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în întrecerea pentru
mai mult cărbune

teaaul

1600 tone peste plan
•Colectivul minei Vulcan a extras în 3 aprilie 

a.c. peste sarcinile de plan, aproape 700 tone cărbu
ne. Cele mai bune realizări le au sectoarele V cu 
plus 392 tone de Cărbune, I cu 302 tone și II cu plus 
112 tone.

Succesele au la bază folosirea rațională a utila
jelor, a timpului de lucru, precum și aprovizionarea 
ritmică a tuturor locurilor de muncă cu materiale.

• Minerii de la Petrila ofjțin chiar din primele zile 
ale lunii aprilie însemnate- depășiri de plan. Plusul 
zilei de 3 aprilie este de 400 tone cărbune. Producti
vitatea muncii planificată la nivelul întreprinderii 
a fost depășită cu 200 kg/post. O mențiune pentru 
colectivul sectorului IV — 
al minei — care a extras 
anului mai mult de 8 500

- cel mai mecanizat sector 
peste plan de la 
tone de cărbune.

începutul

<

primul trimestru al anului 
debutul 
succese

• După ce a încheiat
cu rezultate bune, mina Uricani și-a făcut 
în cel de-al doilea trimestru cu însemnate 
in extracția de cărbune. Plusul realizat peste preve
deri în ziua de 3 aprilie este de 232 tone. Demn de 
remarcat este, de asemenea, faptul 
le minei și-au depășit sarcinile de

că toate sectoare- 
plan.

sarcinilor de plan, 
de 

a.c. peste 300 tone cărbune, 
fruntea întrecerii chiar din

• Angajat plenar în realizarea 
colectivul minei Paroșeni a extras în plus față 
plan în ziua de 3 aprilie 
Sectorul I se situează în 
primele zile.

Un nou complex mecanizat în funcțiuneLa sectorul IV al f.M. ; Lonea a intrat în funcțiune urî nou abataj dotat cu complex mecanizat de susținere și tăiere, capacitate de mare pondere în producția trimestrului II a.c. După primele zile de utilizare a noului complex, randamentele obținute sînt cu o tonă pe post supe-

rioare celor preconizate. Avansările niedii zilnice au depășit 1,25 ml, tirmînd ca după jumătatea lunii a- prilie, cînd lucrările de se execută cu abatajul, tele, cît și sporească substanțial.
se vor încheia pregătire care în contrafront atît randamen- avansările să

mineri
con-

Cerce-
ex-

Formată din 
iscusiți, brigada 
dusă de Vasile 
za de la Paroșepi 
perimentează cărucio
rul de perforat cu ac
ționare și deplasare hi
draulică, proiectat de 
Institutul de mine Pe
troșani.

Nevoile minelor impun

TOATE MAȘINILE UNELTE 
SA FUNCȚIONEZE DIN PLIN IIn raidul nostru, întreprins săptămîna trecută în schimbul II în atelierele mecanice ale întreprinde- ■ rilor miniere Vulcan, Paroșeni, Bărbătejai și Uricani, am urmărit folosirea rațională a mașinilor unelte, încărcarea acestora cu comenzi și mai ales acoperirea cu forță de muncă bine calificată, condiție necesară în realizarea sarcinilor de plan — precum și intervenția operativă în rezolvarea avariilor ivite în desfășurarea procesului de constatările noastre. producție din subteran. Iată

printr-o - mai bună organizare a lucrului, prin încărcarea la capacitate a fiecărei mașini. Faptul că Ia mina Vulcan activitW- la atelierul mecanic coordonată în schim- II de un maistru cre- garanția nu numai a

In procesul de învăță- I mint, vacanța (cea de pri- I măvafă începe mîine) este I o 'perioadă de continuitate | a influenței educative e- , xercitată de școală, sporind în in lensi tale metodele destinate refacerii ' potențialului de muncă intelectuală a elevilor'. Dez- voltind acest principiu pedagogic — pus și măi mult în valoare. în acest „An internațional al copilului" - - organizatorii vacanței

Mina Vulcan.patru ateliere - eră.ri mecanice, forjă, dură și lăcățușerie — mosferă de lucru, pară distribuitoare combină, se :sudează curi, ;. . .„te. hoituri și bucșe, holendere care iau subteranului. „In II — ne spunea
Traian Moldovan■ executăm n 11 mai pentru sectoarele intervenim cu

In cele prelu- su- at- Se rede sense ștrunjesc diferi -„drumul" schimbul maistrul— nu comenzi ' minei, ci promptitu-

dine în caz de avarii în subteran. 'Lucru este din abundență, avem o mulțime de comenzi pentru piese de schimb fecții pentru de producție și, Ies, le executăm și de calitate". Ne interesăm de indicele de utilizare a mașinilor unelte, care în primele două luni ale anului a fost mai mare cu 2 procente față de cel planificat. Firesc, ' la acest rezultat ajuns

și con- sectoarele bineînțe- la timp

bul ază realizării sarcinilor de plan , ci și a unei discipline tehnologice. Fiecare tor știe precis cît are de făcut.
I.M. Paroșeni.orei 19, cînd am atelier funcționau mașinile, fiecare om cei 12 meseriași avea ocupație. Se executau

munci”are și ceIn .jurul ajuns la i toate din o di-
Raid anchetă realizat

GRAURE,
C. IOVANESCU

de I

(Continuare io pag a 2-a)

Noul chip al orașului Vulcan.

Ziua Editurii Eminescu

VA INFQRMAM

Foto : Gh. OLTEANU

verbe cimpe- 
Sădi, a răsădi, 
semăna, toate

Ziua Editurii Eminescu

Zeci de elevi de la Școala, generală nr. 1 Lupani aii participat, ieri, la o amplă acțiune patriotică pentru a- menajarea și curățirea împrejurimilor Monumentului „Lupeni ’29“. (Al. Tătar)
♦---------------Acompăniați de orchestra populară „Plaiurile Bistriței" din Bacău, aflată în turneu în Valea Jiului, îndrăgiții cîntăreți Mia Braia, Ștefan Lăzărescu, Lucreția Ciobanu, Laura Lavric și artista bmerită Angela Moldovan, vor concerta în cadrul spectacolului „La hanul melodiilor", azi de la orele 15 și 17 ,în fața minerilor din Petrila. Seara, de la ora 20, spectacolul va avea loc în sala clubului din Lonea. (Corvin Alexe)Șoimii patriei de la grădinița nr. 7 din Lupeni au prezentat în fața muncitoarelor fruntașe de la I.F. A. Vîsco- za un frumos program artistic, cuprinzînd recitări de poezie, cîntece, dansuri și un montaj literar artistic dedicat patriei și partidului. (C. Val.)
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de primăvară a elevilor .din Valea Jiului oferă un program variat, atractiv și diversificat, determinat de larga paletă de preocupări școlare și extrașcola- re ale elevilor.Fiecare vacanță ciiprin- • de manifestării specifice, de sezon; care se întîlneșc cu alte acțiuni, care» exprimă preocupările elevilor de a răspunde condițiilor de formăi& șt îhsallețitoafele chemări ale partidului spre 6 pregătire temeinică I. și multilaterală. Acestui scop ii sînt destinate ac- Ițiuni tradiționale în Valea Jiului, cum sînt întî-lnirile cu activiști de partid, la| încheierea sub genericul cu mîndrie- partidului", ciclu de spectacole și poziții în sălile ele apel ale minelor, participarea, caracteristică primăverii, . la acțiunea de gospodărire și înfrumusețare a localităților (între , 16—21 aprilie se va desfășura o săptămî- nă de acțiune gospodărcas-In zilele imediat următoare se va desfășura la Brașov, faza interjudețeană a Festivalului național „Cîntarea României",, ediția a U-a> manifestare la care Valea Jiului va fi re-T. SPATARU

trimestrelor,„Raportăm un.ex-

(Continuare în pag. a 2-a)

