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Traducind în viață indicațiile cuprinse în cuvîntarea tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, rostită la recenta consfă
tuire cu cadrele de conducere din industrie, construcții, 
transporturi și agricultură

Colectivul minei Livezeni, mobilizat plenar pentru
Redresarea întregii 

activități productiveK

Amplu program de activitate, ba
zat pe analiza științifică a modului Ia 
?are se înfăptuiesc prevederile Congre
sului al XI-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului, cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la recenta 
consfătuire cu cadrele de conducere 
din industrie, construcții, 
și agricultură, se află pe

transporturi
masa de

lucru a fiecărui consiliu al oamenilor 
muncii, stabilindu-se măsuri pentru 
înfăptuirea sarcinilor trasate de secre
tarul general al partidului. Pe această 
temă am adresat cîteva întrebări altui 
participant la lucrările Consfătuirii, 
ing. Dumitru Opriș, directorul între
prinderii miniere Livezeni, care ne-a 
spus :

— .In acest an produc
ția minei Livezeni va măr
ea un salt, creșterea fiind 
mai mare decît dublul 
celei planificate pentru a- 
nul trecut. In vederea a- 
tingerii producției progra
mate, consiliul oamenilor 
muncii a luat încă . din 
1978 o seamă de măsuri 
care să elimine strangulă
rile, în special la trans
port. Mina a suferit și mai 
suferă încă din acest punct 
de vedere.. Incepînd din 
.abataje, din blocul 6 A, 
toată producția era stran
gulată datorită unui bun
căr colector tubat la di
mensiuni mici, Am pornit

spre afară șidin abataj 
de afară spre abataj cu o 
verificare minuțioasă . a 
fluxului și rezolvarea pro
blemelor pentru a le li
chida odată pentru tot
deauna. S-a tubat buncă
rul colector cu tuburi de 
1000 mm diametru, elimi- 
nîndu-se strangularea în 
imediata apropiere a aba
tajului. Pînă la descensoa- 
re galeria de la orizontul 
475 a fost presionată. S-a 
reprofilat galeria și s-a 
betonat. Apoi, ne-am des
chis ■ linie de front, abata
jul fostului complex a 
fost dotat cu susținere in
dividuală, a fost pus în

pa
in- 
6A 
un

exploatare al doilea 
nou — tot cu susținere 
dividuală — în blocul 
și ne-am mai pregătit 
abataj în stratul 5, blocul
zero. Avem la ora actua
lă patru abataje frontale 
în funcțiune, dotate cu 
susținere metalică, ceea ce 
a redus consumul de lemn 
de la 26—28 mc la 1000 
tone, lâ aproximativ 10 
inc. In prezent echipăm 
încă un abataj frontal în 
stratul 3.

— Această linie de front 
asigură realizarea planu-

C. DRAGOȘ
(Votiiiuuaie io pag a Z-a)

Constructorii
înregistrează ritmuri

înalte de execuție»

• PE ȘANTIERELE IN
DUSTRIALE MINIERE. 
Cele mai bune rezultate în 
realizarea sarcinilor 
constructii-montaj 
T.C.M.M. Petroșani 
înregistrat. în luna februa- de Nicolae Gheorghiu 
rie; colectivul șantierului 
Uricani—Lupeni. Cele mai 
susținute ritmuri de. lucru 
au fost obținute la două 
obiective industriale de 
interes major pentru dez
voltarea viitoare a rapaci-* 
taților la producția de 
cărbune — noile incinte : 
„Sterminos11 a I.M. Uricani 
și „Pilier-Est“ a I.M. Lu
peni. S-au remarcat prin 
nivelul înalt al depășiri
lor echipele conduse de 
Toma Achiriloaiei, Gheor- 
ghe Petroaia, loan Popa

'și Ioan Iiîpa.

de 
ale .

• le-a

ȘANTIERELE 
LOCUINȚE.

• PE
NOILOR
Ritmuri de execuție deo
sebit de intense se înregis-

in prima decadă a lunii martie s-au acumulat uneie restanțe la producția de cărbune

Mineri ai Văii Jiului! Acționați cu toate forțele 
zilnică a planului!

9

trează și pe șantierele noi
lor locuințe ale municipiu
lui. La blocul 51 C, din. 
centrul Petroșaniului, echi
pele de montaj al panouri
lor prefabricate conduse 

și 
Dumitru Postolache au 
montat în luna februarie 
unsprezece nivele depăș^id 
astfel în proporție de 40 
și, respectiv, 25 la sută 
normele stabilite. In luna 
martie, echipele păstrează 
același ritm înalt de lucru’ 
la scările următoare ale 
blocului, în timp ce în scă
rile I și ][ ridicate s-a 
trecut deja la finisaje in
terioare.

Șantierul 3 I.C.M.M. 
din Vulcan execută o no
uă lucrare la Preparația 
Coroești: clădirea pen
tru stoc cărbuni spălați.

In foto : echipa 
betoniști condusă 
Ion Buhai toarnă
tonul la elevația zidu
lui de sprijin.

de 
de 

be-

Foto : Gh. OLTEANU

Faptă de comunist

Ochelarii
de cai

Orientarea școlară, 
sinteză a procesului 
instructiv-educativ

pentru depășirea
, <• MINA LUPENI continuă să rămînă între
prinderea cu cele mai constante realizări : 105,4 la 
sută procent de realizare a planului decadei I a 
lunii ianuarie, 105,6 la sută în decada I a lunii 
februarie și 107,3 la sută în decada I a lunii mar
tie. Deci din ce în ce mai bine, ceea ce se concre
tizează în cele circa 22 000 tone cărbune extras 
peste plan în acest an.

• MINA PETRILA a încheiat decada I a lunii 
martie cu o depășire a sarcinilor planificate de 
1100 de tone, după ce în primele zile ale lunii re
alizările erau sub nivelul planului.

• MINA PAROȘENI, deși la sfîrșitul primei 
decade a lunii martie rezultatele sînt pozitive — 
69 de tone de cărbune au fost extrase pește sar-

dorit.

realizările zilnice variind între minus 399 și 
539 de tone de cărbune.

plus

mult de

Z
4. 

t
O dă C /f

cina de plan — ritmicitatea a lăsat

Toate celelalte între
prinderi miniere au în
cheiat prima decadă a a- 
cestei luni cu realizări 
sub nivelul sarcinilor de 
plan, de la minus 603 tone 
(mina Uricani) la minus 
6687 de tone (mina Live
zeni).

Dacă la minele Vulcan 
și Uricani se pot număra 
în acest început de lună 

■ eîte'3 și 4 zile cu sarcini
le de plan realizate și de
pășite, plusurile înregis
trate neputînd acoperi mi
nusul celorlalte zile, la

minele Aninoasa și 
ja 
sînt 
cîte 
nea 
doar

■ cu...
Minele Livezeni și Băr- 

băteni rămîn în continua
re unitățile eu cele ■ mai 
constante nerealizări. mi
na Livezeni 
cel mai mare minus 
cadal pe care l-a avut în 
acest ap vreo întreprinde
re minieră: minus 6687 
de tone.

realizări peste 
consemnate doar 
două zile, iar 
și-a depășit 
într-o

.5 tone.

Dîl- 
plan 

în 
■ Lo-

planul 
singură zi,

înregistrând
de-

MINERI Al VĂII JIULUI, realizările deca
dei I a lunii martie sînt cu peste 7600 de 
tone inferioare realizărilor care au fost ob
ținute în aceeași perioadă a lunii preceden
te. Există reale posibilități pentru îndeplini
rea integrală a planului și angajamentelor 
ce revin trimestrului I. Să le punem în va
loare I

Vă informăm
De la . Filiala A.C.R. 

