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PARTIDUL COMUNIST ROMÂN
stindard al luptei pentru înfăptuirea 

celor mai înalte idealuri ale poporului

I.U.M.P. Se verifică 
funcționalitatea organe
lor de susținere ale 
noilor combine de aba-

5

J

Se împlinesc, astăzi,
de ani de la înființarea 

JPț; tidului Comunist Ro-, 
Anâ'n — detașament de a-
vangardă al mișcării mun-, 
citorești din țara noastră, 
continuatorul celor mai î- 
naintate tradiții de luptă 
ale poporului român pen
tru libertate și dreptate so
cială.

Constituit ca expresie a 
cerințelor obiective ale dez
voltării societății romă- ... . ------ — ---------
nești în anii de după pri- fundamentale ale națiunii 
mul război mondial, ani 
.măreați de creșterea avîn- 
tului revoluționar al ma
selor și adîncirea contra
dicțiilor social-economice, 
partidul comunist și-a în
temeiat întreaga activitate 
pe principiile marxist-leni- 
nismului, pe care le-a a- 
plicat creator la condițiile 
și particularitățile specifi
ce ale țării noastre, scopul 
său final fiind înlăturarea 
.exploatării și asupririi și 
.construirea societății fără 
Clase, societatea comunis
tă. Din primul an al intră
rii pe scena politică a 
țării, partidul comunist a 
desfășurat o intensă acti- 
yitate politică și organiza
torică în coordonarea uni
tară a efortului pentru în
făptuirea unor i 
transformări sociale.
terzis după numai trei 
partidul comunist 
continuat activitatea 
condiții de ilegalitate, con
tribuind activ .la mobiliza
rea forțelor progresiste ale 
societății în lupta desfășu
rată pentru înlăturarea ex-

58 ploatării capitaliste și a 
fascismului, pentru demo- 

.crație și socialism. Succe
sele repurtate de-a lungul 
anilor, m momentele de! 
grea încercare la care a 
tost supus, s-au ■ datorat - 
dezvoltării continue a le
găturii sale cu masele, si
tuării sale pe cele mai î- 
naintate poziții ale mișcă
rii muncitorești și demo
cratice din țara noastră. 
Ca.exponent al intereselor

adinei
In- 

ani, 
și-a 

în

noastre, partidul comunist 
a organizat și condus re
zistența antifascistă și 
lupta pentru răsturnarea 
regimului antonescian, 
pentru ieșirea României 
din războiul împotriva U- 
niunii Sovietice și alătura
rea ei la coaliția antihitle- 
riștă. "

încununarea acestor 
strălucite lupte prin actul 
istoric, de răsunet interna
țional. al insurecției na
ționale armate antifasciste, 
și antiimperialiste, din au
gust 1944, a marcat înce
putul Unei noi ere în Via-, 
ța României. Partidul co
munist a acționat, în con
tinuare, pentru susținerea 
luptelor antifasciste pînă 
la victoria finală împotri
va mașinii de război ger-' 
mane. Pe plan intern, a 
inițiat elaborarea platfor
mei—program a Frontului 
Național Democratic care 
avea drept scop instaura
rea în țara noastră a pri
mului guvern democratic. 
Devenit principala forță 
politică a țării în urma

Partidu-i o forță. Cea 
mai puternică forță pe ca
re a avut-o vreodată po
porul nostru. O forță că
lită în luptă, dobîndită 
prin muncă, abnegație și 
dăruire.

De 58 de ani, partidul 
se înalță sub ochii noștri. 
Tot mai șus, tot mai pu
ternic. Intr-o societate de 
lumină, fericire și viață 
nouă. O cetate nouă pe 
care peste douăzeci de mi
lioane de oameni — băr
bați și femei, tineri și 
vîrstnici, romani, ma
ghiari, germani și de al
te naționalități — o ridică 
din sudoarea muncii 
cu trudă și hărnicie.

Forța cetății vine 
forța oamenilor. A 
două milioane de < 
niști care se află zi de zi 
în primele rînduri. La 
ctitoria cetății sînt așeza
te nume de aur care au 
militat pentru dreptate și 
libertate, pentru o viață 
nouă șl fericită : Ștefan, 
Mirceă, Doja. Horia, Cloș
ca, Crișan, Tudor... Nu-

lor,

•. din 
celor 

comit -

Forța 
eetătii 

de eroi la care se a-me
daugă numele celui din
ții bărbat al țării, tova
rășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care i-a dat 
partidului lumină și 
goare. Cel care a 
că partidul stnlem 
așa cum sîntem.

Forța cetății se 
din firea noastră 
toare, care nu se 
cu automulțumirea, 
mite nedreptatea, 
sau minciuna. Din 
odihna noastră, a 
lui amînat peste 
din cutezanța, gîndului 
vigoarea brațelor cu 
ne făurim bunurile 
teriale.

Partidu-i o forță, 
roasă și puternică, 
de 58 de ani înalță 
minată cetate 
tea cea mai 
cea mai dreaptă și mai 
umană, intr-o țară înflo
ritoare.

Di
spus 
noi,

traye 
cuteză- 
împacă 
nu ad- 
falsul 

ne- 
somnu- 
noapte, 

Șt 
care 
ma-

Vigu- 
care 

o mi-.
- societa-
luitiinbasă,

Valeriu COANDRAS
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La I.U.M.P. au intrat în 
execuție două tipuri de 
combine de abataj) CA-l 
și CA-2, primele ‘combine 
de producție românească 
ce se execută: cu numai 
15 la sută import de com
pletare.

Privim, admirativ pe 
omul din fața noastră, 
probabil fiindcă ne spli
ne toate acestea atît. de 
firesc, deschis, de parcă 
a aduce îmbunătățiri 
substantiate unor utilaje, 
a crea, ta înțelesul ptlr a'

Era aproape de sfîrși- 
tul schimbului I, dar aici, 
la I.U.M.P., în secția au
tomatizări nimeni nu pri
didea cu lucrul. Pe ingi
nerul Nicușor Vulpe, șe
ful secției îl găsim greu. 
Ne explică, 
cu o mînă 
(pentru că n-a rămas în 
„foaie de boală") că vine 
de acolo, de unde se execu
tă „mastodonții". Bănuim 
că e o expresie 
între cunoscători 
pitim din ochi.

Pînă de curînd, 
murește 
noi reparam combine de 
abataj și o făceam bine. (Continuare în pag. a 2-a)

gesticulînd 
bandajată

folosită
și -1 is-

(Continuare în pag. a 2-a)

ne la— 
interlocu torul,

Foto : Ion LICIU

Mircea BUJOKEȘCU

cameraa

victoriei în alegeri din 
1946, partidul comunist a 
început aplicarea. . progra
mului politic, economie, 
social și cultural elaborat ; 
încă din toamna anului 
precedent, de Conferința 
Națională din 'octombrie 
1945. O legică desfășurare 
a evenimentelor a condus 
la abolirea monarhiei și 
proclamarea Republicii 
populare, act care a mar
cat începutul revoluției 
noastre socialiste.

In anii liberi ai Repu
blicii, sub conducerea par
tidului comunist, pe bază 
unei linii politice clarvă
zătoare, efortul creator al 
poporului a fost orientat 
spre înfăptuirea unor o- 
biective mărețe : dezvol
tarea forțelor de producție 
și industrializarea țării, în

de exploatare Una dintre variante, „în 
suveică", în esență ar con
sta în următoarele: se
extrage prima cameră de 
sub acoperiș între două 
preabataje transversale și

si mecanizarea
Metoda 

prin abataje cameră are»
o pondere mare în produc
ția de cărbune a Văii Jiu
lui, pondere care se va 
menține ridicată și în vi
itor. Dar, actuala metodă ■ 
se caracterizează printr-un 
mare efort fizic depus de 
mineri, consumuri mari de 
materiale (în special lemn), 
productivități scăzute etc.

