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Izvorul depășirii sarcinilor la extracția de cărliune
CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII

Anul acesta, în bazinul carbonifer al 
Văii Jiului a crescut ponderea lucrări
lor miniere executate mecanizat. A spo
rit considerabil numărul complexelor 
de susținere și tăiere mecanizată. Oda
tă cu aceasta s-au înregistrat și rezul
tate meritorii. Consemnăm cîteva dintre 
cele mai recente, obținute de colectivele 
unităților miniere.
♦----------- -

CU REZULTATE DEOSEBITE se 
prezintă brigăzile care exploatează ce
le două complexe mecanizate din do
tarea minei Uricani. Astfel, la sectorul 
II, brigada condusă de Gheorghe Șerbu, 
a înregistrat de Ia începutul lunii o de
pășire de aproape 2 tone la productivi
tatea muncii, iar brigada condusă de 
Gheorghe Durlă de la sectorul III un 
spor de 1,57 tone pe post, la același in-

dicator. Astfel cele două brigăzi 
adus o contribuție 
ferea producției suplimentare a 
toarelor și minei : sectorului II 
nindu-i un plus de 1092 tone, iar 
rului III, 243 tone, din cele 2138 
de cărbune cît este plusul pe 
obținut în prima jumătate a lunii.

ÎNSEMNATE SUCCESE obțin și 
minerii de la sectorul I al minei Ani- 
noasa, sector dotat cu două complexe 
mecanizate. Cele mai bune rezultate le-a 
înregistrat pînă în prezent brigada con
dusă de Simion Moraru care a depășit 
productivitatea muncii cu peste 2 tone 
Pe post. In ultimul timp și brigada con
dusă de Vasile Burlec a 
depășească prevederile la 
tor : plus 400 kg pe post 
tul lunii.
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Colectivul C.C.S.M. 
fruntaș în ramura

Petroșani,
miniera

de 
teh-

de
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nul 
cercetării aplicative 
prii în procesul 
de

cu prevederile. In a- 
1978, ca rezultat al 

pro- 
complex

cercetare-proiectare- 
producție, la care - centrul 
de securitate minieră din 
Petroșani participă în co
laborare cu alte institute 
și întreprinderi producti
ve, au fost concepute 
tipuri de noi aparate 
specific de securitate
muncii. Au fost executate 
instalații pentru detecta
rea în stare incipientă a 
focurilor endogene și ins
talații de degazare. 
realizat
nalizare noi și centrale te
lefonice cu siguranță 
trinsecă. Au fost i 
aparate de detectare a de-
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Continuarea itinerar iu lui 
de prietenie al președintelui 

NICOLAE CEAUȘESCU 
pe pămintul Africii 

încheierea vizitei
în Republica Populară Angola

In dimineața zilei de du
minică, 15 aprilie s-a în
cheiat vizita oficială de 
prietenie pe care' tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele . Republicii Socia
liste România, a efectuat-o 
împreună cu tovarășa E- 
lena Ceaușescu, în Repu
blica Populară Angola, la 
invitația tovarășului dr. 
Antonio Agostinho Neto, 
președintele M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, președin
tele Republicii Populare

Angola, și a tovarășei Ma
ria Eugenia

înainte de plecare, pre
ședintele 
Ceaușescu și

Neto.

N i c o 1 a e 
tovarășa Ele

na Ceaușescu au avut o 
nouă întîlnire, la reședin
ța lor, cu președintele 
Antonio Agostinho Neto și 
tovarășa Maria Eugenia 
Neto, care au venit sâ-î 
conducă pe înalții oaspeți 
români. K

Conducătorii de partid și 
stat ai celor două țări 
fost salutați pînă la ae-

de
au

roport de numeroși locuit 
tori ai orașului Luanda.

La aeroport au fost pre- 
zenți, de asemenea, tovarăș 
ști din conducerea de pan» 
tid și de stat angoleză.;

O gardă militară a pre- 
zerftat onorul.

La ora 10,10, ora locală, 
aeronava prezidențială 
purtînd însemnele Româ
niei a decolat, îndreptîn- 
du-se spre Zambia, ce5 
de-a patra etapă a vizitei 
conducătorului statului și 
partidului' nostru pe pă- 
mînt african.

Sosirea în Republica Zambia
1972 și 1974, în cele două 
capitale.

Prietenia, colaborarea, 
solidaritatea — caracteris
ticile majore ale relațiilor 
româno-zambiene — au 
marcat din primele clipe 
evenimentul sosirii înalți- 
lor oaspeți români la Lu
saka, expresie a unor ra
porturi exemplare;; cu va
loare de simbol, existente 
între cele două țări care, 
deși 
10 000 km distanță una de 
alta, sînt strîns legate prin 
aspirațiile comune de in
dependență și progres so
cial, de pace și înțelegere.

Această a doua vizită la 
Lusaka a solilor poporu
lui român ilustrează, tot
odată, orientarea consec
ventă a țării noastre spre 
dezvoltarea solidarității 
și colaborării cu tinerele

state africane, cu statele 
care au pășit pe calea dez
voltării de sine stătătoare.

Un mare număr de lo
cuitori ai capitalei zam- 
biene au venit la aeroport 
pentru a-i saluta pe solii 
poporului român. Ei pur- , 
tau pancarte pe care se> 
putea citi: „Trăiască prie
tenia româno-zambiană!"; 
„Trăiască poporul român, 
prieten sincer al popoare
lor africane!", „Călduros 
bun venit președintelui 
Nicolae Ceaușescu și doam
nei Elena Ceaușescu !".

La scara avionului, pre- 
ședințele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa fi
lon a Ceaușescu au fost în-, 
tîmpinați, cu 
cordialitate, de

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena 
Ceaușescu au sosit dumini
că, 15 aprilie, la Lusaka, 
unde efectuează o vizită 
oficială de prietenie, la in-1 
vitația președintelui Parti
dului Unit al Independen
ței Naționale, președintele 
Republicii Zambia, dr. Ken
neth David Kaunda, și a 
doamnei Betty Kaunda.

Lusaka, a patra etapă a 
noului itinerar african al 
președintelui României, 
constituie, în același timp, 
al patrulea moment al dia
logului româno-zambian 
la nivel înalt, început la 
București în 1970 și con
tinuat apoi, alternativ, în

situate la aproape
fectelor electrice pre
cum și pentru recoltarea 
automată a probelor de 
praf și gaze din atmosfera 
sutberană. In domeniul 
deptlărti rocilor- prin in
termediul explozivilor s-au 
elaborat, de asemenea, im
portante lucrări de ingi
nerie tehnologică. Pre- 

. zența nemijlocită in pro
ducție a cadrelor centru
lui s-a materializat prin 
soluționarea unor pro
bleme de aeraj minier, prin 
activitatea de instruire a 
salvatorilor, prin asisten
ță de specialitate ..acordată

deosebită 
pre.ședin-

(Continuare în pag. a 4-aJ

1
Cercetătorul științific 

principal Vasile Bardocz și 
laboranta Doina Cicinaș 
de la C.C.S.M., efectuea
ză o analiză termică a șis
tului bituminos.

Prin autoutilare

Noi capacități care 
vor duce la reducerea 
consumului de energie

S-au
sisteme de sem-

Ieri, la Centrul de cer
cetări pentru securitate mi
nieră din Petroșani a a- 
vut loc festivitatea decer
nării Steagului roșu și a 
Diplomei <le institut frun
taș in ramura minieră pen
tru locul 1 ocupat in în
trecerea socialistă dintre 
institutele de cercetare și 
proiectare ale Ministeru
lui Minelor, Petrolului și 
Geologiei pe anul 1978.

