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Continuarea itinerariului 
de prietenie al președintelui 

NICOLAE CEAUȘESCU 
pe păm intui Africii

pagini 30 bani Semnarea documentelor oficiale

IN INTIMPINAREA
ZILEI DE I MAI

Noi cote ale depășirilor 
la întreprinderile miniere fruntașe

C'u fiecare nouă zi, succesele între prinderilor miniere fruntașe în realizarea 
Șt miilor la extracția de cărbune — Lu peni, Petrila și Uricani — sporesc la noi 
cote.

• LA I.M. LUPENI, pînă ieri, s-au 
extras peste prevederi în luna aprilie 
aproape 3200 tone de cărbune, în condi
țiile în care productivitatea muncii în 
abataje este depășită zilnic cu circa 
jumătate de tonă. Remarcabile în acest 
context sînt reziliatele brigăzilor din a- 
batajele mecanizate ale minei. Brigada 
condusă de Ioan Kacso. din sectorul VI, 
a extras în plus, de la începutul anu
lui. peste 23000 tone cărbune, iar orta
cii șefului de brigadă Constantin Lupu-

leseu, din sectorul IV, obțin zilnic ran
damente de 15—16 tone pe post.

• Ieri, LA I.M. PETRILA plusul la 
zi pe luna aprilie a atins cifra de 2500 
tone, prin contribuția tuturor sectoare
lor productive.

• LA I.M. URICANI, unde producția 
suplimentară de la începutul lunii se 
ridică la peste 1700 tone, toate colecti
vele sectoarelor obțin succese deosebite, 
în îndeplinirea sarcinilor de plan.

SECiTORUlL IV
AL I.M. PETRILA Viteze sporite de foraj

Incununînd rezultatele 
deosebit de fructuoase ale 
dialogului la cel mai înalt 
nivel dintre Republica So
cialistă România și Repu
blica Burundi, președinte
le Nicolae Ceaușescu și 
președintele Jean Baptiste

Bagaza au semnat, luni 23 
aprilie, Tratatul de prie
tenie și cooperare dintre 
Republica Socialistă Româ
nia și Republica Burundi, 
și au adoptat, de aseme
nea, Comunicatul comun 

importante documente 
din istoria relațiilor din

tre cele două țări.
Ceremonia semnării a a- 

vut loc la Palatul Prezi
dențial din Bujumbura.

La solemnitate au luat 
parte. tovarășa Elena 
Ceaușescu . și doamnă 
Fausta Bagaza.

Plecarea din Bujumbura
Luni, 23 aprilie 1979, a 

luat sl’îrșit vizita oficială 
de prietenie efectuată în 
Republica Burundi de 
președintele Republicii So
cialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
și de tovarășa Elena 
Ceaușescu, la invitația șe

fului statului burundez, 
colonel Jean Baptiste Ba
gaza, și a doamnei Fausta 
Bagaza.

De la reședința oficia
lă a înalților oaspeți ro
mâni, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost

conduși la aeroport de 
președintele Jean Bap- 
iste Bagaza și doamna 
Fausta Bagaza.

La sosirea pe aeroport, 
unde domnește o atmos
feră sărbătorească, pre-

nfinuare în pag. a 4-a)

Sosirea la Khartum

10 000 tone de 
cărbune peste 

prevederi
Angajamentele asumate 

în întrecerea socialistă <le 
către colectivul fruntaș al 
IM. Petrila, cel al secto
rului IV, au fost onorate 
integral. Colectivul rapor
tează depășirea sarcinilor 
ta zi, la producția fizică de 
cărbune cu 10 001) tone. La 
baza acestui remarcabil

Colectivul secției de pros
pecțiuni și explorări geo
logice din Valea Jiului — 
Bărbăteni, întîmpină ziua 
de T Mai cu un bilanț rod
nic privind punerea în va
loare a noi rezerve de căr
bune în cîmpurile miniere. 
Ș-au efectuat in acest scop 
peste prevederile de plan 
de ia îneeputuj anului, 600 
metri de foraj. In luna a- 
prilie, vitezele de foraj la

cea mai mare parte a son
delor în funcțiune au spo
rit substanțial. Brigada de 
foraj condusă de maistrul 
Gheorghe Vină a realizat 
în plus, pînă ieri, peste 100 
metri de foraj, în. timp ce 
alte două formații, cele 
conduse de maiștrii son
dori Dumitru State și T’i- 
tu Popescu, raportează în 
aceeași perioadă cite 58 și, 
respectiv, 50 metri forați 
peste prevederi.

Populația orașului Khar
tum a făcut luni, 23 apri
lie, o primire deosebit de 
caldă președintelui Repu
blicii Socialiste Româ
nia, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășei 
Elena Ceaușescu, care e- 
fectuează în Republica De
mocratică Sudan o vizită 
oficială de prietenie, la in
vitația președintelui Ga- 
afar .Mohammed El Ni- 
rrieiri și a doamnei Busei- 
na Nimeiri,

Zeci de mii. de locuitori 
ai capitalei au făcut, în
incinta aeroportului, pa
și pe drumul parcurs de
coloana oficială pînă Ia
reședința rezervată tova
rășului Nicolae Ceaușescu. 
și tovarășei E 1 e n a 
Ceaușescu, Palatul popo

rului . — o. vibrantă ma
nifestare de simpatie și 
prețuire solilor poporului 
român. Ei au dat astfel 
expresie sentimentelor de 
admirație și considerație 
pe care poporul sudanez le 
nutrește față de poporul 
român pentru marile suc
cese dobândite în toate do
meniile, pentru rolul re

marcabil pe care Româ
nia îl joacă pe plan in
ternațional, pentru contri
buția deosebită a pre
ședintelui ■ Nicolae 
Ceaușescu Ia promovarea 
cauzei cooperării interna
ționale, a progresului și 
păcii în lume. Acțiunile

(Continuare in pag. a 4-ai

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, va efectua 

o scurtă vizită în R.A. Egipt
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Re

publicii Socialiste Români a, va efectua. împreună cu 
tovarășă Elena Ceaușescu, o scurtă vizită de prie
tenie în Republica Arabă Egipt. în drum spre patrie, 
la invitația președintelui Republicii Arabe Egipt, 
Anwar El Sadat, și a doamnei Jihan El Sadat,

succes stau dăruirea oa
menilor, măsurile tehnico- 
organizatorice întreprinse 
pentru sporirea productivi
tății muncii în abataje, 
concretizate în depășirea 
indicatorului respectiv, in 
medie, cu aproape 2 
tone; post. Cuvinte de lau
dă se cuvin la adresa ce
lor 70 de mineri vrednici 
ai brigăzii conduse de Eu
gen Voicu, căreia îi apar
țin peste 8000 de tone din 
bilanțul rodnic al întregu- 
iUi sector. In cinstea zilei 
de 1 Mai, brigada s-a an
gajat să extragă peste plan, 
în cursul lunii aprilie, 2500 
tc-ne eS>-h

La I. M. Aninoasa
Experiența arată că mecanizarea complexă implică 
Ordine desăvirșită, organizare 

ireproșabilă a muncii

Minerul Ion Nistor 
sectorul IV al I.M. Lu- 

' peni.
Foto : O. GHEORGHE

La I.M, Aninoasa în ultimii doi ani au fost intro
duse .trei complexe mecanizate de abataj. Dinamica 
nivelului productivității muncii in cazul utilizării 
complexelor nil a urmat însă cursul ascendent pe 
care-1 incumbă actuala etapă de modernizare și per
fecționare a tehnologiilor. In primul trimestru al a- 
nului, la sectorul I al minei, unde se află în funcțiu
ne două complexe mecanizate de abataj, doar unul 
a funcționat la nivelul scontat. Ca urmare, sectorul 
I nu și-a îndeplinit sarcinile planificate, determinînd 
în mare măsură nerealizările întreprinderii. Situația 
s-a îmbunătățit radical în această lună, cînd planul 
pe sector este realizat la zi, iar randamentele la care 
produc ambele complexe au sporit substanțial. Des
pre experiența cîștigată, despre cauzele stagnărilor și 
măsurile tehnico-organizatoricc întreprinse pentru 
perfecționarea muncii în abatajele mecanizate inse
răm cîteva opinii exprimate de persoane cu 
deri nemijlocite în utilizarea complexelor și 
narea procesului productiv din sectorul I.

