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Patru întreprinderi miniere au extras peste plan
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Deschiderea Tirgului
internațional 

IIBCO" si
de primăvară 
a Salonului 
al chimiei

70 000 TONE DE CĂRBUNE
. • în lupta pentru cit mai mult cărbune, colecti- 

■"’•«îe de mineri din Valea Jiului înscriu zilnic noi suc
cese în cartea întrecerii socialiste. Astfel, de la în
ceputul anului, de la patru întreprinderi miniere — 

•■LUPENI, PETRILA, URICANI și PAROȘENI — au 
fost extrase suplimentar 70 000 tone de cărbune.

• în fruntea întrecerii dintre întreprinderile mi
niere continuă să se situeze I.M. Lupeni — colectiv ca
re a chemat la întrecere toți minerii țării —, cu pes
te ?>•» 000 tone de cărbune peste prevederi.

• Cu realizări remarcabile se înscrie și colectivul
de oameni ai muncii de la I.M. Petrila. Cota depăși
rilor pe primele patru luni ale anului se ridică la 
26 500 tone cărbune. •_

• Constante in depășiri au fost și minele llricani 
și Paroșeni. De aici s-au extras peste plan, de la în
ceputul anului, 7 484 tone de cărbune.

• Sporul de producție obținut la cele patru în
treprinderi miniere este urmare a creșterii susținute 
a productivității mancii, indicator ce a fost depășit cu 
600—700 kg. pe post prestat in cărbune.

• I.a creșterea producției, pe seama depășirii 
productivității muncii, o contribuție substanțială au 
avut și continuă să aibă abatajele de mare capacitate 
dotate cu complexe de susținere si tăiere mecanizată.

• Semnificativ este faptul că la cele patru mine 
sînt în prezent în funcție 12 complexe mecanizate :

5 la Lupeni, 3 la Paroșeni și cîte două la Petrila și 
l titani.

• Sectorul cu cel mai înalt grad de mecanizare 
din întregul bazin carbonifer — sectorul IV al I.M. 
Lupeni — a depășit constant ps oifectivitatea muncii. 
Media depășirii productivității iu cărbune se situea
ză la 1 600—1 700 kg. pe

• Demn de rema 
re exploatează complexe 
ținerea de rezultate remarcabile, 
dusă de Eugen Voicu, de la sa,clorul IV al I.M. Petrila. 
colect v de unde a izvorît inițiativa „Brigada înaltei 
productivități", a depășit productivitatea muncii, în 
medie, cu 2—2,5 tone pe post, iar brigada condusă de 
Ioan Kacso, de la sectorul VI al I.M. Lupeni, 
nul frecvent productivități de 15—16 tone

succes de prestigiu se în 
subți 

de Gheorghe Șerbu și

tivității
• post.

■cai este făptui că brigăzile ca- 
sneeanizate se întrec în ob- 

Asifet, brigada con
locui IV 
iativa

a obți- 
pe post.
scrie si ex-

Astfel, 
Gheorghe

• Tot ea un 
pîoatarea complexelor în stratele 
brigăzile conduse d
Uurlă de la I.M. Uricani au obținut depășiri de 1,5— 
2 tone pe post ia productivitatea muncii.

• Succesele obținute de colectivele celor patru 
mine constituie un strălucit exemplu și pentru cele
lalte unități din Valea Jiului angajate în realizarea 
exemplară a sarcinilor de plan. în acest an hotărîtor 
pentru înfăptuirea sarcinilor cincinalului.

Recent, din inițiativa biroului Comitetului 
județean de partid Hunedoara r- Deva, a a- 
vut loc la Petroșani o reușită consfătuire pe 
tema „MECANIZAREA LUCRĂRILOR DIN 
SUBTERAN SI DE LA SUPRAFAȚĂ LA UNI
TĂȚILE MINIERE DIN VALEA JIULUI".

întrucît aria tematică a consfătuirii este 
de mare interes pentru întregul minerit al 
Văii Jiului, publicăm începînd de astăzi, ex
trase din referatele prezentate.

Printr-o bună organizare a muncii, minerii din 
brigada condusă de Constantin Alexe, care lucrează 
intr-un abataj frontal din stratul 3 la sectorul I al 
I.M. Petrila, realizează în mod constant o productivi
tate a muncii superioară sarcinilor prevăzute în me
die cu 500—600 kg/post. .

Pe această cale brigada obține lună de lună de
pășiri de peste 100 tone cărbune, situîndu-se printre 
formațiile fruntașe în întrecerea socialistă de Ia mina 
Petrila.

în imagine : brigadierul împreună cu 
nici ortaci. Foto :

doi destoi- 
I. LICIU

cu grosimi sub 2 metri

Tovarașul N i col ae 
Ceausescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. au parti
cipat, vineri dimineața, la 
deschiderea oficială a Tîr- 
gului internațional de pri
măvară și a Salonului in
ternațional al. chimiei, 
manifestări economico-co- 
mercialg de prestigiu găz
duite de Capitala țării 
noastre.

La festivitatea inaugu
rării, care a avut loc în 
Complexul expozițional din 
Piața Scînteii au luat parte 
tovarășii Ilie Verdeț, Ște
fan Voitec, Gheorghe Radu
lescu, Iosif Banc. Emil Bo
bu, Cornel Burtică, Virgil 
Cazacu, Lina Ciobanu, 
Constantin Dăscălescu, Ion 
Dincă, Janos Fazekas, Ion

Ioniță. Petro Lupa, Paul 
Nic'.ilescn, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pă- 
țan. Leonte Răutu, Virgil 
Trofin, Iosif Uglar, Ion 
Coman, Nicolae Constan
tin, Mihai Dalea, Miu Do- 
brescu, Mihai Gore, 'Ni
colae Giosan, Vasile Pati- 
lineț. Ion Ursu, Richard 
Winter, Dumitru Pop.i, Ilie 
Radulescu, Marin Vasile, 
membri ai C.C. al l’C.R. 
și ai guvernului, conducă
tori de instituții eonii ale, 
mari întreprinderi indus
triale și de corner'.: exte-_ 
rior. specialiști și oameni 
ai muncii.

Erau prezenli . șefi ' ăi 
misiunilor diplomatice, 
membri ai corpului diplo
matic, directori ai pavilioa
nelor țărilor participante,

(Continuare in pag. a 4-a)

Pe șantierul Tipografiei Petroșani
așteaptă 
proiectanții

șan- 
din 
un 

Cele

urgent
In ultimele zile,- pe 

tierul noii tipografii 
Petroșani se remarcă 
ritm intens de lucru,
mai multe categorii de lu
crări se află în grafice, 
după cum ne asigura mai
strul Ion Trantea, șeful 
punctului de lucru. Astfel, 
s-au turnat și transportat 
în șantier toți stîlpii de la. 
suprastructură, s-au turnat 
aproape în întregime fun
dațiile de >a .pahare", s-a 
huit a’, ar.s la montarea 
slilpilor ; din cei 19, au 
mai rămas de montat 5. 
Totodată, s-au început și 
alte lucrări, a căror eșalo
nare se întinde de-a lungul 
lunii mai : săpături la fun
dații și puțurile lifturilor 
(la unul din 
deja turnată 
curînd se va 
rea grinzilor 
pe pista din

lifturi fiind 
fundația) ; în 
începe turna
și planșeelor 

apropierea

Economia națională are 
nevoie de cit mai mult căr
bune energetic și cocsifi- 
cabil. Ca să ne achităm 
cu cinste de această sar
cină, trebuie să ne inten
sificăm preocupările pen
tru a găsi noi tehnici . și 
tehnologii, noi metode ca
re să permită exploatarea 
stratelor de cărbune cît 
de subțiri cu grosimi 
chiar de 0,4 metri și în
clinări de peste 35 de gra
de, Problema nu este de
loc ușor de rezolvat. In 
Valea Jiului sînt zece stra
te de cărbune cu grosimi 
sub 2 metri, strate canto
nate în special în perime
trele întreprinderilor mi
niere Uricani, Lupeni, Vul
can, Aninoasa, Petrila și 
Livezeni. Caracteristicile 
acestor strate sînt deose
bit de diverse. Spre exem
plu, grosimea aceluiași 
strat se păstrează constan
tă în cadrul blocurilor, 
dar diferă de la un. bloc 
la altul. Același lucru se 
întîmplă și cu înclinarea, 
care variază de la zero la 
peste 60 ds grade. Din

punct de vedere tectonic, 
pe lingă faliile care contu
rează blocurile în care sînt 
cuprinse, 
straiele 
2 metri, 
vent deranjamente 
mai mult sau mai 
dezvoltate.

