau defecte, și 
la alte trei nu erau plasați 
oameni. Și dacă ar fi nu
mai atîta, dar de la alte 
cinci mașini muncitorii ple
caseră toți odată la poli
zor să-și ascută cuțitele. 
Cel puțin așa ne informa 
Ion Păouraru, interlocuto
rul nostru. Mai rar așa or
ganizare științifică a pro
ducției și a muncii 1 Nici 
în atelierul de sculări® si
tuația nu era mai bună. 
Aici nu funcționau 13 ma
șini de diferite tipuri. De 
această dată ofițerul de 
serviciu nu ne mai poate 
da nici o explicație. Așa 
stînd lucrurile ne-am inte
resat de realizarea indice
lui de utilizare a mașiniloi- 
Unelte în trimestrul III al

Raidul-anchetă întreprins în secțiile întreprinderii 
de utilaj minier a scos în evidență carențe de organi
zare a producției și de folosire chibzuită a mașinilor 
și instalațiilor. Se cere, de asemenea, întărită disciplina 
muncii, generalizat, pontajul și contrapontajul care a 
rămas „în suspensie" la unele secții și ateliere. Trebuie 
întărită exigența în acest sector de activitate de care 
depinde intr-o măsură hotărîtoare realizarea optimă a 
programului de mecanizare a minelor Văii Jiului.

P. S. Șj dacă atîta amar 
de utilaje nu funcționau, 
în schimb ofițerul de ser
viciu și cu inginerul Vic- 

Conducerea pe timp de ceață
ță duce în majoritatea ca
zurilor la accidente, gene
rate de viteza inadecvată 
condițiilor de drum, pe de 
o parte, iar pe de altă 
parte de faptul că farurile 
de ceață nu au „bătaie 
lungă".

Spuneam mai sus că în 

în sprijinul oamenilor 
de la volan

condiții de ceață viteza 
trebuie redusă pînă la li
mita evitării oricărui peri
col, Rațiunea acestei mă
suri preventive este evi
dentă. Aceasta însă obligă 
și la o altă măsură tot atît 
de prudentă: renunțarea 
la depășirea autovehicule
lor în 
manevrei de depășire pe 
un drum fără 
este deosebit de periculoa- I__ .. ...__ r..____ _ ~
să, existînd în permanență mas în pană. Se recoman

dă pasagerilor să nu ră- 
mînă în mașină, să nu 
staționeze pe carosabil, ci 
pe acostament pentru a fi 
feriți de pericolul acciden
tării.

După cum lesne se poa
te înțelege, conducerea pe 
timp de ceață impune o 
seamă de măsuri deosebite. 
Una dintre ele este și aceea

mers.

vizibilitate

riscul coliziunii 
autovehicul care 
regulamentar din 

totuși

cu alt 
circulă 

sens 
esteopus. Dacă

necesară efectuarea mane
vrei de depășire aceasta 
se va face numai după ce 
conducătorul S-A ASIGU
RAT că DIN FAȚA NU 
VINE UN ALT AUTOVE
HICUL, că DIN SPATE 
NU ESTE DEPĂȘIT. Mane
vra este bine să fie înso- 

anulu- acesta — 85,1 la 
sută față de 87,8 cit era 
planificat, iar în lunile 
octombrie .și noiembrie a 
fost, de asemenea, inferior 
celui planificat. Or, crește
rea ou un singur procent 
a nivelului de utilizare a 
mașinilor unelte se mate
rializează în creșterea pro
ducției fizice. Nerealizarea 
indicelui: de utilizare a ma- 
șinilor-Unelte trebuie să 
dea de gîndit conducerii 
întreprinderii, conducerilor 
secțiilor, cu atît mai mult 
cu cît aproximativ 40 de 
mașini-unelte sînt amorti
zate, da,- totuși produc. 
Producți® realizată intră 
în calculul indicelui de 
utilizare obținut, fără ca 
aceste mașini să fie prinse 
în planul indicelui de 
utilizare. Deci, un surplus 
de producție care ar fi 
trebuit să conducă la de
pășirea acestui -ridice și nu 
la scăderea lui.

tor Leahu, șef de secție, 
se cinsteau în incinta în
treprinderii eu cîte Un pă
hărel de vin. Aveau și 
de ce.

Și 
la 

care

țită de semnale sonore 
luminoase pentru ca 
nevoie autovehiculul 
depășește să poată fi ob
servat la timp. Evident, 
executarea manevrei de 
depășire implică atenție 
maximă din partea omului 
de Ia volan.

4

în situația în care auto
vehiculul răniîne în pană, 
chiar și pentru puțin timp, 
este absolut necesară scoa
terea mașinii în afara păr
ții carosabile, sau să fie 
trasă cît mai aproape de 
marginea drumului. în a- 
ceste situații se impune 
semnalizarea luminoasă și 
plantarea triunghiului re
flectorizant Ia cel puțin 10 
metri de autovehiculul' răi-

Aspect din magazinul 
general nr. 73, unitate 
recent deschisă în ora-. 
șui Petroșani.

