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PENTRU REALIZAREA 
INTEGRALĂ A SARCINILOR 

DE PLAN SI ANGAJAMENTELOR
Sarcinile subliniate de

. secretarul general al parti- lng. NICOLAE HANEȘ, 
dului în cuvîntarea ros
tită la recenta consfătu
ire cu cadrele de condu
cere din economie ridică, 
în mod considerabil și răs
punderile oamenilor mun
cii din Valea Jiului în re
alizarea ritmică, integra
lă a prevederilor la pro
ducția sfizică și netă, ri
dicarea nivelului tehnic 
al produselor, utilizarea cu 
maximă eficiență a fon
durilor fixe, perfecționa
rea i 
ei și 
earea personalului 
citor și trecerea la 
crul simultan 
multe mașini, 
rea 
și reducerea consumurilor 
de materii prime și ma
teriale.

Colectivele întreprinde-

secretar al Comitetului 
municipal de partid

EIV»

Caramanlis

rilor
Jiului 
pă o 

. tanță
rirca

organizării prodncți- 
i a muncii, polieălifi- 

mun- 
lu- 

pe mai 
gospodări- 

rațională a resurselor

miniere din Valea 
au în actuala eta- 

s.arcină de impor- 
covîrșitoare: spo-
continuă a produc

ției de cărbune.
Aeționînd pentru înfăp

tuirea acestei sarcini, co
lectivele C.M.V.J., în Iu- 
nile care au trecut de la 
începutul anului, au de
pășit planul producției glo
bale cu peste 2 200 000 lei, 
iar la indicatorul valoa
rea producției nete, plu
sul obținut depășește 
8 300 000 lei. In pas cu 
minerii au obținut rezul
tate bune și alte colecti-
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La căminul cultural 
Cîmpu lui Neag are loc 
astăzi (ora 19) seara te
matică sub genericul „Co
mori ale artei populare 
hunedorene", organizată 
de consiliul de condu
cere, preocupat de cu
noașterea și valorifiea- 

din a- 
Văii Jiu-

noașterea și 
rea folclorului 
ceasta zonă a 
lui .(T.S.).

trecută, 
au des- 

pieței

In săptămîna 
unitățile C.L.F. 
făcut la fondul 
importante cantități ' .de 
trufandale — salată ver-

de (56 000 bucăți), cas
traveți (4,6 tone), ardei 
iute. Pentru perioada 
care urmează, de la o 
săptămîna la alta, se pre
văd cantități sporite la 
toate sortimentele de 
trufandale de sezon. (C.I.) ♦------

Duminică, 
„Nufărul" din 
a fost asaltată 
părători. / ... 
nițiativa personalului co
fetăriei de a organiza p 
atractivă expoziție cu 
vînzare. Exponatele — 
prăjituri și torturi pre
parate în laboratorul din 
Petroșani — au fost nu 
numai admirate, ci și 
gustate de către cumpă
rători. (C. Val.)

cofetăria 
Petroșani 
de cum- 

'Explicația ? I-

i

Duminicâ, în Valea Jiului

ve de muncă din Valea 
Jiului. Astfel, la produc
ția fizică s-au realizat pes
te plan 2014 tone de 
bune net, ■ 1081 mii 
energie electrică, 20 
oțel brut,*- 89 tone
șini și utilaje pentru in
dustria minieră. 233 tone 
cherestea și > 3000 bucăți 
tricotaje. Reali-zăriile sînt 
meritorii mai ales că au 
fost obținute pe seama de- 

. pășirii productivității mun
cii — la nivelul munici
piului depășirea ă fost de 
9,4 la sută. C.M.V.J. a ob
ținut în perioada aminti
tă o depășire a productivi
tății muncii calculată la 
valoarea producției nete 
de 15.7 la sută. Pentru 
rezultatele obținute la a- 
cest indicator merită a fi 
evidențiate întreprinderile 
miniere Petrila, Paroșeni, 
Lupeni și Uricani,.

’ l.R.Î.U.M.P. (105,6 procent 
dec realizare a producti
vității) și I.F.A. Vîscoza 
(108,1 procent de realiza
re a aceluiași indicator). 
Este de remarcat și 
scrierea în indicii de 
litale a producției a 
treprinderilor miniere
ja, Aninoasa și Lupeni ca
re au primit bonificații 
cuprinse între 33 000 și 
342 000 lei.

Combainerul Vasile 
mia din brigada condusă de 
Ioan Kacso de la sectorul 
VI al minei Lupeni.

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
luni, pe primul ministru al 
Republicii Elene, Constantin 
Caramanlis.

In cadrul întrevederii, s-a 
apreciat cu satisfacție că re
lațiile de prietenie și con
lucrare tradițională £ 
nicite între Republica Socia
listă România și Republica 
Elenă art căpătat. în ultimii 
ani, o amploare deosebită. A 
fost subliniat rolul important 
pe care- l-au avut în dez
voltarea și diversificare a- 
cestor raporturi vizita în 
Grecia a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din 1976. intîlni- 
rile din ultimii ani cu pre
mierul Constantin Caraman
lis, ele dind un puternic im
bold colaborării economice, 
tehnico-științifice și cultura
le dintre cele două 
cum și conlucrării 
și Greciei pe plan 
țional.

Președintele N i 
Ceaușescu și 
tru Constantin 
au analizat noi domenii 
modalități de extindere 
aprofundare

Un termen
a expirat ieri

în- 
ca-
în- 

Dîl-

(Continuare in pag. a 2-a)

In pag. a 3-a

SPORT

dintre România și Grecia pd 
multiple planuri, exprimin- 
du-și convingerea că aceasta 
servește intereselor celor do
uă țări și popoare, cauzei 
păcii și colaborării în Bal
cani, în Europa și în întrea
ga lume. ' ■. '

Au fost abordate, de ase- 
stator- menea, probleme actuale a- 

le vieții internaționale. De 
ambele părți s-a apreciat ne
cesitatea lărgiră continue a 
relațiilor bilaterale și mul
tilaterale în vederea edifi
cării în Europa a unui sistem 
real de securitate și coope
rare care sp asigure,pacea, 
securitatea și dezvoltarea li
beră a fiecărui popor, potri
vit intereselor și aspirațiilor 
sale. A fost reafirmată ho- 
tărirea României și Greciei 
de a-și aduce, în continuare 
o contribuție activă la înfăp
tuirea integrală a prevederi
lor Actului final de la Hel
sinki, instaurarea unui cli
mat de încredere și coopera
re între toate națiunile lu
mii. O mare atenție a fost 
acordată pregătirii temeini
ce a reuniunii de la Madrid

țări, pre- 
României 
interna-

c o I a e 
primul minis- 

Caramanlis 
și 
și 

a conlucrării (Continuare în pag. a 4-a)

toPimct fierbinte" 
ta l M. Livezeni

Săptămîna 
„Cintecul 

adîncului“

Din trei transportoare, doar
a

Potrivit 
cute într-un recent 
viu
l.M.
tru- Opriș, și a dispoziției 
emise în același sens, ieri 
trebuiau să intre în probe 
tehnologice cele trei trans
portoare de mare capaci
tate ale noului flux de 
transport între orizonturile 
475' și 300... In legătură cil 
stadiul îndeplinirii a- 
cestei măsuri ne-am . a- 
dresat, ieri, inginerului 
șef electromecanic al mi
nei, Dumitru Bivolarii, 
care răspunde de materi
alizarea acestei prevederi 
din program.

— Am constatat la fața 
locului că în subteran

afirmației fa
in ter- 

de către directorul 
Livezeni, ing Dumi-

pus in
n-au fost create încă toate 
condițiile necesare pen
tru punerea în probe teh
nologice a transportoare
lor.

