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Traducînd în viața indicațiile cuprinse în cuvîntarea tova
rășului NICOLAE CEAUSESCU, rostită la recenta consfă
tuire cu cadrele de conducere din industrie, construcții, 
transporturi și agricultură

Minerii din Lonea acționează energic pentru 
RECUPERAREA RESTANȚELOR Șl ÎNDEPLINIREA 

INTE6RALĂ A AN6AJAMENTEL0R
»

Aeroporț — un car
tier din Petroșani 
plină dezvoltare.

4 pag. — 30 bani

La I.M. Lupeni, schimb de experiență pe tema

Foto : O. GEORGE

Sub puternica impresie a 
general al partidului, rostită la 
le de conducere din industrie, i 
și agricultură, directorul I.M. Lonea, ing. Viorel Boan- 
tă, ne-a prezentat principalele direcții în care vor ac
ționa minerii, colectivul de conducere al întreprinde
rii miniere Lonea, pentru recuperarea restanțelor și 
îndeplinirea integrală a angajamentelor asumate :

. —- Secretarul general al
partidului sublinia cit deo
sebită fermitate : ? „Preve
derile pe 1979 sînt hotărî- 
toare pentru înfăptuirea 

. tuturor obiectivelor cinci
nalului. Iată de ce este 
necesar ca organele și or
ganizațiile de partid, mi
nisterele, centralele și în
treprinderile, toți oamenii 
muncii să acționeze cu în
treaga hotărîre pentru în
deplinirea riguroasă a sar
cinilor de pian". Aceasta 
este marea noastre sarci
nă, a colectivului minei 
Lonea — îndeplinirea ri
guroasă a sarcinilor de 
plan, recuperarea restan
țelor de pînă acum și o- 
norarea angajamentelor a- 
sumale. Minerii, conduce
rea colectivă a întreprin-

Plus 10000 tone de cărbune

la fihe- 
IV ac.

întreprinderea 
preparația și 
circumscrîpți-

Vă informăm

la joacă. Apoi,

Și ați pus

- doi • Vecini de 
neveste care se 
nevoie, cu copii
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•„Am fi 
pentru o 
a zis fiul, 

cit au chel-

un
?i 
și 

cu 
nu

Marți, 13 martie, 
pe șantierul de cons
trucții de locuințe dm 
Petroșani au început lu
crările, la fundația unui 
nou bloc cu 1-13 de a- 
partamente, caic va fi 
dat în folosință 
le trimestrului 
(C.G.)
♦------------ —-

Din inițiati va 
cerii Spitalului

-4‘

condu- 
muhici- 

pal Petroșani și cu spri
jinul Direcției sanitare 
județene, au fost tipă
rite și difuzate, gratuit 
în colectivele de muncă 
din Val ca J iiilui flutu
rași! cu temele : ,
poate trăi fără țigări 
„Adevărul despre’ ! 
cool*, ..Mineri, controla 
ți-vă sănătatea !“ ș 
„Primul ajutor medi
cal*. (TA'.)

Au fost desemnați cei 
i mai buni gospodari ai 
orașului Lupeni pe anul 
1978 : 
minieră, 
E.G.CU., 
ile electorale nr. 27, ,8 și 
1, precum și un număr 
de 50 de cetățeni. Din
tre cetățenii declarați 
fruntași în întrecerea 
pentru înfrumusețarea 
orașului, amintim pe Io
sif Racolța. Petru A- 
braham, Domenii: Sza
bo, . Iuliana Zamfir, 
Constantin Blidarii și 
Lădislau Gorcez 
Mica)

cuvîntării secretarului 
i Consfătuirea cu cadre- 
construcții, transporturi

derii noastre sîntem ferm 
convinși că transpunerea 
în viață a acestei sarcini 
stă în mim ile noastre. nu
mai și numai în puterea 
noastră stă redresarea si
tuației în care ne aflăm în 
momentul de față și apoi 
recuperarea restanțelor. 
Dar, fără măsuri ferme, 
bine gîndite, corect și ope
rativ aplicate, hotărîrea și 
angajarea noastră . fămîn 
doar vorbe. Or, noi nu 
vrem să rămînem doar cu 
vorbe și am trecut cu 
tărîre la fapte.

— Asupra faptelor 
rugăm să insistați 
mult.

— O problemă esenția
lă pentru creșterea pro
ducției de cărbune extras 
rămîne, în continuare, me-

Tio-

vă 
mai

Minerii din brigada 
condusă de Constantin 
Lupulescu, care exploa
tează în sectorul IV al 
I.M, Lupeni un complex 
mecanizat, a obținut în 
acest an, la zi, o depă
șire a sarcinilor de plan 
de 10 000 tone de căr
bune. In prima decadă 
a lunii martie, plusul 
brigăzii se apropie de 
2000 tone, iar producti
vitatea muncii planifi
cate a fost depășită cu 
5000 kg/post. Prin con
tribuția substanțială 

canizarea în ritm susținut 
. a lucrărilor din subteran 
și folosirea eficientă, la 
parametrii proiectați a u- 
tilajelor. Chiar azi (marți, 
13 martie — n.n.), începînd 
cu schimbul I, un nou 
complex mecanizat a fost 
pus în funcțiune la secto
rul IV, și tot azi începem 
introducerea și montarea 
unui alt complex la secto
rul III.
plex va fi pus în func
țiune la sfîrșitul 
decade din luna aprilie.

— Cu cele două de care 
ați amintit, la cite se ri
dică numărul complexelor 
mecanizate din dotarea în
treprinderii ?

— Cînd va produce și 
cel de la sectorul III, vom 
avea- 6 complexe mecani
zate în funcțiune — 3 la

Interviu consemnat de 
Dorin GHEȚA

Acest ultim com-

primei

(Continuare în pag. a 2-a) 

brigăzii condusă de 
Constantin Lupulescu, 
căreia i ș-au alăturat și 
celelalte trei brigăzi do
tate cu complexe me
canizate — Valentin To- 
fană, loan Sălăgean și 
Teodor Boncălo —, sec
torul IV al minei Lu
peni a depășit substan
țial sarcinile de plan, la 
zi, ale lunii martie. De 
la îneeputul anului plu
sul acumulat de colec
tivul sectorului se ridi
că la peste 17000 tone 
cărbune.

Ieri a avut loc la între
prinderea minieră Lupeni 
un valoros schimb de ex
periență organizat de Con
siliul municipal al sindi
catelor, pe . tema : „Rolul 
și importanța cunoașterii, 
aplicării și generalizării i- 
nițiativelor valoroase de 
muncă în realizarea sar
cinilor de plan și angaja
mentelor asumate în în
trecerea socialistă".

DUpă vizitarea unor

\ \ \ \
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In acest anotimp • ca- ne prof, Miron Fluleraș, elevii ascultă cu. atenție 
pricios, la școala de copii , directorul școlii. Din a- 1 , ’ , 
din Uficani se țin lecții 
despre cinste și demnita
te. Nimic mai frumos și 
mai înălțător decît să 
auzi în liniștea transpa
rentă a zilei, plină de 
puritate, o lecție despre 
ce înseamnă* a fi demn 
și cinstit, într-o școală în 
care se pune un deose
bit accent pe educație.

Străbatem coridoarele 
școlii. Crîmpeie , de 
vorbe răzbat, de dincolo 
de uși. Copiii, cuminți în 
băncile lor, ascultă lec- proveniți 
țiile. Din cînd în cînd 
se ridică cite unul pen
tru a răspunde la între
bările profesorului.

