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17 februarie

Cu două zile înainte de încheierea decadei a doua
Șapte întreprinderi miniere 

au extras suplimentar 
1600 tone de cărbune într-o singură zi

Brigada condusă dc 
Gheorghe Rotaru dc la 
mina Petrila se situea
ză permanent în fruntea 
întrecerii.

In foto: schimbul mi
nerului Năstase Apos
tol.
Foto : Gh. OLTEANU
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• COMBINATUL MINIER VALEA 

JIULUI, IN DOUA ZILE CONSECU
TIV — 16 și 17 februarie, a extras, pes
te sarcina planificată, 225 de tone de 
cărbune.• Șapte întreprinderi miniere — Petrila, Paroșeni, Lonea, Dîlja, Lupeni, Vulcan și Uricani — au extras într-o singură zi— sîmbătă, 17 februarie - 1623 de tone de cărbune peste plan.

• Cu două zile înainte de încheierea 
decadei a doua, minele Petrila, Lupeni 
șl Paroșeni — mine care, zi de zi, și-au 
îndeplinit sarcinile de plan pe luna fe
bruarie — au acumulat la decadă un 
plus de 6500 de tone, iar de la începutul 
lunii, 11 200 de tone de cărbune.

• CELE MAI MARI REALIZAI» 
PESTE PLAN, LE ARE IN ACEASTA 
DECADA ȘI LUNA MINA PETRILA — 
PLUS 4200 DE TONE DE CĂRBUNE, 
I.A DECADA, ȘI PLUS 5250 DE TONE, 
PE LUNA IN CURS. Producția supli-

men tară a fost obținută pe seama depășirii productivității muncii planificate, în cărbune, cu .609 kg/post. La nivelul sectoarelor, cele mai bune rezultate le-au obținut sectorul IV — 2700 de tocile producție peste plan și plus 1500 kg/post depășire a productivității în cărbune, și sectorul III plus 2000 kg, la producția de cărbune extras.
• CEL MAI MARE ------------------ -

NIZAT SECTOR DIN 
— SECTORUL IV DE 
PENI — A EXTRAS 
LUNA PESTE PLAN
REALIZIND O PRODUCTIVITATE A 
MUNCII, IN CĂRBUNE SUPERIOARA 
PLANULUI CU 2000 KG/POST.• In ultimele 4 zile, mina Lonea adepășit cu peste 500 tone, de cărbune sarcinile de plan, mina Uricani — plus 325 de tone în 5 zile, mina Vulcan, plus 255 de tone în 4 zile, iar mina Dîlja plus 245 de tone în 2 zile, . 7 .

Numeroși muncitori, ingineri și tehnicieni de la întreprinderea minieră Lupeni, care au obținut realizări de seamă în producție, au luat parte, împreună cu familiile lor, la o excursie organizată în zilele de 17—18 februarie a.c. în stațiunea Geoagiu-băi. Sîmbătă seara, în cinstea minerilor a fost ->re- zentat un reușit specta-
SI MAI MECA- 
VALEA JIULUI
LA MINA LU- 

IN 'ACEASTA 
5100 DE TONE,

>

După sfîrșitul structorii de la Grupul II de șantiere Valea Jiului al T.C.H., au rămas datori cu un mare număr de locuințe; Restanța înregistrată depășește 500 de apartamente. Nu vom insista a- supra cauzelor care au condus la aceste rămîneri în urmă, ele au fost arătate la timpul potrivit. Vom consemna preocupările pentru intensificarea ritmurilor de lucru pe șantiere în vederea recupera-

cum se știe,, la anului trecut, con-
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i tice, formații muzicale și
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Festivalul național „Cîntarea României", ediția a Il-a

La Casa de cultură din Petroșani s-a desfășurat sîmbătă și duminică faza județeană, pentru pionieri și elevi din licee, a Festivalului național „Cîntarea României", e- diția a 11-a. In această , în concursuri de cunoș- . .a talentului tințe pe materii sau în că tradiție) de perfecțio-imemui loug ax cuivn- nare, de șlefuire a expre- ., artei sau sportului, Și sivității. . Cu evpluții . pline de avînt și,energie, copiii din Valea Jiului au adus in spectacole pline de fantezie o anumită frumusețe specifică minerească. așa cum am remarcat în dansul tematic de la Școala generală nr.. 3 Lupeni sau revista Școlii generale din Ăninoa- sa. Echilibru și armonie s-a desprins și din struț:-

asupra preocupărilor tinetei generații care se pregătește pe băncile școlilor, Odată cu procesul de învățărnînt, elevii sînt stimulați în a-și exprima disponibilitățile creatoarecompetițies-au aflat brigăzi artis-

sinceritatea vîrstei, am urmărit formații cu structură, diversă și un conținut adecvat preocupărilor, fiind o dovadă convingătoare asupra muncii îndelungate (în unele școli s-a creat o autenti-
coregrafice; soliști vocali și instrumentiști de muzică ușoară, grupuri de estradă și folk în care au fost cuprinși sute și sute de elevi din școlile jude- , țului. O asemenea întîlni- re are, pe lîngă valoarea artistică, semnificații ins- 

i tractive și educative din- i tre cele mai întinse; ofe- 1 rind o imagine elocventă

domeniul larg al cultu-■ rii, ciraci ocțu șyui uuiui. k/a ; toate aceste manifestări, atît de proprii vîrstei .tinere contribuie, prin mijloace specifice, la formarea unei personalități umane complexe, armo- . nibase, integrată în viața social-economică și culpa-

nare, de șlefuire a expre-

tura și conținutul reperto- riilor în care s-au aflat piese și idei de autentică valoare etică și estetică.Despre semnificația a- cestui concurs, în care e- levii din județ au evoluat cu un deosebit simț arțisțic,. am solicitat opinia președintelui juriului, actorul Coste! Rădulescu de la Teatrul de stat din Sibiu : „Sînt impresionat de acest volum extraordinar de muncă, de efortul deosebit pe care-1 fac copiii, — ne-a spus interlo-, cu torul nostru. Aici, îi
T. SPATARU
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rii urgente Tergiversarea rii face _________să afecteze planul pe anul în curs. Ne-am propus deci să vedem pe fiecare șantier în parte cum se preocupă constructorii de încheierea lucrărilor și predarea grabnică a blocurilor.începem cu șantierul din Uricani. Blocul 17 cu 70 de apartamente se află în fază de finisare. Se lucrează concomitent la toate cele ; patru scări. în luna ianuarie, conform graficelor de desfășurare a lucrărilor șantierul nr. 4 care coordonează și lucrările de construcție din Uricani, a repartizat aici un număr mare de zidari, zugravi și vopsitori pentru urgentarea lucrărilor. în prezent la acest bloc lucrează 108 oameni de diferite profesii. Lucrîndu-se într-un ritm intens, evident, stadiul de execuție este foarte avansat existînd certitudinea ca în cel mai scurt timp cele 70 de a- partamente să fie predate.Am consemnat faptul că la scara li. Unde avansul
C. IOVANESCU

a restanțelor, finaliză- obiectivelor nu altceva decît Excursie
pentru 
mineri

Lupeni,
col susținut de formații artistice din județ, iar duminică participant» la excursie au vizitat stațiunea de; odihnă.Din opiniile exprimate pe marginea acestei i- nițiative organizată pentru petrecerea în mod plăcut și util a timpului liber al minerilor, am reținut, a doua zi, spusele unui cunoscut șef de brigadă, maistrul e- lectromecanic Valentin Tol'ană :— As vrea să remarc ospitalitatea deosebită cu care am fost primiți și atmosfera caldă, de sinceră prietenie ce ne-a fost creată in aceste zile de adevărată odihnă, petrecute în frumoasa stațiune " nostru. din județul

I.M.