Astăzi, în cadrul zilei prestigioasei Edituri E- minescu, oamenii muncii din Valea Jiului, elevii și studenții vor avea posibilitatea să întilnească tori-ale căror cărți așteptate și Citite cu sebit interes.'
i ■*'La întreprindereanieră Dîlja. (ora 17),. minerii se vor întîlni scriitorii riță (autorul cicluluimanesc „Ci»eșarii“, de mare popularitate în rîndul tinerilor), Dinu Săraru (care a scris romanele

scrii- sînt .deo-
mi-cuConstantin Chi- ro-

„Niște țărani' și „Clipa"), prozatorul Constantin Țo- iu (autorul romanului „Galeria cu viță sălbatică") și criticul literar Valeriu Râpeanu.
★După-amiază (ora 18) publicul din Petroșani se va întreține cu aceiași de Casa de literar direc- vorbi apariții

scriitori la expoziția carte deschisă la cultură. Criticul Valeriu Râpeanu, torul editurii, va despre recentele editoriale și problematica actuală a literaturii române.
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P r i m avara, instalată 
de-d binclea cu intregu-i 
cortegiu de muguri și se
ve, a declanșat, pe lingă 
acest freamăt al naturii, o 
mișcare impetuoasă de 
lopeți, greble și sape, pen
tru că așa ne place să 
admirăm explozia dc proas
păt cu care debutează a- 
prilie. Ne place, cu deose
bire, cromatica spațiilor 
verzi, dispusă in forme și 
combinații tot mai rafinate, 
care, involuntar, ne în
deamnă la unele comparații 
fie cu alte localități, fie 
cu alte primăveri, compa
rații care ne dau satisfac
ția prezentului și a locului 
in care trăim.

Primăvara, deci, e
anotimp regăsit în spațiul 
conviețuirii noastre, spre te 350 000 de fire de răsa-
bucuria elementară de a duri, 60 000 arbori orna-

; învăța intr-o gramatică mentali și trandafiri. Am

UK

primavara
aflat că in Petroșani sînt 
pregătiți peste 2000 de ar
buști ornamentali, 2000

somptuoasă
nești ca a
a planta, a 
generatoare de viață și pre- trandafiri și peste 5000 de 
vestitoare : de înflorire. Co
nectarea noastră la inima

naturii începe de sub fe
reastra blocului sau 
vecinătatea de lămîiță

■ scuarului de vizavi
strung sau birou. In Valea 
noastră, ca oriunde, che
mați de anotimpul care-și 
azvîrle colbul. zîmbetului 
din plini de păpădie, fă- 
cindu-și loc pe sub raze
le începutului de aprilie, 
gospodarii au pregătit pes-

din 
a 

de

vor a- 
acum 

orașu-

viitoare flori, care i 
sigura încă. de pe 
itaina multicoloră a 
lui. Să hu uităm insă oa
menii, ei devin încă de pe 
acum arhitecți pentru geo
metria savantă a spațiului 
din jurul blocului, din car
tier, din oraș, răscolit de 
reavăn, adăugind la evan
taiul naturii o spontaneita
te caldă, plină de învăță
minte și generozitate.

Și astfel, localitățile Văii 
noastre ne încorporează, in 
vitala ei celulă de viață 
și simțire, purtindu-ne 
aripile primăverii, pe 
punte multicoloră, 
schimbă fața pământului 
sufletul omului.
Dumitru Dem IONAȘCU
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VIATA DE PARTID

Lricani. Casa (le cultură a sindicatelor . loto : Gh. OLTEANU

petrecerii uti- a timpului 11-

A3
Preocupări stăruitoare pentru 

educarea comuniștilor, 
a tuturor oamenilorComitetul de partid de Ia U.E. Paroșeni se preocupă stăruitor de educarea oamenilor muncii. Toate acțiunile întreprinse converg spre acest obiectiv major al activității de partid. Promovarea unor forme și metode noi, viabile, care și-au demonstrat eficiența (întîlnirile, dezbaterile, discuțiile de la om la om), au creat un climat sănătos de muncă, fapt ce se reflectă pozitiv în realizarea sarcinilor e- cbnomiee.In adunările generale de partid, comuniștii din organizațiile terme I, reparații turbine, PRAM, au pus cu regularitate în dezbatere problemele majore cu re se confruntă zilnic leetivul de oameni ai <ii. Astfel, intr-un de înaltă răspundere munistă, membrii partid din cadru! terme 2 au analizat cauzele neintrării în funcțiune la timpul planificat a blocului de 150 megawați, stabilind măsuri concrete pentru remedierea lipsurilor semnalate. O atenție deosebită se acordă învăță- mintului de partid, una din formele principale de educare atît a comuniștilor

cît și a nemembrilor de partid. în cadrul celor 10 cercuri sînt antrenați peste 200 de eursanți care au dezbătut pînă în prezent cele cinci teme planificate. în toate cercurile a fost promovată cu mult curaj metoda dezbaterilor des- ' chise, la care participă toți

ca- co- mun- spirit code secției

cursanții, împletind armonios problemele teoretice cu cele practice.Pe linia diversificării acțiunilor politico-educative se înscriu și întîlnirils periodice cu noii Aceștia punctul documentare, unde se discută probleme ideologice în scopul integrării acestora în activitatea de partid. Se poate aprecia faptul că tovarășii Ion Sere, Constantin Bîrzoianu, Ion Dărăban, Maria Bote- zatu, nu demult primiți în rîndurile partidului, au reușit ca în scurt timp să devină exemple în muncă și comportare.— în rîndul colectivului nostru, ne spunea tovarășul Miron Șerb, secretarul co-

cc se organizează primiți în partid, sînt invitați lade informare și

Vacanța de primăvară
(Urmare din pag. 1)prezentată de peste 200 pionieri și elevi, compo- nenți ai unor formații cultural-educative și artistice. Casele pionierilor și șoimilor patriei, cluburile amenajate in școli vor atrage elevii. la diferite spectacole, eofteursuri, întîlHiri -cu Scriitori în cadrul „Decă- .■ J-Iui", ■agite (mire 9 se desfășoară româ- Sute supor-

