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în prima decadă a lunii aprilie

Peste 5000 tone cărbune 
extrase suplimentar 

de colectivele minelor Petrila, Lupeni, Uricani și Vulcan
• I.M. PETRILA. In acest înce

put de lună minerii de la Petrila ra
portează zilnic însemnate depășiri la 
extracția de cărbune. Plusul, la zi, es
te de 2 000 tone de cărbune. în frun
tea întrecerii se situează și de această 
dată sectorul IV cu plus 1300 de tone. 
Demn de remarcat este faptul eă de la 
începutul anului, harnicul colectiv al 
minei a extras peste sarcinile planifi
cate 22 400 tone cărbune.

• I.M. LUPENI. Consecvent în 
realizarea sarcinilor de plan, colectivul 
de oameni ai muncii de la mina Lupeni 
realizează în prima decadă a lunii a- 
prilie un plus de 1 611 tone. Sectoarele 
IV și VI. au obținut o depășire 
a productivității muncii planifi-

Obîective industriale 
îndevans

In vederea concentrării 
forțelor la obiectivele prin
cipale, pe șantierul viitoa
rei preparații de la Live- 
zeni constructorii au de
vansat graficele de execu
ție la unele lucrări secun
dare. Astfel, magazia de 
materiale și utilaje (în care 
sînt incluse și magaziile a- 
nexe, rampele de descăr
care și un șopron) a intrat 
în faza de finisare, ur- 
mînd să fie predată be
neficiarului pipă în 15 
mai a.c. Obiectivul se află 
în devans cu aproape un 
an. La aceasta au contri
buit din plin echipele con
duse de Spiru Ciortea, An
drei Toma și Ilie Băluțoiu.

cate de 1 800 kg/post și, respectiv, 920 
kg/post.

• I.M. URICANI. Semnificativ 
pentru colectivul de mineri de la U- 
ricani este ritmicitatea realizării și de
pășirii sarcinilor de plan. Plusul de 
1244 tone de cărbune extrase în pri
ma decadă a lunii s-a obținut pe ca
lea mecanizării lucrărilor în subteran 
la sect. II și III, cît și aprovizionării 
tuturor formațiilor de lucru cu mate
riale și piese de schimb, folosirii ju
dicioase a timpului de lucru în abataje.

• I.M. VULCAN. Prima decadă a 
lunii aprilie s-a încheiat cu rezultate 
bune și la mina Vulcan. Cele 365 tone 
cărbune extrase, la zi, peste preve
deri sînt rodul unei mai bune organi
zări a product !ei și a muncii.

Brigadierul Ion Istrate de Ia sectorul II al I.M. 
Paroșeni obține lunar, împreună eu ortacii săi, depă
șiri față de plan în lucrările de pregătire. în imagine, 
șeful de schimb Costică Toma împreună cu ortacii 
săi. Foto : Gh. OLTEANU

și cu populația acestor localități
în cursul după-amiezii 

de , marți, președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu președintele Omar 
Bongo, s-a întilnit cu mun
citorii de la minele din 
Moanda șl Mounana și cu 
populația din aceste loca
lități.

Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Omar Bongo 
au efectuat călătoria spre 
aceste importante centre 
miniere la bordul unui e- 
licopter fapt care a oferit 
prilejul de a survola punc
tul terminus al unei căi 
ferate transgaboneze și i- 
tinerarul de-a lungul că
ruia va fi realizată, eu 
concursul țării noastre,

Solii poporului român s-au reîntors 
la Libreville

Miercuri dimineața, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
împreună cu președintele 
Republicii Gaboneze, Omar 
Bongo, și soția sa, Jose
phine Bongo, s-au . reîn
tors la Libreville după 
vizita întreprinsă la Fran- 
ceville și în provincia 
Haut-Ogooue.

încheierea convorbirilor oficiale
Miercuri, 11 aprilie, s-aii 

încheiat convorbirile o- 
ficiale între președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele 
Republicii Gaboneze, O- 
mar Bongo,

Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Omar Bon
go au continuat, cu acest 
prilej, schimbul de opinii 

prelungirea acestei . artere 
de comunicații atît de im
portante pentru dezvolta
rea economiei Gabonului.

■La Moanda. prima loca
litate unde aterizează eli
copterul prezidențial, se 
află marile mine de man- 
gan, care, împreună cu 
alte exploatări din țară, 
situează Gabonul pe locul 
trei în luțne în ce priveș
te extracția acestui mine
reu.

în piața orașului, o ma
re mulțime de oameni sa
lută cu entuziasm pe pre
ședinții Nicolae Ceaușescu 
și Omar Bongo, aclamă în
delung pe șeful statului 
român, pe care îl întîmpi-

Intîlnirile cu populația 
orașului Franceville, cu 
minerii și locuitorii din 
Moanda și Mounana, alte 
momente ale vizitei s-au 
constituit în tot atîtea 
mărturii grăitoare ale bu
nelor raporturi de prie
tenie, conlucrare și sti
mă reciprocă statornicite 
între cele două țări și
popoare, ale prețuirii și 
respectului de care se 

în probleme privind dez
voltarea actuală și în pers
pectivă a relațiilor româ- 
no-gaboneze.

A fost manifestată ho- 
tărîrea comună de a se 
fructifica toate posibilită
țile oferite de potențialul 
economic al României și 
Gabonului pentru promo
varea în forme cît mai 
variate și eficiente a co- 

nă, ‘după obiceiul locului, 
cu ritmuri de tam-tam, 
dansuri și cîntece. Este S 
adevărată sărbătoare popu
lară, ce oferă o imagin» 
vibrantă a bucuriei mints 
rilor și locuitorilor di« 
Moanda de a avea în mij
locul lor pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Dînd expresie acestof 
sentimente, primarul loca
lității Moanda, Victot 
Magnagna, a rostit un cu- 
vînt de bun venit.

La rugămintea gazdelor, 
a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, înconjur

(Continuare în pag. a 4-a)

bucură România, pre* 
ședințele Nicola* 
Ceaușescu.

Totodată, vizita a prin 
lejuit continuarea dialo-t 
gului la nivel înalt con
sacrat dezvoltării pe mat 
departe a colaborării p* 
multipe planuri, a' coope
rării economice român o- 
gaboneze, în folosul anw 
belor popoare, al progre* 
sului celor două țări.

1 ahordintre. Cele doirl 
țări și inițierea de noi 
acțiuni de cooperare reci* 
proc avantajoase în sec
toare importante ale in
dustriei și în alte sfere 
de activitate de interes co-» 
mun. S-a subliniat că ex
tinderea conlucrării pe 
multiple planuri dintr*

(Continuare în pag. a 4-a|

Supunem atenției oamenilor muncii de la minele Lupeni IN EDITURA

și Uricani un îndemn dat de preparatori
POLITICA A APĂRUT:

nu mai fiți „mină spartăa“I
Cu prilejul mai multor discuții cu preparatorii 

din Lupeni am aflat că aceștia întîmpină numeroase 
greutăți în procesul de preparare a cărbunelui, toc
mai datorită colegilor lor minerii, deoarece odată cu 
cărbunele sosit de la întreprinderile miniere 
goane primesc și importante cantități de 
lemne și metale de dimensiuni de-a dreptul 
sionante. Legat de aceste neajunsuri recent am 
Ia redacție și scrisoarea unui muncitor de Ia 
rația Lupeni — secția sortaj-e — prin care sîntem 
sesizați că în ultimul timp afluxul de astfel de ma
teriale în loc să scadă, crește. Am pornit astfel 
într-un raid-anchetă pe fluxul tehnologic din insta
lația de preparare de Ia Lupeni, pentru a vedeți la 
fața locului dificultățile întîmpinate de preparatori.