Cu toate acestea, 
dițiile de zăcămînt ___
tite sînt favorabile folosi
rii mecanizării complexe. 
Realizările obținute pînă 
acum în Valea Jiului con
firmă această 
Cîteva exemple 
în acest sens : 
llricani, utilizînd un 
plex mecanizat cu deschi
dere de 1,1 — 1,4 metri, 
în stratul 15, cu o grosime 
medie de 1,4 metri s-a ob
ținut, în luna martie, o 
productivitate de 6,21 to-

con-
amin-

C

concluzie, 
elocvente 

la mina 
com

Petroșani oferă 
pentru stațiunea 
începutul seri-

șantierului, precum și tur
narea butoanelor la subsol.

Deci stadiul de execuție 
a obiectivului corespunde 
graficelor. Cu toate aces
tea, constructorii din Pe
troșani nu sînt mulțumiți, 
întrucît ritmul de lucru se 
situează sub posibilitățile 
actuale ale șantierului.

De cîteva săptăipîni s-au 
făcut intervenții la Insti
tutul de proiectări Hune
doara pentru a se deplasa 
proiectanții m șantierul 
din Petroșani, unde era 
nevoie de prezența lor. Din 
păcate proiectanții se lasă 
așteptați. După apelurile 
repetate din partea Gru
pului de Șantiere din Va
lea Jiului, proiectantul 
care trebuia să dea soluția 
de montare a grinzilor a 
făcut -aceasta doar telefo
nic (?!), iar cei care au 
proiectat centrala termică 
și instalația electrică nu 
s-au încumetat nici pînă 
în prezent să se deplaseze 
în șantier. De aceea lan
săm un Ș.O.S. urgent, pe 
adresa I.P.H. Deva, să tri
mită cît mai repede pro
iectanții la centrala termi
că a tipografiei, planșele 
pentru instalația electrică 
a aceleiași centrale, cit și 
planșele pentru stilpii și 
paharele de la rețeaua ter
mică aeriană, pe care nu le-au 
trimis odată cu proiectele, 
așa cum era normal, Altfel, 
actualul ritm de lucru va 
fi încetinit și lucrările vor 
întîrzia.

c. iovanescu
■ bineînțeles, și 

cu grosimi sub 
se intîlnesc frec- 

locale 
puțin

VĂ INFORMĂM

ing. Aurei BRÎNDUȘ. 
directorul I.M. Petrila

Ing. Ion DIACONII, 
director tehnic al 

I.M. Vulcan

(Continuări is. pag a 2-a)
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Buldozere și alte 
laje grele au început lu
crările de deviere a al
bie; rîului Jieț. De pe 
vechea albie de la Do- 
brești cursul apei va cur
ge pe o 
Predoni. 
portanta 
extragere
flat sub albia veche, de
vierea are importanță și

albie noua în 
Pe lingă im- 
econoraică de 
a cărbunelui a-

La I.M. Petrila. din ini
țiativa comitetului sindi
catului, a început vizita 
medicală periodică a lu
crătorilor întreprinderii. 
In fiecare zi, -între orele 
10—14, caravana medica
lă este deschisă, oferind 
muncitorilor posibilitatea 
de a-și face un control 
medical riguros. (C. Val.) 
e—■■—-—-

O vests îmbucurătoa
re pentru cei care vor să-și 
petreacă, deja, concediul.

de odihnă și tratament : 
O.J.T.
bilete 
Feli K. 
ilor — 7 și 8 mai. Locu
rile sînt, deocamdată, 
nelimitate. (A.II.) 
0------- -------- - •

Azi și mîine, pe 
ile încă înzăpezite 
jurul cabanej Buta, 
Retezat, se va desfășura 
concursul de schi „Cupa 
Minerul Uricani". cons- 
tîhd din probe alpine și 
fond. La concurs partici
pă reprezentanți ai aso
ciațiilor sportive din Va
lea Jiului. (V.S.).

pîrti- 
din 
din

N.R. într-o discuție tele
fonică avută ieri cu arh. 
Constantin Iaremski, di
rector adjunct al I.P.H., am 
primit asigurări că „luni 
sau marți problemelor de 
proiectare la Tipografia 
Petroșani li se vor da so
luții*.

Astăzi, se desfășoară, 
în paralel, la Casa de 
cultură din Petroșani și 
sala fostului club 
C.M.V.J., discoteci ale ti
neretului. Dezbaterile pe 
teme de etică, ambianta 
plăcută, tinerească și no
utățile „disco" 
te 
G.
se 
tă 
(M.B.).

prezenta- 
de cei doi disc-jokey, 
Nicolau și G. Tuțu, 
vor o invitație adresa

ta turor doritorilor.

I
I

I
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Tehnici și tehnologii folosite în abataje
(Urmare din pag. 1)

ne/post; la mina Vulcan, 
în stratul 18 (grosimea 1,3 
— 1,6 metri și înclinarea 
8—10 grade) cu un com
plex cu n deschidere de 
1,4 — 1,9 metri s-a ob- 
țint o productivitate de 
8,75 tone/post; la Petrila 
cu același tip de complex, 
în stratul 13, eu o grosime 
de 1,6 metri s-a obținut 
o productivitate de 7,5 
tone/post.

Pe parcursul exploată
rii complexelor s-au ob
ținut și 12 tone pe post 
ia mina Uricani și 19 
tone pe post la mina Vul
can.

O problemă în folosi
rea mecanizării complexe 
o ridică exploatarea stra
ielor de cărbune cu gro
simi sub 2 metri și cu 
înclinări mai mari de 25 
de grade. Dar și pentru 
această există soluții.

In urma rezultatelor 
obținute și a studiilor e- 
fectuate pentru mecani
zarea complexă a abata
jelor în strata cu .grosimi 
sub 2 metri, am ajuns la 
unele concluzii materiali
zate în variantele de do
tare tehnică pe care vi 
le prezentăm, stimați 
cititori, în continuare.

La straiele cu înclinare 
de pînă la 25 de grade 
și cu grosimi cuprinse 
între 0,7 și 1,4 metri se 
poate folosi susținerea 
mecanizată tip scut, cu 
tăierea cu pluguri glisan

te sau combine, iar la 
straiele cu grosimi între 
1,4 și 2,0 metri susține
rea mecanizată cu des
chidere variabilă, susți
nerea tip scut și susține
rea tip stivă, iar tăierea 
să se execute, de prefe
rință, cu combine de a- 
bataj.