Distincțiile răsplătesc 
prodigioasa activitate 
creație și inginerie 
nologică desfășurată
colectivul de cercetători 
consacrată dezvoltării și 
modernizării industriei mi
niere românești, aplicării 
și înfăptuirii programului 
prioritar de mecanizare a 
mineritului din Valea Jiu- 

, lui adoptat de 
...- rea de partid in

. zitelor de 
varășului 
Ceaușescu 
lui.

In anul
competența tehnico-științi- 
fică în domeniul securită
ții miniere ale specialiști
lor centrului s-au concre
tizat in elaborarea unui 
număr de teme de cer
cetare aproape triplu față 
de sarcinile planificate, 
respectiv 67 teme de cer
cetare elaborate suplimen
tar. Studiile întocmite au 
totodată un pronunțat ca
racter aplicativ, asigurînd 
un înalt nivel de eficiență 
economică. Beneficiile ob
ținute de centrul de cer
cetări au fost de două 
ori mai mari în compara-

i in- 
create

A. HOFFMAN

l

1978, eforturile și

lucru
N i 

în Valea
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Fabrica de produse 
lactate din Livezeni 

I norează comenzi ce se 
ridică la 1500 kg înghe
țată în fiecare zi, dar es
te în măsură să satisfacă 
solicitări de 2000—3000 de 
kg zilnic, cînd acestea 
vor crește odată cu în
călzirea timpului.? Prin
tre sortimentele cele mai 
solicitate se numără a-

o-

celea cu vanilie, cacao, 
rom, iar mai nou cu e- 
sență de trandafir și pe
re. Pentru copii, mai a- 
les, se produce șarlotă 
(cremă cu vanilie și ca
cao), un sortiment fa
bricat pe bază de lap
te, deosebit de gustoasă 
și hrănitoare. (C.D.).
♦------------ -

Constructorii de
cuințe din Petrila au în
ceput lucrările de fun
dație la încă 3 tronsoa
ne ale blocului 55. Pri
mele scări ale acestui ma-

lo-

re bloc au fost date re
cent în folosință. Cele 
3 tronsoane cuprind ' Un 
număr de 57 apartamen
te, care, după cum spu
nea maistrul coordona
tor Valentin Chira, vor fi 
date. în folosință cu 15 
zile mai devreme față 
de termenul planificat. 
(V. Beldie, coresp.).
♦------------ -

Un grup de tineri frun
tași în producție și în ac
tivitatea obștească de la 
mina Lupeni au plecat, 
ieri, într-o instructivă ex-

eursie, organizata de fi
liala din Petroșani a 
B.Ț.T., pe traseul Bra
șov — Predeal — Pitești 
— Rm. Vîlcea — Petro
șani. Tinerii s-au 
mat, printre altele, 
acțiunile de muncă 
triotică desfășurate 
mină, în sprijinul 
ducției. (I.M.)

afir- 
prin 
pa

la 
pro-
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Minerii de la Lupeni, 
Uricani și Bărbăteni de
pun susținute strădanii 
pentru a da patriei cît 
mai mult cărbune cocsi
ficabil, atît de necesar si
derurgiei. La rîndul lor 
preparatorii se alătură 
minerilor acționînd prin 
luarea unor măsuri me
nite să faciliteze siguran
ța în funcționare a insta
lațiilor de. preparare, mă
rirea recuperărilor în căr
bunele cocsificabil și e- 
nergetlc, creșterea. capa
cităților de însilozare a 
cărbunelui spălat etc.

Din planul de măsuri 
pentru realizarea și de
pășirea sarcinilor pe a- 
nul 1979 un capitol foarte 
important este afectat mă
ririi capacității de însilo-, 

■ zare a cărbunelui spă
lat, la care colectivul de 
la preparația Lupeni lu
crează în prezent. Capaci
tatea de însilozare va 
spori cu încă 1350 tone 
cărbune energetic față de 
capacitatea existentă. De 
asemenea din trimestrul 
II al acestui an, se 
începe lucrările de 
menajare a altor 
zuri care nu au 
tilizate de la intrarea în 
funcție a noii instalații de 
preparare și care vor spori 
cu aproape 2000 tone căr
bune cocsificabil. Acest 
lucru atestă interesul deo
sebit al preparatorilor din

sa
în

rnăsu- 
avan- 
evita-

vor 
a- 

silo- 
fost, u-

Lupeni pentru realizarea 
și depășirea sarcinilor de 
plan pe anul 1979, pre
cum și punerea în func-< 
țiune a tuturor capacități
lor de care dispun. Exis
tența. acestor silozuri va 
permite preparației 
funcționeze continuu,
cazul cînd nu. vom fi a- 
provizionați cu vagoanele 
necesare ritmic, cu cca. 
6—8 ore mai mult decît 
în condițiile actualelor 
capacități de însilozare. 
Totodată, această 
ră prezintă și alte 
taje — printre care
rea funcționării în gol a 
instalațiilor din lipsa va
goanelor ; reducerea con
sumului de energie elec
trică datorită faptului că 
nu se va mai introduce 
cărbune în stocul de a- 
varii din lipsa vagoanelor, 
se va reduce simțitor sta
ționarea vagoanelor în pre- 
parație, zilele de repaus 
vor fi afectate integral re
viziilor și reparațiilor ins
talației de preparare și 
altele.

Aceste lucrări vor fi e- 
fectuate în regie proprie 
prin autoutilare, iar ma
terialele și piesele de 
schimb necesare (profile,

Gheorghe ENCIU, 
șef atelier de preparare, 

Preparația Lupeni

(Cont. în pag. a 2-a)
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Revirimentul înregistrat la Aninoasa demonstrează necesitatea

unor acțiuni ferme pentru
A

I
Deși în primele două

luni ale anului la l.M.
Aninoasa se acumulase un 
minus de pește 13 000 tone 
de cărbune, luna martie 
datorită eforturilor 
tregului . colectiv, s-a 
cheiat eu un bilanț 
zitiv materializat în 
lizarea planului. Faptul că 
pe lingă depășirea pro
ducției fizice s-au - înre
gistrat și. economii de 5,7 
lei la 1000 lei 
marfă, 33,2 lei 
la cheltuielile 
constituie o dovadă a hăr
niciei colectivului, a pu
terii de' mobilizare a orga- . 
nizațiilor de partid în lup
ta împotriva dificultăților 
întîmpinate.

Anal-izînd activitatea e- 
eonomico-finaneiară a co
lectivului . întreprinderii, 
precum și munca c.o.m., în 
cadrul unei recente ple
nare, comitetul de partid 
de la l.M. Aninoasa a pus 
în evidență și o serie de 
neajunsuri. Printre 
eestea se numără 
de corelare în modul 
realizare a productivității 
muncii la nivelul între
prinderii, depășirea chel
tuielilor la fondul de re
tribuire, indisciplina 
nifestată nu numai Ia 
velul brigăzilor, ci și

conduceri de 
cărbune și în 
fost realizate 
productivi tă-

în- 
în- 
po- 

rea-

p reducție 
economii 
materiale

a- 
lipsa 

de

ma
ni
la

cet al unor 
sectoare. In 
abataje au 
depășiri ale 
ții cu 289 kg/post și, res
pectiv, 162 kg /post, dar pe 
total subteran s-a înre
gistrat un minus de 209 kg 
pe post față de indieato-

Viata 
de partid

JVWA-MWMVAVdV 
rul planificat. Acest fapt 
impune o mai bună diri
jare a efectivelor pe lu
crări și pe schimburi.