în va- 
pîatră, 
impre- 
primit 
prepa-

de. plasă pentru susținere 
multe dintre acestea ne- 

foldsite încă. Nu ne mirăm 
deci cum nivelul cheltuie
lilor materiale la întreprin
derile miniere se menține 
destul de mare. Și: doar 
din acest an se aplică noul 
indicator — producția netă! 
S-a gîndit cineva cam cîți 
bani pierd minerii din Lu
peni prin irosirea și nefo- 
losirea acestor piese cu 
procurarea cărora s-au

C. IOVANESCU, 
Al. TATAR

Din gîndirea so- 
cial-politică a pre
ședintelui Români
ei, Nicol a e 
Ceaușescu.

Dezarmarea — ne
cesitate vitală a în
tregii omeniri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
va efectua o vizită în Republica Burundi

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, va efectua, în a doua parte a lunii apri
lie a.c., o vizită oficială de prietenie în Republica 
Burundi, la invitația președintelui Republicii Burun
di, colonel Jean Baptiste Bagaza, și a doamnei 
Fausta Bagaza.

Primul popas îl facem 
la recepția cărbunelui de 
la I.M. Lupeni. Chiar și 
numai „peisajul" de aici 
este edificatoi’ în sprijinul 
afirmațiilor făcute de pre
paratori. Aici sînt etalate 
imense cantități de diferi
te materiale și piese de 
schimb, multe dintre aces
tea încă s-ar mai putea 
losi ; plase de sîrmă, 
plaje hidraulice, stele 
crațer, angrenaje, stîlpi
draulici și chiar motoare 
electrice. însoțitorul nos
tru Ștefan Moldoveanu, 
tehnicianul de tură din 
schimbul III, ne spunea : 
„Această recoltă s-a acu
mulat doar în 30-40 de 
zile. Noi le colectăm și,

fo- 
eu- 
de 
hi-

de multe ori, recuperăm 
unele piese de schimb din
tre acestea, însă de nenu
mărate ori ne-au produs 
avarii în fluxul tehnologic. 
In urmă cu două săptă- 
mîni un fier de dimen
siuni mari a provocat o 
ruptură Ia banda principa
lă, ducînd la oprirea sec
ției timp de 4 ore''.

Dar necazurile nu 
nifestă numai aici, 
parație, la ciururile 
curi, găsim o nouă 
ție" din care nu 
stîlpi hidraulici, roți din
țate — cu diametru între 
100 și 950 mm (?l) —, roți 
de vagonete, palete de 
crațer, brățări pentru TH 
și chiar cărucioare, suluri

(Continuare în pag. a 3-a)
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se ma
in se- 

de blo- 
„colee- 
lipsesc

A văzut lumina ' zilei, 
în acest an. al 400-lea 
nou născut înregistrat în 
Petroșani. Se numește 
Rusu Carmen Lorena și 
aparține feric'iților soți 
Margareta • și Dumitru 
Rusu. Ii dorim sănăta
te și viată lungă ! (Al. 
Cor.)

cadrul concursului 
mai bun cofetar*1

Instantaneu din șan- | 
tier. De pe schiță, co
tele de proiect vor fi 
materializate de cons
tructori la execuția o- 
bicctivului de investiții 
— decantorul nr. 2 al 
preparației Coroești.___ j

desfășurat la Deva, lu
crătoarele Maria Vîrlan 
și Lucreția Marcu de la 
laboratorul de cofetărie- I 
patiserie nr. 340 Petrila ' 
au obținut locul I pe ju- I 
deț. Bine pregătite, atît I 
la proba teoretică cît și | 
la cea practică, cele două | 
lucrătoare au reprezentat | 
cu cinste tradițiile artei | 
culinare din Valea Jiu- | 
lui. (C. Val.) '

VĂ INFORMAM
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Cînd comuniștii contribuie direct la stabilirea 
măsuritor, ei militează efectiv și pentru 

înfăptuirea acestora
Viața, activitatea de pro

ducție ridică o complexi
tate de probleme.. Solution 
narea lor impune luarea de 
măsuri operative, menite 
să înlăture unele neajun
suri, să jaloneze direcțiile 
viitoare de acțiune. <n ac
tivitatea comitetului de 
partid de. la I.M. JDîlja, 
înfăptuirea hotărîrilor de 
partid — atît a organelor 
superioare cit și a celor 
proprii reprezintă o sarci
nă permanentă, de mare 
răspundere.

Ne preocupăm de extin
derea la toate organizațiile 
a metodelor bune, care 
s-au dovedit eficiente. Am 
constatat că acolo unde or
ganizațiile de partid se 
preocupă cu răspundere de 
stabilirea unor măsuri ju
dicioase, pe baza consultă
rii masei de comuniști și 
ie ufmăresc îndeaproape, 
se obțin și rezultate bune 
în activitatea economică. .

Comitetul nostru de 
partid a dobîndit o anu
mită experiență în ceea ce 
privește folosirea' unor for
me și metode eficiente 
pentru urmărirea îndepli
nirii hotărîrilor. Astfel, 
practica de a repartiza 
membrii comitetului pe .or
ganizații de bază, pentru a 
ajuta efectiv colectivei^ de 
comuniști în organizarea 
îndeplinirii hotărîrilor, s-a 
dovedit eficientă. A fost 
stabilit un sistem unic de 
urmărire a hotărîrilor pe 
baza registrului și a caie
telor pe care le are fiecare 
secretar de partid. Lunar, 
din colecțiile alcătuite la 
nivelul comitetului, sînt 
extrase principalele măsuri 
și hotărîri ce revin orga
nizațiilor de partid, fiind 
repartizate pe comuniști, 
eu termene și responsabili
tăți precise. In acest mod 
membrii comitetului de 
partid au reușit să urmă
rească in permanență în

făptuirea hotărîrilor supe
rioare cu privire la crește
rea producției și productivi
tății muncii, la economisi
rea de materii prime, ma
teriale, combustibil și e- 
nergie, precum și unele 
măsuri și hotărîri proprii.

Experiența acumulată 
pînă în prezent de către 
comitetul nostru de partid, 
de comuniștii de la I.M. 
Dîlja arată că îndeplinirea 
hotărîrilor de partid este 
asigurată în cea mai marc 
măsură, de modul în care

Viața 
de partid

.V.ȘW.V.W.VAW.'.W 

comuniștilor le sînt repar
tizate sarcini precise, în
soțite de un control și o 
îndrumare, continuă. Ceea 
ce preocupă comitetul nos
tru , de partid este ca nici 
un comunist să nu rămînă 
în afara muncii politico- 
organizatorice, aceasta 
constituind garanția înde
plinirii hotărîrilor și mă
surilor luate. In adunările 
generale de partid din pri
mele două luni ale acestui 
an a fost analizat, într-un 
climat de responsabilitate 
și exigență comunistă, mo
dul în care comuniștii își 
îhdeplinesc sarcinile tra
sate pentru realizarea ac
tivității de producție. Cu 
acest prilej comuniștii au 
făcut propuneri concrete, 
au fost stabilite măsuri 
pentru remedierea unor 
lipsuri și îmbunătățirea 
activității de viitor. Se 
poate exemplifica atitudi
nea combativă a organiza
ției de bază de la sectorul 
I, unde, deși există condi
ții deosebite de muncă, co
muniștii au demonstrat cu 
prisosință că pot învinge 
greutățile, obținînd în ul

timul timp rezultate din ce 
în ce mai bune.

In scopul cunoașterii ho
tărîrilor de partid și de 
stat, comitetul de partid se 
preocupă ca în cadrul ins
truirilor lunăre, în emisi
unile stației de radioam
plificare, prin intermediul 
panourilor din sala dej 
apel, să fie aduse la cu
noștința oamenilor muncii 
măsurile stabilite, hotărî- 
rile și legile nou apărute. 
La cabinetul juridic al în
treprinderii, au fost oferite 
un mare număr de consul
tații referitoare la semni
ficațiile și sensul legilor și 
decretelor apărute.

In ultima perioadă, de
vine tot mai evidentă preo
cuparea organizațiilor noas
tre de partid pentru a co
ordona mai bine acțiunile 
de control asupra îndepli
nirii hotărîrilor. A fost 
statornicită practica de a 
controla periodic cîte o or
ganizație de partid, de a 
analiza modul în care se 
preocupă pentru îndeplini
rea sarcinilor economice și 
educative. Acest lucru se 
reflectă pozitiv . în rezulta
tele obținute., pe primul 
trimestru al anului — de
pășirea. planului cu 528 to
ne de cărbune.

