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Succese 
în producția 

de fire de mătase
„Punct fierbinte14 
la I. M. Llvezenl

Punerea în fracțiune a roii

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA t

După o perioadă destul 
de lungă de timp, în care 
colectivul I.F.A. Vîscoza 
•Lupeni s-a confruntat cu o 
serie de greutăți, primele 
două luni , din anul acesta 

’bau fost încheiate cu succe
se remarcabile. Indicatorul 
de plan la producția fizi
că ele fire de mătase a fost 
realizat în proporție de 
400 la sută. Ceilalți indica
tori principali de plan 
au fost realizați după cum 
Urmează : producția globa
lă — 101 la sută, produc- 
țai marfă — 102,6 la sută, 
producția netă — 109,9 la 
sută. Aceste rezultate s-au 
obținui in condițiile redu
cerii cu 4,5 .lei a cheltuie
lilor totale și cu 19 lei a 
cheltuielilor materiale la 

-1 000 lei producție marfă. 
Pe primele două decade din 
lună martie șe înregistrea
ză. de ■ asemenea, Creșteri 
cantitative și îndeosebi ca
litative la producția • de 
•fire, ceea ce garantează 
încheierea și a lunii martie 
cu rezultat" bune ir. pro
ducție; (TA.) .

Echipa de dulgheri condusă de Ion Mănărăzan 
instalează planseele peste parterul blocului A3, din 
Lupeni. Foto : O. GHEORGHț

Sprijin operativ din partea 
tuturor factorilor

Ca unul din obiectivele de bâză pentru redresa
rea producției la I.M. Livezeni. alături de grăbirea 
intrării în funcțiune a noului flux de extracție se 
înscrie crearea și punerea în funcțiune, în cursul lu
nii aprilie, a unor noi capacități productive. Asupra 
stadiului de pregătire a uneia din aceste capacități, 
din stratul 3, am efectuat ieri o anchetă economică, i 
Iată ce anume întreprinde fiecare compartiment al 
minei pentru asigurarea condițiilor menite să asigu
re punerea, ei în funcțiune corespunzător programu
lui elaborat : -

Ing. Victor AI’OSTU, șe
ful sectorului 1 producție : 
„Noua capacitate este. pro- 
gramată să asigure circa o 
treime din producția pe 
sector a lunii aprilie. Pen
tru primul din cele două 
panouri ce urmează să se 
exploateze lucrăm deja cu . 
o mare concentrare de 
forțe la montajul utilaje
lor. Practic, participă la a- 
ceastă operație formația de

tha, Traian Iordache, 
Gheorghe GhiciUc, Vaier 
Buga, Gheorghe Parizek, 
I.i viu Ștefăniuc. Marin Lu
pii, în total 32 de oameni

Anehetă consemnată de 
Anton HOFFMAN

(Continuare in pag a 2-a)
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SPORT SPORT

Start în ediția a ll-a a „Daciadei** 
Cele mai bune gimnaste ale țării au 
omagiul lor fruntașilor în producție

♦
adus
din județul Hunedoara

♦ Clasamentele -
C 7 și C 8

divizia A, diviziile

Pam- 
aceeași care 

o contribuție 
la transpor- . 

în timp 
pe noul 

al minei, 
șefi de

lucru condusă de 
fii Vlaicu, 
a avut 
deosebită 
tul și montarea
scurt a utilajelor 
flux de transport 
Din eâ fac parte 
brigadă și mineri detașați 
din lucrările de pregătiri, 
precum si cei mai buni e- 
lectrolăcătiiși, între care 
Ion Șfelescu,, Niholae Bar-

Profîtînd de timpul prielnic al unei duminici însorite

Favorizate și de vremea frumoasă, duminică di
mineața acțiunile de muncă patriotică pentru ridica
rea nivelului gospodăresc, îmbogățirea dotațiilor edili
tare și' înfrumusețarea localităților, au continuat 
toată Valea Jiului. Redăm i..._.—... 1 .V. . --
locului.

în 
înseninări făcute la fața

PETROȘANI

., Pe cea mâi nouă zonă 
verde care s-a creat intre 
șoseaua națională și blocu
rile nr. 54, 40 și 38 din car
tierul Aeroport, au nivelat 
și greblat pămintul, au 
strîhs pietrele, săpat gropi 
și plantat arbori ornamen
tali elevii Liceului econo
mic și de drept administra
tiv, in frunte cu directorul 
școlii, tovarășul Ana Gheor
ghe. Tot în acest punct al 
cartierului Aeroport o echi
pă de- 10 militari de la 
compania de pompieri a 
săpat gropi în care s-au 
plantat mestecenii aduși în 
aceeași dimineață de două

setare a zonei verzi a blo
cului nostru locatarii Petru 
Deak, Florin Plesca, Petru 
Marcu, Georgeta luga, Lu- 
c.reția Buga, Petru Cern at, 
Constantin Catană, Susana 
Ciucă și Petru Cernat, cel 
măi săritor la asemenea ac
țiuni dintre locatari. S-a 
greblat și măturat zona ver
de, s-au săpat rondurile de 
flori, recondiționat gărdu- 
lețul din sîrmă. Vrem să 
înlocui tri acest model de 
împrejmuire, cu un altul 
Cil lanț, ca la blocul nr.
35 din strada Inde
pendenței" — ne măr
turisește interlocutorul in
tenția sa de viitor. In ve
cini, la blocul 11, aceeași 
participare activă din par
tea locatarilor. La rcame- 
najarea zonei verzi lucrau

i 
i 
i
F

I

I
I 
I
I

grilpuri de. tineri de pe dea
lurile, din împrejurimi, ast
fel că zona verde respecti
vă se înfățișează acum com
plet amenajată.

Pornim prin marele carti
er. în fața blocului 40 loca
tarii Florin Maticiue, Mir
cea Preda, Constantin Gro- 
șan, loan Sîrbu, Elena Lă- 
pădat. împreună cu res
ponsabilul scării a Il-a, Du
mitru Sâulescu, lucrau de 
zor. S-a curățat rigola, s-au 
fixat două bănci de lemn 
in fațar. scării, s-a curățat Aurel IJada, responsabil de 
zona verde. scară, împreună cu Cons-

Blocul nr. 9 din strada A- 
viatorilor. Vasile luga. ne 
relatează : „Sini prezenți la 
prima acțiune de înfrumu-

Toma țAțARCA 
Gheorglic OLTEANU

(Continuare in pag. a 2-a)

Aețiitne patriotică ue înfrumusețare în Vricani.

>. o»

Tudor

Premiul Natalia

Festivalul „Cîntecul adincului
Palmares

ediția 
a VIII a
MUZICA UȘOARA
• I Maria Schiller (Pe

troșani) și Natalia Guber
na (București)

• If Elena
(București) și Zoia Gruia
(Călan)

• III Constantin Nica 
(Cîmpina) și Dorii Stan 
(Filipeștii de Pădure)

• Premiul special ali ' juriului — Gheorglic Ma-
• rian (București)

• Premiul . Comitetului Schiller, Petroșani. 
județean de cultură și e- 
dueație socialistă Hune
doara — Lili llinca (Sla
tina)
• Premiul Comitetului 

municipal U.T.C. Petro-

I
I 
i

I

Maria 
see ■ 1

șani — Daniela Baciu (Pe
troșani) i

• Premiul Consiliului ’ 
municipal al organizației 
pionierilor Petroșani — 
Amalia Huser (Aninoasa)

Premiul I
Guberna, București.

