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Adunările generale Vrednicie

Iarna in Petroșani.
lucrări 
armă- 

m șină
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prilej de consolidare și perfecționare 
a autoconducerii și autogestiunii muncitorești

în perioada ianuarie-fe
bruarie 1979 se desfășoară 
adunările generale ale oa
menilor muncii. Cu acest 
prilej va fi analizată acti
vitatea organelor colective 
de conducere din întreprin
deri pentru îndeplinirea 
planului și angajamentelor 
pe 1978, măsurile politico- 
organizatorice și tehnico- 
materiale ce se impun pen
tru realizarea cu succes a 
sarcinilor ce le revin din 
prevederile planului pe ba
za indicatorilor producție 
netă și fizică în acest an. 
în, Condițiile noi, ale afir
mării principiilor autocon- 
ducerii muncitorești și au- 
togesțiuijii economice, -adu
nările generale trebuie să 
șe manifeste plenar ca fo
ruri active ale democrației 
muncitorești, să aducă o 
contribuție decisivă la gă
sirea soluțiilor optime î 
stabilirea căilor de reali

I
informăm

Bilete de tratament 
pentru pensionari. Pen
tru lunile ianuarie și 
februarie a.c., Oficiul 
municipal de pensii a 
pus în vînzare bilete de 
tratament în stațiunile 
Amara, Govora, Hercu- 
lane, Buziaș, Techirghiol 
și altele pentru pensio
nari și membri ai fa
miliilor acestora. Se o- 
feră bilete de tratament 
și pensionarilor de 
dul 111 încadrați 
muncă. (T.V.)
♦---------------

• Două vest, bune

Itru iubitorii sporiu. iior 
de iarnă : pe pîrlia de

Ischi din apropierea ca
banei „Vîlcan", dm ma-

■ sivul Straja a fost pus 
{ în funcțiune un bcbi-

Ischi. (V.S)
♦------------

IPe drumul 
cabana Rusu,

Petroșani 
întroiemt 

în urma ultimelor nin
sori abundente, au ac
ționat la înlăturarea ză
pezii de Pe partea ca
rosabilă și deschid rea

• accesului normal pentru 
I autovehicule, două bul-
• dozere de la B.A.P. —

iS.T.R./.. Petroșani. (T.V).

Gama serviciilor către 
populație oferite de u- 
mtățile cooperației meș
teșugărești din orașul 
Vulcan va spori consi
derabil în anul 1979. în 
acest scop, din fondul or
ganizației . cooperatiste au 
fost alocate investiții în 
valoare totală de 200 . n 
lei, d:n care 100 mii lei 
pentru construirea unor 
noi unități producătoa
re de tricotaje, confec-, 
ții și încălțăminte, (V.S.)

| in.f&rttuun j

zare exemplară a sarcinilor 
de plan care revin unități
lor în acest an, hotărîtor 
al înfăptuirii cincinalului.

Ca formă superioară a 
conducerii colective, adună
rile generale vor trebui să 
dezbată, în spirit critic și 
autocritic, stilul și metode
le de muncă folosite de or
ganele de conducere colec
tivă pentru îndeplinirea a- 
tribuțiilor ce le revin. Se 
va da o atenție deosebită 
modului în care acționează 
consiliile oamenilor muncii, 
birourile executive și fie
care membru al acestora 
pentru rezolvarea proble
melor legate de îndeplini
rea ritmică a planului, or
ganizarea producției și a 
muncii, valorificarea expe
rienței pozitive, a inițiati
velor înaintate și propune
rilor oamenilor muncii., 

și Trebuie să fie abordate cu 
j- maximă exigență proble-

valorică,

(Continuare în pag. a 2-a)

pcn-

u c u r

do diez

„Eu

dutn- 
m-am 
te-am 
mine;.

, . (Coni; in pag a 2-a)

cu •
așa mi -am 
—dar de 
întrebat cu 
-De

mină.
șe se 
unde.

lui

Dumneata, 
n.ci nu știi 
ce îmi vorbeai 
notam vorbem
— nr.-ai făcut im 
unui om fără ast 
hotârît și devotat 
riei și familiei mii 
din care faci parte, 
neața Simioane, 
gîndi.t .atunci, cînd 
cunoscut în adîncul 
Uricani, acolo în stratiii 
17—18, din blocul 5, ți ai 
respectat întotdeauna 
vîntul dat 
notat undeva 
întrebat le-am 
totul altceva: 
spune, ia 
muncești, pepinier., 
Budescu ?"

Mi-ai răspuns: 
m-am născut la Brădești
— Vaslui, în viața asta a 
mea am dat de greu, am 
și muncit din greii, uite- 
așa a fost, da’ n-am lăsat 
loc lenei și nici nu m-am 
dat după alții. în cei a- 

mele legate de întărirea 
ordinii și disciplinei în 
producție, aplicarea și res
pectarea regulamentelor de 
ordine interioară, a instruc
țiunilor tehnologice de. ex
ploatare, de întreținere a 
instalațiilor și utilajelor 
din dotare, de efectuarea 
la timp și calitativă a re
viziilor și reparațiilor, de 
asigurarea asistenței tehni
ce pe toate schimburile. Se 
impune să fie urmărit și 
felul în care s-a acționat 
pentru asigurarea — în pas 
cu programul de mecaniza
re 
ță de muncă 
pentru capacitățile 
re urmează să fie 
funcțiune, precum 
tru perfecționarea 
rii profesionale a 
tulul muncitor.

a necesarului de for- 
calificată, 

noi ca
puse în 
și pen-, 
pregăti-

persona-

proape 20 de am de cînd 
sini la mină, știu că tot 
ce e sănătos, demn și 
cinstit in noi, a sădit cu 
rădăcini puternice, adîn- 
cul. In nici, o alta mese
rie devotamentul și ab
negația. dăruirea și sta
tornicia. hotărî rea și cu
rajul. n-au atîta ir,senină
tate ca în cea a mineru
lui. Ochiul colectivului 
iți eîntărește fapta, ges
tul, sîrguință, munca, fă
ră greșeală. Că mi se spu
ne „PROIESORUL- 
v,na mea. în brigadă 
tem vreo cinci famili 
sat. Muncesc, cu Corn 
tui Popovici de pest< 
ec ani. Și cu ceil 
loan Qloc-aiiu, V 
Mun'.eanu. Gheorghe Be- 
jan. Este ciudat,: nu-i a ■ 
șa, să fii miner și să ți 
se spună „profesorul" t Ei
Dumitru Dem IONzXȘCU

pentru 
această 

4 
au 
cu

cei

• CONTUL DE ECO
NOMII al sectorului VII 
al I.M. Lupeni a crescu, 
cu 95 000 lei. In acest 
sens remarcabil este a- 
portul brigăzii conduse 
de Teodor Varga care a 
recuperat din 
vechi 75 bucăți 
turi TH-4, 150 
c.f.i., 300 bucăți brățări, 
150 m conductă pentru 

: apă. Pentru 
: muncă depusă 
î membri ai brigăzii 
: fost recompensați 
: 6198 lei. 
î • LUCRĂRI 1N__
: VANS. Echipa de lăcă- 
; tuși condusă de comu-
• niștii Emil Alecu și Ion 
.; Grădinaru de la prepa- 
î rația Lupeni a oferit o
• nouă dovadă de hărnicie 
; și pricepere. Ea a ter- 
: minat în devans lucrări- 
î le de reparații la două 
: locomotive Diesel hidrau 
; lice, sporind astfel capa- 
î citatea de transport a 
: preparației. (AI. Tătar)

DE-

1 l.u sînt Radu, trate 
geamăn cu Dorii și colegi 
de bancă. Cum vă spun, 
hitr-iina din zile am sosit 
acasă înaintea fratelui 
meu. Era la noi un ortac 
al tatei da la mină, care, 
cum m a văzut, i-a spus : 
„Măi, Gheorghe, ăsta-i 
bun de pianist — are de
gete lungi și-i slab ca un 
bitlan I" Atîț i-a trebuit 
mamei și-bunicii, și tatei.

o 
să 
a 

în

npărăm băiatului 
ră !''. „Cumpărăm, 
stricăm viitorul" 

bunica. Și iatâ-mă 
vacanța asta, de iarnă, 
școlar în clasa a H-a și 
elev, . în particular, la 
vioară. Pe derdeluș, frate
le meu Doru și colegii 
urcă sănii și lunecă în 
hohote de rîs pe sub bal
coanele . blocului în care

Colaborare strînsă între mineri,
pre para tori, feroviari pentru

Ridicarea indicatorilor 
de preparare

Interviu eu ing. OTTO ABRAHAM, directorul I.I’.C.V.J.