Petroșani aflăm că la a- 
teliarul de întreținere și 
reparații a început efec
tuarea reviziilor tehnice 

• anuale. Membrii AG.R. 
| vor prezenta carnetul și 

talonul respectiv, iar 
1 pentru’terți, cît și pentru

întreprinderi, reviziile 
se execută contracost, zil
nic între orele it-16. (DC.)
♦-------- —

Filiala din Lupeni 
O.J.T. organizează 
sfîrșit de săptămînă, 
cursii de două zile la 
banele și stațiunile 
ri'stice din județ. In străi
nătate, filiala are pro
gramate, între altele, ex
cursii în R.P. Ungarăfiu-

a 
la 

ex- 
ca- 
tu-

Fiecare dintre noi avem 
sdrcini de îndeplinit. Sar
cini importante, desigur, 
pentru realizarea cărora de
punem eforturi. Dar, fu
rați de munca noastră uir 
tăm, se pare, că toate a- 
ceste sarcini nu Silit rupte 
unele de altele, că ele con
verg spre unul șl același 
punct comun. OMUL, spre 
satisfacerea mereu cres
cândă a nevoilor lui, nevoi 
— normal — în continua 
creștere.

Nefăcind această legătură, 
unii dintre noi. își pun o- 
chelarit de cal și nu văd 
decît sarcina lor care tre
buie îndeplinită cu orice 
preț. Șoferii care servesc 
șantierele trebuie să trans
porte pămtnt, materiale. Și 
transportă. Nu-i interesează 
insă că din neglijență mur
dăresc tot. orașul. Față de 
șantier și-au făcut datoria, 
dar față de semenii lor ? O 
mașină a salubrității ridică 
un container plin și-l lasă 
pe cel gol sub ferestrele 
blocului. Gol, deocamdată. 
Și șoferul și însoțitorul n-au 
văzut decît că trebuie să 
schimbe containerele. dar 
ia cei pentru care muncesc

s-au gîndit. O barmanănu
servește corect, poate prea 
corect, un client al bufetu- 
lui, aflat in stare de ebrie
tate. .Și-a făcut corect da
toria, dar nu s-a gîndit la 
omul pe care paharul în 
plus il poate duce dincolo 
de rațional. Și exemplele 
ar putea continua cu șan-

S

S
I
S

I 
î 
s t . e 

,5 
țuril.e neacoperite, cu pan- Ș 
tofii prost reparați, cu a- 4 
postrofările taxatoarei din j 
autobuz, cu „ Știți dumnea- | 
noasiră cu cite. că v-ați j 
izbit de oamenii cu ochelari : 
de cal nu o ■dată.

Te întrebi atunci, ajunge ș 
să-ți îndeplinești sarcinile ș 
punîndu-ți ochelari de cal ? :
Calul îi poartă "pentru că-i -ț 
sini puși, are omul grijă ? 
să nu calce in străchini. Dar ’ 
noi, noi cei care 
unii, pentru, alții, 
punem ochelari i 
ne facem prin 
nostru reciproc 
Cum ne jenăm unii pe alții 
nu ne putem și ajuta ? Și 
nu-i greu. Trebuie doar să 
scoatem ochelarii de cal.

’ muncim = 
de ce ne 
de cal și 
egoismul 
șicane ?

Dragoș CALIN

A
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nie) și l'.H.SS. (august). 
(Al. Tătar)♦------

Ansamblul „Călușul11 
Seornicești, după ce a cu
les aplauze la Petroșani, 
va susține spectacole și 
în celelalte localități din 
Valea Jiului, Astfel, inli
ne 14 martie a.c., acest 
ansamblu va prezenta. <a 
orele 15 și 17, spectacole 
în orașul Petri la (V.S.).

60 de copii de ia gră- ' 
din ița I.F. A. Vîscoza din 
Lupeni au prezentat în 
fața părinților și a ca
drelor didactice un reușit 
program artistic. Micii . 
artiști amatori au adus țg 
pe scenă cîntece, poezii, | 
dansuri și scenete umo- " 

. ristice. (C. Val.).

vă informăm
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Chemat
în miez de noapte...

s-a
Petri-, oprit. La ora două noap-

Miezul nopții. In in- ...Fluxul cărbunelui 
cinta preparației __ ... ._
la totul se desfășoară tea, lăcătușul Ion Marcu 
normal. Cele patru loco- și-a întrerupt somnul și 
motive ! Diesel sînt la în cîteva minute 
post. Adică acolo unde 
se formează trenurile 
marșrute pentru trans
portul .'cărbunelui spălat. 
Deodată, o locomotivă de 
1230 CP • a înțepenit pe 
linie. Acul indicatorului 
de presiune s-a oprit la 
2 kgf/cm2. Ce se întîm- 
plase Instalația de ali
mentare cu aer compri
mat se defectase. Tele
foanele au început , să 
ne prelung, insistent.
la mina Petrila, de 
Dîlja, Livezeni, de 
combinat...

1— De ce nu se preia 
răsunau 

în
cărbunele ? 
apelurile telefonieș 
centrala preparației.

su- 
De 
la 
la

a fost 
la preparație. Locomoti
va a fost introdusă în 
depou. A început reme
dierea defecțiuriii.. Comu
nistului Ion Marcu i 
s-au alăturat lăcătușul. 
Martin Debrețeni, sudo
rul Pavel 
maistrul Alexandru Fe
lea. După ce a fost ve
rificată instalația de aer 
comprimat s-au înlocuit 
supapele de siguranță, a- 
poi a fost dezghețat cu 
abur întregul circuit.

...In scurt timp, dato
rită intervenției operati
ve a comunistului 
Marcu, locomotiva 
fost pusă în. exploatare, 
producția neînregistrînd

se află 
de ani 
Marcu, 

Mihălțan,. nevoie,

pierderi, Nu-L pentru pri
ma dată cînd „doctorul 
Idconicitî jelor", cum ii 
spun în glumă oamenii, 

la datorie. De 26 
comunistul 
de cite ori

Ion 
a

Ion 
este 

își întrerupe som
nul pentru a interveni la
timp. Devotamentul, spi
ritul său de sacrificiu, 
sînt cunoscute și aprecia
te de cei în mijlocul că
rora trăiește și munceș
te, fiind un exemplu în 
muncă, în viața de fami
lie, în societate.

Valerin COANDRĂȘ
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O dimineață cu 
prietenii pompierilor 

și ai milițienilor
Duminică, înainte de 

masă, la .Școala gene
rală nr. 5 din Petro
șani s-a desfășurat fa
za municipală a con
cursului „Prietenii pom
pierilor", iar la Casa 
pionierilor și șoimilor 
patriei faza municipală 
a concursului cu patru
lele școlare de circulație. 
Fotografia noastră vă o- 
feră un instantaneu . de 
la .proba teoretică, 
sub examinarea lt. ma
jor llie Rus?

I. LICIU

Orientarea școlară a elevilor
sinteză a procesului instructiv-educativ

Duminică dimineața, elevii anului II de la Liceul industrial nr. 2 din Lu- 
J»eni au inițiat o activitate de muncă patriotică avînd ca scop curățirea aleii 
din fața școlii. Foto : O. GHEORGHE

Dintre scopurile educa
tive ale invățămîntului, o- 
rientarea școlară și profe
sională a elevilor este 
domeniul care sintetizează 
nu numai relația de cu
noaștere și îndrumare sta
bilită între profesor și 
elev, ei și orientarea per
manentă, concretă, spre 
viața social-economieă a 
Văii Jiului. Desfășurat în 
trepte,' impuse de princi
piile psiho-pedagogiee ca
re exprimă nivelul de 
dezvoltare a copiilor, a- 
cest proces de stimulare, 
modelare sau corectare a 
opțiunilor profesionale es
te o acțiune căreia trebuie 
să. i se consacre eforturi 
continue, pe tot timpul 
școlarizării.