(Continuare in pag. a 2-a)

social-economică și tural-educativă' din tria noastră.Cu remarcabil simț artistic, cu entuziasmul și
Vă informăm

La Lupeni au fost ■ recepționate ultimele două tronsoane, respectiv scările nr. 5 și nr. 6, ale blocului K-4 din strada Vi- itorului. Un număr de 84 de familii din cartierul „80 de case", zonă în care se va extinde perimetrul .I.M. Lupeni, se vor muta în apartamente noi, alături de vecinii lor din același cartier mutați, cu bîteva săptămîni * în urmă în scările 3 și 4 ale aceluiași bloc. (Al. Dobri- 
țoiu)

La U.E. Paroșeni a fost constituit un cerc de crea-' ție literar-artistică intitulat „Lumina". Format din oameni ai muncii de vîrate și profesii diferite, cercul își propune să creeze poezii, epigrame, proză, caricaturi, scheciuri teatrale cu care să participe la activitățile cultu- ral-artistice din uzină și municipiu. (V.Ș.)
---------In fiecare comitetul U.T.C. Petrila,ză la clubul din localitate, pentru tinerii din oraș discoteca tineretului. Cu acest prilej sînt prezen tatc i cografice, diferite genuri șl stiluri muzicale, urma

te de dans. (C. Val.) —

săptămîna, orășenesc organizea-

O formație mult apreciată pentru valoarea ei artistică : revista pionierilor de la Școala generală 
nr. 6 Petrila. ' .: ■■ / " : Foto : I. LICIU

La clubul cultural studențesc a avut loc o seară de poezie intitulată „In marea tăcere", dedicată poetului Lucian Blaga. După o prezentare a vieții și activității creatoare
I au fost recitate poezii din 
J opera marelui poet. (T.S.)
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I: prilej sînt prezen- 1 ultimele noutăți dis- I

____ ;_____ *,
vă informăm
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Steagul roșu MARȚI, 20 FEBRUARIE 1979

A XXX-a aniversare a Teatrului de stat „Vaiea Jiului"

Analiză fructuoasă privind

Organizația de partid din sectorul I al a d-/Zbătut în nare generală biroului, din rea ției. direcțiile asupra cărora va fi orientată atenția biroului organizației de bază în perioada următoare pentru ridicarea rolului comuniștilor în producție, în viața și activitatea sectorului. A rezultat din referatul prezentat că în cursul anului ■ trecut, urmărindu-se înfăptuirea măsurilor stabilite cu ocazia făcut pe baza plenarei C.C. al P.C.R. din 22-23 martie 1978 ș-i ca rezultat al stăruinței biroului organizației de bază, au fost discutate și aprobate cererile de primire în partid prezentate de un număr de 6 oameni de nădejde din sector. Aceștia sînt ajutorii mineri Gheorghe Bereea, Ilie Mi- hoe și Vasile Hutopilă, minerul, șef de Schimb Ion Prorociue, lăcătușul Ilie ■Mureșan, și ing. Ileana Ni- cula, topograful sectorului. In cadrul discuțiilor tov. Gliiță Popescu, secretarul organizației de bază a a- preciat că rezultatele pozitive obținute în anul trecut raportate la cerințele de întărire a rândurilor organizației nu pot mulțumi pe deplin. Pentru a asigura premisele necesare în vederea creșterii rolului organizației de partid, biroul ei, conducerea sectorului cadrele tehnice vor trebui să manifeste mai multă preocupare pentru mobilizarea oamenilor eu perspectivă din sector la completarea studiilor, la cursurile de calificare, de ridicare a calificării și policalificare pentru că în partid sînt primiți în primul rînd oamenii muncii cu o bună pregătire profesiona- nală și politică. In același scop, comuniștii eu experiență din sector sînt datori să găsească formele concrete de a se apropia cu căldură tovărășească și răspundere partinică de a- cei oameni statornici și eu dorință de a se forma profesional, moral și politic ajutîndu-i prin forța și-influența exemplului lor personal.Seriozitatea și responsabilitatea cu care comuniștii

I. M. Lonea Ultima adu- preOcuparea comuniștilor pentru întări- rîndurilor organiza- Au . fost stabiliteasector

studiului Hotărârii

sînt datori să demonstreze în permanență, atît în producție cit și în relațiile din societate și familie virtuțile omului nou, î- naintat, dedicat intereselor generale, au fost reamintite în adunare și susținute cu exemple pozitive. Au fost exemplificate și cazuri negative existente în rândurile membrilor de partid- de la I.M. Lonea. S-a vorbit despre necesitatea promovării criticii împotriva faptelor care umbresc calitatea de membru al partidului.Adunarea generală demonstrat astfel încă o dată rolul de școală a educației comuniste. Participants la adunare au avut un bun prilej de a-și împrospăta imaginea despre exigențele implicate de calitatea de comunist. Toate aceste aspecte au fost a- bordate din unghiuri diferite și argumentate în a- dunare de comuniștii Traian Ionuț, Ștefan Robu, Traian flinta, Alexandru Zatroc și Gavrilă Chința. Subliniind astfel necesitatea unei mai active participări la viața de organizație, la analizarea activității economice și politice inserăm în încheiere două din propunerile de valoroase.
Traian Ionuț : organizației să inițieze un nou studiu pe baza căruia să fie evaluate cerințele și posibilitățile de primire în partid din sector. Să fie astfel avuți în vedere toți oamenii care au perspectivă de a fi primiți în partid și să se fixeze pentru comuniști sarcina de a-i sprijini.
Alexandru Zatroctrucit în rândurile organizației sînt unii comuniști care fac foarte puțin pentru cunoașterea experienței înaintate în munca de partid, pentru studiul hotărârilor de partid și a legilor țării, biroul organizației de bază să propună analizarea în adunarea generală a preocupării membrilor de partid pentru ridicarea nivelului lor politic și ideologic.Aminele propuneri au fost apreciate ca judicioase și folositoare, biroul orga-' nizației de bază asigurând adunarea generală că va acționa pentru transpunerea lor în viață.