Intr-adevăr, rodajul 
trei utilaje nu a 

loc la termenul sca- 
Doar transportorul 

Aș

celor 
avut

. dent.
nr. 2 a fost pornit, 
spune, însă, cu deplină 
convingere, că toți cei ca
re au participat sau spi- 
jinit această activitate, 
formațiile de lucru de la 
montaj îndeosebi, au ac
ționat într-un efort uni-

Anton HOFFMAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Ample acțiuni de înfrumusețare a localităților

Slă- 
Is- 
mai 
oa-

Incepînd de sîmbătă și con- 
tinuînd duminică dimineața, 
în toată Valea Jiului au de
butat acțiunile avînd drept 
scop ridicarea nivelului gos
podăresc și înfrumusețarea 
localităților.

Ba-
Pe-
te-

tă zonă. Un buldozer al 
zei de aprovizionare 
troșăni a nivelat 
renul din preajma blocului
nr. 22, strada Aviatorilor, un
de se va extinde, pe locul 
imobilului demolat recent, 
zona verde a blocului.

celași utilaj a acționat 
continuare la nivelarea 
țiului viran de la podul 
te pîrîul Slătinioara, iar 
zilele următoare 
finaliza angajamentul

oului 103 din strada 
blicii.

începută încă de vineri, 
16 martie a.c., cu operațiu
nea de „tăiere" efectuată de 
buldozerul ușor al , E.G.C.L.

a- 
națio-

în 
spa- 
pes- 

în
B.A. va 

de a 
nivela terenul pe care, se va Petroșani, amenajarea 
amenaja zona verde ă blo- Postamentului șoselei

PETROȘANI. Consemnăm 
primele rezultate obținute in 
acțiunea de primă urgen
ță constînd In nivelarea 
pămîntului și a molozului de
pus în cursul iernii pe lo
curi stiuate în imediata . a- 
propicre a arterei principa
le de circulație, în zona car
tierului Aeroport și pînă 
la Iscroni, La Stația PECO 
a fost amplasat buldozerul 
S.U.T. - I.C.M.M.. condus 
de Adrian Motroc. Aici, 
activitatea de nivelare ■ a 
pămîntului va fi continuată 
in următoarele zile în jurul 
depozitului U.F.E.T. și spre 
gara Livezeni. Urmează să 
fie descongestionat drumul 
de acces spre gară și să se 
creeze un spațiu verde în 
locul fostei bălți din aceas-

nale pe tronsonul pîrîul 
tinioara — intersecția 
croni a cunoscut cea 
activă participare de
meni și utilaje. Pe ambele 
laturi ale șoselei, acosta
mentul a fost nivelat deja 

Repu- șj pregătit pentru pietruire 
pe o porțiune de mai bine de 
1 km. In urma buldozerului, 
duminică, aproape 200 de e- 
levi de la liceele economic 
și industrial nr. 1 din Pe
troșani, însoțiți de profe
sori, au acționat eficient la 
îndepărtarea pămîntului și 
pregătirea acostamentelor 
șoselei în vederea așezării 
savurei de calcar de la Ba
nița. operațiune deja începu
tă. Sîmbătă, 17 martie, alte 
grupuri de elevi de la lice
ele industrial nr. 2 și de in
formatică și fizică au des
fășurat acțiuni patriotice de

Toma ȚAțARCA
Gheorghe OLTEANU

Efervescență gospo
dărească în fața blocu
lui turn din Uricani.

(Continuare in pag a 2-a)

SPAȚARU

In întreaga Vale a Jiului 
au început ieri manifestări
le desfășurate tn cadrul
săptămînii politice, cultu
ral-educative și artistice, 
organizată cil prilejul fes
tivalului „Cintecul' adin-
cului", ediția a Vlll-a, de 
comitetul Uniunii sindica
telor din întreprinderile 
miniere, petrol, geologie și 
energie electrică și Con
siliul municipal de. edu
cație politică și cultură so
cialistă Petroșani. Dezba- 

. terile desfășurate in în
treprinderi miniere, cu pri-, 
vire la sarcinile și obiec
tivele de acțiune>.orientale 
de documentele Consfă
tuirii pe țară a cadrelor 
de conducere din indus
trie, construcții, transpor
turi și agricultură, au pre
fațat acest ciclu de ma
nifestări integrate în ca
drul generos și stimulativ 
al Festivalului național 
muncii și creației - 
tarea României'
■•Diversitatea 

organizatorică 
manifestărilor exprimă 
fidelitate preocupările con
crete și cotidiene ale oa- 
menilor muncii din Valea 
Jiului destinate perfecțio
nării moral-profcsionale, 
ducației, culturii

Acțiunile care au 
fiecare zi exprimă 
lateralitatea valorii 
cative a acestei 
proaspete inițiative 
tivalul „Cintecul 
lui" — pătrunsă în 
tiința oamenilor 
din Valea Jiului.

Astăzi vor avea loc ur
mătoarele acțiuni :

9 spectacole de muzică și 
poezie prezentate in să
lile de apel ale întreprin
derilor miniere pentru 
schimburile I și II (ora 12).

9 la termocentrala. - Pa
roșeni (ora 14) consfătuirea 
„Autoconduxerea munci
torească și autogestiunea 
ecanomico-finanCiară — 
factori stimulatori pentru 
creșterea efieenței econo
mice".

® măsa rotundă „Teh
nologii moderne aplicate- în 
prepararea cărbunelui" (o- 

15) la I.P.C.VI. Pe'ro-

al 
,.Cin- 

ed. a Il-a. 
tematică și 
a tuturor 

cu

e- 
și artei, 

loc in 
multi- 
edu- 

inereu 
— fes- 
adincu- 

conș- 
muncii
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Ample acțiuni de înfrumusețare

Municipiul Petroșani 
se angajează să depășească 

plănui pe 1979
INDUSTRIE 9 producția netă industrială : plus 

1,06 la sută © producția marfă industrială : plus 
0,68 la sută • productivitatea muncii în industria re
publicană pe baza producției nete: plus 471 lei/oin 
© cheltuieli materiale la 1000 lei producție marfă în 
industria republicană : economii de 13 lei • reduce
rea consumului în unitățile industriale : metal : 1,16 
la sută, energie electrică — 0,6 la sută, combustibil 
convențional — 3,35 la sută.

INVESTIȚII — CONSTRUCȚII • productivitatea 
muncii la construcții montaj (antrepriză) pe baza 
producției nete : plus 324 lei/om © cheltuieli mate
riale la 1009 lei producție de construcții montaj : eco
nomie <țe 6 lei.

TRANSPORTURI AUTO © mărfuri transportate : 
plus 1,1 la sută © productivitatea muncii în trans
porturi auto pe baza producției nete : plus 531 lei/om, 

CIRCULAȚIA MĂRFURILOR ® livrări de mărfuri 
către fondul pieții : plus 1,72 la sută • desfaceri de 
mărfuri cu amănuntul : plus 0,92 Ia sută.

(Urmare din pag. 1)

Aceste realizări eviden
țiază’ posibilitățile de care 
dispun colectivele de mun
ca . ale unităților e- 
conomice din municipiul 
nostru, precum și im
portante rezerve, căi și 
mijloace de valorificare a 
acestora care au apărut și 
mai clar după, studierea 
aprofundată a cuvântării 
secretarului general al 
partidului. Asupra lor or
ganizațiile de partid și 
conducerile unităților tre
buie să-și îndrepte în
treaga atenție, să adop
te măsuri pentru îndepli
nirea sarcinilor desprinse 
și să completeze cu noi 
măsuri planurile unitare 
tehnico-organizatorice a- 
probate de adunările oa
menilor muncii.