— Tovarășe director, î- 
nainte de a vorbi de pers
pectivele întreprinderii 
pentru acest an, vă rugăm 
să faceți o referire și la a- 
nul trecut. Deci, cu ce re
zultate ați încheiat anul 
1978 ?

— Sarcinile 'proprii ale 
întreprinderii de preparare 
a cărbunelui, au fost reali
zate și depășite. Respectiv, 
am depășit cu 17 la sută 
producția netă 
ne-am încadrat în cheltu
ielile de produ- tic. cheltuie
lile la 1000 lei producție 
marfă au fost reduse cu 14 
lei, iar recuperarea globală 
a fost îmbunătățită eu 4,9 
puncte. De asemenea, față 
de 1977, am produs cu 15 
la siiiii mai .mult cărbune 
pentru cocs și șemicocs. 
Pentru a ajunge aici a tre
buit ca utilajele principale 
să fie prevăzute cu acțio
nări de rezervă, asigurînd 
o funcționare ritmică ; teh
nologiile de fa secțiile Co- 
roești și Lupeni să fie mult 
îmbunătățite șl șă existe 
în permanență posibilitatea 
preluării și prelucrării în
tregii cantități de cărbune.

— Sarcinile anuale au 
fost realizate la toți indi
catorii ?

locuim. Eu — unu, doi, 
nu doi — bat- măsura 
— la, do diez, mi, sol 
repet. Ca fulgerul țîșneș- 
te sania, făcută de lata, 
pe derdeluș, și eu urc 

r
;f:—-i r....i . 1 _.îj.

arcușul pa același 
și-l „urăsc“ pe ortacul ta
tei, care mi-a rezervat un 
asemenea viitor. Doru in
tră tiptil, eu îmi pun 
încălțările și căciula și 
fug Pe derdeluș. Așâ fa
cem de cînd a nins. Ce 
bun e derdelușul și cum 
lunecă sania noastră I 
Doru nu mai trage la în- 
tîmplare cu arcușul pe 
corzi — a „luat" și lecții, 
cînd n-aveam eu chef —-

— Nu. Datorită faptului 
că întreprinderile miniere, 
au rămas restante față de 
noi cu peste 800 000 tone, 
de cărbune brut, n» ne-am 
realizat nici noi planul la 
producția globală și marfa. .

— ’ntrind în problemă, 
ce va aduce noul un 1979 
pentru I.P.C.V.J, ?

în primul rînd crește- 
recuperării în cărbu- 
pentru cocs și semicocs 
creștere de 1,1 puncte.

rea 
nele 
— o
Aceasta în condițiile în ca
re conținutul de cenușă ta 
cărbunele brut este. în 
creștere, datorită exploată
rii unor strate cu un 
ținut in a r e de 
hiișă. Faptul că vom 
bunătăți recuperarea 
inonstrează 
xi sten te în 
preparare.

— Avîrid

con- 
ce- 
în- 
de- 

posibilitățile e- 
instalațiile de

în vedere faP- 
tul că media zilnică a pro
ducției minelor va crește 
în acest an cu 13,3 la sută 
față de media realizărilor 
anului: 1978, sînt pregătite 
preparațiile să preia întrea-

Interviu realizat de 
Constantin IOVANESCU

(Continuare în pag. a 2-a) 

B

cîntă de-adevăratetea, iar 
eu mă rostogolesc prin 
zăpada pufoasă și albă și 
nu-1 mai Urăsc pe „n6ă 
Cbstică. ortacul tatei" 1 

...Bunica aduce o cană 
de lapte cald pentru mi
ne. Scapă ceașca din mi
nă și aTeargă ia mama în 
bucătărie.

— Viorico, cum ziceai 
că are degetele geamănul 
de-l iaci violonist?

— Lungi și subțiri 1
— Vmo repede, ăsta le 

are scurte și butucănoa
se, c Dor i ! Dragii de ei, 
le place... M ii cumpără 
bunica o vioa ă.

...Așa au aj îrut două 
viori în casa minerului 
Gheorghe Aga. hi din 
Vulcan, și... de d nu, și 
doi viitori violoniști !

' D. 1ONESCU
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Din viața organizațiilor 
de tineret

Acțiunî da muncă 
patriotică

în anul care a trecut or
ganizația municipală de 
t.neret și-a realizat planul 

-la capitolul acțiuni de mun
că patriotică., în proporție 
de 107 la sută,- Au fost ini
țiate numeroase acțiuni în 
sprijinul producției, pentru 
colectarea de fier și al
te fesur.se secundare,
descongestionarea u n o r 
g a lerj i, repararea
ue stîlpi hidraulici, mo
ți are electrice, recondițio- 
riarea armăturilor metalice 
etc.', Prin aceste activități 
aii fost realizate economii 
Jinan-ai. în valoare de. 821 
mii lei,

O preocupare de seamă 
au manifestat organizațiile 
da tineret pentru gospodă
rirea și înfrumusețarea o- 
rașelor Văii Jiului. în acest 
domeniu tin .rii din Uricani, 
l.upeni.
Ia 
au 
ore

Vulcan, Petri- 
Petroșani 

mii 
muncă patriotică pa 

construcții, și 
ale tineretului înființate în 
municipiul nostru, . real-i- 
zînd economii , nefinanțate 
în valoare de 27 milioane 
lei.

Excursii în țară și 
peste hotare

Prin intermediul Agen
ției B.T.T, Petroșani, peste

și
efectuat peste 500
C.l

șantierele de

10 000 de tineri din muni
cipiul nostru 
anul, trecut 
organizate în 
hotare.

Un număr 
tineri aU participat la săr
bătorile organizate la Cos- 
tești, muntele Găina, Poia
na Narciselor, ia târgurile 
internaționale și mari fes
tivaluri sportive desfășu
rate cu diferite prilejuri în 
Capitala țării.

Un loc important l-au 
ocupat excursiile tematice, 
organizate în scopul' orien
tării profesionale a elevi
lor. Cj acest prilej, peste 
2500 de elevj din munici
piul nostru au vizitat dife
rite obiective social-eoono- 
mice, întreprinderi miniere 
din Valea Jiului, Baia Ma
re, Motru, Rovinari, termo
centrale și .hidrocentrale, 
platforme chimice și altele. 
La toate acestea se adaugă 
și excursiile externe organi
zate în țările socialiste ve- 
cinp și prietene, la care au 
participat peste 350 de ti
neri. Și în această perioadă 
B.T.T. inițiază excursii și 
drumeții în frumosul peisaj 
de iarnă al munților din 
țara noastră.

au participat 
la excursiile 
țară și pește

important de

Valeriu COANDRAȘ

...âgaz nul cu autoservire din carticiul Vîscoza Lupeni, condus de Constantin Tora, oferă cumpărâiorilor 
o largă gamă de produse alimentare.

Adunările generale ale oamenilor muncii
ție, creșterea productivității 
muncii în cărbune, polica
lificarea și perfecționarea 
calificării, încadrarea 
indicatorii de calitate 
cărbunelui extras și livrat. 

Începînd cu 10 ianuarie 
a.c. se vor organiza adu
nările pe secții, ateliere, 
sectoare, exploatare și alt* 
unități similare. în cadrul 
acestor adunări se vor pre
zenta în fața oamenilor 
muncii rapoarte cu priviră 
la îndeplinirea planului ți 
angajamentelor pe între
prindere și se va analiza 
activitatea proprie a subu
nității respective pe anul 
1978. Aici se vor prezentai 
ți dezbate sarcinile <*• 
piaa pe 1979 defalcate la 
nivelul secțiilor și brigăzi
lor și se vor lua noi anga
jamente în întrecerea socia
listă. Pe baza normelor sta 
reprezentare stabilite, se 
vor alege, prin vot deschis, 
reprezentanții oamenilor 
muncii pentru adunare* 
generală pe întreprindere.