Tema ȚAțARCA

și-a

deosebit„Biroul

In-

•! • (Urmare din pag. 1)este mai mare, s-au terminat toate tencuielile interioare și pardoselile, ca și izolația de la terase. Ar ’ mai fi de zugrăvit o parte mică din camere, eîteva zile urmînd pus covorul de lino- lntr-o măsură mai mică s-au efectuat lucrările la scările C și D, unde totuși tencuielile sînt terminate. Mai este de realizat aproximativ jumătate din zugrăveli și izolații.Nu în aceeași situație se alfa scara A, unde încă mai sînt de montat patru planșee pentru a se încheia lucrările la structura de rezistență. Macaraua fiind plasată în apropierea celorlalte scări, brațul nu ajunge și Ia ultimele nivele ale primei scări <? !). Pînă acum au fost* montate cu ajutorul unei automacarale. Dar pentru mon-

ultimul o auto- eapa else gă-

Tehnicienii, oameni indispensabili
ai

începe încă lecturii pie- continuă nu premieră ci
— Care este responsabili

tatea regizorului tehnic in 
teatru ?— Datoria lui de la momentul selor la masă, numai pînă lasporește apoi pentru că întreg spectacolul este predat regiei tehnice care răspunde în întregime de el (de la. costumele actorilor și pînă la texte). în faza de materializare a pieselor regizorul tehnic procură, controlează și ' îndrumă tot ce este necesar spectacolului (de la sonorizare. lumini, recuzită etc.). 

faceți regie
lumini.De 

tehnică ?— Cînd Petroșani, eram mașinist ani am început regizor tehnic. Aici am colaborat la realizarea a. peste 150 de spectacole. în același timp, îmi amintesc, făceam multe turnee, chiar de cite 3 luni, în timpul cărora ,ju-

cindara in venit aici la august 1948. și după doi ; munca de

spectacolului
Deși mai puțin cunoscuți publicului — prea rar li se scoate. în evidență riiunea lor în slujba artei —, tehnicienii din teatre sînt oameni îndrăgostiți de lumea spectacolului. Un astfel de om este regizorul tehnic Marin Dumitrescu, care în august 1947 era primul tehnician din țară cultural" clasa a IT-a. căruia i se acorda „Meritul

foarte peste să fie lemn.

tarea planșeelor la nivel este necesară macara de m are tate, care însă nu sește în dotarea Stației deutilaj și transport Livezeni și se aduce, pe bază de comandă, de la Deva. Sub- inginerul Constantin Călătorii, șeful punctului de lucru, presat de timp, gîn- dindu-se totodată și la cheltuielile de producție (începînd eu acest an se aplică houl mecanism e- conomico-financiar și în construcții) a propus o altă soluție constructivă care - în final se va solda cu o economie de aproximativ 6 000 lei, ceea ce, să recunoaștem, nu e puțin pentru un singur bloc cu patru etaje. în ce constă propunerea ? încheierea ultimului nivel al urmează să se facă turnarea de planșee lit, renunțîndu-se la fabricate. Acestea,
scării prin mono- pre- fiind

cam pe scene improvizate. Era o viață grea, dar plină de satisfacții, pentru că. mă bucură aplauzele spectatorilor care arată că munca actorilor și a noastră este a- preciată.
— Cind ați semnat, la Pe

troșani, primul „certificat" 
tehnic și la ce spectacol 1— La a două premieră din istoria teatrului minerilor, care a avut loc la 17 octombrie 1948, cu piesa „Alarma". De atunci au mai trecut prin mîna mea, ca să zic așa, multe valori ale literaturii române și universale .: „Steaua fără nume", de M.

Sebastian, „Școala nevestelor", de Moliere, „Revizorul", de Gogol, „înșir-te mărgărite". de Victor Eftimiu, „Titanic vals", de T. Mușatescu și atitea altele.
— Luminile scenei v-au a- 

tras și pe dumneavoastră 
pentru că ați interpretat și 
roluri în diferite piese...— Da, în paralel cu munca de regie tehnică intr-adevăr am jucat și roluri de mai mică întindere. Debutul mi l-am făcut în „Sacul cu surprize" de M. Twain. I-au urmat apoi altele în piesele „Lupii", „La vulturul de aur", „Alarma", „Afaceriș-

tii“, „Anii negri”, „Ultimul mesaj"...
— Ce amintiri păstrați din 

acești 30 de ani de muncă 
în Teatrul de stat „Valea 
Jiului" ?— în primul rind satisfacția de a fi lucrat cu regizori artistici de valoare națională — Val Mugur, Marietta Sadova, Sică Alexandrescu, M. Zirra de la care am învățat multe în privința spectacolului de teatru. îmi a- mintesc că teatrul nostru era unul dintre cele mai bune teatre din țară și plecam în fiecare an cu 2-3 piese in București. Și acum se realizează lucruri frumoase, avem actori buni și regizori talentați. A 30-a aniversare a existenței Teatrului de stat din Petroșani este un moment deosebit pentru noi, care ne va îndemna la o activitate de înalt nivel ideologic și artistic. Odată cu amenajarea noului sediu vom avea, fără îndoială, și o mai mare a- fluență a publicului. Mie mi-a plăcut mult teatrul și munca mea, altfel nu aș fi stat atîția ani în slujba a- cestei arte. Și munca noastră, a tehnicienilor, este indispensabilă în spectacol.

T. SPĂTARU

Talentul copiilor
• (Urmare din pas- 1)

Îll seama cui
e lăsată

In ziua ele 15 februarie a.c. strada 23 August din. Lupeni părea un adevărat șantier al primăverii. Muncitori ai E.G.C.L. curățau noroiul de pe partea carosabilă a străzii și de pe trotuare, adunîn- du-1 în grămezi tot pe... trotuare. In ajutorul lor au venit numeroși oameni ai muncii ce locuiesc pe această arteră intens circulată a orașului. Unii au și transportat pămîntul în grădini, lăsînd trotuarul curat. Altora, însă, puțin le pasă de modul în care arată trotuarul din fața casei în care locuiesc. Noroi este și pe trotuarul din fața coloanei de lingă complexul cooperativei „Deservirea" și pe cele de lingă piața o- rașului, să nu mai vorbim de strada ce intră la piață și la depozitele unităților comerciale de aici. Și a- ceasta deoarece lipsește puțină inițiativă gospodărească prin care lucrătorii magazinelor de aici să schimbe aspectul din jurul unității în care muncesc.
Al. TĂTAR
corespondent

aduse de la distanțe mari, cheltuielile de auto- capaei- cheltu- de la o
încarcă transport; în plus macaraua de mare tate sporește aceste ieli cu deplasarea Deva și înapoi. Așadar, soluție izvorâtă t din mijlocul colectivului care s-a confruntat cu aceste greutăți la fața locului.Dar pînă Ta aplicarea ei constructorii nu stau eu brațele în sin. Concomitent au făcut tencuielile interioare la două nivele, au izolat o mare parte din terase, urmînd să se toarne șapa, apoi, se va întinde covorul de linoleum.