• Premiul Direcției co
merciale Petroșani — Dan 
Baban (Vulcan)

• Mențiune — Eugenia

(Cont. în pag. a 2-a)
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Pe șantierul din Vulcan

necesare,
An de an, orașul Vul

can și-a îmbogățit zestrea 
urbanistică 
de locuințe 
obiective : 
Și în acest 
ridica noi _____
(blocuri, magazine, un 
nematograf, menite să con
tribuie la ridicarea nivelu
lui de viață al locuitorilor, 
în cea mai mare parte mi
neri. Vor fi construite și 
predate beneficiarilor 125 
de "Apartamente. Pe lingă 
locuințe, în orașul Vulcan, 
se află în construcție, sau 
urmează să fie atacate, și

cu noi blocuri 
și numeroase 

social-culturale. 
an aici .se vor 

construcții 
i ci-

alte 
rale 
cu 225 de locuri, spațiile 
comerciale de la parterul 
blocurilor
(aflate dej i în lucru), ma
gazinul universal, comple
xul de alimentație publică, 
magazinul de mobilă și ha
la agroindustrială. La cele 
patru obiective, deși sînt 
incluse în planul de execu
ție pe anul în curs, încă 
nu s-a întreprins 
pentru 
le.

Așa
.. ne-am

obîective social-cultu- 
cum ar fi : o grădiniță

3bl și a 4 b 4

nimic 
a fi atacate lucrări-

rul din Vulcan unde, îm
preună cu Vasile Stroe, 
șeful șantierului nr. 3, am 
analizat atît situația obiec
tivelor aflate în execuție 
cît și a celor ce vor urma 
sf fie atacate pînă la sfîr- 
șitul anului. „în execuție 
— arăta inginerul Vasile 
Stroe — se află în prezent 
trei blocuri. Toate cele trei 

3bl și 
sînt în curs de

vor

blocuri — IA,
a 4 b 4
finisare și, eșalonat,

Constantin lOVANESCU
stînd - lucrurile 

deplasat pe șantie- (Continuare »n pag. a 2-a)
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Premieră
de gală

„Vlgd Țepeș“, 
a Casei de fil-
Publicul șpec- 

întilnit cu un

FESTIVALUL „CÎNTECUL ADINCULUI
Palmares, ediția a VIII-a* •

; La cinematografele din 
; Uricani și Lupeni s-au 
; desfășurat ieri spectacole 
: de gală cu filmul istoric 
i românesc
: producție
• me nr. 5.
; tator s-a
: grup de interpreți și rea-
: lizatori. printre care .au 
i fost actorii Ștefan Șilea- 
; nu, Interpretul rolului ti- 
: tular, Emanoil Petruț, 
:: scenaristul Mircea Mohor, .
: regizorul Dorit
; Lidia Popescu,
i Casei de filme
i ieri, la Școala
: nr. 1 din Petroșani, a a
'. cut loc
i legilor,
i fi altor
i cu realizatorii filmului ar-
: fistic „Vlad Țepeș“,

Năstase și 
delegată a 
nr. 5. Tot 

generală

o întâlnire a e- 
cadrelor didactice 
oameni ai muncii

Premiul Consiliului 
municipal al Organizației 
pionierilor ■ revenit A« 
maliei Huser, Aninoasa.
• (Urmare din pag. 1)

loneseu (Galați), Gheor
ghe Știr (Lonea), Viorica 
Ciosu (Moinești)

POEZIE
• I Augustin Țancă (U_ 

ricani) — poezia .Eu, mi
nerul".

• II Dumitru Gheorghe 
(Filipeștii de Pădure) — 
poezia „Minerii"

• III Nicolae Roșianu 
(Schela de extracție Ti
mișoara) — poezia „Co
lumnă de lumină".

• Mențiuni: Vasile
Groza (Iacobeni, Sucea
va), Andrei Caucar (Pe
troșani), Maria Martin 
(Șugag, Valea Sebeșului).

ARTA PLASTICA
• I Ștefan Barath (Pe

troșani)
• II Marcela Ciobanu 

(Filipeștii de Pădure)
• III loan Banetti (Pe

troșani) r
• Mențiune: Dorin Ne- 

delcu (Petroșani).
FOTO

• I Romfeld Akos (I.M. 
Bălan) și Francisk Nemeth 
(U.E. Paroșeni)

• II nu s-a acordat
• III Ilie Nicolae (Pe

troșani)
CARICATURA

• I Ioan Barbu (Petro
șani)

Pentru a-și menține valoarea tradițională, 
an de an manifestarea trebuie să fie o confruntare 

artistică de calitate
Inițiativă cultural-educa- 

tivă și artistică pornită din 
Valea Jiului, cu un presti
giu clădit prin muncă și 
pasiune, festivalul de mu
zică ușoară, poezie și artă 
plastică „Cîntecul adîncu
lui" și-a încheiat a opta 
sa ediție. Pentru or
ganizatori, în principal 
consiliul Uniunii sindicate
lor din întreprinderile mi
niere, petrol, geologie și 
energie electrică, este un 
prilej de analiză largă și de 
profundă complexitate.

Mai important decît bi
lanțul cu care s-a încheiat 
festivalul, este nivelul ca
litativ, de conținut și ex
presie, inegal al manifestă
rilor la care au 
pat aproape 100 de tineri, 
în domeniul muzicii ușoa
re am urmărit participant 
înzestrați cu voci frumoa
se, cu un stil original de in
terpretare, dar și mulți în
cepători. In repertoriul lor

au fost cuprinse cunoscute 
șlagăre ale muzicii ușoare 
în care compozitorii au dat 
o expresie frumoasă vieții 
și muncii, . preocupărilor 
oamenilor muncii din țara 
noastră. Dar, dacă facem 
abstracție de cele cîteva 
compoziții ale participanți- 
lor, adecvate tematicii fes-, 
tivalului, mai mult în te
mă decît în valoare melo
diile pot fi cîntate oriunde, 
nu au o legătură directă cu 
mineritul Văii Jiului care 
formează specificul și ori
ginalitatea manifestării. Po
ezia, în 
decvată 
literară 
poetică 

pârtiei- La cele

Sprijin operativ din partea tuturor factorilor
(Urmare din pag. I) Ing. Ștefan CZELLER, 

șeful sectorului mecanic: 
„O serie de utilaje și ma
teriale au fost achiziționa
te cu întîrziere. încă nu 
dispunem de toate stațiile 
de acționare necesare trans
portoarelor, iar stîlpii de 
susținere aduși pentru re- 
condiționane sînt puțini. A- 
bia vineri a sosit 
pentru blindaje, iar

organizați în patru schim
buri".

i’amfil VLAlCU, șef 
de formație : „Ne-am mo
bilizat cu toții pentru a 
pune cît mai curînd în 
funcțiune această capacita
te de care depinde realiza
rea planului de cărbune. 
Sîntem însă pe cale de a 
nu mai putea continua lu- Sîmbătă au lipsit 
crările de echipare. Doar 
50 de stîlpi hidraulici și tot 
atîtea grinzi de susținere 
ne-au fost asigurate pînă 
acum din cele 780 bucăți 
necesare în abataj. Am 
montat ieri (duminică, 25 
martie, activitatea fiind 
organizată datorită urgen
ței în „foc conținu" — n.n.) 
45 de scocuri blindate pen
tru transportul combinei, 
celelalte nefiind sosite în
că la front. Deși au mai 
rămas doar cîteva zile pînă 
în aprilie, .așteptăm să ne 
sosească abia de acum 
înainte majoritatea stați
ilor de acționare și întoar
cere, atît pentru transpor
toarele pe strat cît și pen
tru galeriile colectoare".

Dumitru GLIGA, maistru 
minier la sectorul 1 : „în 
viitorul abataj se lucrează 
cu înaltă răspundere mun
citorească. Totul depinde 
însă de felul în care 
sînt asigurate utilajele 
materialele necesare".