întreprinderile miniere 
Dîlja, Livezeni, Aninoa- 
sa, Vulcan și Bărbăteni, 
care în luna februarie nu 
și-au realizat productivita
tea fizică a muncii, vor 
trebui șă acorde un mai 
mare sprijin brigăzilor ce 
nu se încadrează în pre
vederile planificate Ia a- 
cest indicator. Conduceri
le colective, organele și 
organizațiile de partid le 
pot sprijini luînd măsuri 
de aprovizionare cores
punzătoare a fronturilor 
de lucru, de executare la 
timp și de bună calitate 
a reviziilor și reparațiilor 
la utilajele din dotare, 
prin intervenții operative 
pot înlătura defecțiunile e- 
lectromecanice, îmbunătă
țirea organizării activită
ții în abataje, astfel .in
cit timpul de lucru să fie 
folosit integral. Dar, pen
tru realizarea unor pro
ducții superioare pe sea
ma productivităților înalte 
este necesar ca întreprin
derile miniere și C.M.V.J. 
să urmărească sistematic 
modul de realizare a pre
vederilor programului de 
mecanizare. Trebuie să se 
respecte graficul ; pentru 
introducerea în producție 
a tuturor utilajelor din 
dotare și aceasta să se 
facă numai pe baza unor 
programe de lucru co
respunzător/ întocmite,, ca
re să rezolve problemele 
tehnice de organizare a 
producției și a muncii.

Desigur, la realizarea 
programului' de mecani
zare vor contribui cerce
tătorii și proiectanții de 
utilaje miniere —
I.C.P.M.C., Atelierul de
proiectare utilaje miniere 
Petroșani —■ care voi' tre-

Elevii Liceului eco
nomic și de drept ad
ministrativ din Petro
șani în plină activitate.

Foto : Ion LICIU

com-

și 
sta- 
îm-

pro-
T’oto- 

mă- 
pentru

ordi- 
fîeca-

pri-

hui să-și orienteze activi
tatea spre introducerea de 
noi tehnologii, care să 
conducă la sporirea efici
enței economice, reduce
rea consumurilor specifi
ce de materii prime și ma
teriale, energie și 
bustibil.

Constructorii de 
minier de la I.U.M.P. și 
I.R.I.U.M.P., la rîndul lor, 
vor trebui să-și intensifice 
preocupările pentru asi
milarea și introducerea în 
fabricație a utilajelor 
pieselor de schimb 
bilite, dar și pentru 
bunătățirea tehnologiilor 
de fabricație și a perfor
manțelor utilajelor asimi
late.

In mod firesc, în fie
care întreprindere minie
ră se va analiza modul de 
desfășurare a acțiunii de 
calificare și policalificare, 
de perfecționare a cadre
lor, care trebuie să asi
gure mînuirea și întreți
nerea utilajelor introduse 
sau a celor care urmează 
să fie introduse în 
cesul de producție, 
dată, se vor stabili 
suri mai hotărîte 
asigurarea respectării teh
nologiilor de funcționare a 
utilajelor, întăririi 
nii și disciplinei la 
re loc de muncă.

Desigur, sarcinile 
vind realizarea integrală 
a producției de cărbune 
planificate pe acest an 
sînt deosebit de importan
te și trebuie să ocupe un 
loc -central în activitatea 
organelor și organizațiilor 
de partid, a conducerilor 
colecti ve. Dar, cel puțin de 
aceeași preocupare 
ie să se bucure și. 
zarea planului de 
tiții. E adevărat, la 
biectivele industriale 
municipiu planul pe 
mele două luni ale 
lui a fost realizat în 
porție de 104 la sută 
schimb, la construcții-mon- 
taj proporția de realiza
re este doar de 87 la sută, 
iar la investițiile social- 

trebu- 
reali- 
inves- 

o- 
din 

pri- 
anu- 
pro- 

; în

culturale de 52 la sută. La 
nivelul combinatului, la 
lucrările de deschideri s-a 
înregistrat un minus' ■ de 
peste 700 ml, printre în
treprinderile cu planul 
nerealizat numărîndu-se 
minele Dîlja, Livezeni, A- 
ninoasa, Vulcan, Bărbă-

- teni și Uricani. Și la. lu
crările de pregătire minu
sul pe combinat totalizea
ză 700 ml. Față de a- 
ceastă situație, întreprin
derile miniere trebuie să 
ia măsuri de recuperare 
în această lună a rămî- 
nerilor in urmă în dez
voltarea capacităților/ de 
producție, ■ Sînt necesare 
măsuri pentru realizarea 
'plasării corespunzătoăre a 
fronturilor de lucru, pen
tru asigurarea evacuării 
sterilului și pentru îm
bunătățirea aprovizionării 
brigăzilor cu materialele 
necesare. ■

Privind stadiul, lucrări
lor de investiții de la 
suprafața minelor este 
necesar ca beneficiarii de 
investiții, împreună eu 
proiectanții să asigure cel 
tîrziu pînă la șfîrșitul lu
nii martie documentațiile 
ele execuție pentru inves
tițiile acestui, an. Un rol 
important revine și Băn
cii de investiții care tre
buie să-i sprijine pe be
neficiari în urgentarea ad
miterii la finanțare la 
toate obiectivele prevăzu
te să înceapă în anul 
1979. De asemenea be
neficiarii trebuie să in
tervină la furnizori pen
tru contractarea utilajelor 
tehnologice necesare, sta
bilind și termenele de li
vrare corelate cu grafice
le de montaj.

Pentru urgentarea mon
tării utilajelor din stoc, 
dar și a celor care urmea
ză să sosească în etapa 
viitoare, se vor stabili o- 
biecțivele cu care vor par
ticipa beneficiarii în spri
jinul constructorilor. Este 
necesară o colaborare și 
cooperare rodnică între 
unitățile beneficiare și ce
le constructoare.

îndeplinirea acestor do
uă mari obiective 
— realizarea sar
cinilor de plan ale a- 
nului 1979, în mod deose
bit la producția de căr
bune extras și a planului 
de investiții — cere im
perios folosirea deplină a 
cadrului democratic cre
at, conducerile colective 
să funcționeze cît mai bi
ne pentru ea activitatea 
lor să rezolve operativ pro
blemele cu care se con
fruntă, iar organele și or
ganizațiile de partid, or
ganizațiile de sindicat și 
ale U.T.C. să intensifice 
munca de mobilizare a tu
turor oamenilor muncii la 
folosirea intensivă a ca
pacităților de producție, la 
creșterea productivității 
muncii și la realizarea sar
cinilor planificate.

La Lupeni se înlătură „rămășițele" iernii.

• (Urmare din pag. 1)

curățire a pămintului și ni
sipului dc la rigole pe por
țiunea de șosea de la Grupul 
școlar — intrarea la I.U.M.P,, 
respectiv, curățirea zonelor, 
verzi în porțiunea cuprinsă în
tre strada Ion Creangă — 
cartierul Aeroport. Se apre
ciază că participarea școlilor 
generale din- Petroșani la 
primele acțiuni dc muncă 
patriotică dedicate curățeni
ei și înfrumusețării nu a 
fost la nivelul posibilităților 
și cerințelor.

Au fost demarate și ac
tivitățile avind drept scop 
sporirea patrimoniului de 
arbfcri ornamentali al mu
nicipiului. Două numeroa
se grupuri de tineri au 
fost prezente sîmbătă și du
minică în zona sudică a 
cartierului Aeroport la ac
țiunea de săpare a gropi
lor în care vor fi plantați 

,în cutând îndeosebi mes
teceni și alți arbori orna
mentali. In același loc și 
la aceeași operațiune și-au 
început activitatea două 
grupuri dc muncitori de 
la I.M. Dîlja și I.U.M.P., 
cărora, este de așteptat, să 
li se alăture în zilele ur
mătoare alți muncitori din 
întreprinderi. In cartierul 
Dărănești au fost prezente 
eîteva utilaje de transport 
ale S.U.T. — I.C.M.M. și 

. T.L.H.S. Acestea au trans
portat de la Bănița piatră 
de calcar pe strada Pro
gresul.

LA VULCAN, pe stra
da Republicii, locatarii 
blocurilor 2, 3 și 4 săpau 
zonele verzi. Lucrători ai 
E.G.C.L. aranjau coroanele 
copacilor ornamentali. In 
fața blocului S 63 stăm de 
vorbă cu administratorul 
asociației de locatari nr. 9, 
Constantin Tismănaru : 
„Am curățat, săpat și greb
lat zona verde din jurul 
blocului, am plantat tran
dafiri. Ne-a mai rămas de 
împrejmuit zona verde. 
Aproape toți cetățenii au 
răspuns prezent la acțiu
nea de in încă patriotică.