— In studierea opțiuni
lor elevilor și aplicarea 
celor mai adecvate meto
de educative de îndruma
re — ne spunea prof. Lu
cia Daniel, directoarea 
Școlii generale nr. 6 Pe
trila — am pornit de la 
situația cu care s-a înche
iat, în această privință, a- 
nul școlar trecut : majori
tatea absolvenților noștri

„Gospodarii să intervină ferm 
și operativ pentru curățirea orașului"

Conducerea E.G.C.L. Pe
troșani a trimis redacției 
următorul răspuns :

„In urma apariției arti
colului „Gospodarii să in
tervină ferm și operativ 
pentru curățirea orașului" 
lucrătorii din cadrul sec
ției gospodărie comunală, 
ramura salubritate a 
E.G.C.L. Petroșani au in
tensificat acțiunea de cu
rățenie în Piața Victoriei, 
pe centrul orașului și 
porțiunea de șosea cuprin
să între piață și intrarea 
la I.U.M.P. Această acțiu
ne a continuat pe străzi
le Cloșca,'. M. Viteazu, Re
publicii pînă la intersec

ția Aeroport, pe străzile 
Oituz, Unirii, Aviatorilor 
pînă la cap de linie-tra-

Această operație trebuie 
făcută succesiv pe toată 
suprafața.

„Steagul roșu" a criticat, 
organele vizate răspund

seu autobuze locale, pre
cum și pe Independenței 
și Carpați.

Menționăm că în perioa
da înghețului : decembrie 
■—februarie în raza mu
nicipiului Peti’oșani s-au 
împrăștiat pe străzi' 150 de 
tone de nisip și 400 mc 
de zgură pe care la ora 
actuală trebuie să o strîn- 
gem și să o îndepărtăm.

Incepînd din 15 februa
rie 1979 secția apă și ca
nal din cadrul l.G.C.L. 
Petroșani ne-a transferat 
2 muncitori pentru cură
țirea gurilor de canal, așa 
că și problema gurilor de 
canal va fi rezolvată.

Din .data de 12 februa
rie 1979, primim zilnic 
numărul necesar de ma
șini, astfel că transportul

reziduurilor se. face con
form graficului.

Informăm că am inițiat 
o acțiune de strîngere a 
hîrtiilor, dar trebu
ie să spunem că 
cetățenii din cartierele Ae
roport și Hermes nu ne-au 
sprijinit. Facem- cu 
acest prilej un a- 
pel către asociațiile de lo
catari, președinții de bloc, 
cetățenilor pentru a ve
ghea la menținerea cură
țeniei între blocuri. Toto
dată rugăm conducerile 
șantierelor și alte organe 
să ia măsuri ca mașinile 
care servesc șantierele 
să nu mai împrăștie pă- 
mînt pe suprafața străzi
lor. In acest sens am men
ționa lotul Trustului de 
construcții industriale din 
Brasov si Grupul de șan
tiere al T.C.H.".

urmează acum Liceul in
dustrial din Petroșani, In 
adoptarea formelor speci
fice de muncă, toate ca
drele didactice sînt che
mate să participe, avînd 
datoria să-și perfecționeze 
căile de educație în raport 
cu evoluția vieții din o- 
raș. din Valea Jiului sau 
județ. Pe lingă prezenta
rea ți dezbaterea profilu
lui liceelor din județ am 
organizat o mai intensă 
acțiune practică : vizită ’ 
tematice la mina și prepa- 
rația^din Petrila, la licee 
industriale, întîlniri cu e- 
levi și oameni ai muncii. 
O astfel de în ti Ini re a a- 
vut loc cu minerul șef de 
brigadă Eugen Voicu, ele
vii noștri din clasele a 
VIII-a aflind numeroase 
informații utile. Din cei 
108 elevi, care vor trebui 
să-și aleagă profilul de 
pregătire, numai 7 au ex
primat dorința să urmeze 
licee în afara județului.

Eficiența muncii de în
drumare și orientare a e- 
levilor în alegerea mese
riei este dată ,în principal, 
de factori interni, de stă
ruința cadrelor (și nu nu
mai la ora de dirigenție, 
cum se obișnuiește) în cu
noașterea elevilor. In ur
ma acestui proces com
plex, desfășurat pe . par
cursul anilor, educatorul, 
cum am aflat la școală ța 
Petrila, are posibilitatea 
să desfășoare o muncă de 
îndrumare aflată în ra
port de determinare cu ap
titudinile, înclinațiile și 
deprinderile elevilor.

Acțiunile destinate o-

rientării școlare și profe
sionale sînt variate și sis
tematice, ne mărturisea 
prof. Mihai Niculescu, di
rectorul Școlii generale nr. 
2 Petrila. Spinoasă nu este 
munca, in școală sau în a- 
fara ei, cu elevii,, ci cu pă
rinții care, în unele cazuri, 
au idealuri nu tocmai rea
liste. In cadrul lectorate
lor și în timpul unor dis
cuții individuale eu pă
rinții, profesorii își dau 
toată silința să facă înțe
les faptul că mari posibi
lități de formare, de ins
truire și educație sînt nu 
numai în alte localități, ei 
în aceeași măsură și în Va
lea Jiului.

In multe școli (eum este 
la nr. 6 Petrila). se acordă 
multă atenție Unor spații 
speciale destinate orientă
rii profesionale. Caracte
rului lor informativ, (plian
te, fotografii, albume etc.) 
li se alătură imaginația în 
amenajarea acestor col
țuri educative și o nece
sară atraetivitate. Din a- 
eest moment se pot ob
serva finalizarea și calita
tea muncii destinată aces
tui scop educativ și diver- 

, sificarea metodologică, îm
binarea unor metode mai 
vechi, eficiente cu altele 
noi. Concepută ca activita
te de lungă durată, com
ponentă inseparabilă a e- 
ducației, orientarea școla
ră și profesională la Petri
la cuprinde într-o formă 
sintetică, întreg procesul 
instructiv-formativ desfă
șurat de școală.

T. SPATARU

i.............. i
ț Acțiune
i patriotică de gospodărire I
i Grupuri numeroase de Ia o amplă acțiune de ■ 
i . elevi de la Școala gene- gospodărire a orașului. 1
; raia nr. 5 și Liceul din S-a curățat artera prin- t
| Vulcan au participat du- cipală a orașului și s-au |
: mutică, 11 februarie a.c. plantat brazi. (Al. Tătar) ■

• (Urinare din pag. I)

lui de extracție pe anul 
1979 ?

— Da, avem asigurată 
linia de front la nivelul 
planului. Dar ca să putem 
pregăti linia de front pen
tru 1980, să deschidem Pe- 
trila-Sud, care trebuie să 
intre în funcțiune, avem 
nevoie de un alt flux de 
transport pentru că în 
condițiile actuale nu pu
tem evacua producția din 
abataje tocmai datorită a- 
cestor descensoare.

— Pentru sporirea vi
tezelor de avansare, atit 

in abataje cit și în galerii 
unitatea a fost dotată cu 
utilaje de mare producti
vitate, respectiv cu com
bine. Cum sînt folosite în 
prezent aceste utilaje de 
mare randament ?

— Avenr în funcțiune 
trei combine în abataje, o 
combină de înaintare P.K. 
7, încă două introduse în

fronturile de lucru care 
așteaptă pornirea noului 
flux de transport dotat cu 
transportoare de mare ca
pacitate, cu bandă și cu 
două silozuri. Tot in a-

de termen lucrarea, totuși 
noul flux de transport n-a 
fost pus în funcțiune la 1 
martie, cînd era prevăzut. 
Care sînt cauzele ?

— Cauzele sînt mai

tonare să atingă cel puțin 
2 m pe zi.