Nerespectarea' discipli
nei tehnologice, calitatea ■ 
necorespunzătoare a unor 
revizii și reparații au 
generat, îndeosebi la sec
toarele III și I, avarii la 
utilaje și 
pari care 
micitatea 
terminînd 
planului, 
ducerii sectoarelor și 
activitatea unor 
se manifestă o optică gre
șită.’ In loc să se -ocupe 
nemijlocit de rezolvarea 
nevoilor brigăzilor, de a- 
sigurarea aprovizionării cu '

chiar unele sur- 
au întrerupt rit- 
producției, de- 

neîndeplinirea 
La nivelul con- 

în 
maiștri

Fruntaș
în ramura minieră

(Urmare din pag. 1) neresc, creator, ca și spi
ritul de înaltă răspundere 
față d.e partea din sarci
nile colective încredințate 
fiecăruia caracterizează 
munca tuturor. In acest

profesională 
întreprinderi
le neficiat, de ' colectiv ce manifestă o- a- 
aportul fun-

materiale și vagonete goa
le la timp, conducerile teh
nice ale unor sectoare au 
adoptat mentalitatea gre
șită de a acorda compen
sări, de a motiva... absen- 

. țele nemotivate. Așa se ex-

In dimineața zilei 
duminică, 15 aprilie, 
țiunile gospodărești 
tru realizarea, unor

I
I
I
I
I

I

in subteran in toate ' do
meniile securității mun
cii. Selecția 
efectuată la 
le miniere a 
asemenea, de
damentat științific al spe
cialiștilor centrului.

In domeniul mecanizării 
și automatizării în mi
nerit, centrul colaborează 
cu un număr de 18 între
prinderi constructoare de 
mașini miniere și cu toa
te întreprinderile minie
re care aplică programe 
de mecanizare complexă și 
modernizare a tehnologi
ilor. In această direcție 
specialiștii C.C.S.M. au o- 
ferit de fiecare dată so
luții concrete, eficiente in 
condiții de valorificare ra
pidă a rezultatelor cerce
tării.

După cum afirma di
rectorul C.C.S.M., dr. ing. 
Petru Roman, este greu 
de făcut o departajare în
tre contribuția fiecărui 
laborator sau om al mun
cii la un bilanț atit de 
bogat. Competența, fie ca 
rezultat al pregătirii pro
fesionale mature, fie ca 
rod al entuziasmului

devărată pasiune pentru 
perfecționare. Peste SO de 
cadre au participat in 197S 
cu rezultate excepționale 
la diferitele., forme de per
fecționare profesională, din 
care 8 prin doctorantura.

Ca urmare, ieri au fost 
acordate oamenilor 
cii 40 de insigne de 
lași.

Ca o reflectare a 
citații creativ-aplicative 
membrilor 
prin valorificarea , supe
rioară a cercetărilor în
cheiate, fiecare specialist a 
realizat economii supli
mentare față de cele pre
conizate in valoare de a- 
proape 90 000 lei. Iar ca o 

a 
pe 
l-a 
e- 

a- 
pro- 

precizat 
că aproape 95 la sută din 
lucrări au fost realizate in 
acord global.

plică numărul ricțicat de 
absențe nemotivate. Din 
cele 545 absențe nemoti- 
văte înregistrate în ulti
mele două luni, 447 au. fost 
„aprobate" ca motivate la- 
nivelul sectoarelor de pro
ducție. Organizațiile de 
partid de la sectoarele I 
și III, deși cunoșteau a- 
ceste neajunsuri n-au in- 

■ tervenit operativ pen
tru înlăturarea lor. Une
ori, cînd absentomanii au 
fost puși în discuția co
lectivelor de muncă, a- 
ceasta s-a făcut Ia indi
cația comitetului de partid 
din întreprindere, și nu 
din inițiativa organizați
ilor de bază, așa cum ar 
fi trebuit.

Pe baza discuțiilor din 
plenară, a numeroaselor 
propuneri formulate de 
participanții la dezbateri, 
a fost întocmit un pro
gram de măsuri Iwgat în 
conținut, cu termene și 
responsabilități precise, 
in vederea mai bunei or
ganizări a producției și 
a muncii, întăririi ordinii 
și disciplinei.

Redresarea producției 
începînd din luna mar- 

. tie este de bun augur. A 
fost pusă în evidență po
sibilitatea- îndeplinirii 
succes a planului și 
gajamentelor. Pențru 
gurarea accelerării . aces
tui demaraj bun, .organi
zațiile de partid din. ca
drul sectoarelor de pro
ducție, comitetul sindica
tului și al U.T.C., c.o.m’. . 
al întreprinderii trebuie 

. să acționeze cu toată ho- 
tărîrea și fermitatea 
vederea înfăptuirii 
gramului de măsuri 
bat în plenară.

cu 
an- 
asi-

. in 
pro- 

apro-

V. STRAUȚ

pen- 
lu- 

crări stabilite în progra
mul Consiliului popular 
municipal Petroșani au 
continuat.

• Cu trei autocamioane 
oferite de 
și I.T.A. 
moloz de 
molată a 
din strada 
țiunea va fi continuată pî- 
nă la degajarea completă 
a terenului și transforma
rea lui in zonă verde.

• Autovehiculele ofe
rite de I.T.A., S.T.R.A. 
și E.T.P. au transportat 
duminică dimineața savu
ra de calcar pe .străzile A- 
radului și Micu Kleiri,

• Un grup de tineri au 
încărcat o parte din gră
mezile de pietre aflate pe 
zonele verzi în perimetrul 
străzii Păcii din cartie
rul Aeroport, iar autove
hiculele E.G.C.L. le-au în
depărtat, eliberînd tere
nul în vederea altor ame
najări.

• Lucrători din com
partimentul de salubritate 
al E.G.C.L. ad curățat ri
golele din intersecția de 
la Dărănești.

• O promisiune neono
rată. Numai așa ar putea 
fi caracterizate asigurări
le date de ing. Constantin 
Dincă, șeful șantierului 
Petrila al I.C.M.M. Petro
șani, că va continua trans
portarea de balast pe dru- 
mul spre localitatea Dîl- 
ja duminică dimineața, 
promisiuni care nu au 
fost urmate de fapte. Ne 
vedem astfel obligați să 
reanțintim că nu este vor
ba de uri act benevol pen
tru că cei care au des
fundat drumul sătenilor 
■din Dîlja, adică. construc
torii și, într-o măi mică 
măsură, mina Dîlja, sînt o- 
bligați să-l recondiționeze.

• Vrem să-i în trecem 
pe vecinii noștri din blo
curile nr. 5 și’ 35 — ne 
spunea responsabilul blo
cului nr. 22, Iosif Cazan,

S.U.T., I.C.M.M. 
s-a transportat 

la clădirea de- 
fostei grădinițe
Republicii. Ac-

In dependenței,
a- 
de 
zi-

din strada 
cartierul Aeroport. In 
cest scop am profitat 
vremea frumoasă din 
lele de sîmbătă și dumi
nică și am încheiat ulti
mele lucrări de amenaja
re și înfrumusețare a în
tregului spațiu din jurul 
blocului. La ceea ce am 
realizat — între altele, a- 
menajarea rondurilor de
flori, plantarea a 40 de
trandafiri etc. —, au con
tribuit toți locatarii din 
bloc, dar mai ales Ion
Hen'dlei, Alexandru Be-
âigan, Francîsc Vereș, E- 
lena Turți, Ton Porojniuc, 
Ion Jsăcilă, Margareta 
l.orlncz, Ghizela Gheor- 
ghiade, Dumitru Borcilă și 
Ion Chelumu.

• Zilele frumoase de la 
sfîrșitul săptămînii pre
cedente aU dat posibilita
tea gospodarilor din car
tierul 8 Martie al Petriiei 
să intensifice acțiunile de 
înfrumusețare. in jurul 
blocului nr. 26, spre e- 
xemplu, i-am întîlnit în- 
tr-o activitate febrilă pe 
locatarii Vasile Scafaru, 
Sabin Panța, Constantin 
Cășuneanu, Gheorghe Voi- 
nea și alții, care au plan
tat brazi, trandafiri, mes
teceni și liliac.