—- Avem trei sute de
elevi, de la clasa I pînă . ___ _ ______
la clasa a VIII-a, ne spu- toare, de fizică și chimie, (Continuare în pag. a 2-a)

Brigada condusa 
Gheorglie Drănău de lă 
sectorul II al minei tJ- 
ricarii este o formație 
de muncă care lunar 
obține depășiri la pro
ducția de cărbune.

In clișeu : brigadie
rul (în mijloc) împreu
nă cu șeful de schimb 
Constantin Talabă și 
un tinăr nou încadrat. 

’ locuri de muncă din sub
teran și de la suprafață 
unde se aplică cu succes 
inițiativele recunoscute 
prin eficiența lor — cum 
sînt „Brigada înaltei pro
ductivități" și „Brigada de 
producție și educație" — 
participanții au discutat 
pe larg despre; modalită
țile practice de aplicare a 
inițiativelor, făcîrid pro
puneri în vederea extinde
rii lor.

lecțiile, fac diferite expe- 
. riențe și demonstrații 
■ practice. Privirile lor 
, limpezi sînt aplecate dea

supra lentilei micros- 
coapelor. Din atelierul 
școală se aud zgomote 
metalice. Imbrăcați cu 
halate, elevii execută di
ferite lucrări de lăeătu- 
Șerie, sudură. In sala de 
sport, copiii se deprind 
cu exercițiile fizice, pen
tru a fi mai puternici, 
mâi căliți, mai sănătoși...

' Am stat de vorbă cu 
. din familii profesorii».' cu educatori! 

dezorganizate, fără . pă- acestor copii, cărora, , în 
rinți sau nereeunoscuți mare măsură, viața le-a 
de părinți — copii care smuls căldura familiei, 
necesită o supraveghere — Ce greutăți înțîm- 
deosebită, permanentă. Valeriu COANDRAȘ

In cele două labora---------------------------————I—

ceștia peste jumătate sînt 
interni — copii din între
gul județ Hunedoara,

visurilor
înalte

Mai iutii Mihai C. și 
Grigore V. au fost ortaci 
la mină - 
treabă, cu 
ajutau ta 
avindu-se ca frații, nedes- 
pirțiți de 
de la o javră de ciine care 
a dispărut de-acasă, de la 
o vorbă spusă prea tare 
s-au dat in judecată. A în
cercat comisia de împăciu
ire să-i readucă pe cafea 
cea bună, dar.. In primul 
proces du cheltuit, fiecare, 
cite 4 sau, 5 sute de lei. 
Au rămas însă pe poziții 
de beligerantă.

Următorul conflict a fost 
declanșat de neveste, care 
s-au „luai11 de la un., rin- 
taș. „De ce lași. rîntașul să 
se ardă, nu vezi că umpli 
toată casa scării cu miros 
de prăjit ?“ a zis Ileana 
C. „Vezi-fi de ciorba ta și 
nu te mai. băga in oala al
tuia ca o...“, a ripostat Ma
ria V. A fost de-ajuns. A 
urmat un schimb de,, ama
bilități și, ați ghicit, 
nou proces, cu martori 
avoCâți. cu procedură 
termene de judecată, 
alți bani-‘chaltuiți. Și 
s-au lăsat. Și n-ai trecut 
mult t ' de pace. . Dăieții Dumitru Dem IONA^CU

nostru. 
pagina 
rezul- 
între- 

de cele 
— bri-

prin a-

Conținutul dezbaterilor 
va face ■ obiectul unei a- 
nalize ce va fi publicată 
într-unui. din numerele vi-' 
itoare ale ziarului

In ziarul de azi, 
a lila. găzduiește 
țațele obținute, în 
prinderile miniere, 
mai bune colective 
găzi, sectoare
plicarea inițiativelor munj 
e.itorești.
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\ 
\
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celor- două tabere au îm
plinit exact in aceeași săp- 
tăinînă, ÎS ani și, colegi de 
școală fiind, au hotărît să 
sărbătorească majoratul îm
preună. Evident, fără parti
ciparea părinților. Ca-n 
vestitele familii veroiieze, 
una din familii n-a știut 
unde s-a aflat fiul lor în 
noaptea aceea. „Acum e 
momentul ! Ctim își per
mit asemenea petreceri. ?“... 
au zis cei din familia C., 
și l-au rugat, a doua zi. pe 
fiul lor, care împlinise lfl 
ani să le scrie feclamația. 
pentru „petreceri care nu - 
se. justifică i bănește11. Dar, 5 
tînărul, major de-acum, n-a j 
vrut să facă pe grefierul, Ș 
Dimpotrivă, a prezentat pă- i 
rinților săi lista cheltuie- 3 
Iilor pe care le făcuseră cu | 
procesele, incit, 
avut avansul 
Dacie 1 300“ —

— Dar ei ? Ei 
tuii ? ■ .

— Tot atlt !
pe drumuri tot atiția oa
meni, dacă asta vă satis- 
făcel^ f df y , 5

Cine are urechi de auzit, 3 
să audă,. i

I

I
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• (Urmare din pag. 1)

La școala visurilor înalte
!

rea lucrărilor de 
de creare ă noi 
de lucru active, 
corelare există ?

■—■ Deocamdată

relare perfectă cu realiza* 
pregătire, 

fronturi 
Această

din Uricani.
Foto : O. GEORGE
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educație fizică la Casa
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din pag. 1) " Există, firesc, și părin- 
------------------- • ți care colaborează intens 

cu școala. Datorită aces
tui fapt elevii Vasile și 
Gheorghe Ghețan, Gheor-

pinați ? — am întrebat-o 
pe prof. Maria Sîrbușcă, 
directoarea adjunctă a 
școlii și „mama" acestor ghe și Ion Sîrcă, Dorin 
copii.

— Greutăți avem. Nu 
numai eu copiii» ci și cu 
unii părinți. Dacă părin
ții ar fi mai receptivi, 
am putea rezolva multe 
pțrobîeme. Vă dau un 
singur exemplu, edifica
tor. Tatăl elevului Dioni- 
sie Ldrincz, din clasa a 
V-ă, caută cu orice preț 
să se debaraseze de uni
cul său copil, care, nece
sită o îngrijire specială. 
Cînd am apelat la ajuto
rul lui, ne-a spus să-i tri
mitem copilul la o altă 
școală...

Inimă de piatră. Exis
tă aici copii care așteaptă 
săptămîni și luni în șir 
să-și vadă părinții, dar 
aeeștia întârzie să apa
ră ! N-am reținut nume
le lor. dar întrebăm . fi
resc : Ce simt acești oa
meni pentru copiii lor ? 
Ni s-a relatat un caz 
de-a dreptul dramatic. 
Părinții unui elev au re
fuzat ca fiul lor să-și pe
treacă, vacanța de vâră 
acasă.' Cind a auzit acest 
lucru, elevul a fugit, cu
treierând țara cu trenul, 
autobuzul, cu avionul (!). 
Cu greu a putut fi rea
dus de către organele în 
drept.

„ce vreți să deveniți ?", 
majoritatea elevilor au 
răspuns că vor să îm
brățișeze meserii diferi
te, să devină muncitori 
de nădejde.