Pe de altă parte, am în
ceput transportul trans
portoarelor atît pe orizon
tul 360 cit și pe la supra

Redresarea întregii activități
eeastă lună vom introdu
ce a patra combină în 
panoul 2 din stratul 3 pe 
care-1 echipăm începînd 
din această săptămînă.

— Precizați, vă rog to
varășe director, sînt folo
site aceste utilaje la capa
citate ?

— N-am putea spune că 
sînt folosite deoarece nu 
putem asigura vagonetele 
necesare pentru evacua
rea cărbunelui.

— Din nou apare „cuiul 
Iui Pepelea", transportul. 
Dar, deși minerii au stră
puns eu o zi înainte

multe, respectiv de natură 
minieră și de natură me
canică. S-au făcut stră
pungerile planului înclinat 
și .silozului, dar silozul a 
trebuit lărgit și betonat. 
Reprofilarea s-a făcut și 
acum se betonează. Aici 
lucrează cea mai bună bri
gadă, cea condusă de Au
gustin. Demeter. După ter
minarea ramei și a celor 
două guri de siloz se va 
lucra cu un cofrag meta
lic și injectarea betonului 
cu ajutorul pompei, cînd 
sperăm ca ritmul de be-

față prin puțul auxiliar 
Est. Dar apar diferite de
reglări. Ba nu ai autocran 
și trebuie să transporți 
manual... Adică niște greu
tăți care au produs per
turbați!. .Aici avem trei 
brigăzi luate de la pregă
tiri, avem 40 de oameni 
pe zi care nu știu ce e o- 
dihna tocmai pentru â ur
genta introducerea trans
portoarelor. Se lucrează în 
ritm intens. Nu montajul 
întîrzie, ci transportul.

— Fiind un punct cheie, 
nu numai pentru producția 
actuală, munca la noul

flux de transport se cere 
de așa manieră organizată 
incit să nu apară dere
glări de genul celor la ca
re v-ați referit. Cum con
trolează directorul între
prinderii mersul acestor 
lucrări ?

— Aici avem cea mai 
bună brigadă de montaj, 
cea condusă de Dumitru 
Temistocle, sînt repartiza
te cadre tehnice și ingi
neri care se ocupă direct 
de această lucrare. In ce
ea ce mă privește, contro
lez prin deplasare cel pu
țin la două zile, și prin 
raportarea de către ingi
nerii șefi, ritmul de efec
tuare a lucrărilor. Evi
dent, cînd apar neajunsuri 
intervenim imediat pentru 
înlăturarea lor.

— Cînd considerați că 
va fi pus în funcțiune 
noul circuit ?

— Termenul este 'strîns 
și trebuie respectat. In 
22 martie trebuie să fie 
terminată betonarea silo

zului de la brigada Deme
ter. La silozul unde lu
crează brigada lui Tira, 
am repartizat și oamenii 
lui Lițcan, astfel ca în 2 
aprilie să fie terminat și 
acesta. In paralel se mon
tează și culbutorul. In 19 
martie vor. fi puse în func
țiune — în stare de pro
be tehnologice — trans
portoarele și, în 2 aprilie, 
trebuie să fie montată 
banda de 250 m pe partea 
superioară.

— înseamnă că întregul 
sistem va fi pus în func
țiune în data de...

— ...luni, 2 aprilie...
— ...dată după care mi

na va intra pe plan, cum 
se spune.

— Bineînțeles. Așa și 
este făcut programul nos
tru. Intrăm pe plan și pe 
recuperarea minusului. Pî
nă la sfîrșitul anului, mi
nusul de circa 31 000,. la 
trimestru, va trebui recu
perat.



FOTBAL FOTBAL
DIVIZIA A

JIUL- CORVINUL: 2-0 (1-0) 
în derbyul hunedorean

Derbyul 
ficiat la 
dintre cei 
Ieri ai fluierului din lu
me, Nicolae' Raineă, pre-, 
vestea un spectacol fot
balistic de mare angaja
ment. Previziunile super- 

— Serilor nu s-au dezmințit, 
amtele combatante și-au 
aruncat în luptă toate for
țele. Dar în vreme ce Cor
vinul miza în atac pe L.u- 
cescu în postură de dis
pecer și pe yiteza de reac
ție a lui Nicșa și Agud, 
gazdele au contracarat u-

“ ceasta tactică prin mobili
zarea unui efectiv sporit 
spre careul lui Ion Ga
briel, deși Mulțescu era 
bing încorsetat de tinărul 
Klein. In „dialogul" tine
rețe—maturitate a ieșit în
vingătoare formația loca
lă, travaliul plin de dă
ruire al lui Stoica și Stoi- 
chiță a decis soarta parti
dei. Recuperările prețioase, 
pasele eficiente la mijlo
cul terenului au obligat î- 
naintarea- Jiului să se „ba
tă" cu ultima linie ad
versă, din primele minu
te Bogdan și Gălan au dat 
semne de hesincronizare, 
rezolv'înd prin cornere si- 

• tuații care meritau alte 
soluții. Primul gol a fost 
marcat dintr-o asemenea 
fază : Mulțescu centrează 
balonul în careul mare, 
Bucurescu îl pasează cu 
capul, înapoi, spre Bădin, 
șutul expediat cu sete de 
cel mai sufletist (dar și 
vorbăreț !) fundaș al nos
tru a trecut ca o ghiulea 
pe deasupra lui Gabriel » 
1—0. Raportînd ocaziile

huiiedorean, o- 
centru de unul 
mai buni cava-

Asalt la poarta lui Ion Gabriel. Fostul său coechipier, Mulțescu. pierde d« 
această dată duelul, pe care însă, si-1 va adjudeca în minutul 86.

Foto : I. UCIU

«■ I

Popicarii din Petrila, 
din nou învingători

Echipa de popice Jiul 
Petrila a întîlnit, dumini
că, _ puternica formație a. 
seriei Nord -— Voința Cluj- 
Napoca pe care a învins-o 

“eu scorul de 4945 la 483(1 
pd, adică o diferență de 
115 popice. De remarcat 
gestul maestrului sportu-» 

Victor Miclea, care 
rugat antrenorul ca 
lansarea ultimelor 50 
bile sâ fie introdus 

Radu Gherman

DIVIZIA A

favorabile, desigur că hu- 
nedorenii nu s-au simțit 
ca pe stadionul lor, deși 
au fost susținuți de multi 
suporteri. Cu mai multă 
șansă, Nicșa ar fi putut 
marca (min. 30 ; 39), dar 
ca și Văetuș (41) s-a po
ticnit în fazele 
șuturile lor au 
drul porții lui

După pauză, 
relansat, scorul 
imposibil de menținut, 
care grupare strategică 
reordonat planurile, 
vinul a renunțat la „ 
bra" ' ' ' '. ' -
lui Klein a fost 
Angelescu pentru, a conlu
cra mai bine cu Dumitriu 
IV în „terenul nimănui", 
iar Petcu, mai percutant, 
a fost preferat lui Văe
tuș. Jiul 
mărirea 
printr-un 
pe aripi, 
iulia" lancu, în locul 
Sălăgean, care acuza 
accident, dar lancu, 
dornic de a plăti 
fostului său club, 
ignorat de coechipieri. In 
finalul, de-a dreptul dra
matic și uneori cp alter
cații nesportive (tonul l-au 
dat apărătorii ambelor tea- 
muri, obișnuiți cu... adițio
narea cartonașelor galbe
ne), s-a desprins formația 
gazdă. Ofensiva metodică, 
cu Rusu și Petre Grigore 
alături de extreme, i-a si
lit pe hunedoreni să ră- 
mînă în dispozitiv, Ion Ga
briel a fost la post multă 
vreme, dar nici Bucures
cu (de două ori), nici Du- 
mîtrache n-au reușit să

decisive, 
ocolit 
Cavai. 

partida 
minim

ca-

t s-a 
i era 

fie- 
și-a 

Cor- 
,Um- 

lui Mulțescu, în locul 
trimis

a răspuns prin 
ariei ofensive, 

rulaj mai intens 
s-a încercat „so- 

lui
un 

deși 
polițe 

a fost...

mărească handicapul. In 
min. 86, după o lovitură 
de corner expediată de 
pe stînga de Petre Grigo- 
re, Bucurescu recentrează 
impecabil și Mulțescu se 
răzbună pe ratările din 
prima repriză și înscrie cu 
capul, 'epilogînd favorabil 
pentru Jiul o partidă care 
a plăcut spectatorilor pen
tru virtuțile ei spectacula
re.