La aceste lucrări, lingă, echipele de zidari ale Lupeni, Sandu, Martin ajutor de la
peșantierului din conduse de Tudor Nicolae Avram, Grito au venit în încă două echipe Petroșani cele conduse de Marin Dună și Dumitru

Moment de grație pe 
marea scenă a Festiva
lului național ..Cmtarea 
României" ediția a tf a. 
Evoluția formației 
gimnastică artistică 
Liceului economic și de 
drept administrativ din 
Petroșani i-a conferit 
dreptul de participare 
la faza interjudețeană.

Foto : I. L1CIU

Ardeleanu. Tot aici am în- tiln.it în „plină fierbere", echipele de mozaicari.Faptul că aceștia nu pierd nici un minut din timpul lucrului ne îndreptățește să credem că blocul va, fi terminat în cel mai scurt timp și predat locatarilor. La aceasta își a- duce din plin contribuția și macaragiul Gheorghe Asaftei, venit în șantier abia la începutul acestei luni, pentru că un alt coleg al său GheorgheSavin —, prin abaterile repetate, mai mult i-a încurcat pe constructori de- cît să-i ajute.încheierea grabnică a lucrărilor la acest punct de lucru va permite constructorilor să recupereze toate restanțele din anul trecut și să atace alte lucrări cu termen de predare în acest an. O asemenea mobilizare este necesară și pe alte șantiere în vederea lichidării întregii ră- mîneri în urmă. din anul trecut.

usliel ce impresionante manifestări, este marele merit al Festivalului național „Cintarea României", al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a fi organizat un cadru deosebit de stimulativ pentru tistică din Ca om, ca de munca tori, constat un salt btativ extraordinar, inatica formațiilor bogată, reflectă viața de azi, preocupările nilor muncii, deci copiilor. Plec din Jiului, regiune de mă simt legat sufletește, cu inima legală de oamenii acestor locuri —> minerii.- M-am simțit deosebit, ca ia mine acasă, și remarc încă o dală minunatul talent al copiilor".
A fost stabilit următoarea clasificare valorică (din considerente de spațiu publicăm doar câștigătorii primului loc). 

LICEE: brigăzi artistice — I Liceele industriale nr. 1 Hunedoara și 3 Deva ; Dans tematic — 1 Liceul industrial Vulcan; 
Dans modern — I Liceele industriale nr. 4 Deva și nr. 2 Hunedoara ; 
Gimnastică artistică I Liceul economic și drept administrativ troșani ; Estradă — I ceul industrial Petrila ; 
Formații vocal-instrumen- 
taie de muzică ușoară —

mișcarea ar- patria noastră, actor pasionat artiștilor ama- ca- Te- estecămeși ale Valea care

de
Pe-Li-

1 Liceul industrial nr. 3 Hunedoara ; II Liceul industrial nr. 1 Lupeni ; 
Orchestre de muzică u- 
șoară — I Liceul pedagogic Deva ; Solist de 
muzică ușoară — I Liceele pedagogic Deva și de matematieă-fizică Hunedoara ; Grup folk — I Liceul industrial Petroșani ; Duet folk — I Liceul- de matematică-fizî- că Hunedoara.

PIONIERI: Dans tema
tic — I Școala generală nr. 3 Lupeni ; Dans mo
dern — I Școala genera- rală nr. 3 Deva (cis. II— IV) și 7 
Dans clasic generală. 7
Moment coregrafic Școala generală nr. 1 Petroșani și nr. 4 Vulcan ; 
Estradă — I Școala generală nr. 6 Petrila ; II •— școlile generale Aninoa- sa (cis. II—IV) și nr. 4 Deva; SatirS-umor — II Școala generală nr. 5 Petroșani ; Formații vo- 
cal-instrumentale — II Școala generală nr. 6 Hunedoara ; Orchestră de 
muzică ușoară — I Școala generală nr, 1 Lupeni; 
Solist de muzică ușoară — I Cazan Rodica (Școala generală nr. 1 Lupeni) și Florescu Gabriela ceul industrial nr. 2 nedoara); Duet — 1 ceul „Aurel Vlaicu" 
răștie ; Spectacol de 
zică și poezie — I Școala generală nr. 3
Brigăzi artistice

Hunedoara ; — II Școala Hunedoara ;.11

BinLupeni;— IȘcoala generală nr. 6 Petroșani ; Școala generală nr. 7 Hunedoara.

tiln.it
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Jiul — A.S. A- Tg. Mureș 3-2 (2-0)
■ A . .' <

învingătorii,
spre forma de virfCu bună știință, Jiul și-a abandonat prestigiul unui palmares neoficial în pregătiri, în dorința antrenorilor de a testa potențialul întregului lot, în situații diferite de joc. în acest debut de sezon, pînă duminică, formația din Vale nu realizase nici o victorie, rezultatele au îngrijorat chiar. Acumulările fizice, precum și revenirea lui Mulțescu în linia mediană au evidențiat însă saltul spre o formă mai bună. în partida de duminică, de la Vulcan, în compania formației militare din Tîrgu Mureș, jocul a plăcut prin angajamentul său sportiv, prin rapiditatea combinațiilor, spre ambele porți s-a șutat des, dar, din păcate, de multe ori imprecis. întinderea suferită de Bucurescu i-a obligat pe antrenorii Oaidă și Ene II să alinieze o altă formulă de atac, cu Adam pe aripa dreaptă — soluție care s-a dovedit - inspirată. „înconjurată" de coechipieri tehnici, proaspăta achiziție a Jiului a acționat ca un veritabil piston spre careul lui Vunvulea, mai ales că era bine susținută, din urmă, de Cassai. In min. 3 a reușit chiar să deschidă scorul, din pasa lui Mulțescu ; șutul său a fost slab, dar ultimul apărător al mureșenilor, neatent, a’: scăpat balonul în plasa. Atacurile, bine gîndite, ale gazdelor s-au orientat spre aria fundașilor laterali, au creat astfel breșe, în care Mulțescu și Stoica au manevrat cu dezinvoltură. Coechipierul lor din linia mediană a ajuns în postură de șuter, dar, din păcate, tirul său s-a dovedit imprecis. Scorul a luat proporții în min. 22 —Adam a centrat precis și Mulțescu a „pus" balonul, ei latul lingă butul drept. Formația lui Bone (să ne iducem aminte că antrenorul a jucat în Vale), nu a „căzut", dimpotrivă, s-a mobilizat, a acționat pe ■ ontraatac, Ilajnal și Fazekaș s-au desprins mai repede la mijlocul terenului, apărarea Jiului a lost însă la post, pînă in min. 70. De fapt, în repriza secundă, poate și datorită momentelor de respire, gaz-

dele au păcătuit prin prea multe pase, unele dintre ele interceptate. In minutul amintit Fazekaș, neîn- cadrat de Bădin tu, l-a învins (2—1).Aripa dreaptă altfel constituită Boloș) a dat
și pe Ciupi-CavaiJiului,a(Pintea— tonul unei replici hotărîte, în special Boloș a plăcut prin îndrăzneala pasele După trebui mai mare gir, cu mai multă de antrenori și coechipieri, într-o astfel de conjunctură ofensivă (74), Boloș a pasat spre Mulțescu și balonul a ajuns la Dumi- trache. După două driblinguri consecutive pe stingă, fostul centru ționalei noastre de liftat balonul peste vulea, în colțul 3—1. Normal, scorul final ar fi trebuit să indice 4—1 în favoarea Jiului, dar șutul lui P. Grigpre a în- tîlnit îngemănarea barelor, în vreme ce Pîslaru, răz- bunîndu-se pe ratările lui Ilajnal și Fazekaș, a redus din handicap (82). Așadar, 3—2. prima victorie a Jiului în pregătiri, înaintea dificilelor teste de la Hunedoara. Să sperăm că a- ceastă victorie va fi însă de buh augur, niăi ales că învingătorii s-au declarat mobilizați' de ambiții mult mai mari decît în toamnă.