Iosif FILIMON, 
principal, atelierul 
nic : „Primele 45 de 
blindate au fost 
spre abataj. Alte 16 
azi în lucru în < 
minei, ca și prima 
de acționare, sosită 
sîmbătă în 
Miercuri, stația va fi gata".

ne
și

maistru 
meea- 

scocuri 
trimise 
se află 

atelierul 
i stație 

abia 
depozit.

tablă 
pînă 

piulițe 
„metric 20“ pentru asam- . 
blarea racletelor. Ne-am 
confruntat și cu lipsa de 
oxigen pentru sudură". - 

Am urmărit în atelierele 
și incinta minei cum se 
materializează lucrările ne
cesare noului abataj. Ieri 
dimineața, un nou lot de 
scocuri pentru transportoa
re se aflau în lucru urmînd 
să fie trimise în schimbul 
II la front. în depozit sosi
seră deja grinzi noi de sus
ținere, dar expedierea lor 
în subteran nu era încă or
ganizată. Se găsea, de ase
menea, lanț, dar asambla
rea urma să înceapă abia 
în zilele, următoare. în a- 
telierpl de recondiționat 
stîlpi hidraulici munca se 
desfășura ca de obicei, fă
ră -ca lucrătorilor să li se 
traseze ca sarcină de ur
gență execuția stîlpilor 
destinați noii capacități de 
producție. Pe de altă parte, 
deși la LM. Livezeni se 
află detașată o formație a 
T.R.LU.M. Petroșani, a- 
ceasta n-a fost angrenată, 
deocamdată, în nici un 
fel, la sprijinirea acțiunii 
de punere în funcțiune a 
abatajului. Am solicitat în 
aceeași problemă opinii din 
partea unor specialiști din 
compartimentele mecanic 
și de producție ale C.M.V.J.

• (Urmare din pag. 1)

tantin Preda, Abla Boyle, 
Ludovic Luca, Ion Tîrță, 
Ion Iliev, Ilie Pintilie, Ma
ria Luca.

Au încercat, însă fără 
deplin succes, să schimbe 
aspectul locului pe care es
te amplasat containerul 
pentru resturi menajere și 
locatarii blocului nr. 10 din 
strada Saturn, între care 
i-am întîlnit pe Constantin 
Frusina, Gheorghe Dobriță, 
Pavel Covaci, Constantin 
Manole, Hamlet Sardi, 
Constantin Mocanii și Ionel 
Epuraș. în vederea amena
jării unei platforme pen
tru cântainer le-ar trebui 
cîteva basculante de zgură. 
Ridicăm doleanța lor în a- 
tenția E.G.C.L. Petroșani.

Pe Strada Venus, la blo
cul nr. 3, ne-a întîmpinat

Ana Iaconi, responsabila 
blocului. Pe zona verde a 
scării a H-a lucrau însă la 
nivelarea grămezilor de pă- 
mînt aduse recent numai 
locatarii Aurelia Constanța, 
Dan Alexandrescu, Cons
tantin Tănase și Nicolae 
Berchi. Nicolae Zecheru, 
membru al comitetului a- 
celuiași bloc, ține să ne 
spună : „Scara I în care 
locuiesc, numără 20 de gar
soniere și 20 de apartamen
te. în ce privește familiștii 
din apartamente, ei răspund 
Ia toate chemările. (Petru 
Jude, Dionisie Hegedus, 
Gheorghe lovu. Maricica 
Stoica, Paraschîva Condu- 
rache. Doina Vladislav. 
Maria Marghit, Livia Carol, 
Mircea Bican și Constantin 
Voichescu, tocmai termina
seră de pus la punct zona 
verde aparținătoare scării

artistică. în asemenea con
diții se justifică lipsa pu
blicului atît de așteptat la 
ediția a VllI-a a festivalu
lui „Cîntecul adîncului" 
care rie-a demonstrat că 
este calitativ inferioară a- 
nilor trecuți. Sîntem con
vinși că întreaga manifes
tare ar fi avut de cîștigat 
dacă era deschisă nu nu
mai oamenilor muncii din 
întreprinderile miniere, de 
petrol, geologie și energie 
electrică, ci tuturor tineri
lor din țară, dar cu condî-t 
ți a ca ei să aducă în cona 
curs, pe lingă indispensa
bilul talent, creații inspia 
rate și dedicate oamenii»? 
acestor locuri de munci, 
Numai în acest fel festiva* 
Iul „Cîntecul 
poate fi o largă 
vă competiție a 
o manifestare a 
culturii și ariei 
care să depășească Valea!

„Sînt pentru a patra oi» 
ră la acest festival, ne spu* 
nea compozitorul George 
Grigoriu. președintele jua 
riului. în asemenea ocazii 
sînt interesat de talente, de 
speranțe ale muzicii ușoa
re. Și aici, în aceste două 
zile, am auzit cîteva astfel 
de promisiuni, dar în anii 
trecuți erau 
Pentru că de 
curs, să nu 
lansat tinere 
Gina Pătrășcoiu, 
aici în Valea Jiului, 
Doina Stănescu. Pentru a- 
cest festival trebuie făcut 
mai mult și aici mă- gîn- 
desc chiar la noi. la com
pozitorii de mujică ușoară".

T. STATARU

schimb, a fost a- 
tematic, realizarea 
însă, exprimarea 

au fost deficitare, 
opt ediții ale fes

tivalului „Cîntecul adîn
cului" s-au prezentat zeci 
de poezii frumoase, inspi
rate din generoasa temă a 
muncii și vieții minerului. 
Cunoscute - de Uniunea 
Compozitorilor din țara 
noastră, multe din aceste 
creații literare pot fi pen
tru compozitori un motiv 
de inspirație și o contri
buție la diversificarea de 
conținut a muzicii ușoare.

Mișcarea artistică de a- 
matori din Valea Jiului a 
fost insuficient și inegal 
reprezentată în festival. In- 
terpreții de muzică ușoară 
(cu excepția celor distinși 
cu premii) sînt doar la în
ceput de drum, problema 
îndrumării lor permanente 
fiind de mare și actuală 
importanță, trebuie apreci
ată ca atare. Poezia, arta 
plastică, fotografiile și ca
ricatura au avut același ca
racter de inegală valoare

adîncului" 
și atractâ* 
talentului* 
educației, 
socialiste,

acorda sprijin I.M. Lîve- 
zeni în achiziționarea ime
diată a unor utilaje.

Deși ajutorul s-a cerut tîr
ziu, combinatul a 
acțiuni proprii pentru

Concluzia desprinsă din faptele constatate în ca
ducul anchetei și opiniile exprimate de interlocutori 
este că întârzierile se datoresc în bună măsură lipsei de 
prevedere, încetinelii și interesului scăzut cu care com
partimentul mecanic al minei, cel -de aprovizionare u- 
neori, precum și conducerea întreprinderii au acționat 
pentru pregătirea tohnico-materială a acestei noi ca
pacități de producție. Cu un efort sporit în această 
direcție, ritmul echipării noului abataj poate și trebuie 
să fie intensificat de acum înainte, astfel incit noua 
capacitate să intre cît mai curînd în fluxul produc
tiv la I.M. Livezeni.