Concomitent, în adunării* 
generale se va face ți a- 
nalix* activității ți ateger** 
organelor sindicale. Manda
tul pentru alegerea organe
lor sindicale se va exercita 
de către reprezentanții de
semnați pentru adunare* 
generală a oamenilor mu*- 
eii pe întreprindere.

• (Urmare din pag. 1)

Obiectivul principal al a- 
dunărilor generale îl cons
tituie asigurarea tuturor 
condițiilor tehnico-materia- 
le necesare îndeplinirii rit
mice a planului producției 
pe anul 1979 și a angaja
mentelor asumate, în con
formitate cu programul su
plimentar de dezvoltare e- 
conomico-socială a munici
piului și județului. Prin 
programul suplimentar, ju
dețului Hunedoara îi revine

depășirea planului produc
ției nete cu 107 milioane 
lei, din care municipiului 
Petroșani îi revin 11 mi
lioana lei. Iată de ce se 
impune ca dezbaterile să 
fie orientate îndeosebi spre 
găsirea căilor care să con
ducă la realizarea produc
ției nete și fizice, reduce
rea consumurilor de mate
rii prime, materiale, com
bustibili și energie electri
că, spr^ valorificarea unor 
piese șî subansamble de la 
utilajele și mașinile date la

oasare, precum și a resur
selor secundare, pentru a 
asigura astfel creșterea e- 
ficienței economice, 
velului 
gii 
Un 
bui 
ile 
perinea cheltuielilor

Ridicarea indicatorilor de preparare
nificată o creștere de 1000 
de tone pe zi.

— Ana] 1979 este anu! 
unei calități noi, superioa
re. In ce direcție ș® va ac
ționa pentru ridicarea cali
tății cărbunelui, in special 
a cărbunelui pentru cocs, 
care va cunoaște o creș
tere deosebită ?

— Ne preocupă 
rea în parametrii 
la t cit j sorturile.

O (Urmare din pag. 1)

ga cantitate de cărbune ex
tras ?

— Va fi preluată întrea
ga producție a întreprin
derilor miniere nu însă 
ră greutățile create de 
terminarea investițiilor 
ia Corcești și Petrila, 
Coroești în trimestrul 
ar trebuj să intre în func
ție un culbutor de mare 
capacitate, dar utilajul nu 
este nici măcar contractat. 
Vor trebui deci intensifica
te descărcările de vagoane 
în actuală recepție de brut, 
astfel 
care 
descarce 
goane. De asemenea, la 
trila, unde se extinde pre- 
parația, investiția nu se în
cadrează deocamdată In rit
mul planificat. Cu toate a- 
eestea întreaga cantitate de 
cărbune va fi preluată și 
ne vom realiza producția 
netă, chiar dacă avem pla*

încît 
schimb

cite 50 de

fă- 
ne- 
de 
I»a 
III

fie- 
se 

va- 
Pe-

pînă acum ne-am 
să îmbunătățim 
la toate sorturile 

la cărbunele pen- 
de

încadra- 
calitativi 
Evident, 

cărbunelui pentru cocs și 
semicocs, ca sorturi de 
bază, i se acordă o atenție 
deosebită. Pe baza rezulta
telor de 
angajat 
calitatea 
inclusiv
tru populație (alocația 
cărbuni).

— în ce măsură trebuie 
să contribuie la îmbunătă
țirea calității cărbunelui 
întreprinderii» miniere ?

— Intr-o foarte mare 
măsură, numai că nu în-

totdeauna găsim înțelegerea 
necesară. La Coroești, de 
exemplu, mai avem încă 
necazuri pentru că mina 
Vulcan nu a rezolvat pro
blema concasării cărbune
lui la 80 mm, fapt ce afec
tează atît procesul d? pre
parare, cit Și calitatea. Din 
acest motiv suferim și noi 
preparatorii, dar și minerii.

— în anii trecuți prepa
rațiile au avut destul de 
suferit și din cauza trans
portului. Care sînt motive
le ?

— în principal faptul că
C.F.R, nii-și respectă»* pla- și I.F.C.V.J., 
nul de transport. Stațiile 
au obligația să ne livreze 
vagoanele goale, ritmic, dar 
se „răfuiese" cu noi la sfir- 
șitu] lunii, cînd, evident, 
per total, numărul de va
goane este asigurat, însă 
pe noi ne interesează ritmi
citatea. Dacă într-o zi, din 
lipsă de vagoane se înre
gistrează o rămînere în ur-

STATORNICIA FAPTELOR
(Urmare din pag 1)

bine, de cînd sînt șef de 
brigadă am lucrat cu 
mulți tineri, că am răb
darea asta — unii sînt 
minen acuni — Gheorghe 
Schineahu, Aurel Macovi- 
ci-uc, Ion Văleanu, Vaslle 
Munteanu, vreo 32 au 
fost. In multe brigăzi, 
chiar și de la Gheorghe 
Scorpie, sînt mineri cali
ficați de mine, deprinși 
cu tainele meseriei. Și 
acum am pe unu’ Ion Ba
ciu, tînăr, inimos, dar... 
așa-s tinerii. Da’ nu mă 
las pînă n-o fi și Baciu 
om din familia noastră 
minerească".

Cum ți-ai onorat cu bri
gada sarcinile pe anul de 
curînd încheiat, Simion 
Budescu ? „Am un plus 
de 136 ml de galerie. Că 
e mult sau puțin, nu știu. 
Acum nu mă mai groză
vesc decît că în noul an 
vom realiza mai mult".

A trecut ceva timp de 
cînd dumneata, Simian 
Budescu, șeful brigăzii de

pregătiri din sectorul III 
al minei, îmi spuneai : 
„Că omul n-are dreptul 
să-și ascundă fața in spa
tele cuvintelor, oricât 
frumoase ar fi ele !” 
și mă întorc cu gîndul 
ziua în care am intrat 
galeria pe care.o'„minați" 
spre noul strat de cărbu
ne, trainică, de durată. 
„Mîi o galerie în inima 
pămîntului, dar n-o poți 
face singur. Ai nevoie de 
ortaci. Și ca sâ-i ai pe 
măsura dorințelor tale, 
mîi galerii și spre inimile 
lor. Cum zic, cu oamenii 
trebuie să ai mal întîi de 
-toate răbdare ; o răspun
dere aparte, Dermanentă. 
Sarcinile de plan nu-s 
numai pentru Simion Bu
descu. Asta-i". Vorbele 
sînt firești. Minerul Si
mion Budescu este un e- 
xemplu, un om al adîn- 
cului, destoinic, cu brațe
le și cu mintea. „Nu-i u- 
șor să predai de la cate
dra adîncului lecții de 
viață și muncă ! Trebuie 
să te justifici ca om nu

de

numai în faț„ •. ortacilor 
ci în fața conștiinței taie. 
Greu ? Este 1 Dar trebuie. 
Neapărat trebuie. Și la 
ortacii mei le ' spun me
reu : nu -l suficient să 
știi că poți face ceva, 
dacă n-o faci cu seriozi
tate! Numai așa gîndesc 
eu minerul și mineritul. 
Faptele rămîn, vorbele 
nu !"

De abia acum, tovarășe 
Simion Budescu, am în
țeles că, demnitatea mi- 
nerului stă în faptele sa
le, in dăruirea și stator
nicia lui .Dumneata, 
dă-mi voie să reiau cu
vintele mele de la înce
put, ești un om devotat 
meseriei și familiei mi
nerești. Numele dumitale 
îl cunosc mulțî oameni și 
îl sitmează, dar așa cum 
sînt anotimpurile, 
toare, nestatornice, 
și numele. 
Faptele 
prente 
rămîn 
topesc i 
asaltul

mă de 20 la sută, a doua 
zi nici întreprinderile mi
niere și nici preparațiile 
n-au posibilitatea să reeu- 
perezt» restanța. Și de aici 
penalizările, locațiile.

— Ce ar trebui făcui pen
tru reducerea locațiilor ?

