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Brigada condusă de Gheorghe Tonia de la sectorul XI investiții al I.M. I.u- 
peni este o formație de mineri omogenă, pătrunsă de responsabilitatea sarcinilor 
de plan. în foto : brigadierul împrenuă cu cîțiva din ortacii săi.

Au apărut noi cărți 
la librăria nr. 23 din o- 
rașul Lupeni.
Foto : Gli. OETEANU

30 bani

Ieri, în întreprinderi mi
niere și la Casa de cultură 
din Petroșani s-au deschis 
manifestările cuprinse în 
„Decada cărții în Valea 
Jiului", organizată, sub ri
gida Comitetului de cultu
ră și educație socialistă al 
județului Hunedoara, Con
siliului de educație poli
tică și. cultură socialistă al 
municipiului Petroșani, 
consiliilor județean și mu
nicipal ale sindicatelor și 
Centrului de librării De
va, în cadrul „Lunii cărții 
în întreprinderi și institu
ții" (aprilie), ajunsă la ai 
IV-a ediție. Integrată or
ganic în Festivalul națio-

nai „Cîntarea României", 
ediția, a Il-a, manifestările 
care se desfășoară în a- 
ceste zile în Valea Jiului 
sînt dedicate aniversării -ii 
.35 de ani de la eliberarea 
României de sub dominația 
fascistă, celui de-al XII-

Consiliului culturii și e- 
ducației socialiste, Octa- 

de 
du

al 
pre-
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LA MINELE I)IN
VALEA JIULUI

Urgentarea introducerii 
complexului mecanizat

noua
Sub îndrumarea comite

tului de partid și a condu
cerii minei Lupeni, comi
tetul U.T.C.; împreună cu 
comisia profesional-știin- 
țifică de la mina Lupeni, 
a organizat sîmbăta trecu
tă o interesantă sesiune de 
comunicări tehnico-știnți- 
f i ce pe tema: 
„Mecanizarea complexă a 
lucrărilor miniere din sub
teran". La manifestare 
participat tineri de la 
țreprinderile miniere 
Valea Jiului, Centrul

tot parcursul. lunii tîrziat. Astfel, planul în- 
................ ”~a clinat de pe stratul 12, sub 

orizontul 575, și cel de pe 
stratul 13, deasupra nive
lului 512 ca și camera de 
montaj a secțiilor comply

DECADA CĂRȚII 
IN VALEA JIULUI

aii 
in

din- 
de 

calcul Petroșani și de la 
cele trei preparății.

In cadrul acestei acțiuni, 
au fost prezentate referate
le : „Posibilități de elimina
re a denivelărilor la tăie
rea cu plugul în abatajele 
complex mecanizate", în
tocmit de ing. Ion Gâf-

C. GRAURE

(Continuare io pag. a 2-a)
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Orchestra de muzică 
populară „Plaiurile Bis- 

i. triței" din Bacău susține 
astăzi (orele 17 și 20) in 

, sala Casei de cultură din 
i Petroșani spectacolul „La 

hanul melodiilor". In pro
gram se află interpret! 
cunoscuți publicului — 
Mia Braia, Luereția Cio
banii, Angela Moldovan 
și alți soliști de muzică 
populară îndrăgiți de pu
blicul nostru. (T.S.)

. # _— ------
A sunat telefonul. Me

dicul Virgil Martin, șeful 
Centrului de recoltare și 
conservare a sîngelui din 
Petroșani, ne-a făcut cu
noscută necesitatea de a 
veni urgent în ajutorul 
minerilor Petrișor Poptl- 
ță și Ernest Buga de ia 
I.M. Lonea, aflați în spi
tal. Am început mobili
zarea donatorilor de sîn-

Ia

Pe
niarlie, colectivul I.M. Ei- 
vezeni s-a ■ confruntat cu 
numeroase probleme teh- 
nico-organizatorice de a că
ror soluționare depindea în 
măsură hotărîtoare redre
sarea activității de produc
ție. Este suficient să argin
tim în acest sens realiza
rea noului flux de trans
port între orizonturile 475 
și 300, pregătirea unei 
mari capacități de produc
ție a sectorului I în stra
tul 3, lichidarea 
tehnice de la puțul Est 
minei etc. Problemele 
au fost rezolvate însă 
timp, astfel imit noi 
mari urgențe se pun în fața 
colectivului.

Una dintre acestea . — 
introducerea primului com
plex mecanizat de susține
re în stratul 3 — reclamă 
eforturi cu totul deosebite 
din partea compartimente
lor funcționale, mai ales 
că stadiul pregătirii lucră
rilor miniere a fost în-

avariei
al

nu 
lă 
și

au fost programate 
încheie încă la înce- 
dec.adei a IlI-a a 

martie. Străpungerea 
două fronturi a a-

xului 
să se 
putui 
lunii 
celor
vut loc însă cu întîrziere, 
abia la sfîr.șitul lunii.

înainte de a avea loc a- 
cest eveniment am fost 
prezenți la fața locului, în 
frontul brigăzii conduse de

Gheorghe Ciobanii, pentru 
a găsi răspuns împ'reună 
eu membrii ei la o între
bare : de ce s-a întîrziat ?

— Exemplul zilei de azi 
este semnificativ în pri
vința răspunsului — ne-a 
spus minerul șef de schimb 
Ion Gîrz. La ora 
ne aflam deja în 
oprit curentul 
Transportorul nu 
Toți cei prezenți 
oameni, ne-am ocupat de 
bandajarea armăturii, deși 
această operație aparținea 
ortacilor Mihai Varga și 
Carol Lorincz, iar ceilalți 
trebuia să avansăm în 
continuare un nou cîrnp. 
în alte zile am fost puși

lea Congres al partidului 
’ și împlinirii unei jumătăți 

de secol de la greva inine- 
■ rilor din Lupeni.

La deschiderea festivă a 
„Decadei cărții în Valea 
Jiului" au luat parte to
varășii Teodor Rtisu, se
cretar al Comitetului mu
nicipal de partid Petro
șani, Aurel Duca, secretar 
al Consiliului Central al 
I .G.S.R., vicepreședinte al

vian Mirișteanu, șef 
secție la Comitetul 
dețean Hunedoara 
P.C.R., Petru Stoican 
ședințele Comitetului de 
cultură și educație socia-‘ 
listă al județului Hunedoa
ra, Gheorghe Trandafir, 
director al Centralei edito
riale București, scriitorul 
George Bălăiță, secretar al 
Uniunii scriitorilor din 
România, In cadrul alocu
țiunilor s-au reliefat sem
nificațiile acestei inițiative 
cultural-educative desti
nată să confere muncii cu 
cartea noi dimensiuni și 
o nouă calitate, să adîn- 
cească conținutul. politico- 
ideologic al procesului de 
popularizare a cărții, să 
deschidă orizonturi largi

T. SPĂTARII

(Continuare in pas a 2-ai

I.M. PAROȘENI

Televiziune cu
avut

circuit închis
6, cînd 
front s-a 

electric, 
mergea, 

la șut, 5

Ing. Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 2-a)

loc o premieră in mineri-
le-

La I.M. Paroșeni a 
tul Văii Jiului. A fost introdusă prima instalație de 
leviziune industrială cu circuit închis in subteran. 
Pentru început, prima cameră de luat vederi s-a insta
lat pe magistrala cărbunelui și urmărește transportorul 
cu bandă. Următoarele patru camere vor fi instalate la 
intrarea și ieșirea personalului din subteran, la activități
le de la suprafață (depozite de lemne, încărcarea 
nelor C.F.R.), pentru ca în final să se extindă 
activităților din abataj.

Această metodă de urmărire a procesului de 
ducție prin intermediul televiziunii industriale cu
închis contribuie la îmbunătățirea sistemului informațio
nal, a conducerii operative, la luarea rapidă a. deciziilor 
asupra. procesului de producție, prin reducerea timpului 
afectat, deplasării la locurile de muncă pentru constata
rea diferitelor defecțiuni intervenite pe fluxul tehnologic.

vagoa-
asupra

pro- 
cireuit

Primăvara nu tine pină la toamnă. Așa incit se cere intensificat

ge. .Shnbătă, 31 martie 1 
a.c. au fost prezenți la I 
Petroșani 13 muncitori și I 
17 lucrători din persona- J 
Iul administrații -tehnic 
al minei. Toți aceștia au 
donat sînge devenind păr
tași la o nouă dovadă de 
solidaritate umană.
Mischiu)

Ritmul activității
1

țața blocului EActivitate gospodărească in 
t ricani.