inițiat
a

mai multe, 
la acest con- 
uitâm, s-au 

interprete : 
crescută 

ți

Constructorul a așteptat un trimestru
• (Urmare din pag. I)

fi predate pînă In 15 iunie, 
într-un stadiu avansat am 
ajuns cu blocul 1 A, care, 
deși atacat mai tîrziu, a 
fost ridicat foarte repede ; 
acum mai avem de pus 
covorul PVC, cel mai tîrziu 
pînă în 15 aprilie vom 
încheia și lucrările la fa
țadă". Intr-un stadiu ase
mănător se află și celelal
te două blocuri care, după 
cum spuneam, vor fi ter
minate în prima parte a 
anului. Cu toate acestea si
tuația nu este tocmai bună 
pe șantierul din Vulcan. 
De ce ? Pentru că la aces
te trei blocuri lucrările au 
fost începute încă din a- 
nul trecut, însă datorită 
restanțelor mari înregistra
te nu au putut fi predate 
la timp, în anul 1978 deci, 
urmînd să fie predate în 
acest an. Oricum, blocurile 
vor fi predate. Ce se întîm- 
plă însă cu obiectivele ce 
trebuie atacate în anul 
1979 ? La această întreba-

re, cel puțin 
nu se poate 
puns concret, 
aproape un trimestru, încă 
nu se cunoaște precis în
tregul volum de lucrări ce 
se vor executa. Mai precis. 
Despre locuințe se vorbeș
te doar evaziv. Ar fi 
de un bloc al cărui 
ficiar este Ministerul 
țrucțiilor Industriale, 
pînă în prezent nu 
documentație, amplasamen
tul nu se cunoaște, cit des
pre finanțare... nici vorbă. 
Or, pentru ca un șanțier 
să-și desfășoare activitatea 
în bune condiții „ar tre
bui să aibă cel puțin cîte 
un bloc la fundație, unul 
la structura de rezistență 
și unul în faza de finisare" 
— este de părere șeful șan
tierului. Tocmai de aceea 
lie șantierul din Vulcan se 
așteaptă atacarea altei lu
crări. Cine urgentează a- 
cest lucru ?

Fără îndoială, construc
torii nu stau cu brațele în
crucișate. în timp ce unii

deocamdată, 
da un răs- 
Deși a trecut

vorba 
bene- 
Cons- 
însă, 

există

lo
de

de

se ocupă de încheierea lu
crărilor la blocurile aflate 
în finisare, alții lucrează 
la canalizări, iar o parte 
Ia alte trei obiective aflate 
în lucru : un cinematograf, 
o grădiniță cu 225 de 
curi și fabrica de pîine 
la Livezeni.

Ne-am interesat și
stadiul lucrărilor la aceste 
obiective. La cinematograf 
se pun planșeele peste aco
periș, la grădiniță încă se 
lucrează la fundație (aici 
se va aduce o macara de 
la blocul 1A pentru inten- 
sificarea lucrărilor), iar la 
fabrica de pîine de la Li
vezeni zilnic se toarnă 
30—40 mc de betoane. în 
acest punct de lucru dată 
fiind importanța obiectivu
lui, au fost concentrate ce
le mai bune echipe. De aici 
și ritmul intens înregistrat 
zilnic pe șantier.

Despre situația obiective
lor din planul anului 1979 
la care încă ,nu sînt ataca
te lucrările am discutat și 
cu ing. Emilian Tomulesca,

directorul Grupului II de 
șantiere Valea Jiului, care 
ne-a informat că pentru 
cele patru obiective — ma
gazinul industrial, comple
xul de alimentație publică, 
hala agroindustrială și ma
gazinul de mobilă — nu 
sînt asigurate documentați
ile și amplasamentele. Cît 
despre finanțare nu se poa
te vorbi din moment ea 
primele două condiții ne 
sînt asigurate. în privința 
viitoarelor blocuri din 
Vulcan nu se poate spune 
cu certitudine cînd vor fi 
atacate lucrările, însă exis
tă șanse ca în acest an 
șantierul de aici să încea
pă construcția unui singur 
bloc pentru M.C. Ind. O 
dată precisă totuși nu sa 
cunoaște.

Din cele văzute și aflate 
pe șantier am desprins o 
concluzie: la grupul T.C.H., 
după un trimestru încă 
nu se prea știe ce trebuie 
făcut în cursul anului la 
Vulcan.

Susținute acțiuni de
I). Cei din garsoniere, care 
sînt în majoritate cadre 
didactice și medicale, nu 
participă la acțiunile de 
înfrumusețare.

VULCAN
în fața blocului Bl de 

pe bulevardul Victoriei pre
ședintele blocului, Nicolae 
Molnar, se consulta cu cî- 
țiva locatari asupra locului, 
unde vor fi plantate tufele 
de trandafțri. „Am termi
nat curățitul și săpatul zo
nelor verzi. Mai avem de 
plantat flori și arbori ora- 
mentali" — ne spunea pre
ședintele. Am notat nume
le celor prezenți : Victor 
Silion, Gheorghe Bighian,

Timotei Cioc, Mișa Nico- 
lescu, Emil Mușoiu, Gheor
ghiu Marinescu, Nicolae 
Cioflică, Alexandru Maruș- 
că, Ernest Bohm, Ion Ste- 
garu, Paraschiva Portase, 
Anica Cușan, Augustin Ta- 
nislav.

LUPENI
Pe Aleea Narciselor, în 

dreptul blocului nr. 6 ne a- 
propiem de cîțiva bărbați 
și femei care mînuiau de 
zor hîrlețe, lopeți și gre
ble. „împreună cu vecinii 
mei Francisc Szakacs; Iorgu 
Ciuciu, Elena Ciures și 
Ipsif Kardos, pregătim ron
durile pentru flori și zona 
verde"— ne-a relatai pre

ședintele blocului Gheorghe 
Andraș.

Aleea Plopilor. în frun
te cu președintele blocului 
nr. 1, Vasile Oprea, loca
tarii Gheorghe Bologa, Ion 
Cătană, Ion Bărbuș, Ale
xandru Dolhănescu, Mar
tin Venczel, Ilie Chelaru, 
Ion Apostol. Traian Pampu 
și Vasile Gore curățau, să
pau și greblau terenul din 
jurul blocului, amenajau lo
cul de joacă al copiilor. în 
curînd aici se vor planta 
flori și arbori ornamentali.

URICANI
în Bucura, cel mai tînăr 

cartier al orașului, puteau 
fi văzuți muncind zeci de

cetățeni. Notăm numele ce
lor care lucrau la amena
jarea rondului de flori de 
lingă blocul Bl : Elena 
Huruban, Ion Ciobanu, Vic
tor Avram, Vasile Suciu, 
Maria Graur, Victoria Po- 
povici, Elena Beretzki, Ion 
Kiraly, Ludovic Szabo. Vic
tor Porpală. Vizavi, la 
blocurile nr. 6 și C 8 facem 
cunoștință cu președinții 
de -bloc Ladislau Veres și 
Ion Ciurea. cu cetățenii 
Costel Feraru, Gheorghe 
Damian, Traian Covacu, 
Daniel Roșu, Ion Pădurar.

După cum ne informa 
tovarășul Petru Făgaș, se
cretar adjunct al comitetu
lui orășenesc de partid, în 
Uricani au fost amenajați 
pînă acum peste 350 mp 
de teren, care vor forma 
noi zone verzi ale orașului.
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„Daciadei“

Crosul pionierului'* la Petroșani.

Duminică, 25 martie a.c. 
în toate localitățile Văii 
Jiului a avut loc deschide
rea festivă a celei de-a Il-a 
ediții, de vară, a „Daciadei". 
La întrecerile de debut au 
participat peste 6 000 de ti
neri.

La Petroșani cei peste 
900 de participanți s-au în- 
tîlnit pe platoul Liceului 
de matematică fizică unde 
a avut' loc festivitatea de 
deschidere. Au urmat apoi 
întrecerile.

CROS. Pe strada princi- 
x pală a orașului s-a desfă

șurat etapa pe localitatea 
Petroșani a „Crosului pio
nierului" și „Crosul tine
retului". Din cei peste 600 
de participanți, reprezen- 
tînd școlile generale nr. 1, 
2, 4, 5, 6 și 7 și cele 3 li
cee, repartizați pe grupe de 
vîrstă, s-au stabilit primii 
10 clasați care vor partici
pa la etapa municipală ce 
va avea loc la data de 1 a- 
prilie a.c. Iată cîștigătorîl 
pe categorii și rlasamentele 
pe școli „Crosul pionieru
lui" : 10—12 ani fete:
Deîia Giurcă, băieți. Lu
cian Bota. 13—14 ani fete : 
Elena Radu, băieți, Marius 
Vîleeanu. „Crosul tineretu
lui" 15—16 ani fete : Ste
luța Arsenic, Lie. ec.. băieți, 
Gheorghe Coșoveanu. Lie. 
matematică fizică, 17—19
ani fete: Elena Trocan, 
G.S.M.. băieți : Petru Dră- 
goescu, G.S.M. Peste 18 ani 
fete : Aurora Pociovăliștea- 
nu, I.M.P. și băieți : loan 
David, I.M.P.