răspun 
coordo

Gavrilă JESCU, șef de 
schimb în brigada condusă 
de Simion Moraru : „La 
complexul nr. 2, în luna 
martie am realizat cel mai 
înalt nivel al productivită
ții. : cil peste o tonă față 
de cea planificată. Am ex
tras, de asemenea, cea mai 
mare producție lunară din. 
abataj : 10 687 tone de căr
bune. La 
succes stă 
vățat să

posibili
tățile reale de care dispu
ne utilajul. Ne-am .însușit 
noi cunoștințe. Din cei 10 
muncitori pe schimb, mi
nerii Traian Popa, Vasile

parametri ridicați

VA INFORMĂM
temelia acestui 

faptul că am în- 
valorificăm la

Zilele acestea. Un grup 
de tineri de la sectorul 
IV al minei Lupeni plea
că în excursie la Brașov. 
Excursia, este organizată 
pentru tinerii care au 
participat la acțiunile de 
muncă patrio
tică pe care le-au inițiat 
pentru descpngestipna-

Băran, lăcătușul’ Vasile 
Florea și eu sînțem poli- 
calificați. Tinerii Aurel Co- 
man și Beniamin Tănase 
urmează cursuri de ridica
re a calificării și manifes
tă mare interes față de 
pregătirea profesională la 
locul de muncă. Insușin- 
du-ne cunoștințele, tehnice 
necesare, reușim șa respec
tăm tehnologia, interve
nind la timp și competent 
pentru înlăturarea micilor 
defecțiuni. In luna aprilie 
realizăm constant produc
tivități sporite iar pe sea
ma lor decadal, peste pre
vederi, pînă la 450 tone 
cărbune".

S-a început montarea unei noi combine pentru 
abataj în secția mecanică grea a I.U.M.P. In clișeu 
frezorii Nicolae Bălănescu, Roland Vereș și maistrul 
Sink FranCiSc colaborînd la montarea carcasei com
binei. Foto : Ion LICIU

Anchetă realizată de
Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 2-a)

rea galeriilor. (Marcela 
Predoșanu)
♦ -... ......... .

Un mare număr de bi
lete pentru tratament, în 
toate stațiunile din țară, 
sînt oferite pensionarilor 
de către Oficiul pentru 
probleme sociale și de 
muncă din Petroșani. Po
sibilitățile tot mai largi 
create pensionarilor pen
tru tratament reflectă gri
ja deosebită, manifestată

în societatea noastră, tu
turor cetățenilor. (I.M.)

Sub coordonarea con
siliului popular, la Bani
ța se fac ultimele pre
gătiri — definitivarea 
proiectului —, în vederea 
trecerii la realizarea pri
zei de captare a izvoru
lui și a conductei de a- 
ducțiune care va asigura 
alimentarea cu apă a u- 
nităților comerciale.

locuințele din centrul co
munei. Lucrarea se ya 

, realiza din contribuțiile 
în, bani și. muncă ale lo
cuitorilor. In prezent 90 
la sută din suma nece
sară, votată de repre
zentanții populației pen
tru realizarea proiectului, 
este depusă. (Ț.V)
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să de Ilie Diaconu, semna-
la la începutul lunii apri
lie, unele nereguli cu pri
vire la carnetele medicale 
ale personalului muncitor, 
la igienizarea unității In. 
general, nereguli care au 
fost soluționate la timp 
de conducerea fabricii. La 
secția 2 Lupeni au început 
deja lucrările de igieniza
re (se făcea reparația la 
cuptor, se verificau insta
lațiile de apă potabilă, se 
zugrăvea la grupul social). 
„In luna următoare, ne 
spunea șeful secției Cons
tantin Dragomir, vom tre
ce la faianțarea și zugră
virea tuturor . încăperilor 
după care vom continua și 
cu vopsirea exterioară". 
Aici, ne atrage, de aseme
nea, atenția ținuta de lu
cru ordonată a muncitori
lor Vaier Constantin, Tra
ian Kadar, Sanda Kociș și 
Maria Sămărtinean.

Cum igienizarea secțiilor 
unei fabrici de produse a- 
limentare nu este deloc o 
problemă minoră, r.c-am 
adresat tovarășei irig. Vio
rica Takacs, directorul în
treprinderii.

—’ Considerați, tovarășe 
director, că planul de igie
nizare a tuturor secțiilor 
va Ii respectat întocmai?

— Da. La. ora actuală, i- 
gienizarea. este terminată

*Ia secția 3 Vulcan, la secția 
de specialități de la Petri- 
la, la secția 1 Petroșani 
șîntem aproape gata, iar 
la Lupeni, la secția 2 lucră
rile de igienizare vor’-ft» 
terminate în prima decadă 
a lunii mai. Igienizarea o 
facem cu forțe proprii și 
de la început1 consiliul oa
menilor muncii a' stabilit 
un plan de măsuri privind 
igienizarea, avînd detalia
te toate lucrările ce tre
buie să fie executate și, 
bineînțeles, termenele de 
execuție, neîngăduindu-se 
nici o abatere de la aces
tea.

Constantin GRAURE

Combaterea risipei
In primul trimestru al 

anului la I.M. Vulcan au 
fost recuperate, recondi
ționate și reutilizate în a- 
bataje 3261 de armături 
metalice. Economiile rea
lizate la nivelul întreprin
derii prin reutilizarea ar
măturilor metalice se ridică 
la 3 261 000 lei. Dacă la a- 
ceste economii se adaugă 
cei 1191 megșvați energie 
electrică și cele 227 tone 
combustibil convențional 
economisit tot în trimestrul 
I, avem o imagine de an
samblu asupra rezultatelor 
meritorii ale colectivului 
întreprinderii în ..lupta de
clanșată împotriva risipei.

Acțiunea de combatere a 
risipei a fost inițiată de 
către comitetul de partid 
al întreprinderii, prin lar
ga consultare a comuniști
lor, prin întocmirea unor 
programe amănunțite, de
falcate pe sectoare și or

ganizații de bază, avînd 
termene și responsabilități 

■precise. Bunăoară, comite
tul de partid i-a încredin
țat inginerului loan Dia
conii, director tehnic al 
întreprinderii, sarcina de 
a stabili măsurile necesa
re și a asigura condiții în 
cadrul sectoarelor de pro
ducție pentru revalorifica
rea a cel puțin 80 la sută 
din armăturile TH aflate 
în galerii și abataje. Cu 
mult înainte de termenul 
prevăzut au fost puse în 
funcțiune în cîteva puncte 
de lucru prese hidraulice 
tui ajutorul cărora armătu
rile TH au” putut Să fie 
recondiționate. La nivelul 
i iccărui sector s-au format 

Zi însorită de primăvară.
Foto : I. LICIU

echipe speciale, în rîndul 
cărora o pondere impor
tantă o dețin tinerii, care 
au misiunea de a identi
fica și expedia spre su
prafață metalele vechi și 
unele subansamble de uti
laje nefolosite. Au fost 
totodată hotărîte, de comi
tetul de partid al între
prinderii, măsuri și pentru 
recuperarea uleiurilor uza
te.

Desigur, toate aceste mă
suri n-ar fi avut nici un 
rezultat dacă nu s-ar fi or
ganizat urmărirea îndepli-
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Viața de partid
AV.W.W.V.VAWAW.

nirii lor. La I.M. Vulcan 
comitetul de partid utili
zează o metodă oare se do
vedește a fi eficientă în 
urmărirea stadiului înde
plinirii hotărîrilor proprii 
și ale organelor superioa
re. Secretarul comitetului 
de partid și-a întocmit fi
șe de evidență a celor mai 
importante hotăriri. In a- 
ceste fișe sînt notate lunar 
și trimestrial persoanele 
care răspund de înfăptui
rea hotărîrilor la termenele 
prevăzute și stadiile de în
deplinire. Operativ, sînt e- 
vidențiate și cunoscute ast
fel stadiile de realizare și 
se poate interveni imediat 
acolo unde este cazul pen
tru impulsionarea îndepli
nirii lor.