Nu se poate trece cu ve
derea peste faptul că Ia 
nivelul comitetului de 
partid, în acest domeniu 
de activitate, există și lip
suri. Unele măsuri și hotă
rîri nu sînt cunoscute și 
transpuse în practică,' în 
ceea ce privește populariza
rea operativă a acestora 
există loc pentru mai bi
ne. Dar, acționînd în con
tinuare cu fermitate, orga
nizațiile noastre de partid 
vor reuși să înlăture aceste 
neajunsuri și să obțină re
zultate cu mult superioare 
celor prezente.

Emerik NAGIII, 
secretarul comitetului de 

partid de la I.M. Dîlja

Continua ereștere a nivelului de viață este ilus
trată și de numărul mare de aparate radio și T.V. ca
re se vînd în municipiul nostru.

în foto : instantaneu din magazinul nr. 335 „Ra- 
dio-TV" din Lupeni. Foto : O. GHEORGHE

lipsurile au fost remediate, dar nu in întregime
In ziarul nostru nr. 8232 

din 21 februarie 1979, în, 
articolul „Părăsită de fo
rul tutelar — T.C. Ind. 
Craioya — conducerea șan
tierului din Lupeni își 
face... autocritica, iar lu
crările stagnează", 'eviden- 
țiăm soarta vitregă a res
pectivului șantier. Avînd 
ea sarcină să execute lu
crările de extindere, dez
voltare și mo
dernizare la 
I.F.A. „Vîsco- 
za“ Lupeni, 
șantierul nu a 
reușit să-și 
îndeplinească obligațiile de 
constructor, iar forul tu
telar, T.C. Ind. Craiova, nu 
s-a ocupat îndeajuns ca pe 
acest șantier lucrările să 
se înscrie în graficele de 
execuție.

Sîntem în posesia răs
punsului primit de la 
T.C. Ind. Craiova în care 
ni se comunică măsurile 
întreprinse în vederea îm
bunătățirii activității șan- : 
fierului din Lupeni.

„La finele lunii februa
rie a.c., s-a deplasat (pe 
șantier, la Lupeni — n.n.) 
conducerea trustului (di
rector tehnic) unde a ana
lizat greutățile șantierului, 
stăbilindu-se o serie de 
măsuri care să conducă la 

îmbunătățirea activității. 
Pînă la această dată s-au 
asigurat la șantier 3 elec- 
tropompe, 4 motocțimpre- 
soare,. 2 motopompe, 18 
ciocane de abataj, vibra
toare, grupuri de sudură și 
un transformator I.T. în 
cursul lunii martie 1979 se 
vor mai asigura : o maca
ra de 25 tone, o pompă de 
turnat beton, o forjă de

„Steagul roșu* a criticat, 
organele vizate răspund

cîmp, o macara pionier și 
3 silozuri de 81 tone pen
tru depozitat ciment. Pe 
linie de aprovizionare s-au 
asigurat majoritatea ma
terialelor, în afară de a- 
gregate de balastieră, unde 
întîmpinăm greutăți cu 
I.E.I.A.M.C. Alba ralia, ca
re nu a început livrarea, a- 
vînd în revizie stația de 
sortare agregate de la 
Bretea Strei.

De asemenea, întîmpinăm 
greutăți din partea proiec
tantului care la data de 
13 februarie 1979 cu adre
sa nr. 6543 a sistat o se
rie de lucrări la I.F.A. 
„Vîseoza" Lupeni, unde a

Cabinet 
de instruire

Membrii comisiei tehni
ce P.S.I. de la întreprin
derea minieră Lonea au a- 
menajat un cabinet bine 
dotat cu material de pro
pagandă vizuală și pentru 
instruirea practică a per
sonalului asupra cauzelor 
incendiilor și în vederea 
respectării normelor de 
protecție a muncii. Activi
tatea cabinetului este co
ordonată de un membru al 
comisiei tehnice P.S.I. in
struit in acest scop.

Ion MARGULESCU,
Petrila

modificat proiectele de Ia 
halele de filatură și bobi
nate ca urmare a schim
bării amplasamentului cen
tralelor de ventilație și a 
soluției constructive la 
secția bobinaj. Această sis
tare a produs mari greutăți 
pe linie- de aprovizionare 
cu prefabricate deoarece 

_________ toate comen
zile au fost a- 
nulate, ur- 
mînd ca după 

3O aprilie 1979, 
~________ ' cînd vom pr:-'
mi documentația . refăcută, 
să intervenim pentru noi 
repartiții.

în încheiere vă asigurăm 
că în viitor vom acorda 
o atenție mai mare șan
tierului din Lupeni față 
de alte unități din ca
drul trustului, aceasta im
pusă și de importanța in
vestițiilor din Valea Jiu
lui". ■ ' .

Nouă nu ne rămîne de- 
cît să revenim pe acest 
șantier și să consemnăm 
cu plăcere realizările, a- 
tunci cînd constructorii, le 
yor înregistra în desfășu
rarea lucrărilor.

Fotbal, divizia A:

Rezultatele meciurilor din etapa a XXV-a
Meciurile disputate 

miercuri în etapa a 25-a aț 
campionatului diviziei A 
la fotbal s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Po
litehnica Timișoara —'
F.C. Argeș Pitești 2—0 
(2—0); C.S. Tîrgoviște — 
F.C. Bihor Oradea 
(0—0) ; Chimia
cea — F.C. Corvinul 
nedoara 3—1 (0—1) ; 
Arad — A.S.A. Tg. 
reș 2—0 (1—0) ; 
nica Iași 
1—1 (0—0) ;

1—0
Rm. Vîl-

Hu- 
U.T.
Mu-

Politeh-
S.C. Bacău 
Universita-

tea Craiova — Jiul Petro
șani 2—0 (2—0) ; F.C. Ba
ia Mare — Gloria Bu
zău 1—0 (1—0) ; Dinamo— 
Olimpia Satu Mare 3—1 
(0—1) ; Sportul Studen
țesc — Steaua 0—3 (0—3).

In clasament conduce 
. echipa Dinamo —,31 punc

te (golaveraj plus 16), ur
mată de formațiile 
Argeș Pitești 
te (plus, 14), 
puncte, C.S.
29 puncte.

F.C.
— 31 punc-
Steaua — 30 
Tîrgoviște —

(Agerpres)

Casa pionierilor și șoimilor patriei din Petroșani
gazda unor activități competiționale complexe

Cunoscînd valențele educa
tive ale activității sporti
ve, Casa pionierilor și șoi
milor patriei s-a preocu
pat de atragerea elevilor la 
practicarea unor 
îndrăgite de ei și, 
ral, sporturi care 
tică mai puțin în 
ciclism, tir cu arma 
aer comprimat, turism, e- 
xerciții tehnico-aplicative, 
karting, radio-telegrafie, 
radio-goniometrie, la care 
participă un număr de

sporturi 
în gene- 
se prac- 
școli ca: 

cu

peste 590 pionieri și școlari 
de pe raza orașului Petro
șanii Pentru a satisface ce
rințele elevilor înscriși la 
aceste sporturi, Casa pio
nierilor și șoimilor patriei 
Petroșani se străduiește să 
asigure baza materială. 
Pionierii au la dispoziție 16 
biciclete, 13 carturi, puști 
cu aer comprimat, pistă 
bitumizată . pentru carturi, 
materiale pentru confec
ționarea radioreceptoare
lor, schiuri, corturi etc.

„U" Craiova - Jiul 2-0 (2-0) foarte 
Lung.