La stratele cu înclinări 
de peste 25 de grave 
și grosimi intre 0.7 și 2

metri stat două variante 
posibtte: la înclinările
cuprinse între 25—60 gra
de este necesară o susți
nere cu scuturi prevăzu
ta cu elemente de stabi
lizare și antialunecare 
sau cuplate în grupuri de 
cita trei — sistem „Troi
că", iar tăierea, să se fa
că cu pluguri sau cu com
bine cu tracțiunea pe cre- 
malieră ; la înclinări de 
pește 60 de grade și gro
simi între 1,2—2,0 metri 
se pretează ramele păși- 
toare pentru exploatarea 
descendentă (tip Anina), 
cu scut din plasă sau ra
me pășitoare pentru ex
ploatarea secendentă cu 
rambleierea spațiului ex
ploatat.

l'entru stratețg cu. gro

simi între 0,4—0,7 metri 
ar trebui ca la înclinări 
sub 35 grade exploatarea 
să se facă cu instalație 
cu șnec, iar la înclinări 
de peste 35 de grade eX- 
platarea va fi fără pre
zența omului la front, și 
fără susținere, folosind 
plugul screper.

Dar. in vederea îmbu
nătățirii activității ex
ploatării cu mecanizare 
complexă, trebuie luate 
și alte măsuri : • utila
jele să fie mînuite de 
personal perfecționat, 
policalificat, în meseriile 
de mecanic, electrician, în 
hidraulică și minerit ; 
• să se cunoască detali
at în abataje fazele de 
lucru pe operații pen
tru folosirea optimă a 
timpului de lucru • lu
crările de pregătire să 
se realizeze la specificul 
abatajelor mecanizate, 
cu profile mai mari ; • 
pentru urmărirea desfă
șurării activității de trans
port și exploatare se va 
folosi, acolo unde condi
țiile permit, televiziunea 
cu circuit închis.

Aplicarea acestor teh
nici și tehnologii, per- 
fecționabile pe măsură 
ce se vor folosi, va con
duce neîndoielnic la.creș
terea producției de căr
bune realizată din aba
tajele frontale, sub ta
van natural, din stratele 
cu grosimi sub 2 metri.

Ionel Eftimie și Dumitru Turcu, doi dintre cei mai buni muncitori din 
secția galvanizare a S.S.K. Vulcan, sînt permanent preocupați de calitatea lu
crărilor pe care le execută. j.’oto : Gh. OLTEANU

Azi, vești din Petrila
UN NOU COMPLEX 

IN FUNCȚIUNE

In vederea creșterii con
tinue a producției și pro
ductivității muncii și la 
I.M. Lonea se depun stră
danii susținute pentru me
canizarea lucrărilor din 
subteran. Pe această li
nie se înscrie și introduce
rea. în abatajul frontal din 
sectorul III, condus de mi
nerul Dragoș Teleagă, a 
unui complex mecanizat 
de susținere și tăiere. Prin 
hărnicia și destoinicia e- 
lectrolăcătușilor și mine
rilor din brigadă, comple
xul a intrat în funcțiune.

SE ÎNFRUMUSEȚEAZĂ 
INCINTA MINEI

Există, la. I.M. lenea, 
un bun obi-cei ea în fie
care sîmbătă între anu
mite ore, muncitori de la 
suprafață să participe la 
activități cu caracter gos
podăresc. Zonele verzi au 
fost săpate și regenerate 
pe unde era necesar, ar
borii ornamentali . curățați 
de uscături, s-au efectuat 
curățiri de șanțuri și ca
nals nu numai în incintă 
ei și pe marginea drumu
lui. de acces spre mină. 
Lucrările de înfrumusețare 
și gospodărire a incintei 
nu se fac însă doar sim- 
bătă ci ori de cite ori es
te nevoie.

Petru VASIU, 
I.M. Lonea

MASURI
DE IGIENIZARE

Reziduurile, provenite ca 
urmare a defecțiunilor- la 
conductele de la instala
țiile sanitare din subso
lurile tehnice ale bkxairi- 
lor constituie foeane de in
fecție. Pentru a se evita 
'asemenea neajuns, E.G.C.& 
Petrila a întocmit un gra
fic de reparare a instala
țiilor de îa subsolurile teh
nice și curățirea rezidu
urilor, grafic cu date și 
responsabilități precise, 
Potrivit acestui grafic, lib
erările se vor terminaj la 
toate blocurile planifica
te, în termenele prevăzute.

Nicolae JOSAN, 
maistru E.G.C.L.

Programul
; Universității politice și, ;
■ <lc conducere Petroșani : 
: pentru zilele de 7, 8 și i 

9 mai 1979
SECȚIA ȘTIINȚA î 

î CONDUCERII, in ziua ; 
; de luni, 7 mai a.e.
• Cursurile se desfășoară : 

începind cu ora 17, du- ;
: pă cum urmează :

— grupa A — Cabi- : 
netul municipal de i

i partid ;
— grupele B, C, D și ; 

i E — Școala generală nr. ;
• 1 Petroșani.
î UNIVERSITATEA PO- i 
; LITIUA SI DE CON- : 
: DUCERE :
5 — anul I — marți, 8 i 
; mai a.e., ora 17, Ia i 
ș Școala generală nr. 1 
; Petroșani ; ;
: — anul II — marți, 8 : 
; mai a.e. ora 17, la Ca- ; 
î binetul municipal de ■ 
; partid ; i
: — anul III — miercuri, j 
; 9 mai a.e., ora 17, la î 
; Cabinetul municipal de i 
î partid.

O întîmplare 
pe stradă

Un grup de copii din 
Vulcan mergeau îm
preună cu educatoarea 
lor de la grădiniță spre 
cinematograf. Deodată, 
micuțul Carol Edveș a 
găsit un gliemotoc de 
bancnote a cite 190 de 
lei. Erau nouă la nu
măr. A arătat imediat 
educatoarei ce a găsit. 
Aceasta, firesc, a anun
țat organele de miliție. 
Peste puțin timp a so
sit și păgubașul, un 
pensionar. Intrînd în 
posesia banilor a mul
țumit călduros educa
toarei, aducînd totoda
tă cuvinte de laudă pă
rinților micuțului Ca
rol pentru educația bu
nă pe care o acordă co
pilului lor.

Petru GAINA, 
corespondent

l'n atac al echipei noastre străpunge bloca
jul adversarilor înscrind un nou gol.

Handbal
Victorie dificilă

Utilajul-Știința — C.S.M. 
Reșița 14—12 (10—7).
în cadrul unei etape in
termediare, joi a avut loc 
întîlnirea de handbal din
tre divizionarele B, Uti
lajul-Știința din Petro
șani și C.S.M. Reșița. La 
capătul unei partide dîrz 
disputate, gazdele au câș
tigat cu scorul de 14—12. 
la pauză 10—7. Meciul de
butează cu o bară a lui 
Clliga, apoi atac al oaspe
ților și 1—0 pentru aceștia. 
Același Gliga egalează din 
lovitură de la 7 n>. în con
tinuare scorul este favo
rabil cînd gazdelor, cînd 
oaspeților, pînă aproape 
de finalul primei repri
ze, cînd băieții noștri se 
detașează, reușind o suită 
de trei goluri.-Așadar, du
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pă prima repriză 10—7. 
După reluare, oaspeții au 
o spectaculoasă reveni
re și egalează la 11—11. 
Handbaliștii noștri nu ce
dează și, printr-o fru
moasă mobilizare în te
ren. iau din nou condu
cerea. Finalul este de-a 
dreptul electrizant. Țures- 
chi apără o lovitură de la 
7 m (a mai făcut-o o da
tă în prima repriză), oas
peții reușesc totuși să în
scrie, dar Pali și Gliga 
fac. ca scorul să devină 
favorabil gazdelor. De alt
fel Pali, Gliga și Tu- 
reșchi.s-âu dovedit re
marcabili. Aceeași remar
că pentru arbitrajul me
reu pe fază al craioveni- 
lor Pașek si Stefănescu.