' Agenția B.T.T. Petro
șani face înscrieri pen
tru o nouă excursie în 
R.D. Germană. Excursia 
va fi organizată în luna 
iunie a.c., pe o perioadă 
de 12 zile. Costul ex
cursiei (in care se includ: 
cazare, masă, transport 
cu trenul și bani de 
schimb) este de 2200 lei 
pentru o persoană. Se 
pot înscrie tineri pînă la 
vîrsta de 30 de ani.
Val.)

de înfrumusețare
Numeroase grupuri de 

tineri muncitori și elevi, 
de cetățeni ai Văii Jiului 
au folosit timpul prielnic 
al zilelor dc sîmbătă și 
duminică, pentru continua
rea acțiunilor de Înfrumu
sețare.

Pe 
selei 
la 
pînă . .
s-a muncit cu spor, 
acțiunile gospodărești des
fășurate’ aici au participat 
250 de tineri muncitori de 
la l.U.M.P. și elevi de la 
Liceul industrial nr, 1. .Pe 
partea de șosea paralelă 
cu Uzina de utilaj minier, 
repartizată lor, grupul ce
lor 42 de tineri muncitori 
între care s-au numărat 
Verginica Dobre, Maria 
Măgureanu, Alexandru 
Toth, sudori, Cornelia La
zar și Constantin Petcu, 
lăcătuși, Ioan Oros și Ion 
Cuteanu, modeiori, Lucia 
Tomuța, strungar, coi ' 
de secretarul comitetului

ambele laturi ale Co
naționale,. în zona de 
Grupul școlar minier 

la podul Dărănești
La

U.T.C. pe uzină, Izidor Că- 
peț, au nivelat viitoarea 
zonă verde, au îndepărtat 
pietrele, plantat 120 de 
arbuști ornamentali, pregă
tind cea mai mare partei 
a taluzului șoselei pentru 
însămînțat iarbă. In aceas
tă săptămînă tinerii mun
citori de la l.U.M.P. 
continua activitatea 
săparea peluzelor de
marginea șoselei naționa
le și bifurcația spre in
trarea nouă în uzină, cură
țirea și amenajarea 
tuarului pînă la podul 
rănești.

Pe cealaltă latură a 
selei, sute de elevi de 
Liceul industrial nr. 1
strînș în grămezi nisipul 
de. la rigole și marginea, 
părții carosabile a podului 
Dărănești, redînd circul-a- 
ției rutiere întreaga ban
dă a carosabilului. Tot aici

Toma ȚAȚARCA

ven
ea 
la

tro- 
Dâ-

so
la 

au

(Continuare in pag a 2-a)
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Strădanii susținute pentru diversificarea și 
îmbunătățirea calității serviciilor către populație

Cooperativa „Unirea" Pe
troșani a încheiat activita
tea pe anul trecut cu rea
lizări pozitive la principa
lii indicatori de plan. Do
rind să știm care este si
tuația la sfîrșitul primului 
trimestru al anului 1979, 
am avut o convorbire cu 
președintele cooperativei 
„Unirea", tovarășul Ion 
Cu Ida .

— Acest an l-am început 
bine. Sarcinile de plan 
au fost realizate la toți in
dicatorii economico-finan- 
eiari și asta în condițiile 
în care cifra de plan a 
crescut cu 20 la sută față 
de aceeași perioadă a anu
lui trecut. Avem unități 
care au depășit sarcinile 
de plan cu 50—60 la sută, 
dintre care aș aminti uni
tățile de croitorie nr. 69, 
70, 73, unitățile de ceasor
nicărie nr. 24 Lonea, 28 
Petrila, 45 Petroșani. Aș 
mai evidenția, de aseme
nea, secția de instalații e- 
lectrice și instalații sanita
re cu o depășire de 34 la 
sută, secția de zugrăvit, ti- 
nichigerie și timplărie un
de se execută la comandă 
mobilă pentru bucătărie.

— Ce anume a condus 
la obținerea acestor rezul
tate ?

— Ne-am îndreptat aten
ția îndeosebi spre aprovi
zionarea cu materiale, spre 
organizarea mai bună a 
muncii și diversificarea 
serviciilor.

— Ce servicii noi veți o- 
feri în acest an populației 
din partea estică a muni
cipiului ?

— Sîhtem în preajma

Ritmul activității 
de înfrumusețare»

• (Urmare din pag. 1) 

tineri r elevi au să
pat pe marginea șoselei 
gropi în care vor planta 
plopi. Este însă necesar ca 
spre această zonă să fie 
dirijate mijloace de trans
port pentru îndepărtarea 
grămezilor de nisip și pia
tră înșirate de-a lungul șo
selei.

In partea dinspre Live- 
zeni, porțiunea de șosea 
între podul Sălătruc și po
dul peste Jiu, 62 de tineri 
de la Liceul economic și 
de drept administrativ — 
instituție fruntașă în ac
țiunile patriotice —, înso
țiți de profesorii Ștefan 
Morari și Doina Savin, au 
continuat amenajarea a- 
costamentului în vederea 
așternerii pietrei de calcar 
de la Banița. Înscrisă pe 
agenda de lucrări urgente 
a consiliului popular mu- 
nitipal, această amenajare 
a continuat în ultimele 
săptămîni, acostamentele 
DN _ 66 pe tronsonul pod 
Slătioara — pod Sălătruc 
fiind deja acoperite cu sa
vura de calcar. Duminică, 
buldozeristul Iosif Moldo
van a curățat acostamen
tul șoselei și nivelat pă
mântul depus în zona de 
la intrarea în municipiul 
nostru dinspre Deva.

Pe zona verde din fața 
blocului nr. 24, strada A- 
viatorilor din Petroșani^ 
i-am întilnit la lucru pe 
cetățenii Aristică Nemeș, 
Victor Prună, Mihai Mer- 
caneanu. Gospodarii, deși 
puțini în raport cu numă
rul locatarilor scărij a 
H-a a blocului, au împrej
muit zona verde, săpat 
rondurile de flori, fixat ba
lustrade la poteca de intra
re în scară au plantat ar
bori și trandafiri.

O mobilizare numeroasă 
de cetățeni a fost asigura
tă și la blocul 11 din ace
eași stradă. Aviatorilor. 

deschiderii- unei activități 
de argintărie în cadrul 
secției de bijuterie de la 
Aeroport. La secția de 
geamuri vom deschide o 
activitate -de gravat și șle
fuit. La mecanică fină vom 
pune în curînd în funcție 
un agregat pentru încărcat 
frigidere, iar la S.C.V. vom 
trece la spălatul covoare- 
lor. Apoi, în trimestrul III 
al anului curent vom des
chide o unitate de optică 
și reparat stilouri, precum

JWJWJSJMWJWJVWV

La Cooperativa 
„Unirea" Petroșani
WAW.’/AVAWAWA

și o unitate de curățat și 
călcat pălării.

— Tovarășe președinte, 
cu ce aprecieri puteți viza 
calitatea lucrărilor pe care 
le execută meseriașii co
operativei ?

— Prin specializarea me
seriașilor, credem că vom 
satisface tot mai mult e- 
xigențele clienților. Avem 
deja cadre trimise la spe
cializare în diferite orașe 
ale țării. La București, de 
exemplu, am trimis pe li
nie de creație, modele, în
călțăminte și confecții, 
pentru coafură la Arad, 
pentru radio TV la Elec
tronica, pentru autoturis
me la Timișoara, iar pen
tru aparate de uz casnic la 
Cluj-Napoca. Odată cu re
întoarcerea acestor cadre 
de la specializare, vom în
cepe o acțiune de perfec
ționare a tuturor lucrăto

Discutăm cu responsabilul 
scării 1, Gheorghe Karl. 
„Sînt prezenți la acțiunea 
noastră de înfrumusețare 
locatarii Constantin Oprea, 
Toma Negrescu, Gheorghe 
Batin și Gheorghe Rusu. 
Ii așteptăm și pe ceilalți". 
Intr-adevăr,. rîndurile au 
sporit în următoarele mi
nute. S-a lucrat intens la 
săparea rondurilor pentru 
flori și repararea gărdule- 
țului împrejmuitor al zonei 
verzi. „Am pregătit cîțiva 
suporți pentru flori *pe 
care, după săparea și re- 
condiționarea zonei verzi, 
îi vom fixa" — ne-a asi-‘ 
gurat responsabilul scării.'