De la învingători au plă
cut apărătorii și mijlocașii, 
dar înaintașii au rămas 
datori atît în fazele de la 
poarta adversarului, cît și 
la capitolul repliere. De 
la oaspeți o bună impre
sie au lăsat LUeescu, Ion 
Gabriel, Nicșa și Agud.

Divizia C

lon VULPE

lui
a 
la 
de 
juniorul

' care, ca debutant în divi
zia A, a realizat 265 pd. 
Cei mai preciși jucători au 
fost Valeriu Pișcoî 872 pd, 
Nicolae Ilie 823 pd și res- 

, pectiv Ștefan Dealt de la 
oaspeți cu 878 pd.

Aurel SLABII

Festival de
Minerul Lupeni — Lotru Brezoi 5—1 (2—0)

Leca a deviat 
juniorului Popa 

că ar fi chemat 
național) la Co-

O adevărată sărbătoare 
a fotbalului pe stadionul 
din Lupeni. N-au lipsit 
stația de radioamplificare, 
pancartele cu încurajări ți 
cîntecele celei mai omo
gene galerii din Vale. Fot
baliștii gazdelor au ono
rat această primă „fiestă" 
oficială ; într-o vervă deo
sebită, au surclasat o for
mație atletică, dar cu mul
te carențe, tehnice. Astfel, 
cu toate paradele lui spec
taculoase. Ciobanu nu s-a 
piitut opune decît limită
rii scorului. Prima oară a 
scos balonul din plasă în

min. 7 : 
centrarea 
(se pare 
în lotul 
vaci șâ șutul acestuia, din- 
tr-o bucată, s-a dovedit 
imparabil. Pofta de joc a 
gazdelor, eu inspirate com
binații de pe o aripă pe 
alta (se . întrevede maturi
zarea tactică a. elevilor lui 
Mihalache și Cotroază) s-a 
materializat în alte multe 
ocazii, dar modificarea ta
belei de marcaj s-a petre
cut abia . în min. 39 : din 
nou Leca pune un balon 
în careu și Dosan (nu în
că la valoarea lui) a șutat

Contrar așteptărilor
Metalul Bocșa — Știința Petroșani 3—1 (2—1)

După un scor alb, înre
gistrat, joi, în compania 
Daciei Ofăștie, se aștepta 
ca Știința să presteze la 
Metalul Bocșa un fotbal 
de calitate, în dorința de 
a realiza un rezultat 
mai ‘ bun. Din start 
studenții au pierdut, 
vina lor, o asemenea 
să, în min. 4 erau conduși 
eu... 2—0,
flagrante 
„în lanț '
Ghițan, Hanganu și chiar

cit 
însă 
din 

șari-

-H

în urma .unor 
greșeli comise 
de Bogheanu,

Troică. Din toate ocaziile 
avute (Gorcea de două ori, 
Popescu etc.), oaspeții au 
înscris doar în min. 12 — 
deschis în adîncime de 
Seceanschi, Gorcea șutea- 
ză la poartă, balonul res
pins de ultimul apărător 
este reluat în plasă de ju-. 
nioru.1 Popescu.

Imediat după pauză stu
denții trag ponoasele de- 
concentrării și.,. 3—1 pen
tru gazde. Scorul nu mai 
poate fi modificat, deși din

min. 75 Ghițan a fost eli
minat din joc de arbitrul 
timișorean Regep (adesea 
în contradicție eu limitele 
regulamentului) pentru lo
virea adversarului fără 
balon. Învinșii nu i-au a- 
vut la înălțimea aștepta
tă decît pe Dumitru, Voi
au, Popescu și Chițac. Or 
pînă la completarea unei 
echipe alcătuite din 11 ju
cători cu dragoste pentru 
culorile clubului, mai e 
încă mult...

goluri
necruțător: 2—0. După
pauză, cuplul fundașilo» 
centrali Burdangiu-Dumi- 
tru „presează" celelalte 
compartimente de joc în 
terenul Lotrului, scorul ia 
proporții, fazele spectacu
loase cîștigă aplauze. Oas
peții cad fizic ; în min. 54 
și 58 înscriu Voicu și Bur- 
dangiu, din centrările lui 
Dosan și 'Rus. O singură 
incursiune în adincime a 
Iui Chii'ciu, în momentele 
cînd Burdangiu „palicari^ 
za" adversarii, se soldea
ză’cu golul de onoare — 
centrarea noului introdus 
în teren este reluată in 
plasă de fundașul central 
Șciirtulescu, fără ca Ho- 

. man să poată interveni
(82). Replica minerilor es
te promptă, cu două mi
nute înainte- de fjftal, Co
vaci preia o pașă lungă de 
la Dosan, sprintează flan
cat de Popescu. Ieșit în 
întâmpinare, Ciobanu ră- 
tează acroșajul și... 5—l. 
Rezultat final care cons
fințește cea mai bună pres
tație a gazdelor după re
trogradarea din divizia , se
cundă.

Ion FIASTRU
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DIVIZIA C 7 DIVIZIA C 8
REZULTATE TEHNICE: S C. 

Bacău — Gloria Buzău 2—1 ; 
F.C. Argeș ■— Politehnica Iași 
4—0, 
3—0, 
F. C.
3-1, 
Rm. Vîlcea 4—1,
A.S.A. T'g. Mureș 1—0, Politeh
nica Timișoara ■— Steaua 1—0, 
F.C. Olimpia — U.T.A. 2—0.

Univ. Craiova — Sp. stud.
Jiul — F.C. Corvinul 2—0, 
Bihor — F. C. Baia Măre 
C.S. Tîrgoviște — Chimia

Dinamo —

CLASAMENTUL

Tîrgoviște 
Baia M.
Craiova 
Bacău

F. C. Argeș
Steaua
Dinamo
C. S.
F. C.
Univ. 
s. c.
Sportul stud.
Jiul
Politehnica Iași 
Olimpia S. Mare 
Gloria Buzău 
U. T. Arad / 
Corvinul
Poli. Timișoara 
A.S.A,
Chim. Rm. Vilcea
F. C. Bihor

20 12 2
20 10 4

9 6
10 3
11 1
7 8
9 3
8 5
9 3
8 4

2
2
5
3
3
5
5
4

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
29

9
8
6
7
7
6
5
5

«
6
5
7
8
5
8
7
8
8
9

19

26
24
24
23
23
22

REZULTATE TEHNICE: Me
talul Rovinari — C. F. R. Cra
iova 1—0, Minerul Vulcan — 
Constructorul Tg. Jiu 2—1, Dier- 
na Orșova — 
0—0. Chimistul 
Bistrița Băbeni 
Lupeni — Lotrii 
talurgistul Sadu 
Băilești 2—2, Constructorul Cra- 

. iova — Gloria Drobeta Tr. Se
verin 2—1, Pandurii Tg. Jiu — 
Finirea Drăgășani — 5—0.