Foto : O. GHEORGHE

Răspundem 
cititorilor

• ȘTEFAN PRODAN, 
Vulcan : în si tuația în care 
soțului, beneficiarul de 
drept ăl alocației de sțat 
pentru copil, i s-a desfăcut 
contractul de ■ muncă pen
tru motive de care se face 
vinovat abatere disci
plinară gravă, . neîndepli- 
nirea obligațiilor de nsun- 
că, rămînere sub stare de 
arestare mai mult de 60 
ide zile, condamnare, de
misie Și alte cauze prevă
zute de art. 130 din Co
dul Muncii — potrivit pre
vederilor legii, vechimea 
lui în muncă se întrerupe. 
Soția nu poate beneficia 
de alocație, chiar dacă 
este încadrată în muncă 
cu contract pe durată ne
determinată. în acest sens 
sînt precizările art. 7 al 
Decretului 246/1977.

• A. E., Petroșani. Nu
publicăm cu semnătura 
-A.E.". Vă să.
veniți cu precizarea nece
sară, în cazul că mai do
riți publicarea scrisorii a- 
dresate redacției.

• Același răspuns și 
pentru tovarășul Leonittn 
Dragoș din Petroșani

căre-1 privește pe șofer.
El trebuie să fie odihnit,
să nu fie sub influența
alcoolului sau bolfțav. în
trunit conducerea în ase
menea condiții este mult
mai obositoare decît pe 
timp obișnuit, șoferul fi
ind mult solicitat, este 
bine oa la primele semne 
de oboseală — apariția ne
atenției, greșeli de condu
cere ș.a.m.d. — să se facă 
o pauză pentru odihnă. 
Este bine ca, odată mașina 
seoasă în afara carosabilu
lui, șoferul să coboare, să 
facă cîteva mișcări de în
viorare, să stea în aer cu
rat, să-și odihnească astfel 
sistemul nervos și membre
le, după care să pornească 
iar la drum rulînd cu vi
teza cerută de starea ca
rosabilului și de traficul 
rutier.

Ne-am permis cîteva sfa
turi — poate că n-au fost 
în întregime epuizate — 
care v-ar putea fi utile, 
stimați conducători auto. 
Respecțîndu-le și condu
cted cu atenție veți putea 
preveni pericolele pe care 
inevitabil ni le creează se
zonul rece. încercați șl ve- 
rificați-ne afirmațiile în 
practica dumneavoastră. 
Pînă atunci însă vă dorim 
drum bun și... fără ceață.

Lt. major Ilie RUS, 
biroul circulație 

al Miliției Petroșani
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Sezonul sporturilor de iarnâ a sosit

Ce oferă unitatea 
comercială de profil 

cumpărătorilor?
— Iarna și-a anunțat 

sosirea punînd cușme de 
omăt pe munții ce împrej- 
muiesc Valea Jiului. în ca
litate de responsabil al u- 
nității de desfacere a măr
furilor cu profil sportiv 
din Petroșani vă solicităm 
> întrebare, tovarășe Mir- 

-^cea Banciu : ce oferă cum- 
,, părătorilor magazinul pe 

care-1 conduceți ?
— Pot afirma cu toată 

certitudinea că e sezonul 
cu cea mai bună aprovizi
onare din ultimii ani în . 
domenul materialului spor
tiv. Dar să’ exemplificăm, 
în ceea ce privește bocan
cii de schi putem oferi
atît bocanci din import c-rt 
și indigeni. Numere de
bocanci între 31-34 de pro
veniență italiană, jar mari 
din R.D.G. Bocanci indi
geni avem, dar numai 
mari;, între numerele -40-46.

— De la bocanci să tre
cem la schiuri. Aveți su
ficiente și de toate mări
mile ?

— Da, suficiente și îri- 
tr-o gamă bogată de sor
timente. Pentru copii a- 
vem schiurj din lemn. 
Mai putem oferi schiuri 
din lemn cu material plas
tic pe talpă atât pentru 
copii cit și pentru adulți, 
iar pentru schiorii avan
sați schiuri de bună cali
tate din fibră de sticlă .— 
toate fabricate de C. I. L. 
Reghin.

—• Săniuțe și patine a- 
veți ?

— în prifflă „manșă' 
primit 120 săniuțe, 
s-au 
caldă. Așteptăm să ne so
sească un nou . 
I. C. R. M. Deva întîrzie 
trimiterea lor pe motiv că 
nu dispune de miljoace de

" am 
care 

vândut ea plinea
stoc, dar

• TENIS DE MASA. 
Sala de tenis a C. S. 
Școlar din Petroșani a 
găzduit duminică dimi
neața finala municipală 
a „Cupei 30 Decembrie" 
la oare au participat 16 
sportivi calificați în e- 
tapele pe looaiități. Au 

■ -ăvut loc partid^ echili
brate care în final j-au 
stabilit pe cei 3 cișțigă- 
tori ai actualei ediții; 
Pis Tiberiu, Matei 
Gheorghe și Marin Cio- 
fica.