Programul zilei a con
tinuat cu orele de medi
tații, masa de seară, vi
zionarea programului la 
televizor și multe altele. 1 
Un program plăcut, a- 
greabil, organizat in con
diții din cele mai opti
me, oferite de societatea 
noastră socialistă, în ca
re valorile umane sînt 
prețuite mai mult decîț 
o fac unii părinți,. dacă 
pot fi numiți, părinți. Ar
mai fi de notat numele 
celor 14 cadre didactice, 
care sînt profesori și pă
rinți în același timp, în- 
tr-un cuvînt oameni, ca
re îi învață pe acești co
pii să trăiască curat și 
frumos, cinstit ~și demn. 
Numele lor nu l-am re
dat aici, pentru că este 
greu ele stabilit care din
tre ei muncește mai mult 
sau mâi puțin.

La ora cîrid aceste rîn- 
duri ies din rotativa ti
pografiei, copiii de la U- 
ricani dorm liniștiți sub 
îngrijirea celor trei su
praveghetoare ale inter
natului, visînd probabil 
la ziua cînd vor deveni, 
după spus,ele lor. „mese
riași de nădejde", cetă- 

i so-

și Virgil Secfieru, O- 
limpia și Dorel Lengyel, 
frați și surori, deși au 
fost într-o situație criti
că, au acum rezultate bu
ne la învățătură și dis
ciplină. Ca și elevii Ște
fan Soloi și Sorin Suciu 
care, pînă nu demult, e- 
rau considerați „fugarii" 
internatului dar acum 
sînt exemple de discipli
nă și hărnicie.

...Soneria a întrerupt 
liniștea. Ultima oră de 
curs s-a încheiat. Stăpî- 
niți . de o energie debor
dantă, elevii au invadat 
coridoarele eu veselie. 
Coboram scările și .fieca
re elev întîlnit în. cale 
se oprește respectuos și 
ne salută. Este un semn 
al bunei cuviințe, al res
pectului care sînt mate
riile principale ce se 
predau în această școală.

După masa de prinz a 
urmat o dezbatere des
pre etică și echitate, la 
care au particiat elevi 
din toate clasele. O dez
batere în cadrul căreia 
s-au pronunțat de multe 
ori cuvintele cinste și 
demnitate.

In încheiere s-a făcut țenj demni ai patriei 
și un test. La întrebarea cialiste. .

sectorul III și 3 la sectorul 
IV. In mod firesc ar tre
bui să avem la fiecare sec
tor cite 2 în funcțiune și 
cite unul în revizii și re
parații, dar ne vom stră
dui să dirijăm astfel linia 

■de front, revizia și repara
rea lor încât să avem timp 
cît mai îndelungat cîte 3 
complexe în funcțiune la 
fiecare sector, fără să a- 
fectăin programul de re
vizii și reparații.

In același timp, la 
le dintre complexele 
nu erau prevăzute cu 
bină, 
bine de abataj, 
nul I.R.I.U.M.
Brigăzile de la complexe 
mecanizate au fost omo
genizate și beneficiază de 
o asistență tehnică deose
bită din partea personalu
lui . tehnic-ingineresc. De 
fiecare abataj răspunde un 
cadru tehnic și chiar pe 
schimburi avem cadre teh- 

i nice care se preocupă de 
' bunul mers al activității.

In urma măsurilor amin
tite, productivitatea medie 
a muncii pe complex me
canizat a crescut în acest 
an față de anul 1978 eu 
60 și chiar 70 la sută și, 
bineînțeles, producția de

une- 
care 

com- 
le-arri adaptat corn-, 

cu spriji- 
Petrdșani.

Petru Oțet, om căsătorit, 
eu doi copii, descoperise 
ia magazinul alimentar 
dinspre Arcanu, care îi a- 
proviziona pe forestieri, o 
adevărată 
Cel puțin 
puit unii, 
galant și 
mind cam 
alcoolice la motelul

mană cerească, 
așa și-au închi- 

cînd îl întîlneau, 
culant, consu- 
prea des băuturi 

„Va
lea de Pești". își permitea 
chiar să vîndă produse a- 
limentare pe credit, de par
că magazinul devenise 
proprietatea sa. Mirarea u- 
nora era cu atît mai mare, 
eu cît,: se știa că, elibera 
marfă pe bază de tabele 
de alimente, ai căror de
cont, vizat de conducerea 
i. F. E. T. Hunedoara — 
Deva și, Ocolul silvic Lu
peni, se făcea la I. C. S, 
Mixtă Lupeni. E drept, 
putea vinde, și contra nu
merar, dar aceste vînzări 
erau mici. în jur de 100 
de lei zilnic. în magazinul 
gestionat de Petru Oțet 
domnea mizeria și dezor
dinea, s-au aruncat eanti- 

mari de marfă alte-

mîini „magazinul a fost 
vizitat (o dată ?), , dar ges
tionarul nu se afla la ma
gazin". Atunci de ce nu a 
întocmit referat de sanc
ționare ? Cert este că Pe
tru Oțet a luat în primire 
magazinul la 18 octombrie
1977, iar la primul inven
tar, în ziua de 17 martie
1978, a avut o lipsă de 
5 103,45 lei, pe care a pus-o

*
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bineînțeles, producția 
cărbune extraș,

— E adevărat, mecani-

zarea lucrului în subteran 
are un rol hotărî tor 
creșterea producției 
cărbune ; dar mină Lonea 
nu are numai abataje me
canizate...

— Bineînțeles ! Și nici 
nu aveam de gînd să oco
lesc în discuția noastră ce
lelalte tehnologii. Chiar 
vreau să evidențiez un as
pect: Ja începutul anului 
trecut în sectorul II, a- 
veam numai abataje came
ră, consumul de lemm era 
ridicat, iar producția des
tul de mică. Treptat, în 
cursul anului trecut, am 
înlocuit abatajele cameră cu 
frontale, iac t _____
lemn am înlocuit-o cu fier. 
De aici s-a ivit o proble
mă care este în cura de 
finalizare — lipsa de ex
periență a minerilor față 
de această tehnologie, dar 
s-au luat măsuri de creș
tere ■ numărului celor ca
lificați și cu experiență fa 
structura formațiilor, de la 
abatajele frontale ale sec
torului II. Astfel ți la a- 
cest sector vor crește subs
tanțial atît producția, cît 
mâi ales productivitatea 
muncii.

— Tovarășe director, 
măsurile luate de creștere 
a producției și a produc
tivității muncii și implicit 
a vitezelor de avansare a 
abatajelor, presupun » co-

proble
ma liniei de front active 
nu se ridică, dar va tre
bui să menținem în per
manență un avans. la lu
crările de pregătire. Din 
păcate, în primele două 
luni ale anului nu ne-am 
realizat sarcinile planifica
te la pregătiri. La investi
ții însă le-am depășit în 
fiecare lună. Ar fi nece
sar, absolut necesar aș 
zice, ca întreprinderea 

susținerea în noastră să primească și 
combine de înaintări. Nu 
avem nici una. Or, dacă 
am mecanizat abatajele, 
este firesc să inecănizăm 
și lucrările de investiții și 
pregătiri. Altfel nu pu
tem discuta de o corelare 
perfect^ între , vitezele de 
avansare în abataje și ce
le din lucrările de pregă
tire. In acest sens, am pri
mit unele promisiuni, dar 
numai promisiunile nu sînt 
suficiente. Oricum, noi .ne 
vom face datoria, vom ri
dica nivelul productivită
ții muncii și vom crește 
producția de cărbune ex
tras, astfel îneît la sfîrșitul 
anului să raportăm înde
plinirea integrală a anga
jamentelor asumate.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL, CAMPIONATUL JUDEȚEAN

Minerul Uricani—Dacia II Orâștie 5-1
Jucătorii din Uricani au 

început meciul cu Dacia 
II Orăștie cu -gîndul că 
în tur oaspeții i-au în
vins cu 8—1. De la înce
put cei care atacă sînt lo
calnicii, care reușesc în 
min. 22 să descliidă sco
rul prin Kelemen I. . Un 
minut mai tîrziu, Adi îl 
ridică la 2—0. Parcă spe- 
riați de aceste două go
luri primite în numai două 
minute, oaspeții ies la _a- 
tac și in min. 32 Bolovan 
reduce

După 
reușesc 
de trei 
men I, 

. min. 78

victorie cu 5—1. (Al. PUȘ
CAȘ, I. COANDREȘ).