C L A S. A M E N T U L

Minerul Motru 
Rm. Vîlcea — 
3—1, Minerul

Brezai 5—1, Me- 
— Progresul

REZULTATE .TEHNICE: Mi
nerul Ghelar — J.C.R.A.L. Ti
mișoara 0—0, Metalul Hunedoa
ra •— Laminorul Nădrag 2—0, 
Minerul Gravita — Unirea Tom
natic 3—0, Metalul Bocșa — Ști
ința Petroșani 3—.1, Gloria Re
șița — Vulturii, -textila Lugoj 
1—1, Metalul Obelu Roșu — U- 
nirea Alba Iulia 1—0, Unirea 
Sînnicolau Mare — C. F. R. Si
meria 6-—0, Electromotor Timi
șoara — C. I. L. Blaj'2—2.

CLASAMENTUL

Camptonatul județean
REZULTATE TEHNICE: Au

rul Certej — Preparatorul Te
liuc 5—1, Preparatorul Petrila — 
Constructorul Hunedoara 0—0, 
Minerul Uricani — Dacia II O- 
răștie 5—1, Minerul Aninoasa 
— Metalul Simeria 2—0. I.G.C.L. 
Hunedoara — Metalul Crișcior 
3—0, Parîngul Lonea — C.F.R. 
Petroșani 1—1, Auto Hațeg — 
Minerul Paroșeni 3—1, I. M. C. 
Bîreea — Explorări Deva 3—4.

CLASAMENTUL

ETAPA VIITOARE :
U.T.A.j C.S.

MINERUL VULCAN — 
CONSTRUCTORUL TG. 
JIU 2—1 (1—6). Veridici
tatea proverbului „La po
mul lăudat să nu te duei 
eu sacul" s-a dovedit și 
duminică pe stadionul din 
Vulcan. Partida debutea
ză cu atacuri susținute a- 
le gazdelor care ratează 
încă din primele minute 
prin Bălan (min. 2) și Stoe- 
neseu (min. 8 și 12). 
contraatac, oaspeții 
însă pe punctul de 
chide scorul, . dar 
ratează de la 8 m. 
rioritatea teritorială 
delor se concretizează 
min. 19, cînd Nemeș 
trunde în careu și șutea- 
ză, mingea îi revine din 
portar și tot el înscrie i 
1—■0, scor cu care se în
cheie prima repriză. După 
pauză jucătorii antrenați 
dfe ex-jiulistul Adrian Do- 
du, intră în teren hotărîți 

v să-și mărească avantajul.
Pe fondul acestui 

joc al gazdelor, în 
min. 56 Rădulescu profită 
de o bîlbîială ă apărării 
vulcănene și șutează de 
la 12 m pe lîngă Constan
tin, aducînd egalarea 1—1. 
Acest „duș rece" se pare 
că i-a trezit pe gazde, care 
se avântă în atac. După 
alte două ocazii ratate — 
Haiduc (min. 57) și Bălo- 
su (min. 59) — Nemeș es
te lansat în adîncime, dar 

. după ce pătrunde în ca-

Pe 
sini 

a des- 
Motoi 
Supe- 

a gaa- 
în 

paExpl. Deva 16 13 2 1 46-10 28
Minerul Paroșeni 16 10 3 3 39-19 23
Aurul Certej 16 9 2 5 32-26 20
Constr. Hd. 16 7 4 5 30-14 18
Min. Aninoasa 16 8 2 6 30-25 18
Min. Uricani 16 7 4 5 32-28 18
I. G. C. L. Hd. Kl ? 3 6 27-31 r.
Dacia II Orăștie 16 8 0 8 29-25 16
Prep. Petrila 16 7 1 8 24-29 15
I. M. C. Bircea 16 6 2 8 38-34 14
Metalul Simeria 16 6 1 9 22-30 13
C.F.R. Petroșani 16 6 1 9 28-36 13
Auto Hațeg 16 6 3 7 21-22 11
Parîngul Lonea 16 5 3 8 25-28 9
Met. Crișcior 16 4 1 11 13-31 9
Prep. Teliuc 16 2 2 12 19-65 6

13
9

10
9
7
7
6
7
7
4
5
6
4
5

1
4
1
3
4
2
4
2
1
5
3
1
4
2

5 1
4 2

16
16
16
16
16

2 51-14 27
a 28-11 22
5 34-15 21
4 31-20 21
5 20-18 18
7 20-17 16
6 22-23 16
7 22-25 16
8 15-23 15
7 24-22 13
8 23-28 13
9 21-37 13
8 23-22 12
9 21-31 12

10 17-28 11
10 12-40 10

* C.I.L.

Vuit. tx. Lugoj 16 9 3 4 30-14 21
Unirea S.M. 16 10 1 5 26-16 21
Lam. Nădrag 16 8 2 6 28-19 18
Unirea Tom. 16 7 4 5 27-19 18
■Min. Oravița 16 7 4 5 24-20 18
Electr. Tim. 16 6 5 5 25.-20 17
Unirea A.I. 16 8 1 7 18-14 17
I.C.R.A.L. Tim. 16 7 3 6 16-23 17
Știința Petroșani 16 6 4 6 24-25 16
Gloria Reșița 16 6 3 7 24-21 15
Min. Ghelar 16 6 3 7 21-19 15
Met. Oț. Roșu 16 6 2 8 16-21 14
Met. Bocșa 16 6 2 8 19-28 14
Met. Hunedoara 16 5 3 8 13-29 13
C. I. L. Blaj 16 4 4 8 12-23 12
C. F. R. Simeria 16 4 3 9 14-24 11

33-19
35-22
25- 14
26- 19
23- 21
24- 14
27.-21 21
28-25 21
26-28 21
21-22 20

20
18
17
17
17
17

19-26
24-32

9 27-27
24-29
19- 24
23-33
20- 37 15
21- 32. 14

10
10
9

10
11

16
16
16
16
16
16
16
16
16

16

Steaua —• 
Tîrgoviște — S.C. 

Bacău, Chimia Rm. Vîlcea — 
Jiul, Sportul studențesc. — Poli
tehnica Timișoara. F.C. Corvinul
— F.C. Olimpia, Politehnica Iași
— F.C. Bihor,
— FU, Argeș, 
Dinamo, A.S.A. 
niv. Craiova.

F.C. Baia Mare ■ 
Gloria Buzău — 
Tg. Mureș — U-

Pand. Tg. Jiu 
C.F.R. Craiova 
Min. Lupeni 
Dierna Orșova 
Min. Vulcan
Chim. Rm. Vilcea 16
Constr. Craiova 
Met. Rovinari 
Lotru Brezoi 
Met. Sadu 
Pr. Băilești 
Gl. Dr. Tr. Sev. 
Min. Motru 
Unirea Drag. 
Constr. Tg. Jiu 
Bistrița Băbeni

ETAPA VIITOARE: Bistrița 
Băbeni — Minerul Vulcan, Pro
gresul Băilești — Constructorul 
Craiova, Gloria Drpbeta Tr. Se
verin — Metalurgistul Sadu, 
C ,F. R. Craiova — Pandurii 
Tg Jiu, Minerul Motru — Meta
lul Rovinari, Constructorul Tg. 
Jiu — Chimistul Rm. Vîlcea, 
Lotru Brezoi — Dierna Orșova, 
Unirea Drăgășani — Minerul 
Lupeni.

ETAPA VIITOARE :
Blaj — Unirea Sînnicolau Mare, 
Știința Petroșani — Minerul O- 
ravița, Vulturii textila Lugoj — 
Metalul Bocșa, Unirea Tomnatic 
— Electromotor Timișoara, 
C. F. R. Simeria — Metalul Oțe- 
lu -Roșu, I. C. R. A. L. Timi
șoara — Metalul Hunedoara, Fi
nirea Alba Iulia — Gloria Re
șița, Laminorul Nădrag — Mine
rul Ghelar.

ETAPA VIITOARE: l.M.C. Bîr- 
cea — Aurul Certej, Explorări 
Deva — Auto Hațeg, MîneruT 
Paroșeni — Parîngul Lonea, 
C.F.R. Petroșani — I.G.C.L. Hu
nedoara, Metalul Crișcior — Mi
nerul Aninoasa, Metalul Simeria 
— Minerul Uricani, Dacia II O- 
răștie — Preparatorul Petrila, 
Constructorul Hunedoara — Pre
paratorul Teliuc.