In primele două decade 
ale lunii aprilie s-a cons
tatat că la lemnul de mină

Azi, vești din Uricani
Inițiativă 

gospodărească
Intre locuitorii orașului 

nostru se desfășoară o pa
sionantă întrecere pentru 
ca blocul, scara și zona 
verde din jurul casei unde 
locuiesc să fie cît mai fru
moase. In fruntea acestei 
întreceri se află locatarii 
scării a.lll-a de la blocul 
nr. 12 din noul cartier Bu
curia, în frunte cu Mihai 
Serghință. Casa scării nr. 
3 e curată, plină cu flori, 
cu tablouri și obiecte de 
artizanat pe pereți. Aceeași 
întrecere pentru frumos se 
desfășoară și la blocurile 
nr. 2 de pe strada Muncii, 
nr. 3 de pe strada Repu
blicii, nr. 7 din strada 23 
August și altele.

Acțiuni de 
înfrumusețare

Printre acțiunile de înfru
musețare inițiate în aceas
tă primăvară de consiliul 
popular al orașului nostru 

consumurile de 28,3 mc 
prevăzute pentru extrage
rea a 1000 tone de cărbune 
sînt la nivelul planificat, 
dar la cherestea se înregis
trează depășiri care con
duc la cheltuieli neecono- 
micoase în structura pro
ducției nete. In urma a- 
cestei constatări, organiza
țiilor de partid li s-a sta
bilit ca obiectiv intensifi
carea acțiunilor politice de 
masă, a muncii de la om 
la om, pe toate schimburi
le, pentru utilizarea mai 
judicioasă a materialului 
lemnos. Conducerilor sec
toarelor de producție le-a 
fo®t trasată sarcina de a 
acorda o atenție deosebită 
înlocuirii materialului lem
nos cu piesă metalică și 
armături metalice care au 
o durată mult mai mare 
de folosință.

In ultimele două luni, 
minerii de la Vulcan au 
livrat 2377 tone de cărbune 
peste sarcinile de plan. Du
pă două decade din aprilie 
plusul a sporit cu circa 500 
tone de cărbune.

Prin modul angajant, 
conștient în oare muncește 
și acționează, pentru evita
rea risipei, sub conducerea 
comitetului de 'partid și a 
C.O.M., colectivul I.M. Vul- 
cant demonstrează că este 
hotărît să ridice nivelul 
calitativ al producției la 
cota exigențelor actuale, să 
se înscrie pe un loc de 
frunte în întrecerea socia
listă pentru mai mult căr
bune, pentru eficiență e- 
conomică ridicată.

V. SfRAlȚ

se numără repararea și zu
grăvirea fațadelor caselor 
proprietate personală, de
molarea gardurilor vechi, 
inestetice ’ și alinierea lor, 
curățirea șanțurilor și mul
te altele. înțelegând impor
tanța acestor lucrări, locu
itorii de pe toată artera 
principală a orașului, in
clusiv din localitățile com
ponente — Cîmpu lui 
Neag și Valea de Brazi — 
muncesc' zilnic pentru, în
frumusețare. Printre cei 
ce au construit garduri 
frumoase pe fundații de 
piatră, au curățit șanțurile 
și pomii din grădini, se 
numără Ilie Filimon, 
Gheorghiță Moxer, Cornel 
Mihăiasă, Vaier Pavelo- 
nesc, Emil Furdui, Crăciun 
Ciolea, Gabor Szirea și 
mulți alții. Unii însă, cum 
sînt loan Dănilă, Rozalia 
Murg, Nicolae Mojoatcă, 
Paulina Hanz și alți cîțiva 
cetățeni se urnesc greu la 
treabă. Dorim ca rîndurile 
de față să. constituie și 
pentru aceștia din urmă 
un îndemn de a porni la 
muncă.

Elevii de la Școala generală nr. 1 din Petroșani 
își amenajează spațiul verde din împrejurimea șeolii 
lor.

Strădanii privind respectarea igienei 
și calității produselor

căm și registrul de control 
al oamenilor muncii, unde 
comisia de control condu-

Am urmărit în săptămî- 
na trecută la secțiile Fa
bricii de morărit și pani
ficație, modul cum sînt 
respectate normele de i- 
gienă a muncii pe întregul 
flux de fabricație a pîinii. 

însoțiți de inginera Vio
rica Takacs, directorul în
treprinderii, intrăm în de
pozitul de făină. Aici ne 
atrage atenția nu numai 
ordinea și. curățenia, ci și 
modul cum sînt așezate 
cele 30 de tone de făină 
care urmau să fie trecute 
prin sitele vibratoare. Ven
tilația pentru păstrarea a- 
erului condiționat este în 
stare de funcționare. Mun
citorul Gheorghe Vladislav, 
ne spunea : ^Singura pro
blemă o avem cu sacii. 
Sînt cam vechi și se mai 
rupe din cînd în când 
cîte unul. Este pro
blema care trebuie
foarte repede soluțio
nată". In sala ele frămin- 
tare-dospirB, Nicolae Ma- 
tiaș supraveghează, cele 
opt cuve cu aluat. Demn 
de - remarcat este faptul că 
în sală pereții sînt proas
păt vopsiți în ulei. In sa
la de divizare-modelare, 
unde aluatul se cântăreș
te, se împarte în bucăți, 
impresionează starea de 
curățenie ireproșabilă a u- 
tilajelor, ținuta lucrătoa
relor Vătuiu Speranța, 
Ghizfela Niculița, Maria 
Purtător. Ne interesăm de 
vizitele medicale. Sînt fă
cute la zi.

Cele șapte cuptoare - din 
sala de coacere funcționea
ză din plin.. Constantin 
Bonea, brutar, ne mărtu
risea : „Zilnic se coc mii, 
chiar zeci de mii de pîini, 
de diferite mărimi. Cali
tatea depinde în mare mă
sură și de timpul de coa
cere pe care noi îl res
pectăm de fiecare dată 
cu strictețe* *'.  Vorbind des
pre calitate Brigitta Fuchs, 
ne spunea : „Pentru ca pîi- 
nea să fie de bună calita
te, trebuie să îndeplinească 
anumite condiții cu privi
re la formă și aspect, cu

Foto : I. LEONARD

loare, gust, aromă, porozi- 
tate. In laboratorul nostru 
se urmăresc cu multă a-
tențle acești parametri, în
cadrarea în STAS și numai 
după ce ne convingem că 
pîinea corespunde cerințe
lor populației, ne dăm a
vizul de calitate . La ex
pediție, la ora cînd făceam 
documentația tocmai se 
încărca un camion cu pli
ne. Se verifică și de aceas
tă dată starea de curățenie 
atît a lăzilor cît și a camio
nului. Totul perfect. Gheor
ghe Radu, șeful secției, ne 
informează : „Avem unele 
necazuri cu lăzile, navetele

La Fabrica 
de morărit 

șl panificație 
Petroșani

pe care nu întotdeauna u- 
nitățile de - desfacere le 
înapoiază în aceeași, stare 
de curățenie. Sînt, din pă
cate, cazuri cînd1 primim 
lăzi pătate cu unsoare, u- 
lei. In acesf sens am soli
citat : sprijinul conducerii 
I.C.S.A. și AÎP.“

A mai fost vizitată, și 
secția dc specialități Petro
șani, unde zilnic se pregă
tesc peste 100 tone specia
lități. Șefa secției Jenica 
BencoVici, ne spunea : „So
licitări multe avem și din 
partea cantinelor miniere, 
cărora le livrăm zilnic 
ștrudol cu mere, cu brînză, 
cuib de. viespi, cornuri cu 
mac, batoane, cozonac etc. 
Cert este că întotdeauna 
comenzile au fost onorate 
la timp, iar produsele sînt 
de calitate". Pentru a sa
tisface din plin cerințele 
consumatorilor, recent ’ la 
Pețrila a fost înființată o 
nouă secție de specialități 
unde.se fabrică covrigi, ba
toane cu lapte, franzeluțe.

La secția 3 Vulcan (Ioana 
l’op, șefă de secție), verifi-

Acțiuni de muncă 
patriotică

• Din inițiativa lu
crătorilor casei de cul
tură din Petroșani 
au fost plantați peste 

2000 de arbuști orna
mentali și tuia, a fost 
refăcută zona verde, ur- 
mînd să fie însămînțată 
iarba. (C. Val.)