breviar

• VOLEI. Sala i.M.P. 
a găzduit sîmbătâ fina
la la volei în care echi
pa Dinamo (compania 
de pompieri) a întrecut 
cu 3-2 formația Știința
• ȘAH. Campionatul 

de șah al Facultății de 
mine se alia in plină 
desfășurare. După ter- 
minarea primelor 
zece runde pe 
grupe clasamentul se 
prezintă astfel: 1. Jozef 
Pildner, 10 puncte, 2. 
Traian Eucaliuc, 9 1/2,
3. Nicolâe . Petre, 9,
4. Constantin Ungurea-
nu, 9, 5. Vladimir Toma, 
8 1/2, 6. Tiberiu Pă-
uncu, 8, 7. Nicolae Ne
meș, 7 1/2, 8. Ilie Ber
bece!, 6 1/2.

Au participat 22 de 
de concurenți, din oare 
în întrecerile finale au 
rămas cei opt mai sus 
amintiți. In primul meci 
din sferturi : Pildner — 
Nemeș 6—0,
Peter BORNEMIZSZA

transport. < Le așteptăm cu 
nerăbdare aș a cum sînt 
așt:plate de părinți și co
pii. Cit privesc ghetele cu 
patine, ele lipsesc. între 
numerele 32-46.

— Ce îmbrăcăminte pu
teți oferi iubitorilor spor
turilor de iarnă ?

•— De toate și pe gustu
rile tuturor. Chiar vinerea 
trecută am primit de la 
I. C. R. T. I. Petroșani 500 
pulovere groase de schi - 
atît pentru copii cît și ă- 
dulți. Dispunem, de aseme
nea. de o gamă variată de 
costume de schi începînd 
de Ia nr. 36 până'la 52, 
precum și un bogat sorti-: 
men-t de bluze pentru copii, 
femei și bărbați. Să nu 
omitem nici mănușile din 
piele căptușite din care 
avem cantități suficiente și 
de toate mărimile. Deși tu
rismul a trecut oarecum 
pe plan secundar, priorita
te avînd schiul, iubitorilor 
acestui sport specific de 
altfel tuturor anotimpuri
lor le putem; pune, la dis
poziție bocanci între nr. 
36-46.. Și cam atît. Așteptăm 
cumpărătorii cărora le Pro
mitem o servire promptă.

Convorbire consemnată

de ». CRIȘAN

O imagine de sezon «le strictă actualitate ! Prin 
neobosita activitate a profesoarei Angela Manole, 
absolventă a Institutului pedagogic de trei ani din 
Cluj-Napoca, funcționează, pe lingă Casa pionierilor 
din Lupeni, o grupă de copii la schi alpin și fond. 
Originară din Valea Jiului, Angela Manole a fost 
pînă nu demult schioară de performanță, ceea ce 
explică dragostea, pasiunea și competența cu care 
muncește în prezent, pentru a crește și forma campi
onii de mîine ai schiului — sport cu vechi tradiții 
in Valea Jiului.

In clișeul nostru am surprins un instantaneu de 
la una din numeroasele ieșiri „în teren" pe care le-au 
efectuat în acest început de iarnă copiii din Lupeni, 
sub îndrumarea inimoasei profesoare — de data a- 
ceasta pe pîrtiile din preajma cabanei Cîmpu lui 
Neag. Aurel Dl LA

Formația studențească de fotbal 
trebuie să țintească „mai sus“

ȘTIINȚA PETROȘANI 7. 15 6 4 5 24—22 16
geri, avînd un golaveraj de 
24—22, Știința Petroșani nu 
s-a situat nici în vîrful 
clasamentului, nici în vale. 
Ținînd cont de potențialul 
fizic, cunoștințele tehnice 
și concepția tactică a echi
pei imprimate de prof. 
Gheorghe Irimie, antreno
rul studenților, rezultatele 
sînt sub posibilități. Facem 
această afirmație știind 
că majoritatea jucătorilor 
sînt buni tehnicieni, echi
pa practică un fotbal 
cursiv, cu pase precise dar 
a dovedit carențe în fina
lizarea acțiunilor. Sperăm 
că vacanța de iarnă, în 
oare au intrat fotbaliștii, 
va fi un bun sfetnic, iar 
antrenamentele și meciuri
le de verificare ce vor a- 
vea loc pînă la . reluarea 
campionatului vor înlătura 
carențele ce s-au făcut 
simțite în jocul echioei.

C. DUMITRU

Reprezentativa studenți
lor din Petroșani, compo
nentă a seriei a VIII-a a 
diviziei C de fotbal, 
vut în acest tur de 
pionat o comportare 
latorie. în primele 
meciuri, dintre care 
pe teren propriu și 
în deplasare, 
5 punot-e din 
anunțîndu-se din nou ea 
una din aspirantele la un 
loc de frunte în clasament. 
E drept că în primele trei 
etape s-a confruntat în te
ren cu formații maii slab 
pregătite tehnic și tactic, 
ceea ce l-a facilitat acu
mularea de puncte. A ve
nit însă a patra etapă în 
care a întilnit în deplasare 
pe Unirea Sînnicolau Ma
re, o echipă solidă, eu 
pretenții la titlu, de care a 
fost învinsă cu 3—0. De 
fapt, în această etapă și în

a a- 
oam- 
osci- 
trei 

două 
unul 

a acumulat 
6 posibile,

a șaptea Știința a pierdut 
cu scor de forfait.