întâlniri ... cadrul d-ei. cărții în Valea' Ji la 'filme înd. —15- aprilie „Festivalul filmului nesc pentru elevi"), de elevi și mii de

teri își vor disputa, pe terenurile sportive, cupe și trofee la • handbal, fotbal, tenis de masă. Multi alții vor participa la excursii și drumeții organizate în nicipiu, județ sau pe rite trasee din țară.Prin variate ‘.ode și forme de pedagogică, vacanța de primăvară este o etapă de contribuție activă, eficientă la procesul de modelare a conștiinței tinerei generații care învață în școlile Văii Jiului.

mu- dife-'rne- acțiune

ca -a

— FAȚA ÎN FATA DO
UA pArlri CONTRA
DICTORII —In ziarul nostru apărut duminică, 11 martie, publicam interviul realizat cu directorul l.R.I.U.M. Petroșani, dr. ing. Anton Bacii, sub titlul „Colectivul 
l.R.I.U.M. Petroșani ac
ționează cu fermitate pen
tru îmbunătățirea continuă 
a calității utilajelor și ser
viciilor. prestate". La una din întrebările reporterului, daca există probleme de aprovizionare tehnico- materială, directorul întreprinderii, printre altele, spunea : „Din păcate conlucrare care a lăsat de dorit am avut-o chiar cu vecinii noștri, întreprinderea de utilaj minier, care, rămînînd în restanță cu e- xecuția -unor piese turnate și lorjate, ne-a împiedicat să ne realizăm sarcinile de plan la stîlpii hidraulici, iar noi am creat astfel necazuri, întreprinderilor miniere care aveau nevoie de stîlpi".Drept răspuns la această afirmație a directorului l.R.I.U.M. Petroșani, primit o scrisoare, euprin- zînd o altă părere, exprimată de această dată de conducerea întreprinderii de utilaj minier din Petroșani, din care cităm: „Informăm redacția ziarului că în lunile ianuarie și februarie l.U.M. Petroșani a

livrat pentru l.R.I.U.M. Petroșani un total de 236 tone piese turnate și forjate (din care 104,7 tone piese forjate și 131,3 tone piese turnate), cantitatea respectivă fiind executată în cadrul unoi- programe stabilite de comun acord, în continuare urmînd că livrarea să se facă după necesități și condițiile materiale create.La data de 23 septem-

mitetului de partid pe întreprindere, sc , aplică pe scară largă și alte forme politico-educative, care aii menirea de a ridica răspunderea oamenilor muncii față . de îndeplinirea sarcinilor ce le revin. Aș evidenția în mod deosebit: propaganda audio-vizuală, prelucrarea actelor normative, discuțiile individuale cu comuniștii, precum și diferite activități educative în scopul le și plăcute ber.Dar, ar fi greșit să înțelegem că organizațiile de partid, comuniștii de la ter-Paroșeni, au rede care dispun, nemaifiind loc pentru mai bine. O discuție întreprinsă recent cu mai mul ți membri,, ai comitetului de partid și secretari ai organizațiilor de bază, a scos în relief tendința care există, încă, pe alocuri, la unii comuniști de a privi sarcinile de partid cu o anumită ușurință. Există cazuri cînd unii membri de partid comit diferite abateri, fiind sancționați pe linie administrativă, în timp ce ei ar trebui să constituie un exemplu pozitiv în fața oa- , menilor muncii. Nu de puține ori comitetul de partid a atras atenția asupra faptului că măsurile și hotă- rîrile luate în adunările generale de partid răniîn doar pe hîrtie. Față de o asemenea situație, comitetul de partid, birourile^ organizațiilor de bază, comuniștii trebuie să adopte o atitudine critică, o poziție mai fermă. Aceasta pentru a ridica dere al tuturor în fața pe care nit.

mocentrala pus în valoare toate sursele și posibilitățile

spiritul de răspun- comuniștilor, al oamenilor muncii sarcinilor majore le au de îndepli-
Valeriu COANDRAȘ

șani depunerea urgentă a acestor elemente pentru a putea da curs documentației, revenind asupra a- cestei solicitări în repetate convorbiri telefonice sau directe cu reprezentanți ai l.R.I.U.M. Petroșani.Neprimind nici un răs- > puns, se revine din nou cu o adresă, la data de 31 ianuarie 1979. La aceeași dată l.R.I.U.M. Petroșani a-
Pe iirme.e materialelor publicate6 brie 1978, C.M.V.J. Petroșani obține repartiție de la M.M.P.G. pentru necesarul de piese brute turnate și forjate din partea l.U.M. Petroșani pentru l.R.I.U.M. Petroșani, repartiție valabilă pentru anul 1979 cu o cantitate de 528 tone. In a- ceeași zi, l.R.I.U.M. Petro- de cu can-șani trimite comandă execuție, în alb, doar mențiunea globală a tității fără nominalizarea reperelor la I.U.M.P. fără a anexa însă cuvenitele am . specificații și documentații tehnice de execuție, elemente fără de care executantul nu are posibilitatea lansării pe circuitul pre- . contractual a unei comenzi.Prin adresa nr. 10549 din 27 septembrie 1978 l.U.M. Petroșani solicită beneficiarului l.R.I.U.M. Petro-

duce o corectură comenzii precedente solîcitînd un total de 560 tone piese brute turnate și forjate, cuvenitele specificații și documentații tehnice fiind depuse la l.U.M. Petroșani numai în data de 22 februarie 1979..In urma unei consultări între reprezentanți ai biroului de programarea, pregătirea și urmărirea producției de la l.U.M. Petroșani și inginerul șef l.R.I.U.M, Petroșani, Ioan Crețu, s-a constatat inexactitatea specificației depuse la data mai sus a- mintită, fapt ce a determinat depunerea unei noi specificații în ziua de 13 martie 1979.Din acest moment, l.U.M. Petroșani a putut da curs comenzii făcute de

al ing.

(Urmare din pag. 1)ferite piese de schimb comandate de sectoarele minei. Intervențiile solicitate din subteran s-au făcut la timp, piesele fiind deja expediate. Ni se prezintă situația mașinilor, toate sînt acoperite cu comenzi, la 'ele lucrează oameni calificați. Deci există preocupare pentru în-

—r-—-r ■ '--".j-iaiiiiinir'innit

schimbul II doar 4. Pierderile și nerealizările de producție .. datorate utilizăriiPe de nă ora lingă faptul mai erau și ine, din cei
mașinilor adunate zile și luni sînt destul mari. Despre discipli- ce să mai vorbim? La.raidului nostru, pe că în atelier persoane stră- 4 muncitori nu lucra decît unul (EmilDărămuș), doi sprijinind