• Elevii din școlile 
orașului Fetrila au e-

i fectuat în perioada va-, 
canței de primăvară 
20 000 ore de muncă pa
triotică .pe șantierul Șco
lii generale nr. 1 ce se 
construiește în localita
te. (V.S.)

WW.W.'

(Urmare din pag. 1)

Vasile BURLEC, șeful 
brigăzii de la complexul 
nr. 1 : „In nici, una din lu
nile trimestrului I, brigada 
nu și-a realizat sarcinile. 
Mă aflu la conducerea ei 
de o lună. Apreciez că re
zultatele slabe, productivi- 
tățile scăzute au fost con
diționate în principal de a- 
baterile de la disciplina 
muncii. Tehnologia nu era 
respectată. Ordinele date 
de șeful de brigadă nu 
erau îndeplinite pft fiecare 
schimb. La aceasta se a- 
daugă faptul că utilajele 
se defectau deoseri pentru 
că in brigadă erau puțini 
muncitori calificați, iar 
pentru intervenții oricît de 
mici trebuiau solicitați 
membrii echipei „service", 
chiar dacă aceștia se aflau 
acasă, fiind programați pe

Ordine desăvîrșită, organizare ireproșabilă
alte schimburț. O serie de 
adaptări tehnice necesare 
Ia transportoare și la sec
țiile complexului au fost, 
de asemenea, mult întârzia
te. In luna aprilie, datori
tă unui șir de măsuri teh- 
nico-organizatorice luate, 
productivitatea în abataj 
s-a dublat față de media 
trimestrului I, rezultatele 
apropiindu-se de cele de 
la complexul nr. 2".

Ing. Sorin SICOI, meca
nicul șef al sectorului : 
„încă de la debut, trans
portorul complexului nr. 1 
se defecta des, sistemul de 
cuplare a lateralelor -— 
realizat de către 
I.R.I.U.M.P. — și care asi
gură ghidarea combinei 
de-a lungul frontului .și le
gătura transportorului eu 

secțiile, complexului a fost 
subdimensionate. Incepînd 
din prima duminică a a- 
cestei luni am întărit aces
te legături la primele cinci' 
secții, iar în următoarea 
zi nelucrătoare alte cinci. 
Rezultatele din aprilie,' în
deosebi din a doua jumă
tate a lunii ne dau certi
tudinea că vom elimina to
tal cauzele tehnice ale de
fecțiunilor. Echipa „servi
ce" de care dispunem este 
deocamdată redusă ca nu
măr, fiind formată doar 
din cinci lăcătuși și doi e- 
leetrieieni, față de un nu
măr de 28 persoane cîte 
cuprinde echipa sectorului 
IV de la Lupeni. Din pro-, 
priile rezerve de personal 
nu avem posibilitatea să 

mărim numărul membrilor 
ei, așa că am solicitat spri
jin în acest sens conduce- 
cerii minei".

Florin FENIȘEL, miner- 
artifieier, secretarul comi
tetului de partid pe sec
tor : „Odată cu venirea lui 
Vasile Burlec în brigadă, 
miner cu multă experiență, 
atmosfera de ’ lucru s-a îm
bunătățit. Brigada își rea
lizează în ultima decadă 
sarcinile de producție și 
de productivitate ee-i re
vin. Se întărește pe zi ce 
trece , disciplina, împreună 
cu conducerea sectorului și 
organizația de partid, bri
gada mobilizează mai bine 
potențialul tuturor schim
burilor. Prin măsurile pe 
care le-am luat, inclusiv 
prin împărțirea efectivului 

brigăzii pe care o preconi
zăm pentru luna mai, for
mația va fi întărită cu noi 
muncitori calificați și poli- 
calificațl, prin întronarea 
disciplinei urmînd să ac
ționeze cu tot potențialul 
ei pentru creșterea produc
tivității muncii".

Ing. Ioan LABAN, șeful 
sectorului I : „Trebuie să 
realizăm cu complexele 
80 la sută din producția 
sectorului. In primul tri
mestru am pierdut circa 
10 000 tone cărbune de la 
complexul nr. 1. Situația 
pe abataj s-a redresat însă 
în aprilie, productivitatea 
muncii dublîndu-se față de 
media pe trimestrul I. Nu 
am atins însă nivelul ma
xim pe care-1 putem reali, 
za cu o asemenea dotare.

Ne aflăm într-o mare ac
țiune de adctptare a" utila
jelor, la condițiile de zăcă- 
mînt. Cu sprijinul condu
cerii minei s-a decis ca e- 
chipa „service" să fie în
tărită, deocamdată cu în
că ,4 lăcătuși din celelalte 
sectoare productive, avînd 
în vedere că echipăm un 
nou abataj cu complex. 
Brigada complexului nr. 1 
s-a sed
de ac gaaă ssasil
de b'Un -atorr auto
ritate și putere de convin
gere în mobilizarea mem
brilor formației. La zi, toa
te brigăzile, ca și sectorul 
întreg își realizează sarci
nile lunii aprilie, la pro
ducția fizică de cărbune, 
ceea ce confirmă că ne 
aflăm pe drumul bun al 
redresării și recuperării 
restanțelor primului tri
mestru. i

unde.se
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FOTBAL, DIVIZIA A : jiul—Sportul studențesc 1-0 (1-0)

Un singur gol n-a salvai spectacolul
Fără Mulțescu, fără Ca

val..., în min. 19, Mircea 
Sandu îl faultează grosolan 
pe Moise, Rusu acuză și el 
o lovitură, pe banca rezer
velor doar numele antreno
rilor ies din anonimat. Ast
fel, Jiul „onorează" polițele 
în alb de altădată, cînd 
conducerea sa considera că 
la poalele Parîngului, nu es
te loc pentru „incubatoare
le" fotbalului. Revenind la 
partida propriu-zisă, Spor
tul studențesc și-a etalat 
din primele minute intenți
ile, a ratat cele mai clare 
ocazii : min. 76 : M. Marian, 
scăpat pe contraatac, pierde 
balonul în fața... fundașului 
Mțjise, aflat la peste 30 m 
d,' -propriile buturi; min. 86: 
Tănăsescu șutează violent 
din marginea careului mare, 
Moise, CJ1 un reflex inspi
rat, respinge balonul peste 
bară ; min. 88 : Moise res
pinge o centrare înaltă, Ca
zan plasează balonul spre 
butul sting, dar Petre Gri- 
gore, intervine salvator cu 
capul, resplngînd în corner. 
Măi ales, nou-introdușii M.

Marian și Predeanu au pro
dus breșe adinei pe aripa 
dreaptă, dar, spre norocul 
nostru, Tănăsescu, avîntat 
mereu în atac, a faultat a- 
desea și, ca și alți coechi
pieri, a șutat imprecis.

Firesc, se pune întrebarea 
dacă Jiul s-a folosit de a- 
vantajele calității de gazdă 
a întîlnirii. Galeria sleită i- 
rnatur, dispersată, nu i-a fost 
de mare ajutor. Am fi 
nedrepți dacă n-am con
semna faptul că echipa din 
Petroșani a atacat mai 
mult, a încercat mai multe 

-combinații spre poarta lui 
Lazăr. Din păcate însă, jo
cul excesiv de individualist 
al lui Bucurescu și Sălăgean 
s-a soldat cu pierderea ba
lonului. Un alt înaintaș, am
bițios, bun puncher^ a șo
mat pentru faptul că a fost 
pur și simplu ignorat de 
coechipieri. Iancu, de el 
este vorba, s-a deplasat bi
ne, s-a „înfipt" între Cazan 
și Grigore, dar a intrat de 
puține ori în posesia balo
nului, cînd au... greșit ad

versarii. In același sens, ju
cătorii Jiului pasează „pe a- 
teliere", este foarte ușor să 
întrevezi 1 desfășurarea tac
tică a intențiilor lor, dacă 
nu iese din clișeu. Dar lu
crul cel mai grav, datorită 
unei precare condiții fizice, 
în atac jucătorul cu balonul 
rămîne izolat, pentru că nu 
apar coechipieri „la întîlni- 
re“, în apărare se preferă 
zona tip „schweitzer" unui 
continuu presing. Numai ast
fel se explică faptul că spre 
finalul partidei, din trei pa
se, studenții s-au trezit, în 
cîteva rînduri, în preajma 
careului lui Moise.