— Ceea ce voi spune a- 
cum depășește competența 
întreprinderii, însă numai 
așa se poate rezolva. Este 
necesară o înțelegere între 
cele două ministere 
M.M.P.G. și M.T.Tc. să ni 
se stabilească un plan unic 
de transport pentru R.C.M. 

nu așa cum 
se face în prezent pentru 
fiecare preparați,. în parte. 
S-ar putea evita astfel diri
jarea greșită a vagoanelor 
goale, numai pentru că „a- 
șa prevede planul la o pre
parați,e" care, din anumite 
motive, intro zi sau alta, 
nu le poate încărca. în 
timp ee altă preparați® re
simte o acuta lipsă de va
goane.

— Fără acest phin unic 
va fi afectată realizarea 
sarcinilor de Plan pe anul 
1979 ?

— Nu. Planul va fi rea
lizat integral.
acestor greutăți însă ne-ar 
ajuta să obținem și o de
pășire destul de consisten
tă în 
pentru realizarea sarcinilor 
actualului cincinal, an în 
care noi, preparatorii, sîn- 
tem hotărîți să ne situăm 
mult deasupra realizărilor 
din anii precedenți.

a ni- 
calitativ al într,e- 

activități productive, 
accent deosebit va tre
să fie pus, în condiți- 

producției nete pe. aco- 
din 

Venituri proprii și obținerea 
de beneficii peste plan, ast
fel încît să. se asigure, 
această cale, o creștere 
contribuției fiecărei 
la crearea venitului 
nai și la asigurarea 
rilor de dezvoltare 
mico-socială, 
celor de participare a oa
menilor muncii la beneficii, 

în conformitate eu mă
surile aprobat.» de condu
cerea de partid și ds stat, 
cu indicațiile date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului, adunările generale 
trebuie să dezbată, să ana
lizeze și să stabilească cele 

•- mai eficiente măsuri pen
tru ridicarea continuă a 
nivelului tehnic și calita
tiv al producției- în unită
țile miniere, analizele și 
măsurile se vor axa pe rea
lizarea ritmică a produc
ției de cărbune la nivel de 
brigadă, sector, întreprin
dere, asigurarea din timp 
a liniei de fro-nt active, a 
noilor capacități de produc-

Pe 
a 

unități 
națio- 

fondu- 
econo- 

precum și a

învingerea

acest an hotărîtor

în 
ai

Controloarea C.T.C. Viorica Vătămări de ia I.F.A. Vîs- 
coza Lupețri elimină de Pe fluxul tehnologic produsele 
netorsionate și cu defecte de calitate.

Foto: Gh. OLTEANU

Zte la Direcția arămurilor

țrecă- 
așa-s 

Nu rămîn I 
• însă, acele am- 
adînci, durabile, 
lucrurilor, se con- 
cu ele, rezistînd la 
vremurilor.

Direeția drumurilor din 
Miruktei’ul Transporturilor 
și Tetecomunicațiiloi’ se 
preocupă să asigure circu
lația nonnală pe drumurile 
naționale în actualele con
diții. in vederea interven
țiilor operative, pe întreaga 
rețea sînt organizate peste 
220 baze de deszăpezire 
dotate cu utilajele și ma- 
terialete necesare și 140 
puncte de sprijin. Se află 
la dispoziție aproape 3 030 
utilaje de diverse capacități, 
circ® 1 300 stații radict.-le- 
fon fixe, mobile și portabi-

le, precum și 
cantități de materiale an 
tiderapante.

S© reamintește conducă
torilor auto că din cauza u- 
nor dificultăți de traseu și 
a traficului redus, următoa
rele rute sini închise pen
tru circulația publică pe 
toată durata ie. nil : DN T 
A, de la km 90 plus 416 
la km 110 (Obîrșia Lotrului 
— Petroșani) ;
(Trans făgărășâr»), 
103 la km 130 
(Piscu Negru —

însemnate ' Bîlea Cascadă) ; DN 11 A 
de la km 76 plus 452 Ia km 
90 plus 652 (Ivești — Bîr- 
lad) ; DN 17 D, de la km 
84 la km 104 plus 200 (Va
lea Mare — Rotunda) ; DN 
22 D, de la km 40 la km 
53 (Horea — Citicurova) ; 
DN 57, de la km 25 la km 
66 (Dubova — Cczla); DN 
59 B, de ia km 40 la tem 
46 (Cruceai — Grăniceri) ; 
DN 67 C, <1,. la km 30 plus 
50 la km 83 plus 600 (Rîn- 
ca — Obîrșia Lotrului — 
Oașa).

DN T C 
de la km 
plus 900 
Tunel — (AGERPRKS)

fesur.se


MARȚI,9 IANUABUS IM# 3Steagul roșu

Calendarul competițiilor sportive -1979
ATLETISM

Campionatul republican individual se
niori, etapa municipală — 3 iunie (Petro
șani); Concursul republican individual ju
niori I (f+m), etapa pe municipiu — 3 iu
nie (Petroșani); Concursul republican in
dividual juniori II, etapa pe municipiu — 
1 iulie (Petroșani); Concursul republican 
individual juniori III (f+m), etapa pe mu
nicipiu — 17 iunie (Petroșani) ;Concursul 
republican de primăvară (f+m), seniori — 
2—3 iunie (București), juniori I — 26—27 
mai (București), juniori II — 12—13 mai 
(Constanța), juniori III — 5—6 mai (Iași); 
Concursul republican de cros seniori și ju
niori — 18 februarie (Felix); Concursul re
publican de copii, categoria I și a Il-a, eta
pa municipală — 3 iunie (Petroșani); Con
cursul republican școlar, etapa municipală 

15 aprilie (Petroșani) ; Concursul repu
blican de cros, juniori și seniori, etapa pe 
municipiu — 18 februarie (Vulcan); Cam
pionatul republican universitar, etapa pe 
centru universitar — 12 mai ; Campiona
tul municipal de tetratlon, școli generale, 
etapa pe orașe — 20 aprilie, etapa pe mu
nicipiu — 19—20 mai (Petroșani) ; Cam
pionatul municipal de pentatlon, etapa pe 
orașe — pînă la 20 mai, etapa pe munici
piu — 27 mai (Petroșani) ; Daciada : te
tratlon (10—14 ani) etapa pe municipiu — 
15 aprilie ; pentatlon (14—<19 ani), etapa 
municipală — 24 iunie ; Crosul pionieri
lor, etapa municipală — 15 aprilie; Cro
sul tineretului, etapa municipală — 8 apri
lie ; Ștafeta elevilor, etapa municipală — 
24 iunie.

BASCHET
Campionatul republican masculin, edi

ția 1978—1979 divizia B, returul — 14 ia
nuarie — 11 martie, turul III : turneul I 
30 martie — 1 aprilie ; turneul II: 20—22 
aprilie, turneul III : 11—13 mai; Festival 
baschet pionieri, etapa municipală — 15 
mai.

BOB—SANIE
Campionatul republican al seniorilor ; 

bob — etapa finală 13—21 ianuarie (Sina
ia) ; sanie — etapa finală 3—4 februarie 
(Sinaia) ; Cupa federației român? de bob_ 
sanie : bob — 24 ianuarie — 4 februarie 
(Sinaia), sanie 23—24 februarie (Sinaia).

BOX
Campionatul republican individual al 

seniorilor, etapa municipală — 26 august 
(Vuleap); , Campionatul, republican indivi
dual *1 juniorilor, etapa municipală — 18 
februarie (Petrila) ; Campionatul munici
pal de box pe echipe — 21 ianuarie (Lu- 
peni) — 28 ianuarie (Vulcan) — 4 februa
rie (Petrila) — 5 august (Petrila) — 12 
august (Vulcan) — 19 august (Lupeni).