• Fapte detestabile în

tîlnite în orașul Petroșani 
ne obligă să adresăm opi
niei publice și organelp» 
de ordine un apel pentru* 
mai multă grijă față de a- 
menajările gospodărești și 
de înfrumusețare și o a-' 

. titiidine hotărîtă împotri
va celor care le deterio- . 
rează. S-a semnalat îm
puținarea trandafiiitor 
plantați cu numai cîteva 
zile în urmă pe scuar'ul diri 
fața policlinicii vechi, în 
fața complexului de .ma
gazine „Henries", la Școa
la populară de artă, arbori 
ornamentali rupți în carti
erul Aeroport. In parcul 
de agrement al orașului 
au Tost sparte lampadare, 
răsturnate bănci, rupți 
arbori ornamentali. Iată 
motive pentru care ne a- 
dresăm' cetățenilor eu ă- 
pelul de a participa activ 
la acțiunile oe au drept 
scop îmiwgățirea dotați- '' 
ilor edilitare și înfrumu
sețarea localităților și de 
a dovedi, în același timp, 
grija cuvenită pentru 
crotirea a ceea ce se 
alizează’ cu pasiune și 
dă.

T. ȚAȚARCA, 
cu sprijinul 

corespondenților 
Constantin DANILA 

Vasile RELDIE

o-
re- 

tru-

Și

77îun-
frun-

capa- 
a 

colectivului,

mărturie semnificativă 
nivelului ele organizare 
care consiliul științific 
asigurat cercetărilor, 
labor arii studiilor și 
sistenței tehnice în 
ducție, se cere

Prin autoutilare
(Urmare din pag. 1)

de 
mo- 

șubere

tablă, role, covoare 
cauciuc, reductoâre, 
toare electrice, 
pentru silozuri etc) nu vor 
afecta planul de materi
ale și piese, de schimb,
deoarece sînt materiale 
rezultate în urma deza
fectării vechii instalații de 
preparare.,

La aceste importante lu
crări, un aport deosebit 
în aplicarea măsurilor teh
nice îl au echipele 
lăcătuși conduse de 
muniștii Andrei 
ger. Ștefan Racz,

de 
oo- 

Drotzin- 
, y.cxau Victor

Sibișan, Octavian Chela-

ru, Carol Cziller, Stancu 
Coropiță, echipa de ri- 
dari condusă de Andrei 
Kineses precum și for
mațiile de lucru de la 
încărcare conduse de A- 
lcxandru Kovacs și Ion 
Florian, care au desconges
tionat, curățit și pus la 
dispoziție aceste silozuri.

In urmărirea executării 
acestor lucrări pe echipe 
se cere amintită contribu
ția pe care au avut-o 
maiștrii principali și maiș
trii printre care amintim 
pe Iuliu Antal, Tiber: u 
Szilagyi, Hie Kalanyos, Io
sif Ghicju, Mircea Dănu- 
țiu și Eugen Mărăcine.

„Steqgul roșu" a criticat, 
organele vizate răspund

REZOLVAREA 
DEFICIENȚELOR 

ÎN ATENȚIA E.G.C.L.
In articolul intitulat „Se 

așteaptă aniversarea ?“ pu
blicat în numărul 8204 se 
critica tergiversarea lu
crărilor de reparații la a- 
coperișul imobilului cu nr. 
118 de pe strada Repu
blicii din Petroșani. In 
răspunsul trimis redacți
ei, compartimentul fond

locativ al E.G.C.L. Petro
șani — Petrila ne face 

. cunoscut că „deocamdată 
s-au luat măsuri de re
parare provizorie a tera
sei blocului 118, urmândea 
în trimestrul II 1979 să se 
refacă hidroizolăția pe toa
tă suprafața terasei.
formăm locatarii că imo
bilul respectiv este 
clus pe lista nominală de 
reparații curente pe anul 
1979“.

In

in-

absolvenților de liceu

Aprovizionare buna, servire civilizata. 
„Mercur** din orașul Vulcan.

‘ant.ineu in complexul alimen- 
Foto : Șt. NEMECSEK

în sprijinul absolvenți
lor de liceu care susțin 
examenul de baeaiăîi'reât 
•în sesiunile anului 1979, 
Ministerul Educației și 
învățămîntului a elaborat 
broșura „Examenul de 
bacalaureat — 1979“. Bro
șura, cuprinzînd normele 
de înscriere, organizare și 
desfășurarea examenului, 
de bacalaureat din acest 
an, precum și lista ma
nualelor școlare, pe ba
za cărora se va susține 
examenul, este tipărită în 
tiraj de masă, și va pu 
tea fi procurată prin u 
nitățile de difuzarea pre
sei din întreaga țară, în-,, 
cepînd din 17 aprilie.

Mica publicitate
VIND cîini 

man. Telefon ■ 
Bazinului nr. 
(273) v

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele O- 
preanu Rozalia, eliberată 
de I.R.I.U.M. Petroșani. Se 
declară nulă. (269)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cojo- 
caru Anton, eliberată de 
l.M. Paroșeni. Se declară 
nulă. (270)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pp numele Domi- 
teanu loan, eliberată de 
l.M. Paroșeni. Se declară 
nulă. (272)

VIOLETA Ajităriței mul- 
, țumește pe această cale 
doctorului Mircea Ghemeș 
și personalului 
de la 
re au 
canea 
rekes

rasa Dober- 
43777, strada 
li Petroșani.

medical 
serviciul interne ca- 
colaborat la vinde- 

. bunicuței mele Ke- 
Matilda. (274)

ANUNȚURI DE FAMILIE
ELEONORA, soție, No- 

rica și Geta, fiice și Ghi- 
ță ginere, anunță cu a- 
dîncă durere împlinirea a 
6 luni de la dispariția din
tre noi a iubitului nos
tru soț si -tată

ANDREȘESCU <
, CONSTANTIN, 

lăsînd în urmă un noian 
de amintiri, lacrimi și du
rere.

Te vom păstra în inimi 
și în gind. (266)

FAMILIA Plic, frate, 
cumnata, nepoții și stră- 
nepoata, anunță împli
nirea a 6 săptămâni de" 
la pierderea celei care 
a lost

ABRUDEAN SABINA

Ii vom păstra veș
nică amintire. (271)



Steagul roșu

speranțe

Popice, divizia A
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[Sport ® Sport ® Sport * Sport • Sport Sport
Fotbal, divizia O < Fotbal, divizia C

Studenții au oferit 
o partidă frumoasă

Din nou
Tradiția 
a fost 

confirmată

ȘTIINȚA PETROȘANI — Al doilea act fotbalistic. 
MINERUL GHELAR 3--0 debutează cu. cîteva pa- 
(1-0). Pe un timp superb, o tide atacuri ale oaspeților, 

dar apărarea studenților, și 
- în special Glțițân,„nu la

să nimic". In min. 22, o 
inspirată schimbare la 
Știința : Popescu cedează 
locul talentatului junior 
Popa, care după numai pa- 

' tru minute ridică scorul 
la 2—0. In min. 29, Gu- 
lea q faultat în careu și 
Seceanschi transformă „ca 
Ia carte": 3—6. In min. 
34, mai .notăm -schimba
rea lut Goi-cea cu ' Du'mi- 
treasa, iar în min. 38, 
reluarea balonului în bară 
a lui Ghițan la o lovitu
ră de colț executată 
Seceanschi. Am mai 
ținut șutul 
min. 40 al extremei Popa 
de la oaspeți, dar Boghea- 
nu a fost pe fază.

Așadar, o victorie meri
tată a gazdelor, la un scor, 
care, dacă ținem cont și 
de cele cinci bare, ne scu
tește de alte comentarii.