Aceste carențe tactice stă
ruie de mai multă vreme în 
echipa lui Oaidă și Gogu 
Tonca, veteranii manifestă 
rezistență la sfaturile antre
norilor, cei mai tineri nu 
reușesc să se elibereze de 
„eternul" lor trac. Și emo
țiile tind spre generalizare, 
indiferent de talia adversa
rului întîlnit. Duminică, pes
te nota anonimatului au e- 
voluat Moise, Ciupitu, Stoi-

chiță, Stoica (excelent la 
intervenții și cu multă am
biție în atac). Parțial au co
respuns Bădin și Iancu. Cei
lalți echipieri s-au prezen
tat însă în gazon cu „lecția" 
neînvățată. Golul victoriei 
n-a salvat, din punct de 
vedere spectacular, parti
da. In acel minut 38 s-a 
petrecut totuși o fază fru
moasă — de pe aripa dreap
tă Stoichiță a centrat în ca
reul mare, detenta lui Bădin 
s-a dovedit superioară înăl
țimii apărătorilor adverși, 
balonul a fost deviat spre 
Iancu. Mai rapid decît I.a- 
zăr, centrul npstru înain
taș l-a introdus în plasă.

A fost însă prea puțin 
pentru cele 96 de minute de 
joc, dimpotrivă prestația de 
duminică ne-a sporit îngri
jorarea în fața primei parti
de din deplasare, în com
pania dinamoviștilor bucu- 
reșteni, deciși să reintre în 
eșalonul de vîrf al elitei 
fotbalului românesc...

Ion VULPE

Handbal

Utilajul-Știința Petro
șani — Timișul Lugoj 23— 
14 (10—8). Și de această 
dată, elevii antrenorului E- 
ronim Ceacu au confirmat 
creșterea valorică, pe ca
re ne-o arătaseră, de fapt 
și cu o săptămînă înainte.

In meciul lor cu Timi
șul Lugoj, handbaliștii de 
la Utilajul-Știința Petro
șani, chiar dacă au întâl
nit o echipă mai omogenă, 
mai tehnică decît adversa
rii’ lor de duminica trecu
tă, prin ambiția și dăruirea 
lor in teren, printr-o pu
tere de luptă- exemplară, 
au reușit o frumoasă vic
torie la scorul de 23-—1-1, 
la pauză 10—8.

Urmărită de puțin spec
tatori (?!>, partida a lăsat 
o bună impresie. Ani re
marcat de' lă gazde, in pri
mul rînd pe principalul 
realizator, GJiga, cu 9 go
luri marcate (două din 7

ni), apoi Vesa cu 7 goluri, 
Pali, precum și portarul 
Tureschi. Bun. arbitrajul 
argeșenilor Grigoriu și Tă
năsescu.

Trofeul falr-play la Petroșani
Tradiționala tragere Ia sorți, patronată de ziarul 

„Munca" și Federația română de fotbal a avut loc, 
duminică, pe stadionul din Petroșani. Dintre specta
torii adepți ai fair-play-ului, frații Ionel si Cornel 
Burducea, studenți la I.M.P. și elevul Mircea Stănes- 
eu, de la Uceul industrial Petrila, au intrat în po
sesia inult râvnitelor baloane cu autografele vedetelor 
fotbalului nostru. (I.V.)

DIVIZIA A

divizia^ Reabilitarea s-a produs
MINERUL VULCAN — 

METALUL ROVINARI 3— 
0 (1—0). După o înfrângere 
categorică în deplasare și 
o remiză pe teren propriu, 
era de așteptat ca dumini
că, în meciul cu Metalul 
Rovinari, jucătorii din-Vul
can să se reabiliteze în 
fața propriilor spectatori. 
Ceea: ce au și reușit pe 
deplin. Deși acuzau lipsa 
din sistemul defensiv a lui 
Aruncuteanu (înlocuit ou 
succes de Frățilă), ei au 
abordat jocul cu maxim 
de seriozitate și au trecut 
la ofensivă din primul mi
nut. Gazdele au combinat 
în viteză, spectaculos, și în 
minutele 4, 8 și 11 consem
năm primele ocazii ratate 
însă prin Bălan, Stoeneseu 
și Bălosu. Jocul este vioi, 
în avantajul gazdelor. Du
pă două c-ornere la poarta 
oaspeților punctate de un 
veritabil „tir" de șuturi ale 
lui Polgar și Bălosu, în 
min. 19 se deschide scorul: 
Stoeneseu aflat la 10—12 
m de poarta adversă pro
fită de ezitarea în lanț a 
apărării oaspete și șutează 
plasat, 1—0. In min. 23 și 
30 alte ocazii ratate. In a- 
ceastă perioadă acțiunile

capătă consistență, superior 
ritatea lor fiind evidenția
tă de jocul laborios al li*c  
niei de mijloc, efectul însă 
fiind doar spectacular, fără 
urmări pe tabela de mar
caj.

Debutul reprizei a doua 
este furtunos. Imediat du
pă lovitura de reîncepere, 
Polgar ia o acțiune pe cont 
propriu și, după un slalom 
printre apărătorii adverși, 
ridică scorul la 2—0. După 
acest gol, gazdele, satisfă
cute parcă, cedează pentru 
cîteva minute inițiativa 
oaspeților, care șînt pe ca
le de a marca. Intervenția 
energică a antrenorului A. 
Dodu, de pe margine, îi 
„trezește" la realitate și 
jucătorii vulcăneni adueîn- 
du-și aminte de golavera
jul negattv mai înscriu • 
dată în min. 54 prin Stoe
neseu, care de la 7—8 m 
șutează printre picioarele 
portarului; 3—0. Partida 
se termină în nota de do
minare a gazdelor, care a- 
tacă insistent, dar se iz*  
bese de apărarea suprani»*  
merică a oaspeților, dornici 
(mai ales după 3—0) să li
miteze proporțiile scorului*

Alexandru TĂTAR ,

sub așteptări
ȘTIINȚA UNIREA 

TOMNATIC 0—0. După un 
început de partidă promi
țător, în care Voicu, Gor- 
cea, Popescu și Ghițan au 
fost foarte aproape de 
deschiderea scorului, stu
denții au avut în continua-

pri*  
in-

a

h AIEXE
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DIVIZIA C 7 DIVIZIA C8

REZULTATE TEHNICE : Glo
ria — „U" Craiova 1—0, Steaua 
— „Poli" Iași 2—0, A.S.A. — 
Chimia 2—1, F.C. Bihor — Di
namo 1-1,- S.C. Bacău — F.C. 
Baia Mare 3—1, Corvinul — C.S. 
Tîrgoviște 2—0, Jiul — Sp. stu
dențesc 1—0, F.C. Olimpia — 
„Poli" Timișoara 3—1, F.C. Ar
geș — U.T.A, 4—1.

REZULTATE TEHNICE: Uni
rea Drăgășani — Chimistul Rm. 
Vîlcea 0—1, Bistrița Băbeni — 
Gloria Dr. Turnu Severin 1—0, 
Minerul Vulcan — Metalul Ro
vinari 3—0, Progresul Băilești 
— Dierna Orșova 4—1, Lotru 
Brezoi — C.F.R. Craiova 1—0, 
Constructorul Craiova — Mine
rul Lupeni 1—0, Metalurgistul 
Sadu — Constr. Tg. Jiu 5—0, 
Pandurii Tg. Jiu — Minerul Mo
tru 2—1.