C. ALEXE

Etapa a
— De peste opt ani im- 

brăcați tricoul echipei Jiul, 
pe care il apărați cu cinste 

. și devotament.
— Aici, la poalele Parîn- 

gului, în marea familie a 
fotbaliștilor de la Jiul, un
de, ca și la dv. la teatru, s-au 
perindat destui „actori", dar 
au rămas cei care au sim
țit pulsul minerilor și cursul 
Jiului, m-am format și eu 
ca om și ca fotbalist. Sigur 
că acest timp care s-a scurs, 
a fost presărat cu victorii și 
înfrîngeri, eu fiind aplau
dat sau fluierat la „scenă 
deschisă" de spectatori, ca
re vor totul sau nimic. Cînd 
am reușit să aducem Cupa 
României în Vale, suporte
rii ne-au înălțat osanale la 
ferestrele locuințelor ; a- 
cum, cînd traversăm o tre
cătoare eclipsă de formă, a- 
ceiași suporteri ne deranjea
ză noaptea copiii din somn. 
Or, ei ar trebui să știe că 
atunci cînd bihorenii și-au 
„băgat un punct în buzu
nar" pe terenul nostru, la 
mulți dintre noi le-au dat 
lacrimile. Era un semnal de 
alarmă. La București, am 
luptat din greu, dar ad
versarii noștri au fost mai 
buni. La Pitești, cînd punc
tul plutea în aer. arbitrul 
he-a spulberat orice spe
ranță. Acesta este fotbalul.

— Dar mîine Gigi Mul- 
fescu, ce-o să fie mîine ?

— Amintiți-vă că în 
tur noi am luat un punct 
la Tg. Mureș. Mîine, in
discutabil, le vom lua pe 
amîndouă. Acasă trebuie să 
cîștigăm totul. Numai ast
fel vom fi scutiți de griji. 
Și, vă rog să mai consem
nați. că mîine, nu pentru a 
răzbuna pe conjudețenii 
noștri, dar cred că vom 
reduce și clin negativul go
laverajului pe care-I a- , 
vem la ora actuală.

XXLX=a cu.„
— Apropo de CorVinul, 

primind vizita buzoienilor, 
va reuși să „evadeze" din 
subsolul clasamentului?

— Categoric. Prin înfrân
gerea Chimiei la București, 
unde Dinamo va lua o se
rioasă opțiune pentru ciș- 
tigarea titlului, și a Olimpiei 
la Tirgoviște (elevii lui Pro- 
ca vor neapărat un loc în 
primele patru), coechipierii 
lui Lucescu vor „sări" pe lo
cul 13 sau chiar 12, dacă a- 
vem in vedere și un eventu
al „egal" al craiovenilor la 
U.T.A.

— Credeți că, in general, 
va.. fi o etapă a gazdelor ?

— Aproximativ. Bihore
nii, chiar - dacă nu mai au 
șanse de supraviețuire în 
prima categorie, vor cîștiga

Avancronică
• Din nou un sfirșit de săptămînă bogat în fotbal.

Divizionara noastră A, Jiul, iși dispută, duminică, la ora 
17, cele două puncte, puse în joc avînd ca parteneră de 
întrecere pe A.S.A. Tg. Mureș. Dacă timpul va fi favo
rabil, tot pe stadionul Jiul va avea loc, în deschidere, și 
meciul formațiilor de juniori. La ora 11 se desfășoară și 
meciurile dintre divizionarele C, Minerul Lupeni — Glo
ria Drobeta Tr. Severin, Știința Petroșani — Metalul 
Hunedoara, precum și cele din campionatul județean a- 
vînd drept protagoniste Preparatorul Petrila — Auto Ha
țeg, Minerul Uricani — Parîngul Lonea șl Minerul Anl- 
noasa — I.G.C.L. Hunedoara. Sîmbătă. ora, 16,30, Se des
fășoară și meciurile din campionatul- municipal de fot
bal dintre I.G.C.L. Petroșani — Preparatorul Lupeni (te
ren Lonea), Minerul Bărbăteni — Fabrica de oxigen (te
ren Uricani). Terenurile de sport ale asociațiilor sportive 
C.F.R. Petroșani și Energia Paroșeni, găzduiesc, dumini
că, incepînd cu ora 9. turneele echipelor din școlile. ge
nerale, categoria 1.3X.-14 ani. seriile est și vest.

• Sîmbătă și duminică, de lă ora 9, pe/stadionul'Juil 
din Petroșani au loc întrecerile etapei municipale de te- 
tratlon din cadrul campionatului republican al sportivilor 
din școlile generale.

• Sala de sport din Petrila găzduiește duminică, ora 
10. etapa municipală a „Cupei U.T.C." la judo. (C.D.).

Gigi Muîțescu

în fața bănățenilor. Cel pu
țin din orgoliu. Studenții 
ieșeni, au ciștigat și la Ba
ia Mare. Elevii lui Mateia-, 
nu nu mai sînt, ce au fost,' 
iar ieșenii vor demonstra 
propriilor suporteri că pri
ma victorie din retur înre
gistrată acasă duminica tre- 
cută, nu e și ultima. La Ba
cău, ambițoiasa echipă a 
lui Traian Ioneseu, cred 
că de această dată va ceda 
un punct stehștilor care nu 
vor să iasMldin „plasa" 
trio-ului fruntaș.

— Observ că ocoliți intil- 
nirea dintre Sportul stu
dențesc și F.C. Argeș.

— Va fi un meci dificil, 
greu pentru ambele echipe, 
și deschis oricărui rezultat.

Corvin ALEXE
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Cultură *“ A rură — Artă

Poșta paginii

n mare și însemnat 
sector al literaturii 
inspirată din minerit 

îl ocupă poezia, răspîndită 
prin calendare minerești, 
ziare, reviste, fie prezentă 
în volume și plachete cu 
o tematică exclusiv mine
rească, fie în alte volume 
individuale ori culegeri 
colective. Tematica este 
bogată și variată : expri
mă ura împotriva exploa
tării, dezvăluie condițiile 
grele de muncă, sărăcia, 
mobilizează la luptă, se a- 
dăpostesc speranțe în vre
muri mai bune, se contu-

din literatura română : 
„Am fost îndemnați să .al
cătuim această culegere de 
versuri despre mineri în 
urma întrunirilor care s-au 
ținut de întîi Mai anul a- 
eesta în regiunea carboni
feră a Văii Jiului, 
nirile — la care, 
deauna acolo, 
multe mii de
mineri — s-au sfișit, 
ra, cu serbări. Acolo pro
letarii au cîntat, au dansat, 
iar copilandrii au recitat 
versuri. Ni s-a semnalat â- 
tunci că poezioarele „de
clamate" nu. erau potrivite

Întru
cât tot

ali asistat 
muncitori 

sea-

Din literatura 
cu tematică minerească [11]

POEZIA
V.VAW.7.T.V.VAW,W.V>VAV.Y.TAW.7.W,W.

rează profile de. mineri, se 
cântă bucuria muncii și a 
vieții din anii de după 

elogiază 
umanis-

vieții din anii de 
23 August 1944, 
curajul, bărbăția, 
mul, demnitatea, cinstea.