Corvin ALENE

zii de autentică primăva
ră, dar pe un teren des
fundat, noroios, am asis
tat, împreiKhă cu doar- cî
teva sute de spectatori (!!!), 
la o partidă de un bun ni
vel tehnic, în care au ex
celat în primul rînd 
denții din Petroșani, 
ciuda scorului însă, nici 
minerii din Ghelar n-au 
fost într-o pasă neagră. Cu . 
o apărare la post, cu un ■ 
portar — Selegea —' în 
formă, oaspeții au rezis
tat pînă în min. 25, cînd, 
după un schimb de. pase, 
t„lea îl obligă pe porta
rul advers să scoată min
gea din plasă. Deci 1—0. 
Mai notăm în prima re
priză „barele" din minu
tele 14, 28, 33 și 40 sem
nate de Voicu, Tismănaru, 
Seceanschi și din nou 
Voicu și cîteva „replici" 
irosite de adversari prin 
Gostian și, mai ales, Pru-

la fiecare 
în tri- 

din 
număr 

care,

„bombă"

de
re- 
din

MINERUL LUI’ENl — 
METALUL ROVINARI 
2—0. Faptul că în orașul 
Lupeni fotbalul are mulți 
simpatizanți o dovedește 
numărul mare de specta
tori pfezenți
meci. Și duminică, 
bunele stadionului 
Lupeni, a fost uii 
mare de spectatori 
în final, au aplaudat vic
toria cu 2—O a. formației 
lor în dauna echipei 
talul Rovinari. Iată 
mul întîlnirii.

Potrivit obiceiului, 
nerii încep meciul în

Me
til-

mi- 
for- 

ță și deschid scorul la nu
mai: trei minute de la în
ceperea jocului prin golul 
lui Dosan. Iureșul 
delor 
puțin 
tează 
căzii

lui Dosan, Volciu și l.ec a. 
plus forma de „zile mari" 
a portarului Martinescu de 
la oaspeți, fac să nu șe 
mai înscrie nici un gol.

Cu această victorie,. co
roborată eu . înfrîngerea li
derului la Orșova, Mine
rul Lupeni s-a apropiat 
din nou la patru-, puncte 
de Pandurii Tîrgu Jiu, 
fapt ce dă din nou spe
ranțe echipei minerilor și 
înflăcăraților .săi supor
teri. Rămînerea în cursa 
pentru titlu și calificarea 

•în divizia B depinde însă 
de punctele aduse din de
plasare, ceea ce
din Lupeni n-a prea 
șit.. pînă acum. Să 
răm... (C.D.)

gaz- 
continuă și în mai 
de zece minute ra- 
alte patru mari o- 

de gol. Minutul 36
aduce al doilea, și 
mul gol al gazdelor, 
înscriu prin Covaci, 
repriza a doua, cei

ulti-
care

In
care

domină sînt tot gazdele, 
dar ratările rarisime ale

Proaspăt introdus în teren. Popa șutează dinlr-un unghi dificil, punînd 
în indisponibilitate portarul echipei din Ghelar, și 2—0.

Foto : Ion LICIU

DIVIZIA C 7 DIVIZIA C 8

echipa
reu-
spe-

PARÎNGUL LONEA 
AUTO HAȚEG 1 
Meciul de fotbal, din ca
drul campionatului jude
țean, dintre Parîngul Lo
nea — Auto Hațeg, s-a ter
minat nedeeis.

O primă repriză bună 
a echipei gazdă care a- 
tacă' mereu, dar nu reu
șește să înscrie, Și, to
tuși.,: în niin. 44, o țesătu
ră de pase a echipei lo
cale, mingea ajunge la 
Fîță care reia balonul res
pins de portar, și 1—0.

Repriza a doua debutea
ză cu atacuri periculoase 
ale echipei oaspe care în 
min. 70 egalează cu largul 
concurs al portarului Po
pescu, care scapă min
gea în poartă. Rezultat ce 
nu oglindește fidel si
tuația din teren. (Dorel 
NEAMȚU, coresp.).

Victorie 
greu obținută

JIUL PETRILA — PRO
GRESUL ORADEA 4943— 
4923 p.d. In confruntarea 
cu ambițioasa echipă din 
Oradea, reprezentativa 
nerilor din Petrila a 
.la grea încercare pe 
porterii săi deoarece

Un „egal" care nemulțumește
MINERUL VULCAN — 

METALURGISTUL SADU 
1-1. Din nou decepție în 
rîndul suporterilor vulcă- 
neni. Echipa favorită nici 
de această dată n-a reușit 
să-și adjudece victoria pe 
teren propriu. Din ultime
le cinci meciuri jucate, 
doar două puncte au re
venit echipei Minerul și 
acestea din două meciuri 
susținute acasă, cu echipe
le slab cotate. După ega
lul cu Gloria, iată un nou 
semieșec în compania me- 
talufgiștilor. din Sadu. Cum 
a fost posibil ? E destul 
de limpede pentru oricine 
i-a văzut la lucru pe fot
baliștii din. Vulcan. O a- 
părare în care un singur 
om (Polgar) e cit de cît 
constant, o linie mediană 
incapabilă să lege jocul în
tre apărare și înaintare, 
iar aceasta din urmă s-a 
„specializat" în ratări. Așa 
s-a întîmplat și dumini
că, excepție făcînd faza 
din care Stoenescu a des
chis scorul (min. 23) la o 
centrare impecabilă a lui 
Bălpsu. Perspectiva unui

gaz- 
pe 
la

egal a planat aproape tot 
timpul celor 90 de minute 
datorită nesiguranței a- 
tacanților și penetrabilită- 
ții apărării echipei 
dă, ușor de depășit 
contraatac. De altfel,
numai șapte minute de la 
deschiderea scorului, oas
peții egalează tocmai ca 
urmare a unui asemenea 
contraatac pe care întrea
ga apărare nu-1 poate o- 
pri, iar portarul dă do-' 
vadă de o nesiguranță a- 
larmantă. (Cu toate că șu
tul nu a fost prea pu
ternic, scapă mingea, a- 
tacantul advers o recupe
rează și înscrie). După a- 
ceea oaspeții acționează 
lucid, resping orice atac 
și păstrează rezultatul. N-a 
lipsit mult ca în min. 70 
să ia conducerea, dar bara 
s-a opus. Nici gazdele nu 
reușesc mai mult 
că Bălan, Lacatoș, 
Stoenescu ratează 
gata făcute.

La suita de greșeli a 
fotbaliștilor se aliniază și 
arbitrul timișorean Bun- 
gău ; tendințele sale ex
cesive spre exigență au 
dus lă fragmentarea jocu- 

cre-

pentru 
Iacov, 
goluri

REZULTATE TEHNICE : Cons
tructorul Tg. Jiu — Progresul 

'Băilești 2—0, Dierna Orșova — 
Pandurii Tg. Jiu 2—0, Lotim 
Brezoi — Bistrița Băbeni 3—0, 
Minerul Vulcan — Metalurgistul 
Sadu 1—1, Minerul Lupeni — 
Metalul Rovinari 2—0, Chimis
tul Rm. Vîlcea — Gloria Dro
beta Tr. Severin 2—0, Minerul 
Motru — Consti-uctorul Craiova 
3—0, C.F.R. Craiova — 
Drăgășani 1—0.

Unirea

C L AS A M E N T U L .

REZULTATE TEHNICE : 
lectromotor Timișoara 
Iul Oțelul Roșu 2—1, 
Petroșani — Minerul

E-
■ Meta- 
Știința 
Ghelar

3—0, Unirea Sînnicolau Mare — 
I.C.R.A.L, Timișoara 3—0, Glo
ria Reșița — Laminorul 
drag 6—0, Minerul Oravița 
Vulturii textila Lugoj 3—1, 
talul Bocșa — C.I.L. Blaj 2—0, 
Unirea Alba Iulia — Metalul 
Hunedoara 1—0, Unirea Tom
natic -- C.F.R.- Șimeria 3 -0.