Acestea sînt, de fapt, 
motivele pentru care 
ne-am orientat studiile 
spre mai multe variante a- 
le unei metode de exploa
tare care să. ofere posibili
tatea mecanizării operați
ilor de abataj, înlocuirii 
lemnului și punerii aera- 
jului din abataj sub de
presiunea generală a minei.

menținînd deschisă aceas
tă cameră se extrage în 
retragere camera alătura
tă. Pentru asigurarea ae- 
rajului sub depresiunea ge
nerală a minei, la extra
gerea camerei în retragere, 
se montează lîngă masivul 
de cărbune un canal din 
tuburi metalice cu diame
trul de 800 mm.

Metoda a fost experi
mentată la mina Vulcan,, 
iar noua tehnologie și o 
parte din utilajele conce
pute și construite au la ba
ză idei originale care au 
fost brevetate. Din nota de 
constatare întocmită de 
conducerea minei Vulcan 
în urma acestei experi
mentări de pionierat ci
tăm ; „Concepția preconi
zată de mecanizare com
plexă în abatajele cameră 
este bună ; principiile de 
lucru ale utilajelor experi
mentale sînt corespunză
toare și au o comportare 
satisfăcătoare oferind o 
bază pentru îmbunătățiri; 
se reduce consumul de 
lemn prin micșorarea den-

șitații de armare de la 1,42 
stîlpi/nip la 1,2'6 stilpi/mp; 
consumul .^xploziv și 
capse este, de asemenea, 
redus față de vechea teh
nologie de lucru ; prezin
tă siguranță mărită la 
susținerea provizorie a a- 
batajului; reduce efortul 
fizic în mod deosebit și fo
losește mecanisme simple 
la mînuire".

Tot la mina Vulcan a a- 
vut loc o nouă fază de 
experimentări îh subteran 
cu utilaje mai perfecționa
te — grinzi pășitoare mai 
ușoare și cu pas mărit, în
cărcător mai ușor și cu pu
tere sporită, stilpi hidrau
lici SVJ-400 și cu grinzi 
de funie. Susținerea cu 
stil pi hidraulici și grinzi 
de funie a fost folosită în 
preabataj și abataj. întrea
ga cameră a fost susținută, 
metalic, materialul lemnos 
fiind folosit numai acci-

Prof. dr, ing. Nicolae 
ILIAȘ, Institutul de mine 

Petroșani
Ing. Dan SURULESCU, 

directorul l.ivi. Lupeni

(Continuare in pag. a 2-a!

Lucrările de igienizare vor începe în luna mal...

Indisciplina tot în mai va
Incontestabil, igieniza

rea unităților cu profil a- 
limentar nu este o proble
mă minoră, lipsită de im
portanță, ci dimpotrivă, de 
modul de î 
cesteia, depinde în

răit vopsite de multă vre
me, grătare murdare, bu
tucul nu era curățat, deși 
era ora 10. Cîrligele erau 
puse la voia întîmplării. 

rezolvare al a- Echipamentul de protecție
i.i mare al personalului muncitor

măsură calitatea produse- nu era curat. Referitor la
lor respective. Pornind de aceste nereguli, stăm de 

vorbă cu Nicolae Suciu ca
re ne informa că „halatele 
de protecție trebuie schim
bate ori. de cîte ori este 
nevoie și întotdeauna în
treprinderea asigură acest 
lucru''. Realitatea, după 
cum s-a văzut nu confir
mă. .

Vizităm în continuare 
sala de fabricație, sala de 
afumare și fierbere, ma
gazia de depozitare,- unde

la această cerință, ne-am 
îndreptat pașii spre secția 
de mezeluri din Petroșani. 
Însoțiți de Ion Tripon, se
cretarul organizației de 
partid, și Dineu Duț, șeful 
secției, intrăm în sala de 
tranșare. Aici, ne dăm u- 
șor seama de o serie de 
nereguli ; depozitarea căr
nii nu se face corespunză
tor, potrivit instrucțiuni
lor, pereții și ușile nu e*

constatăm... aceleași nere
guli. Utilaje neîntreținute, 
rafturi nevopsite, geamuri 
sparte etc. Cum e firesc, 
ne interesăm și de vizita 
medicală a personalului 
muncitor, Maistrul Nicolae 
Dirna, ne pune la dispozi
ție numai șase carnete ce 

la 
oa
la 
să

atestă vizita medicală 
zi. „Celelalte sînt la 
meni, pentru a merge 
policlinică" — încearcă 
se justifice interlocutorul. '

Verificăm, de asemenea, | 
condica de prezență, 
vezi și să nu crezi .. 
30 de muncitori cîți erau

Să 
din

Constantin GRAURE

(Continuări ir. pag. a 2-a)

VA INFORMAM

„Cînd voi crește mare“ 
este titlul spectacolului 
semnat de Mircea Suciu 
pe care Teatrul de pă
puși din Craiova îl pre- 

. zintă în Valea Jiului. In 
Petroșani, cei mici pot 
viziona spectacolul inli
ne, la ora 10, în sala Ca
sei de cultură. (C. Val.) 
♦-----------------------------

La faza pe localități tt 
concursului „Sanitarii 
pricepuți“, au. fost desem
nate echipajele care vor 
reprezenta școlile gene
rale și liceele la etana 
municipală (10 mai). Uri- 
caniul va fi reprezentat 
de Școala generală. Lu
peni — de Șc. gen. nr. 
2, Vulcan — Șc. gen. nr 
5. Petroșani — Șc. gen 
nr. 6. Petri la — Șc. ger 
nr. 6. (T.V.)
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APARTAMENTELE
sînt bun obștesc; să le îngrijim 

simț
mentelor, noi remediem pe 
loc micile defecțiuni, iar 
unde nu este posibil, solici
tăm operativ sprijinul pen
tru a nu se dintruge acest 
bun obștesc dat în folosin
ță.

Vasile Apostol, blocul 12: 
„Îngrijirea blocului în oare 
locuim este o obligație a 
fiecărui locatar. Cum îl 
păstrăm și îngrijim, așa îl 
avem. Mai sînt însă copii 
care zgârie pereții de la 
casa scărilor;- trântesc ușile 
de la intrare. Munca de e- 
ducare trebuie s-o facă pă
rinții, fiecare locatar, dar 
zic eu, că un rol important 
ne revine nouă, membrilor 
de partid oare avem dato
ria să creăm o opinie de 
masă împotriva acelora ce 
deteriorează acest bun obș
tesc".

La blocul 3 de pe strada 
7 Noiembrie s-au zugrăv-it 
de curând casele scărilor. 
Inițiativa aparține unui 
grup de buni gospodari de 
pe scara I. Tînărul Iosif 
Korom, împreună cu Virgil 
Chelaru, Ioan Marton, Va
sile Petrișor, au zugrăvit 
și încă frumos și de cali
tate ireproșabilă casa scă
rilor. Și astfel locatarii au 
contribuit cu bani doar la 
procurarea materialelor, 
zugrăvirea fiind executată 
voluntar de către locatari^ 
sus amintiți. La curățenia 
de după zugrăveli au parti
cipat, cu mici excepții, a- 
proape toți locatarii. Mo
bilizați de exemplul celor 
de pe scara I, același lu
cru l-au făcut și locatarii 
scării ă Il-a.