FOTBAL
Campionatul republican ediția 1978— 

1979 — returul : divizia A 25 februarie — 
17 iunie, divizia națională de juniori 25 
februarie — 17 iunie, divizia C — 11 mar
tie — 17 iunie ; Cupa României — 18 
septembrie 1979 — 20 iunie 1980; Campio
natul republican al juniorilor — retur 18 
martie — 20 mai; Cupa „F.R.F.* — apri
lie — iunie ; Concursul republican pentru 
unitățile școlare cu profil sportiv — etapa 
de zonă — pînă la 1 iunie ; Campionatul 
județean seniori + juniori — returul — 4 
martie — 10 iunie ; Campionatul munici
pal seniori — returul — 25 martie ; Cam
pionatele republicane ediția 1979—1980 — 
turul, divizia A, divizia națională a junio
rilor ; divizia B — 19 august — 9 decem
brie, divizia C — 26 august — 2 decem
brie ; Campionatul republican a; juniori
lor — turul 26 august — 18 noiembrie ; 
Campionatul județean juniori+se- 
niori, turul — 12 august — 18 noiembrie ; 
Campionatul municipal seniori, turul — 2 

septembrie — 28 ootombrie; Cupa „Tudor 
Paraschiva", etapa municipală — 26 mar
tie — 1 aprilie (Aninoasa) ; Cupa „Aurel 
Crîsnic" etapa municipală 21—27 mai ; 
Daciada: pionieri (10—12 ani), etapa mu
nicipală — 7—13 mai (Petroșani) ; U.T.C, 
— licee (14—19 ani), etapa municipală 14— 
20 mai (Lupeni) ; Campionatul școlilor 
generale, etapa municipală 14—20 mai (£,u- 
peni) ; Campionatul școlilor generale, eta
pa municipală: 15 martie — 15 mai 1979 ; 
Campionatul liceelor și școlilor profesio
nale, etapa municipală: 15 martie — 15 
mai.

GIMNASTICA
Campionatul republican al copiilor, ca

tegoria a lV-a și a IlI-a: etapa municipală 
23 mai (Petroșani), Campionatul republi
can, școlile generale : etapa municipală 
25 februarie (Petroșani), Festivalul ansam

blurilor de gimnastică modernă (licee), c- 
tapa municipală : 19 martie (Petroșani) ; 
concurs republican universitar : etape pe 
I.M.P., 19 martie.

HALTERE
Campionatul republican, etapa munici

pală: 6 mai (seniori), 30 martie (juniori și 
copii); Campionatul republican pe echipe, 
seniori : 23—25 februarie Sibiu (tur), 6—9 
decembrie Brașov (retur); juniori : 1—4 
februarie Iași (tur), 18—21 octombrie Bis
trița (retur) ; Cupa Minerului : 5 august 
Lupeni.

HANDBAL
Divizia B, masculin, ediția 1978/1979 (re

tur): 8 aprilie— 28 mai; ediția 1979/1980 
tur: 2 septembrie — 21 octombrie; Campio
natul republican al juniorilor I: etapa in
terjudețeană 20—23 februarie Arad ; ju
niori II ; 10—12 aprilie Tg. Jiu ; juniori 
III : 16—18 aprilie Craiova ; campionate 
municipale : școli generale : fur I : 17—18 
februarie, tur II : 12—13 mai; licee: 24— 
25 februarie, turul 1 și 19—20 mai turul II; 
Seniori : 8 aprilie — 20 mai tur, și 2 sep
tembrie — 28 octombrie retur ; Campio
natul județean, seniori, masculin : 4—6 
mai, turul I, Petroșani, 12—14 octombrie 
turul II Deva ; Feminin : turul I — 11— 
13 mai Deva, turul II — 21—23 septembrie. 
Orăștie; Juniori I, masculin : turneul I 8 
10 iunie Hunedoara, turneul II 5—7 oc
tombrie Deva ; Feminin : turneul I, 1—3 
iunie Petroșani, 19—21 octombrie Deva ; 
Juniori I, turneul I (f+m) 18—20 mai (Pe
troșani),' 26—28 octombrie Deva ; juniori 
III (f+m) turneul I 25—27 mai, Vața, tur-
neul II 2—4 noiembrie Hunedoara ; con
curs pentru trecerea normelor da control: 
12—22 martie și 15—18 august 

(București) ; Cupa U. T. C. i 9—10 
iunie (Vulcan); Cupa „Diamantul ne
gru" (10—14' ani) 7—8 aprilie (Petroșani).

JUDO
Campionatul republican : etape munici

pale 14—15 mai (seniori) ; 17—18 martie 
(tineret), 6—7 octombrie (juniori) și 10— 
11 martie copii — Petrila ; Cupa U.T.C. 
24 iunie Petrila.

LUPTE LIBERE
Campionatul republican individual : 28 

ianuarie (seniori și juniori), 4 martie (co
pii) Petrila ; Campionatul republican, di
vizia A echipe, etapa I — 10—11 februarie, 
etapa a 11-a 15—16 septembrie, etapa a 
III-a 13—14 ootombrie, etapa a IV-a 27—28 
octombrie, etapa a V-a 10—11 noiembrie, 
etapa a VI-a 24—25 noiembrie ; Campio
natul republican pe echipe juniori, etapa 
a III-a 20—21 ianuarie, etapa a IV-a: 3—4 

martie, etapa a V-a: 21-25 martie, etapa 
finală 16—17 iunie Tg. Jiu ; Campionatul 
republican școlar 20—21 ianuarie (Petrila); 
„Cupa 16 Februarie11 3—4 ianuarie Brașov.

NAVOMODELISM
Etape municipale. 1 aprilie (machete), 18 

—19 august (veliere) Petroșani.
POPICE

Campionatul republican, divizia A, e- 
diția 1978/1979, Returul: 1 februarie — 19 
iunie; ediția 1979/19B0; turul 22 septembrie
— 16 decembrie ; Campionate municipale 
27 ianuarie — 8 aprilie (seniori și juniori); 
Cupa U.G.S.R., 1—2 septembrie, Sibiu, Cu
pa Primăverii 4 martie Petrila și Cupa 
veteranilor 9 septembrie Vulcan.

RUGBI
Campionatul republican, divizia A, se

niori, turneul final 1978/1979 : 4 martie — 
24 iunie; Cupa F.R.R. semifinale 22 aprilie 
și finala 6 mai ; Divizia B, retur 3 martie
— 6 mai. Campionatul republican al ju
niorilor, retur 4 martie — 13 mai, divizia 
A — ediția 1979/1980, faza preliminară : 
turul și returul 26 august — 9 decembrie 
Divizia B — tur : 16 septembrie — 1 no
iembrie ; Campionatul republican juniori, 
tur 30 septembrie — 2 decembrie.

SCHI ALPIN ȘI FOND
Campionate republicane : 10—11 fe

bruarie seniori, 3—4 martie, juniori, 3—4 
februarie, copii ; Universitar : 18 martie; 
școlar: 20—21 ianuarie; Cupa ziarului Stea
gul roșu : 18 februarie; Cupa veteranilor : 
1 aprilie (Paring).

ȘAH
Campionatele republicane individuale : 

15 ianuarie — 15 martie (seniori), 11—15 
aprilie (senioare), 15 ianuarie — 1 februa
rie (juniori), 15—31 ianuarie (școlar), 21
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ianuarie (Universitar — I.M.P.). Campiona
tul municipal pe echipe (seniori, juniori și 
copii) — 27 ianuarie — 31 martie tur și
6 octombrie — 29 decembrie retur.

TENIS DE MASA
Campionatele republicane, individuale t 

14 ianuarie seniori (Petroșani), 1 aprilie 
juniori (Lupeni). Universitar I.M.P. — 11 
martie ; Campionatul județean f 4 februa
rie — 25 martie ; Campionatul municipal 
tur 20 ianuarie — 30 martie și retur 16 
septembrie — 26 noiembrie ; Cupa pionie
rilor 21 ianuarie (Lupeni) ; Cupa U.T.C. 1 
februarie (Petroșani).

TENIS DE CÎMP “ “ r
Campionatele republicane individuale :

3 iunie seniori, 17 iunie juniori și copii 
(Petroșani) ; Universitar pe I.M.P. 29 a- 
prilie ; campionatul republican pe echipe 
seniori 30 aprilie — 6 mai București ; 
Cupa Scînteii Tineretului, etapa munici
pală, 5 august la Lupeni, campionatul mu
nicipal pe echipe tur i 15 aprilie — 3 iu
nie și 2 septembrie — octombrie retur.