Cele mai reprezentative 
volume de versuri cu te
matică minerească sînt : 
„Strigăt" (1937) de L. Geor
gia, „Minerii" (1938) de 
Aron Cotruș, „Minerii din 
Maramureș" (1919) de Dan 
Deșliu, „Minerii din satul 
lui Crișa'n" (1949) și 
„Tulnice în munți" (1950) 
de Vlaicu Bîrna, „In mina ’ 
dc cărbuni" (1950) de V. 
Nieorovici și „în Țara 
Moților se face ziuă" (1953) 
de Al. Andri țoiu. Se mai 
pot aminti și alte nume de 
poeți care au inclus în vo
lumele lor și versuri des
pre mineri : D. Corbea 
(„Balada celor patru mi
neri"), AI. Șahighian („Gre
va minerilor"), D. Botez 
(„In mină"), Emil Isac („Mi
nerul"), Mihai Beniuc („Po
etul și minerul"), Rusalin 
Mureșan („Odihna") și alții. 
Consemnăm, de asemenea, 
și antologiile „Cîntecul mi
nerilor" (1935), „Cîntecul 
adîncului" (1975 și 1978), 
redactate de Nicolae De
leanu, Radu Ciobanu și 
respectiv Dumitru Dem. 
lonașcu.

Identificarea primului 
poet care a scris despre 
mineri este greu de făcut. 
După spusele lui N. De
leanu acesta ar fi Petru 
Furdui, el însuși miner 
din Abrud, care în 1818 a 
semnat poezia „Cotranță în 
stihuri". N. Deleanu a alcă
tuit o culegere de poezii — 
„Cîntecul minerilor" (1935). 
Volumul este precedat de 
un „Cuvînt înainte" care 
descrie viața și lupta mi
nerilor, reliefînd apoi și 
motivele care au alimen
tat ideea. redactării anto
logiei, prima de acest gen

mediului și nici semnifica
ției Zilei internaționale a 
Muncii — zi care nu este 
numai o sărbătoare, ci, 
simbolic, e zi de luptă 
muncitorească. Or, tinere
tul muncitoresc din Valea 
Jiului a citit, a învățat și a 
recitat la serbările de 1 
Mai (...) ce i-a căzut în mi
nă. Din această simplă 
constatare a ieșit cărticica 
aceasta". Paginile acestui 
volum adăpostesc douăzeci 
și șase de poezii semnate de 
nouăsprezece poeți, din ca
re se impun atenției D. 
Botez, A. Cotruș, I. Th. I- 
lea, Ion Pas, George Les- 
neă și Al. Șahighian. Re
gistrul tematic nu este 
prea bogat, autorii lor fi
ind preocupați în primul 
rînd de demascarea’ con
dițiilor de muncă („Prie
ten miner" de Al Negură;

Carnet
• Astăzi (ora 18,30) și 

niîine (ora 10) Teatrul de 
stat „Valea Jiului" pre
zintă, la sediu, spectacole 
cu piesa „Petru Rareș" 
de Horia Lovinescu, în, 
regia semnată de Florin 
Fătulescu. Același spec
tacol este programat și 
luni ■ (ora 19) în cedrul 
fazei inter județene a Fes- 
tivalului național ,.,Cîn- 
tarea României", ediția a 
Il-a.

• In zilele de 1 și 2
mai o parte dintre mem
brii cercului de turism 
„Parîng-Retezat" — care 
activează la casa de cul
tură din Petroșani — și 
ai clubului de turism al
pin „Solii Băniei" 
Craiova au efectuat 
preună o drumeție _
Munții Vîlcan ’ (cabana

din 
îm-
In

e L. 
sub-

Cris-
N.

" de 
curat",

„Strigăt de mină"' < 
Deleanu ; „Scrîșnet 
pămîntean" de V. 
tian ; „Minerul" de 
Gherculeseu, „In mină 
D. Botez ; „Aur 
„Țară de slugi" și ,,De vor
bă azi, pentru altă zi" de 
Ion Th. Ilea ; „Templul cei 
nou" de E. Relgis; „Parc-aș 
fi de o mie de ani", „Mi
nerul" de A. Cotruș). a tra
gediilor umane („Șomer" 
de P. loanid, „Catastrofă 
în mină" de Al. Șahighian, 
„Accident de muncă" de 
V. Frimu), solidarizîndu-se 
cu cei care, nemaiputînd 
îndura umilințele, foa
mea și exploatarea, au a- 
les calea grevei („Greva 
minerilor" de Al. Șairi- 
ghian ; ..Greva de la Ani
na" de T. Scarlat).

Emoționantă este „Scri
soarea lucrătorului din mi
nă" de L. Bratoloveanu, 
prin care,un fiu, la fel ca 
ostașul din 
de la 
George 
rînduri duioase,

„O scrisoare 
Muselim-Selo“ de 

Coșbuc, trimite 
liniștitoa

re, dar patetice, pentru 
mama sa. In realitate să
nătatea lui este șubrezită 
și zilele-i sînt .numărate: 
„Numai că, vezi tu, mamă, 
cîtcodată, / cînd fiul tău 
Se-apleacă trudnic pe lo
pată, / îl prinde, fără ves
te, o tușă dușmană / care-1 
muncește așa, ca o rană".

Din poezia „Săpați 
neri..." de G. Lesnea 
bate încrederea în 
vremuri mai bune pe care 
Ie trăiește azi minerul : 
„Săpați mineri, în suflete 
și-n mină, / Să iasă visul 
lumii la lumină. / Izbiți 
mereu cu grele târnăcoa
pe, / Nădejdile din noi 
să se dezgroape. / Purtați 
prin beznă treze felinare, / 
Să prindem fericirea vi
itoare".

mi- 
răz- 
alte

Prof. Mircea MUNTEANU

Straja, vîrful Straja, Pa
sul Vîlcan, Poiana lui 
Mihai Viteazul, Schela). 
Scopul excursiei a fost 
vizitatea și depunerea de 
flori la monumentul is
toric din Poiana lui Mi
hai Viteazul, comemo
rând trecerea (decembrie 
1600) domnitorului spre 
Transilvania prin Pasul 
Vîlcan.

• In sala teatrului din 
Petroșani a avut loc du
minică faza orășenească a 
concursului „2050 de ani 
de la formarea primului 
stat dac centralizat și 
independent", manifesta
re educativă organizată 
de Consiliul municipal al 
pionierilor. Cuprinzînd 
diferite probe (literatură, 
geografie, istorie, sport, 
artă), concursul a stimu
lat participarea a 8 echi
paje, cîștigător fiind cel 
de la Școala generală nr. 
5 Petroșani.

Pe scena Casei de 
cultură evoluează for
mația corală a I.M.P. — 
cîștigătoarca medaliei 
de aur la Festivalul ar
tei studențești.

Foto : Gh. OLTEANU

MIRCEA DEMIAN, 
U.E. Paroșeni : întâlni
rea despre care ne-ați 
scris este o inițiativă cul
turală frumoasă, contri
buind în egală măsură la 
stimularea poeților ama
tori și a interpreților mu
zicali. Cînd mai au loc 
asemenea manifestări (am 
înțeles că a fost doar un 
început), informați-ne o- 
perativ, pentru a le pu
tea consemna.

ION SA VA. 
VIOREL BURCEA, 
peni ; VIORICA 
MENI. Lupeni ; 
Ț1CA PISLEAG, 
can ;
GHEORGH IȚA ITITESC, 
Petroșani — Din cînd în 
cînd am întâlnit și versuri 
frumoase.
luați legătura eu 
olurile și cercurile 
Lupeni, Vulcan sau 
troșani, să participați la 
întâlnirile lor de lucru, 
iar conducerile acestora 
să ne trimită lucrările li
terare.