Merituos este faptul că, 
majoritatea locuitorilor din 
blocurile orașului Uricani 
întrețin și îngrijesc cu 
simț de răspundere aparta
mentele, spațiile de folo
sință 
verzi, 
ce nu 
acest _ __________
doar cîțiva dintre acei ale 
căror apartamente sînt de
gradate din cauza lor: 
Constantin, Duman, strada 
7 Noiembrie,. Simion Leon- 
țe, de pe strada Republi
cii, Constantin Timișan,

cu mult
Constructorii din Uricani 

lucrează cu șîrg pentru, 
terminarea unui bloc cu 70 
de apartamente, pentru a-1 
da în folosință la 30 iunie 
1979. Acest bloc se adaugă 
celorlalte 50 ale Urioaniu- 
Jui, însumând 2020 de a- 
partamente confortabile în 
care trăiesc mai bine de 
5000 locuitori din cei 7600 
cit are orașul, împreună 
cu localitățile aparținătoa
re. Pentru construirea a- 
cestor blocuri și întreține
rea fondului locativ, statul 
nostru alocă sume impor
tante.. 1’ deci firesc ca pe 
fiecare om al muncii să-1 
preocupe îngrijirea și păs
trarea acestui bun obștesc 
oferit de statul nostru cu 
generozitate spre folosință, 

Scopul raidului nostru a 
fost de a constata cum 
sînt îngrijite și păstrate 
de locatari apartamentele 
și spațiile de folosință co
mună. La blocul nr. 12, de 
pe strada Muncii, ordinea 
și curățenia domnește pre
tutindeni. Incepînd de la 
parter și pînă 1® ultimul 
etaj -întâlnim curățenie : 
pereții sint ornați cu 
ghivece de flori, fixate pe 
suporturi forjate, lucruri de 
mină cusute cu gingășie și 
migală de locatare, tabouri, 
draperii la intrarea în fie
care apartament.

„în cei doi ani de cînd 
s-a dat blocul în folosință 
—■ ne spunea responsabila 
de scară Maria Serghiuță 
—■ în urma consultării tu
turor locatarilor, suportu
rile pentru ghivecele de 
flori au fost comandate la 
atelierul școlii, casa scări
lor s-a zugrăvit prin 
contribuția bănească a fie
cărui locatar. Pentru a 1'eri 
de stricăciuni ceea ce am 
făcut s-a convenit închi
derea, în fiecare seară, a 
ușii de la intrarea în bloc. 
Pentru aceasta fiecare lo
catar posedă cheie de la 
intrare. Merită a li su
bliniat faptul că toate a- 
partamentelc de pe scara 
noastră sînt curate, bine 
întreținute", Elisabela Făi- 
niș, apartamentul 54 : 
„Pentru a evita deteriora
rea prematură a aparta-

Dumitru CRIȘAN

La raionul de pîine al magazinului nr. 58 din 
Vulcan, vinzătoarea Ioana Oneasă asigură o servire 
promptă si civilizată.

Foto : Gh. OLTEANU

strada 1 Mai, loan 
. strada 23 August și 
vreo cîțiva locatari

Duca, 
încă 

ce do
vedesc nepăsare față de 
păstrarea acestui btin obș
tesc dat lor spre folosință. 
Poate că din aceste rânduri 
vor trage, concluziile ne
cesare toți acei ce nu-și 
îngrijesc cu simț de răs- ' 
pundere casa în care lo
cuiesc, că se vor încadra 
în rândul celor ce dovedesc 
responsabilitate de buni 
gospodari față de această 
avuție obștească inestima
bilă și de folosință.. înde
lungată.

din Aninoasa

comună și zonele 
Mai sînt însă unii 
se pot lăuda că fac 
lucru. Enumerăm

l
j Angajament, cu puternic suport
I
I
U
I
I
J
I
I
)
IJ
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»

L ‘curaj să te apuci să eons-.
. frui'FKif i n r^m'hînă. . fteruii-

I

de îndeplinire la I.U.M.P
(Urmare din pag, 1)

cuvîntului, ar fi un lucru 
cu totul și cu totul obiș
nuit. E un motiv în pluș 
pentru care a afla mai' 
mult devine necesar.

La combina de abataj 
CA-1 lucrează o echipă 
condusă de. lăcătușul Va
sile Rusu, un tînăr de 27 
de ani, clujean la obâr
șie, dar stabilit în Vale 
acum opt ani. El și cole
gii de muncă Mircea Rus, 
Dorel Voicu, Dănuț Poe- 
nar, Ladislau Tirea, Ti- 
beriu Chirian și alții răs
pund de execuția combi
nei. N-au stat la îndoială 
nici un moment cînd au 
început treaba, deși e un

truiești o combină. Repa»; 
râseră ei atîtea, le știau 
„dedesupturile", dar de 
aici și pînă a li se încre
dința cîteva modele din 
lemn, fără documentație 
și volum de lucru, după 
care să construiască un

utilaj de mare complexi
tate era un drum care nu
putea fi parcurs decât cu 
entuziasm și dăruire to
tală, Și nu le-au lipsit 
nici entuziasmul, și nici 
dăruirea. Acum pregătesc 
subansamblele organe
lor de tăiere, reductoarele 
„mastodontului". De ce îi 
spun așa ? Pentru că uti
lajul care urmează să 
producă în minele de lig
nit, sau, în condiții spe
ciale, și în minele 
huilă, seamănă t cu 
mastodont. Iată*cum, 
imaginația lor, plină 
idealuri cutezătoare, 
cești minunați muncitori 
își „alintă" produsele 
trudei lor ! Dacă au greu
tăți ?

— Sint, dar trec, mai 
bine zis trecem noi peste 
ele, le depășim, nu se 
poate să ne învingă, sin- 
tem un colectiv prea unit, 
la noi spiritul de echipă 
nu e doar o „vorbă", ni 
se destăinuie comunistul

de 
un 
în 
de 
a-

Vasile Rusu. Și, deși ter
menul de execuție a com
binei este prevăzut pen
tru luna octombrie, do
rim, și o s-o punem în 
funcțiune în cinstea săr
bătoririi a 35 de ani de 
la Eliberare.

Cînd rostea aceste cu
vinte, în glasul tânărului 
comunist Vasile Rusu vi
bra un fior lăuntric, pe 
care ți-1 dă numai satis
facția muncii împlinite, 
încrederea în tine și ai 
tăi. Sigur, cutezanța echi
pei lui Rusu rezidă și din 
mîndria că lcrează într-o 
întreprindere a cărei pro
ducție are, în 1979, un 
coeficient de înnoire de 
95 la sută. Este aceasta? 
dincolo de ceea ce poate 
exprima o cifră, o reali
tate evidentă, o confirma
re a faptului că la 
I.U.M.P. munca înseam
nă, în accepțiunea depli
nă ' a termenului, trecerea 
de la cantitate la o cali
tate nouă, superioară.
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Se înfrumusețează 
comuna

Gospodarii comunei 
noastre s-au angajat să 
realizeze, în accest an. prin 
mun< ă voluntar-patriotică, 
obiective edilitare și de în
frumusețare în valoare de 
3 150 000 lei. Bilanțul rea
lizărilor dc pînă acum a- 
rată că valoarea lucrărilor 
edilitar-gospodărești efec-. 
tuate prin munca patrioti
că a locuitorilor se ridică 
la 2 100 000 lei. Curățirea 
albiei pîrîului Aninoasa, e- 
fectuarea unor lucrări de 
canalizare, amenajarea 
drumurilor din Iscroni, re-: 
pararea podețelor sînt doar 
cîteva din lucrările reali
zate.

Chemarea a găsit 
ecou

Inițiativa de a lansă 
chemare la întrecere gos
podărească intre circum
scripțiile electorale comu
nale aparține cetățenilor 
circumscripției electorale 
nr. io, în frunte cu deputa
ta Ileana Sichitiu. Cum e- 
ra și firesc, chemarea a 
găsit ecou la toate circum
scripțiile electorale din lo
calitate și astfel întreagă 
comună s-a transformat in
tr-un adevărat șantier al 
frumosului. Tineri și vînst- 
nici au muncit la alinierea 
gardurilor, curățirea șan
țurilor, amenajarea zonelor 
verzi, plantarea de arbori 
și arbuști ornamentali, a- 
menajarea locurilor de joa
că pentru copii. S-a muncit 
cu sîrg și în cursul săptă^ 
mânii, dar zilele de sîmbă- 
tă și duminică au fost a- 
fectate îndeosebi muncilor 
voluntar-patriotice. Au o- 
ferit un bun exemplu per
sonal loan Borca, Gheore 
ghe Bănicioiu, Laura Moi- 
siu, Nandra Ceuță, Mihai 
Nedesca, Traian Crețu, Va
sile Costache și alți mem
bri ai comitetelor de ce
tățeni.