TOATE MAȘINILE UNELTE

însă va face atelierul actualul, fie afec- ■le-
cărcarea tuturor capacităților de producție. Doar un. strung e defect, repararea lui se cînd se va m ita într-un alt loc, spațiu urmînd sătat pentru repararea montelor hidraulice.Pînă atunci însă e folosit fiecare piinut, se confecționează piese de schimb se recondiționează altele, in funcție de necesitățile producției.Nu același lucru am în- tîlnit însă ia l.M. Uricani, unde din totalul de 24 de mașini de diferite tipuri (strunguri, freze, morteze, rabpteze) funcționau x în

l.R.I.U.M, Petroșani, procedând la urgentarea expresă a acesteia în virtutea bunelor relații existente între cele două unități economice și a înțelegerii Pe care conducerea uzinei noastre a manifestat-o din- a solicitările u- Petro-

mașinile, stăteau la „povești", iar Iuliana Ghera- sim plecase de mult de la locul de muncă.„soarta" acestor cît și a mașinilor nu avem de la cine cere informații pentru că ofițerul de serviciu, Maxer Sendiic Eca- terina, care ne-a însoțit în atelier nu a știut să ne spună
l.M.1 ierul era o Nici nu putea fi altfel din moment ce. nu avea cine să lucreze. Aflăm că ar trebui să fie un strungar, însă cu el.Viciu (loan Oros) că nu l-a văzut, hu, trece în timpul bului și nici riu-1 Iează nimeni. La tul schimbului ză maistrul de îi dă de lucru, i-a repartizat pentru această zut.Ne interesăm

prea anunță decît atunci cînd nu se face preliminarul". (Notăm că nici în ziua- raidului, preliminarul nu s-a făcut, însă defecțiunile nu sînt anunțate, deși au fost). .,In privința prezenței în atelier cel puțin a unui om pentru diferite intervenții ni se spune că ar fi necesară, însă nu se poate face mare lucru deoarece pentru lucrări mai complicate se apelează la alte mine sau la I.U.M.P., întrucât la Bărbăteni, chipurile, „n-ar fi specialiști". Nu contrazicem pe nimeni, însă specialiștii' nu cresc peste noapte, mai ales dacă nu se ocupă ni-, meni de pregătirea și îndrumarea lor. Cît despre micile intervenții din schimburile II și III, din

prea multe.
Bărbăteni. La ate- mecanic al minei liniște desăvârșită.

Despreoameni, cauza cărora se pierd importante cantități de cărbune, ce să mai vorbim... Ing. Vasile Condrin, ofițerul de serviciu, ne.spune că dacă s-ar afla'"' într-o situație dificilă să trimită mașina alt strungar acasă. Or. acest timp (aproximativ o oră), producția ar stagna. In privința ficiențe sperăm că ordine.In concluzie, stru a scos în faptul că simpla existență a „zestrei tehnice" a întreprinderilor nu este realiza- producții supe-

ar trebui după înacestor de-să se fa-raidul no-evidențănimeni nu știe ce eDispecerul de scr-spune pe la elschim- suficientă pentrucontro- rea uneiîncepu- .rioăre sarcinilor de plan pontea- lier și

totdeauna nităților C.M.V.J. șani.Singurul vinovat tuația menționată terviu este beneficiarul, l.R.I.U.M. Petroșani, care numai după șase luni a intrat in legalitate cu comanda respectivă, expri- mînd, în fine, clar din ce trebuie să constea acea cantitate de. piese brute turnate și forjate, iNe exprimăm -convinge:' rea că și pe viitor colectivul întreprinderii noastre va da dovadă de receptivitate la solicitările colegilor noștri de la l.R.I.U.M. Petroșani cu condițiă respectării legalității și instrucțiunilor în vigoare privind modalitatea de colaborare între două unități economice socialiste".Prin urmare, apar două păreri contradictorii. Credem că dialogul direct, la masa de lucru, între cele două conduceri de întreprinderi petroșănene este, la ora actuală de mare u- tilitate, în orice mai util decît reciprocă.
Dorin

de si- în in-

caz mult-învinuirea
GIIEȚA

de defecțiunile intervenite în subteran. Nu sînt cunoscute pentru că,- tot după spusele dispecerului, „nu se

și asigurării cu piese de schimb. Consiliile oamenilor muncii trebuie să ia măsurile necesare pentru ca, pe schimburi, mașinile unelte să producă la capacitate, să-și îndeplinească funcția pentru care au fost create și nu să e- xiste ea simple obiecte de inventar.
LĂZI PESTE LĂZI

SI DEASUPRA...Lăzi de ambalaj lăsate pradă intemperiilor, iată cum sînt păstrate în „magazia" Centrului de achiziții a sticlelor și borcanelor din orașul Urîcani. Poate imaginea de
va da - de gândit și-i va îndemna la acțiune pe cei răspunzători. (Gh. 
OLTEANU).
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de oameni care 
brigada lui loan 

■— majoritatea 
— sînt oameni 
pricepuți, care 
in care se in- 

conștiinciozita-

I
1

*

I

Cei 40 
formează 
Cojocariu 
comuniști 
harnici, 
prin felul
țeleg, prin 
tea in muncă, prin răspun
derea și exigența fiecăru
ia se consideră ca într-o 
familie. O vestită familie 
de mineri la mina Lonea, 
care se bucură deopotrivă, 
de rezultatele pe care le 
obțin in producție, in . for
marea și educarea oameni
lor.

Din dorința de a-l cu
noaște. de a le afla gindu- 
rile și faptele, i-am înso
țit la locul de muncă, în 
abataj, acolo unde doar 
cablurile telefonice ii țin în 
legătură permanentă cu cei 
de la suprafață.

Ne aflăm la brigada ce
lui care a lansat valoroa
sa inițiativă „Brigada de 
producție și educație so
cialistă", brigadă care și-a 
făcut un titlu de mîndrie 
muncitorească din hotărî- 
rea și perseverența cu ca
re a acționat in acest an 
pentru mai mult cărbune.

Fiecare știe ce are de 
făcut la frontul de lucru. 
Asta înseamnă buna orga
nizare. Apoi, schimburile 
se întilnesc in abcîtaje 
nainte 
lui și 
lucrul, 
timp
maistrul să le spună ce au 
de făcut.

— Pentru noi muncim, 
pentru dezvoltarea patriei 
socialiste și pentru bună
starea familiilor noastre — 
ne spune șeful de brigadă

loan Cojocariu. La mine
. in brigadă nu au ce căuta 

cei cărora nu le place să 
. muncească, cei certați 

disciplina.
Moldoveanul acesta 

bițios, exigent, are 42
ani, din care 23 îi are în
scriși în cartea de muncă

CU

am-
de

mai tineri în minerit. Ma
joritatea ortacilor 
virsta șefului de 
Cu toții sînt uniți 
familie, se ajută,
leg bine. Are vreunul vreo 
nevoie, ceilalți îi sar in a- 
j utor. j

Asa îi știe, de cind

sînt de 
brigadă, 

ca într-o 
se înțe-

de miner

Ecouri

onorează titlul

din obiectivele iniția- 
pe care o aplică bri
ci muncă atentă cu 
o permanentă edu- 

muncitorească — iată

Barbari care
pe cei 
dragoste 
oamenii 
deprins 
modern

î- 
de începerea șutu- 

iși predau din mers 
Nu se mai pierde 
așteptind să vină

â/e
vredniciei
la mina Lonea. Ne des- 
tăinuie că în brigadă sînt 
mulți ortaci de nădejde. 
Notăm fragmente din bio
grafiile lor : șefii de
schimb Vasile Anton, mol
dovean, are 43 de ani din 
care 11 în subteran, mo
țul Simion Balea II — 45 
de ani, din care jumăta
te dăruiți minei și. Ioan 
Barbălată — 44 de ani iar 
din aceștia aproape jumă
tate la mină, 
uităm nici 
tilie, Ioan 
lae Rusu, 
cu, Mihai
Zorilă

Dar să nu-i 
pe Dumitru Bin- 
Chițibuș. Nico- 

Vasile Marin.es- 
Boda, Nicolae 
Liviu Berchin,

creaza maistrul mi
nier Gheorghe Rusu.