Egalitate la Petrila
Intîlnirea de fotbal din 

cadrul primei etape a 
campionatului'' județean' 
dintre' Preparatorul Petri- 

Constructorul Hune- 
s-a caracterizat prin- 
joc slab, cu puține 
de atac la poartă, 

mai „fierbinți" au 
repriza a doua,

BASCHET, DIVIZIA B

Un meci cîștlgat 
atît ‘

PETRO- 
BUCU- 
(40—31)

de

din _ handicap, 
pauză localnicii, 
să mai înscrie _ 

ori (min. 52 Kule
min. 63 Andraș și 
Bălan), obținînd o

la și 
doara
tr-un 
faze 
Eaze
loc în
cînd ambele echipe trec 
pe lingă 
scorului, in

constată un minus de... 
41 662 lei la mărfuri și 
1009 lei la ambalaje, la 
dare s-au adăugat, cînd a 
dat în primire încă 3 686 
lei la mărfuri și 485 Iei la 
ambalaje. Operațiunile con
tabile mai dezvăluie un a- 
mănunt demn de luat în 
seamă, relevat de lucră
torii de miliție, cu ocazia 
anchetei. Rulajul în peri

JIUL-STIINȚA 
ȘANI — C.F.R. 
REȘTI 89—G7

Duminică, în sala
sport a I.M.P., a avut loc 
meciul de baschet conținu 
pentru campionatul divi
ziei B dintre echipele Jiui- 
Știința Petroșani și C.F.R. 
București. Partida începe 
în nota de dominare a 
echipei gazdă, dar neșan
sa în aruncările la coș fa
ce ca jucătorii să devină 
nervoși. Așa se face că în 
minutul 7 (la scorul de 10 
—6), jucătorul cel mai bun 
al studenților Gheorghe 
Ghiță comite cea de-a pa
tra greșeală și este scos din 
terejj de antrenorul Teo
dor Szilagyi. Partida este 
ștearsă, de un slab nivel 
tehnic. Singurii care se re
marcă sînt Alexe Nunu 
Ghiță și Mihai Buzdugan 
de la Jiul-Știința și Aure
lia* Anastasescu de la bu- 
cureșțeni.' După ce în 
minutele 12 și 13 oaspeții 
conduc cu 18—16 și, res
pectiv, 19—18, jocul trece . 
definitiv de partea gazde
lor repriza terminîndu-se 
cu scorul 40—31 pentru 
Jiul-Știința. In Cea de-a 
doua parte a întîlnirii, se 
remarcă forma foarte bu
nă a lui Gheorghe Ghiță, 
iar^fratele lui, Alexe Ghi
ță i-a urmat exemplul. 
Meciul se termină cu sco* 
rul final de 89—67 în fa
voarea jucătorilor noștri. 
(Iosif PILNER, student).

deschiderea 
>.,,'.11, xii minutul 48, ca 

după două minute gazdele 
In minutul 80 
beneficiat de o 

lovitură de la 11 metri, 
dar Niculescu ratează ți 
altfel meciul se încheie cu. 
un rezultat egal. (Vasile 
BELDIE)

să-i imite, 
gazdele au

cetărilor — nu s-a efectu
at un control eficient asu
pra gestionarului amintit. 

, Odată însă rezolvat „do
sarul Petru Oțet", oame
nii legii au mai avut o 
surpriză. Cînd să se aplice 
sechestrul penal asigurător 
de bunuri mobile, s-a con
statat că unul din giranți 
era insolvabil. . Somat să 
achite 18 886 lei, Ion S. 
din Uricani a înălțat ne
putincios din umeri, ară- 
tîndu-le oamenilor legii 
că, în afara retribuției, mai 
are doar... cinci copii. A- 
șadar. tot datorită unui bi
rocratism cras și atitudinii 
de giiră-ească a unor lu
crători cu răspunderi * ex
prese în cadrul I.C.S. Mix
tă Lupeni, legea a fost e- 
ludată. Cum . își justifică 
retribuția primită acești 
lucrători ?

în consecință, suita de 
abateri comisă die fostul 
gestionar Petru Oțet a be
neficiat de un concurs fa
vorabil de împrejurări — 
lipsa unui control eficient 
și nerespectarea legii, pen
tru care vinovății trebuie 
trași la răspundere Altfel 
ar fi fost prevenite sau 
curmate căile de producere 
a infracțiunilor, Petru Oțet 
n-ar fi avut „cîmp liber", 
chiar dacă se afla în mij
locul pădurii, să se înfrup
te din averea obștească.

Micii judocani 
pe un drum bun
Sala asociației , sportive 

Jiul Petrila a .găzduit e- 
țapa pe asociație a. -cam
pionatului republican la 
copii. Din cei 40 de judo- 
eani, s-au calificat pentru 
etapa județeană 23, din 
care evidențiem : Lucian 
Băgăian, Iosif Kiss, Zol- 
tan . Molnar la categoria 
copii II, iar la copii 1 Ște
fan Gyorfy, Bogdan. Grăj- 
dan, Livi.u Petrescu, Marin 
Mirea și David Bumbar, 
toți elevi ai școlilor gene
rale din Petrila, antrenați 
de prof. Ioan Cordea.■ ■•■■■■■■■■a a ■■■>■■■■■■■■■■■■■ ■■■««■ iiintiiiiniiiiinti 

în seama neglijenței. Cică, 
fugind
zul, i-au căzut, din 
nare, banii.

Motivul invocat 
trebuit să dea de i 
oricui, dar mai ales 
ducerii întreprinderii. Cum 

i încasări zil
nice de 100 de lei și avea, 

singură zi, î., 
5 103,45 lei ? 

gestionarul nu 
banii. O 
care a fost trecută

să prindă autobu- 
buzu-

tăți
rată, fără a se face măcar adică, făcea

ar fi 
gîndit 

; con-

scăzămintele de rigoare.
Aceste metehne ale ges

tionarului puteau fi sesi
zate, de mai multă vreme 
de conducerea 
Mixtă Lupeni, 
păcate, pe. la 
cu pricina nu 
abătut merceologii, 
gestionarul a imputat a- 
cest lucru conducerii între
prinderii, merceologul Ma
ria Kata s-a spălat pe

I. C. S. 
dar, d in 

magazinul 
s-au prea 

Cînd

6 1 Ct V vl; CX j 
în bu-

Pe 
de- 

abatere

într-o
zunar, 
șleau, 
punea 
gravă, 
cu vederea cu destulă ușu
rință, de vreme ce Petru. 
Oțet s-a bucurat, în conti
nuare, de încredere. Să se 
fi ales cu vreo învățătură 
în urma primului inventar? 
Răspunsul ni-1 oferă cel 
de-al doilea inventar, cane

oada gestionată de Petru 
Oțet a înregistrat 83 500 lei 
la intrări și 49 600 lei la 

- ieșiri. Practic, fostul gesti
onar se face vinovat de 
delapidare și neglijență în 
serviciu cu o sumă mai 
mică doar cu 3 000 de lei 
decît totalul ieșirilor.