Iosif ȘIMO, 
învățător

(Urmare din pag. 1)

îmbunătățirea tehnologiei
(Urmare din pag. 1)

banda jări. 
prilej s-a expe- 

și recuperarea 
metalice 
protecția

dental, pentru 
Cu acest 
cimentat 
susținerii 
five, sub 
lor pășitoare.

Dar, pentru că 
SVJ-400 are o 
mare 
kg - 
pentru ușurarea manevră
rii si 1----------
Astfel pentru 
stâlpului s-a realizat un 
d ispozitiv simplu acționat 
de fluidul utilizat la po
zarea sa, iar pentru redu
cerea greutății stîlpului și 
pentru economisirea de 
metal s-a proiectat, reali
zat și experimentat uzinal 
un stîlp hidraulic cu ele
mente din mase plastice 
care a dat rezultate bune. 
Cercetările în acest dome
niu continuă.

Deși rezultatele experi
mentărilor de pînă acum 
au fost pozitive, la folosi
rea grinzilor pășitoare s-au 
întîmpinat unele dificul
tăți legate de numărul 
mare de comenzi la depla
sare și de stabilitatea grin
zilor în faza de retragere 
și dirijare a tavanului. Și 
astfel constatările practi
ce ne-au determinat să 
concepem un scut solidar 
dc susținere provizorie și

defini-
grinzi-

stâlpul 
greutate 

— aproximativ 140 
s-au căutat soluții

reducerea greutății, 
ridicarea

de răpire cu comenzi hi
draulice centralizate. Scu
tul a fost realizat și expe
rimentat la suprafață, în 
incinta minei Vulcan, și 
se așteaptă de un an avi
dul C.M.V.J, pentru intro
ducerea în subteran.

Pentru mecanizarea în
cărcării, în complex cu 
scutul s-a prevăzut să lu
creze un încărcător cu 
rampă statică, care, de a- 
semenea, a fost construit 
și experimentat uzinal.

Apreciem că reușitele 
principale reliefate de cele 

prezentate sînt următoarele:
• mecanizarea încărcării 
în abatajele cameră • fo
losirea instalațiilor de per
forat • susținerea provi
zorie metalică în front (cu 
grinzi pășitoare sau scut)
• susținere metalică defi
nitivă (recuperabilă) în a- 
bațajele cameră și preaba- 
taje cu stâlpi hidraulici și 
grinzi de funie ceea ce e- 
chivalează cu eliminarea 
lomnului ca material de 
■susținere.

La realizările obținute, 
la perfecționarea tehnolo- 
giei și-au adus un prețios 
sprijin specialiștii între
prinderilor miniere Vul
can, Aninoasa, Dîlja și Pe
trii®, cei ai I.U.M.P., 
I.R.I.U.M.P. și I.C.P.M.C.

tărirea economiei, perfec
ționarea relațiilor dc pro
ducție, transformarea so
cialistă a agriculturii, dez
voltarea științei, învăță- 
minUllui și culturii, adânci
rea democrației stșcialiste, 
creșterea continuă a nive
lului de trai al poporului.

In luna iulie 1965, Con
gresul al lX-ldaal parti
dului a trasat direcțiile ' de 
dezvoltare a țârii nbasțre. 
in vederea continuării pe 
o treaptă superioară a pro
cesului de desăvârșire a 
construcției socialiste. Anii 
care au urmat, cei mai lu
minoși din tumultuoasa 
istorie a poporului român, 
ale căror realizări sînt 
strâns legate de activitatea 
prodigioasă a secretarului 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
au fost străbătuți de mu
tații din cele mai profun
de. Conferința Națională a 
partidului din decembrie

1967 a aprobat măsurile 
de perfecționare a condu
cerii și planificării econo
miei, de organizare și con
ducere științifică a între
gii vieți sociale, precum 
și principiile de bază, ale 
îmbunătățirii organizării 
administrativ.- teritoriale, •

din iulie 1972 au contri
buit ]a întărirea forței or
ganizatorice a partidului și 
lărgirea democrației socia
liste. Pe noile baze create, 
Congresul al Xl-lea a a- 
doptat Programul de edi
ficare a societății socialis
te multilateral dezvoltate

corespunzător noii etape 
în care a intrat țara noas
tră. In august 1969, Con
gresul al X-lea a adoptat 
directivele de anvergură 
ale trecerii la construirea 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Plenara 
C.C. al P.C.R. din noiem
brie 1971 a adoptat un vast 
program ideologic, de e- 
ducare a membrilor de 
partid, a tuturor oamenilor 
muncii. Hotărârile elabora
te de Conferința Națională

și înaintarea României 
spre comunism, cartă fun
damentală a partidului, 
însușită de întregul popor.

Forță politică conducă
toare, ale cărei obiective 
sînt pe deplin corespunză
toare idealurilor și aspira
țiilor poporului, “ 
Comunist Român 
nat și acționează 
secvență pe plan 
pentru întărirea

Partidul 
a acțio- 
cu con- 
extern, 
unității 

țărilor socialiste și victo
ria cauzei socialismului,

pentru apărarea păcii și 
întărirea prieteniei între 
popoare, ■ pentru instaura
rea unei noi ordini econo
mice și politice internațio
nale, bazată pe dreptate și 
egalitate intre toate state
le lumii.

Retrospectiva realizări
lor dobândite de poporul 
român, sub conducerea 
partidului comunist, scoate 
în evidență unitatea tot 
mai strînsă dintre partid și 
popor, încrederea deplină 
a națiunii în forul ei: po
litic conducător, în juste
țea cauzei pentru care lup
tă. Este cauza pentru care 
s-au jertfit înaintași de 
frunte ai partidului, m anii ■ 
grei ai ilegalității, cauza 
spre care a năzuit de vea
curi poporul nostru : o
viață liberă, tot mai lumi
noasă, într-o țară liberă, 
tot mai prosperă, în care 
oamenii își clădesc viitorul 
neclintiți în hotărârea de a 
atinge cele mai înalte cul
mi ale civilizației comu
niste.

Indisciplina tot în mai va fi
(Urmare din |>ag. 1)

în schimbul I, în ziua de 
26 aprilie 1979, 18 nu sem
naseră condica. Din regis
trul de control spicuim cî
teva însemnări ale eontro- 

ț lului efectuat în 21 martie 
1979 de medicul veterinar 
Emil Gherman : „Depozi
tarea ' cărnii în sala de 
tranșare se face numai a- 
tîrnat, și nu pe jos. De
pozitarea să se facă în așâ 
fel încât carnea să nu vină 
în contact cu pereții sau 
tavanul. Se vor lua măsuri 
ca echipamentul de pra

tecție să fie schimbat ori 
de câte ori este nevoie". 
Controlul oamenilor mun
cii efectuat în 22 martie 
și 12 aprilie ac, semnala : 
„Întreprinderea necesită 
a fi introdusă în repara-; 
ție capitală cu toate uti
lajele și agregatele, vop
sirea și zugrăvitul încăpe
rilor să se iacă cât mai 
grabnic". Aceasta fiind si
tuația de fapt, i-am adre
sat o întrebare tovarășului 
Ștefan Pârdos, directorul 
Centrului de. contractări, a- 
chiziție și ■ industriali
zarea cărnii:

și,
vor 

igie-

— Cînd vor începe 
bineînțeles, când se 
termina lucrările de : 
nizare a fabricii ?