Victoria a revenit celor mai buni
Etapa a 25-a a fost, din 

nou, generoasă cu . gaz
dele, doar ieșenii nu se 
dezmint, pe teren pro
priu, pentru a patra oară 
consecutiv, au remizat, de 
această dată în derbiul 
moldovean cu S.C.-Bacău. 
„Veteranii" continuă să 
fie cei mai buni finali
za tori', Dinu, Dembrovschi 
și foștii noștri jucători 
Stan Gabriel și Caraba- 
geac au adus victoria e- 
chipelor lor. La Craiova, 
Jiul părea să emită 
tenții la un punct, 
den ții au evoluat 
aproape de valoarea 
Soarta partidei s-a

pre- 
stu- 
însă 
. lor.

'< de-

eis în linia mediană, a- 
colo gazdele au cîștigat 
mai multe dueluri, au re
levat breșele sistemului 
defensiv în zonă. Impe
tuoasa lor înaintare a re
ușit să depășească mai 
ales în prima repriză, ul
timul dispozitiv advers, 
ai căror fundași au fost 
prinși adesea pe 
greșit. Primul gol a 
marcat, după o suită 
ratări, de Beldeănu,

Dominarea fotbaliștilor 
din Bănie a fost clară și 
cel de-al doilea gol ilus- 
trînd consecința firească 
a diferenței valorice și 
de ambiție a celor două

combatante. Astfel, în 
38, Cavai a trecut 
emoții deosebite, dar 
minute mai tîrziu a fost si
lit să scoată balonul din 
plasă -- lovitura de colț 
expediată de Crișan, este 
prelungită de Cămătaru 
cu capul, pînă la Marcu. 
Șutul său sec din apro- 

picior pierea punctului de 11 m 
fost

de

min. 
prin 
două

rămîne fără replică sa
lutară din partea ultimu
lui apărător al Jiului : 2-0.

După pauză, înlocuito
rul lui Pintea, Cașsai s-a 
descurcat mai bine în fa
ța lui Marcu, dar coechi
pierii lui, handicapați de 
miza jocului în deplasa-

re s-au apropiat 
rar de buturile lui

Infrîngerea suferită 
de băieții noștri sanc
ționează, o dată mai mult, 
declinul Jiului în ulti
mele etape, exceptînd de
sigur pilda de dăruire.din 
partida susținută în com
pania textiliștilor arădeni. 
Această inconstanță de 
formă a dus formația noas
tră în preajma îngrijoră
toare a „lanternei . roșii". 
O surpriză neplăcută poa
te fi prevenită, în aceas
tă conjunctură, doar prin 
dobîndirea unor puncte și 
în deplasare. Iată de ce se 
cuvine să lansăm băieți
lor noștri un îndemn la 
mobilizare exemplară și la 
restructurarea psiho-voli- 
ționalâ a echipei.

Sever NOIAN

sei pionierilor care va rea
liza o peliculă metodică 
pentru profesorii de edu
cație fizică din școli.

Cu experiența dobîndi- 
tă de-a lungul anilor, ci
cliștii se pregătesc in
tens în această perioadă 
pentru descifrarea hărților, 
întocmirea de itinerare, 
repararea defecțiunilor și 
punerea la punct a 
echipamentului, urmînd 
ca în primăvară să 
parcurgă cîteva trasee șta
fetă : Petroșani — Cîrnpu 
Iui Neag; Petroșani — 
Tg. Jiu, Petroșani — Oraș- ' 
tie — Costești cu vizitarea 
cetăților dacice din Mun
ții Orăștiei.

La toate acțiunile de
monstrative organizate la 
sediul casei pionierilor și 
șoimilor patriei vor fi in
vitați să participe, ca spec
tatori, — pionieri, șoimi ai 
patriei, părinți, cadre di
dactice.

în întreaga activitate 
sportivă, Casa pionierilor și 
șoimilor patriei din Petro
șani va căuta să antreneze 
cît mai mulți participant, 
punînd accent pe latura 
calitativă, pe îmbunătățirea 
stilului sportivilor și ob
ținerea diâ performanțe.

Dumitru CORNEA, 
metodist Ia 

Casa pionierilor și 
Petroșani

întocmirea orarului se 
face ținîndu-se seama de 
cerințele copiilor, de timpul 
lor liber.

Casa pionierilor și șoi
milor patriei va organiza 
acțiuni de masă, concursuri, , 
demonstrații. La carturi se 
va organiza „Cupa pionie
rului" cu participarea u- 
nui mare număr de pionieri 
din Lupeni, Vulcan, Petri
la.

Rezultatele bane obținu
te în anul precedent la 
navomodele, un loc I pe 
țară prin elevul Armand 
Farcaș și cinci locuri la fa
za județeană obligă la o 
participare mai activă. 
Navomodeliștii așteaptă, la 
rîndul lor, cu nerăbdare 
sezonul competițional, cînd 
vor avea posibilitatea să-și 
etaleze măiestria sportivă 
Ia confruntările județene și 
republicane cu : veliere, 
hidroglisoare, autopropul
sate civile și militare pe 
care pionierii Ie construiesc 
în această perioadă.

Se va da o atenție deosebi
tă antrenării pionierilor în 
„Expedițiile cutezătorii". Un 
echipaj format din 10 pio
nieri va străbate timp de 
10 zile un traseu în Pa
ring, iar altul va încerca să 
reia expediția cu plutele pe 
Mureș. Echipajul nautic va 
fi însoțit de echipa de 
filmare a cineclubului ca- șoimilor patriei
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Zîmbetul unui brigadier Faptă de comunist

Șarjele unei vieți

apro-

imnum , 
transpi- 1 
metalu- (

— se 
co-

Scur-

fața cuptorului
au

nouă șarjă se
de final. A cita oa-
in cei 34 de ani

activitate ? Precis
se știe, pentru că

să

pe acoperită de zgomotul 
cuptoarelor.

Stăm de vorbă. Despre 
el, despre munca lui de 
.34 de ani neintrerupți în 
fafa cuptoarelor. Despre 
meseria pe care a îndră
git-o, pe care o iubește și 
acum, cu aceeași pasiune 
ca la început. După ce și-a 
făcut ucenicia a lucrat 14 
ani la turnătorie. Apoi a 
primit sarcina să conducă 
o brigadă. De douăzeci de

Ar fi greu să găsești pe 
■ cineva în adîncul minei U- 
ricani care să nu-1 
noască pe mereu 
Gheorghe Durlă. Cel 
bine îl cunosc ortacii 
sector. Nu, nu toți au 
ortaci cu el. Nici 
putem. afirma de cîte 
în 17 ani de minerit, 
îi place să’ spună, drumuri
le lui, ale minerului din 
stratul 18—17, blocul VI 
s-au întîlnit cu ale foștilor 
săi ortaci ! Și nu pentru 
că n-ar fi vrut, nu-i în fi
rea lui ! Șaptesprezece 
ani ?! Numai anii numă- 
rîndu-i, nu lunile, nici zi
lele, numai anii de cînd 
coboară în „inima pămîn- 
tului" cu grijile unui bun 
muncitor și este de ajuns. 
Revedem carnetul cu în
semnări stînd rezemați de 
combina ce-și trăiește, tă
cută, melancolia unui scurt 
„respiro". Căutăm unul 
din semnele tradiționale a- 
le „epopeii" : o oarecare ar
mătură de lemn, o grindă, 
un șpraiț, un „bandaj" 
încrustări romantice 
vreo parte... Nu găsim 
mic. Gheorghe Durlă 
explică : „Ce semne 
mantice mai poate oferi un 
abataj mecanizat cînd nu 
se mai armează cu lemn, 
fără scânduri și grinzi? Pî
nă la începutul acestui an 
am făcut de toate — fron- 
talist, deschizător de 
cîmpuri miniere, am lucrat 
în abataje cameră — buni 
ani, aproape șaisprezece ! 

■— am început ucenicia în- 
tr-o brigadă cu fratele 
meu, acum pensionar,

cu-
tînărul 

mai 
din 
fost 

nu 
ori, 

cum

cu
pe 

ni
ne

ro-

sențe nemotivate. Acum ă- 
batajul are 60; ml, va. a- 
vea 120 ml. Nu știm 
cît de expresive sînt cifre
le pentru unii, dar știu că 
ele ne definesc deplin felul 
de a fi sau a gîndi, de a 
trăi, și visa în, acest timp 
al mecanizării mineritului.