TIR CU PROBE GLONȚ ȘI ARC
Campionatele republicane tir cu glonț :

7 ianuarie seniori ; Cupa României 28—29 
aprilie, 15 aprilie universitar I.M.P. ; Tir 
cu arcul : „Cupa Minerul" 5 august, 23— 
27 septembrie finalele campionatelor repiL 
blicane de seniori și juniori.

alpinism
Alpiniada republicană, tineret : etapa 

iarnă 26 februarie — 3 martie (Retezat) | 
18—30 martie (Făgăraș); Etapa de vară i 
9—11 iulie (Bucegi) ; 11—20 iunie (Padi 
na școală) și 24—26 septembrie finala 
(Cheile Bicazului).

VOLEI
Campionat calificare, divizia B (jude

țean) : turul II — 24—25 martie (Petro
șani) masculin și 31 martie — 1 aprilie 
(Simeria) feminin.

COMPETIȚII REPUBLICANE Șl 
MUNICIPALE DE MASA (polisportive)
• DACIADA, ediția de iarnă (patinaj, 

șah, schi) s patinaj 4 februarie (Lupeni), 
șah 15 ianuarie (Petroșani), schi și sanie
4 februarie (Paring).

• DACIADA, ediția de vară (atletism, 
ciclism, fotbal, gimnastică, fnot, carting, 
orientare turistică, popice, tenis de eîmp, 
tir și volei) aprilie — iunie 1979.

• CUPA SĂNĂTĂȚII (Atletism, hand
bal, volei, tenis de cîmp — fete) 26—28 
ianuarie Vulcan.

• CUPA CONSTRUCTORILOR (atle
tism, fotbal, handbal, volei, popice): 13 
inai — 10 iunie, Lupeni.

• CUPA MINERULUI : (Atletism, po
pice, handbal, fotbal, lupte) etapa pe loca
litate 13—27 mai, județ 2—3 iunie și fina
lele pe țară 28 iulie — 5 august Petroșani.

• CUPA FORESTIERULUI (atletism, 
fotbal și popice) 10 iunie — 15 iulie Petrila

• CEFERIADA (Atletism, volei, popice, 
șah, tenis de masă) 1—22 iulie Petroșani.

• CUPA COMERȚULUI (Atletism, șah, 
popice, tenis de masă) 2—30 septembrie 
Petroșani,

• CROSUL ORAȘELOR, ediția de pri
măvară 1—25 februarie, ediția de toamnă 
1—24 noiembrie.

• FESTIVALUL SPORTULUI FEMI
NIN (Atletism, .handbal, volei, tenis de 
cîmp): 1—19 august etapa municipală 
(Vulcan).

• CUPA COSTEȘTI (Handbal și volei) 
6—20 mai (Lupeni).

• CUPE.FESTIVE: Unirii — 21 ianua
rie tenis și popice, 8 Martie (popice și te
nis), 1 Mai (fotbal, volei, tenis de cîmp) 
29 aprilie, 23 August (atletism, handbal, 
fotbal și volei) 19 august; Cupa 30 Decem
brie (popice, șah, tenis de masă, 22—23 de
cembrie 1979.

Primii pași și primele... căzături Pe patinoarul din 
Petroșani.

Patinoarele se amenajează cu căldură 
și pasiune, nu numai cu gheață

începînd cu a doua zi a 
anuiui 1979 iarna s-a insta
lat și în Valea Jiului, cu 
zăpadă abundentă și geruri 
tocmai bune pentru practi
carea schiului și patinaju
lui. Dacă schiorii au pirtii 
naturale unde pot să prac
tice sportul preferat, in 
schimb pentru patinaj și 
hochei pe gheață e necesară 
inițiativă și muncă pentru 
amenajarea unor patinoa
re naturale. Pentru a ve
dea ce s-a făcut în dome
niul patinoarelor, ne ăm 
deplasat în cîteva localități 
dip Valea Jiului.

Sîmbătă, 6 ianuarie, ore
le 17,30. La Lupeni a avut 
loc deschiderea oficială a 
patinoarului Asociației 
sportive „Minerul" din lo
calitate. Ne-am convins și

de această dată că la ame
najarea patinoarelor gos
podarii din Lupeni sînt me
reu la înălțime. De la ghea
ța bine pusă la punct, sta
ția de radioamplificare și 
pînă ia ceaiul cald, care se 
servește permanent, precum 
și vestiarele încălzite și sPa- 
țioase, totul dovedește că 
spiritul gospodăresc și os
pitalier este aici la el aca
să. Iată cîteva păreri : „Es
te minunat aici, condițiile 
sint excelente. Am vrea ca 
timpul să țină cu noi" — 
Maripela Alexandru, clasa 
a VI-a C, Școala generală 
nr. 3. „Este cel mai frumos 
„dar" de vacanță", Marius 
Stoica, clasa 1. Școala ge
nerală nr. 1. „Păcat că mai 
sînt doar cîteva zile de 
vacanță.,.", Titus Costache,

clasa I, Școala generală nr. 
.1. Intre două „curse" l-am 
interpelat și pe tov. Vasile 
Maioga, șeful serviciului 
administrativ al Preparației 
Lupeni. „Părerea mea este 
că gospodarii acestui pati
noar merită felicitări pen
tru munca depusă. Și încă 
ceva : de săptămîna viitoa
re își deschide porțile și 
patinoarul „Preparatorul" 
din cartierul Braia.

în încheiere tovarășul 
Mihai Moisescu, ne-a spus: 
„Sîntem bucuroși că vizi
tatorii noștri sînt mulțu
miți. Dar țin să precizez un 
lucru : conducerea Asocia
ției sportive a primit un 
sprijin permanent din par
tea organelor orășenești de 
partid și U.T.C,, a condu
cerii I.M. Lupeni. Datorită 

acestui sprijin a rezultat a- 
cest loc de agrement pe 
care-1 dorim ia îndemîna 
tineretului, a iubitorilor de 
sport din orașul nostru". ■ 

Cuvinte de laudă se cu
vin și Clubului sportiv 
„Jiul" din Petroșani, care 
a amenajat un patinoar la 
stadion.

Și cam atît cu exemple
le pozitive cu privire la 
patinoare. La Uricani, Vul
can și Petrila încă n-au 
fost amenajate patinoare. 
Iubitorii patinajului din 
Vulcan se îndreaptă, din 
lipsă de patinoar în loca
litatea lor, spre Lupeni, 
pentru a putea practica 
sportul preferat. Pe ciad 
și în celelalte localități o 
preocupare,, fierbinte" pen
tru amenajarea patinoare
lor? Amatorii de patinaj — 
și sînt cu miile în Valea 
Jiului — așteaptă ou nerăb
dare patinoarele.

D. CRIȘAN 
Alexandru TĂTAR
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Tovarășul Fidel Castro 
a primit delegația de partid

și guvernamentală a României 
XX-a aniversare a victoriei 
revoluției cubaneze.

în cadrul întîlnirii, care 
‘ s-a desfășurat într-o atmos
feră caldă, prietenească, a 
avut loc un schimb priete
nesc de vederi asupra unor 
probleme dc interes reci
proc.

în cursul șederii sale în 
Cuba,- delegația de . partid, 
și guvernamentală română 
a vizitat obiective Social- 
culturâle, locuri istorice 
din Havana și Santiago de 
Cuba.

HAVANA 8 (Agerpres). 
— Tovarășul Fidel Castro 
Ruz, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba, președin
tele Consiliului de Stat și 
al Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Cuba, a pri
mit delegația de partid și 
guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România, 
condusă, de tovarășul Ion 
loniță, membru al Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, ca
re a participat la festivită
țile prilejuite de cea de-a

Situația 
din Nicaragua

al 
de 

Ni- 
că 
au 

zile

MANAGUA 8 (Agerpres). 
— într-un comunicat 
Frontului Sandinist 
Eliberare Națională din 
caragua se precizează 
în cursul luptelor care 
avut loc în ultimele
în zona de nord a țării în
tre detașamentele de rezis
tență populară armată și tru
pele guvernamentale, ar
mata somozistă a pierdut 
55 de combatanți și impor
tante cantități de arma
ment și muniții. Comunica
tul a fost difuzat la Ma
nagua de către stații de 
radio clandestine reprezen-

- tînd mișcarea de rezisten
ță populară armată.
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în legătură cu evenimentele 
din Kampuchia Democrată

genția de știri SPK a Fron- Vietnamul desfășoară, 
purile, o agresiune de pro
porții împotriva Kampu
chiei".- Guvernul R.S. Viet
nam — se subliniază în 
declarație — respinge ca
tegoric aceste afirmații.