incursiunilor, sale părerea să aibă
prin inteligente, noastră ar parte de un să fie privit bunăvoință

aripa al na- aur aVun- opus :

Partide de verificare
pe terenul din unde, duminică, și Metalurgistul încheiat cele... 72

MINERUL VULCAN — 
METALURGISTUL SADU 
0—0. Teren greu, frig pătrunzător în partida de deschidere, Vulcan, Minerul Sadu aude minute de joc la un scor alb. Gazdele au impresionat printr-o condiție fizică excelentă, înaintașii, însă, în speță Iacov, au „rătăcit" drumul spre poarta gorjenilor. în apărare, colegii lui Aruncuteanu nu acționează întotdeauna sincronizat. Bălan, cu o podoabă capilară și facială impresionantă (mai toți fotbaliștii, chiar și divizionarii A, au uitat să treacă pe la frizeri), a manifestat o poftă deosebită de joc, inspirație în acțiunile o- fensive, dar șl tendință, spre artificii gratuite. Un junior, care alături de La- katoș se va impune cu siguranță — Greu, un fundaș .

exact, bun atlet, cu veleități ofensive.
MINERUL PAROȘENI, 

LA ANTIPOZI. Secondanta liderului campionatului județean de fotbal, Minerul Paroșeni conduce în Cupa de iarnă. între performanțele meritorii, apreciem victoria asupra divizionarei C Știința Petroșani (2—1) prin golurile înscrise de Constantin și Frățilă. Sîmbătă, formația antrenată de profesorul Benea a surclasat divizionara de juniori a Jiului 6—1. în teren însă, un înaintaș al minerilor, Mircea Florea, își împroașcă adesea _ coechipierii eu injurii și e- pitete de nesuportat. Nu cumva „nouarul" minerilor are nevoie de o perioadă mai lungă de meditație, pentru a învăța că elementarele reguli ale nului simț trebuie să mine și atmosfera din renul de joc ? (I.V.).

bu- do- te-
Breviar

• BASCHET, diviziaUniversitatea II Cluj-: pocâ ' 7șani 95—69 (45—36).
• FOTBAL, 

iarnă". Minerul Parîngul Lonea nerul Aninoasa Școlar (juniori) părătorul Petrila — (juniori) 3—1, Minerul Paroșeni — Știința Petroșani 2—1 !, Minerul Paroșeni — Jiul (juniori), .6—1, Parîngul Lonea — Minerul Aninoasa 0—0. Jocuri ami
cale : Minerul Uricani — Minerul Lupeni 0—1, Minerul Vulcan — Metalurgistul Sadu 0—0.

• ȘAH, campionatul mu-

i B.Na-Jiul-Știința Petro-
„Cupa deUricani —6— 0, Mi-— C. S.7— 1, Pre- Jiul

Lupte libere
C.S.Ș. Petroșani pe primul 

loc după trei etapeȘi sfîrșitul săptămînii trecute a adus luptătorilor de la C.S. Școlar și antrenorului Vasile Făgaș, satisfacții. Sîmbătă și duminică, în etapa a III-a a diviziei de juniori desfășurată la Hunedoara, elevii din Petroșani au obținut locul I cu un total de 55 puncte, între- cînd Olimpia Craiova, care de data aceasta a totalizat doar 50 puncte. Merită felicitări întreaga

echipă și anume : Aron Cîndea, Iosif Keller, Iosif Rimae, Marian Filip, Petre Stanciu, Dorel Bre- binaru, Marian Sișu, Silver Militaru, Mihai Zol- tan, Nicuț Muntean și Petru Toderici.Iată primele trei locuri după etapa a III-a a campionatului : 1. C.S.Ș.Petroșani — 18 puncte, 2. C.S.M. Craiova — 17 puncte, 3. C.S. Olimpia Craiova — 17 puncte.

nicipal pe echipe : Utilajul Petroșani — Concepția Petroșani 4—0, Preparatorul Petrila — Preparatorul Lu- peni 1—3, C. F. R. — Utilajul (ambele din Petroșani) 2—2. (S. BALOI)

Fază din etapa a treia a campionatului republi
can de lupte juniori desfășurată la Hunedoara. Pe 
saltea luptă Petre Stanciu de la C.S.Ș. Petroșani.

Foto : Gheorghe POP

Tenis de masă Elevele din Petroșani, 
învingătoare în seria a douaTurul campionatului republican de junioare, programat în zilele de 17 și 18 februarie a.c. la Arad, a aliniat la start cele 14 echipe, calificate și repartizate pe 2 categorii valorice. Echipa clubului sportiv școlar Petroșani, recent promovată în divi-

Sever NOIAN

zie, a participat la categoria a II-a pentru ocuparea locurilor 9—14 și aobținut locul I, adică 9 în clasamentul general vingînd toate echipele serie. Iată rezultatele nice ale jucătoarelor Petroșani : 5—3 cu C.S.Ș. București, 5—3 cu C.S.Ș. II București, 5—3 cu Metalurgistul Cugir, 5—1 cu C. S. Ș. Rm. Vîlcea și 5—2 cu înfrățirea Tg. Mureș. Elevele antrenorului rius Rozenffeld, contribuit la acest rezultat onorabil, sînt : Păduraru, Rodica Vasian, Iuliana Bota și Ana Măr- cliș. Returul diviziei in luna septembrie a.c.
„DACIADA", categoria 

14—19 ani, fete :Reprogramată duminică, în sala Clubului sportiv

în- din teh- din
Ma- care auDaniela

școlar din Petroșani, etapa municipală a întrunit 16 reprezentante a 6 licee din. municipiu. După desfășurarea sistemului eliminatoriu și turneului cu primele 4 clasate, pe primele locuri s-au situat următoarele e- leve : 1. Lucia Cimpoieș,Liceul economic Petroșani, 2. Delia Lupșanscki, Grupul școlar minier Petroșani, 3. Simona Vodilă, Liceul chimic Lupeni.
★Campionatul municipal pe echipe, seniori : Minerul Lupeni — Vîscoza Lupeni 9—1, Preparatorul Petrila — Minerul Vulcan 6—7, E. G. C. L. Lupeni — Vîscoza Lupeni 3—9, E. G. C, L. Lupeni — Minerul Lupeni 5—9.