Blocul nr. 54 este nou și 
la margine de cartier. A- 
ceasta nu i-a împiedicat 
pe Petru Cocotă, Nicolae 
Lucas, Sevastian Negrea, 
Ludovic Szarmași, Ștefan 
Elekeș, Nicolae Comșa, 
Traian Gheorghiu și pe 
tinerii de la T.C.I. Brașov, 
găzduiți în apartamentele 
de pe scara a Vl-a, să 
transforme spațiul din fa
ța blocului, cu puțin timp 
în urmă un teren viran, 
pietros, într.-o cochetă zo
nă verde. Și, după cum 
ne asigura Petru Cocotă, 
locatarii scării a Vl-a vor 
continua lucrul început.

Ne-am întrebat de 
ce oare vecinii lor din 
blocul nr. 42 (și multe la
tele din cartierul Aeroport 
—Petroșani) stau pasivi, 
nu au întreprins încă ni
mic pentru amenajarea zo
nelor verzi din preajma 
blocurilor în care locuiesc? 
Sperăm că nu se vor lăsa 
prea mult invitați, pentru 
că,timpul este înaintat. Se 
impune, de asemenea, ea 
organele și organizațiile 
de partid din întreprinderi, 
instituții și cartiere, pre
cum și deputății să inten
sifice mobilizarea forțelor 
pentru ca în cel mai scurt 
timp întregul oraș să de
vină o adevărată grădină. 

rilor din domeniile amin
tite. Cred, de asemenea, că 
68 de absolvenți de diferi
te meserii care nu sînt; 
repartizați, la finele trimes*- 
trului III de școlile 
UCECOM vor reuși să îm
bunătățească tot mai mult 
calitatea serviciilor. Asta 
fără să-i mai socotesc pe 
cei 342 de meseriași care 
urmează, la ora actuală, 
un curs de perfecționare.

Cu toate eforturile de
puse de noi pe linia edu
cării tuturor lucrătorilor 
mai avem, din păcate, și 
meseriași care au o com
portare necuviincioasă fa
ță de clienți, lipsesc de la 
serviciu. Firesc, față de a- 
ceste abateri luăm măsuri
le corespunzătoare. Insă, 
trebuie să mai amintesc 
că în adunările generate 
de' partid, sindicat și 
U.T.C. vom analiza aceste 
aspecte, apoi prin intensi
ficarea muncii de Ia om 
la om vom reuși să înlătu
răm aceste lipsuri.

— Tovarășe președinte, 
cum asigurați operativita
tea servirii populației ?

— In general ,comenzile 
se primesc la sediul co
operativei sau la secții. 
Modul acesta învechit și 
greoi a fost înlăturat. Cu 
începere de la 2 aprilie a 
intrat în funcție un dispe
cerat central pentru primi
rea comenzilor. Pentru in
formarea cititorilor aș a- 
minti și numărul de tele
fon : 42713. Credem că nu 
vom mai avea probleme 
nici în acest sens.

Constantin GRAURE

Pe șantierul fabricii de 
confecții din Vulcan.

Urgentarea
(Urmare din pag. 1)

chiar și în situația de a 
ne retrage de la front, ae
rul comprimat care acțio
nează ventilatoarele fiind 
atît de slab încît concen
trația de metan ne obliga 
să ne retragem. Nu numai 
în ultima săptămînă cînd 
a avut loc avaria la puțul 
Est, ci întotdeauna au loc 
întreruperi dese din aces
te motive.

— Trebuia să străpun
gem cele două lucrări cel 
puțin cu 4 zile mai devre
me 1— ne-a declarat șeful 
de brigadă Gheorghe Cio- 
banu. Față de 4 ml pe zi 
programați, am avansat u- 
neori doar 2,5 și 3 metri. 
Se putea avansa peste 
plan, dacă nu am fi fost 
opriți din lucru de în
treruperi de curent, lipsă 
de aer comprimat sau ab
sențe de ia serviciu ale u- 
nor mecanici pentru trans
port. Am lucrat cum se 
spune în „foc continuu*1 
pentru a cîștiga timp, dar 
am pierdut zile prețioase 
din motive nejustificate. în 
cursul schimbului prece
dent, IV, am avut timp de

Manifestări 
cu cartea
(Urmoi e din pag. f) 

în înțelegerea fenomenelor 
vieții contemporane. S-a 
remarcat faptul că produc
ția editorială din 1978 în 
țara noastră a cuprins 
2300 titluri într-un tiraj de 
40 milioane exemplare.

Intîlnirile oamenilor 
muncii din Valea Jiului 
cu scriitori, organizarea u- 
nor expoziții și standuri 
cu vînzare în întreprinderi 
și instituții (un sfert din 
valoarea difuzării cărții 
în 1978 s-a realizat pe a- 
ceastă cale), concursuri li
terare, recitaluri de ver
suri, prezentarea unor cărți 
din diverse domenii au 
contribuit la o bună popu
larizare a noutăților edito
riale.

Prima zi a „Decadei căr
ții în Valea Jiului" (la ca
sa de cultură din Petro
șani s-a deschis și o cu
prinzătoare expoziție eu 
vînzare) a aparținut Editu
rii politice. Reprezentativă 
pentru această editură es
te publicarea operei tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al parti
dului, „România pe dru
mul construirii societății 
socialiste multilateral dez
voltate", ajunsă la volu
mul XV în limbile româ
nă, maghiară și germană 
și volumul XIV în-limbile 
engleză, franceză, rusă și 
spaniolă. Tirajul acestei o- 
pere are 1 348 875 exempla
re. In anul 1978 a început 
publicarea seriei „Din gân
direa social-politieă a pre
ședintelui României", din 
care au apărut pînă acum 
6 titluri insumînd 141 750 
exemplare. Un eveniment 
editorial, prezentat și în 
expoziție, l-a constituit a- 
pariția volumului ..Oma
giu" consacrat aniversării 
președintelui României, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

★
Astăzi este Ziua '.ciiturii 

tehnice și vor avea loc 
manifestări care? pun iu 
valoare lucrări despre mi
nerit scrise de cadre di
dactice de la Institutul de 
mine și specialiști din 
producție. La orele 11 (în
treprinderea minieră Lu- 
peni), 15 (Casa de cultură 
din Petroșani) și 18 (Institu
tul de mine) vor 1'i pre
zentate lucrările Mecani
zarea în exploatările mi
niere la zi" de D. Fodor, 
N. Iliaș, D. Tîștea și „Me
canizarea mașinilor și a 
instalațiilor miniere și de 
preparare" de l.N. Cons- 
tantineseu, A. Darabonț și 
N. Mereț.

introducerii
o oră și jumătate întreru
peri de curent. Nu putem 
folosi la capacitate nor
mală perforatoarele, deoa
rece pe conductele de aer 
comprimat sînt suflări la 
tot pasul, iar presiunea e 
scăzută. Spre puțul 1, de 
exemplu, pe o conductă 
principală, asemenea sufla
re de proporții se menține 
de trei zile, deși pe lingă 
ea trec mereu ingineri, 
tehnicieni, maiștri, o bună 
parte din ei din comparti
mentul electromecanic...

— Am organizat activi
tatea brigăzii în acord glo
bal, majorînd plasarea la 
5 muncitori pe schimb, toc
mai pentru a asigura pe 
această cale avansări spo
rite — ne-a‘ făcut cunos
cut inginerul Gheorghe 
Călugăru, șeful raionului 
de deschideri din care fa
ce parte brigada. Efectul 
acestei măsuri a fost însă 
redus din cauză că timpul 
de lucru al formației a 
fost afectat de numeroa
sele întreruperi ivite. O 
parte din ele se datoresc 
avariei tehnice pe puțul 
Est, dar majoritatea per-

I.I’.A. Vîscoza I.upeni. Controloarea U.T.C. Lu- 
creția Recsak și președinta comitetului sindicatului, 
Aurica Petcuiescu, examinînd calitatea bobinelor.

Tehnica nouă
• (Urmare 3in pag. I)

Deac, „Stabilirea condiți
ilor de introducere a sus-' 
ținerii și tăierii mecaniza
te în stratul 3 blocul IV 
Lupeni", de șing. Marius 
Mărăscu, „Analiza valori
că a costurilor de produc
ție în abatajele complex 
mecanizate" de economi*^' 
tul Mircea Pasăre.