PEKIN 8 (Agerpres). — 
Agenția China Nouă a di
fuzat o declarație a .Guver
nului R.P. Chineze în care 
se arată: „Guvernul și po
porul chinez sînt foarte în
grijorate în legătură cu si

este 
Kampuchia. 

Noi am sprijinit întotdeau
na guvernul și poporul 
kampuehian în lupta lor 
justă împotriva agresiunii. 
Sprijinim c'j hotărîre poziția 
justă a Guvernului Kampu
chiei Democrate, exprima
tă în declarația sa din 2 
ianuarie, și cererea sa re
zonabilă privind întrunirea 
de urgență a Consiliului de 
.Securitate și .' intervenția 
Națiunilor Unite".

PNOM PENH 8 (Ager
pres). — într-o cuvîntare 
radiodifuzată, reluată de 
agențiile Reuter, UP1, AFP, 
primul ministru al Kam- 
puchiei Democrate, Pol 
Pot, a declarat că trupele 
kampuchiene luptă pe cinci 
fronturi în interiorul țării 
împotriva trupelor. vietna
meze. El ia spus că situa
ția militară este „din zi în 
zj mai serioasă" și a arătat 
că guvernul său se îndreap
tă spre junglă pentru a 
purta „un război de gheri
lă prelungit".

HANOI 8 (Agerpres). 
Agenția VNA —■ citînd

tului Unit de Salvare Na
țională din Kampuchia 
(FUSNK) — anunță că, du
minică,forțele armate ale 
FUSNK au ocupat în cursul 
zilei de 7 ianuarie, capita
la, orașul Pnom Penii.

Aceeași agenție mențio
nează că forțele FUSNK au 
preluat controlul asupra a 
numeroase regiuni din pro
vinciile Kompong . Thom, 
Preah . Vihear, Siem-Reap, 
Battambang. Kompong Ch-

a-

Hotărîrile plenarei C.C. al P.C. din Grecia
ATENA 8 (Agerpres). — 

La Atena au fost date pu
blicității documentele ple
narei din. decembrie a C.C. 
al Partidului Comunist din 
Grecia. în hotărîrile plena
rei se subliniază necesita
tea intensificării luptei pen
tru ieșirea deplină a țării 
din N.A.T.O., a activizării 
mișcării populare pentru 
lichidarea bazelor N.A.T.O 
de pe teritoriul Greciei.

Plenara a declarat că 
principalele eforturi trebuie 
să fie orientate spre unirea 
forțelor de stingă și înfăp
tuirea unei colaborări sta

bile a sindicatelor demo
cratice, pe baza unui pro
gram comun de luptă pen
tru interesele oamenilor 
muncii.

Aspecte ale

FILME

PETROȘANI — 71 No
iembrie : Umbra păsării 
în zbor ; Republica: O- 
beliscul; Unirea : Aurul 
lui Makenna, seriile LII.

PETRILA : Republica 
din Uzice, seriile I-H.

LONEA : Prețul vieții.
AN1NOASA : Orașul 

fantomă.I
| .VULCAN :

7,-1 TI î 1 *T ZT TV

Pe scurt • Pe scurt «t Pe scurt
A ÎNCEPUT RETRAGE

REA submarinelor ameri
cane cu armament nuclear 
la bord, dislocate la baza 
militară a ‘ S.U.A. de la 
Rota, din Spania. în trata
tul hispano-american sem
nat la Madrid în ianuarie 
1976 se prevede, între alte
le, că îneepînd cu ianuarie 
1979 să fie retrase subma
rinele dotate 1 cQ rachete 
•„Polaris." și „Poseidon" cu 
•focoase nucleare.

LIDERII celor două frac
țiuni ale ’ fostului partid 
Congresul Național Indian, 
Indira Gandhi, fostul pre
mier, și Swâran Singh, fost

ministru, au căzut de a- 
eord asupra unificării for
mațiunilor politice pe care 
le conduc.

MINISTRUL EGIPTEAN 
AL PETROLULUI, Ahmed 
Hillal, a declarat că în re
giunea Deltei Nilului au 
fost descoperite cantități 
considerabile de gaze natu
rale, transmite • agenția 
M.E.N. -Prospecțiunile pre-: 
liminare demonstrează po
sibilitatea punerii în valoa
re a acestor zăcăminte. Tot
odată, el a anunțat încheie
rea cu societăți străine a 
unui număr de zece acor
duri de prospecțiuni. " :

Cursa înarmărilor a de
venit, astăzi, un fenomen 
cronic, global, cu drastice 
consecințe negative pe plan 
intern și extern asupra tu
turor țărilor, dezvoltate sail 
în curs de dezvoltare. în
tr-un singur ari, 1975, chel
tuielile militare mondiale 
au crescut, față de 1974, cu 
45 miliarde • dolari ; în pre
zent, peste 5,5 la sută din 
produsul național' brut al 
tuturor statelor este alocat 
pentru înarmări. Sînt chel
tuieli caro nu numai . că 
apasă greu pe umerii po
poarelor, dar constituie, în 
același timp, izvorul prin
cipal ce alimentează infla
ția galopantă care a con
tribuit la dezorganizarea 
întregii;- economii momiiăle. 
Este semnificativ, astfel, că 
s-a ajuns la alocarea a 400 
miliarde dolari anual pen
tru producerea și achiziție* 
narea unor noi tipuri de 
arme, tot mai’ sofisticate și 
mai costisitoare, în., vreme 
ce guvernele statelor in-

Battambang. Kompong Ch- țuația gravă cu care 
man, Koh Kong, Kompong confruntată 
Speu, Kiriam.

HANOI 8 (Agerpres). 
— într-o declarație a 

i M.A.E. al R.S. Vietnam, di
fuzată la Hanoi, șe arată că 
în ultimele zile FUSNK și-a 
intensificat lupta și forțele 
sale au eliberat regiuni vas
te ale țării. în declarație 
sînt calificate drept calom
nioase acuzațiile guvernu
lui Kampuchiei Democrate 
„în legătură cu faptul

Cu șțeîe 
în păr și lacrimi în ochi.

• I.UPENI — Cultural : 
Star, seriile T-II; Mun
citoresc : Sub luna răs
turnată.

I
TV

dustrializate refuză să ex
tindă investițiile . pentru 
crearea unor noj locuri de 
muncă, sub pretextul stă- . 
vilirii inflației, iar nume
roase. alte state sînt con
fruntate cu probleme acu
te ale dezvoltării.

Este unanim .

cu 
de

10,50 Te- 
închiderea 

17,00 Te- 
Teleșcoală..

I

9,00 Teleșcoală. 10,00 
Roman-foileton ; Putere 
fără glorie. Reluarea e- 
pisodului 19. 
lex. 11,00 
programului, 
lex. 17,05
17,25 Curs de jimba en
gleză. 17/15 România pi
torească. 18,10 Din țări
le socialiste. Reportaj 
filmat din R.P. Bulgaria. 
18,20 Lecții TV pentru 
lucratorii din agricultu
ră. 18,45 Ciută Iza și

; Imagini de pe Jupiter
; Seria de imagini ale 
i planetei Jupiter transmi- . 
: sâ sîmbăță de sonda spa- 
! țiaiâ „Voyager-1" sînt de 
i b calitate deosebită — a 
Ș anunțat un purtător de 
: ouvînt de la Jet Propul- 
j sion Laboratory, „Detali- 
: ile, contururile, culoarea 
; norilor sînt fantastice" — 
: a declarat el, adăugind 
j că planeta apare în foto- 
; grafii ca' avînd o formă 
| ovală. în afara imagini- 
’ lor . transmise de la o dis- 
Ț ianță de 59 milioane kilb- 
.: metri de Jupiter, sonda 
T spațială a furnizat, de a- 

semenea, diverse infof- 
mâții științifice, a căror

! analiză va necesita uri ă- 
i numit timp. Una dintre 
[ misiunile cele mai impor- 
; tante ale sondei constă în 
i fotografierea .' sateliților 
; planetei (în număr de 13 
; sau, după alte opinii, 14), 
i Cinci' dintre, aceștia nu au 
i fost niciodată înregistrați 

pe peliculă din apropiere 
i și se ignoră compoziția 
; lor.