— In prima decadă 
lunii mai vom începe 
crările de reparații și în
treținere, atât a încăperi
lor, cit și a utilajelor. Ac
ționând în acest sens, con
ducerea unității, organiza
ția de partid au luat deja 
unele măsuri cu privire la 
aprovizionarea, cu mate
riale. Avem la ora actua
lă asigurat în cantități su
ficiente văr, ciment, vop
sea. Toate lucrările, mai

a
1U’

puțin cele de vopsitorie, se 
vor face cu forțe proprii. 
Faptul că am fost sufocați 
cu comenzi din. partea be
neficiarilor, I.C.S.A. și 
A.P, a făcut ca lucrările 
de igienizare să nu se facă 
pînă în prezent. La acest 
lucru a mai contribuit în
tr-o' măsură destul de ma
re și timpul, care nu a fost 
destul de prielnic pentru 
efectuarea lucrărilor., Ori
cum, cred că pînă la fine
le lunii mai totul va fi. 
gata în problema igieniză
rii. Drept pentru care pro
mitem că vom reveni și' 
noi spre a consemna ce 
s-a făcut.
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FOTBAL, DIVIZIA A

‘Jiul — A.S.A, Tg. Mureș 5-0 (3-0}

De la învingători nu putem remarca pe nimeni...

FOTBAL, DIVIZIA C

Dumitrache înscrie pentru Știința

Minutul 45 — Bucurescu 
execută o lovitură de colț, 
balonul devine parcă o lo
vitură de biliard, respins 
în două rânduri de apără
torii adverși, Bădin îl re

ia cu sete în plasă și... 3—0. 
Abia pauza a dat prilej’ 
suporterilor Jiului să co-, 
menteze fazele primei re
prize a întâlnirii cu milita
rii mureșeni, fiindcă fa- 
voriții lor nu le-au oferit 
(și bine au făcut) răgazul 
necesar. De multă vreme 
Jiul n-a evoluat cu atîta 
ambiție, fiecare jucător a 
•depășit eu aplomb sarcini
le compartimentului său 
specific, astfel n-a fost mi
rare că Rusu și Petre Gri- 
gore au centrat sau au 
șutat spre buturile lui Vun
vulea, iar lancu a acțio
nat și în propriul careu 
cu scopuri defensive. De 
fapt, întreaga echipă s-aț 
dăruit în teren, mobilita
tea jucătorilor a permis 
și desfășurarea cu multă 
imaginație a unor faze 
spectaculoase, în fața că
rora elevii lui Tiberiu Bo
ne au rămas adesea „piro
niți". in special Bucurescu, 
bine flancat de Rusu, a 
creat breșe adinei pe aripa 
dreaptă, pentru a fi stopat, 
Gali (ajutat de coechipieri 
eu aceleași „arme"), l-a 
„secerat" cu consecvența 
gestului ultim de rezisten
ță. La o asemenea fază, 
în min. 20, Mulțescu exe
cută excelent lovitura li
beră și, din careu, lancu 
o reia cu capul înspre bu
tul drept al lui Vunvulea: 
1—Suita de atacuri jiu- 
liste are din nou sorți de 
izbîndă în min. 35, cînd 
am consemnat o combina
ție de. mare rafinament 
tactic. Balonul este tranș- 

1 erat de Mulțescu spre stin
gă la Stoica, mijlocașul 
Jiului schimbă brusc direc
ția de atac spre Bucures
cu, care, după o fentă, șu- 
tează în colțul sting : 2—0,

La reluare, oaspeții îl 
trimit pe Fanici în vîrful 
liniei de atac, noul intro
dus Bozeșăn combină mai 
bine cu Boloni și Hajnal, 
replica neașteptată porneș
te însă de la scorul de... 
4—0. Ce se întâmplase în 
min. 48 ? Ciupitu trecuse 
în slalom printre adversa
rii de pe aripa dreaptă, 
centrarea sa n-a fost in
terceptată de centralii mu
reșeni și Bucurescu, venit 
la întîlnire, a lobat balonul 
peste Vunvulea, în plasă. 
„Șperiați" de acest gol — 
niciodată formația militară 
n-a avut o asemenea ne
șansă pe terenul din Pe
troșani — jucătorii gazde
lor acuză o cădere psihică 
de scurtă durată. Fanici 
ratează (53), șutul lui Bi
ro I este blocat de Moise 
(57), mereu mai bun de la 
meci la meci. Din min. 63 
însă la cîrnia jocului se re
instalează Jiul. Pe
tre G r i g o r e pa
sează lui Cassai, înaintașul 
nostru își aduce aminte de 
zilele sale de glorie de la 
Sportul studențesc, îi drib
lează pe Biro I, Varodi și 
Unchiaș, șutează cu s.ete 
dintr-un unghi dificil, în 
colțul lung, înscriind cel 
mai frumos gol al partidei. 
Un minut mai tîrziu, după 
o combinație Mulțescu —< 
Bucurescu — lancu, Bucu
rescu repetă „figura", de

pe aripa opusă, dar șutul 
stăuse ridică deasupra 
transversalei cu cîțiva cen
timetri. Se remarcă, cu toa
te golurile primite, Vunvu
lea (mai ales ia „capul" 
lui Bădin din min. 66), ra
tează Bucurescu, Cassai și 
Stoichiță, dar și mureșenii 
ies din „carapace" încer-i 
cînd reducerea handicapu
lui. Bădin intervine salu
tar în fața lui Biro I (72), 
Boloni greșește de ■ puțin 
ținta (78), șutul iui Both’II 
este barat de Moise (80).

Partida ia sfîrșit astfej 
cu scorul de 5—0, de la 
învingători nu putem re
marca totuși nici un nume, 
fiindcă toți au jucat exce
lent, chi'ar și Adam și Gu- 
ran, introduși spre final, 
au lăsat complexele de in
ferioritate în vestiar. Lec
ția de duminică demons
trează convingător că a- 
tunci cînd se mobilizează 
exemplar, formația Jiul, 
indiferent de „blazonul" 
adversarului, are șanse de 
reușită. Dar, o asemenea) 
comportare trebuie să a- 
ducă primăvară perpetuă 
în inimile suporterilor, re- 
trezite la entuziasm. de a- 
ceastă categorică victorie, 
nu să se constituie într-o... 
floare rară,

Andrei APOSTOL

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
METALUL HUNEDOARA 
1—0 (1—0). Numeroși spec
tatori din Vulcan și stu- 
denți din Petroșani au fost 
prezenți, duminică, pe sta
dionul „Minerul", atrași 
probabil de „debutul" în. 
teamul studențesc a unui 
nume de marcă în fotbalul 
românesc, Florea Dumitra
che. Hunedorenii sosiseră 
la Vulcan cu intenția de
clarată de a realiza un X 
sau 2, pentru că altfel soar
ta lor divizionară era se
rios periclitată. Meciul a 
oferit, în primele 10 mi
nute, atacuri insistente ale 
jucătorilor de la Știința 
la poarta hunedorenilor, 
dar Truică, Popescu, Col- 
ceac ratează sistematic o- 
cazii bune de finalizare, 
cum de altfel, în min. 14, 
la o centrare excelentă a 
lui Hanganu, Ghițan a 
reluat milimetric peste 
poartă. Considerând parcă 
sfertul de ceas de tatona
re încheiat, Dumitrache 
speculează o eroare de 
marcaj a oaspeților și în
scrie la o centrare de pe 
partea dreaptă a excelen
tului (în acest meci) Han
ganu. Din acest minut 17, 
istoria partidei a fost scri
să de brigada de arbitri 
din Cluj-Napoca, cu Io6if 
Rusu la centru, care — 
este drept, au alergat cu 
dăruire, însă nu în favoa
rea fotbalului, găsind in
terpretări ale fazelor în

„stil propriu", deranjante 
și pe alocuri penibile. Re
venind la jocul propriu- 
zis, am remarcat lipsa de 
concentrare în fazele de 
atac a studenților, ratările 
lui Gulea, Popescu, Col- 
ceac, Seceanschi dînd po
sibilitatea oaspeților să ia
să mai curajos spre poarta 
lui Bogheanu, care însă a 
avut de apărat doar 4 șu
turi. Repriza a doua, după 
înlocuirea lui Dumitrache, 
dă prilej de replică jucă
torilor de la Metalul, dar 
atacurile acestora purtate 
fără orizont sînt blocate 
de Hanganu, Truică, Ghi- 
țan, Chițac.