Redăm în rîndurile de 
față cîteva spicuiri din 
discuțiile purtate :

Florea Com&noiu, I.M. 
Uricani : Cert este că la 
mina Lupeni tehnica nouă 
a fost însușită de către 
mineri într-un timp scurt. 
Semnificative sînt, de ase
menea, eforturile specialiș
tilor în adaptarea utilaje
lor la . condițiile specifice 
de zăcămînt. Deși la Uri
cani am introdus cel de-al 
doilea complex mecanizat, 
mai avem încă multe de 
făcut în domeniul întreți
nerii și adaptării utilajelor 
la - condițiile de zăcămînt, 
în specializarea și polica
lificarea muncitorilor. In 
această idee consider că. 
sesiunea este de un real 
folos atît pentru noi, cit 
și pentru cei care fac pri
mii „pași" spre mecaniza
rea lucrărilor din abataj.

Dumitru Râscoleanu, 
l.M. Lonea : La noi lucrea
ză o brigadă de tineret 
condusă de Nicolae Golea 
care exploatează un com
plex mecanizat în sectorul 
IV, stratul 3, brigadă la 
care vom căuta să aplicăm 
metoda generalizată la I.u
peni în extragerea separa
tă a șpițurilor .

Vasile Vișinari, I.M. Vul

complexului
sista de mai multă vreme. 
Din cauza lor se risipește 
mult potențial productiv 
și care, dacă ar fi mai bi
ne utilizat, eficiența și re
zultatele muncii brigăzilor, 
ale întregului colectiv ar 
putea spori.

în curînd, la I.M. Live
zeni, în stratul 13, urmea
ză să fie introduse primele 
secții ale complexului. 
Deocamdată utilajele se 
află încă la ziuă în incin
ta principală a minei. La 
puțul nr. 2 — Maleia, pe 
unde vor fi introduse, lo
cul destinat descărcării și 
introducerii lor în subte
ran nu este încă amena
jat. Au fost săpate căile 
de acces spre camera de 
montaj, dar amenajarea 
lor este încă neterminată. 
De asemenea, un mare 
volum de lucrări miniere 
de pregătire pe strat nu 
a început încă. Realizarea 
unor viteze de . avansare 
rapide la noul complex va 
fi obligatorie. Asemenea 
aspecte, ca cele prezen
tate trebuie complet 
înlăturate. Este inu
til să comentăm acest 
fapt atîta vreme cît as
pectele sînt tot așa de 

can : In abatajele mecani
zate ale Vulcanului a apă
rut necesitatea reducerii 
timpului de ripare a trajis-, 
portului. In acest sens 
ne-am preocupat de găsi
rea unor soluții originale, 
și avem o propunere pen
tru un dispozitiv de ripa
re trans portor-combină, 
care a trecut cu bine pro-, 
bele experimentale și ne 
așteptăm prin aplicarea ei 
să obținem economii esti
mate la aproape 2 000 000 
Iei anual, Ia o creștere a 
productivității muncii cu 
1000 kg/post.

Constantin Cimponer, 
I.M. Bărbăteni : In condi
țiile mecanizării apare 
pregnant necesitatea di
mensionării aerajului. In 
această direcție am efec
tuat un studiu referitor la 
recalcularea parametrilor, 
rețelei de aeraj pe calcu
lator. '

Ion Gâf—Deac, I.'îd. Lu
peni : Rezultatele obținute 
în abatajele mecanizate a- 
le minei sînt rodul unei} 
însemnate mutații în gîns 
direa tehnică a cadrelor, 
privind introducerea, în
treținerea și exploatarea a- 
cestora. Cert este că încă* 
de pe acum ne-am și for-’’ 
mulat un procedeu propriu 
privind evacuarea susține
rii mecanizate și recircui- 
tarea acesteia în producție.

Sesiunea de la Lupeni a 
stirnit un viu interes în, 
rîndul participanților. Cu 
toate acestea, deși invitați, 
uteciștii de la l.R.l.U.M.P., 
I.U.M.P., Institutul de mi
ne Petroșani, I.C.P.M.C., 
minele Dîija, Livezeni și 
Aninoasa nu au răspuns 
invitației.

mecanizat
bine cunoscute și de către 
factorii de decizie de la 
nivelul conducerii minei, 
și compartimentului elec
tromecanic, de către orga
nizatorii producției la ce
lelalte. nivele. înlăturarea 
deficiențelor depinde nu
mai și numai de măsurile 
care se cer aplicate pentru 
urgentarea executării lu
crării. Să se excludă ast
fel, integral, pe toate căi
le . posibile, risipa de for
ță productivă determinată 
de opririle accidentale în 
alimentarea cu energie, cu 
aer comprimat îndeosebi, 
de aprovizionarea deficita
ră cu materiale, de defec
țiunile pe traseul de transa 
port al utilajelor și căile 
de evacuare a rocii. Sînt 
cerințe urgente aflate pe 
agenda de lucru, a colec
tivului, ce cad în sarcina 
factorilor amintiți. Ele 
trebuie materializate ime
diat, cu răspundere, con
jugate zi de zi, schimb de 
schimb cu celelalte măsuri 
întreprinse pentru redre
sarea producției la l.M !

. vezeni.
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Fotbal, divizia C
Tradiția jocurilor Două reprize

„de acasă“, respectată... de valoare diferită

Schi

„Cupa veteranilor" 
la a VII ba ediție

Minerul Lupeni — Dier
na Orșova 3—1 (2—0).

Dacă cronica acestei par
tide se aseamănă oarecum 
cu cele anterioare de la 
meciurile Minerului Lu
peni, aceasta se datorește 
faptului că și de data a- 
ceasta „tiparul" jocului 
gazdelor a fost același. De
butul este furtunos : după 
două ocazii clare, ratate 
de Iacob (min. 3) și Tis
mănaru (min. 5), ultimul 
deschide scorul în min. 7, 
fructificînd o centrare a 
lui Dosan. Deci 1—0. In 
continuare jocul gazdelor, 
aplaudat frenetic de cei 
circa 3 000 de spectatori, 
este la fel de spectaculos, 
dar ocaziile ratate de 
Covaci (min. 12 și 25), 
Dosan (bară min. 26) 
și Tismănaru (min. 
18 și 30) nu reușesc 
decît să ridice _ tribu
nele în picioare. Pînă la 
pauză mai consemnăm go
lul lui Dosan din min. 21 
(șut de la 20 m), care răs
plătește eforturile gazde
lor, precum și marea oca
zie a oaspeților din min.
44, mingea revenind din 
muchia barei în teren. Dar, 
începînd din min. 46, gaz
dele slăbesc ritmul, per-

mițînd oaspeților să atace , 
tot mai insistent și să-și 
creeze cîteva ocazii de' 
gol. Jocul gazdelor se în
viorează odată cu introdu
cerea în teren a lui Mora- 
ru și Leca (în locul lui 
Iacob și, respectiv, Staicu) 
și înscriu pentru a treia 
oară prin M o r a r u 
(min. 75) și 3—0. Spre 
finalul partidei, oas
peții. înscriu golul de Dr- 
noare. La o centrare în fa
ța porții lui Homan, apă
rătorii gazdelor „îl uită“ 
pe atacantul Șerban care 
de la 2 m împinge balonul 
în plasă, pecetluind sco
rul final la 3—1. De re
marcat jocul bun al lui 
Dumitru, Burdangiu, Voi- 
cu, Dosan și parțial, 
Covaci.

Lăudabilă inițiativa a- 
sociației sportive Minerul 
Lupeni de a instala stația 
de amplificare și de a rea
duce în actualitate progra
mele de intrare, care însă 
pot fi (și trebuie) îmbună-ț 
tățite în conținut, cu spi
cuiri din regulament, por
trete de jucători și (mai 
ales) componența probabi
lă a echipei.. A arbitrat 
bine o brigadă avîndu-1 la 
centru pe Vaier Gali.

Mexandru TATAR

Știința — Unirea Sîn- 
nicolau Mare 3—1 (2—2). 
Cele două puncte cucerite de 
studenți la Timișoara în 
fața echipei Electromotor 
au dat un plus de încrede
re în forțele proprii, le-au 
sporit ambiția de a asalta 
primul loc în clasament. 
Toate acestea s-au des
prins și din evoluția pri
mei părți a meciului sus
ținut duminică, pe teren 
propriu, în compania e- 
chipei Unirea din Șînnico- 
lau Mare. Gazdele au lup
tat cu . multă ardoare în 
teren, au acționat rapid 
pe extreme, conferind, jo
cului multe momente a- 
tractive.