— Pentru a avea totul 
la îndemînă trebuie să te 
aprovizionezi din timp cu 
materiale. De aceea, cind 
venim in abataj, fiecare 
miner, șef de schimb și 
chiar șeful brigăzii luăm 
cu noi materiale pentru 
armare.

Vorbesc puțin ortacii lui 
loan Cojocariu. Poate 
sile Anton o fi 
băreț, cu 
prilej de

— Poți 
învățat și

e-

mal
maiel am 

vorbă, 
să fii 
cunoscător

Va-
vor-
mult

de brigadă în ale mineri
tului, dacă nu înțelegi oa
menii și nu știi să-i în
demni cu vorbe bune, nu 
prea faci mare lucru. E- 
ducația in rindurile celor 
40 de ortaci nu este numai 
unul 
tivei 
gada. 
omul, 
cație
modul eficient de creștere 
și formare a minerului 
tehnician. Cei mei virsl- 
nici îi modelează 
tineri cu multă 
și răbdare. Toți 
lui Cojocariu au 
repede mineritul
cu tehnologii și complexe 
mecanizate de înalt rang.

Ne luăm rămas bun de 
la I. Cojocariu și ortacii 
lui cu convingerea că și 
în această lună își vor face 
cu prisosință datoria. Drept 
temeinicie a acestei con
vingeri ne stă faptul că 
brigada a extras peste plan 
de la începutul anului 
peste 6600 tone de cărbune. 
Este rodul organizării .
xemplare a muncii în a- 
ceastă brigadă, al utilizării 
raționale a timpului de lu - 
cru, al predării și preluă
rii schimburilor, al asigu
rării tuturor condițiilor 
pentru funcționarea com
plexului mecanizat din a- 
bataj. Așa reușește mine
rul Ioan Cojocariu cu or
tacii săi să materializeze 
în sporuri de cărbune o- 
bieclivcle propuse in ini
țiativa „Brigada de pro
ducție și educație".
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De la inimă la inimă
îți mulțumesc, măicuță...Femeie ajunsă demult la demnitatea celor 80 de ani, cu mîini care au cunoscut din plin truda unei vieți, 

a pășit temător și nesigur pragul spitalului. Adusă un pic de spate, ține la încheietura cotului o trăistuță, unde și-a pus cîteva lucrușoare. Pentru ea totul' e nou ; chiar dacă altădată o mai fi supărat-o ceva, șirul primăverilor eu sapa, vițeii, oile și mieii, verile cu mulsul și stînele, toamnele cu porumbul și cartofii, iernile cu torsul au oprit-o să-și caute de sănătate. Integrată ritmului solar și-a măsurat viața după mișcarea astrului. Cu mult înainte de răsărit ajungea la uscat fîn, cu mult după apus orînduia acasă, vedea de copii... Bărbatul a murit demult, fiii s-au împrăștiat în lume, O caută, nu rar, dar nici prea des. Aduce cu sine o-întreagă filosofie a omului de la țară, căruia străinii i-au adus pe cap perceptori și ordine de chemare pentru bărbat.' Acum simte o greutate în „capul chieptului", cum spune ea, și la îndemnurile unei nepoate a venit să se caute.

Ajunge în spital și pe măsură ce trece timpul văd două lucruri-. In urma tratamentului măicuța se simte realmente bine, pe de altă parte, privirea ei bă- nuitor-temătoare se schimbă într-o alta apropiată, de mamă. Intr-o Zi a cerut să nu mai fie întrebată: cum vă simțiți? ci așa cum i-ar zice copiii ei — cum te simți, măicuță ? Ne-am apropiat de sufletul ei, toată lumea, o mîngîie șl o a- jută. Cu una nu se împacă : prea multă „hodină". Apoi dacă „hodineam" eu atîta, mă lăsa bărbatul — spune zînnbind. A venit ziua plecării acasă. Plină de bunăcuviință s-a .apropiat de noi și ne-a întrebat dacă poate să ne sărute. Bineînțeles. Am luat-o de după umeri și am repetat gestul.— Și vă rog, dacă am greșit cu ceva să mă iertați ne-a. spus. ,— Nu ne-ai greșit cu ni* mic, măicuță. Eu îți mul* țumesc pentru sufletul du* mitale bun, pentru această atît de vecile, măsurată și înțeleaptă vorbă. .
Viorel MORARU 

medic

cel. mai
Emil DEMIAN

Foto : Gh. OLTEANU

Trei filatoare cu vechi 
state de vrednicie ia 
I.F.A. „Vîscoza" Lupeni: 
ajutor-maiștrii Susana 
Maghiar, Maria Ber- 
duz și Fimia Băioi, con
trolor de calitate.

| Strungarul Francisc 
I Kornhoffer, unul din

tre cei mai pricepuți 
meseriași din atelierul 
de prelucrări mecanice 
de la preparați a Co- 
roești.
Foto : Șt. NEMECSEK

Atitudini

t In noianul de scrisori
Ș care poposesc pe masa de 
i lucru a celor care, prin 
i lege, sînt chemați să le 
j soluționeze, in ultimă in-, 
ș stanță cele mai diverse 
ț petiții ale oamenilor mun- 
Icii, se găsesc, zilnic și ci- 

teva care sînt „semnate"
• discret, enigmatic : ano-
| nim (?!)
î In aparență, aceste pse- 
| udosesizări conțin elemente 
ș în măsură să declanșeze 
j un întreg arsenal de mij- 
f loace de investigare. In- 
i dică numele persoanei în- 
i criminate, adresa exactă a 
j locului de muncă și cea 
I de /acasă, apropiați de-ai 
J „vinovatului" care pot da 
j relații detaliate asupra 
j cazului etc. și, în final, 
| apelul imperativ ca să se 
' facă dreptate și vinovatul 
ț (vinovății) să-și. primească 
t pedeapsa bine meritată. In 
1 unele cazuri mai există și 
s un „P.S.“ care avertizea- 
■ ză că dacă nu se vor lua 
J măsuri, reclamantul își re- 
: zervă dreptul să se adre- 
: seze organelor superioare. 
: Nimic mai simplu, a- 
■ șadar, decît să se purceadă