HANDBAL. Pe terenurile 
C.S.Ș., școlilor generale nr. 
4, 5 și 6, au avut loc tur
nee de handbal la licee și 
școli generale (fete și bă
ieți) la care au participat 
20 de echipe.

Aurel SLABII

DIVIZIA A

* Sport ♦ Sport• Sport ♦ Sport

ȘTIINȚA PETROȘANI
- DINAMO BUCUREȘTI 

19—10 (13—0). Fără doar
și poate, duminică Știința 
Petroșani s-a întrecut 
sine, cincisprezecele 
dențesc a obținut cea 
categorică victorie în fața 
eternei sale .rivale, ~ ’ 
mo București.

Iată cum s-au 
scris punctele care, 
consfințit meritata 
torie a studenților 
neri : min. 20 Tudose trans
formă o lovitură de pe
deapsă, min. 31 Ion Floren
tin finalizează prin esșai o 
acțiune a înaintării Știin
ței, iar Tudose transfor-

mă ; min. 36, Ghiță inter-* 
ceptează o degajare a lui 
Nica ridicînd scorul re
prizei la 13—0 în favoarea 
petroșănenilor.

în primele secunde ale 
reprizei a doua Zamfirescu 
reduce din handicap prin- 
tr-un essai. Tudose, în min. 
60 transformă admirabil o 
lovitură de pedeapsă de 
la-centrul terenului, repe- 
tîndu-și reușita în min. 74 
de la o mai mică distanță, 
după ce în urmă cu 5 mi
nute Baciu (essai) și Nica 
(transformare) reușiseră 
înscrierea ultimelor 6 punc
te dinamoviste.

Divizia A

Intre ofensivă cu „plumb 
in ghete și n apărare ermetică

JIUL - F.C. BIHOR 0-0

Deși au manifestat 
netă superioritate, 
ritorială, 
versarii, în cea mai 
re parte a timpului, 
jumătatea lor de teren și 
chiar masîndu-i uneori mi
nute întregi în propriul 
careu, localnicii nu au pu
tut obține decît un punct. 
Tot travaliul echipei con
cretizat prin presing și o 
amplă circulație a mingii 
a fost anulat de o lacună 
esențială, pasa decisivă de
fectuoasă.

Jiul inițiază atac după 
atac. Prima mare ocazie a 
gazdelor de a deschide sco
rul este ratată de Sălăjan 
în min. 9 ; singur cu Albu 
în față, șutează pe lîngă 
poartă. Mulțescu, Dumitra- 
che și Bucurescu irosesc și 
ei mari ocazii.

Repriza a doua începe 
tot în aceeași notă de do
minare a gazdelor, care, 
în min. 46, au cea mai 
mare ocazie a meciului de 
a înscrie: Sălăjan este 
faultat în careu și, cum e- 
ra și firesc... penalty. Este 
executat slab de Dumitra- 
che și 
ind pe

o 
te- 

ținîndu-și ad- 
ma- 

în

portarul Albu, fi- 
fază, prinde.

tt

Apărindu-se cu dîrzenie 
și siguranță rar întîlnite, 
respingînd cu brio atacurile 
în valuri, însă cam haoti
ce, ale gazdelor și cînd „zi
dul" din fața lui Albu a 
fost străpuns, portarul o- 
rădean a constituit un obs
tacol de netrecut pentru 
înaintașii Jiului. Jiul a 
lansat contraatacuri tăioase, 
frontale, prin Stoica, Stoi- 
cliiță și Sălăjan, care, însă 
s-au pripit în situații 
vorabile, chiar cînd. 
gan, Kiss sau Zore, 
de coechipierii 
Și mijlocași, au 
spectatori. Jiul forțează rit
mul jocului, vine și . cu 
Ciupitu și Rusu în atac, 
dar soarta, meciului fusese 
jucată în minutul 46.

Scorul alb exprimă ra
portul nedecis între o o- 
fensivă cu „plumbi" în ghe
te și o apărare ermetică. în 
consecință, „punctul de 
aur" cîștigat la Petroșani 
va cîntări foarte mult pen
tru echipa din Bihor și în 
același timp trebuie să 
dea de gîndit și conducerii 
clubului Jiul.

fa-
Bi- 

„rupți" 
marginali 

rămas...

Emil DEMIAN

Divizia C
Minerul Lupeni — Constructorul Țg. jiu 

(3-0)3-0
Scorul ar putea lăsa im

presia că echipa minerilor 
din Lupeni a învins 
probleme. Dar nu a 
așa ! Este adevărat că 
nerul Lupeni a avut o 
mă repriză ' foarte bună, 
cînd și-a depășit adversa
rul la toate capitolele. în 
această parte gazdele au 
inițiat atac după atac la 
poarta lui Păsărin. Prin 
incursiuni în forță, rapide 
și variate construite de 
Covaci și Stoica, Construc
torul Tg. Jiu a fost obliga
tă să se apere supranume- 
ric, cu mijlocașii „lipiți" 
de fundașii centrali.

In min. 9, la o cen
trare primită de la Popa, 
Covaci șe înalță dintr-un 
buchet de jucători și tri
mite cu capul spre poartă, 
portarul scapă mingea și 
Staicu fiind pe fază îns
crie : 1—0. în min. 35 Do- 
san înscrie din 11 m și 2—0. 
La numai trei minute Stai
cu ridică scorul, în .urma 
unei pase primite de 
Covaci (în mare vervă 
joc): 3—0.

După pauză oaspeții 
cu insistență la atac, 
unde a rezultat o întrece
re echilibrată, cu atacuri de 
o parte și de alta, dar și 
cu ratări. Mulțumită - de 
rezultat, echipa minerilor

fără 
fost 
Mi- 
pri-

la 
de

rit-

Divizia C 7 Divizia C 8
REZULTATE TEHNICE: ,V 

Craiova — F.C. Argeș 1—0; 
A.S.A. — Steaua -1—0 ; F.C, Baia 
Mare — F.C. Corvinul 1—9 ;
S.C. Bacău — Chimia 1—0; Poli.

2—0
Olimpia 

0—0 ; 
i-i;
3—1.

Timișoara — Poli. Iași 
Gloria Buzău — F.C.
2—0 ; Jiul — F.C. Bihor
U.T.A. — C.S. Tîrgoviște 
Dinamo — Sp. studențesc

CLASAMENTUL
F.C. Argeș 22 12 3 7
Dinamo 22 10 7 5
Steaua 22 11 4 7
F.C. Baia M. 22 12 2 8
C.S. Tîrgov. 22 10 5 7
U. Craiova 22 8 8 6
S.C. Bacău 22 10 4 8
Sp. stud. 22 9 5 8
Jiul 22 9 4 9 :
„POli" Iași 22 8 5 9 :
Gloria Buzău 22 9 3 10
A.S1A. 22 8 5 9 :
F.C. Olimpia 22 9 2 11 :
F.C. Corvinul 22 8 3 11 :
„Poli" Tim. 22 8 3 11 :
U.T.A. 22 6 6 io :
Chimia 22 6 5 ii :
F.C. Bihor 22 5 6 11 :

33-20
28-15
37-23
24-21
27-20
27- 18
28- 21
30-28
26-31
22- 25
26-32
28-35
20- 32
28-31
21- 25
28-30
23- 38
22- 33

(Miercuri,
F.C. Baia

27
27
26
26
25
24
24
23
22
21
21
21
20
19
19
18
17
16

ETAPA VIITOARE
28 martie): Chimia —
Mare, Dinamo — C.S. Tîrgoviște, 
F.C. Argeș — AS. A., F.C. Bihor
— U. Craiova, Steaua — Gloria, 
S.C. Bacău — Poli. Timișoara, 
U.T.A. — F.C. Corvinul, Poli Iași
— Sp. studențesc, F.C. Olimpia
— Jiul.

din Lupeni, a slăbit 
mul jocului, trimițînd 
mingi la întîmplare. Invin- 
gătoarea nu s-a ridicat to
tuși la nivelul așteptat de 
numeroșii și inimoșii su
porteri prezenți la meci.