Punctul forte al echipei 
antrenată de prof. Gh. I- 
rimie, secondat de Nicolae 
Bulbucan, a fost linia me
diană care a desfășurat o 
activitate laborioasă și a 
creat numeroase faze „fier
binți" la poarta oaspeților. 
Din păcate, ataeanții, în
deosebi Gulea și Gprcea, 
au ratat din poziții favo
rabile. In plus, portarul 
Disici, de la oaspeți, a a- 
vut cîteva intervenții cu
rajoasa Primul gol s-a

marcat în minutul 15 cînd, 
la o excelentă centrare a 
lui Tismănaru, Seceanschi 
a șutat sec cu ștîngul, ba
lonul oprindu-se în plasă: 
Patru minute mai tîrziu, 
în urma unei - combinații, 
Corcea înscrie imparabil. 
Tot Gorcea irosește în mi-, 
nutele 22 și 31 ocazii mari 
de majorare a scorului.

După pauză, studenții 
n-au mai acționat în teren 
eu atâta claritate ca în pri
ma repriză, prestația loi) 
purtînd amprenta unei ner
vozități inexplicabile. De 
acest lucru au profitat oas
peții care au ieșit tot mai 
hotărîți la atac, punînd în 
pericol poarta apărată de 
Bogheanu și reușind : să' 
reducă din handicap prin 
Volaru (minutul 73), care 
a transformat o lovitură 
de pedeapsă.

Cînd mai erau doar zece 
minute pînă la încheierea 
partidei, un jucător de la 
Știința este faultat în ca
reu. Penaltiul, executat cu 
precizie de către Seceans
chi, consfințește victoria 
cu 3—1 pe deplin meritată, 
a studenților.

Constantin MATEESCU

Nu, nu a fost gol., A fost o surpriză rezervată de... aparatul fotografic. Secvență din meciul Mi
nerul Lupeni—— Dierna Orșova. ' Foto: Gh. OLTEANU

DIVIZIA C 7
REZULTATE TEHNICE: Glo

ria Drobeta Turnu Severin — 
Minerul Motru 3—0. Lotru Bre- 
zoi — Metalul Rovinari 3—0, 
Chimistul Rm. Vîlcea — Cons
tructorul Craiova 0—0, Metalur
gistul Sadu — Unirea Drăgășani 
2—0, C.F.R. Craiova — Minerul 
Vulcan 2—1, Minerul Lupeni — 
Dierna Orșova 3—1, Progresul 
Băilești — Pandurii Tg. Jiu 2—1, 
Constructorul Tg. Jiu — Bistri
ța Băbeni 3—2.

CLASAMENTUL

JIVIZIA C8
REZULTATE TEHNICE: Glo

ria Reșița — Metalul Oțelul Ro
șu 4—1, Știința Petroșani ■— U- 
nirea Sînnicolau Mare 3—1, U- 
nirea Alba lulia — C.I.L. Blaj 
3—1, Laminorul Nădrag — Uni
rea Tomnatic 2—0, Minerul O- 
ravița — Minerul Ghelar 2—1, 
Metalul Hunedoara — E-"
lectromotor Timișoara 2—1, 
I.C.R.A.L. Timișoara — Metalul 
Bocșa 1—-2, C.F.R. Simeria — 
Vulturii textila Lugoj 2—1.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
REZULTATE TEHNICE : Au

to Hațeg — Aurul Certej 6—0, 
I.M.C. Bîrcea — Parîngul Lonea 
3—2, Explorări Deva — I.G.C.L. 
Hunedoara 7—0, Minerul Paro- 
șeni — Minerul Aninoasa 4—0, 
C.F.R. Petroșani — Minerul U- 
ricani 2—2, Metalul Crișcior — 
Preparatorul Petrila 0—3, Meta
lul Simeria — Preparatorul Te
liuc 2—2, Dacia II Orăștie — 
Constructorul Hunedoara 2—0.

CLASAMENTUL

Sub egida „Daciadei", 
sîmbătă și duminică s-a 
desfășurat cea de-a VIII-a 
ediție a „Cupei veterani
lor" la schi, o competiție 
care se bucură an de an 
de o popularitate cres- 
cîndă. In pitorescul și to
nifiantul decor al pădu
rii de brazi din jurul ca
banei „Straja", s-au re
întâlnit, cu acest prilej, 
multi dintre schiorii ca
re, de-a lungul anilor, au 
reprezentat cu cinste Va
lea Jiului în diferite 
competiții de schi din 
țară. Âu fost prezenți 
schiori din asociațiile 
sportive din Lupeni, Pe
troșani, Vulcan și Uri
eani, precum și un nu
meros public spectator. 
O surpriză plăcută — și 
plină de haz — a oonsti- 
tuit-o prezența talentatu
lui și popularului inter
pret de snoave Liviu O- 
ros, care este și un bun 
.schior.

„Cupa veteranilor" a 
aliniat la start 65 de 
partieipanți, eșalonați' 
pe cinci categorii de vira
tă, Cele mai spectaculoa
se evoluții au avut loc în 
cadrul probelor alpine. 
Reconfirmîndu-și mă
iestria de altădată, pe 
locurile I s-au situat ur
mătorii eoncurenți : fe
mei, 35—40 ani — Elena 
Bărăian, Lupeni ; . peste

O prezență 
schiorul...

Printre participanta la 
„Cupa veteranilor", o pre
zență inedită și îndelung 
aplaudată, sîmbătă seara 
talentatul interpret de 
snoave și folclor românesc 
Liviu Oros, binecunoscut 
publicului nu numai hune- 
dorean, ci din întreaga ța
ră prin intermediul micu
lui ecran. Oaspetele ne-a 
răspuns la cîteva întrebări:

— V-am recunoscut cu o 
plăcută surpriză pe pîrtie, 
in costum de schi. Ce v-a 
atras la „Cupa veterani
lor" din Valea Jiului ?

— Aici, pe pîrtla de la 
„Straja" am învățat să 
schiez în urmă cu peste 30 
de ani. Printre reprezen
tanții schiului de aici, a- 
devărați oameni de excep
ție, animați eu toții de o 
frumoasă pasiune, mă simt 
întinerit, mai ales acum, 
cu prilejul acestei mani
festări sportive care cons
tituie o bună propagandă 
pentru sport și sănătate.

— Ce v-a impresionat

40 ani — Terezia Kato, 
Lupeni. La bărbați, cate
goria 35—40 ani — Ale
xandru Acs, Petroșani ; 
41—45 ani —■ Ion On, Lu
peni ; 46—50 ani — A- 
daibert : Kato, Lupeni; 
51—55 ani — Arpad He-’ 
gheduș, Petroșani ; 56—60 
ani — Francisc Edelin, 
Petroșani ; peste 60 ani 
— Vasile Pop, Petroșani.

La probele de fond, pe 
locurile I s-au situat: 
Zoltan Ușurelu din Lu
peni, în limitele catego
riei 35—40 ani, Gheorghe 
Lupaș din Paroșeni, 45 
—50 ani; Alexandru Fo- 
dor, din Urieani, 50—55 
ani și Petru Stoica, din 
Vulcan, la categoria pes
te 60 ani.

Pe echipe, locul I a 
fost cîștigat de schiorii 
din Lupeni, locul. II de 
cei din Petroșani, iar lo
cul III — Vulcan.

La festivitatea de pre
miere au mai fost inmî-, 
nate, din partea# 
C.M.E.F.S., diplome tutu-# 
ror parti cipanților.

Pentru rîvna de careu 
au dat dovadă în asigu—» 
rarea unor bune condiții; 
de cazare și a ambianței 
plăcute, merită cuvinte 
de laudă atît organizato
rii, cit și tinerii cabanieri» 
Iuliana și Florin Micu.

★

aplaudată : 
Liviu Oros
în mod deosebit ?

—• faptul că nu s-au fă
cut simțite * diferențierile^, 
de virstă. O dovadă in,: 
plus că schiul face parte# 
dintre acele disciplinei 
sportive care te mențin 
mereu tînăr. M-a bucurat 
mult constatarea că pe 'pîr- 
tia de schi sînt -prezenți 
mulți copii care trec cu 
dezinvoltură printre porți
le de slalom, copii despre 
care am aflat cu satisfac
ție că au avut o comporta
re meritorie în campiona
tul național de schi pen
tru tineret.

— In legătură cu orga
nizarea ?