I-aș aminti aici pe Nicolae 
Lupu, Constantin Zână, 
Ioan Petruț, Iosif Tamasi, 
Vasile Negrescu, Virgil 
Scorța și .Elena Adam. Am 
fi fost bucuroși dacă și de
putatul din circumscripția 
noastră ar fi fost prezent 
măcar astăzi, în mijlocul 
nostru". Zona verde de 
lingă blocul vecin, P 62, e- 
ra împrejmuită cu un fru
mos gard. Am aflat că a- 
cestă este rezultatul mun
cii președintelui blocului, 
Andrei Vass. a cetățenilor 
Traian Iovi și Constantin 
Ștefănescu.

LUPENI. Aici am văzut 
numeroși elevi ai școlilor 
generale lucrînd la curăți
rea spațiilor verzi din cen
trul orașului. Pe Aleea Go
runului facem cunoștință 
cu administratorul asocia
ției de locatari „8 turn", 
Ion. Goiceanu. „împreună 
cu locatarii blocului 2 am 
curățat aleea, am săpat 
Spațiile verzi, iar acum a-

Vulcan. Se face „toaleta" arborilor ornamentali.
Foto : Gh. OLTEANU >

Pentru o apreciere cu 
privire la debutul acțiuni
lor de bună gospodărire 
și înfrumusețare, din aceas
tă primăvară, ne- am a

— Față de programul nostru concret și bogat 
de lucrări și acțiuni gospodărești-edilitare, întreprin
derile și șantierele au dovedii in acest an mai multă 
receptivitate decit în alții, dovadă în acest sens fi
ind rezultatele obținute în cadrul acțiunilor orga
nizate sinibătă și duminică. De asemenea, a fost 
la nivelul așteptărilor participarea la primele acțiuni 
a elevilor liceelor din Petroșani, îndeosebi a celor de 
la Liceul economic și de drept administrativ. Nu a 
fost ia nivelul așteptărilor și al cerințelor participa
rea la primele acțiuni de ordine și curățenie din par
tea comitetelor asociațiilor de locatari din cartiere, a 
deputaților, cetățenilor, datorită in mare măsură ac
tivității slabe de mobilizare depuse de lucrătorii din 
aparatul Consiliului popular municipal. A fost, la 
fel de nesalisfăcător modal în care au acționat sîm- 
bătă și duminică întreprinderile pentru asigurarea 
ordinii și curățeniei în incinte".

menajăm locul noului con
tainer pentru reziduuri 
menajere. Dacă și dumini
ca viitoare va fi la fel de 
frumos, vom planta flori. 
Vă pot da și numele celor 
care muncesc aici : Aurel 
Purcaru, Vasile Trandafir, 
Ion Bodo, Francisc Szabo, 
Dominic Lazar, Tinculma 
Bojan, Ileana Droghici..."

URICANI. Peste. 600 de 
elevi au participat la ac
țiunile gospodărești, des

fășurate în diferite cartie
re. „Am curățat și săpat 
spațiile verzi din cartierele 
Bucura, iar în săptămînile 
viitoare voțn trece la plan
tări de flori și pomi orna
mentali" — ne spunea di
rectorul școlii generale, to
varășul Ion Murgu. In 
fața blocului nr. 18 de pe 
strada Republicii, „turnul" 
Uricahiului, în jur de 50 
de cetățeni trebăluiau de 
zor la amenajarea zonei 
verzi. Președintele blocului, 
Petru Filip, tocmai avea 
o discuție cu cîțlva cetă
țeni care nu ieșiseră la 
munca patriotică, dar care 
simțiseră nevoia unei ți
gări- fumate la... aer curat. 
„Mai avem și tovarăși din 
aceștia — s-a scuzat pre
ședintele. Ei nu înțeleg să 
coboare și să ne dea o mî- 
nă de ajutor, preferă să 
privească de sus, adică din 
fereastră". I-am notat: Cris
tina Duca, Alexandru Vă- 
sîi, Ion Albieru. Dar am 
notat și numele celor care 
munceau : Eugen Blaj, cu 
soția, Marin Ghica, Nicu 
Buruiană, Iile Popa, Maria 
Ghioancă, Ioana Leah'u, Ma- 
ria Chețău, Ion Tonea, Flo
ri/ a Leșă, Alexandru Sa- 
lotnia, Mihai Buzoianu și 
Victor Natu. „In zilele ur
mătoare vom împrejmui 
zona verde, vom planta 
flori și iarbă", ne relata 
președintele blocului.

dresat tovarășului Traian 
Blaj, prim-vicepreședintele 
Comitetului executiv al 
Consiliului popular muni
cipal, care ne-a spus :
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Victorie la scor Iluzii spulberate
STIINTA — MINE

RUL OR A VIȚA 6—1 (3—1) 
Debutul partidei a fost 
favorabil oaspeților care, 
ia prima lor acțiune de 
atac ,au înscris prin Căl- 
dăraș, în minutul 5, în 
urma unei greșeli copilă
rești a fundașului central 
Truieă. Profitincl de de
ruta gazdelor, ca urmare a 
înscrierii golului, mine
rii sînt pe punctul să-și 
majoreze scorul în mi
nutul 8 însă Băbuiescu 
luftează de la numai... 2 
metri de poarta lui Bo- 
gheanu. Din minutul 10, 
însă, studenții preiau 1- 
ni bați va, dar irosesc si
tuații favorabile prin Gu- 
iea (min. 11) și Tismănaru 
(min. 12). Golul egaliza
tor „cade" totuși în mi
nutul 13. Autor : Secean- 
schi. La un contraatac al 
oaspeților (min. 17), pur
tat pe partea dreaptă, Im
re șutează puternic în 
bară ! A fost ultima ac
țiune mai periculoasă a 
echipei din Oravița, pen
tru că apărarea gazdelor 
și-a strins rîndurile și nu 
a mai comis inexactități 
ea în prima parte a me
ciului. Pe fondul unui joc 
în continuă mișcare, a li
nei dominări teritoriale ac
centuate, elevii prof. Gh. 
Irimie înscriu gol după 
gol, unul mai frumos de
șt altul. In minutul 27, 
după ce .fostul jucător al 
Jiului Georgevici salvează 
de pe linia porții, - Gulea 
înscrie din apropiere. Cu 
șapte minute înainte de 
încheierea primei repri
ze, Seceanschî, in urma 
unei acțiuni personale, ur
că scorul la 3—1.

După pauză, studenții, 
eontinuînd presiunea la 
poarta oaspeților,. reu
șesc să înscrie prin Cor
cea (rain. 46 și 59) pre
cum și prin Gulea (min. 
75). La al șaselea gol al 
Științei o contribuție sub
stanțială a adus-o junio
rul Popa (un debut pro
mițător), care-a șutat pu
ternic din marginea ca
reului de 16 metri, porta
rul advers a respins cu 
dificultate mingea, pe ca
re Gulea-a introdus-o în 
plasă.

C. MATEESCU•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«•••••••••••••••
DIVIZIA C 7

REZULTATE TEHNICE : Bistrița 
Băbeni — Minerul Vulcan 2—1, 
Progresul Băilești — Constructorul 
Craiova 2—2, Gloria Drobeta Turnu 
Severin — Metalurgistul Sadu 1—1, 
C.F.R. Craiova — Pandurii Tg.-Jiu 
2—0, Minerul Motru — Metalul 
Rovinari 3—1, Constructorul Tg. 
Jiu — Chimistul Rm. . Vîlcea 4—0, 
Lotrul Brezoi — Dierna Orșova 
2—0, Unirea Drăgășani — Minerul 
Lupeni 3—1.