Cea mai. concludentă Vic
torie a avut loc în etapa 
a zecea eînd a surclasat, 
pe propriul teren, cu 4—0 
formația Laminorul Nă
drag, una din fruntașele 
seriei. în rest, victorii sau 
înfrângeri la limită ori 
meciuri egale. Printre ega- 
lurUe, neprevăzute, pe 
propriul teren, subliniem 
cele eu Vulturii textila Lu
goj (1—1) și. Gloria Reșița 
(același scor) și cam atit. 
E drept că texliliștii din 
Lugoj au încheiat turul 
pe primul loc dar formația 
noastră a scăpat victoria 
printre degete. Ce a dat la 
pod a cîștigat la punte a- 
ducînd cîte un punct de 
la Minerul Oravița și Me
talul Hunedoara, teamuri 
fără veleități.

Cu șase victorii, patru 
egaîuri și cinci înfrîn-

Confesiunea unul titular de bază al echipei Știința

Convingerea mea e că rugbiul

y — Teodor Meșaro4,
ț echipierii și colegii vă nu- 
| mese și
| legătură
t tul că sînteți
I rugbi ?
» — Știu eu? _.T,,
I celași post cu Mircea Or-

„Miezu", Are vreo 
acest alint cu fap- 

jucătoj de

Joc pe a-

Micii schiori 
se pregătesc 
cu asiduitate

Primul grup de 14 schiori 
ai Școlii sportive din Pe
troșani, împreună cu pro
fesoara de specialitate Vir
ginia Peterfi, au urcat sîm
bată în Paring. Aici se vor 
antrena asiduu pînă în 30 
decembrie. Acestui grup i 
se vor aduăga pe parcurs 
alți elevi ai acestei școli. 
Pe lîngă antrenamente 
voi- avea loc și concursuri 
cu caracter de verificare. 
Un alt lot de 11 schiori ai 
secției de schi alpin și 13 
fondiști se află în cantona
mentul organizat la Sinaia 
de Ministerul Invățămîntu- 
lui și Educației.

Telex
KINGSTON 18 (Agerpres).

— Turneul internațional de « 
tenis de la Montego Bay 
(Jamaica) s-a încheiat cu 
o splendidă victorie a ju
cătorului român Ilie Năs- 
tase, învingător cu 2—-6, 

4—6, 6—2, 6—4, 6—4 în 
finala susținută cu ameri
canul Peter Fleming, cel 
care îl eliminase m se
mifinale pe jucătorul nu
mărul 1 al anului, suedezul 
Bjorn Borg.

A fost o partidă de ma
re spectacol disputată 
de-a lungul a peste 
3 oro, relatează corespon
dentul agenției Reuter.

POPICE. DIVIZIA A

Jiul Petrila — C. F. R. Timișoara 5 010—4 733
Duminică, arena de po

pice cu 4 piste a A, S, .Pre
paratorul Petrila a găzduit 
ultima etapă a turului di
viziei A de popice, seria 
nord, dintre Jiul Petrila și 
C. F.R. Timișoara. Popica
rii petrileni au avut de 
făcut un efort mare, de
oarece în timpul săptămânii 
au efectuat o deplasare 
lungă și obositoare la Baia 
Mare, unde au susținut 
partida cu liderul seriei 
AUrtil Baia Mare, în fața 
căruia au pierdut la o dife
rență de 347 p.d. (5 031— 
5 378). Duminică Jiul s-a 
prezentat intr-o formă măi 
bună învingând net pe ce
feriști la o diferență de

277 p.d. Cef mai preciși 
jucători au fost Vaier 
Pișcoi, 884 p.d., Victor Mi- 
clea 850 p.d,, loan Popa 
842, de la gazde și Ilie 
Luncan 821 de . la oaspeți. 
Gazdele mai au de susținut 
un meci restanță cu Pro
gresul Oradea. Consiliul 
A. S. Jiul Petrila trebuie 
să ia toate măsurile pen
tru ca jucătorii să se pre
zinte cit mai bine pregă
tiți pentru a evita poziția 
nesatisfăcătoare (locul pen
ultim în clasament) și a 
recupera din punctele pier
dute acasă. •

Aurel SLABII

transformăm acest camplo- 1 
nat într-un.ul cu adevărat 
jubiliar. Astfel, în Cupa 1 
F.R.I1. am învins pe „Poli" ' 
ClUJ-Napoca da 34-^9 și pe ' 
„Poli" Timișoara cu 3—0. '

— Cu colegii, suporterii, 
în ce relații sînteți? 1

— Sînt bun prieten cu ' 
toată lumea. Mulțumesc ' 
suporterilor, pentru spriji- ' 
nul fierbinte și îi doresc 
în număr cît mai mare la 
fiecare meci. Parcă joei 
altfel cînd stadionul este . 
plin. '

— O întrebare pe care 
am pus-o și altor coechi- 
pieri de-ai dv. : ce credeți 
că este gloria în sport? '

— Un vis realizabil, uri.. . 
țel pentru care, spre a-1 ■
atinge, trebuie să mergi ' 
pe drumul pe care scrie : 
muncă, seriozitate în pre- , 
gătire, disciplină și Cumpă- , 
tare. i

Institutul de mine și un 
loc într-o echipă de valoa
re, care a ocupat în ulti
mii ani locuri fruntașe în 
clasament.