— Gazdele au fost la î- 
nălțime. Cabana oferă 
condiții bune de cazare și 
de petrecere plăcută a 
timpului liber. Un singur 
lucru m-a întristat : nu
am putut s-o aduc la ca
bană și pe Șofronica, ne- 
fiind încă amenajat tele- 
scaunul spre „Straja"...

Viorel STRAUȚ

Band. Tg. Jiu 19 14 1 4 58-19 29
C.F.R. Cv. 19 1.1 4 4 35-17 26
Min. Lupeni 19 12 1 6 41-19 25
Dierna Or. 19 10 3 6 33-25 23
Lotru Brezoi 19 9 2 3 20-23 20
Min. Vulcan 19 7 5 7 23-23 19
Constr. Cv; 19 6 7 6 24-25 19
Met. Rov. 19 8 2 9 25-32 18
C. Rm. VI. 19 7 3 9 20-22 17
Gl. Dr. Tr. S. 19 7 3 9 26-39 17
Min. Motru 19 6 4 9 31-27 16
Met. Sadu 19 5 6 8 28-29 16
Prog. Băilești 19 6 4 9 28-36 16
Con. Tg. Jiu 19 7 1 11 24-33 15
Unirea Drag. 19 6 2 11 25-36 14
Bistr. Băbeni 19 6 2 11 21-47 14

.ETAPA VIITOARE .Unii■ea
Drăgășani Dierna Orșbva,
Progresul Băilești — Chimistul 
Rm. Vîlcea, Gloria Drobeta. Tr. 
Severin — C.F.R. Craiova, Cons
tructorul Craiova — Constructorul 
Tg. Jiu, Minerul Motru — Lotru 
Brezoi, Pandurii Tg. Jiu — Mi
nerul Vulcan, Bistrița Băbeni — 
Minerul Lupeni, Metalul Rovi
nari — Metalurgistul Sadu.

CLASAMENTUL
V. tx. Lugoj 19 11 3 5 35-17 25
Unirea S.M. . 19 11 2 6 28-19 24
Șt. Petroș. 19 9 4 6 35-28 22
Min. Oravița 19 9 4 6 30-27 22
Lam. Nădrag 19 9 3 7 32-22 21
Unirea A.I. 19 10 1 8 24-16 21
Unirea Tom. 19 8 4 7 30-22 20
Min. Ghelar 19 7 4 8 24-22 18
Met. Bocșa 19 8 2 9 25-33 18
ICRAL Tim, 19 7 4 8 18-29 18
Gi, Reșița 19 7 3 9 30-29 17
Electr. Tim. 19 6 5 8 27-27 17
C.F.R. Sim. 19 7 3 9 18-25 17
Met. Oț. R. 19 7 2 10 21-26 16
Met. Huned. 19 6 4 9 16-32 16
C.I.L. Blaj 19 4 5J0 13-30 13

ETAPA VIITOARE : C.F.R. Si
meria — Metalul Bocșa, Unirea 
Tomnatic — Gloria Reșița, La
minorul Nădrag — Minerul O- 
ravița, Vulturii textila Lugoj — 
Știința Petroșani, C.I.L. Blaj — 
Metalul Hunedoara, Minerul Ghe
lar — Unirea Alba lulia, Meta
lul Oțelu Roșu — Unirea Sînni
colau Mare, Electromotor Timi
șoara.— I.C.R.A.L. Timișoara.

Expl. Deva 19 15 2 2 59-12 32
Min. Paroș. 19 12 3 4 47-21 27
Min. Urieani 19 9 5 5 39-30 23
Dacia 11 O. 19 11 0 8 37-26 22
Min. Anin. 19 10 2 7 38-30 22
Constr. Hd. 19 8 5 6 32-16 21
Aurul Certej 19 9 3 7 35-36 21
I.M.C. Bîrcea 19 8 3 8 45-39 19
Prep. Petrila 19 9 1 9 31-35 19
C.F.R. Petros. 19 7 2 10 34-43 16
I.G.C.L. Hdi 19 8 3 8 29-42 15
Auto Hațeg 19 7 4 8 28-28 14
Met. Sim. 19 6 2 11 25-37 14
Parîngul L. 19 6 3 10 28-34 11
Met. Crișcior 19 4 1 14 13-40 9
Prep. Teliuc 19 2 3 14 21-70 7

Baschet, divizia B

Jiul-Știința, doar o victorie 
în turneu! bucureștean

ETAPA VIITOARE : Aurul 
Certej — Dacia II Orăștie, Cons
tructorul Hunedoara — Metalul 
Simeria, Preparatorul Teliuc _
Metalul Crișcior, Preparatorul 
Petrila — C.F.R. Petroșani, Mi
nerul Urieani — Minerul Paro- 
șeni, Minerul Ariinoasa — Ex
plorări Deva, l.G.C.L. Hunedoara
— I.M.C. Bîrcea, Parîngul Lonea
— Auto Hațeg.

Echipa. de baschet Jiul 
—Știința Petroșani, condu
să de antrenorul Teodor 
Szilagy, avînd în compo
nență pe Gheorghe Ghiță, 
Mihai Buzdugan, Doru 
Brăgaru, Alexe Ghiță, 
Mireea Sîrbu, Nicolae Mi- 
huți, Dan Manolescu, Gelu 
Minișca, Sorin Szilagy, 
Francisk Deac și Constan
tin Duna a susținut în za
lele de 30 și 31 martie și 
1 aprilie 1979 în sala Cons
tructorul din București, 
meciurile contînd pentru 
campionatul diviziei B. Ju
cătorii din Petroșani ar 
fi putut realiza mai mult 
decît arată rezultatele dacă 
în teren s-ar fi înțeles mai 
bine și dacă jocul lor n-ar 
fi-fost influențat de slabul 
arbitraj din meciul cu Co

merțul Tîrgu Mureș. De 
reținut faptul că în acest 
meci, Gheorghe Ghiță a 
reușit să realizeze cel dc-al 
500-lea punct în actualul 
campionat.

Rezultatele formației 
noastre : Jiul-Știinta Pe
troșani — C.S.C. Satu Ma
re 72—62 (31—28), Comer
țul Tîrgu Mureș — Jiul- 
Știința Petroșani 100—66 
(49—32), Automatica Bu
curești — Jiul-Știinta Pe
troșani 67—61 (36—30).

In urma acestor rezulta
te, pehipa noastră ocupă 
locul șase în clasament. 
Următorul turneu va avea 
loc la Tîrgu Mureș în zile
le de 20, 21 și 22 aprilie 
a.c.

Iosif PILDNER. 
student
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Intervenții românești In Comisia 
economică a O.N.U.

GENEVA. 2 (Agerpres).
— De la trimisul special 
St. Țtirlea : Luînd cuvin- 
tul cu prilejul dezbaterilor 
privind cooperarea econo
mică în sudul Europei, 
din cadrul celei de-a 
XXXIV-a sesiuni a Co
misiei economice a O.N.U. 
pentru Europa (C.E.E. —
O.N.U.), reprezentantul ro
mân Ion Diaconii, a sub
liniat preocupările țării 
noastre pentru dezvoltarea 
colaborării și înțelegerii 
în Balcani și sprijinul pen
tru organizarea unor ini-

țiative privind dezvoltarea 
colaborării în Mediterana și 
în alte zone ale continen- 
tului. 7

" în ședința plenară con
sacrată dezbaterilor pri
vind dezvoltarea comerțu
lui și cooperării industria
le în Europa, .reprezentan
tul țării noastre, Șerban An
drei, a subliniat dorința 
și preocupările constante a- 
le României de a dezvolta 
și diversifica comerțul și 
cooperarea economică 
toate țările membre 
C.E.E. — O.N.U.

cu 
ale

Budapesta Depuneri de coroane de flori
la mormintele ostașilor români

PREȘEDINTELE ITALI
EI, ALESSANDRO — 
TINI, a hotărît luni 
varea parlamentului 
lian. Această hotărîre sur
vine ca urmare a eșecului 
încercării de formare de 
către Partidul Democrat 
Creștin a unui guvern fără 
participarea și sprijinul 
l’.C. Italian. Data ale
gerilor generale urmează să 
fie fixată ulterior.

LA PARIS au început, 
luni, lucrările unui simpo-

PER- 
dizbl- 

ita-

internațional organi- 
tema 

la
spe- 

in-

A fost proclamată 
Republica 

Islamică Iran

finale ale re
ver 1'i cu- 

după eîțeva 
ultimelor es-

zion 
zat de UNESCO pe 
prevederii seismelor, 
care participă: 250 
cialiști din 53 de 
formează agenția 
Presse. Lucrările 
zionului vor dura 
le. . .