CLASA M E N T U L

Pandurii Tg. Jiu 17 13 1 3 51-16 27
C.F.R. Craiova 17 10 4 3 30-11 24
Minerul Lupeni 17 10 1 6 35-18 21
Djerna Orșova 17 9 3 5 31-22 21
Minerul Vulcan 17 7 4 6 21-20 18
Constr. Craiova 17 6 5 6 24-25 17
Lotrul Brezoi 17 8 1 8 17-23 17
Chim. Rm. Vîlcea 17 7 2 8 20-21 16
Met. Rovinari. 17 7 2 8 23-28 16
Minerul Motru 17 5 4 8 26-23 14
Met. Sadu 17 4 6 7 25-23 14
Progr. Băilești 17 5 4 8 25-30 14
Unirea Drăg. 17 6 2 9 24-32 14
Gi. Dr. Tr. Sev. 17 6 o 9 22-38 14
Constr. Tg. Jiu 17 6 î 10 21-28 13
Bistrița Băbeni 17 5 2 10 14-41 12

ETAPA VIITOARE : Constructo
rul Craiova — Lotru Brezoi, Bis
trița Băbeni — C.F.R. Craiova, 
Minerul Lupeni — Constructorul 
Tg. Jiu, Dierna Orșova — Chi
mistul Rm. Vîlcea, Pandurii Tg. 
Jiu — Metalurgistul Sadu, Minerul 
Motru — Progresul Băilești, Meta
lul Rovinari — Unirea Drăgășani. 
Minerul Vulcan — Gloria Drobeta 
Tr. Severin.

DIVIZIA C 8
REZULTATE TEHNICE: C.I.L.

Blaj — Unirea Sînnicolau Mare 
0—0, Știința Petroșani — Minerul 
Oravița 6—1, Vulturii Textila Lu
goj — Metalul Bocșa 2—1, Unirea... 
Tomnatic — Electromotor Timișoa
ra 3—0, C.F.R. Simeria — Metalul 
Oțelu Roșu 1—0, I.C.R.A.L. Timi
șoara — Metalul Hundoara 1—1, 
Unirea Alba Iulia — Gloria Reșița 
3—0, Laminorul Nădrag — Mine
rul Ghelar 1—1

C LAȘA M 1E N T U L

Vuit. tx. Lugoj 17 10 3 .4 32-14 23
Unirea S.M. 17 10 2 5 26-16 22
Unirea Tomnatic 17 8 4 5 30-19 20
Lam. Nădrag 17 8 3 6 29-20 19
Unirea A.I. 17 9 1 7 21-14 19
Știința Petroșani 17 •7 4 6 30-26 18
Min. Oravița 17 7 4 6 25-26 18
I.C.R.A.L. 17 7 4 6 17-24 18
Electroni. Tim. 17 6 0 6 25-23 17
Minerul Ghelar 17 6 4 7 22-20 16
Gloria Reșița 17 6 3 8 24-24 15
Met. Oț. Roșu 17 6 2 9 16-22 14
Met. Bocșa 17 6 2 9 19-30 14
Met. Huned. 17 5 4 8 14-30 14
C.F.R. Simeria 17 5 3 9 15-24 13
C.I.L. Blaj 17 4 5 8 12-23 13

ETAPA VIITOARE : Vulturii tx. 
Lugoj — Laminorul Nădrag, Me
talul Bocșa — Gloria Reșița, Mine
rul Ghelar — Unirea Tomnatic, 
Minerul Oravița — I.C.R.A.L. Timi
șoara, Electromotor Timișoara — 
Știința Petroșani, Metalul Oțelu 
Roșu — C.I.L. Blaj, Metalul Hune
doara — C.F.R. Simeria, Unirea 
Sînnicoiau Mare — Unirea Alba 
lulia.

CAMPIONATUL 
JUDEȚEAN

REZULTATE TEHNICE,: I.M.C. 
Bîrcea — Aurul Certej 4—3, Ex
plorări Deva — Auto ' Hațeg 6—1. 
Minerul Paroșeni — Parîngul Lo
nea 3—0, C.F.R. Petroșani — 
I.G.C.L. Hunedoara 3—0, - Metalul
Criscior — Minerul Aninoasa 0—3, 
Metalul Simeria — Minerul Uricani 
0—2, Dacia II Orăștie — Prepara
torul Petrila 5—1. Constructorul Hu
nedoara — Preparatorul Teliuc 
2—0.

CLASA M E N T U L
Expl. Deva 17 14 2 1 52-11 30
Min. Paroșeni 17 11 3 3 42-19 25
Constr. Huned. 17 8 4 5 32-14 20
Min. Aninoasa 17 9 2 6 33-25 20
Min. Uricani 17 8 4 5 34-28 20
Aurul Certej 17 9 2 6 35-30 20
Dacia II Orăștie 17 9 0 8 34-26 18
I.M.C. Bîrcea 17 7 2 8 42-37 16
C.F.R. Petroșani 17 7 1 9 31-36 15
Prep. Petrila 17 7 1 9 25-34 15
I.G.C.L. Huned. 17 7 3 7 27-34 13
Met. Simeria 17 6 1 10 22-32 13
Auto Hațeg 17 6 3 8 22-28 11
Parîngul Lonea 17 5 3 9 25-31 9
Met. Criscior 17 4 1 12 13-34 9
Prep. Teliuc 17 2 2 13 19-67 6

ETAPA VIITOARE : Aurul Cer- 
tej — Constructorul Hunedoara, 
Preparatorul Teliuc — Dacia II O- 
răștie, Preparatorul Petrila — Me
talul Simeria, Minerul Uricani — 
Metalul Criscior, Minerul Aninoa
sa — C.F.R. Petroșani, I.G.C.L. Hu
nedoara — Minerul Paroșeni, Pa
rîngul Lonea — Explorări Deva, 
Auto Hațeg — I.M.C. Bîrcea.

Fotbal, divizia C

UNIREA DRAGAȘANI 
— MINERUE LUPENI 
3—1 (3—0). Cite visuri 
nu-și făcuseră jucătorii de 
la Lupeni înainte de par
tida de la Drăgășani ! Am
bițiile lor s-au năruit în
să din prima repriză, cînd 
fundașii centrali au ui
tat în vestiare „scheme
le" tactice, Burdangiu va 
recunoaște cinstit, că a- 
ceăsta a fost cea mai sla
bă evoluție a sa de cînd 
a simțit șub tălpi crampoa- 
ne. Oltenii au sesizat de
gringolada parteneri! or
lor și s-au avîntat în a- 
tac, îh min. 2 duelul ju
niorilor Bogeanu — Po
pa s-a soldat doar cu o 
lovitură de corner. De 
fapt Popa a fost singurul 
fotbalist al oaspeților ca
re a corespuns. In min.
9, cînd Burdangiu își 
părăsise postul, Bogeanu 
spfintează dintre Dumi
tru, Tudor și Rus, Ho
man îi iese în întîmpinare, 
dar nu ajunge balonul lo
bat peste el : 1—0. Uni
rea cîștigă majoritatea ba- 
loanelor la mijlocul tere
nului, Olteanu și Badea 
îl deschid cu predilecție 
pe Epure, centrările a- 
cestuia provoacă panică 
în careul minerilor. In 
min. 22, Olteanu degajea
ză lung, de această dată 
spre Bogeanu, un sprint 
de junior, la care adver
sarii săi rămîn „pironiți" 
bătrînește în gazon și 

Homan, avînd și el partea 
sa de vină, scoate balo
nul din plasă. Patru mi
nute inai tîrziu, Roman 
centrează la Șerban, ba
lonul e prelungit spre 
Ioana, care își bucură, din 
nou, suporterii : 3—0. A- 
bia în min. 35, Covaci a 
ratat prima ocazie a mi
nerilor, șutind pe lîngă 
poartă.