însă 
Recu- 
fi

Petru Oțet este 
cîteodată și sincer, 
noaste franc că ar 
lapidat Vreo 13 000 
Cum și-a dat seama ? 
cele 130 de zile dintre 
ventare și-a însușit : 
de lei pe zi.
Kosta B. i-a oferit pe cre
dit marfă în valoare de 
1 412 lei, lui Ion B. — 
1 700 lei, lui Gheorghe H. 
•— 200, lui Vasile O. — 720. 
Concluzia firească a cer*

de- . 
lei.' 
în

! in-, 
suta 

Apoi, lui

Ion VULPE, 
cu sprijinul 

căpitanului de miliție 
Stelian CORBEANU

Duminică, la clubul sindicatelor Lupeni,
mulți iubitori ai șahului au fost prezenți în fața 
tablei cu pătrățele albe și negre.
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Resurse bogate ale creșterii 
producției fizice și a valorii 

producției nete

Revenim, din nou, asupra rezultatelor obți
nute in întreprinderile miniere — de această da
tă pe întregul an 1978 - prin aplicarea inițiati
velor muncitorești. După cum se poate constata 
din pagina noastră, nu în toate întreprinderile 
a fost înțeleasă necesitatea de a acorda aten
ția cuvenită acelor forme de întrecere care, prin 
criterii și obiective conturate destul de limpede, 
ajută la obținerea unor realizări economice su

perioare. Socotim necesară intensificarea preo
cupărilor la nivel de brigadă, sector și chiar pe 
întreprindere, pentru generalizarea inițiativelor 
înaintate, cale însemnată de creștere a produc
ției fizice, pe seama depășirii constante a pro
ductivității muncii, de îmbunătățire a calității 
cărbunelui extras și de depășire a valorii pro
ducției nete, prin reducerea cheltuielilor mate
riale.

întreprinderea minieră Paroșeni
• Brigada înaltei pro

ductivități : însușită de 8. 
formații, toate încheind 
anul 1978 cu planul realizat 
și depășit. Eficiența : plus 
3 600 tone de cărbune. Lo
cul I Francisc Fazakaș • 
Brigada de producție și 
educație : însușită de 24 de 
formații. toate încheind 
anul cu sarcinile de plan 
realizate și depășite. Efici
ența : plus 10 223 tone căr
bune. Locul T Francisc Fa
zakaș • Fiecare cadru țeh- 
nic-ingineresc să rezolve a- 
nual o problemă tehnică 
sau organizatorică egală în 
valoare cu eîștigul realizat

pe un an : locul I ing.
loan Besserman • Contul 
colector de economii al sec
torului : locul I sectorul IV 
(12 mii lei economii) • Di
rigenția muncitorească : lo
cul 1 maistrul Alexandru 
Bucea • Să realizăm avan
sări lunare de 150 ml Ia 
lucrările în cărbune și 120 
ml la lucrările în steril, la 
brigăzile dotate cu com
bină : însușită și aplicată

de 3 formații. Eficiența : 
plus 446 ml, Locul I Ale
xandru Laszlo ® Prietenul 
noului încadrat în muncă, 
locul I Ilie Filiche ® Uti
lajul întreținut și reparat 
de formația noastră să 
funcționeze fără întrerupe
re în procesul de produc
ție : locul I Ștefan Tudo- 
ran.

întreprinderea minieră Petrila întreprinderea

întreprinderea 
minieră
Lonea

• Brigada înaltei pro
ductivități : însușită de 8 
ormații, din care numai 3 

au realizat planul anual, 
eficiența: plus 489 tone și 
1 776 mc. Locul 1 Dumitru 
Costinaș (plus 1 319 mc) 
• Brigada de producție și 
educație : însușită de 38 
formații, din care numai 
3 au încheiat -anul cu pla
nul realizat. Eficiența: 
nJus 714 mc. Locul I loan 
Simian • Fiecare cadru teh
nic-ingineresc să rezolve a- 
nual o problemă tehnică 
sau organizatorică egală în 
valoare cu eîștigul realizat 
pe un an : locul I subingi- 
ner Petru Cenușă • Diri
genția muncitorească : în
sușită de 68 maiștri, apli
cată cu succes doar de 17 
maiștri.. Locul 1 maistrul 
minier Aron Vasiu.

7^,1800000a:

• Brigada înaltei pro
ductivități : însușită de 23 
formații, din care 15 au 
realizat și depășit sarcinile 
de plan. Eficiența : plus 
37 781 tone și 4 023 mc (a- 
ceste plusuri au fost pier
dute de întreprindere, da
torită nereâlizărilor celor
lalte brigăzi) • Locul I 
Eugen Voicu. Brigada con
dusă de acest priceput mi-

a

ner (care a lansat, de alt
fel, inițiativa) a realizat, 
singură, o depășire a pro
ducției fizice de 24 632 tone 
cărbune • Brigada de pro
ducție și educație: apli
cată cu succes de 11. for
mații. Eficiența : plus 2 009 
tone și 1 118 mc • Fiecare 
cadru tehnic-ingineresc să 
rezolve anual o problemă 
tehnică sau organizatorică 
egală în valoare cu cîști- 
gul realizat pe un an : 
locul I ing. Benone Costi
naș (150 mii lei) • Dirigen- 
ția muncitorească : locul I 
maistrul Constantin Oprea- 
nu.

minieră 
Aninoasa

• Brigada înaltei pro
ductivități : locul I Petr» 
Roman, singura formație 
cu planul realizat (și depă
șit cu 3 110 tone) din cele 
4 brigăzi care au preluat 
inițiativa • Brigada de'' 
producție și educație : lo
cul I Constantin Ghiorma 
• Fiecare cadru tehnic- 
ingineresc să rezolve anual 
o problemă tehnică sau or
ganizatorică egală în va
loare cu eîștigul realizat 
pe un an : locul I ing. Ni- 
colae Furdui • „Prietenul 
noului încadrat în muncă : 
locul I Nicolae Bokor.

SECTORUL /!/ M/)/)/> ’ 
impăroșem UUU&Z

IM.DÎLJA 3000000

întreprinderea minieră 

Lupeni

întreprinderea miniera Dîlja
• Brigada înaltei pro

ductivități : însușită de 13 
formații, aplicată cu succes 
doar de 5 formații. Efici
ența : plus 3 118 tone și 
679 mc. Locul I Gheorghe 
Ghicioiu, care a extras cu 
formația sa 2 026 tone căr
bune peste plan • Briga
da de producție și educație: 
însușită de 10 formații din 
care doar 3 au realizat 
planul anual. Locul I Va- 
sile Zaharia • Fiecare 
cadru tehnic-ingineresc să

rezolve anual o problemă 
tehnică sau organizatorică 
egală în valoare cu cîști- 
gul realizat pe un an : lo
cul I ing. Alfred Humei ♦ 
Contul colector de econo
mii al sectorului: locul I 
sectorul III (3 milioane lei 
economii) • Dirigenția 
muncitorească : locul I 
Gheorghe Pîrbag • Prie
tenul nolui încadrat în 
muncă : locul I Gheorghe 
Ghicioiu.