Lecție simplă. Experien
ța adîncului. O viață cal
mă. Un dialog neîntrerupt 
cu scoaterea la ziuă a „a- 
vuției negre" din care s-au 
născut și se nasc adevăra
te tradiții minerești. „îmi 
este greu să spun —... nu am 
făcut socoteala cam . cît 
cărbune am smuls pămîn- 
tuluî. Important este, zic 
eu, că mi-am scos din vo
cabular cuvîntul „atât". Or, 
asta la scara anilor lu
crați în abataj este ceva, 
nu ?". Este. Și mă gîndesc 
că, buna organizare în con
dițiile noilor tehnologii, o- 
mogenitatea colectivului, 
disciplina, fac din colecti
vul condus de Gheorghe 
Durlă un adevărat etalon 
al vredniciei și iscusinței 
în adîncul Uricaniului. La 
toate acestea minerul Dur- I 

se cheamă „abataj", acest ■ lă rosteștp patru cuvinte: I 
„Sînt ceea ce sînt". Cuvin
te însoțite de un zîmbet. 
Un zîmbet. Dincolo de 
vorbe, de comenzi: un om, 
un bun specialist, un bun 
ortac, un comunist — tot 
și toate într-un zîmbet. Și 
Gheorghe Durlă 
încet, 
printre 
pe din 
tregul 
nează ca un ceasornic. Fas
cinant de simplu. Și asta 
este esențial.

nu-mi pâre să fi greșit..." 
Aici se oprește. Chipul ro
tund, neted se îmbracă în 
zîmbet, un zîmbet cald, de 
bărbat, de om care știe ce 
vrea. Și adaugă: „Uite, 
vezi, nu am cum să-ți ex
plic -— dar există, așa, ce
va care mă face să-mi iu
besc meseria, munca. Am 
37 de ani și nu greșesc da
că spun că m-am împlinit 
ca om de la douăzeci. Or-

Bărbați 
care onorează 
titlul de miner

tacii mei Constantin Feraru, 
Toader Roșu, Dumitru Iz- 
voreanu, Constantin Ange- 
lescu și alții m-au ales, 
adică mi-au încredințat 
munca de a răspunde de 
brigadă. Am și ortaci mai 
tineri, Ștefan Samoilă, Ivan 
Staicu, Ioan Staicu, loan 
Țugulea, Ton Hușanu, și nu 
pot spune că acest loc care

spațiu al bărbaților, n-are 
un farmec al lui. Are! 
Aici, la Uricani, tot noi am 
lucrat cu primul complex 
mecanizat, iar acum..."

—- Cum ați învățat asta?
— Știu și 

zi îți adună 
tul e să nu 
te-a învățat 
tivă. In brigada 
nu-s fluctuații si

eu ? Fiecare 
cîte ceva. To- 
uiți 
ziua

ceea ce 
respec- 

„ noastră" 
nici ab-

pășește 
cu pași tinerești, 
ortaci, combina ru- 
bogăția neagră, în- 
mecanism funcțio-

Dumitru Deni IONAȘCU

In atelierul de bobi- 
naj al U.E. Paroșeni, ati
tudinea de întrajutora
re tovărășească, grija 
pentru modelarea pro
fesională și morală a 

- tinerilor sînt atribute 
ce se manifestă ia fie
care meseriaș. In clișeu: 
șeful de echipă Iosif 
Szigedi dă explicații 

unor tineri meseriași.

Acolo, în 
încins, vorbele parcă 
altă greutate. Au ceva din 
dogoarea focului care arde 
zi și noapte, din fluiditatea ani se află în fruntea el, 
incandescentă cu care me
talul lichid curge în for
mele din pămînt așezate pe 
vatra turnătoriei. Comunism 
tul Gheorghe Scurtu se a- 
flă la „gura furnalului" 
(așa-i zice el cuptorului),

> preocupat de elaborarea u- 
ț nei noi șarje.

— Măriți temperatura ! 
se aude vocea lui aproa-

I

I
V»

a celor 76. de oameni care 
alcătuiesc cea mai mare 
brigadă de la I.U.M. Pe
troșani. Ce înseamnă pen
tru comunistul Gheorghe 
Scurtu 34 de ani petrecuți 
la „gura furnalului" ? în
seamnă multe mii de șar
je. Aici, în medie pe 
schimb se realizează cinci 
șarje, ceea ce înseamnă 300

tone utilaj turnate intr-o 
lună. Asta este munca lui, 
a oamenilor pe care-i con
duce.

— Pregătiți dumperele. 
începem turnarea ! 
aude din nou vocea 
munistului Gheorghe 
tu.

O 
pie 
re 
de 
nu
nimeni n-a avut timp 
le numere.

Pe ' fafa comunistului 
Gheorghe Scurtu, 1 
rată de dogoarea metalu
lui, citesc satisfacția mun
cii împlinite. Cea mai pro
fundă satisfacție pentru 
munca desfășurată aici, in 
fața cuptoarelor încinse.

Valerin COANDRAȘ

Să nu mai fiți „mină
(Urinare din pag. 1)

cheltuit sume enorme, iar 
uneori se plîng de 
lor?

Nu ne oprim aici, 
pînă la bateriile de 
unde maistrul principal I- 
lie Kalanyos, ne spunea 
mîhnit: „Avem foarte mul
te necazuri din pricina fie
rului din cărbune. Blo
chează turnicheții de eva
cuare, provocîndu-ne ava
rii de 40—80 de minute pe 
tură".

La silozurile de „bruți" de 
la I.M. Uricani îl găsim pe 
semnatarul scrisorii, mun
citorul Iosif Geza (din a- 
cest motiv am și efectuat 
raidul în schimbul III). Ne 

. arată „pe viu" . cum în 
cărbune există o mare 
cantitate .de bulgări uriași 
(unii de 6-700 kg stau măr
turie în apropiere), uneori 
se găsesc și bolovani de 
rîu care deseori produc 
ruperea paletelor de la 
ciururi. Din cele 6 palete 
ciurul de rezistență mai

lipsa

urcăm 
zețaj,

■‘■'■WAY.W.V.WAV.’.W.W/AW.V.'.V.W.V.'AWiV/.’.W.V.W.V.W.W V.V.,.,AVA’1W.W.V/.W.,.‘.'.’.,,>

Nici in codru nu au pace cei care refuză 
demnitatea miinilor bătătorite de muncă

una se rup- 
timpul vizi-

avea doar 4, 
sese chiar în 
tei noastre. Tot aici se a- 
flă și un electromagnet cu 
rolul da a reține metalele 
din cărbune, dar este mult 
depășit de cantitățile ru
late pe aici: brățări TH, 
capace de motoare, șuru
buri, lanțuri. In plus, co
respondentul nostru ne 
prezintă o colecție, unică în 
felul ei, compusă din 270 
cuțite de combină cu cap 
„vidia". „Le păstrez, poate 
se încumetă vreun miner 
să vină dupe ele, dar nu-i 
pasă nimănui. Știu doar 
să ceară altele noi de la 
magazie... Acestea s-ar 
mai putea folosi încă mult 
timp". Iar tehnicianul Ște
fan Moldoveanu, arată : 
„Vă veți da seama de im
portanța acestor cuțite da
că vă voi spune că lunar

spartă44!

a-
din

com-

un sector de la mină pri
mește 400 asemenea piese. 
S-ar recupera astfel 
proape trei sferturi 
consumul de cuțite de 
bina pe o ■ lună".

Să mai facem un calcul 
al banilor aruncați pe apa 
sîmbetei ? Nu. Ii lăsăm pe 
minerii de la Lupeni și U- 
ricahi și chiar comparti- 

.mentele funcționale din ca
drul celor două întreprin- 
deri miniere în grija că
rora cad asemenea treburi. 
Poate se încumetă cineva 
să calculeze, dar să și 
curme această risipă care 
încorporează
sume de bani, 
cestea fiind faptele, 
teptăm măsurile !