CLASAMENTUL
F.C. Argeș 26 15 3 8 41-24 33
Steaua 26 14 4 8 47-25 32
Dinamo 26 12 8 6 34-18 32
C.S. Tîrgoviște 26 12 5 9 30-25 29
„U“ Craiova 26 10 8 8 31-20 28
S.C. Bacău 26 11 6 9 32-25 28
F.C. Baia Mare 26 13 2 11 28-29 28
•Sp. studențesc 26 10 6 10 33-34 26
Jiul 26 11 4 11 30-36 26
Poli Iași 26 9 7 10 28-32 25
A.S.A. 26 10 5 11 35-43 25
Poli. Timiș. 26 10 4 12 25-28 24
F.C. Olimpia 26 11 2 13 29-40 24
Corvinul 26 10 3 13 33-37 23
Gloria 26 10 3 13 27-38 23
U.T.A. 26 8 6 12 34-37 22
Chimia 26 8 5 13 28-42 21
F.C. Bihor 26 6 7 13 24-36 19

»

CLASAMENTUL
Pa nd. 
C.F.R.
Min. Lupeni ’ 
Dierna Orșova 
Lotru Brezoi 
Constr. Cr.
Min. Vulcan 
Met. Sadu 
Chim. Rm. VI. 
Min. Motru 
Progr. Băilești 
Gl. Dr. Tr. Sev. 
Met. Rovinari 
Bistr. Băbeni 
Constr. Tg. Jiu 
Unirea Drag.

Tg. Jiu 
Craiova

VITOARE : 
Poli.

Dinamo
Timișoara —

ETAPA
— Jiul,
U.T.A., F.C. Olimpia — F.C. Bi
hor, Sp. studențesc — S.C. Ba
cău, F.C. Corvinul *-  F.C. Ar
geș, Gloria —• Poli. Iași, Chimia
— Steaua,. C.S. Tîrgoviște — 
A.S.A., „U“ Craiova — F.C. Ba
ia Mare.

re, pînă la încheierea 
mei reprize, o cădere 
explicabilă.

Echipa oaspete nu 
scăpat însă prilejul de a
profita de această... de
gringoladă a localnicilor, 
atacînd tot mai susținut 
poarta apărată de Boghea*  
nu. In minutele 15 și 22, 
de exemplu, Dima l-a obli
gat pe portarul Științei să 
respingă cu dificultate 
Ionul în corner, .i® îri*  
nutul 24 a fost 
Manea să șuteze, 
mai cîțiva metri, 
acestuia, irosind 
ocazie excelentă 
conducerea.

După pauză, se produce 
un oarecare reviriment în 
jocul echipei studențești. 
In minutul 50, la o fru
moasă acțiune colectivă, 
Gulea șutează. puternic din 
marginea careului, dar 
fundașul Văduva salvează 
de pe linia porții. Gazdele 
domină în continuare, dar 
se pripesc, greșesc la pa
sele decisive, în timp ce 
fotbaliștii de la Unirea, 
bine așezați în teren, ies 
periculos pe contraatac. La 
o asemenea acțiune, in mi
nutul 60, ei sînt la un pas 
de a concretiza, cînd Rîm- 
ceanu a expediat batonul 
spre poarta părăsită de 
Bogheanu, însă Ghițan a. 
întins uri picior, salvator e- 
vitînd un gol ca și făcut !

C. MATEESCU

ba*  
mi- 
lui 

nu*
rândul 
de Ia 
in. brațele 
astfel o 
de a lua

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
REZULTATE TEHNICE: Au

rul Certej — Metalul Simeria 
5—0, Dacia II Orăștie — Metalul 
Criscior 3—0, Constructorul Hu
nedoara — C.F.R. Petroșani 4—1, 
Preparatorul Teliuc — Minerul 
Paroșeni 2—1, Preparatorul Pe
trila — Explorări Deva 0—0, Mi
nerul Uricani — I.M.C, Bîrcea 
1—0, Minerul. Aninoasa — Auto 
Hațeg 5—1, I.G.C.L. Hunedoara 
— Parângul Lonea 2—1.

_ REZULTATE TEHNICE: Ști
ința Petroșani — Unirea Tomna
tic 0—0, Gloria Reșița — Elec
tromotor Timișoara ’ 4—1, C.F.R. 
Simeria — Minerul Oravița 2—0, 
I.C.R.A.L. Timișoara — Vulturii 
textila Lugoj 2—0, Metalul Boc
șa — Metalul Oțelu Roșu 1—Q, 
Metalul Hunedoara — Unirea 
Sînnicolau Mare 2—0, C.I.L. 
Blaj — Minerul Ghelar 0—0, U- 
nirea Alba Iulia — Laminorul 
Nădrag 2—0.

CLASAMENTUL
3
1
3
5
5
3
3
2
3
5

9 3
4
5
4
3
6

Breviar
• HANDBAL. Partiri- 

pînd la etapa pe zonă a 
concursului -republican de 
handbal juniori III (m), 
desfășurată în orașul Cra
iova, echipa de juniori II 
a C.S.Ș. Petroșani s-a cla
sat pe primul loc obținînd 
calificarea, pentru turneul 
final.

• POPICE. Cu rejucarea 
meciului Preparatorul Pe
trila — Constructorul mi
nier Petroșani, meci cîști*  
gat de jucătorii Construe*  
torului cu .4811—4757 pd 
s-a încheiat campionatul - 
municipal de seniori edi*  
ția 1978—1979. Primela 
două locuri au fost ocupa
te de echipele Parângul Lo*  
nea și Constructorul 
nier Petroșani, care 
participa la etapa județea*  
nă a campionatului repu
blican de calificare.

• RUGBY, divizia B l 
Minerul Lupeni — Elec
tromotor Timișoara 0—3.

Aurel SLABII

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

12
13
12
10
10
10
10
10
9
8

33
28
27
25
24
23
22
21

66-22
37-21
43-21

16 1
12 4
13 1
11 3

11
8
8
7
9
8
8
8
8
8
8 
7

ETAPA VIITOARE : 
gistul Sadu — Dierna Orșova, 
Progresul Băilești — Minerul 

■ Lupeni, Constructorul Tg. Jiu — 
Pandurii Tg. Jiu, Unirea Dră
gășani — Minerul Motru, Meta
lul Rovinari — Bistrița Băbeni, 
Chimistul Rm. Vîlcea — Minerul 
Vulcan, C.F.R. Craiova — Cons
tructorul Craiovă, Gloria Dr. 
Turnu Severin — Lotru Brezoi.

22
22
22
.22
22 :
22
22
22
22
22

i 22 
. 22

22
22
22
22

2
7
6
7
3
4
4
3
2
2
1
2

24-27
27-28
27-30
36-31
24-27 21

20
20
19
18
18
17
16

0 39-29
0 37-40
1 29-43
2 26-39
2 23-50
3 26-40
3 27-38
Metalur-

8
7
7
7
5

VIITOARE :

7 34-22 25
7 38-31 25
8 33-31 24
9 33-30 23

10 28-35 22
10 40-31 21
9 32-33 21

10 22-28 21
10 21-34 20
10 25-27 19
11 18-35 18
12 23-30 17
11 15-32 16

Mine-

CLASAMENTUL
Expl. Deva 22 16 3 3 62-14 35
Min. - Paroșeni : 22 13 4 5 54-26 30
Constr. Huned. 22 11 5 6 44-17 27
Min. : Aninoasa 22 12 3 7 47-33 27
Min. Uricani 22 10 6 6 42-35 26
Aurul Certej 22 11 4 7 42-37 26
Dacia II Orăștie 22 12 0 10 41-30 24
I.M.C. Bîrcea 22 9 4 9 49-43 22
Prep. Petrila 22 9.3 10 34-41 21
C.F.R.. Petroșani 22 8 3 11 41-49 19
Auto Hațeg 22 8 5 9 32-34 17
IGCL Huned. 22 9 3 10 33-48 17
Met. Simeria 22 7 2 13 28-47 16
Parângul' Lonea 22 6 5 11 30-37 13
Prep. Teliuc 22 4 3 15 26-75 11
Met. Criscior 22 4 1 17 13-49 9

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

ETAPA
rul Oravița — Unirea Alba Iu- 
lia, Unirea Tomnatic — Metalul 
Hunedoara, Vulturii textila Lu
goj — Electromotor Timișoara, 
Metalul Oțelu Roșu — Știința 
Petroșani, I.C.R.A.b. Timișoara 
— Gloria Reșița, Laminorul Nă
drag — 
nicolau 
Minerul 
tneria.