— Ce reprezintă rugbiul 
pentru dv. ?

— Este, zic, aproape <> 
necesitate. M-am dedicat 
eu toată ardoarea acestui 
joc. El înseamnă un verita
bil mijloc d€ a te dezvol
ta fizic, de a fi un om e- 
chilibrat psihic, cu un plus 
de luciditate în gîndire și 
viață.

— Cum vă împăcați cu 
noul antrenor, Titi lones- 
cu ?

— Bine. Este sever, drept 
și cu suflet, tare mult su
flet. Are intenția de a ri-

telecan, iar locul pentru Apoi, am Jucat în echipa 
care mă pregătesc, cel. de de seniori a echipei „Gri- 
taloneur în_ echipă, este un vița Roșie", cu care am a- 

juns în 1974, vicecampion 
național.

— Ce v-a determinat să 
jucați rugbi ?

— După handbal, bas
chet și atletism, pe care 
le-am practicat în școală, 
rugbiul mi s-a părut un 
sport complet. Acum joc dica echipa cit mai sus 
în prima linie cu Dobre, 
Bucan, Paul Oprea.

— Ce-a însemnat pentru 
dv. venirea la 
troșani ?

— Realizarea 
derat complex :

fel de miez,. : '
— De cînd sînteți la Ști

ința?
— Din 1974, anul cînd 

am devenit student al 
i.M.P.

— Vă cunosc palmaresul, 
stima suporterilor și: dra
gostea colegilor, așa că vă 
rog să-ini spuneți cîțeva 
cuvinte despre dumnea
voastră ca jucător,

— Că junior, am făcut 
parte din lotul național, 
care în anul 1972, a cîști
gat Cupa F.I.R.A., la Roma

Știința Pe-

unui dezi- 
student la

Am cîștigat la Grivița Ro
șie cu 7—6 și la „Poli" 
Cluj-Napoca cu 8—3. S-au 
împlinit la 1 octombrie 
1978, 20 de ani de cînd Ști
ința este în prima divizie 
a țării și ținem cu toții să

Interviu realizat de
Ioan Dan BALANI
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O-N. U. Problemele dezarmării
în discuția Adunării Generale»

NAȚIUNILE UNITE 18 
(Agerpres). — După dez
baterea în Comitetul Po
litic a problematicii dezar
mării, plenara Adunării 
Generale a O.N.U. a trecut 
la examinarea rapoartelor 
comitetului și adoptarea de 
rezoluții asupra celor 17 
puncte privind dezarma
rea aflate pe ordinea de z; 
a actualei sesiuni.

Aceasta este prima se
siune ordinară la care, în 
baza hotăririlor sesiunii 
speciale a Adunării Gene
rale, consacrată dezarmă
rii, comisia politică s-a o- 
cupat în exclusivitate de 
problemele dezarmării și 
chestiuni conexe de secu
ritate.

Ca o caracteristică ge
nerală, la sediul Națiuni
lor Unite se apreciază că 
actuala sesiune a reprezen
tat din punctul de vedere 
al dezarmării o continuare 
a sesiunii speciale, un e- 
fort de a consolida și, în 
unele cazuri, de a detalia 
deciziile adoptate la sesiu
nea specială dedicată de
zarmării.

Adunarea Generală a a- 
doptat nu număr record 
de peste 40 rezoluții vizînd 
problematica dezarmării, . 
Această cifră nu este, de
sigur, un indiciu al pro
gresului eforturilor de de
zarmare, întrucât cursa 
înarmărilor continuă nea
bătut. Ea exprimă însă în
grijorarea legitimă a majo
rității copleșitoare a 
membrilor organizației fa
ță de pericolul pe care spi
rala cursei înarmărilor îl 
reprezintă pentru pacea ȘJ 
securitatea internațională.

în același timp, numă
rul mare de rezoluții re
flectă hotărârea statelor de 
a nu lăsa nicj o posibili
tate neexplorată pentru a 
promova cauza dezarmării.

Nu scapă atenției nici fap
tul că inițiativa a aparți
nut în cele mai multe ca
zuri statelor mici și mij
locii, nealiniate, în curs de 
.dezvoltare, care au partici
pat activ la lucrări, dove
dind înțelegerea răspun
derii lor pentru destinele 
omenirii.