MARIA 
Petroșani:

Vulcan ;
Lu-

CLI- 
FRAN- 

Vul- 
MIHA1 PASCARU,

Este bine să
cena- 

dln
Pe-

CANTEMIR, 
Secretariatul 

facultății care doriți s-o 
urmați vă va clarifica 
nedumeririle despre în-

scrierea la concursul de 
admitere în învățămîntul 
superior.

CONSTANTIN S., Lu
peni : N-am înțeles, 
care cinematograf il 
veți în vedere ? (
nea și comportarea 
lizată la spectacole 
un domeniu de 
tare deplină a opiniei pu
blice, care trebuie să 
sancționeze abaterile de 
la normele de conduită 
socială.

DAN UNGUREANU, 
Petroșani : Elevii din-, 
tr-o clasă formează un 
colectiv care exercită și 
o influență educativă. A- 
șadar, acțiunea dv., a tu
turor, îl poate disciplina 
pe colegul excentric.

VIOREL AVRAM, Vul
can : Ar fi fost bineve
nit un profil al poetului 
Emil Isac. Dar nu în for
ma prea didactică în ca
re l-ați scris. Așteptăm 
alte corespondențe, cu o 
notă stilistică personală, 
așa cum ne trimiteați al
tădată.

VASILE ARDELEA- 
NU, Petroșani : Luați le
gătura direct, fără rezer
ve; cu conducerea școlii. |

pe 
a-

Ordi- 
civi- 
este 

man i fes-

UN NOU FILM ROMANESC

Incepind <le luni, la cinematograful „Vnirea" din Petroșani va fi prezentat 
filmul „Clipa", ecranizare a romanului cu același titlu al scriitorului Dinu Să- 
raru, producfie a Casei de filme 5.

In distribuția filmului, realizat de regizorul Gheorghe Vitanidis, se află 
Gheorghe Cozorici, Ion Dichiseanu, Violeta Andrei, Sebastian Papaiani, Ema- 
noil Petruț, Mitică Popescu, Leopoldina Bălănuță, Rodica Tapalagă, Margareta 
Pogonat, Olga Tudorache, Octavian Cotescu, Valeria Seciu.

Cronica filmului MâSCâ de apă

Doar aparent e cam 
bătrîioasă pelicula „Mas
ca de apă" turnată cu do
uăzeci și unu de ani în ur
mă de către studiourile en
gleze. Doar aparent, zi
cem, deoarece pe generi
cul acestui film polițist a- 
flăm cîteva nume i 
mente atractive, care 
rantează calitatea 
Mai întîi, scenariul 
Peters Myers și Jimmy 
Sangster se inspiră din- 
tr-un roman al lui Anthony 
Dawson, despre care știm 
că multă vreme s-a bucu
rat de aprecierile citito
rilor pentru fantezia de
bordantă, derivată, după 
unii, din logica Agathei 
Christie și din Hitehcoch. 
Regizorul filmului este 
Guy Green, cel care a sem
nat o peliculă agreabilă, 
bine primită de noi — 
„Plimbare în ploaia de 
primăvară". Da capitolul 
actori, două nume foarte 
cunoscute : Peter van Eyck 
(de neuitat în „Salariul 
groazei" și, ca partener al 
Nadjei Tiller, în „Rose-

real- 
ga- 

lui..
I lui

marie", prelucrînd faimoa
sa afacere Nitribitt) și 
Mandy Miller (fosta vedetă 
din „Dansează mica doam
nă"). Dar, bineînțeles, va
lențele filmului „Masca de 
apă" trebuie căutate în el 
însuși, și nu în foste suc
cese memorabile care îl 
aureolează indirect.

„Masca de apă“ este un 
film polițist izbutit, deru
lat pe un fundal de suspi
ciuni bine dozate, menite 
să scoată în relief dimen
siunile deloc neglijabile a- 
le unui război psihologic 
ce se dă între două părți 
beligerante cu forțe ega
le : tînăra Candy și male
ficul Decker, tatăl ei 
treg. Atât gustul sigur 
lui Guy Green, cît și

•>/

vi- 
al 

ta
lentul nuanțat al lui Pe
ter van Eyck asigură ac
țiunii o tensiune constan
tă, ceea ce conferă, la rîn- 
dul ei, povestirii bizare și 
nu lipsită de o 
cruzime rafinată, 
tentă dramatică, 
montele se revelează 
nele pe altele, cultivînd 
surpriza frapantă, și ast-

oarecare 
consis- 
Eveni- 

u-

tei aflăm (ori mai exact 
intuim pînă la ivirea pro
belor incontestabile) că 
mama Iui Candy n-a fost 
victima unei sinucideri, 
șa cum nici 
tatălui ei nu 
manipulațiile 
criminale.

Cracteristic
Iul lui Guy Green de a ve
dea genul polițist este fap
tul că din filmul său lip
sesc violența și celelalte 
recuzite tipice producți
ilor mai noi, în care ab
sența ideilor abundă.

In altă ordine de idei, 
filmul mai este agreabil și 
dintr-un alt motiv, mai 
special 1 el este elaborat 
dincolo de orice clișeu, ce
ea ce nu se poate spune 
despre pelicule mai re
cente. Dat fiind faptul că 
după două , decenii de la 
premiera sa absolută, 
„Masca de apă" are o pros
pețime uimitoare, nu . e 
greu de presupus că el fu
sese un mare succes de pu-, 
biic și initial.

a- 
de moartea 
sînt străine 

unei mîini

pentru fe

C. ALEXANDRESCU
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Deschiderea Tîrgului internațional 
de primăvară „TIBCO“ 

internațional al
și a Salonului 
chimiei

(Urmare din pag. 1)

corespondenți ai presei 
străine.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au lost întîm- 
pinați, la sosire, cu deo
sebită căldură, cu senti
mente de aleasă stimă și 
prețuire de mii de bueu- 
roșteni.

Grupuri de tineri le-au 
oferit buchete de flori.

Edițiile din acest an ale 
manifestărilor expoziționa- 
lc internaționale de la 
București ilustrează poten
țialul crescînd al industriei 
noastre, înaltul ei nivel de 
tehnicitate. calitatea și 
competitivitatea . crescândă 
a produselor realizate de 
întreprinderile românești, 
posibilitățile sporite., ale 
economiei naționale de a 
participa la diviziunea in
ternațională a muncii, la 
schimbul mondial de va-, 
lori materiale.

Ca țară-gazdă, România 
este principalul expozant : 
27 de întreprinderi de co
merț exterior prezintă, pe 
o suprafață de aproximativ 
18 500 mp, în pavilioane și 
pe platforme exterioare, 
produse reprezentative, 
realizate de peste 150 de 
centrale industriale, uni
tăți de producție, de cerce
tare și proiectare.

Oferta românească cu
prinde o gamă largă de 
produse din toate catego
riile ce definesc profilul 
tîrgului, capabile să răs
pundă într-o tot mat largă 
măsură exigențelor mereu 
în creștere ale cumpără
torilor interni și de peste 
hotare.

La actuala ediție a tîr
gului participă, de aseme
nea, de două ori mai multi 
expozanți externi, 'în com
parație eu prima ediție.

Vizita începe eu pavilio
nul rezervat industriei ti- 
șoare, ale cărei numeroase

exponate oferă o imagi
ne cuprinzătoare a rezul
tatelor obținute în âceșt 
sector de bază al produc
ției bunurilor de consum.