C.I.L. Blaj. Unirea Sîn-
Mare — Metalul Bocșa,
Ghclar — C.F.R. Si

ETAPA VIITOARE : I.G.C.L. 
Hunedoara — Aurul Certej, Pa
rângul Lonea — Minerul Ani
noasa, Auto Hațeg — Minerul 
Uricani, I.M.C. Bîrcea — Prepa
ratorul Petrila, Explorări Deva 
•— Preparatorul Teliuc, Minerul 
Paroșeni — Constructorul Hu
nedoara, C.F.R. Petroșani — Da
cia 11 Orăștie, Metalul Criscior 
— Metalul Simeria.

mi*  
vor?
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încheierea vizitei Sosirea la Khartum
I

în Republica Burundi (Urmare din pag. 1)

Ceremonia înmînării
unor înalte distincții»

In dimineața 
luni, 23 aprilie, 
Prezidențial din 
ra a avut loc ceremonia 
decernării de înalte dis
tincții președintelui Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, și președintelui 
Republicii Burundi, colo
nel Jean Baptiste Bagaza,

zilei de 
la Palatul 
Bujumbu-

doamnei Fausta Bagaza.
Cu acest prilej, tovarășu

lui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu 
le-a fost conferit „Marele 
Cordon" al Ordinului Na
țional al Republicii Bu
rundi. . / '

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a acordat colo
nelului: Jean Baptiste' Ba
gaza, președintele Republi-

cil Burundi, și doamnei 
Fausta Bagaza Ordinul 
„Steaua Republicii Socia
liste România" clasa I.

Președinții Nicolae
Ceaușescu și Jean Baptis
te Bagaza, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Faus
ta Bagaza s-au felicitat re
ciproc cu multă cordiali
tate și prietenie pentru î- 
naltele distincții primite.

Călătorie pe lacul Tanganika
Luni dimineață, tova

rășul Nicolae Ceaușescu' și 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți de președintele 
Jean Baptiste Bagaza și 
doamna Fausta Bagaza, 
au făcut la bordul unei 

' nave speciale o călătorie , 
pe întinsul și frumosul lac

Tanganika. Gazdele 
înfățișat oaspeților 
mâni 
întinderi de ape 
tru viața economică a țâ
rii, pentru comerțul cu 
statele 
șa la

au 
ro- 

importanța acestei 
pen-

comerțul 
vecine, contribuția 

.tetisfacerea nevoi-

lor alimentare ale popu
lației Republicii Burundi.

Cu o lungime de peste 
800 km. lacul Tanganika 
este mărginit de cîteva 
țări africane, Bujumbura, 
capitala Republicii Bu
rundi, aflîndu-se, de ase
menea, p.e malurile sale.

Semnarea unor acorduri și protocoale
In urma convorbirilor 

purtate de președintele 
Republicii Socialiste Româ . 
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele 
Rcp U b Li c ii B u r un di. 
Ionel Jean Baptiste 
gaza, a înțelegerilor 
venite cu acest prilej, 

‘ lilfti, 23 aprilie la Bujum
bura, au fost semnate, în 
cadrul unei ceremonii, o 
serie de acorduri și pro
tocoale privind dezvol
tarea relațiilor și colabo
rării româno-burundeze.

Tovarășul Virgil Caza
cii, membru al Comitetu
lui Politic ; Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R,, 
și Emil Mworolia, secre
tarul permawi al parti
dului UPRONA, au 
nat Acordul privind 
operarea între Partidul 
Comunist Român și Parti
dul UPRONA.

Tovarășul Virgil Tro!Ir:, 
vieeprim-ministru al gu
vernului, și locotenent co
lonel Edouard Nzambi
mana, ministrul afaceri
lor externe și al cooperă
rii, au semnat Acordul pri-

co-
Ba- 

con-

seih- 
co-

Tovarășul Virgil Trofin, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului, ■ a făcut p 
vizita de lucru la minele 
de nichel de la Musongati 
la. ale căror lucrări parti
cipă și țara noastră;

Cu acest prilej a avut 
loc o înțîlnire prietenească 
cu minerii de aici.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului/ 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, a partidului 
și poporului roman, au fost 
transmise un salut de prie
tenie și solidaritate-ciu lup
ta poporului burundez pen
tru dezvoltarea indepen
dentă, pentru progres eco
nomic și social, urări de 
noi succese în înfăptuirea 
aspirațiilor sale naționale.

In numele poporului bu
rundez, ministrul geologiei 
și minelor, Gaspard Emery 
Karenzo, a adus un oma
giu, personalității președin
telui Nicolae Ceaușescu, 
activității sale închinate 
prieteniei și înțelegerii în

participarea Repu- 
Socialiste România 

zăcăm in
iile tal e

yind 
blieii 
la valorificarea 
t'.ilui de nichel și 
asociate din Musongati.

Acordul privind dezvol
tarea cooperării în do
meniul industriei și Con
venția asupra recunoaște
rii și echivalării diplo
melor de studii liceale, u- 
niversităte, precum și a
titlurilor științifice au fost . 
semnate de tovarășul Ște
fan Andrei, ministrul a- 
facerilor externe, și loeo- 
ten en t-co Ion el Edouard
Nzambimana, ministrul, a- 
facerilor externe și al co
operării.

Au mai fost semnate 
următoarele documente: 
Acord privind dezvolta
rea cooperării în dome
niul transporturilor ; Con
venție 
tehnică 
cotării 
niere ;
dezvoltarea 
domeniul agriculturii 
zootehniei ; Protocol 
vind . cooperarea în

A

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Fiecare mpare 
singur ; Republica : Șoi
mul ; Unirea: Compania 
a 7-a sub clar de lună.

PETR1LA: Totul pen
tru fotbal . j

LONEA : Abatere ze- ’ 
ro.

VULCAN : Pasiunea.
LUPENI — Cultural: 

Mașina de 
Muncitoresc: Frații.

URICANl : Lanțul a- 
mintirilpr, seriile

Idoamna Buseina Nimeiri. 
Cei doi șefi de stat își 

neobosite ale președintelui 
României, desfășurate în- 
tr-un spirit de înaltă prin
cipialitate, pentru cauza 
libertății și independenței, 
a securității și cooperării 
popoarelor, contribuția sa 
la soluționarea ' marilor, 
probleme ale contempora
neității, pentru. făurirea 
unei lumi a păcii și pro
gresului sînt binecunos
cute și apreciate și aici, 
în Sudan.

Locuitorii capitalei 
ținut, totodată, să-și 
prime satisfacția în 
gătură cu faptul că rela
țiile româno-sudaneze — 
întemeiate pe principiile 
deplinei egalități în drep
turi, respectului inde
pendenței și suveranității, 
neamestecului în treburi
le interne și avantajului 
reciproc, principii incluse 
în declarația Solemnă Co
mună, in 
finalizate 
tilnirilor anterioare 
tne : președinții Nicolae 
Ceaușescu și 
hammed El 
la Khartum, 
București. în
noșc 
nuă, 
celor două popoare, 
cauzei păcii 
între națiuni

La coborîrea din avion, 
președintele N i c o 1 a e 
Ceaușescu și 
Elena/ Ceaușescu sînt 
tîmpinați cu deosebită 
prietenie si căldură de

Mo
hammed El Nimeiri și

au 
ex-
Je-

alte documente 
cu prilejul în- 

din-'

string îndelung mîinile, 
se salută cu multă bucu
rie. ■■;/■/■■

To vară șu1 
Ceaușescu și I 
Elena Ceaușescu 
frumoase buchete 
flori.

După ceremonia 
rii, președintele 
Ceaușescu, tovarășă- Elena 
Ceaușescu sînt invitați a- 
poi în salonul, de onoare 
al aeroportului, unde se 
întrețin într-o atmosferă de 
caldă cordialitate, spe
cifică relațiilor de priete
nie româno-sudaneze, cu 
președintele Gaafar Mp- 
■■.ar.meil El Nimeiri și 
doamna Btiseina Nimeiri.