Curajosul anonim j
la elucidarea și rezolvarea j 
cazului. Numai că la pri- J 
mul contact cu „realitatea" l 
din teren, se constată in ■: 
cele mai multe cazuri că '■ 
în ciuda elementelor exac- ș 
te privind identitatea pre- 1 
zumtivului răufăcător, a- : 
cesta nu este altcineva 
decît unul dintre aceia ca- ■ 
re, la locul de' muncă, i-a ; 
pretins reclamantului să-și ; 
facă datoria în conformitate '■ 
cu prevederile legale, ori i 
că nu i-a motivat niște î 
absențe nemotivate din • 
perioada cind colectivul i 
de muncă se confrunta cu : 
greutăți deosebite, ori că ; 
nu i-a facilitat să obțină : 
o locuință înaintea celui ș 
care era în drept s-o pri- .= 
mească ori... și șirul exem- : 
picior poate continua. :

El, anonimul, în inten- : 
ția lui bizară de „a face i 
ordine" într-o meschină ; 
accepțiune a noțiunii, are i 
toate atributele cetățea- i 
nului, semenului nostru, în : 
afară de două : îi lipsesc ; 
identitatea și răspunde- ■ 
rea. • ;

T. KARPATIAN 2

In vara anului 1978, în biroul „șefei“ de unitate de la cofetăria „Nufărul" din Petroșani, se încingeau adevărate chefuri, de la care lipseau doar... lăutarii. Fosta „șefă", Ileana Heinz, primea acolo, destul de des, fie în timpul programului, fie „după" diverși „prieteni". De regulă, la apariția acestora, șefa trimitea în pripă pe una sau alta din subordonatele ei la restaurantul de alături pentru a aduce mîncare și băuturi spirtoase... Devenise fapt notoriu că responsabila cofetăriei ducea un trai pe picior mare. Nu rare erau și călătoriile ei, în compania unor „prieteni", în diferite orașe ale țării.Iată însă că ,1a o verificare asupra gestiunii cofetăriei, întreprinsă în toamna trecută, se descoperă o mare lipsă în gestiune : un , minus evaluat la 66 844 lei, precum și mărfuri degradate în valoare de 5 217 lei. Surpriza descoperirii acestei mari pagube în avutul obștesc era cu atît mai mare, cu cît ea' s-a produs într-o perioadă de numai - cinci luni.Ancheta penală care s-a declanșat pentru stabilirea vinovaților a pus în evi

dență pe lingă faptele clare, evidente, de furt din avutul obștesc, și alte aspecte, neîncrimitnate de Codul penal, dar care definesc profilul moral, grotesc și jalnic al infractorului care caută să se erijeze în „făptură nevinova-
■■■iiuiiiiiitiuiiniiliiiiuuuiiiiiimiuiiuiKi,,

Epilogul previzibil al 
goanei după căpătuială

Din sălile tribunalului
-«i * n 11«11 ir a* ■■ luiiiiiiiiiiii ixxiii ■«« * a««rt ■ ■ a*tâ/z. S-a stabilit cu cer ti tu- dine că I.H. „lua din sertarul biroului, ori de cîte ori avea nevoie, bani rezultați din încasările zilnice și îi folosea în interes personaL",. Profita de faptul că decontul vînzărilor zilnice, în numerar, rezultat din vînzarea produselor de cofetărie de la unele chioșcuri din oraș se făceau la gestionara „șefă" de la „Nufărul". Nu rare au fost cazurile cînd vânzătoarele semnau „pentru" colege în dreptul unor sume de bani din borderou- rile centralizatoare. Din 

declarația martorilor a mai reieșit cu claritate că I. H. „obișnuia" să introducă în unitate mărfuri cumpărate de la alimentară pentru a le vinde cu preț de cofetărie. S-a ajuns și la concluzia că inculpata I. H. „nu se îngrijea ca marfa 

să fie dată spre vînzare din magazie la tiinpul potrivit, fapt , care a dus la degradarea unor mărfuri*. Fosta șefă făcuse o practică din a nu trece în bor- derourile centralizatoare zilnice sumele de bani încasate în numerar de la vinzătoare.Și totuși, pusă în fața faptelor evidente, gestionara a refuzat să-și recunoască vina. La începutul anchetei afirma cu aroganță că „este ofensată de acuzația ce i se aduce". Pe de altă parte, a încercat, cu disperare, să „facă rost", 

de la colege și prieteni, de diferite sume de bani cu care să acopere furtul comis. Și-a rugat „colega" de la cofetăria „Tosca" să-i semneze „un transfer* de mărfuri în valoare de 15 000 lei. Dar a fost refuzată. Cu refuz categoric au „tratat-o" și foștii ei prieteni de chefuri. S-a plîns în fața anchetatorilor că este nevoită să renunțe la „economiile sale personale Doar într-un tîrziu, pusă în fața faptelor de necontestat a recunoscut că a furat, dar numai... „o sumă de circa 10 000 sau cel mult... 20 000 lei".„In cursul cercetărilor, inculpata I. H. a dat dovadă adeseori de nesince- ritate", se spune în rechizitoriul procesului. Din- •colo de această concluzie se întrezărește, însă, profilul moral găunos, tributar mentalității învechite, de goană’ după căpătuială cu orice preț, bazată pe convingerea la fel de găunoasă că „într-un fel sau altul furtul poate scăpa basma curată". Intr-un proces public, instanța de judecată a pronunțat o sentință aspră, pe măsura faptelor, împotriva inculpatei I. H. Un trist epilog al goanei după căpătuială.
Viorel STKA1 !
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Secretarul general al P.S.Î.
l-a primit pe reprezentantul P.C.R.

ROMA 4 (Agerpres).; ?- Tovarâșul Bettino Craxi, secretar general al Partidului Socialist Italian, s-a întîlnit cu tovarășul Constantin Dăscălescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., șeful delegației partidului, nostru care a participat la lucrările celui de-al XV-lea

Congres al P.C.I.în cadrul convorbirii s-a relevat că raporturile prietenești între cele două partide se dezvoltă continuu, reprezentând un a- port de seamă la cauza păcii, destinderii, solidarității forțelor democratice în lupta pentru libertate, pace și colaborare în Europa, în întreaga lume. S-a

subliniat dorința reciprocă de a continua și diver- > sifiea aceste raporturi.Totodată, s-a făcut uri schimb de păreri privind activitatea pe plan intern și international a P.C.R. și P.S.I.înțîlnirea și convorbirea s-au caracterizat printr-o atmosferă deosebit de cordială, prietenească. /

Pentru soluționarea 
problemelor litigios se d intre 

China și Vietnam

Orientul Mijlociu

HANOI 4 (Agerpres). — I/a Hanoi a fost difuzată o notă a Ministerului' : A- făccrilor Externe al Republicii Socialiste Vietnam, în care se exprimă a- cordul părții vietnameze de a începe convorbiri cu Republica Populară Chineză Ia nivel de adjunct! ai miniștrilor afacerilor externe, în vederea examinării problemelor relațiilor dintre cele două țări —- adoptarea de măsuri

stringente pentru menține, rea păcii și stabilității în regiunile de frontieră, pe baza respectării suveranității, integrității teritoriale, restabilirii relațiilor normale dintre cete două țări., Exprimînd năzuința de a se ajunge la soluționarea problemelor litigioase în relațiile dintre cele ..două țări, partea vietnameză propune începerea convorbirilor la 10 aprilie, se subliniază în document.
BONN 4 (Agerpres). -— într-un interviu acordat revistei . vest-germane „Stern", președintele Egiptului, Anwar El Sadat, a respins ideea unor garanții militare americane pentru Egipt, similare cu cele' acordate Israelului, 