Aurel ȘLABÎI

...Și iată cel de-al 
doilea gol al Jiului, în
scris de Mulțescu.
Foto : Gh. OLTEANU

„Cupa U.T.C 
la schi

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••«•••••••••••••••Pentru un iubitor al sportului cu balonul oval, Stoica Enciu deja o veche prin de numele și activitatea com- petițională. Dar cum, de la ultimul dialog cu S.E., găzduit de paginile ziaru- . lui nostru, a trecut destul de mult timp, o reîntîlnire reprezintă în sfîrșit, un moment deosebit. Și veți vedea de ce...
— Sînteți greu de găsit. 

Stoica Enciu, în ultima 
vreme...— Așa este, aveți dreptate. Anul trecut a fost bogat în competiții cu turnee lungi, cantonamente, meciuri de campionat, deci timp enorm de mult dedicat pasiunii mele pentru acest sport, căruia m-am dăruit și în cel mai înalț forum al său, echipa națională. Și-n 1978, campionatul european, turneul în Anglia, campionatul nos-

reprezintă cunoștință r impresionanta carte vizită care-r însoțește
tru, la intensitatea și ritmul în care se joacă și la noi și peste graniță, au reușit să ne obosească pu- — Nu este prea devre

me ?— Nu. Doar au trecut10 ani...
Cu primul

rugbist al țării

Spre
buturile... 
celebrității

țin mai mult ca de obicei. Asta este !
— Iar acum, pentru a nu 

pierde prilejul, vă propun 
o autoretrospectîvă rug- 
bistică.

— Da, au trecut cîțiva ani. începutul l-am făcut la Liceul industrial de transporturi din București. Devenise tradițional campionatul interclase la rug-

bi. Jucam și eu. M-a „văzut" cel ce avea să-mi fie primul antrenor, Ion Teo- dorescu. M-a chemat la R. C. Grivița Roșie, la juniori. După vreo 6 luni am intrat în echipa seniorilor, iar peste încă trei ani am fost convocat în iotul național pentru turneul din Argentina. Debut în meciul cu „Pumas", am. fost în- frînți, dar eu am cîștigat bătălia cu tracul (da, ca la actori) și emoțiile. în 1974 am venit la Știința. Aici, certific eu, că m-am consacrat, ajutat de echipa noastră studențească. Tot în acest răstimp am avut prilejul să cunosc și să iau parte la toate evenimentele rugbistice, care au dat valoare de aur sau argint, renume internațional, rugbiului românesc, iar prin noi, studenții din Petroșani convocați în națională, rugbiului universitar din Valea Jiului.

— Presa sportivă din 
Franța și Anglia v-a cata
logat ca „unul dintre cei 
mai buni jucători de linia 
a III-a din Europa". Cum 
a reacționat Stoica Enciu ?— Omenește, emoționat ! Am simțit oarecum confirmarea modului în care am muncit. Știind că viața în totalitatea ei este o luptă și o muncă permanentă, indicativul meu pentru viitor își. impune tocmai a- ceste coordonate.

— Ce reprezintă acest an 
1979 pentru Stoica Enciu ?— Un examen de diplomă. Un loc pe podium cu Știința, cu naționala să învingem Franța și să-l învăț pe băiețelul meu să spună „tată" și nu în ultimul rînd dorința ca XV-Ie studențesc' de la l.M.P. să-și atragă cît mai mulți suporteri în tribuna stadio- - nului nostru.

Ștefan COSTEA

în organizarea comitetelor județean și municipal ale U.T.C., cu sprijinul comisiei de specialitate, duminică a avut loc etapa județeană a „Cupei U.T.C." la schi, probe alpine. Au participat peste 60 de tineri și tinere urban și rural nostru.Concursul a pîrtia de lîngă tieă I.E.F.S. din Paring și a constat dintr-o probă de slalom cu 30 porți. lată și sportivii clasați pe primele trei locuri : Categoria 14- 
19 ani, fete : 1. MarianaGhidei ; 2. Ibolya Szdcs,ambele din Deva. Băieți : 1. Adrian Marinescu, Hunedoara ; 2. Petru Mate-escu, Zoltan Slovenschi, ambii din Petroșani. Ca
tegoria peste 19 ani, fete: 1. Sidonia Fira, Teliuc. 2. Cornelia Florincoș, Ghelar; 3. Zoița Herban, Deva. 
Băieți: 1. Alexandru Fira, Teliuc ; 2. loan Florincoș, Ghelar, 3. Cornel Marcu, Aninoasa.Campionii vor participa la finala pe țară a acestei competiții. (A. ANGER)

din mediul al județuluiavut loc pe baza didac-
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FILME
ltaHa E. Berlinguer despre constituirea

unui guvern de unitate democratică
ROMA 19Luînd cuvîntul în cadrul unei conferințe provinciale a Partidului' Comunist Italian, organizată la Livorno, secretarul general al P.C.I., Enrico Berlin-, guer, s-a pronunțat din rioU duminică pentru constituirea unui guvern de unitate democratică cuprinzînd reprezentanți ai Partidului comunist.După opinia lui Berlinguer, „nu există nici o rațiune la baza pretenției

(Agerpres). emise de democrat-creștini de a dispune de cel puțin jumătate din portofoliile unui viitor guvern, atît timp cît ei nu beneficiază decît de 38 la sută din voturile electoratului".Enrico Berlinguer a reamintit soluțiile pe care le întrevede P.C.I. dacă Partidul depiocrat-creștin își menține vetoul față de intrarea comuniștilor în guvern : desemnarea uneipersonalități din afara Partidului democrat-creș-

tin pentru formarea unui guvern de coaliție ; instaurarea unui guvern care să primească numai sprijinul exterior (în parlament) al democrat-creștinilor. „In caz contrar, P.C.I. va reveni în opoziție. însă Intr-o opoziție constructivă" a afirmat Berlinguer.

în legătură cu luptele de la 
frontiera chino-vietnarnezăAgențiile internaționale de presă, citind surse vietnameze și chineze, relatează că de-a lungul frontierei chino-vietnameze au avut loc lupte, sîmbătă -și duminică, atît pe teritoriul R.S. Vietnam, îri provinciile Cao Lang și Noang de sîmbătă.