însemnate
A- 
aș-

Te-am observat îndelung,
I

pînă 
șofer 
Hațeg, re- 

abaterile ,

la 
de

etc.), trebuia să 
Videle, să încar- 

legume. Nicodim 
,,binevoitor1', aran-

sectorului

înlăturat 
incertitudi-

Hap-

Ioan Cocotă, de meserie 
șofer, cîștiga bani frumoși la 
serviciu. Lucrase însă și 
în parte intr-o exploatare 
forestieră de lingă Jîeț, i 
se cuveneau pentru trasul 
materialelor 10 mc de lemn, 
cu diametrul de 
20 cm. Ion Berța, 
la Autobaza I.T.A. 
cunoscut pentru
sale în serviciu (absențe ne
motivate, neconcordanțe In
tre scrisorile de transport și 
diagrame 
ajungă la 
ce niște 
Pleșa, un
jează întîlnirea lor, afacerea 
se contractează rapid, se a- 
junge în raza 
U.F.E.T. Lonea.

Cercetările au 
mai tîrziu vălul
nii. Pădurarul Mihai 
ciuc avea elementara obli
gație de a controla cantita
tea’ și calitatea lemnelor, a- 
ceeași datorie o avea și 
brigadierul silvic. Pădurarul 
se face însă vinovat de ne
glijență și abuz în serviciu, 
vinovăția sa inițiind alte 
capete de acuzare împotriva 
celor doi șoferi. Drumul 
chilipirgiilor a fost însă mai 
scurt decît se așteptau. Vo-

„Banii se fac la pădure / Din topor și din se
cure", spune un cîntec bătrînesc. Pădure, în care, pe 
vremuri, se petreceau fapte de necrezut, amintite in 
desaga cu înțelepciune a poporului nostru de memora
bila expresie „a fura ca-n codru". Din păcate, senti
mentul că .în pădure nu acționează vreo lege, îi mai 
stăpînește pe unii, gata oricînd să se căpătuiască 
prin cine știe ce matrapazlîcuri. Mai devreme sau mai 
tîrziu cad însă în propria

iau să ajungă tocmai în 
Dolj, doar brigadierul silvic 
Florin Igna modificase ru
ta pe bonul original. Dato
rită neglijenței lui Ion Ber
ța, autoduba s-a răsturnat 
pe malul Malejj. Au intrat 
în alertă lucrătorii de mili
ție, cărora le-au parvenit 
date prețioase pentru sta
bilirea adevărului. Ei, bine, 
în autodubă 
19,708 
mult 
loan 
șeau
mai bine de 10 cm. Era, cum 
s-ar zice, diferența dintre 
crengi și arboret la copacii 
în adevăratul sens al cu- 
vîntului. în fine, pagubele 
înregistrate din răsturnarea 
și uzura autodubei au atins 
30 339 lei. Cu gîndul la 
pricopseală, Ion Berța

erau răvășiți 
mc lemn, cu 9,768 mai 
decît avea dreptul 

Cocotă. 13,432 depă- 
diametrul admis cu

s*a

lor cursă.

ales cu paguba. Așadar, ac
cidentul a făcut posibilă 
descoperirea escrocheriilor 
comise de cei doi șoferi, cu 
înțelegerea mai mult 
mal puțin tacită a celor 
re primesc remunerație 
au obligația de a apăra 
durea, bun obștesc, de rău
făcători. Dacă șoferul Ion 
Berța avea mai multă „șan
să", poate cei implicați în 
această afacere ar fi scăpat, 
pentru moment, de urmări
le legii. Pentru moment, 
fiindcă „pofta vine min- 
cînd“, „reușita" i-ar fi îndem
nat poate la recidivă și, 
precum se știe, „ulciorul nu 
merge de multe ori la apă“...

în fața completului de
judecată, în așteptarea pe
depsei, cei implicați în afa
cerea eu lemne vor avea de 
suportat și un proces al

sau 
ca-

Și 
pa

propriei lor conștiințe, de
clanșat de tardive mustrări. 
Legea va opera cu obiectivi
tate, fiindcă nu lasă nepe
depsite abaterile antisociale, 
se vrea și un îndreptar pen
tru alții care-și pun în gînd 
să se despartă premeditat de 
înaltele valori etice ale so
cialismului — cinstea și 
munca. Drumul spre fără
delegi, chiar dacă se desfă
șoară și în pădure, se cons
tituie intr-un eșec.

S-or face banii la pădure, 
cum spune cîntecul, dar nu 
prin furtișaguri la vreme de 
noapte, ci prin muncă. A- 
dieă transpirînd, palmele să 
fie bătătorite de topor și se
cure, nu de încheiat „afa
ceri" necurate. Această dem
nitate a mîinl'-or bătătorite 
de muncă este respectată de 
toți oamenii muncii, se vrea 
o pecete a vieții spre 
trai mai bun, mai 
Cei care preferă alte 
muri, rătăcesc căile 
omenie, se pierd, dureros 
de trist, în noianul copleși
tor de rușine al manifestă
rilor antisociale.

un 
fericit, 

dru- 
spre

ion VULPE, cu sprijinul 
căpitanului de miliție 

Stelian CORBEANU

Fără voia mea, te-am 
remarcat de cum ai in
trat în restaurantul Pa- 
rîngul. Oprindu-te pentru 
o clipă, ai ales din ochi 
masa și te-ai îndreptat 
țanțoș într-acolo, urmat 
de umila persoană din 
spatele tău. Ai luat loc, 
pe ea lăsînd-o să se des
curce, ai plescăit din bu
ze pentru 
chema 
tarul, ai 
lista de 
te, ți-ai 
mandat 
în vreme ee ea, voit ab
sentă, simțeam cum se ru
șinează.

O să mă întrebi de un
de știam că erați soț și 
soție ? După cele ce le-am 
văzut și, mai cu seamă, 
că tot timpul grijuliu la 
mîncare, cerînd din ochi 
sarea, piperul, murăturile 
și altele de trebuință sto
macului tău, te-a servit 
fără să schimbi măcar 
un cuvânt. ,Să fi fost cer
tați, nu cred. Nu cred că 
doi oameni care își îm
part bucuriile și tristețile 
avînd o dispută, cît de 
neînsemnată sau cît de 
supărătoare, în cea de-a 
doua clipă, nu găsesc ce
va mai bun de făcut de- 
cît să se arate în pu
blic. Să nu mai aveți ni
mic a vă spune? Nu poa
te fi posibil cînd, zi de 
zi, ceas de ceas, viața ne

pune atîtea probleme, 
cînd ne dă atita bătaie 
de cap peste putință de 
neluat în seamă. Am con
tinuat să vă privesc. Și 
mi s-a părut nedemn că, 
așa, tăcînd, măsurai de 
jos pînă sus și de sus în 
jos tot timpul persoanele 
feminine venite în 
taurant. Mi

a 
ospă- 

luat 
buca- 

co- 
ceea ce

ATITUDINI

îți place.

res-
i s-a părut ne

politicos, deo
arece 
convins 
n-avem 
să jignim pe 

cu 
pe

sînt 
că 

voie

atît mai 
cea ea- 

acordîndu-ne mîna, 
ne-a acordat o sublimă 
încredere.

Precum vezi, te-am ob
servat îndelung. Pot să-ți 
spun că ’ tot timpul cît j 
ne-am aflat sub același a- I 
coperiș, n-ai schițat nici ?j 
un zîmbet. Că făceai to- ' 
tul cu ostentație... chiar 
și grosolăniile. Privindu- 
te, m-am întrebat de ce 
ai venit la restaurant ?? 
Ca să se vadă că ai a- 
lături o prea supusă slu
gă ? Să fie aceasta 
lucru de mîndrie ? 
fie aceasta satisfacția vie
ții dumitale ? Este între
barea pe care voiam să 
ți-o pun. Necunoscîndu-ți 
însă adresa, am apelat la 
rubrica „Atitudini", -

nimeni și 
puțin 
re,

un 
Sa

D. PETRILEANU, 
lăcătuș
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(Urmare din pag. 1) minele din

Semnarea tratatului de prietenie

rat cu deosebită căldură 
de minerii și locuitorii o- 
rașului, care, în timpul a- 
locuțiunii, i-au făcut vii 
manifestări de simpatie, 
aplaudînd în repetate rân
duri, aclamînd pentru 
prietenia româno-gabone- 
ză, pentru colaborarea din
tre țările și popoarele 
noastre.