întreprinderea minieră
Uricani

întreprinderea

toi 1973

• Brigada înaltei pro
ductivități : însușită de 18 
formații din care doar 3 au 
aplicat-o c-u succes. Efici
ența : plus 18 031 tone căr
bune. Locul I Ioan Kacso 
• Brigada de producție 
și educație însușită de 42 
formații din care doar 20 
au aplicat-o cu succes. Lo
cul I Gheorghe Toma • Fie
care cadru tehnic-ingine

resc să rezolve anual o 
problemă tehnică sau or
ganizatorică egală în va
loare cu eîștigul realizat pe 
un an : locul I ing. Titus 
Costache • Contul colector 
de economii al sectorului : 
locul I sectorul V (2 800 
mii lei economii) • Diri
genția muncitorească : lo
cul I maistrul Mihai Do- 
roftei.

• Brigada înaltei pro
ductivități : însușită de 10 
formații, din care 9 au 
realizat și depășit planul 
anual. Eficiența : plus 3 800 
tone și 244 mc. Locul I 
Gheorghe. Drănău • Bri
gada de producție și edu
cație : însușită și aplicată 
cu succes de 5 formații. 
Locul I Constantin Sorescu

• Fiecare cadru tehnic-in
gineresc să rezolve anual 
o problemă tehnică sau or
ganizatorică egală în va
loare cu eîștigul realizat 
pe un an : locul I Nicolae 
Voin • Contul colector de 
economii al sectorului : lo
cul I sectorul I (180 mii lei 
economii) • Dirigenția 
muncitorească : locul I 
maistrul Mihăilă Moldovan.

minieră 
Bărbăteni

„ • Brigada înaltei pro
ductivități și Brigada de 
producție și educație au 
fost însușite de 3, respec
tiv, 8 formații de lucru, 
dar niciuna nu a. urmărit 
criteriile de întrecere pen
tru a atinge obiectivele 
propuse • Nu au fost a- 
plicate alte inițiative.

întreprinderea 
minieră 
Livezem

• Brigada înaltei pro
ductivități : aplicată de
numai 3 formații. .Eficien
ța : plus 1 417 mc. Locul I 
Augustin Demeter • Bri
gada de producție și edu
cație : însușită de 10 for
mații, dar nici una nu a 
aplicat cu rigurozitate cri
teriile inițiativei • Fiecare 
cadru tehnic-ingineresc să 
rezolve anual o problemă 
tehnică sau organizatorică 
egală în valoare cu cîști- 
gul realizat pe un an : lo
cul I maistrul electrome
canic Eugen Zippenfenig.

întreprinderea minieră

Vulcan

• Brigada înaltei pro
ductivități : însușită de 15 
formații, aplicată cu suc
ces de 9. Eficiența : plus 
11 406 tone și 1 697 mc.. Lo
cul I Dumitru jSăbău • 
Brigada de producție și e- 
ducație: locul I Ștefan 
Gantz • Fiecare cadru 
tehnic-ingineresc să rezol
ve anual o problemă teh
nică sau organizatorică e- 
gală în valoare cu eîștigul 
realizat pe un an : locul I

ing. Ioan Fetruț • Con
tul colector de economii al 
sectorului : locul I sectorul 
VIII (2 509 mii lei econo
mii) • Dirigenția muncito
rească : locul I maistrul 
loan Bunăiașu • Prietenul 
noului încadrat în muncă : 
locul I Dumitru Sabău • 
Utilajul-întreținut și repa
rat de formația noastră să 
funcționeze fără întrerupere 
în procesul de producție : 
locul I loan Sura.
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kuweitfene
Nicolae Ceaușescu

„CORRIERE AFRICANO"

dat asupra negocierilor pe 
care le-a avut în Israel și 

au formulat 
rezplva- 

pro-

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

(Agerpres). 
Italiei' a a-

1- 
fo- 

evi-

ROMA 13 
In capitala 
părut primul număr din: 
acest an al publicației 
„Corriere Africano" con
sacrat evenimentului de
cernării președintelui Re
publicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a 
premiului „SIMBA" pen
tru pace pe anul 1978.

Intr-un amplu grupaj in
serat pe șapte pagini, 
lustrat cu numeroase 
tografii, se scoate în
dență semnificația politi
că a acestui eveniment de 
răsunet internațional, se 
relevă prestigiul deosebit, 
prețuirea și considerația 
profundă de care se bucu
ră în lume opera și per
sonalitatea președintelui 
Nicolae CeaușescU. Rele- 
vîndu-se că decernarea pre
miului „SIMBA" repre
zintă „încă o înaltă 
cunoaștere, care se 
daugă multor altor i. 
gii din toate colțurile lu
mii aduse președintelui 
Nicolae Ceaușescu", re
vista publică articolul in
titulat „Nicolae Ceaușescu 
— o viață consacrata pă
cii", semnat de Antonio 
Acone, directorul publica
ției.

Premiul „SIMBA" pen
tru pace a fost atribuit în 
unanimitate președintelui 
Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, 
pentru îndelungata și con
stanta sa operă în favoa
rea păcii în lume și în
deosebi în favoarea țărilor 
africane — scrie autorul. 
Popoarele africane în im
petuosul, dar adesea du
rerosul lor marș spre eli
berarea de funestele con
secințe ale colonizării, au 
ajuns la convingerea că 
pot conta pe solidaritatea 
promptă și frățească a u- 
nora dintre cei mai pres
tigioși lideri 
lume. Printre 
numără N i 
Ceaușescu".

Arătind apoi, -că „lupta 
de eliberare națională in 
fiecare regiune africană 
s-a bucurat de interesul și

re- 
a- 

oma-

politici din 
aceștia se 
c o 1 a e

ANTICARIUM 
IN COLOSSEUM

al
o

Locuitorii și turiștii ca
re vizitează în aceste zile 

■ capitala Italiei au prile
jul să descopere în sub
teranele Colosseumului, 
renumitul monument 
arhitecturii romane,
expoziție unică. Munici
palitatea a hotă rit să 
deschidă, timp de o s_âp- 
tămînă, ’ labirintul subte
ran unde s-a amenajat 
un anticarium. Vizitato
rii descoperă aici elemen
tele sculpturale care îm
podobeau . Colosseumul, 
decoruri de teatru antic, 
fragmente de balustrade 
sculptate, treptele 
marmură ale lojilor 
numele patricienilor.

Peste cîteva zile, 
ditul muzeu subteran;- va 
fi din nou închis, în-' 
trucît municipalitatea nu 
dispune de fonduri pen
tru a plăti salariile cus- 
tozilor și personalului 
însărcinat cu paza.

din
eu.

ine-

ONO YASUMARO

In orașul Nara — pri
ma capitală a Japoniei 
—, un țăran a descope
rit, întîmplător, pe plan
tația sa de ceai, mor- 

j mîntul lui Ono Yasuma-

contribuția politică a pre
ședintelui Ceaușescu", An
tonio Acone scrie: „ac
țiunea omului de stat ro
mân nu s-a limitat la ro
iul de „propovăduitor 
păcii" ; România a 
făsurat și desfășoară

al 
des- 

o 
colaborare amplă și fruc
tuoasă cu țările africane".