Numărul cel mai mare 
de rezoluții, se refera la 
dezarmarea nucleară, vizea
ză încetarea experiențelor 
nucleare, nestaționarea de 
arme nucleare acol0 unde 
nu există asemenea arme 
în prezent, încetarea pro
ducției de material fizio- 
nabil în scopuri militare, 
crearea de zone denucleari- 
zate în America I-ațină, 
Africa, Asia de sud și O- 
rientuil Mijlociu, declara
rea Oceanului Indian ca 
zonă a păcii.

Au fost, de asemenea, a- 
doptate rezoluții privind 
armele convenționale, ar-

mele de distrugere în ma
să și măsuri colaterale de 
dezarmare, informarea po
poarelor asupra cursei înar
mărilor și eforturilor de 
a-i pune capăt, pentru mo
bilizarea lor în favoarea 
dezarmării. O atenție deo
sebită a fost acordată ușu
rării poverii cheltuielilor 
militare care apasă greu 
pe umerii tuturor popoare
lor.

Militînd de-a lungul în
tregii sesiuni alături de 
alte state, pentru ca ho
tărârile și recomandările 
sesiunii speciale să fie 
traduse în măsuri efective 
de dezarmare, România s-a 
aflat printre inițiatorii 
principalelor rezoluții a- 
doptaie, a fost coautoare la 
16 rezoluții, a votat în fa
voarea tuturor rezoluțiilor 
care s-au adoptat, animată 
fiind de dorința de a în
curaja și căutările altor 
state.

Orientul
CAIRO 18 (Agerpres). — 

„Egiptul este și va rămîne 
totdeauna dispus să nego
cieze. constructiv o pace 
dreaptă și globală în O- 
rientul Mijlociu" — a de
clarat Butros Ghali, minis
tru egiptean interimar de 
externe într-o cuvîntare 
ținută în fața Comisiei 
pentru relații externe și 
probleme arabe a Adună
rii Poporului.

Ghali a arătat, totuși, 
că Egiptul nu va accepta 
niciodată să-.și pună sem
nătura pe un proiect de 
tratat de pace decît cu 
condiția ca aceasta să fie

Mijlociu
însoțită de semnarea, în 
aceeași zi, a unui acord 
complementar, sub forma 
de scrisori anexe, privind 
viitorul Cisiordaniei și Gâ
zei.

★
BEIRUT 18 (Agerpres). 

— Luni, portul Beirut și-a 
reluat parțial activitatea, 
după trei Iun; de întreru
pere aproape completă.

..Sper că dacă nu vor 
mai fi incidente vom putea 
relua activitatea portului 
în proporție de 50 la sută, 
în două, sau trei luni", a 
declarat Philippe T.awily, 
directorul portului.

Rezultatele alegerilor din Belgia
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NICARAGUA

Ciocniri intense între forțe ale Gărzii 
Naționale și ale Frontului Sandinist de 

Eliberare Națională
MANAGUA 18 (Ager

pres). — Timp de mai mul
te zile consecutiv, în Ni
caragua au avut loc cioc
niri intense între Garda 
Națională, fidelă dictatoru
lui Anastasie Somoza, și 
Frontul Sandinist de Eli
berare Națională (F.S.L.N.), 
Luptele, calificate de pos
tul „Radio Reloj“ oa drept 
„o bătălie de mari propor
ții", s-au desfășurat în 
partea de sud a țării.

Recrudescența ciocnirilor 
violente în diverse regiuni 
ale N iearaguej are loc 
pe fundalul politic al ne
gocierilor desfășurate sub

auspiciile Comisiei tripar
tite de mediere (S.U.A., 
Guatemala, Republica Do
minicană). Convorbirile — 
desfășurate la ambasada 
guatemaleză din Managua 
— au drept scop înfăptuirea 
unui acord asupra forme
lor de realizare a unui ple
biscit în Nicaragua, la în
ceputul anului viitor. Fron
tul sandinist și alte cercuri 
opoziționiste consideră că 
proiectatul plebiscit nu ar 
duce decît la instaurarea 
unui ..somozism fără So
moza", fără a antrena o 
prefacere adîncă a situa
ției politice din țară.

BRUXELLES 18 (Ager
pres). — Rezultatele defi
nitive ale alegerilor pen
tru Camera Reprezentanți
lor, publicate oficial, luni, 
la Bruxelles, confirmă că 
Partidul Social-Creștin a 
obținut cel mai mare nu
măr de mandate: 82, cu 
două în plus față de cit a- 
vea pînă ,1a actualul scru
tin din Belgia. Totodată, 
Partidul Comunist a cîști- 
gat și el două noi locuri,

având, acum, 4. Partidul 
Socialist a pierdut 4 man
date, rămînînd cu 58, Par
tidul Socialist a pierdut 4 
mandate, rămînînd cu 58, 
Partidul Liberal a cîștigat 
4, ajungînd la 37. Restul de 
mandate ale Camerei Re
prezentanților — pînă la 
totalul de 212— s-au distri
buit între partidele mai 
mici din Parlamentul bel
gian.
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TV,

10,00
Putere

MEXICUL VA PROCE
DA la o sporire a prețu
lui petrolului cu 10—12 la 
sută, a declarat directorul 
general al Regiei naționale 
a petrolului, Jorge Diaz 
Serrano.