Studenții au jucat rela
tiv bine, .vioi, însă au abu
zat în acțiuni personale, 
fără șansă în fața unei a- 
părări dure, avînd în Mi- 
culescu un „maestru" dțt 
gen. De fapt, imaginea de 
ansamblu a partidei poate 
fi dedusă și dintr-o casetă 
tehnică : 13 cornere pentru 
Știința, 6— Metalul, 8 lo
vituri pe spațiul porții gaz
dele, 4 — oaspeții, 15 șu
turi „afară" Știința ; 10 —<• 
Metalul, restul acțiunilor 
putînd fi încadrate, fără 
dubiu, la capitolul „joc tac
tic".

Ștefan COSTEA

Al treilea gol al Jiu
lui.

l oto : I. LIC1U

La juniori, Jiul — A.S.A. 
0—2 (0—0)

Minerul Lupeni — 
Gloria Drobeta Turnu Severin 2-0 (0-0) 

oaspeții, într-o situație 
delicată în clasament, în
cearcă să structureze oj
formație ambițioasă. In
rîndul noii promovate e- 
voluează doar trei nume 
mai cunoscute — Mus- 
chici, Trașcu și Preda, cei
lalți echipieri sînt foști 
sau actuali juniori ai ini
mosului antrenor Ilinoiu., 
Cu toate acestea, în prima 
repriză, replica mehedin- 
țenilor a fost demnă de 
toată lauda, multe baloane 
s-au lovit la mijloc de 
masivul Ghealdîr. Era to
tuși evident că minerii se 
vor detașa, Dosan, într-o 
zi de excepție (senzaționa
lă lovitura sa liberă, cu 
stângul, în transversală, din 
min. 15), și-a chemat me
reu coechipierii spre bu
turile adverse. La reluare, 
prezența lui Staicu (în lo-

cui lui Tudor) înviorează 
și orientează spre extreme 
atacurile gazdelor. După 
o suită de ratări, dar și de 
intervenții salutare ale lui 
Irimescu, Minerul se des
prinde de adversar. In 
min. 76, Leca preia, cu 
capul, în gol, o centrare 
de pe aripa dreaptă, robin
sonada ultimului apărător 
advers dovedindu-se doar... 
fotogenică. Severinenii se 
retrag deliberat în careu,: 
în min. 82, într-o învălmă
șeală, Sătmăreanu III re
cuperează un balon de la 
Stoica și îl expediază în 
colțul opus. Gol care can
didează la un premiu de 
frumusețe, dar care și con
sfințește o victorile merita
tă a minerilor, .

Sever NOIAN

DIVIZIA A
'REZULTATE TEHNICE: F.C. 

Bihor — Poli Timișoara 2—1, 
U.T.A. — U. Craiova 1—0, Poli 
lași — F.C. Baia Mare 0—1, Sp. 
studențesc — F.C. Argeș 1—0, 
F.C. Corvinul — Gloria 4—1, 
U.S. Tîrgoviște — F.C. Olimpia 
3—1, Dinamo — Chimia 2—0, 
Jiul — A.S.A. Tg. Mureș 5—0,
S.C. Bacău — Steaua 2—

CLASAMENTUL
1.

Dinamo 29 15 8 ti 42-19 38
FiC. Argeș 29 16 4 9 44-26 36
Steaua 29 15 4 10 49-28 34
C.S. Tîrgoviște 29 14 5 10 35-29 33
F.C. Baia Mare 29 15 2 12 32-31 32
U. Craiova 29 11 8 10 32-22-30
S.C. Bacău 28 12 6 11 34-29 30
Sp. Studențesc 29 12 6 11 35-35 30
Jiul 29 12 4 13 36-43 28
Poli. Iași 29 10 7 12 30-34 27
A.S.A. 29 11 5 13 41-51 27
U.T.A. 29 10 S 13 36-38 26
Poli. Timișoara 29 11 4 14 27-31 28
F.C. Corvinul 28 11 4 14 39-44 26
Gloria 20 11 3 15 29-43 25
Chimia 29 10 5 14 30-44 26
F.C. Olimpia 29 11 3 15 32-47 25
F.C. Bihor 29 8 8 13 29-38 24

ETAPA VIITOARE (20 mai): 
Steaua — F.C. Corvinul, Poli 
Timișoara — Jiul, A.S.A. — F.C. 
Bihor, Chimia — Poli, lași, F.C. 
Olimpia — S.C. Bacău, 'Gloria 
— Sp. Studențesc, F.C. Baia Ma
re — U.T.A., U. Craiova — Di
namo, F.C. Argeș — C.S. Tîr
goviște.

DIVIZIA C7
REZULTATE TEHNICE : Bis

trița Băbeni — Pandurii Tg. Jiu 
0—4, Minerul Motru —Minerul 
Vulcan 2—0, Chimistul Rm. Vîl- 
eea — Metalurgistul Sadu 2—1, 
Minerul Lupeni — Gloria Dr. 
Turnu Severin 2—0, Dierna Or
șova — Constructorul Craiova 
3—0, C.F.R. Craiova — Progre
sul Băilești 1—0, Lotru Brezoi 
— Unirea Drăgășani 4—0, Constr.
Tg. Jiu — Met. Rovinari 0--1.

, CLASAMENTUL
Pandurii Tg. Jiu 24 18 1 5 77-25 37
C.F.R. Craiova 24 14 4 6 40-21 32
Min. Lupeni 24 14 1 9 45-23 29
Dierna Orșova 24 12 3 9 40-34 27
Lotru Brezoi 24 12 2 10 28-31 26
Ch. Rm. VI. 24 11 3 10 29-29 25
Met. Sadu 24 8 7 9 40-34 23
Constr, Cr. 24 8 ■7 9 27-33 23
Min. Motru 24 9 4 11 41-31 22
Progr. Băilești 24 9 4 11 39-41 22
Min. Vulcan 24 8 6 10 28-35 22
Gl. Dr. Tr. Sev. 24 9 3 12 33-45 21
Met. Rovinari 24 9 3 12 27-39 21
Bistr. Băbeni 24 8 3 13 23-54 19
Uniri Drăgășani 24 8 2 14 29-42 18
Constr. Tg, Jiu 24 8 1 15 29-48 17

ETAPA VIITOARE: Minerul 
Lupeni — Chimistul Rm. Vîlcea, 
Constructorul Craiova — Bistri
ța Băbeni, Minerul Vulcan — 
Unirea Drăgășani, Metalurgistul 
Sadu — C.F.R. Craiova, Minerul 
Motru — Constructorul Tg. Jiu, 
Gloria Dr. Tr. Severin ■— Di
erna Orșova, Met. Rovinari — 
Progr. Băilești, Pand. Tg. Jiu — 
Lotru Brezoi.

DIVIZIA C 8
REZULTATE TEHNICE ;

Știința Petroșani — Metalul Hu
nedoara 1—0, Gloria Reșița — 
Minerul Ghelar 4—0, Metalul 
Oțelu Roșu — I.C.R.A.L. Timi
șoara 5—0, Vulturii textila Lu
goj — Unirea Tomnatic 3—0, 
Unirea Alba Iulia — Metalul 
Bocșa 3—0, Electromotor Timi
șoara — Unirea Sînnicolau Ma
re 1—1, C.F.R. Simeria — La
minorul Nădrag 3—1, C.I.L. Blaj 
— Minerul Oravița 2—0.