1

Populația rurală

O sută douăzeci de mi
lioane de agricultori și-au 
părăsit terenurile. în

efectuat cercetări în 20 
de țări privind evoluțiile 
climaterice pe termen 
lung. Potrivit acestor cer-

cursul, celei de-â doua ju
mătăți a secolului XX, se 
arată intr-un raport al 
Biroului Internațional al 
Muncii. Numărul brațelor cetări, temperatura atmos- 
de lucru la safe scade in
tr-un ritm de trei milioa- 
ne pe an. Fenomenuj s-a 
accentuat în ultimii 20 
de ani, cînd nu mai puțin 
de 60 de milioane de lu
crători ai pămîntului au

• Fabricarea unei bom
be nucleare de 2 megatons 
costă 600 000 dolari;

• Sistemul aerian 
destinație strategică
tipul Nike—Hercules costă . 
2 miliarde dolari, de tipul 
Ajax — 6 miliarde dolari,

cuposctit de tipul Zeiis — 12 miliar-. 
faptul că sistemele de ar- de dolari.
mament,. în special’cele de Statisticile demonstrează 
armament nuclear, cuprind elocvent irosirea unor ast- 
agregate complexe, cu 'un fel 'de fonduri, imense, din 
înalt nivel tehnic și știin- venitul național al statelor, 
țifie, ceea ce necesită fon- fonduri, ce ar putea contri- 
duri tot mai mari pentru buj la soluționarea unora 
leali zarea lor. Experții : dintre, problemele cardina- 
SIPRI estimează, astfel, că:, le ale omenirii de azi.

• un avion de luptă cos- . • Numai: prin reducerea 
tă aproximativ 5 milioane . cu . 10 la' șută a bugetelor 
dolari, sumă echivalentă cu .militare ale tuturor state- 

" de 
România —. s-ar elibera a- 
proximati.v. 40 miliarde de 
dolari, șumă eu care s-ar 
acoperi necesarul de hrană, 
educație și . asistență socia
lă a 40 țări în curs de dez- 
voltare.

.Cheltuielile militare 
pe. trei luni ar fi suficiente. 
pentru finanțarea unui pro
gram mondial’ de lichidare 
a analfabetismului.

salariul anual a 250 000 de 
profesori; :',?; - 

; • cu banii cheltuiți pen
tru fabricarea a 14 avioa
ne de luptă s-ar putea asi
gura hrana, anual, • a 14 
milioane copii ;
... • Prețul de cost ai bom
bardierului strategic . ame
rican „B 1" este de 84 de 
milioane dolari —- sumă 
suficientă pentru crearea u-
nei, m.ari întreprinderi ;

ler — măsură propusă

19,20 1001 de seri,'.19,30 
| Telejurnal. 19,50 La or- 
J din ea zilei în economie. 
120,00 Ancheta TV : „E-
I ducația rutieră". 20,30 
| Seară de teatrti: „Viole- 
Iniile lui Scapin" de Mo-

liere. Premieră TV.

121,50 Publicitate. 22,00
Cîntec tînăr ,— muzică

I ușoară. 22,15 Telejurnal. 
* 22,30 încliiderea progra
mului.

RADIO

Faptul divers
pe glob

plecat de la sate. în pa
ralel cu această scădere 
rapidă a numărului locui
torilor zonelor rurale -se. 
accentuează- fenomenuț de 
îmbătrînire a populației 
satelor, . ■

O nouă „mini eră 
glaciară" ?

O nouă „mini eră 
clară" a început și

icrei în regiunile de -la 
nord de' 60 .de grade lati
tudine nordică scade cons
tant din anii''60,' fenomen 
care afectează curențîi at
mosferici și temperatura 
în regiunile • cuprinse în
tre 30 și 60 de grade la
titudine nordică. Curenții 
de aer rece din regiunile 
de nord se îndreaptă în 
trei direcții spre latitudi-
nile nordice de climă mo- 

. derată, provocînd. în zo
nele de contact dintre ae
rul rece și cald furtuni și 
alte fenomene meteo, în
soțite de scăderi brusee 
de temperatură.

„Anul centenarilor"

Sla
va 

continua cel puțin pină la 
sfîrșitul secolului nostru 
— apreciază ekperții me
teorologiei japonezi. Con
cluzia se bazează pe da
tele obținute de un grup 
special de meteorologi ni
poni, constituit în 1972 de 
guvernul japonez, care au ani.

Anul 1979 va fi în Fin
landa „anul centenarilor". 
După cum a anunțat 
miercuri Oficiul de pensii 
de la Helsinki, în 1979 un 
număr de 71 de finlan
dezi, dintre care 60 de fe
mei și 11 bărbați, vor îm- 
plîn; 100 de ani. în Fin
landa există deja 41 de 
persoane care au depășit 
un veac. Cel mai bălrîn 
locuitor al țării are 106

.KMIAL'țlA Șl ADMINISIRAȚIA ; t'elroșaijț șir Itepubiieh, ut. 90,
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încadrează urgent

-- trei motopompiști pentru formația de 
pompieri

— muncitori necalificați pentru baie
Condițiile de retribuire sînt cele prevăzu

te de Legea nr. 12/1971 și Legea nr. 
57/1974,

Mica publicitate
PIERDUT carnet de stu

dent Pe numele Mestecan 
Liviu, eliberat de l.M.P. Se . 
declară nul. (13)

PIERDUT legitimație de j. 
student pe numele Tărîță 
loan, eliberată de l.M.P. Se 
declară nulă. (14)

PIERDUT carnet de stu- 
dnt pe numele Biro loan, 
eliberat de l.M.P, Se decla
ră nul. (15)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vîlcea- 
nu Constantin eliberată de 
l.U.M. Petroșani. Se decla
ră nulă. (10)

PIERDUT carnet student 
Pe numele Medar Gheor- 
ghe, eliberat de l.M.P. Se 
declară nul. (11)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Apostol 
Doina, eliberată de Baza 
de aprovizionare Petroșani. 
Se declară nulă. (12)

5,00 Buletin de știri? 
5,05 Ritmuri matinale. 
6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radio jur-. 1 
nai. 8,00 Revista presei, ! 
8,10 Curierul melodiilor. 
9,00 Buletin de știri. 
9,05 Răspundem ascultă
torilor. 10,00 Buletin de 
știri. 10,05 Opereta „Po
veste din Cartierul de 
Vest" de Bernstein (se- 
lecțiuni). 10,20 Alternan
țe rock și folk, 10,40 
Miorița. 11,00 Buletin dri 
știri. 11,05 Atlas folclo
ric. 12,00 Buletin de 
știri. 12,05 Din comoara 
folclorului nostru. 12,35 
Compozitori — inter
pret: Florin Bogardo, 
Nei, Diamond. 13,00 De 
la 1 la 3. 15,00 Clubul ’ 
curioșilor. 16,00 Radio-- , 
jurnal. 16,15 Cîntece | 
muncitorești. 16,20 Coor- : 
donate economice. 16,40 ' 
Muzică ușoară. 17,00 Bu- I 
letin de știri. 17,05 Te 
apăr și te cînt patria 
mea. 17,30 Revista șlagă- I 
relor. 18,00 Orele serii. 
20,00 Din fonoteca de 
folclor, 20,15 România, 
[peisaj industrial contem- . 
poran. 20,30 
pămîntului

I

I 
I’ Memoria 

românesc. 
21,00 Buletin de știri. 
21,05 Cadențe sonore. 
22,00 O zi într-o oră.. 
23,00—3,00 Non stop mu
zical nocturn,
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