CURSUL DOLARULUI 
AMERICAN a scăzut brusc 
la bursa de devize din 
Frankfurt pe Main, fiind 
cotat la 1,87 mărci vest- 
germane. Este cel mai scă
zut nivel înregistrat de

moneda americană în ul
timele trei săptămîni.

UN TOTAL DE 12223 
PERSOANE au fost elibe
rate din închisorile afgane 
după revoluția din 27 a- 
prilie — a anunțat minis
trul de justiție Afgan, Ab
dul Hakim Sharai Jauzjani.

In urma cutremu
rului înregistrat săptă- 
mina trecută în sud-vestul 
Iranului și-au pierdut via
ța 42 de persoane; de a- 
semenea, 28 de sate au 
fost total sau parțial dis
truse de seism — informea
ză agenția Pars. Cutremu
rul a avut intensitatea de 
5,5 pe scara Richter.

Rolul determinant al popoarelor in lupta 
pentru destindere și dezarmare

9,00 Teleșcoală. 
Roman-foileton. 
fără glorie. Reluarea e- 
pi.sodului 17. 10,50 Re
portaj TV: Lucrare de 
control. 11,10 Album co
ral. 11,20 Telex. 17,00 
Telex. 17,05 Curs de lim
bă engleză. 17,45 Din 
cartea naturii : „Frunze 

. 18,10 Publi
citate. 18,15 Lecții TV 
pentru lucrătorii din a- 
gricultură. 18,40 Melo
dii populare. 19,00 Tri- 

]buna TV. România so
cialistă — promotoare 
activă a destinderii, pă
cii și colaborării inter
naționale. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 
19,50 Anul 1978 — Sub 
semnul noii calități. 20,05 
Anchetă TV ; Oamenii 
pentru oameni. 20,35 
Seară de teatru. .Copa
cii mor in picioare" de 
Alejandro Casona. zr»;oo 
Țară de cîntec. 22,15 Te
lejurnal,

Ide toamnă",
a+a 1 o -1 x

I

i i 
I
I
I
I
I
I

I

Analiza evoluțiilor din 
lumea contemporană re
levă ca cu toată recrudes
cența politicii de reîmpăr
țire a sferelor de influen
ță, a acțiunilor cercurilor 
reacționare, imperialiste 
împotriva destinderii și pă
cii — trăsătura dominan
tă este creșterea ponderii 
și influenței forțeloj- păcii, 
democrației, independenței 
naționale și progresului, 
care obțin noi și impor
tante poziții. Stă în pu
terea popoarelor, adevăra
tele făuritoare ale isto
riei, să împiedice agravarea 
situației internaționale, să 
consolideze cursul des
tinderii și păcii în lume, 
să elibereze omenirea de 
spectrul unui război ni
micitor. Forțele sociale pro
gresiste, popoarele în ge
neral constituie, în. condi
țiile internaționale actua
le, factorii dinamizatori, 
determinant ai schimbă
rilor înnoitoare ale lumii 
contemporane, r o 1 u 1 
lor sporind continuu, atît 
în cadrul fiecărei țări, cît 
Și pe arena mondială. Po
poarele dispun de forța 
Și capacitatea de a lichi
da, prin acțiunj unite, stă
rile de lucruri anacronice 
'din epoca noastră, de a de
termina promovarea și ge
neralizarea în viața inter
națională a principiilor 
respectării independenței și 
suveranității naționale, de
plinei egalități în drepturi, 
neamestecului în treburile

interne, colaborării reciproc 
avantajoase, nerecurgerii la 
forță și la amenințarea cu 
forța, a dreptului fiecărei 
națiuni de a-și hotărî sin
gură soarta, principia care 
au o importanță esențială 
pentru dezvoltarea liberă și 
independentă a tuturor na
țiunilor lumii. Se cuvine 
relevat faptul că, pentru 
adîncirea și consolidarea

tratative de culise, fără 
a aduce, așa cum arată ex
periența istoriei, mari dau
ne societății umane, păcii. 
Voința popoarelor — și nu 
negocierile de culise — 
a avut rolul hotărîtor în 
soluționarea unor situații 
complicate, în perioada 
postbelică, în convocarea 
Conferinței pentru securi
tate și cooperare în Euro-

„Avcm convingerea că stă în puterea popoarelor, 
a forțelor progresiste ca, acționînd unite, să împiedi
ce un nou război mondial, să asigure o pace trainică 
atît în Europa, cît și în întreaga lume. Aceasta im
pune, desigur, unirea și conlucrarea tot mai strînsă a 
popoarelor pentru înlăturarea factorilor care împie
dică destinderea".

NICOLAE CEAUȘESCU

procesului de destindere, 
care este încă fragil și nu 
a devenit ireversibil, mase
le populare, cercuri largi 
ale . opiniei publice din Eu
ropa, de pe celelalte con
tinente își afirmă cu tot 
mai multă fermitate voința 
de a imprima un nou curs 
evenimentelor, de a con
tribui la edificarea unor 
noi raporturi între state, 
de deplină egalitate, înțe
legere și cooperare inter
națională.