CLASAMENTUL
Vuit. tx. Lugoj 24 14 3 7 45-23 31
Unirea S.M. 24 13 4 7 34-23 30
Unirea A.I. 24 14 1 9 32-20 28
U. Tomnatic 24 11 5 8 38-25 27
Știința Fetroș. 24 11 5 8 39-35 27
Min. Oravița 24 11 4 9 36-33 26
Gl. Reșița 24 11 3 10 45-31 25
Lam. Nădrag 24 11 3 10 37-33 25
C.F.R. Simeria 24 10 3 11 25-31 23
Eiectrom. Tim. 24 8 6 10 34-37 22
Met. Bocșa 24 10 2 12 28-39 22
Met, Oț. Roșu 24 9 3 12 32-30 21
Min. Ghelar 24 8 5 11 27-31 21
I.C.R.A.L. Tim. 24 8 4 12 21-40 20
C.I.L. Blaj 24 6 6 12 17-35 18
Met. Huned. 24 7 4 13 18-40 18

ETAPA VIITOARE: Meta
lul Bocșa — Minerul Oravița, 
C.I.L. Blaj — I.C.R.A.L. Timi
șoara, C.F.R. Simeria — Unirea 
Alba Iulia, Electromotor Timi
șoara — Minerul Ghelar, Unirea 
Tomnatic. — Metalul Oțelu Roșu, 
Laminorul Nădrag — Știința 
Petroșani, Unirea S.M. — Vuit, 
tx. Lugoj, Met. Hd. — Gl. Reșița.

Fără patru titulari...
tat că atunci cînd vor, știu 
să joace și în deplasare. Ei 
au jucat mai eombinativ în 
atac, dominîndu-și adver
sarul, mai ales prin pres- 
sing-ul permanent exerci
tat. Ei au și ratat, de alt
fel, două mari ocazii prin 
Polgar, min. 12 (șut puter
nic, milimetric pe lingă ba
ră) și Bălosu (min. 39, ra
tare de la 8—9 m). Gazdele 
însă, in min. 35, la un atac 
mai periculos, iau condu
cerea prin autogolul lui 
Haiduc. După golul gazde
lor, nivelul spectacular al 
partidei scade simțitor. La 
reluare, forța de atac a ju
cătorilor din Vulcan slă
bește și gazdele domină fot 
mai insistent. In min. 61, 
atacantul central Gutuie, 
de la gazde, stabilește sco
rul final la 2—0, printr-un 
șut imparabil.

Alexandru TATAR

MINERUL MOTRU — 
MINERUL VULCAN 2—0 
(1—0). Lipsită de ia înce
putul partidei, de patru ti
tulari (Aruncuteanu, Ne
meș, Stoenescu și Iacov), 
Minerul Vulcan părea o 
„pradă" sigură pentru gaz
de. Vulcănenii însă au reu
șit să presteze un joc des
tul de bun, în ciuda înfrân
gerii suferite. In pri
ma repriză, sur
prinzător, „s-au văzut" mai 
mult oaspeții, care au ară-

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
REZULTATE TEHNICE: Au

rul Certej —Metalul Criscior 
3—0, Metalul Simeria — C.F.R. 
Petroșani 1—1, Dacia II Orăștie 
— Minerul Paroșeni 0—2, Con
structorul . Hunedoara — Explo- 

Preparatorul 
Bircea 4—3,

rări Deva 3—0, 
Teliuc — I.M.C.
Preparatorul Petrila — Auto 
Hațeg 3—3, Min. Urieani — Pa
rângul Lonea 2—3, Min. Aninoa- 
sa — I.G.C.L. Hunedoara 7—0.

CLASAMENTUL
4
5
7
7
8
7

11
10 56-49 24
11 38-48 22
12 43-52 30
13 32-48 19
10 35-39 18
11 35-39 17
12 33-56 17
16 30-84 13
19 13-55 9

Aurul
C.F.R. Petroșani, Me-

Meci de fotbal între 
arbitri

Explorări Deva 
Min. Paroșeni 
Aurul Certej 
Constr. Huned. 
Min. Aninoasa 
Min.
Dacia
I.M.C. 
Prep.
C.F.R. 
Met. Simeria 
Auto Hațeg 
Parângul Lonea 
I.G.C.L. Hd. 
Prep. Teliuc 
Met. Criscior

24
24
24
24
24
24Urieani

II Orăștie 24 
Bircea

Petrila 
Petroșani

24
24
24
24
24
24
24
24
24

17
ÎS
13
12
13
11
13
10
9

60-27
46-37
48-21
54-35
46-38
43-33

3
4
4
5
3
6
0
4
4

8 4
3
6
5
3
3

....... . .......... . 1 _
ETAPA VIITOARE:

Certej 
talul Criscior — Minerul Pa
roșeni, Metalul Simeria — Ex
plorări Deva, Dacia II Orăștie 
— I.M.C. Bîrcea, Constructorul 
Hunedoara — Auto Hațeg, Prep. 
Teliuc — Parângul Lonea, Prep. 
Petrila — I.G.C.L. Hunedoara, 
Minerul Urieani — Min. Ani- 
noasa.

8
8
8
9
5
4

Din inițiativa C.M.E.F.S. 
mai, 
„Mi- 
avea 

de 
din

Petroșani, miercuri 9 
wa 15,30, pe stadionul 
nerul" din Lupeni va 
loc un atractiv meci 
fotbal între arbitrii 
municipiul Petroșani și cei 
din cadrul colegiului ju
dețean Gorj. Din echipa 
municipiului nostru nu vor 
lipsi cunoscuții arbitri Li- 
bardi (consilierul principal), 
Cotormani și Stoker (antre
norii lotului), Costin, Cis- 
maș, Ștefan, Brîndușan,. 
Danciu,. Pușcaș, Velica1,
Naidin.^Albulescu, Barna, 

~ “ Sucju,Opitz, Dodu, Moga. 
Mareș, Cosma etc.

Partida se anunță 
bit de interesantă.

deose-
_............. , cavalerii

fluierului, de data aceasta 
în' postură de fotbaliști, 
propunindu-și să ofere o 
adevărată lecție de . i®;.r- 
play. (C.L)
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Deschiderea lucrărilor 
sesiunii U.N.C.T.A.D Adunarea Mondială a Sănătății

Orientul Mijlociu

MANILA 7 (Agerpres). 
— In capitala Filipicelor, 
Manila, s-au deschis lu
crările celei de a V-a se
siuni a Conferinței Națiu
nilor 
inert 
(UNCTAD).

La actuala 
urmează să se încheie la l 
iunie, participă ; aproape 
7 000 de delegați din 159 
de țări ale lumii, precum 
și reprezentanți -ai 

-agenții specializate 
O.N.U., observatori 
partea unor organizații gu
vernamentale și neguver- 
nainentale. La recoman
darea -Comitetului perma
nent, la conferință au fost 
admise ca membre ale 

. UNCTAD, Republica Dji
bouti. insulele ’ Solomon. . 
Seychelles și Dominica, 
țări care Și-au; dobînd t 
de aurind independența.

România este reprezen,- 
tatâ de o delegație con
dusă de tovarășul Cornel 
Burtică, viceprim-miniS- 
tru al guvernului, ministrul 
.comerțului exterior și co-

Unite 
și

pentru Co-
Dezvoltare

Sesiune, care

uaor 
ale 
din

operării economice inter
naționale,

în prima zi a lucrărilor, 
participanțildr Ia UNCTAD 
V, le-a fost prezentat me
sajul tovarășului Nicol,ae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii .Socialiste Româ
nia.

Au fost prezentate, de a- 
senienea mesajele altor șefi 
de state.

Mesajul președintelui 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Njcolae 
Ceausescu, a fost primit cu 
deosebit interes și satisfac
ție de cei prpzenți. fiind 
subliniat eu vii aplauze.

Președintele Conferinței 
a ținut să mulțumească 
călduros pentru mesajul 

... șefului statului frmiîh. su
bliniind caracterul. său cu
prinzător .și. plin de idei 
El a arătat că propuneri fii 
formulata‘ în mesaj vor' f i 
studiate eu . atenție de coh- 

■■ ferință. l •

cele!
Mon- 

sănătații, organul 
Organizației 

a Sănătății

GENEVA 7 (Agerpres). 
La Palatul Națiunilor U- 
nite din Geneva, s-au des
chis luni lucrările 
de-a 32-a Adunări 
diale a
suprem al 
Mondiale 
(O.M.S.).

La actuala sesiune parti
cipă peste 150 delegații 
din marea majoritate a 
statelor lumii, membri? a- 
1& organizației.