Sub titlul „Acordarea 
premiului „SIMBA" pen
tru pace lui N i c o l a e 
Ceaușescu — înflăcărată 
manifestare la București 
a prieteniei afro-roniâno- 
italiene", ziaristul Enrico 
Merini, după ce 
ză că „Africanii, 
și italienii au 
căldură știrea 
președintelui 
Ceaușescu a 
„SIMBA" pentru pace' 
prezintă amplu ceremonia 
oficială de la București 
consacrată înmînării a- 
cestui premiu șefului sta
tului român.

Articolul este ilustrat cu 
fotografia președintelui 
Nicolae Ceaușescu, pre
cum și cu imagini de la 
înmînarea premiului 
„SIMBA" pentru pace șe
fului statului român, de 
la primirea de către to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a ambasadorilor din Afri
ca, Asia și America La
tină, precum Și a repre
zentanților studenților 
din țările Africii, Asiei și 
Americii Latine care stu
diază la București, pre- 
zentindu-și omagiul și fe
licitările lor.

Sub titlul „Premiul 
„SIMBA", simbol al lup
tei popoarelor Africii pen
tru eliberare și pentru 
progres", la loc de frun
te este inserat textul in
tegral al cuvintării ros
tite de președintele Nicolae 
Ceaușescu la ceremonia 
decernării distincției.

„Corriere Africano" pu
blică. de asemenea, cuvîn- 
tul rostit de membrii de
legației italiene desemna
te să inmîneze la Bucu
rești președintelui Nicolae 
Ceaușescu premiul 
„SIMBA" pentru pace.

sublinia- 
românii 

primit cu 
conferirii 

Nicolae 
premiului «ir .

Faptul divers

pe glob

ai 
re-

ro, cronicar japonez din 
secolul al VHI-lea, crea
torul renumitelor letopi
sețe „Koziki" și „Nihon- 
șiki". : '

Arheologii sosiți la 
fața locului au descope
rit sarcofagul cronicaru
lui. „Koziki" este capo- 
Jnn -ia lilnvni'lrii eniee 
nipone și a lost scrisa la 
m,. putui secolului 
Vlll-lea. In ea sînt
prezentate cele mai vechi 
mituri și legende des
pre zei și zeițe, fapte is- 
torice. ..

Specialiștii apreciază 
această descoperire drept 
una dintre Cele mai mari 
descoperiri ale arheolo^ ' 
giei japoneze.

SISTEMUL NERVOS 
Șl RESPIRAȚIA

Din punctul de vede
re al psihologilor, oame
nii se împart în două 
grupuri: cei cu un sistem 
nervos puternic și cei 
cu un sistem nervos slab. 
La cele două grupuri de 
oameni, reacțiile diferite
lor organe interne sînt

CAIRO 13 (Ăgerpres). — 
Preșe'dîntele S.U.A,, Jimmv 
Carter, a avut marți la 
Cairo convorbiri cu pre
ședintele "Egiptului, An
war El Sadat, consacrate; 
negocierilor, de pace e- 
gipteano-israeliene. I n di
mineața aceleiași zile, pre
ședintele american a avut 
o ultim;! rundă de convor
biri! cu ; primul ministru 
israelian, Menahem Be
gin.

După întrevederea de la 
Cairo, președintele S.U.A. 
a declarat că în prezent 
dispune de „toate Clemen
tele importante atc unui 
tratat dintre Egipt și Is
rael". In declarația sa, 
președintele american a 
mai precizat că l-a infor
mat pe președintele Sa-

Situația din Iran
în preajma 

referendumului

că „S.U.A. 
propuneri pentru 
rea- unui număr de 
bleme în suspensie". Car
ter a informat, de aseme
nea, că i-a prezentat pre
ședintelui Sadat și premi
erului Begin propuneri 
„pentru soluționarea puți
nelor ' probleme rămase în 
suspensie". El. a afirmat 
că Begin a „consimțit să 
prezinte aceste probleme 
cabinetului israelian pen
tru a le lua de urgență în 
considerație", iar Sadat 
„a acceptat aceleași pro
puneri". Președintele

S.U.A. a spus că l-a in
format pe Begin prin te
lefon — din Cairo — des
pre decizia lui Sadat de 
a. accepta propunerile 
mericane.

In aceeași zi, președinte
le Carter a părăsit Cairo, 
îndreptîndu-se spre Was
hington.

a-

Acord privind
; TEHERAN 13 — Trimi
sul special Ăgerpres, N. 
Chilie transmite : Viața 
politică iraniană cunoaște 
o dinamizare pe măsura 
apropierii referendumului 
de la 30 martie, în cadrul 
căruia cetățenii cu drept 
de vot urmează să se pro
nunțe asupra viitoarei for
me de guvernămînt. Sînt 
de menționat în acest 
sens declarațiile și luările 
de poziție ale unor forma
țiuni politice, organizații 
de masă și personalități 
politice de diferite orien
tări, precum și întrunirile 
și marșurile de masă în 
cadrul cărora participanții 
.își exprimă opțiunile po
litice și sociale înaintea 
consultării electorale.

LA 13 MARTIE, la Mos
covă a avut loc o întreve
dere intre Leonid Brej- 
nev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., și 
Edward Gierek. 
secretar 
P.M.U.P., 
va într-o 
tenie.

prim
ai C C. al 
aflat la Mosc'o- 
vizită de prie-

diferite la solicitările fi- i 
zice. Astfel, la oamenii ; 
eu un sistem nervos slab, 1 
respirația are un ritm cu i 

î12 la sută mai intens, de- 
cît la ceilalți — afirmă 
specialiștii.

ARHIVA CU SURPRIZE

In arhivele castelului 
din Touary (Franța) s-au 
descoperit aproximativ 
50 000 de documente care 
prezintă o importanță 
senzațională. Printre ele 
se alia două valsuri ne
cunoscute ale lui Chopin, 
scrisori secrete ale 
Richelieu, Ludovic 
XII 1-lea, ale 
lui Mazarin, 
ale lui Rousseau, 
taire, Chateaubriand, Du
mas, Georges Sand, La
martine și multe alte per
sonalități din isteria Fran
ței. /■■■
COMUNA GEMENILOR

Comuna Gorno BoțeVo, 
din regiunea -Stara Za- 
gora, deține recordul 
„național" la nașterile de 
gemeni : din 1 500 de lo
cuitori, cîți are în pre
zent, 186 sînt gemeni. ... 
Dintre mamele sațului, 
7 au născut gemeni de 
cîte două ori, iar două... 
de trei ori I

lui 
ul 

cardinalu- 
autografe 

Voi- .

I 
î

f5

>

s
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conflictului

KUWEIT 13 (Ăgerpres). 
— In (cadrul- vizitei pc 
care o întreprinde :î’j Ku- 
vVeit, Cornel Burtică, vi- 
cepriin-minist.ru, minis
trul comerțului exterior și 
cooperării economice in
ternaționale, a avut o în
trevedere de lucru cu pre
ședintele Camerei de Co
merț și Industrie, Abdiil 
Aziz al Sagar, eu Moha
med Ăteeqi, președintele 
Organismului kuweitian 
pentru industrializare, și 
cu oameni de afaceri.