Lien, cit și pe teritoriul chinez în provincia Yunan.Pe de altă parte, din informații difuzate luni, de agențiile internaționale de presă, rezultă că acțiunile militare ar fi încetat, că lupte îndîrjite ai' fi avut loc numai în cursul zilei

Proiectul de buget al Portugaliei pe 1979
LISABONA 19 (Agerpres) Proiectul de buget al Portugaliei pe 1979 elaborat de guvernul Carlos Mota Pinto prevede o importantă creștere generală a impozitelor, în primul rînd pe venituri, și o serie de măsuri de austeritate.In caz de deficit bugetar, guvernul își rezervă dreptul de a crea un impozit special care va absorbi 56 la sută din beneficiile de sfîr.șit de an acordate majorității categoriilor de sa- lariați. Guvernul a.vrut să includă de la bun început această prevedere, dar a

dat înapoi în fața protestului majorității partidelor.Secretarul general al Partidului Comunist Portughez, Alvaro Cunhal, a făcut cunoscută totala opoziție a P.C.P. față de proiectul de buget al guvernului, subliniind că, dacă este aprobat, acesta va antrena o „reducere brutală a puterii de cumpărare a portughezilor".Dezbaterile în Parlament în legătură cu proiectul de buget sînt prevăzute să înceapă înainte de prima săp- tămînă a lunii martie.

AU LUAT SFIR.ȘIT lucrările Congresului Partidului Comunist Maltez. Delegații la Congres au a- doptat Programul partidului, modificări la Statut și au ales o nouă conducere 
a partidului. Tot la 18 februarie, a avut loc o ședință a C.C. al P.C. Mal-

Din Atlasul pe aiiull978 al Băncii Mondiale
WASHINGTON (Agerpres). In perioada 1975—1977 nu au survenit schimbări semnificative în distribuirea globală a veniturilor —se relevă in Atlasul pe anul 1978 al Băncii Mondiale. In 1977, se adaugă, țările în curs de dezvoltare nepetroliere, cuprinzînd 53 la sută din populația lumii, au dobîndit numai 17 la sută din suma produselor naționale brute, în timp ce statele industrializate occidentale, cu o populație re- prezentînd 17 la sută din total, au obținut peste 63 Ia sută din produsul brut mondial. Revenirea economică înregistrată în 1976, după recesiunea din 1974— 1975, a scăzut în intensitate în 1977 atît în statele industrializate occidentale cît și în țările din lumea a treia — relevă în continuare Atlasul Băncii Mondiale. Aproximativ un sfert din populația lumii se află în țările cu un slab nivel de dezvoltare, cu un venit pe locuitor sub 200 dolari, și tot un sfert în alte state, cu un venit de pînă la 350 dolari pe locuitor. Dimpotrivă, accentuează documentul, țările bogate, repre- zentînd numai a șaptea parte din totalul populației mondiale, au avut un venit mediu pe locuitor de 7 070 dolari.

Iarnă, aspră 
în EuropaNumeroase țări europene continuă să fie afectate de vicisitudinile unei ierni foarte aspre. Printre acestea, cel mai grav lovită este Marea Britanie. Pe șosele continuă să se afle mii de automobile blocate. Potrivit unui comunicat al poliției, 7 persoane au murit de frig. Serviciile meteorologice britanice anunță in continuare ninsori, precum și pericolul de inundații, după topirea zăpezii.

In RiF.G., șoselele sînt înzăpezite în cea mai mare parte a lor, iar autoritățile au interzis circulația automobilelor particulare. Activitatea din unele porturi nordice este, de asemenea, perturbata.In Grecia, autoritățile portuare au interzis navigarea pentru ambarcațiunile cu deplasament sub 200 tone, din cauza furtunilor puternice din Marea Ionică și Marea Egee. Căile rutiere din regiunile nordice și centrale ale Greciei sînt perturbate atît de ninsori abundente, cît și de ploile torențiale care au căzut în ultimele zile.O parte din centrul Italiei se află sub apă. ea urmare a ploilor. Intr-o situație critică se află și țările iberice, unde se înregistrează puternice căderi de zăpadă și de ploi.

tez, în cadrul căreia fost aleși, în funcția de secretar general al Anthony Vassallo, și, funcția de președinte partidului, Anthony Balda- quino.
LA MANILA, a avut loc ceremonia predării unui lot de vagoane de călători livrate de țara noastră societății „Philippine Național Railways" (PNR). Lu- înd cuvîntul cu acest prilej, ministrul filipinez al afacerilor externe, Carlos Romulo, și-a exprimat sa-

P.C.M., în al

tisfacția față de evoluția pozitivă a relațiilor economice și comerciale dintre Filipine și România.
IN PERU S-A PRODUS 

UN CUTREMUR de pâ- rnînt care a provocat, potrivit unui prim bilanț o- ficial, moartea a 14 persoane și rănirea a peste 3.00. Daunele materiale sînt evaluate la aproximativ 500 000 dolari. Epicentrul seismului a fost localizat în departamentul Arequi- pa, în sudul țării, unde un număr de 10 localități au fost complet distruse. In unele zone afectate a fost declarată „starea de urgență". Au fost adoptate. măsuri în vederea ajutorării sinistraților.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Căsătoria; Re
publica : Ghinionistul ; 
Unirea : Cascadorii.

PETRILA : Eeat erina Teodoroiu.
LONEA : Haiducul cu ochii ca stelele.
ANINOASA : Undeapa este limpede și iarba verde.
VULCAN: Carierii diplomatici roșii.
LUPENI — Cultural: Visul roz ; Muncitoresc: Două dioptrii de
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l bitism.. :

I
I
I

prez-

f necesară o schimbare
calitativă

TV.I 9,00 Teleșcoală.' Roman-foileton:re fără glorie'1'rea ultimului10,50 Romanțe vechi si noi la „Crizantema de âur“. 11,15 Telex. 17,00 Telex. 17,05 Teleșcoală. 17,25 Curs de limbă engleză. 17,45 România pitorească. 18,10 Din țările socialiste. Reportaj filmat în Ciukotku (U.R.S.S.). 18,20 LecțiiTV pentru lucrătorii din agricultură. 1 18,45Muzica în imagini. 19,00 Tribuna TV — Arta și politicul. 19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Utilizarea rațională a forței de muncă. 20,10 Cum predăm ștafeta ? Emisiune de Ion Sava. 20,40; Interpreți ai

10,00 Pute- (relua- episod).
■ ”

l 
I 
I
I
I
IIoava. ZU.4U inieipren ai ,cîntecului popular 20.55 ISeară de teatru : „Pic- *

î RISCURILE
; ‘ FUMATULUIi ■ Un nou raport difuzat : recent de Biroul pentru i sănătate publică al S.U.A. î ajunge la concluzia ; pericolele fumatului î fost subestimate în prima : punere sub „acuzare" ; fumului de țigară de i tre acest oficiu, cu 15 : în urmă.
î Raportul, elaborat ; baza a mii de studii; treprinse începînd din a- i nul 1964, se concentrează î stupra riscurilor pe care : le comportă fumatul asu- ; pra sănătății femeilor, ; muncitorilor din iridțis- : trie, copiilor și adolescen- i ților. El confirmă, de a- ; semenea, legătura între i fumat și o serie de mala- i dii care nu au fost men- j ționate în 'studiul din i 1964: cancerul pulmonar ; Ia femei, cancerul la gu- i ră, esofag sau vezică și j multe afecțiuni ale eor-

Faptul divers

pe globcă aua că- anipe în-

i multe afecțiuni ale:. dulUÎ. . -j Ministrul american: Sănătății a arătat că nu- j mărul îmbolnăvirilor de 1 cancer pulmonar în rîn- ? rul femeilor a crescut de j cinci ori în ultimii 20 de E ani.
al

ca-PERICOLUL 
DEFRIȘĂRIILuînd cuvîntul îndrul dezbaterilor Conferinței organizate la Geneva de Organizația Meteorologică Mondială, dr. A. Baumgartner, de la . Universitatea .din . Munches. a atras atenția a- supra pericolului pe care îl reprezintă pentru climatul mondial fenomenul de defrișare a unor întinse zone de pădure. El a apreciat, în acest context, că în următorii 20—30 de ani, toate pă - dufile tropicale aflate în zone ușor accesibile vor fi tăiate pentru obținerea de terenuri agricole.