După pauză, antrenorii 
Mihalache și Cotroază se 
decid să-! înlocuiască pe 
inofensivul. Leca cu Săt- 
măreanu ; la mijloc, la- 
cob conlucrează mai bine 
cu coegțjipierii, Voicu se 
trezește din reverie, curse
le pe aripa dreaptă se 
înmulțesc, una din cen
trările noului introclds es
te preluată de Dosan fără 
speranțe pentru Preda : 
3—1, în min. 77. Partida 
nu mai are însă miză, gaz
dele, mulțumite de rezul
tat ,nu mai insistă, în" vre
me ce atacanții adverși i- 
rosesc alte câteva ocazii 
și culeg... cartonașe gal
bene. Minerul, cîștigînd re
priza secundă la un scor 
minim, părăsește învinsă 
gazonul, adeverind încă o- 
dată prima lege a decalo
gului fotbalistic — o par
tidă durează 90 de minu
te. Niciodată mai puțin. 
Atunci cînd se încalcă a- 
ceastă prevedere, distan
ța față de lider sporește...

Ion VULPE

Gimnastele 
noastre 

se afirmă
Timp de 3 zile, sala 

sporturilor, din Oradea a 
găzduit etapa de zonă a 
campionatului republican 
de gimnastică rezervat 
școlilor cu profil de edu
cație fizică. Au participat 
reprezentantele cluburilor 
sportive școlare din Ora
dea, Lugoj, Timișoara, Re
șița, Petroșani și Centrul 
de pregătire olimpică De
va. Avînd o comportare 
bună, elevele C.S. Școlar 
Petroșani au reușit să se 
claseze pe locul secund în 
întrecerile pe echipe, iar 
la individual Adriana Bi- 
tu și Elena Coleșa au cu
cerit locurile IV și V. Pe 
aparate Adriana Bitu s-a 
clasat pe primul loc la 
paralele, iar Tiinde Nemeș 
a ocupat locul III la sări-., 
turi. (Aurel SLABII).

Pe terenul de sport 
al Școlii generale din 
Uricani a avut loc un 
meci amical de handbal 
între elevii școlilor din 
oraș.
Foto : O. GHEORGHE

Oră de practică Ia Șco ala generala Uricani.

Din trei transportoare, doar 
unul a fost pus în funcțiune
{U r m a i • din pag. 1) 

tar pentru ducerea la în
deplinire a sarcinii de a 
da în folosință cit mai 
grabnic noul flux de ex
tracție, de care depinde 
în măsură hotărîtoare re
dresarea extracției la mi
na Livezeni,

— Care sînt cauzele teh- 
nico-organizatorice care 
au întîrziat atingerea sta
diului de care vorbim ?

— Cea dintîi cauză e 
legată de . noutatea pro
gramului pe care-1 mate
rializăm. Să mă explic. 
Transportoarele metalice 
de mare capacitate pe care 
Ie montăm pe noul flux 
sînt concepute pentru 
transport în abataje cu 
tăiere mecanizată. Așe
zarea lor în „cascadă", pe 
flux principal de trans
port, adaptarea lor la 
condițiile noi a presupus 
numeroase modificări. A- 

. cestea s-au efectuat cu oa
meni care se confruntă 
pentru prima dată cu a- 
semenea probleme, în 
condițiile în care n-am 
dispus nici de documen
tațiile necesare. De pildă, 
a trebuit să modificăm 
într-un timp extrem de 
scurt paletele noilor trans
portoare, să le adaptăm, 
de asemenea, „laterale" de 
la T.R.-3. Au apărut pro
bleme în „încălecare" a 
transportoarelor și înca
drare a stațiilor de ac
ționare în gabaritul re
dus al lucrărilor miniere. 
S-au ivit numeroase greu
tăți în așezarea și con
solidarea lor pe amplasa
mentul stabilit.

— S-a lucrat totuși cu e- 
fective puține...

— Am fost nevoi ți să e- 
fectuăm totul cu forțele 
proprii, reduse ca nu-' 
măr, avînd în vedere că 
toate întreprinderile mi
niere sînt preocupate la 
ora actuală de traducerea 
în viață a unor programe 
de introducere a mecani
zării și modernizarea teh
nologiilor. Am primit spri

Succese ale preparatorilor 
din Coroești

La primele 15 zile ale 
lunii martie, colectivul 
secției de preparare a căr
bunelui Coroești, prin- 
tr-o bună organizare și co
ordonare a activității, prin 
respectarea disciplinei de 
producție a obținut un 
plus de 2552 tone cărbu
ne cocsificabil, ceea ce 
reprezintă o extracție în 
cărbune special de plus 
2,6,- puncte. La aceste re

jin nemijlocit, competent și 
prețios, din partea 
C.C.S.M. și a comparti
mentului de proiectare din 
Valea Jiului al uzinei 
„UNIO" Satu Mare. Cît 
privește forța de mun-' 
că pentru execuție, nc-am 
bazat numai pe noi, con- 
siderînd că acordăm ast
fel echipelor răspundere 
sporită față de calitatea 
lucrărilor, creînd premise 
favorabile pentru ca o- 
dată cu trecerea la ex
ploatarea noilor utilaje să 
asigurăm cunoașterea func
ționării lor în amănunt, 
să contăm în viitor pe ex
periența dobîndită, pe 
intervenții operative. De 
aceea am efectuat mon
tajul cu cei mai pricepuți 
lăcătuși și electricieni ai 
minei, din echipele con
duse de Dumitru Temis- 
tocle și loan Ni cula, iar 
coordonarea lucrărilor 
am încredințat-o unor 
buni specialiști. Apreciez 
că s-a făcut tot ce era 
omenește posibil pentru 
a-și duce la bun sfîrșit 
propriile sarcini, care, așa 
cum spuneam, s-au în
mulțit pe parcurs.

— Cu excepția trans
portorului nr. 2, ia ce
lelalte se înregistrează în-: 
tîrzieri. Cînd vor intra în 
probe tehnologice urmă
toarele două ?

— Miercuri, 21 martie, 
vor fi puse sub tensiune 
motoarele transportorului 
nr. 1, iar joi la nr. 4. In- 
cepînd de vineri toate 
trei se vor afla în ro- 
daj. Modul în care am lu
crat ne dă certitudinea că 
perioada de rodaj poa-s 
te fi scurtată și că dumi
nică, 25 martie, sectorul e- 
lectromecanic al minei 
va putea prelua noul flux 
pentru a-1 trece în ex
ploatare. Nu vom întîr- 
zia astfe) respectarea ter
menului final de intrare îa 
funcțiune a întregului tra
seu, de care depinde re
dresarea cît mai grabnică 
a producției la -I.M. Live
zeni. ' .

alizări un aport însemnat 
l-au avut schimburile con
duse de maiștrii Alexan
dru Buruiană, Ioan Oni- 
țiu, Gheorghe Costea, pre
cum și echipele conduse 
de loan Matei, Ioan Olo- 
gu și Dumitru Agachc..

Aceste schimburi au re
alizat și economii la con
sumul de energie electrU 
că de 61 000 kW.

Elena Fîciu DRAGAN
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Președintele Nicolae Ceaușescu a primit 
pe primul ministru al Republicii Elenen

I • (Urmare din pag. 1)

pentru ca aceasta să consti
tuie o etapă semnificativă în 
•întărirea securității și coope
rării -în Europa. S-a relie
fat însemnătatea deosebită a 
adoptării unor măsuri con
crete de dezarmare, și în 
primul rînd de dezarmare 
nucleară — cerință fundamen
tală a înfăptuirii politicii de 
destindere și dezvoltare- eco- 
iiomico-soeială a popoarelor, 
de progres general.