Nă-

Me-

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
rezultate tehnice 

ringul Lonea — Aurul Certej 
1—1, Auto Hațeg — I.G.C.L. Hu
nedoara 3—1, I.M.C. Bîrcea — 
Minerul Aninoasa 2—2, Explo
rări Deva — Minerul Uricani 
3—0, Minerul Paroșeni — Pre
paratorul Petrila 4—1, C.F.R.
Petroșani ■— Preparatorul 
liue 4—0, Metalul Criscior 
Constructorul Hunedoara 
Metalul Simeria — Dacia 
răștie 3—1.

Pa-

lui. De asemenea,
dem noi că arbitrul a gre
șit cînd la un fault în ca
reul oaspeților, spre stu
pefacția tribunelor, a mu
tat lovitura în afara su
prafeței de pedeapsă.

C. A. VOINESCU

C L AS A M E N TU L C LAȘA M E N T

Pand. Țg, Jiu 
C.F.R. Craiova 
Minerul Lupeni 
Dierna Orșova 
Lotru Brezoi 
Constr. Craiova 
Minerul Motru 
Minerul Vulcan 
Met Sadu
Chim. Rm. Vil. 21 
Gl. Dr. Tr. Sev. 21 
Progr. Băilești 
Met. Rovinari 
Constr. Tg. Jiu 
Unirea Drag. 
Bistr. Băbeni

21
21
21
21
21
21
21
21
21

21
21
21
21
21

15 1
12 4
13.1
11 3
10 2
7 7
8 4
7 6
6 7
8 3
8 3
7 4
8 2
8 1
7 2
7 2

26-28
38-27
24-30
31-31
23-27
29-42
33-39
26-36
26- 35
27- 37
22-50

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

12
12
12
10
10

3
3
1
4
4

10. 4
10 3
8 5

6 39-20
6
8
7
7
7
8
8

2 10 ,27-35
3
3
4
4

32- 20
27-17
34-22
38-31
33- 29
33-28
31-29

10
10 20-28
10
10 19-34
11
11
11

36-30

25-27

23-29
16-35
15-32

27
27
25
24
24
24
2 3 ■:
21
20
19
19
18
18
17
16
15

Certei ■
II Orâștic
Bîrcea

Petrila
Petroșan i

21 16 2
21 13
21 10
21
21
21
21
21
21 9
21 8
21 8 5

7
8
6
4
3

11
9

10
11
9

Unirea. ETAPA VIITOARE : 
Drăgășani — Chimistul Rm. Vîl- 
cea, Bistrița Băbeni /-< •
Drobeta Tr. Severin, 
Vulcan 
Progresul Băilești 
Orșova, 
Craiova, 
ioya — 
lurgistul
Tg. Jiu, Pandurii Tg. Jiu — Mi
nerul Motru. ■

Gloria 
Minerul 

Metalul Rovinari, 
Dierna 

Lotru Brezoi —- C.F.R. 
Constructorul Cra- 

Minerul Lupeni, Meta- 
Sadu — Constructorul

Știința 
i Tomnatic, 
Electromotor 

Mi-

3
4
6

21
21
21
21
21

4
5
3 7
6 6
4
0
4
2
3

2
3
5
1
3

7
10

8
10
10
8

12
10

Vuit. tx. Lugoj
Unirea S.M.
Unirea A.I. 
Unirea Tom. 
Șt. Petroșani 
Min. Oravița 
Lam. Nădrag 
Electr. Tina. 
Met. Bocșa 
Gl. Reșița 
C.F.R. Simeria 
Min. Ghelar 
I.C.R.A.L. Țim. 
Met. Oț. Roșu 
Met. Huned. 
C.I.L. Blaj

ETAPA VIITOARE : 
Petroșani — Unirea 
Gloria Reșița — i 
Timișoara, C.F.R. Simeria 
nerul Oravița, I.C.R.A.L. Timi
șoara — Vulturii textila Lu
goj, Metalul Bocșa — Metalul 
Oțelul Roșu, Metalul Hunedoa
ra — Unirea Sînnicolau Mare, 
C.I.L. Blaj — Minerul Ghelar, 
Unirea Alba Ivllia — Laminorul 
Nădrag.

tni- 
pus 
su- 

oăs- 
peții au preluat condu
cerea chiar de la primele 
perechi cu un avans de 49 
p.d. Nici perechea urmă
toare (Iile 4- Popa) nu re
ușește să recupereze dirt 
handicap, dimpotrivă, tot 
oaspeții mai adugă 3 p.d. 
la avantajul obținut, eu 
toate că loan Popa reușeș
te să-și învingă adversa
rul. Dar victoria nu poa
te scăpa gazdelor, deoa
rece loan Scorțea și Vic
tor Miclea cîștigă în fața 
partenerilor direcți cu o 
diferență de 27, respectiv, 
45 p.d., aducînd în final 
bucUrie în rîndul specta
torilor și a jucătorilor lo
calnici. Iată fișa tehnică 
a jucătorilor de la Jiul 
Petrila : Nicolae Păsărică, 
800 p.d. ; Vaier iu . Pișcoî, 
846 p.d. ; Nicolae Ilie, 798 
p.d. ; loan Popa, 820 p.d. ; 
Victor Miclea, 835 p.d. și 
loan Scorțea, 844 p.d. 
(Staicu BALO!). <

B r e v iar
• LUPTE,

campionatului 
școlar, desfășurată la Bra
șov, luptătorul Aron Cîn- 
dea de la Școala genera
lă hr. 6 Petrila a obținut 
titlul de campion repu
blican școlar ■ la categoria 
44 'kg. ' ,':

• ATLETISM.. La fina-, 
la campionatului republi
can de cros desfășurată la 
Sibiu, reprezentanții C.S. 
Jiul Petroșani au obținut 
următoarele rezultate : la 
juniori II, Hie Diaconu a 
obținut locul IV, iar loan 
Bădicuț 41 din 165 de 
concurenți. La senioare. 
Valentina Cojocarii a o- 
cupat locul 21, iar Marga
reta Cszasar, locul 41.'

• HANDBAL. La etapa 
de zonă a campionatului . 
republican de juniori II 
desfășurată în sala spor
turilor din Deva, echipa 
C.S.Ș. Petroșani — cam
pioană județeană — a o- 
cupat locul II în turneul 
zor.al. S-au evidențiat Kisș, 
Cazan și Nagy. (Aurel 
SLABII)

La finala 
republican

L L

Aurul ■

Kind pe rînd, șuturile precise membrilor e-
chipei de handbal Știința-Utilajul Petroșani au deta
șat echipa cîștigînd în fața echipei „Sideful" — Jim- 
bolia cu 17—13, Foto : I. LEONARD

62-14
53-24
40- 16
42-32
41- 35
37- 37
38- 30
49-42
34-41
40-45
31-29
28-42
31-47

10 29-35
13-46
24-74

16
15

Expl. Deva
Min. Paroșeni
Constr. ,Hd.
Mih. Aninoasa
Min. Urțcani
Aurul
Dacia
I.M.C.
Prep.
C.F.R.
Auto Hațeg 
Met, Simeria 
I.G.C.L. Hd.
Parîngul Lonea
Met. Criscior

■ Prep. Teliuc ;
ETAPA VIITOARE :

Certej — Metalul Simeria, Dacia 
II Orăștie — Metalul Criscior, 
Constructorul Hunedoara — 
C.F.R. . Petroșani, Preparatorul 
Teliuc -r- Minerul Paroșeni, 
Preparatorul Petrila — Explo- 
rări Deva, Minerul Uricani — 
I.M.C. Bîrcea, Minerul Aninoa
sa — Auto Hațeg, I.G.C.L. Hu
nedoara — Parîngul Lonea. \
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Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu 
în Republica Zambia FILME

(Urinare din pag. 1)

tele Kenneth David Kaun
da, împreună cu soția, Bet
ty Kaunda.