„tri unele situații, aceasta ar implica și o prezență militară americană pe care eu nu o voi permite", a explicat șeful statului egiptean.
★

TEL AVIV 4 (Agerpres). — Parlamentul. israelian (Knessethul), reunit miercuri în sesiune extraordinară, a aprobat a- cordurile israeliano-egipte- ne prezentate de premierul Menahem Begin după reîntoarcerea sa din vizita efectuată recent la Cairo.; ■■■După cum relatează a- gențiile internaționale de presă, premierul israelian a arătat, între altele, că aceste acorduri se referă la remiterea, la 26 mai, către Egipt, a orașului El- Arish, care va fi urmată imediat de deschiderea culoarului aerian între E- gipt și Israel, deasupra Si- naiului, și a frontierei dintre cele două țări.M. Begin a confirmat că negocierile asupra autonomiei teritoriilor Gaza

și Cisiordania se vor desfășura alternativ la El- Arîsh șl Beercheva.
★

BAGDAD 4 (Agerpres).— Președintele Irakului, Ahmed Hassan Al-Bakr,. a adresat președintelui în exercițiu al Organizației Unității Africane, Gaafar El Nimeiri, șeful statului sudanez, un mesaj prin care îl roagă să aducă la cunoștința statelor membre ale organizației rezoluțiile adoptate la Bagdad, de miniștrii de externe și ai economiei din unele țări arabe, cerînd, totodată, suspendarea apartenenței Egiptului la O.U.A.— a anunțat M.A.E. irakian, citat de agenția I.N.A.Printr-un alt mesaj, a- dresat președintelui în e- xercițiu al mișcării de nealiniere. I-I. Junius Richard Jayawardene, președintele R.S.D. Sri Lanka, șeful statului irakian a cerut suspendarea apartenenței E- giptului la mișcarea nea- liniaților.
ALGER 4 (Agerpres). — Biroul Politic- al partidului Frontul de Eliberare Națională,. întrunit sub președinția lui Bendjedid Chad li, secretar general al F.L.N., președintele Algeriei, a hotărît măsurile ce trebuie întreprinse în

conformitate cu rezoluțiile Conferinței de la Bagdad referitoare la Tratatul de pace egipteano-israelian. Ministrul de externe al- gerian a descris aceste rezoluții drept „măsuri minime", adăugind că există în continuare posibilitatea unor noi sancțiuni, informează agenția A.P.S.
FOSTUL PREȘEDINTE 

ȘI PRIM MINISTRU AL 
PAKISTANULUI, Zulfi- car Aii Bhutto, condamnat la moarte la 18 martie 1978 a ' fost executat prin spînzurare miercuri dimineața la închisoarea din Rawalpindi — anunță agențiile internaționale de presă. înlăturat de la putere la 5 iulie 1977, în urma unei lovituri militare de stat, Zulficar Aii Bhutto a fost judecat de către înalta Curte din Lahore, sub acuzația de crimă politică.

BULA DE GAZ SEM
NALATA ÎN REACTO
RUL CENTRALEI NU- 
CLEARE AMERICANE de la Three Mile Island din statul Pennsylvania, a fost eliminată, au anunțat oficialitățile federale1 aflate la fața, locului. „Cred că pericolul s-a redus considerabil" — a afirmat Harold Denton, șeful Departamentului operațional al Comisiei pentru reglemen-

Victoria partidelor de stînga
MADRID 4 (Agerpres). — ’ Partidele de stingă din Spania au înregistrat o victorie netă în alegerile de marți pentru desemnarea consilierilor comunali și a primarilor din peste

8 000 de localități, spaniole. După desfacerea a 80 la sută din urne, în ce privește numărul consilieri-: lor, partidele de stînga se aflah în frunte în a- proape jumătate din cele52 de principale localități.
scurt

țări nucleare. El a adăugat că eliminarea bulei și reducerea cantității de gaz inflamabil au făcut ca posibilitatea unei explozii să nu mai constituie în momentul de față o preocupare semnificativă.
MINIȘTRII DE EXTER

NE din țările membre ale C.E.E., reuniți la Luxemburg, au hotărît ca tratatul pregătitor pentru ad

miterea Greciei în cadrul Pieței comune să fie semnat la Atena la 28 mai a.c. Se așteaptă ca Grecia să devină oficial cel de-al 10-lea membru al C.E.E. la 1 ianuarie 1981,
LA TEHERAN au fost anunțate rezultatele definitive ale referendumului desfășurat în zilele de 30-31 martie în Iran în legătură cu viitoarea formă de gu- vernămînt a țării. La urne s-au prezentat 20.3 milioane de cetățeni, din care majoritatea covîrșitoa- re — 20,1 milioane au votat pentru proclamarea republicii islamice.

Sport • Sport • Sport
Fotbal : Ieri, la Craiova

România—Spania 2-2 (0-0)
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viile I-Ll ;Gustul, și culoarea fericii 1 -Un irea: Conspi-: rația tăcem.PETRILA : Eliberarea orașului *Prâga.
LONEA: Ultimul post 

de control, seriile I-H.ANINOASA : Dragoste și statistică, seriile I-II.LUPENI — Cultural:Detectiv particular.VULCAN : Lanțul ae nuntirilor, seriile I-II.URICANI ’ Pasiențe.TV 17,05 Te-Curs deSla-I 17,00 Telex.
I le,școală. 17,25limbă rusă. .17,45 vă ție, Românie
118,00 Pentru timpul dv. liber vă, recoman-
Idăm... 18,15 Consultații juridice. 18,35 Fot-
Ibal internațional: Rezumatele meciurilor disputate miercuri în. pre-
Iliminariile campionatului european. 19,05I Film serial pentru copii : „Povestiri din pădurea verde". Episodul 4. 19,30 Telejurnal. 20,00 Ora tineretului. 20,50 Documentar TV ; Mexicul și monumentele sale. 21,25 Un cîn- tec în dar — Concertul organizat de UNICEF la Sala O.N.U. din New Y’ork cu prilejul inaugurării A- nului Internațional al Copilului. 22,15. Telejurnal.
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RADIO