Au fost vizitate în con
tinuare pavilioanele in 
care sînt expuse produse 
ale- industriei electronice și 
electrotehnice, forestiere și 
materialelor de construcții, 
produse ale industriei a- 
limentare, mașini și uti
laje destinate industriei u- 
șoare.

Secretarul general al 
partidului se oprește a- 
poi în sectorul industriei 
românești de autoturisme 
și ea larg reprezentată la 
ediția din acest an a tîr
gului. Sînt expuse, între 
altele, primele tipuri de 
autoturisme ARO-10, rea
lizări recente ale între
prinderii mecanice Mus
celul din Cîmpulung și al
te noutăți din acest do
meniu.

Vizita continuă la pa
vilionul românesc din ca
drul Salonului internațio
nal al chimiei, care reflec
tă, prin bogăția exponate
lor potențialii! mereu în 
creștere al acestei ramuri 
de vîrf ă industriei noas
tre, care în cel de-ai. 35-lea 
ân de la eliberare exportă 
700 de produse ale sale în 
110 țări de pe toate con
tinentele, ponderea pro
duselor qhimice și petro
liere în totalul exporturi
lor României ridieîndu-se 
la circa 25 la sută.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din oonducerea de p»rtid 
și de stat au vizitat apoi 
pavilioanele și standurile 
expozanților de peste ho
tare.

I.a cea de-a VI-a ediție 
a Tîrgului. internațional de 
primăvară și cei de-al 
treilea Salon internațio

nal al chimiei participă: 
peste 500 de firme din 31 
de țări de pe toate: conti
nentele.

In pavilioanele rezerva
te participanțiior de pes
te hotare, președintele 
Nicolae/ Ceaușescu a fost 
salutat cu deosebită cor
dialitate de șefii misiuni
lordiplomat! ce, de direc
torii pavilioanelor țărilor 
respective, de reprezen
tanții firmelor expozante, 
de oameni de afaceri și 
specialiști.

La plecarea din Com
plexul expozițional, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
to v ară ș a Elena 
Ceaușescu sînt salutați cu 
aceleași calde sentimente 
de dragoste și stimă cu u- 
rale și ovații de miile de 
bueureșteni prezenți la . a- 
ceastă prestigioasă mani
festare economică inter
națională.
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iembrie: Hop, și apare 
maimuța ; Republica : 
Vremea zăpezilor ; U- 
nirea : Masca de apă.

LONEA : Poliția este 
învinsă.

ANINOASA : Detec
tiv particular.

VULCAN:
rin miliardar

LUPENI —
Intre oglinzi 
Muncitoresc : 
rii de vișină,

UR1CANI: Compania 
a 7-a sub clar de lună.

Nea Mă-

Cultural: 
paralele ;

Sîmbu-
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13.15
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TV,
limbă

..limbă

prinz.

14,35
15,05

16,10

16,35

Prezențe 
românești

• Aflate de peste do
uă săptămîni într-un 
turneu în Italia, o for
mație din orchestra 
simfonică și corul Ra- 
dioteleviziunii române 
au prezentat spectacole 
în zece mari orașe ita
liene. In fața unui pu
blic numeros, au fost 
prezentate lucrări apar- 
ținînd compozitorilor 
George Enescu, Alfred 
Alessandrescti; precum 
și piese din tezaurul 
muzicii universale.

• In orașul columbi
an Popayan, capitala 
departamentului Cauca, 
s-au desfășurat . Zilele 
culturii românești. Cu 
acest prilej, la Univer
sitatea Cauca a fost pre
zentată o expoziție fo- 
todocumentară româ
nească, au avut Ioc ex
puneri pe teme privind 
construcția societății so
cialiste multilateral dez
voltate în țara noastră, 
la care au participat nu
meroși profesori- și stu- 
denți.

Orientul
NAȚIUNILE UNITE 4 

(Agerpres). — Președintele 
Comitetului special perma
nent al O.N.U. pentru stu
dierea problemei exercitării 
drepturilor inalienabile a- 
le poporului palestinian. 
Medoune- Fall (Senegal), a 
adresat Consiliului de Se
curitate .o scrisoare în ca
re își exprimă îngrijorarea 
în legătură cu o decizie re
centă a guvernului israe- 
lian de a înființa două noi 
așezări în teritoriile arabe 
ocupate. Ilotărîrea in acest 
sens, se relevă în scrisoa
re, este incompatibilă cu 
numeroase rezoluții ale 
Consiliului de Securitate și 
Adunării Generale. „Ase
menea acțiuni nu au nici 
o validitate legală, nepu- 
tînd decît agrava tensiuni
le din zonă și submina e- 

. .. forturile în direcția pro
movării unei soluționări 

E juste și durabile „a proble
mei Orientului Mijlociu’1.

CAIRO 4 (Agerpres). — 
Egiptul a cerut convocarea 
unei conferințe islamice la 
nivel înalt consacrată e- 
x amin arii problemei sec
torului arab al Ierusali
mului, considerată a avea 
o importanță deosebită 
pentru instaurarea păcii

S.W.A.P.O. condamnă 
provocările regimului
rasist de la Pretoria

LUSAKA 4 (Agerpres). 
— Un comunicat al Orga
nizației Poporului din Afri
ca de Sud Vest (SWAPO), 
publicat la Lusaka, relevă 
că regimul rasist de la Pre
toria pregătește noi pro
vocări armata împotriva 
Zambiei șl Angolei — sta-' 
te africane independente, 
în acest scop, precizează 
declarația, în ultimul timp, 
regimul minoritar sud-a- 
frican a concentrat trupe 
și armament în nordul Na
mibiei, în zona de grani
ță cu Zambia și Angola.

în același timp, conti
nuă declarația SWAPO. în 
Namibia- autoritățile de 
ocupație rasiste au declan
șat operațiuni de arestări 
în masă în rîndul activiș

tilor SWAPO și al tuturor 
acelora care se pronunță 
împotriva ocupației R.S.A. 
în Namibia. Prin aceste 
acțiuni,; regimul rasist de 
la Pretoria încearcă să înă
bușe mișcarea de elibera
re din Namibia, condusă de 
SWAPO, singurul reprezen
tant legitim al poporului 
din acest teritoriu, să ins
taureze un regim marione
tă la Windhoek,

Organizația Poporului 
din Africa de Sud Vest 
reafirmă hotărârea sa de 
a continua lupta pînă la 
deplina independență a 
Namibiei, în pofida orică
ror acte ilegale și provo
cări ale regimului rasist 
din R.S.A.

Mijlociu
în Orientul Mijlociu, in
formează agenția M.E.N. 
Reluînd un comunicat al 
Ministerului egiptean al 
Afacerilor Externe, agen
ția citată precizează că 
viitoarea conferință a mi
niștrilor de externe din 
țările islamice, programată 
să șe desfășoare începînd 
de Ia 8 mai in orașul FOș 
(Maroc), trebuie să pregă
tească reuniunea la nivel 
înalt în problema Ierus ali- 
mului.

CAIRO 4 (Agerpres). — 
Republica Arabă Egipt a 
hotărât să rupă relațiile 
diplomatice cu Republica 
Djibouti, ca răspuns la o 
măsură similară adoptată 
de această țară față de E- 
gipt, a anunțat un purtător 
de euvînt al Ministerului 
egiptean al Afacerilor Ex
terne.