D. EMIL

Minerul Vulcan — 
Gloria Drobeta Țr. 
Severin 1—1 (0-0)
Lipsa aproape cu desă-. 

vîrșire a șuturilor la poar
tă, inexistența unei idei 
tactice de joc (manifestată, 
mai ales, la gazde), o linie 
de atac ineficientă („omul 
de gol-1 întîrzie să apară), 
un arbitraj părtinitor. Pe 
scurt aceasta ar fi carac
teristica partidei de dumi
nică de pe .stadionul din 
Vulcan. Spunem aceasta

deoarece Minerul a întîl- 
nit o echipă mai mult de-* 
cît modestă, aflată în 
pragul desființării (după 
cum afirma căpitanul 
echipă severinean), 
toate acestea oaspeții 
știut să-i țină în șah 
mineri timp de 
nute, din acest i 
venind chiar 
prin înscrierea f 
urmare a unui 
Ia care gazdele, 
nu sînt capabile să-i facă 
față.

Văzîndu-se conduși pe 
propriul .teren jucătorii 
Minerului se aruncă or
bește, dar și haotic, în 
atac însă fără rezultat. în' 

:imin. 61 Bălosu cade în 
careu, arbitrul acordă (cam 
ușor) penalty, dar Stoe- 
nescu execută fără vlagă, 
dîndu-i posibilitatea porta-1 
rului severinean (pînă a- 
tunci nesigur în interven-* 
ții) să se afirmefc Oaspeții 
prind curaj, se apără cu 
dinții, rezistă '" pînă îți 
min. 89 cînd Nemeș în
scrie aducînd egalitatea pe 
tabela de marcaj.

C. A. VOINESCU

de 
Cu
au 
pe 

mi-t 
de-

48 de 
minut 

superiori, 
golului, ca 
.contraataa 
, greșind

Cele mai bune gimnaste ale țării 
au adus omagiul lor fruntașilor 
în producție din județul Hunedoara

REZULTATE TEHNICE ;
Constructorul Craiova — Lotru 
Brezoi 0—0, Bistrița Băbeni — 
C.F.R. Craiova a—3, Minerul 
Lupeni — Constructorul TG. Jiu 
3—0, Dierna Orșova — Chimis
tul Hm. Vîlcea 1—0, Pandurii 
Tg. Jiu — Metalurgistul Sadu 
6—1, Minerul Motru — Progre
sul Băilești 5—1, Metalul Rovi
nari — Unirea Drâgășani 2—1, 

.Minerul Vulcan — Gloria Dro
beta Tr. Severin 1—1.

CLASAMENTUL
3
4
6
5
6

Pand. Tg. Jiu
C.F.R. Craiova
Min. Lupeni
Dierna Or.
Min. Vulcan
Cohstr. Cv.
Met. Rov.
Lotru Brezoi 
Min. Motru
Chim. Rm. V. 
Gl. Dr. Tr. S.
Met. Sadu
Unirea Drăg.
Prog. Băilești 
Bistr. Băbeni 
Constr. Tg. Jiu

ETAPA VIITOARE:
Drobeta Tr. Severin — 
Motru, Lotru Brezoi — 
Rovinari,' Chimistul Hm.
— Constructorul Craiova, Meta
lurgistul Sadu — Unirea Dră- 
gășani, C.F.R. Craiova — Mine
rul Vulcan, Minerul Lupeni — 
Dierna Orșova, Progresul Băilești
— Pandurii Tg. Jiu, Constructo
rul Tg. Jiu — Bistrița Băbeni.

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

14 1
10 4
11 1
10 3
7 5
6
8
8
6
7
6
4
6
5
6
6

6
2
2
4
2
3
6
2
4
2 16
1 11

6
8
8
8
9
9
8

10
9

33-16 24
38-18 23
32-22 23
22- 21 19
24- 25 18
25- 29 18
17-23 18
31-24 16
20-22 16
23- 39 15
26- 29 14
25- 34 14
26- 35 14
19-44 14
21-31 13

Gloria 
Minerul 
Metalul

Vîlcea

REZULTATE TEHNICE : 
Vulturii textila Lugoj —. Lami
norul Nădrag 2—1, Metalul Boc
șa — Gloria Reșița 4—2, Minerul 
Ghelar — Unirea Tomnatic 1—0, 
Minerul Oravița — I.C.R.A.L. Ti
mișoara 3—0, Electromotor Timi
șoara — Știința Petroșani, 1—2, 
Metalul Oțelu Roșu — C.I.L. Blaj 
4—0, Metalul Hunedoara — 
C.F.R. Simeria 0—1, Unirea Sîn- 
nicolaul Mare — Unirea 'Alba 
Iulia 1—0.

CLASAMENTUL
3 4 
2 5
4 6 
4 6 
4 6

7
8 
7 
7 
7
9- 20-22 
9 
9 
9 
9 
9

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

11
11
8
8
8
8
9
7
7
6
7

18 7
6
6
5
4

rată operă arhitectonică.
Publicul prezent a avut 

ocazia să vadă în premieră 
absolută noile programe 
cu care componentele echi
pei naționale se vor alinia 
la startul marilor competi
ții internaționale ale anu
lui — campionatele, euro
pene și campionatele mon
diale. Cu vii aplauze au 
fost răsplătite exercițiile 
Nadiei Comăneci, care la 
toate aparatele a evoluai 
cu ' programe noi, conțintnd 
elemente de mare dificul
tate. De asemenea, merita
te aplauze au declanșat e- 
voluțiile celorlalte 
nente ale lotului : 
Eberle, Marilena 
Marilena Vlădărău, < 
Itu, Melita Ruhr,

Intre numeroasele mani
festări sportive organizate 
cu scopul de a marca des
chiderea noii ediții, de va
ră, a competiției naționale 
„Daciada" s-a numărat fi 
spectacolul „Sport și mun
că", ce a avut loc sîmbătă 
după-amiază în Sala spor
turilor din Deva fi care a 
fost dedicat fruntașilor in 
producție din județ.