Nici o problemă care in
teresează masele largi, po
poarele nu mai poate fi 
discutată și soluționată în 
„cancelarii", cu ușile în
chise, în cerc restrâns, prin

pa, în afirmarea tot mai 
puternică a politicii de 
conviețuire pașnică și con
lucrare egală în drepturi 
între toate națiunile. Pa
cea, securitatea internațio
nală, cooperarea, dezvolta
rea independentă — pro
bleme fundamentale, care 
reprezintă cauze supreme 
pentru toate națiunile lu
mii — trebuie să fie a- 
bordate numai în conformi
tate cu interesele legitime 
și voința tuturor popoare
lor.

Desigur, pentru consoli
darea procesului destinde
rii, pentru a face ca a- 
cesta să devină ireversibil, 
forțele păcii trebuie să-și

întărească solidaritatea, sfat 
necesare acțiuni energi
ce, care să antreneze cele 
mai largi cercuri și ca
tegorii sociale, mișcările 
sociale cele mai diverse, 
fără deosebire de convin
geri ideologice, masele de 
sute și sute de milioane ale 
popoarelor. într-o asemenea 
mobilizare rezidă succesul 
luptei pentru încetarea 
cursei înarmărilor, pentru 
destindere și pace, împotri
va politicii de dominație 
și dictat, pentru dezvolta
rea liberă și armonioasă a 
tuturor națiunilor, succes 
care nu poate fi rezultatul 
unui proces spontan, ci al 
conștientizării popoarelor, 
al unor acțiuni politice tot 
mai combative ale forțelor 
progresiste.

Realizarea unei păci 
trainice impune ca, în pro
bleme hotărâtoare, cum 
sînt oprirea cursei înarmă
rilor, dezarmarea, în pri
mul rînd dezarmarea nu
cleară, care privesc pe fie
care locuitor al planetei 
noastre, dezbaterile pe 
plan internațional, deciziile 
și concluziile acestor dez
bateri să se producă cu 
participarea și cu știința 
popoarelor, respectîndu-se 
interesele lor legitime. A- 
ceasta reclamă din partea 
țărilor socialiste, a țărilor 
în curs de dezvoltare și 
nealiniate, a guvernelor tu
turor statelor, a forțelor 
democratice și progresiste, 
intensificarea eforturilor

politice, diplomatice, a ac
țiunilor maselor largi, în 
lupta împotriva pregătirilor 
de război, pentru stăvilirea 
escaladării cursei înarmă
rilor, pentru asigurarea pă
cii și dezarmării.

Respectarea voinței și 
intereselor propriilor lor 
popoare, ale tuturor popoa
relor este o răspundere de 
prim ordin a conducători
lor politici. Desigur, țările 
socialiste, organic intere
sate, prin însăși natura o- 
rînduirii lor, sînt chemate 
să dea un exemplu, să 
vină cu inițiative concrete 
în acest sens. Țările socia
liste, partidele comuniste, 
forțele progresiste, iubitoa
re de pace, de pretutindeni, 
toate popoarele au datoria 
de a-și mobiliza eforturi
le pentru a determina e- 
voluția vieții internaționale 
într-o direcție nouă, demo
cratică, pentru a asigura 
înfăptuirea idealurilor de 
pace, colaborare și pro
gres ale omenirii.

Profund atașată față de 
cauza independenței popoa
relor, a păcii și colaborării 
internaționale, România 
socialistă este ferm anga
jată să facă totul pentru 
promovarea unei politici 
noi, de deplină egalitate 
și respect. între toate na
țiunile, pentru făurirea u- 
nei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

Paul DIACONU
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5,00 Buletin de știri. 
6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojur
nal. 8,00 Revista presei.
8,10 Curierul melodiilor. .
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9,00 Buletin de știri. 
9,05 Răspundem ascul
tătorilor. 10,00 - - --
de știri. 10,05
din operete. 10,20 Alter

nanțe rock și folk. 10,40 
Miorița. 11,00 Buletin 
de știri. 11,05 Atlas fol
cloric. 12.00 Buletin de 

12,05 Din comoa- 
folcloruluî nostru.
Repere interpreta- 

13,00 De la 1 la 3. 
Clubul curioșilor. 
Radiojurnal. 16,20

Buletin
Melodii

i știri.
ra
12,35 
tive.
15,00 
16,00 
Coordonate economice.
16,40 Muzică ușoară. 
17,00 Buletin de știri. 
17,05 Te apăr și te cînt, 
patria mea — emisiune 
muzicală. 17,30 - • * -
șlagărelor. 18,00 
serii. 20,00 Un 
pentru satul meu. 20,15 
România — peisaj in
dustrial contemporan.
20,30 Memoria pământu
lui românesc. 21,00 Bu
letin de știri. 21,05 Ca
dențe sonore. 22,00 
zi într-o oră. 23,00,—5,00 
Non stop muzical noc
turn.

Revista
Orele 
cîntec
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