Schimbul de vederi a re
liefat preocuparea comună 
a tuturor statelor din Bal
cani în direcția intensificării 
colaborării pașnice, destin
derii și păcii. Apreciind efor
turile depuse în ultimul timp 
pentru dezvoltarea relațiilor 
intre țările din Balcani, pre
ședintele României, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și 
premierul Constantin Ca- 
ramanlis au subliniat nece
sitatea promovării în conti
nuare a raporturilor de . în
țelegere și stimă reciprocă 
între aceste state, transfor
mării acestei regiuni intr-o 
zonă a păcii, a bunei vecină

tăți, încrederii, și colaboră
rii bazate pe principiile e- 
galității și respectului reci
proc. ,

S-a evidențiat necesitatea 
soluționării problemei ciprio
te pe calea tratativelor, astfel 
incit să se asigure conviețui
rea pașnică între cele două 
comunități, integritatea si in
dependența Ciprului, fapt ce 
va exercita, fără îndoială, o 
puternică influență asupra 
politicii de colaborare și pa
ce în Balcani, în bazinul me
diteranean și va influența 
favorabil procesul de destin
dere și securitate. în Europa 
și in întreaga lume.

Relevîndu-se faptul că - lu
mea contemporană este con
fruntată in prezent cu o serie 
de probleme care trebuie so
luționate în interesul popoa
relor, președintele . Nicolae 
Ceaușescu și primul minis
tru Constantin Caramanlis au 
subliniat necesitatea unei mai 
largi conlucrări in vederea fe
linii nării surselor de încorda
re și conflict din diferite zo
ne ale globului, soluționării 
diferendelor dintre state nu
mai prin mijloace pașnice,

renunțării Ia folosirea forței 
sau amenințării cu forța, pro
movării în relațiile interna
ționale â principiilor de ega
litate, respect al independen
ței și suveranității naționa
le și neamestec în treburile 
interne. -

Schimbul de Vederi în pro
blemele Orientului Mijlociu 
a scos în evidență necesita
tea găsirii unor, soluții globa
le, care să ducă la o pace 
dreaptă și durabilă în. aceas
tă zonă, pe baza . retragerii 
Israelului din toate teritori
ile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, reglemen
tării problemei poporului pa
lestinian. prin recunoașterea 
dreptului său la autodetermi
nare — inclusiv prin consti
tuirea unui stat propriu, in
dependent -- asigurării in
dependenței și integrității tu
turor statelor din zonă.

Președintele N i c o 1 a e 
Ceaușescu și primul minis
tru Constantin Caramanlis au 
exprimat hotărîrea României 
și Greciei de a-și aduce, o 
contribuție tot mai activă la 
rezolvarea marilor probleme 
care confruntă omenirea. S-a

subliniat cu attest prilej ro
lul tot mai însemnat ce re
vine statelor mici și mijlo
cii; țărilor în curs de dezvol
tare, precum și O.N.U./ în 
efortul general;..de a se asigu
ra tin curs pozitiv țn viața 
internațională.

Apreciind, că decalajul din
tre țările industrializate și 
cele in' curs de dezvoltare 
constituie un obstacol în ca
lea progresului în lume, de 
ambele părți s-a exprimat 
voința de a contribui la ins
taurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, care 
să creeze condițiile pentru o 
colaborare pe baze egale 
între toate .statele și să asi
gure o dezvoltare rapidă a 
țărilor rămase în urmă, pre
cum și progresul economic, 
tehnic și Social al întregii o- 
meniri.

Convorbirile se desfășoa
ră într-o atmosferă cordială, 
prietenească, caracteristică 
bunelor relații de colaborare 
existente între cele două 
țări și popoare.

★
Președintele : 'Republicii 

Socialiste România, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, a 
oferit, luni, un dejun ofi
cial în onoarea primului 
ministru al Republicii E- 
lone. Constantin C’araman- 
lis, Au participat persoa
ne oficiale; roriiâne; și ele
ne.

In timpul dejunului, ca
re s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă; cordia
li ta te, președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul mi
nistru Constantin Caramah- 
liș aii rostit toasturi.

Luni dimineața, primul 
ministru al Republici i E- 
lene, Constantin Caraman
lis, împreună cu persoa
nele oficiale care îl în
soțesc, a depus o coroană 
de flori la Monumentul e- 
roilor luptei pentru li
bertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

După depunerea coroanei 
de flori, s-a păstrat un mo
ment de reculegere. A fost 
vizitată apoi rotonda mo
numentului.
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FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Pasiențe ; Re
publica : Plopii de la 
marginea satului ; Uni
rea : Vîafl Tepeș, - seri
ile. I-li.'

l’ETi;ll.A : Diamante
le negre. . ; •'•

LONEA ; Adios ' mu
chachos.

ANINOAS.â : Dru
muri in cumpănă.

VULCAN : Jezebel.
LUPENI — Cultural: 

Hop... și apare maimu
ța ; Muncitoresc; Cainc- 
ra cu fereastra spre 
mare.

TV.

Iran

Acțiuni pentru normalizarea vieții interne
TEHERAN 19 — Trimi

sul special al Agerpres, Ni
colae Chilie. transmite ; 
în Iran se acționează, cu 
constanță spre normaliza
rea vieții interne și a con
solidării instituțiilor noului 
regim. în preocuparea de 
a asigura continuitatea pro
cesului de normalizare a 
vieții interne, primul mi
nistru Mehdi Bazargan a a- 
dresat un apel radiotelevi
zat muncitorilor din toată

ramurile economice și func
ționarilor de stat.

în cadrul unei conferin
țe de presă, purtătorul de 
cu vin t al guvernului pro
vizoriu iranian, Abbas A- 
mir Entezam, a reafirmat 
hotărîrea autorităților de 
a organiza, Ia data Anun
țată anterior — 30 îîiartie 
•—. referendumul popular.

Conferința UNCTAD
(Agerpres).GENEVA 19

•— Luni au început la ^Ge
neva lucrările Consiliului 
Executiv al Conferinței Na
țiunilor U n it e pen
tru Comerț și Dezvoltare 
(UNCTAD), consacrate pre
gătirii celei de-a V-a con
ferințe UNCTAD ce va a- 
vea loc la Manila cu în
cepere de la 3 mai. Parti- 
cipanții vor aborda, în 
principal, problema „lipsei 
de progrese în cei trei ani 
de negocieri menite , să du
că la o mai echitabilă îm
părțire a resurselor ome
nirii între țările sărace și 
cele bogate.

DUMINICA s-a desfășu
rat în Franța primul tur 

'al alegerilor canton ale pen
tru desemnarea a j umăta- 
te din consilierii generali, 
a căror sarcină esențială es
te de a decide în proble
mele bugetare la nivel de
partamental.

PRIMUL MINISTRU AL 
ZAMBIEI, Daniel Lisulo, 
l-a primit, la Lusaka, pe 
Ion M. Nicolae, prim-ad- 
junct al ministrului comer
țului exterior și cooperă
rii economice internaționa
le. Au fost examinate pro
bleme privind evoluția as
cendentă a raporturilor 
dintre România și Zambia.

ANUL VIITOR va fi în 
India un an al turismului. 
Se prevede că în 1980 India 
va fi vizitată de peste un

în legătură cu negocierile 
chino-vîetnameze

BEIJING 19 (Agerpres). 
—- Răspunzi nd propuneri
lor Guvernului R.Ș, Viet
nam cuprinse in nota din 
15 martie, Ministerul Afa
cerilor Externe al Repu
blicii Populare Chineze a 
transmis luni Ministerului 
Afacerilor Esterne al R.S. 
Vietnam o notă în care se

propune ca negocierile chi- 
no-vietnameze la nivelul 
adjuncților miniștrilor de 
externe, să înceapă în jurul 
datei de 28 martie :— anun
ță agenția China Nouă. în 
notă se propune c-a aceste 
negocieri ;șă aibă loc suc
cesiv l.i Hanoi și Beijing, 
urmând ca prima din ele 
să aibă loc Ia Hanoi.

ORIENTUL MIJLOCIU
TEL AVIV 19 (Agerpres). 