4N GROENLANDA, a că
rei autonomie internă . în 
cadrul Regatului Danemar
cei intră în vigoare la 1 
mai a c., aproximativ 29 000 
de alegători se vor prezenta 

,1a 4 aprilie la urne pen
tru a alege primul parla
ment local. Mandatele de 
deputați sînt disputate de 
candidați ai partidelor 
Siumut — formațiune po
litică de stingă, care se pro
nunță in favoarea, inde
pendenței totale a Groen-

de 
țări,
France • 
simpo- 

cinci zi-

la

TEHERAN 2 (Agerpres). 
—- în Iran a fost procla
mată, Ia 1 aprilie, Repu
blica Islamică Iran, ca ur
mare a rezultatelor re
ferendumului de săptămîna 
trecută..

Rezultatele 
fefendumului 
no'scute abia

' zile. Potrivit
tiraări comunicate de Bi
roul central al referendu
mului, din cei circa .18 mi
lioane de alegători, 98 
sută s-au prezentat la ur
ne, iar 97 la sută din vo- 
tanți s-au pronunțat pen
tru o republică islamică. 
Următorul pas va fi tri
miterea de reprezentanți în 
Adunarea Constituantă ca
re să aprobe Constituția 
pentru Republica Islamică. 
O Adunare aleasă urmea
ză să se întrunească în in
terval de 30 pînă la 50 zi
le pentru a definitiva pro
iectul de Constituție.

DEZARMARE DIN 
COPILĂRIE

: „Dezarmați copiii
i Sub această deviză 
; desfășoară, 
î campania de
: a fabricării și comereia- 
1 lizării de jucării care i- 

mită armele. Pistoale și 
tancuri din plastic 
tablă, copii fidele ale ce
lor adevărate, nu 
mai putea fi vînduțe 
piilor _......   ...
fabricanților de jucării 
sdedezi face prozeliți : la 
ultimul salon internațio
nal de jucării de la Ntîrn- 
berg, s-a accentuat pe 
jucăriile care pun în va- 
loăre imaginația copilu
lui— elemente de asam
blat, de sculptat sau gra
vat.

I" 
se 

în Suedia, 
interzicere

î

î
î

î

E

sau

vor 
eo- 

suedezi. Hotărirea

PETROLUL
Rezervele mondiale 

petrol, descoperite 
exploatabile, care 
în prezent apreciate 
circa 650 miliarde 
barili, ar putea fi 
rite cu cel puțin 400 mi
liarde barili cu ajuto
rul unor tehnici noi de 
extracție, se arată 
tr-un studiu al Compani
ei „Shell", dat publicită
ții la Londra. în loc să

de 
și 

sînt 
la 
de 

spo-

în-

BUDAPESTA 2 (Ager
pres). — Cu prilejul ce
lei de-a 34-a aniversări a 
eliberării Ungariei de sub 
dominația fascistă, luni, la 
cimitirul Rakosliget 
Budapesta a avut loc 
remonia depunerii de 
roane la mormintele 
tașilor români căzuți pen
tru eliberarea Ungariei. 
Au fost intonate imnurile 
de stat ale României și 
Ungariei, iar o gardă mi
litară a prezentat onorul.

Au fost depuse coroane 
din partea Consiliului Pre
zidențial. al R.P. Ungare,

din
ce- 
co- 
os-

landei, și Aatassaut — 
partid favorabil menține
rii unor strînse relații cu 

' Danemarca, chiar și după 
intrarea în vigoare a auto
nomiei parțiale.

CONDUCEREA CELEI 
MAI MARI COMPANII 
AMERICANE DE TRANS
PORTURI AERIENE ,U- 
nited Airlines" a hotă
rît punerea în stare de șo
maj tehnic a întregului 
său personal navigant — 
care numără 13 300 de oa
meni, ca urmare a 
clanșării 'unei greve 
48 de ore de către 
nicii companiei. 
Airlines", are în total 
54 000 de angajați-

TRATATUL DE PACE 
EGIPTEANO ISRAELIAN 
va fi supus unui referen
dum popular, după a- 
probarea lui de către A- 
dunarea Poporului — a 
anunțat în numărul său de 
luni dimineață cotidianul 
„Al Ahram".

Consiliului de Miniștri, 
Ministerului Apărării Na
ționale, Comitetului oră
șenesc Budapesta ăl Parti
dului Muncitoresc Socia
list Ungar, Frontului Popu
lar Patriotic, Consiliului 
municipal al orașului Bu
dapesta. precum și bu
chete de flori din partea 
pionierilor și oamenilor 
muncii, De asemenea, a 
fost depusă o coroană de 
flori din'partea corpului 
diplomatic acreditat la 
Budapesta. Din partea am
basadei române, a fost de
pusă o coroană de flori de 
către Victor Boloj.an, am
basadorul României în 
R.P. Ungară.

Au fost de față repre-. 
zentanți ai unor instituții 
centrale, numeroși cetă
țeni ai capitalei ungare.

Luigi Longo 
ipua primit 
de egația P.C.’R.

(Agerpres).’-ș-'
Partțdului .• 

Italian, tova- 
Longo, a pri- 

Parti- 
Român,

■ROMA 2 
Președintele 
Comunist 
rășul Luigi 
mit/ luni, delegația 
dul ui Comunist 
condusă de tovarășul Cons
tantin Dăscălescu, mem
bru al Comitetului Poli-

- tic Executiv, secretar .al ■ 
C.C. al P.C.R, eare parti
cipă la lucrările celui 
de-al XV-lea Congres al 
P.ClIm

în cursul întîlnirii; sJa 
exprimat profunda satis
facție pentru bunele rela
ții de prietenie, colaborare 
si solidaritate ; dintre 
P.C.R. și P.Q.L, dorința 
comună de a le dezvoltai 
și în viitor, în spiritul e- 
gali.tății, stimei și , respec
tului reciproc.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Abatere zero;, 
Republica : Camera cu 
fereastra spre mare ; 
Unirea : Conspirația tă
cerii. .

LONEA : Umbra pă
sării în zbor.

ANINOASA: Din nou 
împreună,

VULCAN : Colonel in 
rezervă.

LUPENI 7—
Te oblig să trăiești;

TV

3

Situația din Orientul Mijlociu
fefihței islamice și în Or-' 
gănizâția Unității Africa
ne. Conferința ministeri-

»
5

10.00
Pot- 

„Inalță-te,
Emi- 
inter- 
Casei
Huși.

de- 
de 

meca- 
,United

Un interviu al ministrului
francez al energiei

ac.or- 
ame- 

minis-

petrol la nivelul 
nul trecut. El a 
nat, de asemenea, 
ța și-a

a-NEW YORK 2 (Agerpres). 
— Intr-un interviu 
dat săptămîn aiului 
riean „Newsweek", 
trul francez al energiei,
Andre Giraud, și-a expri
mat speranța că cele nouă 
țări membre ale Pieței 
comune voi' reuși să-și re
ducă dependența econo
mică față de petrol ca 
principală sursă de e- 
nergie și să își mențină, 
pînă în 1985 consumul de

atins 
mențio- 

că Fran- 
redus anul trecut 

cu opt la sută consumul de 
petrol față de nivelul a- 
tins în 1974, în timp ce al
te țări ale C.E.E. — între 
care Marea Britanie și 
landa, au pus accentul 
programele lor 
tice pe dezvoltarea 
surse de energie de 
cui re.

O- 
în 

energe-
unor 
înlo-

fie epuizate în circa trei 
decenii ele ar putea ast
fel satisface nevoile o- 

. menirii, la nivelul actual 
al consumului, aproxi
mativ. cinei decenii.

SECETA
Secretarul executiv 

Comitetului , permanent 
interstatal de luptă îm
potriva secetei în Sahel, 
Aly Cisse, a relevat si
tuația dramatică în care

al

FAPTUL DIVERS

se află populația sta
telor Sahelului afectate 
de acest flagel. In nu
mele țărilor membre — 
Capul Verde, Ciadul, 
Gambia, Mali, Maurita
nia, Niger, Senegal, Vol
ta Superioară —, 
Cisse a lansat un 
comunității internaționa
le pentru un ajutor 
urgență de 350 000 
de cereale și pentru 
250 000 de tone în 
darea reconstituirii 
curilor de securitate 
favoarea celor 30 de 
lioane de locuitori 
meninați de foamete.