UN NOU PALAT 
î LA CANNES: Noul palat al festiva- : lurilor, care se va cons- ; trui la Cannes, orașul- î gazdă al Festivalului in- ș ternațional al filmului, 5 va costa aproximativ 200 : milioane de franci — re- ; levă ziarul „Le Monde". | Proiectul, admirat în pre- : zent de locuitorii cele- ; brului oraș francez în j cadrul unei expoziții pre- ț vede ca viitorul palat să : se construiască în apre- ; pierea vechiului cazinou ■ municipal, pe malul Me- i diteranei, pe o suprafață ; din beton de un hectar, : recuperată pe seama mă- î rii.j HIPOPOTAMI GEMENIE In grădina zoologicăj din Koln — R.F.G. — s-au ; născut recent, doi hipo- ; potami gemeni. La două ; zile după naștere, ei au i atins greutatea de 50—60 kg. Dealtfel, „părinții" lor sînt renumiți atît în țară, cît și peste hotare: ei au dat naștere la 13 pui. Pînă acum, nașterea de hipopotami gemeni în captivitate a fost observată doar o singură dată ; — în 1962, la o grădină i zoologica din S.U.A.j LEII DIN REZERVAȚIE; Un număr tot mai ma- : re de lei din Parcul Na- ; Tional Kriiger, din R.S.A., ; devin victime ale braco- ■: oierilor. Aceștia atrag leii ; cu ajutorul benzilor de

magnetofon pe care au fost imprimate răgete de hiene Și lei. Fiarele se grăbesc spre locul, de unde vin sunetele și, astfel, cad victimă focurilor de armă. Turiștii cumpără blănurile de leu la peste 200 000 dolari bucata.
CURSA IN GOBISudul pustiulții Ciobi a devenit Locul unei .experiențe unice': cursa de 1 000 km -u vehicule cu trei roți dotate cu pînze.

FAPTUL DIVERS

Vehiculele au fost confecționate de tinerii tehnicieni din Ulan Bator. Suprafața pînzelor vehiculului este de 11 mp. și el este capabil să dezvolte o viteză de pînă la 60 —80 km/oră. In această cursă inedită prin deșert participă echipaje din Mongolia și Polonia.
TERMELa termele romane — așa-zise ale lui Diocletian —, cele mai mari din Roma, publicului i s-a interzis accesul. Mai multe părți ale terme ior sînt a- menințate de ruină. Ele vor fi supuse unor lucrări de consolidare și restaurare. Aceste terme au fost construite între

anii 298 și .306, cu o capa- ; citate pentru 3000 de per- i soane. :Recent, primarul Ro- ; mei, Giulio Carlo Argan, i a lansat un apel la 1 UNESCO în care această : organizație este solicita- i tă să sprijine financiar | restaurarea unor* monu- i mente romane, care alt-. I fel 'ar putea deveni, pi- 1 na^în anul' 2000, „un ; morman inform de pie- ; tre". ; o j
INUNDAȚIIIn 22 de voievodate din .: Polonia continuă lupta J împotriva inundațiilor, i Situația cea mai grea ; se înregistrează in trei : voievodate din nord- : estul țârii, în bazinul j rîurilor Bug și Narew-. i In zona respectiva se a- : flă sub ape aproape i 280 000 de hectare de te- ; ren arabil. Din satele a- : flate în zona inundată ; au fost evacuate 1 440 i familii. E

„Y" |In nordul Franței exis- i tă un mic orășel cu 108 i locuitori al cărui nume ș este cel mai scurt din j lume : Y. Denumirea pro- i vine de Ia drumurile ca- ; re îl înconjoară și care ; au forma acestei litere : a alfabetului. O cerceta- j re amănunțită a hărți- : lor globului, convinge că ; nicăieri nu poate fi gă- i sită o localitate cu un i nume mai scurt. £

CRAIOVA 4 (Agerpres). — Pe stadionul „Central" din Craiova, în prezența a peste 40 000 de spectatori, s-a disputat miercuri meciul dintre ^selecționatele României și Spaniei, con- tînd pentru grupa a IlI-a a campionatului european de fotbal. Partida s-a încheiat la egalitate 2—2 (0—0):După o primă repriză fără prea multe faze de poartă, în care jucătorii români au avut cîteva o- cazii ratate, de Dumitru și Marcu, jocul , se înviorează în partea a doua și, la numai zece minute , de la reluare, echipa noastră deschide scorul : Crișan, introdus la pauză în locul lui Lucescu, pătrunde impetuos în careu, este faultat și Dudu Georgescu transformă precis lovitura

de la 11 m, acordată de arbitrul Van Langenliove. Nu trec nici două minute și oaspeții egalează prin Dani, lăsat nemarcat în careul nost rii. Fotbaliștii români insistă mai mult în atac reușind, în minutul 65, să preia conducerea prin golul realizat de același Dudu Georgescu, care a fructificat o pasă primită de la Dinu. Echipa spaniolă contraatacă în minutele următoare și restabilește egalitatea ‘ de scor. în minutul 70, cînd, același Dani, a șutat ' puternic de la circă—18 m. în ultimul sfert de oră ambele echipe încearcă să obțină victoria, dar scorul rămîne neschimbat.Din minutul 59 cele două echipe au evoluat în cîte 10 jucători, Crișan și. San Jose fiind eliminați de pe teren.
LA C.S. „JIUL"

Măsuri ferme, menite să ducă 
la redresarea fotbalului

5,00 Buletin de știri. 5.05 Ritmuri matinale. 6,00 Radioprogramul di- | mineții. 7,00 Radiojurnal. 8,00 Revista presei. 8,10 Curierul melodiilor. 9,00 Buletin de știri. 9,05 Răspundem ascultătorilor. 10,00 Buletin de știri. 10,05 Ra- dioriiagazinul femeilor. 10,35 Interpreți ai șlagărului românesc : Angela Similea. 10,45 Muzică populară din R.P. Ungară. 11,00 Buletin i do știri. 11,05 Corul de copii al Radiotelevizi- unii. 12,00 Buletin de știri, 12,05 Din comoa^ ra folclorului românesc.terpretative. la 1 la 3. 15,00 club. 16,00 nai: 16,15 Cîhtece Cornel Trăileșeu. Buletin de știri. Opinia publică. Instantanee 18,00 Orele serii. Muzică populară. 20,30 Reflexele timpului. 21,00 Buletin de știri.22,00 O zi într-o oră., 24,00 Buletin de știri.0,05-5,00 Non stop muzical nocturn.

I

folclorului12,35 Repere in- 13,00 De Tehnic- Radiojur-■ de17,00 17,05 17,30 solistice.20,00

Analizind comportarea 
echipei noastre diviziona
re A de fotbal în returul 
campionatului, consiliul 
de conducere al Clubu
lui sportiv Jiul și secția 
de specialitate au hotărît 
schimbarea antrenorului 
Gheorghe Ene, precum și 
scoaterea din lot, pentru 
lipsă de interes în pregă
tire și contribuție nesa
tisfăcătoare, a jucătorilor 
Florea Dumitrache și Pe
tre Nicolae.

Conducerea clubului

atrage atenția tuturor ju
cătorilor să participe e- 
fectiv și cu dăruire la 
antrenamente și jocuri, 
fiind obligați să aibă o 
comportare impecabilă 
în viața sportivă și în 
societate.

De pregătirea echipei 
răspund Nicolae Oaidă 
(antrenor principal) aju
tat de Gogu Tonca, sub 
directa îndrumare și con
ducere a președintelui 
clubului, Petre Libardi. 
(C.D.) -y ,

PRONOEXPRESRezultatele tragerii pronoexpres din 4 aprilie 1979 :•Extragerea I : 10
15 27 43 14Extragerea a Il-a :
6 11 4 44 42Fond de cîștigurî:

1 260 493
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