Cei' doi șefi de stat, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Bu- 
seina Nimeiri, precum și 
persoanele oficiale româ
ne și sudaneze, se în-, 

/dreaptă apoi spre Pala
tul Poporului, reședința 
rezervată oaspeților ’ ro
mâni pe durata vizitei lor 
în Republică Democratică 

i Sudan.
Această nouă etapă a 

soliei românești de pace, 
solidaritate și colaborare 
pe pămîntul african în
cepe sub auspicii dintre 
cele mai favorabile pen- ' 
tru extinderea conlucrării 

. multilaterale româno- 
sudaneze, pentru identi
ficarea unor noi modali
tăți de cooperare intre ce
le două țâri pe calea dez
voltării economice și so
ciale, a ridicării bună
stării popoarelor lor.

Nicolae 
tovarășa 
primesc 

‘ de

sosi-
Nicolae

I
I
I
I
I

II

TV.

întinerit

I-II.

I
II9,00 Teleșcoală. I

10,00-Roman foileton: 
Poldark — re
luarea episodului 

■//9,‘ r '/
10,55 Muzică populară. 
11,20 Telex, 
17,00 
17,05 
17,25

I
| 17,45

18,05

19,30

18,50
19,00
19,25

Telex.
Teleșcoală.
Curs de limbă en
gleza.
România 
rească.
Lecții TV 
tru lucrătorii din 
agricultură.
Revista social- 
politică TV.
1001 de seri. 
Telejurnal.
La ordinea zilei în 
economie. , ,
Documentar: „îm
potriva î 
oului verde".
Pu blicitate.
Seară de 
tru : 
rea
Clifford Oddețs.. 
„C'pndu-ne, ' 
partid, înainte !' 
— cîntece f 
otice și revoluție, 
nare.
Telejurijal-

I
I
I
I
I

întuneri- I 
ie". I

I
: „In aștepta- ■ 
lui Lefty" de I

'>'■ fețs.
drag I 

inie I" * 
patri- I 
lutio- I

I
i

pilo-

pen-

19,35Mo
de 
și 

cu-' 
conti-

Gaafar 
Nimeiri 
in 1972, 
1973 

o dezvoltare 
în folosul deplin al, 

al 
și înțelegerii

meniul turismului și in
dustriei hoteliere ; Proto
col adițional la convenția 
de '■ constituire a societății 
mixte .,AGRIBUROM" ; 
Protocol, privind colabora
rea între Ministerul Să
nătății al Republicii So
cialiste România și Mi
nisterul Sănătății Publice - 
al Republicii Burundi, pe/ președintele /Gaafar 
anii 1979—1980.

tovarășa
în-

I
I
I

21,30

21,45
I____

tea-

Plecarea din Bujumbura
(Urmare din pag. 1)

ședințele Republicii So
cialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt întîmpipați de o ma
re mulțime de oameni, ca
re flutură stegulețe româ
ne și burundeze, aclamă 
îndelung, ovaționează pe. 
conducătorii celor două 
țări, pentru' prietenia trai
nică dintre popoarele ro
mân și burundez. 
cîntece și dansuri, 
clorice specifice acestor

Intîlniri de lucru

meleaguri, locuitorii 
lalei își manifestă 
ria și satisfacția cu

pentru asistența 
în domeniul 

g'eologice și 
Protocol

cooperării în 
și 

pri- 
do-

cer- 
mi- 

privind

Prifi 
fbU

capi- 
bucu- 

care 
poporul burundez salută 
rezultatele deosebit „de 
fructuoase ale vizitei o- 
ficiale de prietenie în Bu
rundi a șefului statului 
român.

După ceremonia oficială 
a plecării, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu își 
iau rămas bun de la pre
ședintele Jean Baptiste Ba
gaza ?i doamna Fausta Ba
gaza.

Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Jean Bap
tiste Bagaza își string cu 
căldură mîinile, se îm
brățișează, cxprimîndu-și , 
reciproc satisfacția pentru 
rezultatele deosebit de 
rodnice ale vizitei.

La rîndul lor, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doam
na Fausta- Bagaza își 
string .cu multă cordialita
te mîinile, se îmbățișea- 
ză. / /

La ora 14.10, ora lo
cală. aeronava , preziden
țială decolează; îndrep- 
tîndu-șb spre Sudan.

MICA PUBLICITATE
PIERDUT carnet student 

pe numele Ginerele Radu, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. Se declară 
nul. (288)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Chjfor. 
Maricica, eliberată de 
I.R.I.U.M, Petroșani.5 Se de
clară nulă. (289)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Foltache 
Minat,, eliberat de .Insti
tutul de mine Petroșani. 
Se declară nul. ,,(290)
«PIERDUT carnet de Stu

dent pe numele Stoica Mâ-, 
rusia, eîiberăt de Institu
tul de mine Petroșani. Se 
declara hui. (291)

lume, sprijinului acordat 
de România țării sale în 
realizarea proiectelor de 
dezvoltare, relevînd carac
terul f ructuos - al cooperă
rii dintre , cele două țări.

Tovarășul Virgil Trofin 
a avut convorbili cri mi
nistrul-geologiei șl minelor 
Gaspard Emery Karanzo, 
cu ministrul transporturi
lor și aeronauticii, Ladislas 
Barutwanayo, cu ministrul 
finanțelor, Astere Giru- 
kwigomba.

In cadrul întîlnirilor 
de lucru ale membrilor de
legației române și miniștrii 
bUrundezi, în spiritul în
țelegerilor dintre pre
ședinții celor două țări, au 
fost examinate măsuri con
crete de realizare a lor.

Tovarășul Virgil Cazacii, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R,, a avut 
întîlniri de lucru cu Emil 
Mworoha, secretar perma
nent al p a-r t i d u 1 u i 
UPRONA, cu Cyrille Ba- 
rancira, membru. al Secre
tariatului permanent al 
partidului, prim-s-ecretar 
însărcinat cu formarea i-

deologică și propaganda, 
eu Isidore Hafcizimana, 
membru al Secretariatului 
permanent al partidului, 
însărcinat cu probleme so
cial-educative și cultura 
de masă, cu alte cadre de 
conducere ale UPRONA.

In cadrul convorbirilor 
s-a procedat la un schimb 
de: vederi cu privire la 
modalitățile concrete de 
dezvoltare a raporturilor 
de colaborare și solidari
tate dintre Partidul Comu
nist Român si partidul 
UPRONA.

Totodată, a fost expri
mată dorința de a inten
sifica: contactele și relați
ile de cooperare dintre 
organizațiile de masă , și 
obștești, din România și 
Burundi.

S-a convenit, de aseme
nea, ca ambele părți să în
curajeze schimburile în do
meniile culturii. presei și 
informațiilor, menite să 
contribuie la o mai bună 
cunoaștere între cele două 
popoare.

Tovarășul Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste

România, a avut o intilhi- 
re de lucru cu . Edouard 
Nzambimana ministrul a- 
facerilor externe ăl Repu
blicii -Burundi..

Cu acest prilej a avut 
loc un. schimb de păreri 
în legătură cu intensifica
rea conlucrării dintre ce
le două țări în sfera re
lațiilor externa în cadrul 
O.N.lJ. și al altor organiza
ții internaționale,

O înțîlnire de lucru a 
. avut adjunctul ministerului 
sănătății Ludovic Păun, 
cu Fidele Bizimana, mi
nistrul sănătății publice.

Tovarășa Ana Mureșan, 
președinta Consiliului Na
țional al Femeilor a par
ticipat -la o înțîlnire cu 
conducerea Uniunii Femei
lor Burundeze, iar Tovară
șul Constantin Boștină, se
cretar al C.C. ăl Uniunii 
Tineretului Comunist, pre
ședintele Consiliului Națio
nal al Organizației Pionie
rilor, a avut convorbiri de 
lucru eu conducerile Ti
neretului Revoluționar 
Rwagasore din Burundi și 
ale Organizației Pionieri
lor.

Cooperativa
„Deservirea44 Lupeni

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚA;

— doi merceologi

— un tehnician principal

Condițiile de încadrare sini cele prevăzu

te de Legea nr. 12/1970 și Hotărîrea nr. 

5/1971 UCECOM "

DE ASEMENEA ÎNCADREAZĂ:

— muncitori calificați in meseriile de 

tîmplari categoria 4—6

— zugravi, zidari categ. 3—4.

REDACȚIA si ADMINISTRAȚIA I Petroșani, str. Republicii, nț. 90, teletoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL.; Tipogratia Petroșani,. »U. Repnbtkti. tu, S7.