— Guvernul israelian, reu
nit luni ini ședință extraor
dinară, a aprobat cu o ma
joritate covârșitoare proiec-, 
tul tratatului de pace israe- 
liano-cgiptean —• informea
ză agențiile de presă,

Din Tel Aviv, agențiile 
de presă informează că 
Knessthul (parlamentul) is
raelian se reunește marți 
pentru a se pronunța 
legăturii cu proiectul 
tratat.

in, 
de

I
I
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milion de turiști străini, i 
față de 800 000 în anul 1978. 1

SPECIALIȘTII ITALIENI 
apreciază că într-un viitor 
apropiat țara va avea de 
înfruntat o acută criză e- 
nergetică. Potrivit calcule
lor preliminare, pentru sa
tisfacerea nevoitor de ener
gie în Italia se va resimți 
lipsa unor capacități cu 
puterea instalată globală de 
aproximativ 1 700 MW, iar 
în anul 1987 această cifră 
va crește la 7 800 MW.

DUMINICA A FOST RE
LUAT TRAFICUL AERIAN 
între R.D.P. Yemen și R.A.

Yemen — relatează agen
ția irakiană de informații 
.. IN.\“. Legăturile aeriene 
au fost întrerupte în urmă 
cu aproximativ patru săptă- 
mîni, ca o consecință a 
ciocnirilor de frontieră din
tre cele două, țări.

★
de presă, rea- 
săptămîna tre

Agențiile 
mintesc că 
cută' guvernul Republicii A- 
rabe Egipt, reunit în ședin
ță extraordinară, s-a pro
nunțat în favoarea trata
tului de pace egipteano-is- 
racliam

I 
I

I

In S.U.A. există unele" 
dintre cele mai restrictive 
legi în domeniul consumu
lui de alcool. Pînă în no
iembrie 1978, in Carolina 
de Nord nu exista nici un 
loc unde un bărbat sau o 
femeie să poată cOmanda 
o băutură alcoolică. In 
unele zone, autoritățile lo
cale au optat însă pentru 
schimbarea reglementări
lor. In Oklahoma este in
terzisă în continuare* vîn- 
zarea oricăror cocteiluri 
conținînd băuturi tari, iar 
în Kansas acestea sînt per
mise doar în cluburile par
ticulare. In alte state, mâi 
multe Ia număr, la ordi
nea zilei, după anul 1970, 
a fost îngăduința în ceea 
ce privește tinerii, 
mentul c a r 
cordat drept 
adolescenților
ani — „dacă este suficient

Argu- 
e a a- 
de v o t 

de 18

G.THE
de matur ca să lupte, este 
suficient de mătur și ca 

. sȘ ■ voteze" — le-a - adus a- 
cestora și dreptul de a 
cumpără băuturi alcoolice. 
La vremea respectivă, mo
tivul de îngrijorare princi
pal îl: constituiau droguri-

Din presa străină
A%W«W^.W.V.W«VA*

le. Acum, ceea,ce alarmea
ză părinții, profesorii și 
autoritățile din . domeniul 
medical este alcoolismul.

Nu este un lucru neobiș
nuit ca tineri de 16—17 
ani <să consume în pauza 
de prînz băuturi alcoolice. 
Virsta primei băuturi . tari 
a coborît la 13 ani. In 
1976" 113 000 de tineri aii 

. fost arestați deoarece s-au

ECONOMIST")

a 
a

aflat la volan sub influen
ța băuturilor alcoolice. 
Astfel îneît . statele ameri
cane Încep să se răzgân
dească. Michigan, care 
mers cel mai departe,
ridicat plafonul -dreptului 
la a comanda • băuturi al
coolice la 21 de ani; Mai
ne — la 20 ; Minnesota. 

__ Iowa și Montana — la 19.
In prezent, jumătate din 

state interzic vinzaiea bău
turilor alcoolice tinerilor 
sub 21 de ani ; numai 14 
permit acest lucru tineri- . 
lor care au împlinit 18 
ani. Chiar și industria dis
tileriilor cheltuiește bani 
pentru avertizarea tineri-' 
lor asupra efectelor alco
olului. Este adevărat însă 
că un tînă.r de 16 ani în 
stare de ebrietate nu
fi o reclamă potrivită, pen- 
tru,,Chivas Regal".;

ar

întreprinderea de reparații 
și întreținere a utilajului minier 

Petroșani
ORGANIZEAZĂ CONCURS 

pentru ocuparea postului de

- ȘEF BIROU APROVIZIONARE 
Condițiile de pregătire și vechime 

form prevederilor Legii nr. 12/1971.
Retribuirea conform prevederilor 

57/1974 și Decret 188/1977.
Concursul va avea loc în ziua de 2

lie 1979, ora 8.
Informații suplimentare se primesc 

roul personal, învățâmînt-retribui

con-

Legii

apri-

I
I
I
I
I
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ia bi- 
re a 

I.R.I.U.M.P., strada Republicii nr. 7, telefon 
43962.

Mica publicitate
Vi ND

stare ; excepțională, 
fon 43123 sau garaj 
Cartier Carpați, după 
16. (190)

PIERDUT carnet 
dent pe numele

Skoda 1000 MB,
Tele- 

309. 
ora

ANUNȚ DE FAMILIE

sțu-
1’ utile a 

Mircea, eliberată de Insti
tutul de mine Petroșani. 
Se declară nul. (193)

PIERDUT- legitimație de 
serviciu, pe numele Boeiati 
Ileana, eliberată »■ I.G.I.. 
Lupeni. Se declară nulă. 
(199) •

La 20 martie 1979 
se împlinește un an de 
la dispariția celui care 
a fost un bun soț

AR i TON VAS1LE

. Amintirea lui va ră 
mine . veșnic în inimii 
noastre, (195)

9,00 Teleșcoală. 10,00 
Roman—foileton : Pol- 
dai'k. Reluarea episodu
lui 4. 10,50 Atenție la... 
neatenție! 11,15 'Telex. 
17,00 Telex. 17,05 Tele
școală. 17,25 Curs de 
limbă engleză. 17,45 
Din țările socialiste — 
Reportaj din R.S.F. Iu
goslavia. 17,55 ' Lecții 
TV. pentru lucrătorii 
din agricultură. 18,20 
Tribuna TV. 18,40 An
samblul folcloric al în
treprinderii „Autome- 
canica" Mediaș. 19,00 
Portugalia — file din 
istoria spre azi. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,10 Caravanele 
de duminică — repor
taj. 20,30 Pe plaiuri de 
baladă. 20,40 Seară de 
teatru : „Romeo și Ju- 
lieta" de William 
Shakespeare. O pro
ducție â B.B.C. 22,30 Te
lejurnal.

RADIO

5,00 Buletin de. știri. 
5,05Hitmuri matinale. 
6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojur
nal. 8,00 Revista presei. 
8,10 Curierul melodiilor. 
9,00 Buletin de știri. 
9,05 Răspundem ascultă
torilor. 10,00 Buletin dc 
știri. 10,05 In lumea 
operetei. 10,20 Alternan
țe rock și folk 10,40 
Miorița. Revistă de et
nografie și folclor. 11,00 
Buletin de știri. 11,05 
Atlas folcloric. 12,00 Bu
letin d.e știri. 12,05 Din 
comoara folclorului nos
tru. 12,35 Repere inter
pretative. 13,00 De la 1 
la 3. 15,00 Clubul curio
șilor. 16,00 Radiojurnal. 
16;20 Coordonate econo
mice. 16,40 ..Noi: înregis
trări de muzică ușoa
ră. 17,00 Buletin de 
știri. 17,05 Te apăr și te 
cînt, patria mea. 17,30 
Poemele eterne ale mu
zicii. 17,50 Miniaturi de 
estradă. 18,00 Orele se
rii. 20,00 Cînt "de dorul 
cui mi-e drag — muzi
că populară. 20,15 
România, peisaj indus
trial contemporan. 20,30 
Memoria pămîntului 
românesc. 21,00 Buletin 
de știri. 21,05 Cadențe 
sonore. 22,00 O zi în
tr-o oră. 23,00—5,00 Non 
stop muzical nocturn.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA! 1’elroșanl, str. Republicii, ut. 90. leieioaiie 4 10 oz nsecrelanai;, l ii ol vjeijuj. ixiARLE; iipukralia t'eUvjaui, »u. Republicii, oi. <il.