Se pleacă apoi la mine
le de pe platoul Baugome, i 
unde se află cele mai mari 
rezerve de mangan ale 
Gabonului. în fața unei 
hărți, reprezentanții socie
tății „Comilog" dau ample 
explicații.

Apreciind activitatea des
fășurată la Moanda pen
tru valorificarea minereu
rilor de mangan, președin
tele Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat convingerea că 
buna colaborare statornici
tă cu muncitorii și 
liștii români se va 
ta în viitor.

în . continuarea 
președinții N i c
Ceaușescu și Omar Bongo

specia- 
dezvol-

vizitei,
o 1 a e

au mers la 
Mounana.

îritîlnirea
Nicolae Ceaușescu cu mi
nerii și locuitorii din a- 
ceastă localitate a prile
juit ca și la Moanda, o 
mare sărbătoare populară. 
Pe platoul ce domină lo
calitatea și exploatările 
miniere, unde a aterizat 
elicopterul, au venit mii și 
mii de oameni, care îl în- 
tîmpină pe distinsul oas
pete român cu cîntece și 
dansuri.

Președinții 
Ceaușescu și 
sînt salutați 
localității.

A luat apoi cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu.

In repetate rânduri, cu
vîntul președintelui Româ
niei este salutat cu vie sa
tisfacție, cu aplauze și a- 
clamații, cu tam-tam-ul 
tobelor, cu manifestări de 
prietenie, marcate prin pu
ternice scandări ale mul
țimii — „oye — trăiască".

Se vizitează în continua
re minele de uraniu din 
Mounana.

Gazdele dau ample ex-

tovarășului

Nicolae 
Omar Bongo 
de . primarul

încheierea
• (Urmare din pag. 1)

România și Gabon este în 
folosul și spre binele am
belor popoare, al propă
șirii lor economice și so
ciale, al cauzei păcii și în
țelegerii internaționale.

Trecînd în revistă prin
cipalele probleme cu care 
este astăzi confruntată o- 
menirea, președinții Româ
niei și Gabonului au sub
liniat că promovarea pe 
multiple planuri a legă
turilor de prietenie și co
laborare româno-gaboneze 
se înscriu în cadrul 
larg al dezvoltării 
darității între țările

mai
soli- 

în 
curs de dezvoltare, al lup
tei lor pentru lichidarea 
decalajelor, pentru 
nerea unui progres 
rapid în domeniile 
nomic și social, pentru în
făptuirea unei noi ordini 
economice internaționale, 
ceea ce presupune lichi
darea vechilor raporturi 
de inechitate și realizarea 
unor relații de egalitate și

obți- 
mai 

eco-

și cooperare între
Republica Socialistă România

în 1982 
an. înce- 
discuți- 
și gaz- 

întreaga

Întîlnire cu muncitorii de la minele 
din Moanda și Mounana

plicații în legătură cu dez
voltarea acestui bazin mi
nier. Se subliniază astfel 
că rezervele cunoscute și 
exploatate vor asigura un 
nivel de 1 000 tone uraniu- 
metal pe an pînă 
și de 1 500 tone pe 
pînd din 1983. în 
ile dintre, oaspeți 
de, se arată că
producție de uraniu-metal 
de aici se exportă în diver
se țări. România a în
cheiat chiar anul acesta un 
contract pe o durată de 
trei ani. în baza căruia, 
începînd cu anul 1986, va 
importa o cantitate anuală 
de 100—150 tone de uraniu, 

în încheiere, președintele 
Nicolae Ceaușescu a apre
ciat realizările obținute la 
minele de uraniu din 
Mounana și și-a exprimat 
convingerea că sînt posi
bilități pentru o bună co
laborare și în acest 
meniu cu România.

Seara, guvernatorul pro
vinciei Haut-Ogooue, Anto
ine Mboumbou Miya- 
kou, a oferit înalților 
oaspeți români un frumos 
spectacol de folclor gabo
nez.

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii 
Gaboneze, Omar Bongo, au 
semnat miercuri într-un 
cadru festiv, tratatul de 
prietenie și cooperare în
tre Republica Socialistă 
România și Republica Ga- 
boneză.

■La solemnitate au par-
Elena 

doamna

al Repu-
România, 

și minis- 
Și

do-

ticipat tovarășa
Ceaușescu și 
Josephine Bongo.

In cadrul aceleiași 
lemnități, ministrul

so- 
afa-

cerilor externe 
blicii Socialiste 
Ștefan Andrei, 
trul afacerilor externe

■i cooperării al Republicii 
Gaboneze, Martin Bongo, 
au semnat acordul privind 
promovarea și garantarea 
investițiilor, acordul privind 
transporturile aeriene și 
civile și protocolul pri
vind cooperarea în dome
niul cercetării științifice 

și tehnologice.

Convorbiri

convorbirilor oficiale
respect al independenței. 
A fost reafirmată hotărâ
rea celor două țări de a 
dezvolta colaborarea lor' 
în viața internațională, în 
lupta împotriva imperia
lismului, colonialismului 
și neocolonialismului, pen
tru lichidarea subdezvol
tării si instaurarea unei 
noi ordini economice mon
diale, pentru pace și secu
ritate internațională.

Examinîndu-se unele 
aspecte ale actualității in
ternaționale, au 
liefate mutațiile 
de ce au loc în lume 
urmare a afirmării tot mai 
puternice a voinței po
poarelor de a dispune, în 
mod liber de propriile des
tine. Totodată, s-a rele
vat necesitatea intensifică
rii luptei unite, pe plan 
național și internațional, a 
tuturor forțelor revoluțio
nare, progresiste, demo
cratice, a maselor popu
lare, în vederea consolidă
rii cursului spre destinde
re și pace.

fost re- 
profun- 

ca

In acest cadru, s-a sub
liniat rolul pe care îl 
țările africane în 
pentru instaurarea 
destinderii și 
în lume. Cei doi 
ședinți au reafirmat 
târârea țărilor lor de 
acorda tot sprijinul 
litic, material și 
mișcărilor de 
națională, s-au 
pentru eradicarea 
și definitivă 
vestigii ale 
lui, ale politicii de 
criminare rasială și apart
heid.

A fost evidențiată ne
cesitatea unor acțiuni mai 
ferme pentru întărirea ro
lului O.N.U. în soluțio
narea marilor probleme ale 
contemporaneității, cu par
ticiparea activă a tuturor 
statelor.

Convorbirile s-au des
fășurat sub semnul înțe
legerii și știmei reciproce, 
într-o ambianță de caldă 
prietenie.

au 
lupta 
păcii, 

securității 
pre- 

ho- 
a 

po- 
moral 

eliberare 
pronunțat 

totală 
a ultimelor 

colonialismu- 
dis-

avut 
țo- 

, vi- 
gu- 
pri- 
Le-

La Libreville au 
loc convorbiri între 
varășul Virgil Trofin, 
ceprim-ministru al 
vernului român, și- 
mul ministru gabonez, 
on Mebiame.

Au fost abordate 
bleme privind dezvoltarea 
schimburilor comerciale și 
a cooperării economice 
româno-gaboneze, 
convenite măsuri privind 
construcția căii 
transgaboneze, precum 
în domeniile 
lemnului și 
de construcții, 
rii și exploatării 
lui, al agriculturii.

★
Tovarășul Virgil Caza

ca, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., 
s-a întîlnit la sediul C.C. 
al P.D. Gabonez cu Leon 
Auge, membru al Birou
lui Politic al C.C., șeful 
Permanenței Naționale a 
P.D.G.