MORTALITATEA 
INFANTILA PE GLOB
Problema mortalității 

infantile pe glob este 
mai miilt o chestiune de 
organizare socială decît 
medicală —: scrie „La li- 
bre Belgique", care ci
tează surse ale Organiza- 

. ției Mondiale a Sănătății. 
Numai șapte maladii, 
printre care difteria, te- 
tanosul și poliomielita 
provoacă anual decesul 
a peste 10 milioane de 
copii, deși în prezent e- 
xistă vaccinuri eficiente, 
iar imunizarea unui co
pil necesită... trei dolari 
anual. Cu atît mai mult, 
cu cit numai prin mă
suri eficiente, adoptate 
pe plan social, poate fi 
combătută eficace o al
tă principală cauză a 
mortalității infantile : 
malnutriția și subnutri
ția, care fac ravagii, în 
special în rândul copiilor 
din cele mai sărace țări 
ale lumii.

RISCURILE 
FUMATULUI 
LA VOLAN

Fumatul la volan se 
înscrie printre cauzele 
cele mai frecvente ale 
accidentelor de circula
ție — au constatat spe
cialiștii, austrieci în cursul 
realizării , unui studiu a-

Pe scurt Pe
ÎN PREZENȚA președin

telui federal al Republicii 
Austria, Dr. Rudolf Kir- 
chschlaeger, la Academia 
austriacă de științe a avut 
loc festivitatea academică 
prilejuită de decernarea 
premiilor „Gottfried von' 
Herder11 pe anul 1979. Prin
tre laureații acestui pres
tigios premiu pe acest an 
se află Suto Andrâs, scri
itor din Republica Socia
listă România,

CONVORBIRII^ între 
Todor Jivkov, președinte
le Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, și cancela
rul federal al R.F.G.. Hel
mut Schimdt, s-au încheiat 
prin semnarea unei decla
rații comune, în care se 
afirmă dorința părților de 
a dezvolta relațiile între 
cele două țări.

APROXIMATIV 120 000 
de învățători și profesori 
de la școlile de stat din

supra evenimentelor ru
tiere din țară. Ei âu sta
bilit că un șofer oare 
fumează obosește mult 
mai repede, reacțiile sa
le sînt mai lente, apar 
semne de nervozitate, se 
produce o diminuare a 
„vigilenței" față de si
tuația, în schimbarea 
continuă, de pe arterele 
de circulație. Autorii stu
diului au apreciat că, în

FAPTUL DIVERS

medie, fomătul , consti
tuie cauza- a pe-te 2 590 
accidente grave de circu
lație pe an.

SECETA
Ministrul mauritanian 

al dezvoltării rurale, Ba 
Oumar, a arătat că, în 
prezent, în țară se înre
gistrează „o situație cafas.. 
trofală11 datorită unei se
cete îndelungate. Defici
tul în produse alimenta
re, pgntru oameni și a - 
nimale, a menționat el, 
se ridica, deja, la începu
tul anului 1979, la 47 000 
tone, și dacă nu se vor 
primi ajutoarele cores
punzătoare situația riscă 
să se agraveze în conti
nuare. El a cerut autori
tăților regionale să mobi-

scurt Ii Pe scurt
Grecia, precum și ingineri 
și agronomi, membri ai 
personalului spitalicesc au 
declarat vineri o grevă de 
48 de ore.

LA BEIJING s-au des
chis lucrările sesiunii Co
mitetului Federației tine
retului din întreaga Chină 
care are înscrisă pe ordi
nea de zi orientarea și sar
cinile Federației tineretului 
în noua perioadă, revizui
rea statutului organizației 
și alegerea noii conduceri.

ÎN CAPITALA R.P.
CHINEZE au început joi 
lucrările celui de-al 19-lea 
Congres al Federației stu
denților din. întreaga Chi
nă, Pe ordinea de zi a 
Congresului sînt înscrise 
prezentarea raportului de 
activitate al conducerii Fe
derației, adoptarea unor 
amendamente la statutul 
organizației, alegerea nou
lui Comitet de conducere.

lizeze populația la efec- j 
luarea unor acțiuni de * 
împădurire, pentru-a fri- | 
na extinderea deșertului. î 
NINSORI IN AUSTRIA \ 

Un val de aer rece ; 
s-a abătut asupra Aus- : 
triei. în majoritatea re- : 
giunilor acestei țări 
mercurul termometrelor 
a scăzut pînă la zero gra
de, iar în zonele de deal 
și de munte a nins. In u- 
nele locuri, grosimea 
stratului de zăpadă a a- 
tins -80 de centimetri, iar 
viteza vîntului a fost de 
aproape 100 de kilometri 
pe oră. Pe șosele s-au 
produs perturbări ale 
traficului de automobile.

INUNDAȚII IN 
COLUMBIA

Potrivit unor știri di
fuzate duminică la Bogo
ta, numărul persoanelor 
afectate de' inundațiile 
provocate de recentele 
ploi torențiale este de 
600 000, care vor trebui 
probabil evacuate din 
zonele amenințate. După 
cum au anunțat autorită- . 
țile, peste 30 de persoa
ne și-au pierdut viata din 
cauza acestui fenomen, 
mai ales în zona răsări
teană a țării. Numeroase 
drumuri sînt impractica
bile, comunicațiile fiind, 
de asemenea, întrerupte 
în anumite regiuni co
lumbiene.

18,50
19,00
19,30

Curs de 
spaniolă.
Curs de 
franceză.
Concert de
Corespondenții ju
dețeni transmit...
Muzică populară. 
Reportaj TV : Pe 
coordonatele dez
voltării ■— Băi coi. 
Muzică ușoară. 
Publicitate.
Reportaj : Expozi
ția artistului . Ion 
Gheorghiu.
Reportaj TV ; Oa
meni în alb.
Povestea lemnului 
care pîntă.
Agenda culturală. 
Clubul tineretului. 
Săptămîna politi
că internă și in ter
nă țjonâlă. 
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Strălucită soli
prieteniei, colabo
rării și solidarită
ții. Vizita tovară
șului Nicmlae 
Ceaușescu -în Re
publica Zambia. 
Teleencîclopedia. 
Film serial : 
spatele ușilor 
citise. Episodul

a

i
I

21,25

In 
in -

9..
Melodii românești 
de ieri și de azi.

21,45

RADIO
știri.5,00 Buletin de

5,05 Ritmuri, matinale.
6,00 Radioprogrăriiul di
mineții. 7,00 Radiojur
nal. 8,00 “ '
sei. 8,10 
lodiilor. 
de știri.
radio. 10,00 Buletin de j 
știri. 10,05 Revista li- ' 
terară radio., 10,40 Le
gendă și dor — balade 
și jocuri populare. 11,00 
Buletin de știri. 11,05 
Atlas'cultural. 11,2'5 Dis-

1 coleca „U". 12,00 
lețiri de știri. 12,05 
comoara 
nostru. 12,45 
componistic : 
roveanu. 13,00 
la 3. 
club.
16,25 
18,00 
Romanțe, cînteee de vo
ie bună și melodii con
certante; 20,30 Azi, 
România. 20,40 
te sonore. 22,00 
jurnal, 22,30 Ring 
dans. 0,05-6,00 Non stop 
muzical nocturn.

Revista pre-
C'.urierul . me- 
9,00 Buletin 
9,05 Audiența

Bu-
Din 

folclorului
Medalion 

Aurel Gi-
De la 1

Meri di an15,00
16.00 Radiojurnal. 

Radiorecording.
Orele scrii. 20,00

LOTO

,Z<lj . -. în 
Caden- 
Radio- 

de I 
I

Rezultatele tragerii
Loto din 4
Extragerea

15 44 85 75
Extragerea

14 86 80 3 82 16 88 1.
FOND de cîștiguri 

984 279 lei, din care 
report la cat. I 232 357

inai 1979
I : 53 62

40 24 79 
a Ii-a : 28
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