Spectacolul a evidențiat, 
totodată și rezultatele con
crete ale activității desfășu
rate în anul ce a trecut de 
la întemeierea, la Deva, a 
noului centru de gimnasti
că sportivă. Cum sublinia 
în cuvîntul de deschide
re, antrenorul emerit Bella 
Karolyi, apariția publică a 
noii echipe de gimnastică a 
țării, pentru prima dată în 
1979. constituie o reflecta
re cum nu se poate mai 
grăitoare a grijii și spriji
nului cu care comitetul ju
dețean de partid, organele 
județene și locale de stat, 
de masă și obștești, forurile 
sportive republicane și lo
cale au încurajat constitui
rea și consolidarea centru
lui de gimnastică din De
va. Datorită acestui sprijin, 
la Deva funcționează în 
prezent o școală cu pro
gram special de gimnastică 
și atletism, dotată cu cele 
mai moderne cabinete de 
lucru, cu aparatele specifi
ce Gimnasticii, iar de cu- 

r’ ' cu o nouă sală spe
cie gimnastică, adevă-

34-15 25
27- 16 24.
30-20
32-27
28- 26
30-22
21-15
23-20
17-27
26-25

Vuit. tx. Lugoj 
Unirea S.M.
Unirea Tom. 
Știința Petr. 
Min. Oravița 
Lam. Nădrag 
Unirea A. I.
Min. Ghelar
I.C.R.A.L.
Electron). Tim 
Met. Oț. Roșu 
Met. Bocșa 
Gloria Reșița 
C.F.R. Simeria 
Met. Huned.
C.I.L. Blaj

ETAPA
Reșița —
.Știința Petroșani — Unirea Sîn- 
nicoKu] Mare, Unirea Alba Iulia
— C.I.L. Blaj, Laminorul Nădrag
— Unirea Tomnatic, Minerul O- 
ravița — Minerul Ghelar, Me
talul Hunedoara — Electromotor 
Timișoara, I.C.R.A.L. Timișoara
— Metalul Bocșa, C.F.R. Simeria
— Vulturii textila Lugoj.

18
18
18
18

23-32
26-28
16-24
14-31
12-27

Gloria

20
20
20
19
19
18
18
17
16
16
15
15
14
13

I

!
5

3
1
4
4
5
2
2
3
3
4
5

VIITOARE :
Metalul Oțelul Roșu,

1/

k.

compo- 
Emilia 

Neacșu, 
Cristina 

, Anca 
Chiș, Dumitrița Turner, Ro- 
dica Dunca.

In spectacol, însă, au e- 
voluat trei generații de 
gimnaste așa că de apre
cieri s-au bucurat și com
ponentele echipei de junioa
re a țării, ca și „bobocii", 
micuțele din clasa 1, care 
fac primii pași, cu dezin
voltură, pe urmele colege
lor lor mai mari, campioa
nele. Multă dragoste s-a 
manifestat față de nonșa
lanța cu care Dana Silvas, 
și-a condus echipa de „bo
boci" sau cu care a evoluat 
la birnă.

„Sport și muncă" a fost 
o reușită deplină.

S. GORUN
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EA CASA ALBA A AVUT LOC

DAMASC 26 , (Agerpres). 
—■ Secretarul general al 

. Partidului- Baas Arab So
cialist, președintele Repu
blicii Arabe Siriene, Ha
fez Al-Assacl, l-a primit la 
25 martie pe trimisul per
sonal al tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar ge
nera! al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Vasile Pun
gan. ■ t' ,

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu a fost 
înmîiiat șefului statului 
sirian un mesaj de prie
tenie. împreună cu cele 
mai bune urări de sănăta
te și fericire personală, de 
prosperitate și progres 
continuu poporului arab si
rian prieten.

Mulțumind călduros pen
tru mesajul adresat, se
cretarul general al Parti
dului Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii A- 
rabe Siriene a rugat, la 
rîndui său,,să șe. transmită 
secretarului general al 
Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii .Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceausescu,, 
un salut frățesc și prie
tenesc, sănătate Și ' fericire 
personală. . iar poporiilui 
român prieten, cele mai 
sincere urări de prosperi-

.țațe și bunăstare, de noi ședintelui Republicii So
si importante succese în o- cialiste România, tovarășul 

Vasile Pungan, a adresat 
președintelui Comitetului 
Executiv al O.E.P. un sa
lut de prietenie și solida
ritate, împreună cu 
pentru poporul arab 
lestinian

. pirați ilor 
gitiîne.

Yasser

și importante, succese în o- 
pera de făurire a societă
ții socialiste în România.

- Hafez El-Assad a expri
mat deosebita satisfacție a 
conducerii de partid și de 
stat siriene pentru spiri
tul deosebit de sincer și 
prietenesc al relațiilor din
tre Siria și România și a 
dat o înaltă apreciere 
continuității practicii sta
bilite.cu tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu de a se consulta 
permanent în probleme de 
interes comun, atît în ce 
privește extinderea șl'con
solidarea relațiilor de prie
tenie și cooperare econo
mică dintre cele două țări 
și popoare, cit și in pro
bleme internaționale de im
portanță majoră pentru a- 
părareă intereselor cauzei, 
păcii și securității mon
diale..

DAMASC 26 (Agerpres). 
— La 25 martie, la Da
masc, din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușeseu. pre
ședintele Republicii Socia
liste România, a fost trans
mis un mesaj lui Yasser 
Arafat, președintele Co
mitetului. Executiv al Or
ganizației pentru Elibera
rea Palestinei.

In numele șefului
tul ui român, trimisul pre-

urări 
pa- 

de împlinire a as- 
săle naționale le-

ro-

Arafat a rugat 
să se transmită tovarășu
lui Nicolae Ceaușeseu, gu
vernului și poporului 
mân prieten; în numele
său, al conducerii Organi
zației pentru Eliberarea 
Palestinei și al întregului 
popor palestinian înalta 
prețuire și stimă pentru 
sprijinul multilateral, con
secvent- și constant, pe ca
re România socialistă, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
personal, îl acordă cauzei 
drepte și legitime a po
porului arab palestinian.; 
pentru afirmarea, recu
noașterea și materializarea 
voinței sale în direcția fău-

sta- ■

M1NISTRUL AFACERI
LOR EXTERNE AL 
U.R.S.S., Andrei Gromîko, 
și-a încheiat luni, vizita de 
prietenie la Damasc, ple
când spre patrie. In aju
nul plecării oaspetele so
vietic a avut o nouă run
dă de convorbiri cu
fez Al Assad, președinte-, 
le; Republicii Arabe ' Sirie
ne. Au fost examinate, 
după .cum informează 
genția TASS, aspecte 
relațiilor bilaterale, 1 
cum și ale evoluției situa
ției clin Orientul Apro-

Ila-

a- 
ale 

pre-

rarea poziției sale în cât 
drill noului Sistem mone
tar veșt-european (S.M.E.) 
reprezintă obiectivul prio
ritar al politicii guver
nului francez, a declarat 
primul ministru al Fran
ței, Raymond Barre, în- 
tr-un interviu acordat zia
rului- „Elveția". El a sub
liniat, în acest context, 
importanța pe care o are 
pentru fiecare țară de a. 
avea o monedă națională 
stabilă și puternică.

LUNI DIMINEAȚA 
ÎNCETAT DIN VIAȚĂ 
Roma Ugo La Malta,

ririi unui stat liber, in-
dependent..

A fost exprimată, tpto-
dată, voința comună a
celor două părți dc a dez-
volta și consolida pe mai
departe raporturile de prie-
tenie și solidaritate niili-
tantă dintre popoarele ro-
mân și palestinian.

A 
la 

vi
cepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Itali
ei, lider al Partidului Re
publican. La Malfa, în 
vîrstă de 76 de ani, su
ferise sîmbălă dimineața o 
tromboză cerebrală.

și primul ministru al 
radului, Menahem Begin. 
Președintele Statelor Ur
nite, Jimmy Carter, a 
semnat, de asemenea, Tra
tatul în calitate de mar- 

....... ..... tor.
rabă, ebraică și engleză, a Tratatul este însoțit de 
tyKt semnat de președintele 15 anexe și scrisori expli- 
Egiptului, Anwar El Sadat, cative.