Aly 
apel

de 
tone 
alte 
ve- 
sto- 

în 
mi- 

a-

TURISM IN HAWAII
Turismul și serviciile; 

din ■ această ramură ocu
pă primul loc în viața e- 
conomică a celui de-al 
51-lea stat american —■ 
Insulele Hawaii. Din 1968 
și pînă în 1978, numărul 
celor care vin în Hawaii 
la- odihnă a crescut de la 
296 000 la 3 500 000. A- 
nual, turiștii lasă pe insu
lă (mai bine zis — în 
infrastructura turistică) 
pînă la 2 miliarde de do
lari. Dar acest, lucru nu 
a pus capăt dificultății 
economice și sociale ale 
statului. In ultimii 8 ani, 
populația insulelor a 
crescut cu 15—20 la sută, 
fapt care a dus la crește
rea șomajului și. a crizei 
de locuințe. In această 
perioadă, prețul locuințe
lor a crescut de'cinci: ori.' 
Dificultățile economice 
prin care trece statul au 
dus la creșterea crimina
lității și narcomaniei. O- 
rice măsură îndreptată 
spre ameliorarea acestei 
situații se lovește de îm
potrivirea marilor mono
poluri care obțin benefi
cii „frumușele" de pe ur
ma turismului.

»

î

t;

După cum s-a -anunțat, 
participanții la reuniunea 
ministerială — de zilele 
trecute — de la Bagdad a ală de la Bagdad a decis, 
unor țări arabe au hotărît 
rechemarea imediată a am- turof 
basadprilor .statelor arabe 
din Egipt, : au recomandat 
suspendarea relațiilor poli
tice și diplomatice cu gu
vernul egiptean în decurs 
de o lună. Totodată, s-a ho
tărît să se ia în conside
rare suspendarea 'aparte
nenței Egiptului la Liga 
arabă, începînd de la data 
semnării Tratatului de pa
ce cu Israelul : i 
Tunisului ca sediu 
porar al cartierului . 
neral ăl Ligii arabe ; 
marea tîhui comitet 
zînd reprezentanți din Irak, 
Siria, Tunisia, Kuweit, A- 
rabia Saudită și Algeria, 
pe lîngă un reprezentant al 
secretariatului general al 
Ligii Arabe, în vederea a- 
plicării rezoluției:; țările a- 
rabe să acționeze iu 
derea suspendăr 
do membru a 1 
mișcarea țărilor 
te.

alegerea 
te în

ger, 
for- 

inclu-

ve
il calității 
Igiptului în 

nea.linia- 
în Organizația Con-

totodată, suspendarea .tu- . 
împrumut u rilor, de

punerilor, garanțiilor, con- 
tributhloi de ajutor tinan- 

; ciar, material sau tehnic ■ 
acordate de guvernele a- 
rabe guvernului egiptean 
sau organismelor acestuia, 
incepînd de la data sem
nării tratatului de pace 
dintre Egipt și Israel ; sus
pendarea ajutorului eco
nomic acordat de fondu
rile. băncile și instituțiile 
financiare din cadrul Li
gii arabe ; țările arabe; se. 
vor abține de a furniza pe- 

giivernele.
adopta :

ne- 
men-

trol Egiptului ; 
țărilor arabe pot 
individual alte măsuri 
coșare pe lingă cele 
țidnate.

în conformitate cu 
te hotărîri, guvernele 
daniei, Kuweitului, 
biei

9,00 Teleșcoală. 
Roman-foi leton : 
dark. 10,55. .. . 
frumoasă țară", 
sîune de cîntece 
pretate de corul 
de cultură din 
11,10 Telex. 15,50 
bal : România - 
hoslovacia (echipe ; d- 
limpice). Transmisiune 
directă, de la Pitești. 
In pauză ; Telex, 17 >0 
România ptoreaBcă.i 
18,15 Lecții TV pen
tru lucrătorii din agri- ; 
cultură. 19,00 Tribuna i 
TV. 19,20 1001 de serr. i 
19,30- Telejurnal. 20,00 ț 
Ancheta TV. 20,25 ..Sea- I 
ră de teatru : „Oedip j 
rege". Premieră pe ța- | 
ră. Producție a stu- j 
dio.irilor engleze. 22.05 ; 
Oaspeți ai scenelor ; 
noastre. Selectiuni din jJ»- J
spectacolul prezentat s 
de Centrul de dans 7 
„Eurytmeum" ■ din Stut- ; 
tgart (R.F.G.). 22,25 j
Telejurnal.

î

5

aces
tor-1 

Ara-
Saudite, Tunisiei și 

Qatarului și-au rechemat 
ambasadorii acreditați la 
Cairo, , (Agerpres)

RADIO

Accident tehnic la o centrală, 
din S.U.A.nucleară

Un accident tehnic. s-a 
produs la centrala nuclea
ră din Three Mile Island 
(Pennsylvania r. S.U.A.). 
în urma exploziei unei 
valve de la o pompă de a- 
limentare cu apă a siste
mului de răcire a reacto
rului, provocînd degajarea 
unei cantități de vapori 
radioactivi. Autoritățile ce
lor patru districte din ju
rul centralei au fost puse 
în stare de alarmă.

La locul accidentului s-au 
deplasat numeroși specia
liști americani și străini, 
inclusiv din țâri vest-euro- 
pene: Potrivit ultimelor
știri, bula de gaze radio
active, potențial explozivă, 
care s-a acumulat în 
teriorul reactorului, ca 
mare a defecțiunii de 
sistemul de răcire. a
ceput să se resoarbă, oda
tă cu reintrarea în func
țiune a sistemului de ră
cire.

in- 
ur- 

la 
îri-

Mică publicitate
convenabil M.osk- 
Lupeni, strada Ar- 
nr. 3 A. (332)

PIERDUT legitimație de

VINO 
viei 408. 
dealului

serviciU. pe numele Popa 
Gheorghe I eliberată de 
I.M. Lonea. Se declară nu
lă. (239)

ANUNȚURI DE FAMILIE

MAMA, sora și fiica, păstrînd în suflet și in gînd 
imaginea mereu vie și de neuitat a dragei noastre

IRÎNA KONYCSKA (născută KLEMENCSICS) 
reamintim celor ce au iubit-o că s-au împlinit doi ani 
de cînd a înschis ochii ei blînzi pentru totdeauna.

Chipul ei luminos va' rămîne veșnic în inimile 
noastre.' ; ' ;

Un gînd pios pentru amintirea ei. (242)

l

MULȚUMIM pe această calc colectivului C.F.R., 
Reviziei de vagoane și colegilor, pentru sprijinul acor
dat la înhumarea celui care a foșt -fe

BENEA SIMION
Amintirea lui va rămîne veșnic în inimile noastre. 
(243) ■ ■ . ' . ■ ș,;s'v ,

#•
■i.

5,00 Buletin de știri, 
5;05 Ritmuri matinale. 
6,Oo Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojur
nal. 8,00 Revista pre
sei. 8,10 Curierul melo
diilor. 9,00 Buletin de 
știri, 9,05 Răspundem 
ascultătorilor. 10,00 BU-

Ste-letin de știri. 10,05 
lele operetei. 10,20 Al
ternanțe rock și folk. 
10,40 Miorița. 11,00 
letin de știri. 11,05 
Has folcloric. 12,00 
letin de știri. 12,05 
comoara folclorului 
tru. 12,35 Repere 
terpretative, 13,00 De la 
1 la 3. 15,00 Clubul cu
rioșilor. 16,00 Radio
jurnal. ? 16,20 Coordo<- 
nate economice. 16,40 
Noi înregistrări de mu- " 
zică ușoară. 17,00 Bu- f 
letin de. știri. 17,05 Te ș 
apăr și te cînt, patria ; 
mea. 17,30 Poemele e- î 
terne ale muzicii. 17,50 5 
Miniaturi de estradă. I 
18,00 Orele serii. 19,00 | 
Informații — reportaje j 
— interviuri. 20,00 Mu- Ș 
zică populară. 2045 5. 
România — peisaj in- ’ 
dustrial contemporan. : 
20,30 Memoria 
tulul românesc.
Buletin de știri. 
Cadențe sonore. 
O zi într-o oră.
5,00 Non stop muzical 
nocturn. *

IWI'

Bu- 
A-

Bll- 
Din 
nos- 
in-

pămîn- 
21,00 
21,05 
22,00

23,00-

f
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