N.R. Prin retragerea din cam 
pionat a echipei Metalul Criș 
cior, la întreceri participă roz- r- 
vele formației Aur :! v>

după ce pătrunde în __ 
reu este împiedicat să șu- 
teze ; arbitrul dictează pe
nalty, pe- c are il transformă 
impecabil Aruncuteanu și 

-l. scor cu care se în
tre? iul.

.: n!r>< TATAR



MARTI, 13 MARTIE 1979

FILME

Albinele

MelodiileNICOLAE CEAUȘESCU Sonată

un 
rea

Dragoste 
seriile

Presa din Grecia și India despre

Gîndirea sociaE-politică și economică

,,Președintele Nicolae
Ceaușescu : Balcanii tre
buie să devină o zonă a 
păcii'V — sub acest titlu 
cotidianul atenian „Kat- 
himerini" publică, inso- , 
țit de o fotografie o to- cadrul unei 
varășului Nicolae 
Ceaușescu, un amplu ar
ticol, pe cinci coloane, 
consacrat eforturilor neo
bosite ale șefului sta
tului român de edificare 
în Balcani a unor relații 
de pace, respect reci
proc și înțelegere între 
popoare.

Prezentînd poziția ță
rii noastre într-o serie
de probleme externe ma
jore, așa cum a fost
exprimată de președintele 
României, 
Nicolae Ceaușescu, în 
interviurile și cuvîntări-

des- 
încre- 

să 
a-

i
<

ză că acestea sînt 
tinate să creeze 
dere între state și 
deschidă calea spre 
doptarea de măsuri ho
tărî le de dezarmare". „In 

1 importante 
expuneri, la 1 decembrie 
1978, președintele Nicolae 
Ceaușescu-a vorbit des
pre crearea unei zone 
demilitarizate între țări
le NATO și ale trata
tului de la Varșovia".

„In cuvîntările sale 
mai recente, președintele 
României a subliniat 
țara sa este hotărîtă 
întrețină relații bune 
toate țările balcanice, 
toate statele europene. 
Aceasta se înscrie în po- 

tovarășul litica mai largă a Româ
niei de colaborare cu 
toate țările, indiferent de 

le din ultima perioadă, sistemul social-politic,", 
ziarul subliniază : „Româ
nia se pronunță cu fer
mitate pentru încetarea 
cursei înarmărilor și a- 
doptarea de măsuri con
crete de dezarmare — 
îndeosebi, și înainte de 
toate, pentru dezarma
rea nucleară". In legă
tură cu propunerile fă
cute de România cu pri
lejul sesiunii speciale a 
Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată de
zarmării, ziarul sublinia-

că 
să

Iranul, pe punctul

B.C.

motor de seamă al 
riei științifice".

Editorul revistei 
Gupta, care semnează
acest articol, arată că 
„România înaintează pe 
calea socialismului, sub 
conducerea dinamică a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu, care îndrumă 
forța creatoare a popo
rului în mod științific, 
prin concepte practice 
și moderne, atît în do
meniul social-politic cît 
și economic". 
cătorul României
liste se bucură de 

cu ligiul de remarcabil 
cu

,Cotul it- 
socia- 
pres- 

om 
o 

ca 
al 

științi-

ț 
ț
ț

*

I 
ț 
ț 
î
IV
l

politic și de stat, de 
largă recunoaștere 
promotor proeminent 
gindirii marxiste 
fice".

In articol se sublinia
ză că „indiferent de un
ghiul de vedere din care 
este analizată gîndirea 
social-politică și econo- ;

....... ....... mică a președintelui ) 
tele Ceaușescu: Balcanii Nicolae Ceaușescu, aceas- i
ta r;,. o „ăoîi". ta reliefează cu preg- •

nanță grija față de. om, 
preocuparea constantă 
pentru bunăstarea gene
rală și afirmarea depli
nă a

fi

De asemenea, ziarul 
„Exormisi" a publicat, în 
pagina externă un arti
col intitulat „Președin-

să fie zonă a păcii".
Revista indiană de po

litică internațională „So- 
cialook" publică în ulti
mul său număr un am
plu articol avînd ca ti
tlu „Gîndirea social- 
politică și economică a ne", 
președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu, pru

personalității uma-

(Agerpres)

V 
I 
I 
ț 
5

Vizita ministrului afacerilor externe 
al țării noastre în Irak

BAGDAD 12 (Agerpres).
La invitația ministrului 

afacerilor externe al Re
publicii Irak, Saadoun 
Hammadi, luni a sosit la 
Bagdad, intr-o vizită ofici
ală. tovarășul Ștefan An
drei, ministrul afacerilor 
externe al Republicii So
cialiste România. In seara 
aceleiași zile, ministru! de 
externe irakian a oferit

dineu oficial în onoa- 
oaspetului' român.

In drum spre Bagdad, 
ministrul român de ex
terne s-a întîln'it ia Da
masc CU Abdul Karim 
Adi, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afaceri
lor Externe al Siriei, cu 
care a avut o convorbire 
prietenească.

Instalarea oficială în funcție
a președintelui ales al

Venezuelei
CARACAS 12 (Agerpres) 

— La Caracas a avut loc, 
luni, festivitatea de instala
re oficială în funcție a pre
ședintelui ales al Venezue
lei, Luis Herrera Cam- 
pins, câștigătorul .' alegeri
lor prezidențiale din de
cembrie 1978. candidat la 
această înaltă funcție din nia.

partea Partidului Social- 
Creștin (COPEI).

La festivitate au luat 
parte o delegație condusă 
de Gheorglie Rădulescu, 
viceprim-ministru al gu
vernului, în calitate de re
prezentant al președintelui 
Republicii Socialiste Româ-

I
I
I
I
I
I
I
I 
i:
l
l
I
l
Ilară. 11,20

Telex. 17.05

I........

PETROȘAN1 — 7 No
iembrie : Colonel în re
zervă ; Republica: Do
uă mame ; Unirea : Je
zebel.

PETRI LA :
sălbatice.

LONEA: 
nopții albe.

AN1NOASA : . . 
pe malul lacului.

VUI.CAN :
si statistică,
i-n.

I.UPENl —
Pasiunea ;
rese : 
pană.

Cultural :
Muncitor

Drumuri în cum-

TV.
A,

Lucrările Consiliului C. E. E
PARIS 12 (Agerpres) — 

Consiliul european și-a în
ceput “luni după-amiază 
lucrările la Paris, sub pre
ședinția 
francez, 
d’Eștaing, 
exercițiu 
nism al Comunității 
nomice Europene.

Convorbirile șefilor 
stat și de guvern ai

șefului sfatului 
Valery Giscard 

tu 
orgă- 
Eco-

președinte
al acestui

de 
celor 

nouă țări ale C.E.E. au ea 
prim subiect de discuție

so-
Pialu comună.

situația economică și 
ciala din

★
12 (Agerpres). — 
monetar curo- 

va 
începind

10,00
Pol- 

3. 
poȘfti-

de a. se retrage 
CENTO

TEHERAN 12 (Agerpres) 
— Un comunicat al 
nistrului Afacerilor 
terne al Iranului, 
zat duminică de postul de 
radio „Vocea revoluției 
islamice', anunță că Ira
nul „respinge orice anga
jamente și responsabili
tăți" asumate de fostul re! 
gim în cadrul pactului mi
litar al Organizației Tra
tatului Central (CENTO). 
Această decizie echivalea
ză cu o retragere „de fac
to" a Iranului din CENTO.