In continuarea ceremo
nialului, președintele Kaun
da prezintă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șei Elena Ceaușescu pe 
Joshua Nkomo, președin
tele Uniunii Poporului A- 
frican Zimbabwe, copre
ședinte al Frontului Pa-, 
triotic Zimbabwe, sosit la 
aeroport pentru a-i saluta

întrevederea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

cu președintele Kaunda
Duminică după-amiază, 

președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a în- 
tîlnit, la reședința ce a 
fost rezervată înalților oas
peți români la Lusaka, cu 
Kenneth David Kaunda, 
președintele Republicii
Zambia .

La întîlnire au partici
pat Ștefan Andrei, minis
trul român al afacerilor 
externe, și W. M. Chaku- 
lya. ministrul afacerilor ex
terne al Republicii -Zambia.

Cu acest prilej, președin
tele Kenneth David kaun
da l-a salutat încă o dată, 
cu multă căldură, pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
dînd o înaltă apreciere 
contribuției pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
o aduce la afirmarea idea
lurilor de libertate și in
dependență națională ale 
popoarelor, pentru spriji
nul acordat luptei de eli
berare națională împotri
va dominației și asupririi, 
a politicii imperialiste și 
colonialiste, pentru drep

La casa-muzeu „Chilenje"
In după-amiaza zilei de 

duminică, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Ele
na Ceaușescu au vizitat ca- 
-sa-muzeu „Chilenje" — e- 
dificiu modest, dar cu o 
mare semnificație istorică 
pentru poporul zambian. 
Aici a locuit o perioadă de 
timp Kenneth David Kaun
da, împreună cu familia, în 
anii grei ai luptei pentru 
obținerea independenței.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Ele
na Ceaușescu au fost în
soțiți de secretarul general 
al Partidului Llnit al Inde

pe înalții soli ai poporului 
nostru. . ,

Atît la aeroport, cît și 
pe întregul traseu — lung 
de peste 12 km — străjuit 
de mangotieri și renumiții 
arbori „de foc" — magno
lii ale Africii cu coroanele 
pline de mari flori roșii — 
pe care îl urmează convo
iul oficial pînă la reședin
ța rezervată solilor popo
rului român Palatul de 
Stat (State House), locui- 
tqrii capitalei fac o caldă 
primire oaspeților.

turile tuturor națiunilor de 
a fi deplin stăpîne pe pro
priile destine, de a se dez
volta potrivit voinței și 
aspirațiilor proprii.

Continuînd dialogul de
venit tradițional între cei 
doi șefi de stat, președin
ții Nicolae Ceaușescu și 
Kenneth David Kaunda au 
relevat cu satisfacție că în 
ultimii ani relațiile dintre 
România și Zambia au cu
noscut un curs ascendent, 
rodnic.

Cei doi șefi de stat au 
exprimat hotărîrea comu
nă de a amplifica și diver
sifica conlucrarea dintre 
cele două partide, țări și 
popoare, de a ridica pe o 
treaptă superioară colabo
rarea dintre România și 
Zambia în domeniile poli
tic, economic și în alte do
menii de interes comun, 
precum și pe arenji inter
națională.

întrevederea s-a desfășu
rat într-o atmosferă de cal
dă cordialitate, de stimă și 
prietenie, de deplină înțe
legere.

pendenței N a ț i o n ale 
(UNIP), M. M./Chona, de 
alte persoane oficiale.

In încheierea vizitei, pre
ședintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Ele
na Ceaușescu au consem
nat în cartea de onoare a 
easei-muzeu : „Am vizitat 
cu mult interes . casa-mu
zeu „Chilenje", clădire cu 
o profundă semnificație is
torică, ce evocă lupta pre
ședintelui Kaunda, a popo
rului zambian pentru cu
cerirea independenței Zam- 
biei prietene, care pășește 
astăzi pe calea dezvoltării

Un nou dialog la nivel înalt româno-zambian
Luni, 16 aprilie 1979, la 

Lusaka, au început convor
birile oficiale dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Rarti- 
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România și Kenneth 
David Kaunda, președinte
le Republicii Zambia.

înainte de începerea con
vorbirilor, cei doi pre
ședinți au făcut declarații.

In continuare, cele două 
delegații au procedat la un

Întîlnirea cu Joshua Nkomo
Secretarul general al 

Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, to- 
varășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, du
minică seara, pe Joshua 
Nkomo, președintele Uniu
nii Poporului African Zim
babwe — ZAPU, \ copre
ședinte al Frontului Pa
triotic Zimbabwe. ■

In cadrul convorbirii, 
președintele ZAPU a in
format pe secretarul gene
ral al Partidului Comunist 
Român cu privire la evo
luția luptei Frontului Pa
triotic împotriva regimului 
de opresiune și dominație 
colonială a lui Ian. Smith, 
pentru înfăptuirea idealu
rilor de emancipare națio
nală și socială ale poporu
lui Zimbabwe. El a arătat 
că manevrele regimului de 
la Salisbury de a da o a- 
parență de legalitate prin 
așa-zisele alegeri reprezin
tă o încercare de a induce 
în eroare opinia publică 
internațională ; preconizata 

econom too-sociale de sine 
stătătoare, a făuririi unei 
vieți libere și demne",

★
In aceeași zi, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România,-și tovarășa Elena 
Ceaușescu au depus o co
roană de flori la Statuia 
Libertății Africane, monu
ment ce simbolizează des
cătușarea Zambiei, a țări
lor continentului african 
de sub jugul asupririi co
loniale. 

larg și aprofundat schimb 
de informări privind une
le aspecte ale vieții politi
ce, economice și sociale din 
România și Zambia, pre
cum și la o analiză a prin
cipalelor evenimente ale 
vieții internaționale actua
le.

Cei doi președinți și-au 
exprimat deplina convin
gere că noul dialog la ni
vel înalt româno-zambian 
va întări și mai puternic 
colaborarea și conlucrarea 

constituție consfințește în 
fapt menținerea dominației 
coloniale și conservarea ra
sismului, în aceste condiții 
poporul Zimbabwe neavînd 
altă cale decit lupta poli
tică și armată pînă la vic
toria finală.

Salutînd cu satisfacție 
întîlnirea cu Joshua Nko
mo, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimai în
treaga sa compasiune pen
tru pierderile de vieți ome
nești suferite de patrioții 
Zimbabwe în urma atacu
rilor recente ale regimului 
lui lan Smith, solidaritatea 
Partidului Comunist Ro
mân, a poporului român, 
cu luptătorii Zimbabwe, cu 
Frontul Patriotic, eu 
ZAPU. Acestei atacuri te
roriste — a arătat tovară
șul- Nicolae Ceaușescu — 
oglindesc disperarea și, tea
ma cercurilor - conducătoa
re din Rhodesia în fața 
forței și vigoare! luptei 
populare.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că 
în prezent se impune mai

Vizita la Stațiunea de cercetări 
agricole de la Mount Makulu

Luni după-amiază, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, și tovară
șa Elena Ceaușescu au vi
zitat Stațiunea agricolă 
centrală experimentală de 
Ia Mount Makulu.

In această vizită, înalții 
oaspeți români au fost în
soțiți de Mainza Chona, se

dintre cele două țări și 
partide, atît pe plan bila
teral, cit și pe arena in
ternațională, în interesul 
ambelor popoare, al cauzei 
generale a destinderii, pro
gresului și păcii în întrea
ga lume.