El a părăsit New York-ui cu destinația est, la 27 noiembrie 1978 și a parcurs, înainte de a reveni în metropola americană. 23 de țări. Reușita șa va figura in almanahul britanic „Trie Guinness Book of Records", înlocuind performanța de 102 zile realizată în 1976 de americanul Johnny Parson, care călătorise în jurul globului cu automobilul.
CURSE ȘI CURSE...

. Țările membre ale SELA consideră necesar ca, prin edificarea unei noi ordini economice internaționale, să fie introduse schimbări calitative în actualul sistem economic mondial — a relevat, într-o declarație făcută la Arusha, unde au ioc lucrările reuniunii ministeriale a „Grupului celor 77", reprezentantul Sistemului Economie Lati- no-American (SELA), Enrique Pareja. „Nu este suficient — a spus el — ca țările industrializate să a- corde pe piețele loi- un plus de facilități comerciale pentru produsele țărilor în curs de dezvoltare și să sporească ușor transferul de resurse spre aceste țări. Ar însemna ca țările în curs de dezvoltare să continue sâ fie elemente periferice ale unei ordini ... .. . . , .1 economice internaționale concesii din partea țărilor nejuste și tot mai inefica- dezvoltate din punct ce !". .......................................„In consecință — a de. clarat reprezentantul SELA — este nevoie de adoptarea unei noi atitudini din partea țărilor industrializate față de edificarea linei noi ordini economice în lume ,dar și de o abordare, în spirit nou. a acestei probleme chiar în rîn- dul țărilor în curs de dezvoltare". In acest sens, A- merica Latină opinează că singura cale pentru realizarea acestor schimbări calitative este strângerea ra

porturilor dintre țările în curs de dezvoltare și crearea instrumentelor lor proprii de negociere, care să le permită să devină interlocutori valabili în fața țărilor industrializate.Referindu-se apoi la poliția țărilor Sistemului' E- conomic Latino-American în perspectiva Conferinței UNCTAD — V de la Ma-' nila, Enrique Pareja amenționat că ele sînt de părere că este necesară a- bandonarea tacticii prezentării de ample liste revendicative la adresa țărilor puternic industrializate și că, fără a se neglija expunerea fermă și clară a problemelor cu care sînt confruntate aceste state, trebuie să se insiste asupra sporirii eforturilor proprii și trecerii Ia . măsuri con- -crete, fără a se așteptade vedere industrial. In același timp — a arătat el — este necesar să fie identifi- . cate în comun, de către țările în curs do dezvoltare și cele industrializate, arii de .interes reciproc pentru promovarea unei efective și echitabile cooperări internaționale. A- merica Latină -— a precizat. Pareja — apreciază că este esențial ca raporturile de cooperare să reprezinte adevărata coloană vertebrală a relațiilor e- conomice internaționale.

nic“ pe cîmpul de luptă de Fernando Arrabal. 21,50 Documentar. TV ;: „In căutarea misterului: din22,15 Insula Paștei ui“. Telejurnal,
RADIO5,00 Buletin de

OCOLUL PAMINTULUI 
CU MOTOCICLETAAmericanul Ernest O’Gaffney a făcut cu mo- tocicleta ocolul pămîntu- lui în 79 de zile, repetînd în privința duratei, performanța realizată de e- roul imaginar al lui Ju- fes Verne, Phileas Fogg.

Cea de-a două ediție a cursei constînd în urcarea fără ascensor pînă la ultimul nivel al celebrului zgîrie-nori newyorkez „Empire State Building", desfășurată cu participarea a 25 de concuren- ți, între care s-au aflat și patru femei,. a fost cîș- tigată de Jim Rafferty, un analist în domeniul financiar în vîrstă de 26 de ani. El a urcat în 12 minute și 19 secunde cele 1 575 trepte care separă parterul de ultimul etaj al colosului de beton armat. Deși născut la New York, cîștigătorul cursei nu mai urcase niciodată pînă atunci pînă la ultimul nivel al acestei clădiri. ;

MICA PUBLICITATEPIERDUT pachet (bluză bărbătească națională) în autobuz Lonea. Adresați IRE, strada 8 Martie Petri- la. Recompensă. (115)
5:

î

5

S

PIERDUT legitimație de . serviciu pe numele Pică Alexandru, eliberată de I.U.M. Petroșani. Se declară nulă. (114) •PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Turcu- leț Ana, eliberată de I.M. Petriîa. Se declară nulă'. (116) ' - - - ‘ -
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știri.15,05 Ritmuri matinale.6,00 Radioprogramul di- Imineții. . 7,00 Radiojurnal. 8,00 Revista presei.8,10 Curierul melodiilor.19,00 Buletin, de știri,9,05 Răspundem așcultă- Itorilor. 10,00 Buletin deștiri. 10,05 Duete din o- Jpere.rocktrița. ....știri. 11,05 Atlas folclo-Iric. , 12,00- Buletin deștirii 12,05 Din comoara J folclorului nostru. 12,35 Repere interpretative. 13,00 De la 1 la 3. 15,00 Clubul curioșilor 116,00 Radiojurnal. 16,20Coordonate ''cononvce.16,40 Muzică ușoară. 117,00 Buletin de știri.17,05 Te apăr și te cînt, 
I patria mea — programmuzical. 17,30 Revista șlagărelor. 18,00 OreleI serii. 20,00 Viers de doi- I nă, ritm de joc. 20,10 | România peisaj indus-

10,20 Alternanțe și folk. 10,40 Mio- 11,00 Buletin de
I 
I
I
I
I 
I I rtomama peisaj maus- . [trial. 20.30 Memoria pă- I mîntului românesc.21,00 Buletin de . știri. I 21,05 Cadențe sonore. « 22.00 O zi întf-o oră. | 23,00—5,00 Nori stop I• muzical nocturn. j

încadrează

pentru secția

urgent

Livezenî:

— 3 fochiști de medie presiune .
— 3 fochiști de joasă presiune
— 1 lăcătuș mecanic
Se asigură locuință. încadrarea se face 

în baza prevederilor Legii 12/1971 și a Legii 
57/1974.
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