Au fost analizate posi
bilitățile de formare a u- 
nor societăți mixte româ- 
no-kiiweitiene de producție 
și desfacere a produselor,; 
românești în Kuweit și 
zona Golfului,

reglementarea

in terye menit
ADEN 13 (Ăgerpres). — 

R.A. Yemen și R.D.P. Ye
men au căzut de acord a- 
supi'a mai multor putîcte 
privind reglementarea con
flictului dintre ele, ca ur
mare a medierii „Comite
tului de control" al Ligii 
Arabe, .relevă din . Aden 
agenția irakiană de infor
mații I.N.A. Acordurile 
între cele două tari se re
feră. la încetarea războiu
lui undelor începînd de 
luni, ora 17,00 GMT; des
chiderea frontierelor și 
reluarea comunicațiilor te
lefonice cu .începere de 

rmarți,. ora 7,00 GMT și ' 
stabilirea de zone demili
tarizate de-a lungul fron
tierei comune. .

„Comitetul de control" ai 
Ligii Arabe a hotârit în
ceperea misiunii Comite
tului militar, format din 
reprezentanți ai șase țări 
arabe și ai O.E.P., însărci
nat citi supervizarea înce
tării focului și retragerea 
forțelor celor două țări 
în : interiorul frontierelor 

. lor.
„Comitetul de control" a 

ținut o a dotia și ultimă 
reuniune luni la Aden cu 
conducători din Yemenul 
de sud, intre care primul 
ministru, Aii Nasser Mo
hamad Hassan, și mi
nistrul afacerilor externe. 
Muhammad Salih Muți al 
Yafai.

PETRILA,: Cascado
rii.

AN INCASA: Sonată 
pe malul lacul ii.

VULCAN : Lăsați ba
lonul sa zboare. ,

LUPENl — CulltOl : 
Pasiunea ; Muncito
resc : Drumuri în cum
pănă.

URICANI : Visul roz.

TV

9,00 Teleseoală, 10.00. 
Vă prezentăm Teatrul 
de stat din Oradea „Flu
turii sînt liberi" de 
Leonard Cershe. 11,20 
Șoimii patriei. 11,30 Te
lex. 17,00 Telex. 17,Oă 
Teleșcoală. 17,25 Curs 
de limba germană. 
17,45 Tragerea prono- 
■eXpres. 17,55 . Consulta
ții medicale. 18.10 fn- 
viițămînt-educație. 18,30 
Gala antenelor : Trap- i 
si Ivan ia (II). 19,05 Te- I 
lecronica pentru 
pieri. 
seri.
20,00 
20,20 
Ciclul 
„In 
pe țară 
studiourilor 
22,00 Intîlnire în .

2 — .Muzică
22,25 Telejurnal.

I

LA NICOSIA a avut loc 
reuniune a Biroului Po-o

litic al C.C. al Partidului 
Progresist al Oamenilor 
Muncii din Cipru (AKEL), 
în cadrul' căreia au fost 
examinate . căile de 
glementare 
cipriote și sarcinile parti
dului pe
curs.

LA PARIS s -au încheiat, 
la ora 12,00 GMT, lucră
rile reuniunii la nivel î- 
nalt a Pieței comune, des
fășurate sub președinția 
șefului statului francez, 
Valery Giscard d’Estaing.

POTRIVIT STATISTI
CILOR DATE PUBLICI
TĂȚII la Bruxelles, nive- 
-lul șomajului pe ansam
blul Pieței comune a ră
mas în luna ianuarie de 
5,6 la .sută din totalul for
ței de muncă, același că 
și în. ciea de a doua parte 
a anului trecut, dar mai

re- -
a problemei

perioada în

ridicat comparativ cu lu
na ianuarie 1978. Paralel; 
s-a înregistrat o creștere a 
nivelului inflației de la 
media lunară de 0,5 la su
tă, în perioada iulie-de- 
cembrie 1978, la 1,1 la su
tă — în ianuarie a.c.

LA ÎNCHEIEREA UNEI 
REUNIUNI A DIRECȚIU
NII PIC. ITALIAN Ge
rardo Chiaromon te, mem
bru al Direcțiunii, a de
clarat că P.C. Italian, lu- 
înd act de refuzul demo- 
crat-creștinilor de a ac
cepta o participare direc
ta sau indirectă a P.C.l. 
la guvern, va trece în o- . 
poziție, indiferent de for
țele care vor forma guver
nul? .;

MINIȘTRI DE EXTER
NE ai celor cinci țări, oc
cidentale membre ale Con
siliului de Securitate (Ca- .

- nada, Franța, R.F.G., Ma
rea Britanle ,și S.U.A.) au 
.adresat .invitații tuturor 
părților interesate pentru a 
participa " 1’, 
asupra problemei 
bici, programată 
zilele de 19 și 20 martie.

la o conferință
Nanii
pentru

Mica publicitate
PIERDUT în 10 martie 

1979 în autobuzul Petro
șani — Uricani, de la ora 
.16, o plasă cu benzi de 
magnetofon și diverse. Ru
găm adresați telefon 43905 
și 70901. Oferim bună, 
recompensă. (170;

CĂUT femeie îngrijire ■ 
copil un. an, Aviatorilor 
28/25, Petroșani. Infor
mații după ora 15. (173)

VINO urgent un ataș de 
motocicletă „Danu^iia", 
Petroșani, Radu Șapcă 
14/2 (colonie). (171).

A NUNȚ - DE FAMILIE 
’ Iosif, soț, fiicele, gi

nerii și nepoții amin
tesc că la 14 martie se 
împlinesc 3 ani de la 
decesul bunei soții, 
scumpei mame și 
hi că

SZELLAN 
PARASCHIVA

Pentru veșnică 
mintire, lacrimi, -șușpj 
ne, flori și dor la t? 
tul ei mormînț. (172).

pîo-
19.20 1001 de
19,30 Telejurnal. 

Npij femeile I 
Telecineniateca.
„Mari actori". 

- premieră 
producție a 

engleze.
jfctu-

,u-

zori"

di oul 
șoară

RADIO

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II5.00 Buletin de știri. 

5,05 Ritmuri . matinale. 
6,00 Radioprogramul di- 

. mineții. 7.00 Radiojur- f 
nai 8 00 Revista pre
sei. 8.1(1 Curierul me
lodiilor. 9,00 Buletin de 
știri. 9.05 Răspundem 
ascultătorilor. 10.00 Bu
letin de știri. 10.05 
Mari ansambluri fol-

■ dorice. 10,30 Din țările 
socialiste. 10,45 Ansam
bluri corale de tineret. 
11,00 Buletin de știri.
I 1.05 Microfon ui pio-

I hierilor. 12.00 Buletin 
| de știri. 12,05 Din co
moara folclorului nos
tru. 12.25 Opt șlagăre 
în studio, 13,00 De la 
1 la 3.

I vitaților, 16,00 
' jurnal. 16,15 
| de Gheorghe
I 16,25 Coordonate 

țiomice. 16,40 Muzică u- j 
șoără. 17,00 Buletin de 
știri. 17,05 Odă 
române. 17,25 
mentiști de 
populară : 
Zamfir. 17,40 
ritmic. 18,00 
1-îi. 20,00 
cîntecuîui popular. 20,30 
Litera și spiritul legii. 
20,50 Cadențe sonore. 
21,00 Buletin de știri. 
21,30 Consemnări. 21,35 
Melodii de Constantin 
Pavliuc și Gabriel Măr
gărit. 22,00 O zi în
tr-o oră. 23,00-5,00 Non 
stop muzical nocturn.

I 
II 
I
I
I

I
I
I
I
I
I

....................J

15,00 Clubul in- I
Radio-

Cîntece I

I
Radio-

BăZavân.
eco-

limbii 
lustru 
muzică

Gheorghe 
.Evantai

Grele se
Inlerpreți ai

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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