Convorbirile se desfășoa
ră într-o atmosferă de cal
dă prietenie și înțelegere 
tovărășească, caracteristi
că relațiilor dintre cele 
două țări și popoare.

mult ca oricînd întărirea 
unității tuturor forțelor 
Zimbabwe care acționează 
pentru eliberarea naționa
lă și și-a exprimat convin
gerea că Frontul Patriotic 
va juca un rol activ în co
ordonarea înfăptuirii aces
tui obiectiv. Esențial este 
răsturnarea regimului lui 
Ian Smith, instaurarea u- 
nui guvern democratic, ca
re să asigure dezvoltarea 
progresistă a țării, accesul 
majorității populației la 
putere, realizare^ deplină 
a drepturilor și libertăților 
sale.

Poporul roman, Partidul 
Comunist Român, România 
socialistă — a subliniat to- 
v a r ă ș u 1 Nicolae
Ceaușescu — vor acorda și 
de acum înainte întregul 
sprijin politic, diplomatic, 
moral și material luptei 
drepte de eliberare a po
porului Zimbabwe.

întrevederea s-a desfășu
rat într-o atmosferă de 
caldă prietenie și înțelege
re reciprocă.

cretar general al Partidu
lui Unit al Independenței 
Naționale (UNIP), de alte 
persoane oficiale zambiene.

Stațiunea are ca obiectiv 
principal identificarea căi
lor și mijloacelor de spori
re a producției alimentare 
a țării, prin' cercetări asu
pra producerii semințelor 
pentru culturile de floarea- 
soarelui, porumb, grîu, 
bumbac, soia, arahide, a- 
supna pomilor fructiferi.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Mașina de în
tinerit; Republica: Star, 
seriile I-II; Unirea: Nea 
Marin miliardar.. . i

PETRI LA : Vlad Țe- 
peș, seriile I-II. ,

LONEA : Pasiunea.
ANINOASA: Cons- I

pi rația tăcerii.
VULCAN: Detectiv

particular.
LUPENÎ — Cultural : 

Agentul liniștit ; 
citoresc : Fiara.

I 
I

Mun-

10,55

9,00 Teleșcoală.
10,00 Roman - foileton: 

„Poldark". Epi
sodul 8.
Concert susținut 
de Orchestra de 
muzică ușoară 
Radio televizi un ii 
Telex.
Telex.
Teleșcoală.
Film documentar : 
Republica Popu
lară Mozambic.

17,45 Lecții TV pentru 
lucrătorii din a- 
gricultură.

18,10 Repere siriene.
18,30 Revista social-po- 

litică TV.
1001 de seri.

I 
II
I

I

I
I

18.50
19,00 Telejurnal.

1 Mai — Fapte 
din întrecerea so
cialistă.

19.30 Ancheta
19.50 ..Femeile 

te" de 
Premieră

21.30 Muzică din filme.
21,45 Telejurnal.

TV.
învăța- 

Moliere. 
TV.

RADIO *
II
I
I
I
I

1.3,00 De la 1 la 3.
15,00 Clubul curio- | 
șilor. 16,00 Radiojurnal. . 
16,20 Coordonate eco- . 
nomice. 16,40 Muzică 
ușoară. 17,00 Buletin 
de știri. 17,05 Te apăr 
și le cînt, patria mea — I 
program muzical. 17,30 I 
Poemele eterne ale mu- | 
zicii. 17,50 Orchestra | 
Tijuana Brass. 18,00 O- | 
rele serii. 20,00 Inter- 
preți ai cântecului popu
lar. 20,15 România — 
peisaj industrial con
temporan. 20,30 Memo
ria pămîntului româ
nesc. 21,00 Buletin de 
știri. 21,05 Cadențe so
nore. 22,00 O zi într-o 
oră. 23,00—5,00 Non stop 
muzical nocturn.

Mitingul de la „Freedom House"
■Reveniți la Lusakb, du

pă vizita făcută la Stațiu
nea centrală de experimen
tări agricole,, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului. Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, și tovarășa Ele
na Ceaușescu, au fost în-

Vizita și mitingul
de la Institutul O.N.U. pentru Namibia

In continuare, președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au. vizitat Institutul O.N.U. 
pentru Namibia și s-au în- 
tîlnit cu tinerii care stu
diază aici.

, Creat printr-o rezoluție 
ft Adunării Generale â Or
ganizației Națiunilor. Uni
te, din 13 decembrie 1974, 

tîmpinați în fața „Freedom 
House" — sediul Partidu
lui Unit al Independenței 
Naționale (UNIP) — de cî- 
tcva mii de cetățeni ai ca
pitalei zambiene, cea mai 
mare parte militanți și ca
dre ale partidului .

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Ele

Institutul și-a început ac
tivitatea în 1976. In pre
zent, cursurile sale sînt 
urmate de 400 tineri na- 
xnibieni, care își însușesc 
cunoștințe privind organi
zarea și administrarea di
verselor departamente gu
vernamentale și servicii 
publice ale viitoarei Nami- 
bii independente. 

na Ceaușescu răspund în
delung caldelor mărturii 
de prețuire și simpatie ale 
militanților UNIP.

In fața sediului UNIP a 
avut loc un miting.

La rugămintea secreta
rului general al UNIP, a 
luat. cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Corpul profesoral este 
format din cadre provenite 
din diferite țâri africane și 
europene, între care și 
România.

La mitingul care a avut 
loc cu acest prilej, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
rostit o cuvîntare.

SUB GENERICUL „Prea 
mulți bani pentru arme, 
nu suficienți pentru via
ță", la Roma a avut loc 
duminică un marș ce a ur
mărit denunțarea foametei 
din diverse regiuni ale lu
mii, afectate de subdezvol
tare, și relevarea dramei

Pe scurt
copiilor subalimentați. Ce
le aproximativ opț mii de 
persoane care au luat par
te la marș au demonstrat 
„pentru viață, paee și dez
armare".

VLADIMIR LIAHOV ȘI 
VALERI RIUMIN au în
cheiat șapte săptămîni de 
zbor spațial la bordul com
plexului orbital „Saliut-6" 
—„Soiuz-32". Sîmbătă și 
duminică, cei doi cosmo- 
nauți au realizat noi ex
periențe tehnologice pen
tru obținerea de semicon- 
ductori în condițiile im
ponderabilității.

Cutremure
BELGRAD 16 (Agerpres). 

Agenția TANIUG infor
mează că duminică a avut 
loc o ședință â Consiliului 
Executiv Republican al 
R.S. Muntenegru, care a 
analizat situația creată de 
puternicele cutremure de 

-pămînt resimțite în aceas
tă regiune. Cu acest prilej, 
s-a relevat că orașul Bar 
a fost aproape în întregi
me distrus, fiind înregis
trați 60 de morți și circa 
o sută de răniți. De aseme
nea, a fost în întregime 
distrusă partea veche a o- 
rașului Ulcini, iar peste 80 
la sută din construcțiile o- 
rașului au devenit nelocui
bile. Pagube însemnate au 
fost înregistrate în portul 
Tivat. vrtiț j

Președintele Iugoslaviei, 
Iosip Broz Tito, a vizitat 
un număr de localități din 
zona sinistrată.

de pămînt
TIRANA 16 (Agerpres).

Agenția ATA informează 
că puternicul seism care 
s-a produs duminică în Al
bania a provocat moartea 
a 35 de persoane și rănirea 
altor 330 în districtul Shko- 
dra și Lezha. S-au înregis
trat, de asemenea, mari 
pagube materiale, între ca
re prăbușirea a peste 6 000 
de case și a numeroase e- 
dificii economice și social- 
cultural e. Seismul a fost 
resimțit și. în districtele 
Mirdita, Dibra, Krtija, Mâ
ți Puka și Tropoja, unde 
a provocat daune, materia
le.

Paralel, Consiliul de Mi
niștri al R.P.S. Albania a 
adoptat un plan de măsuri 
urgente pentru ajutorarea 
populației sinistrate.
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