Retragerea Iranului și a 
Pakistanului din CENTO a

Mi-
Ex- 

difu-

făcut, dealtfel, obiectul 
discuțiilor care au avut 
loc duminică între miniș
trii de externe iranian, și 
pakistanez.

ISLAMABAD .12 (Ager
pres). — Pakistanul a a- 
nunțat oficial luni retra
gerea sa din Organizația 
Tratatului Central 

(CENTO). In comunicatul 
oficial dat publicității la 
Islamabad în care se 
nunță această hotărîre 
subliniază Pă această
antă militară „și-a pierdut 
orice interes față de preo
cupările pentru securitatea 
țării".

a- 
se 

ali-

ÎNCADREAZĂ urgent 
URMĂTOARELE POSTURI VACANTE

— șef birou financiar-cantabil

U.R.S.S. A FOST LANSATAIN

Nava cosmică automată de transport 
„Progress-5"

MOSCOVA 12 (Agerpres) 
— Luni, la ora 8,47 (ora 
Moscovei) în Uniunea So
vietică a fost lansată nava 
cosmică automată de 
transport „Progress-5".

Scopul lansării constă 
în a transporta carburanți

și alte materiale la bor
dul stației Orbitale „Sa- 
liut-6", precum, și . în 
perfecționarea diferitelor 
elemente constructive, sis
temelor de bord și echi
pamentelor navei „Pro
gress".

PARIS 
Sistemul 
pean (Vest-european) 
intra în vigoare 
de marți, 13 mărtîe, odată 
cu 
monetare, 
Consiliul 
la Paris.

Intr-un 
cestui organism al 
comune, care 
șefii de stat și de guvern 
ai țărilor membre ale 
C.U.E., se arată că „toate 
condițiile . sînt întrunite 
pentru ca de acum înain
te să fie pus în acțiune 
mecanismul de schimb al 
sistemului monetar euro
pean (S.M.E.)", definit cu 
ocazia precedentului Con
siliu.

deschiderea burselor, 
a anunțat luni 

Europei reunit

comunicat al a-
Pieței 

reunește pe

sef birou aprovizionare

tehnic

9,00 Teleșcoală,
‘ Roman-foiletbn :
I dark — episodul
I 10.55 Muzică 
' Iară. 11,20 Telex. 17,00

Teleșcoa-15

I' lă. 17,25 Curs de limba 
engleză. 17,45 
nia pitorească.
Din ..
18,20 Lecții . TV pentru 
lucrătorii din agricul
tură. 18,45 . Muzică

I populară. 19,00 Invăță-
mîntul politico-ideolo
gic. 19,20 1001 de seri.

I 19,30 Telejurnal. 20,1)0 
' „Diamant de Mara

mureș". 20,20 
ta te. 20,25 Seară
teatru. Premieră 
„Oameni feluriți" 
Anton Hol ban. 
Melodi 
22,15

Româ-
18,10 

țările socialiste.

— șef birou
— șef birou
— contabil șef pentru autobaza Poiana 

Jilț și Motru
— șef stație mică de calcul

încadrarea și retribuirea se face 
form Legii 12/1972 și Legii 57/1974.

Informații suplimentare la sediul între
prinderii, în localitatea Roșia Jiu, județul 
Gorj, telefon 13596 sau interior 143. •

con-

DUMINICA, IN R.P.D. 
COREEANA au avut loc 
alegeri de deputați pen
tru adunările populare din 
orașe și districte. După 
cum transmite ACTC, 100 
la sută din numărul ale
gătorilor înscriși pe liste 
au participat la vot cu 
excepția celor aflați în că
lătorii în străinătate. 100 
la sută din electorat a vo
tat pentru candidății pro
puși. In total au fost’ aleși 
24 217 deputați.

PREȘEDINTELE R. A. 
YEMEN, Aii Abdallah Sa
leh, se va întâlni, la 28 
martie, în Kuweit, cu pre-

ședințele Prezidiului Con
siliului Suprem al Popo
rului al R.D.P. Yemen, 
Abdel Fattah Ismail, pen
tru a examina măsurile 
de realizare a unității din
tre cele două state yeme- 

; nite — informează; a- 
genția France Presse ci
tind o relatare a agenți
ei l.N.A. — din Aden.

lui Comunist din Spania, 
la care a fost adoptată o 
rezoluție împotriva 
mării unui guvern 
nocolor și. pentru 
tuirea unui cabinet 
concentrare

LA MADRID A AVUT
LOC o plenară a Comite
tului Central al Partidu

ale Austriei. Vîntul 
cărui viteză a atins 
km/h - 
mobile, 
șuri de 
rie de 
și linii
curentului electric

for
ma- ■ 

consti- 
de

democratică.
UN PUTERNIC URA- 

GAN s-a abătut, dumini
că asupra regiunilor estice

- a
100

- a răsturnat auto- 
a smuls . acoperi- 
căse, a rupt i o se- 
cabluri telefonice 
de transmisie a

MiCA PUBLICITATE

INCADREAZĂ DE URGENȚĂ, 
PRIN CONCURS :

— un revizor gestiuni

— un contabil pe perioadă determinată

— jurisconsult cu 1/4 normă.

Informații suplimentare se primesc zil
nic de la sediul unității, strada Cloșca nr. 2, 
telefon 41023 sau 43712.

CAUT femeie, îngrijire 
copil 2 ani, Lupeni, Tu
dor Vladimîrescu, Bloc 84 
ap. 49. (169).

.. SCHIMB apartament 2 
camere, strada Aleea Cas
tanilor BE -*> ap. 5, Motru 
cu similar Petroșani. In
formații strada Păcii, bloc 
12 ap. 8, Petroșani, între 
orele 16—17. (17.1).

PIERDUT, în 10 martie 
1979, în autobuzul Petro- 
șani-Uricani, de ora 16, o 
plasă cu . benzi de mag
netofon și diverse. Rugăm 
adresați telefon 43905 
70901. Oferim bună 
compensa. (.170)

I
I
I
I
I 
I

I
I
I
I
I
I șei. 8,10 Curierul
• iodiiior. 9,Oi) Buletin de J
1 știri. .9,05 Răspundem | 

ascultătorilor. T0,00 Bli- , 
letin de știri, 10,05 Me
lodii din operete, 10,20 i 
Alternanțe folk și rock. I

Bu-
A-

Bu- 
Dir.
nos-

Memoria 
românesc.

i 3. 15,00 
Clubul curioșilor. 16.00 
Radiojurnal. 16.20 Co
ordonate economice.

>,40 Noi înregistrări 
de muzică ușoară. 17,00

Publici- 
de 

TV : 
de 

21,55
în premieră. 

Telejurnal.

RADIO

■știri.
5,05 Ritmuri matina’e.
6,00 Radioprogramul di
mineții.. 7,00 Racliojur-

I nai. 8,00 Revista pre-
me-

| .10,40 Miorița. 
| letin de știri. 
Itlas folcloric.
letin de știri.

| comoara folclorului 
tru. 12,30 '•
pămîntului

I 
I

11,00 
11.05 
12.00
12,05

I . .........
I 13,00 De la 1 la
* -/'Si i.-u >\1 11

I
I."
|.Buletin de știri. ,17,05

I Te apăr și te ciut, pa-
17,30 I’oeme- 

ale muzi- 
Microrevista
18,00 Orele

Actualitatea

I tria mea.
I le eterne 
zicii. 17,50

! șlagărelor.
! serii.
I politică. 18,15 Iniți
atori—- inițiative. 19,00 
Informații — reportaje 
—? interviuri. 20,00
Transmisiune directă 
din. studioul de con
certe al radioteleviziu
nii — concertul Or
chestrei de ■ muzică 
populară. 22,00 O zi în- 
tr-o oră. 23.00-5.00 Non 
.stop muzical nocturn.

I
I
I

1
i

i

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I I
i

I
I
I
I
I
I
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