WASHINGTON 26 (A-
gerpres). — Luni, la Casa 
Albă, a avut loc ceremo
nia semnării Tratatului de 
pace între Republica A- 
rabă Egipt și Israel. Do
cumentul, în versiunile a-

Rezultatele alegerilor cantonale din franța
PARIS 26 (Agerpres). — 

La Paris au fost anun
țate oficial rezultatele de
finitive ale alegerilor can
tonate din Franța, desfă
șurate în două tururi — 
18 și 25 martie. Aceste 
alegeri sînt organizate din 
trei în trei ani. .pentru 
desemnarea a jumătate 
din numărul total al con
silierilor generali, a că
ror principală misiune 
este aceea de a decide a- 
supra problemelor buge
tare la nivel departamen
tal. Au avut loc alegeri 
în 1847 de cantoane, iar 
corpul electoral s-a pre
zentat la urne în propor
ție de 6 lă sută, una din
tre cele mai ridicate ra
te din perioada postbeli
că.

Principala bătălie 
dat între partidele 
jdrității guvernamentale 
și cele ale t opoziției 
stînga, câștigate de 
vestea din urmă, în 
voarea cărora au 
exprimate 54,7 la 
din sufragii. Astfel, Parti-

■ dului socialist i-au reve
nit 558 de mandate, față 
de 400 la precedentele a- 

. legeri Partidului comu
nist — 228 mandate, cîș- ; 
tigînd 32 în plus; Miș
carea radicalilor de stînga 
— 69 de mandate, pier- 
zînd 7. Alte formațiuni de 
stînga au obținut îm
preună 83 de mandate.; 
Deci, pe ansamblu, ean-
di: lății opoziției 
au câștigat 938 
date.

Partidelor 
guvernamentale 
revenit; în total,
date, din care 430 — U- 
niunii pentru Demot rația 
Franceză (pierzînd 64 
mandate) și 198 —- Adu
nării pentru Republică, 
față de 241 cîțe avusese 
anterior. Alte formațiuni 
politice moderate favora
bile majorității guverna
mentale aii obținut 276 
mandate. In sfârșit, 5 man
date au revenit Unor 
grupări politice de dreap
ta.

de stingă 
de man-

majorității 
le-aiti'

628 nian-

s-a
ma- 

. J?
de 
a- 
fa- 

fost 
sută

6rupul de șantiere 
energoconstrucția Deva-Mintia

A Z Ă1 N C A D R E

direct sau prin transfer, pentru șantierele
Deva și Paroșeni :

— ingineri, subingineri sau tehnician to
pometru ;

— sudori electrici și autogen

Informații suplimentare zilnic la sediul 
Grupului din Mintia sau telefon nr. 13220— 
13221 Deva.

MICA PUBLICITATE

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe. numele Ciolo- 
dan Viprel, eliberată de 
l.M. Aninoasa. Se declară 
nulă. (216)

P1ERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Hâina- 
ru Varvara, eliberată 
I.F.A. Vîșcoza Lupeni. 
declară nulă. (217)

cle
Se

ANUNȚURI DE FAMILIE

FRAN-
și apă-

ției din Orientul 
piat.

STABILIZAREA
CUI,UI FRANCEZ

FACE CUNOSCUT

C. II. V. J.
întreprinderea pentru administrarea 

cantine'or și eaiare Valea Jiului 
PETROȘANI 
ÎNCADREAZĂ URGENT:

\ — sudori. „

— instalatori tehnico-sanitari

— tîmplari

— dulgheri

— zugravi

Informații, zilnic la sediul întreprinderii 
din strada Mihai Viteazul nr. 2, Petroșani.

Casa de economii și consemnatiuni

La tragerile la sorți a libretelor de eco
nomii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme 
pentru anul 1978, C.E.C. a acordat 4871 
autoturisme „Dacia 1300". La aceste trageri 
la sorți din municipiul Petroșani au cîștigat 
asemenea autoturisme un număr de 23 de 
cetățeni.

Depuneri pe aceste librete în vederea 
participării la tragerea la sorți pentru trimes
trul II 1979 se pot efectua la oricare unitate 
C.E.C., pînă la data de 31 martie a.c. 
inclusiv.

COLECTIVUL de 
muncă de la Revizia de 
vagoane C.F.R. Petroșani 
aduce da cunoștință, pe 
această cale, dispariția 
fulgerătoare și prematu
ră din mijlocul lui. la 36 

ade ani, a celui care

BENEA SIMION
scump și drag ortac 
muncă. >

Înhumarea va avea 
loc în data de 27 martie 
1979, ora 14, din strada 
Ecaterina Varga nr. 25 
Petroșani,

11 vom păstra veșnic 
în amintirea noastră. 
(221)

de

SOȚIA îndoliată mul
țumește din suflet cole
gilor demuncă, prieteni
lor și vecinilor care au 
luat parte la înhumarea 
soțului meu

Ing. NEPOMEASCHI
VASILE

Țe-

TV

19,30

RADIO

I

I

me, vă rii
Seară de teatru : 
lut Ion Vlahul", 
dăptare pentru

Cultural: 
rezervă ;

pa-.

11.0.0
11,05
12,00
12,05
clorului

Sînibu-

PETROȘANI : 7 No
I ieipbrie : întoarcerea ;
• Republica : EliberareaI orașului Pragă,; Unirea:

Lanțul amintirilor, se- 
I riile l-l 1.
I PETRILA : Jezebel. 
‘ LONEA : Lăsâți ! ba-
I Ionul să zboare.
• AN

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I să
ANINOASA : 

rii de. vișină.
VULCAN : Vlad 

pes, seriile I-1I.
LUPENI

Colonel în 
Muncitoresc: Cei. 
tru din fotografie.

10.00
Pol- 

episo- 
Telex. 

17,05 In- 
educație. 

17,25 Curs de limbă , en
gleză. 17,45 
Iul național 
României". 18,05 
portaj pe glob : 
gini din Maroc!

9,00 Teleșcoală, 
Roman foileton : 
dark (reluarea 
dului 5). 10,55 
17,00 Telex, 
vățămînt

Festiva- 
„Cîntat-ea 

R<- 
Ima- 

B,.,. „... ______ 18,20
Lecții TV pentru, lu
crătorii din agricultu
ră. 18.45 Concert de
muzică ușoară româ
nească „Savoy '79". 
19.00 Tribuna TV. 19,20 
1001. de seri. 
Telejurnal. 20,00 An
cheta TV : „Competen
ța — condiție a pro-

noului", .20,30 
„Irina 

■ A- 
tele- 

viziune după piesa ..Pris 
beaga" de Vasile Voi- 
culescu. 22J10 pentru 
p rie ten i i rom ante i 
Telejurnal.

șuri.

I 
I
1

I 
I

5.0(1 Buletin de 
5.05 Ritmuri matinale. 
6,00 Radioprogramul di
mineții. 7.00 Radiojur
nal. 8.00 Revista pre
sei. 8,10 Curierul me
lodiilor. 9,00 Buletin de, 
știri. 9.05 Răspundem, 
ascultătorilor. 10,00 Bu
letin de știri. 10,05 
Selecțiuni din operete. 
10,20 Alternanțe . rock 
și folk. 10,40 Miorița. .

Buletin de știri. 
Atlas folcloric.

Buletin de știri.
Din comoara fol- 

nostru. 12,25
Spirit științific revo
luționar în perfecționa
rea statului și . drep
tului socialist. 12,40 Re
pere interpretative.
13,00 De la 1 la 3. 15,00 
Clubul curioșilor. 16.00 
Radiojurnal. 16,20 Co
ordonate economice. 
16,40 Muzică : ușoară. 
17,00 Buletin de știri., 
17,30. Poemele eterne, 
ale inuzicii. 17,50 Mi- 
crorevista șlagărelor. 
18,00 Orele serii. 20,00 
Interpreți ai 
lui și jocului 
gean. 
peisaj' industrial 
temporan. 20,30 
ria pămîntului 
nesc. 21,00 Buletin 
știri. 21,05 
nore. 22,00 O zi in- 
tr-o ora. 23,00—5,00 Non 
stop muzical nocturn

cîntecu- 
dobro- 

20,15 România, 
con- 

Merno- 
româ- 

de
Cadențe so
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