Cu acest prilej, au fost 
abordate, probleme de in
teres comun privind dez-

pro-

fiind

ferate 
Și 

industriei 
materialelor 

exploră- 
petrolu-

voltarea în continuare a 
relațiilor' dintre cele do
uă partide în spiritul în
țelegerilor convenite în
tre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii. Socialiste Româ
nia, și Omar Bongo, pre
ședintele Republicii Ga
boneze, șeful guvernului, 
secretar general fondator 
al Partidului Democratic 
Gabonez. - '

De asemenea, tovarășul 
Virgil Cazacu a avut o 
întîlnire de lucru cu mi
nistrul culturii și învăță- 
mîntului al Gabonului.

★
Tovarășa Ana Mureșan, 

președinta Consiliului Na
țional al Femeilor, a parti
cipat la o întîlnire cu con
ducerea Uniunii Fențeilor 
Partidului Democratic Ga
bonez.

. Tovarășul Constantin 
Boștină, secretai- al C.C. 
al Uniunii Tineretului Co
munist, s-a întîlnit cu con
ducerea Uniunii Tinere
tului P.D. Gabonez.

NEW YORK

Sesiunea ECOSOC
NAȚIUNILE UNITE 11 

(Agerpres). —- La sediul 
din. New York , al Națiu
nilor Unite au început lu
crările primei sesiuni din 
acest an a Consiliului. E- 
conomic și Social al 
O.N.U, ECOSOC, care cu
prinde 54 de state.

Pe agenda lucrărilor, ca
re vor dura pînă la 11 mai, 
au fost incluse probleme 
ale luptei împotriva ra
sismului și discriminării 
rasiale în lumina progra
mului de acțiune, adoptat 
în acest sens de Adunarea 
Generală a O.N.U. în 1973. 
Vor fi examinate, de a- 
semenea, probleme ale dez
voltării sociale, precum și 
mersul pregătirilor pen
tru Conferința mondială a 
femeilor, ce va avea Ioc 
— în virtutea unei rezo
luții a O.N.U. — în . iulie 
1980, la Copenhaga.

Orientul Mijlociu
CAIRO 11 (Agerpres). — 

Adunarea Poporului a 
R.A. Egipt, reunită în se
siune extraordinară la 
Cairo, a ratificat cu 327 
voturi pentru, 15 împotri
vă și o abținere Tratatul 
de pace dintre Egipt și 
Israel, anexele la acest 
document și acordul asu
pra instaurării autonomi
ei pe malul occidental al 
fluviului Iordan și în te
ritoriul Gaza, semnate de 
cele două părți, la 26 mar
tie a.c., la Washington — 
informează agenția M.E.N.

CAIRO 11 (Agerpres). — 
Intr-un discurs radiodi
fuzat, transmis de agen
ția M.E.N,, președintele 
Republicii Arabe Egipt, 
Anwar El Sadat, a anun
țat că la 1.9 aprilie va a- 
vea loc un referendum în 
cadrul căruia populația ță-

rii va fi chemată să se 
pronunțe prin „da" sau 
„nu" asupra Tratatului de 
pace încheiat cu Israelul, 

In cadrul referendumu
lui va fi supusă, de ase
menea, aprobării propu
nerea de dizolvare a A- 
dunării Poporului și de 
organizare a alegerilor 
parlamentare, a declarat 
președintele Sadat.

BEIRUT ‘ 11 (Agerpres). 
— Agenția palestiniană de 
informații, WAFA a difu- 

* zat un comunicat în. care 
se arată că formațiuni de 

. luptă ale rezistenței pa
lestiniene au atacat, 
miercuri dimineața,' cu râ- 

: chete și artilerie, două lo
calități israeliene situate la 
frontiera cu Libanul. .

TEL AVIV 11 (Agerpres) 
•— Artileria grea a for
țelor militare israeliene a

atacat, miercuri, pozițiile 
de la Nabatyeh — cartie
rul, general al forțelor pa 
lestiniano-progresiste pen
tru regiunea de sud a Li
banului — a declarat la 
Tel Aviv un purtător de 
cuvînt militar, reluat de 
agențiile de presă. El a 
arătat, de asemenea, că 
formațiunile palestiniene 
de luptă au atacat în a- 
ceeași zi două localități 
israeliene.

Pregătiri în vederea 
reuniunii

greco-turce
Secretarii generali în 

ministerele de externe ale 
Greciei și Turciei, Byron 
Theodoropoulos și, res
pectiv, Sukru Elekdag, s-au 
întîlnit recent la Geneva 
în vederea pregătirii reu
niunii programate pentru 
luna iunie la Atena. . Cei 
doi diplomați au abordat 
cu prioritate problema pla
toului continental al Mă
rii Egee.

Forțele de eliberare ale Ugandei 
au preluat controlul capitalei

KAMPALA 11 (Ager
pres). — Un comunicat 
transmis de postul de ra
dio Kampala, captat la 
Nairobi, a anunțat că 
.„Forțele de eliberare" ale 
Ugandei au preluat con
trolul capitalei ugandeze 
— informează agențiile

Associated Press și Fran
ce Presse. Un purtător de 
cuvînt al forțelor insurgen
te, It. col. - David Oyite 
Ojok, a declarat, Ia a-
celași post de radio, că 
„regimul lui Idi Amin a 
fost răsturnat".
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PETROȘÂNI — 7 No
iembrie : Totul pentru 
fotbal; Republica: Po
lițistul pilot de curse ; 
Unirea ; Detectiv parti
cular. ■

PETRILA: Ultimul
post de control, seriile 
l-II. -

EONEA: Lanțul a- 
inintirilor, seriile I-II.

AN1NOASA : ’ întoar
cerea.

LUPENI — Cultural: 
Poliția este învinsă.

URICANI : Vlad ~ 
peș, seriile I-II.

17,00
17,05

TV.
Telex.
Invățămînt 
ducație.

17,25 Curs de 
rusă.

Țe- II «I 
limbă |

17,45 Mari ansambluri: I 
„Doina Gorjului" •

II
I

din Tg. Jiu. •
18,00 Pentru timpul dv. < 

liber, vă reco
mandăm...

18,15 Forum cetățenesc.
18,35 Film serial pen

tru copii i Poves
tiri din pădurea 
verde. Episodul 5 î 
„Johny își cons
truiește casa". 
Telejurnal.
La ordinea zilei 
în economie. 
Ora tineretului. 
Ediție realizată 
în județul 
lăți. 
Publicitate. 
Amazonul 
cumentar 
realizat de 
viziunea 
ză.
Meridianele cîn-

19,00
19,30

19,40

Ga-

— do- 
artistic 

tele- 
france-

21,15
■ 'tecului și" dansu

lui.
21,45 Telejurnal.

PRONOEXPRES
Rezultatele tragerii
Fronoexpres din 11 

aprilie
Extragerea 

24 12 29 42
Extragerea

1 3 21 16 34
FOND 1243 945 lei. 
REPORT! 328 367 lei.

1979
Ii 44 32

a Il-a! 38

I
I
I II

MICA PUBLICITATE
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Crert-i 
gan Ileana, eliberată fl£» 
S.S.H. Vulcan. Se declară 
nulă, (264)

ANUNȚURI DE FAMILIE

SE ÎMPLINESC 6 săp- 
tămîni de la dispariția 
tragică a colegului nos
tru '■
STANCU DUMITRU ȘI 
A FAMILIEI SALE
Amintirea lor o vom 

păstra mereu în sufle
tele noastre.

Colegii de la Grupul 
de șantiere T.C.H. 

Petroșani

CU aceeași tristețe, 
soția și copiii . anunță 
împlinirea la 12 aprilie 
a 4 ani ' de cînd ne-a 
părăsit pentru totdeau
na ce1 care a fost cel 
mai bun soț, tată și bu
nic

BURDAN IOSIF
Flori și lacrimi pe 

tristul lui mormînt. 
(258) - ■ . :v...
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