Din. România particină 
o delegație condusă de 

^.prof.. dr. Eugen Proca, mi
nistrul sănătății. -

Participă, de asemenea, 
reprezentanți ai altor or
ganisme specializate ale 
O.N.U. și organizați; hegu- 
verhamentale.

Adunarea urmează 
stabilească ■ program ol 
lucru al organizației 
.anii 1980—1.981. să
be raportul de aetivitat

|Ă Faptul
C divers

fi
pe glob 8

O VIITOARE 
PIRAMIDĂ IN 

SPANIA ? ..
Doi arhitect! spanioli 

au anunțat intenția de 
a construi în apropie
rea orașului Malaga din 
sudul Spaniei o... pira
midă —- prima cons
trucție de acest fel ce 
va fi ridicată pe conti
nentul european. In ve
derea realizării acestui 
proiect, după 
construcțiilor 
din Egipt, dar, 
la scară redusă, ei. au 
și cumpărat terenul ne
cesar !

Pentru a se doeumen-. 
ta asupra „atmosferei" 
existente într-o pirami
dă egipteană și a efec
tului pe care aceasta o 
poate avea asupra „stă
rii de spirit" a vizitato
rilor, un grup format 
din zece persoane, cu- 
prinzînd ingineri, as
tronomi, psihologi, me
dici și un reporter de 
televiziune, va efectua 
o vizită de documentare 
la Cairo. Membrii gru
pului intenționează să 
1’ămînă, timp de o i 
noapte în interiorul u- 
neia dintre piramidele 
de la Giseh !
MOTOR ECONOMICOS

S Doi mecanici amen- 
oani au prezentat vineri, 
pe colina Capițoliului 
din Washington un. au
tomobil cu un motor 
Diesel, capabil să asigu
re parcurgerea distanței 
de 128 de km cu un 
consum de numai 3,7 li
tri de carburant. Moto
rul poate fi instalat pe 
diferite caroserii, cei 
doi mecanici tratînd, în 
prezent, cu principalele 
firme americane din in
dustria automobilului, 
pentru montarea lui pe 
2 000 de diferite tipuri 
de mașini în vederea e- 
fectuării tuturor teste
lor cerute de legislația 
rutieră a S.U.A. Se pre
cizează că motorul în 
cauză are la bază Diese
lul britanic Moody-She- 
lley, căruia i-au fost a- 
duse o serie de îmbu
nătățiri.
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modelul 
similare 
evident,
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apro-
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lupte între Garda Națională 
și insurgenții sandiniști

MANAGUA 7 (Agerpres), 
■— Ziarul dpdziționist „La 
Pfensa“, din Managua, re
levă că în ultimele zile 
s-a semnalat o intensă mo
bilizare a forțelor Gărzii 
Naționale pentru a putea 
face față noilor atacuri 
lansate de Frontul Sandi- 
riist do Eliberare Naționa
lă (F.S.L.N.) din Nicara
gua, în diverse regiuni a- 
le țării. Potrivit ziarului 
citat, trupe de întărire au 
fost trimise în regiunea 
Nueva Guinea, din estul

Secetă în India
DELIII 7 (Agerpres). — 

în prima săptâmînă a lu- 
fost o 
pentru 
anului, 
termo- 

.. ____ 43 de
grade. în ultimele zile din 
cauza insolației au murit 
zece persoane. Ș-a înrău
tățit aprovizionarea 
multor localități cu . 
Căldura mare și lipsa de 
apă au făcut să sporească 
considerabil numărul in
cendiilor. în ultimele două 
zile numărul lor a depă
șit cinci-. sute, în incendii 
și-au pierdut viața pekte o 
sută de persoane. Flăcări
le au mistuit peste 1 000 
case de locuit și sedii ad- 
ministrative.

-rui niai în India a 
secetă neobișnuită 
această perioadă a 
La, Delhi, mercurul 
metrului a urcat la

Notă

mai 
apă.

în diverse 
acestei regiuni 
Rio San Juan 
—■ au fost în-

Nicaraguei. 
puncte ale 
— Zelaya, 
și Verduni 
regi straie lupte intre Gar
da Națională și insurgen
ții sandiniști. Ciocniri, vio
lente au avut loc și la 
.Managua, unde patrule și 
posturi militare au fost 
atacate de sandiniști.

anul 1978, să formuleze 
: strategice îi: vederea rea

lizării conceptului „sănătă
ții pentru toți în anul 
2000“, să analizeze multi-..' 
piele aspecte legate d ■ co
operarea tehnică în dome
niu! sănătății cu țările în 
curs de dezvoltare. De a- 

. semenea Adunarea va dez
bate o serie de probleme 
actuale- privind apărărgâ 
sănătății femeii și copi
lului, medieămeh'tele esen
țiale, asistență sanitară de 
bază, asigurarea cu apă 
potabilă și igiena mediului 
ambiant, cartarea plante
lor medicinale etc.

LA BAGDAD SE DES
FĂȘOARĂ, începînd de 
duminică, lucrările Confe
rinței asupra „rolului fe
meii în țările nealiniate 
și alte țări în curs de dez
voltare". La ședința inau
gurală, participantele au 
fost salutate în numele vi
cepreședintelui Consiliului 
Comandamentului revolu
ției al Republicii Irak, 
Saddam Hussein, de mi
nistrul comerțului, Hassan 
Aii.

La lucrări participă pes
te 120 de delegații din în
treaga lume. Din țara noas
tră este prezentă o dele
gație condusă de tovarășa 
Tamara Dobrin, vicepre
ședintă a Consiliului 
țional al Femeilor.

LA HAMBURG 
LUAT SFÎRȘIȚ

Na-

AU 
LUAT SFÎRȘIT lucrările 
celui de-al VI-lea congres 
al Tineretului Muncito
resc Socialist German 
(S.D.A.J.) Pârticipanții au

granți, aceștia rareori reu
șesc să devină muncitori 
Calificați", se arată în con
tinuare în raportul F.S.M.

v In Statele Unite există 
în prezent 60 000 de pdrto- 
ricani ce lucrează ca mun
citori necalificați, în vre- • 
ine ce imigranții ilegali re
prezintă „un adevărat no
roc pentru patroni".

Există și alte forrrie de . 
discriminare a imigranților, 
care își găsesc expresia în 
cîștigul mediu al unui 
lucrător imigrant și . cel 
al unui muncitor localnic. 
Astfel, în Franța, se arată 
în raport, lucrătorii fran
cezi. primesc în medie cu 
57 la sută mai mult decît 
cei imigranți..

Lucrătorii imigranți lo
cuiesc în maghernițe su
prapopulate, ' de cele mai

In numeroase țări ale 
lumii, muncitorii imigranți 
sini exploatați și prost plă
tiți, șe arată într-un ra
port al Federației 
Sindical e Mondia
le adresat Consiliului E- 
conomic și Social al O.N.U. 
(ECOSOC). Raportul relevă 
că situația imigranților i- 
legali este cea mai grea, 
dar nici cea a imigranți
lor temporari nu este mai 
bună. Chiar imigranții le
gali întîmpină, de cele mai 
multe ori, dificultăți în gă
sirea unui loc de muncă 
stabil. \

In R.F. Germania, Fran
ța și Elveția — arată ra
portul — muncile cele mai 
nesănătoase, grele și prost 
plătite devin, într-o măsu
ră tot mai mare, domeniul 
rezervat străinilor. In Bel- - - . .. „
gia, majoritatea minerilor multe ori insalubre. Juiriâ- 
sînt lucrători imigranți.

„In toate țările vest-eu- 
i’opene care primesc' imi- trecventează o școală.

tate din copiii imigranți
lor din R.F. Germania nu

BEIRUT. 7 (Agerpres). — 
Aviația israeliană a bom
bardat luni regiunea Ai- 
chiyeh. din sudul Libanu
lui, anunță agenția wafa. 
Potrivit aceleași surse, u- 
nitățile palestiniene și for
țele progresiste libaneze au 
ripostat deschizând focul 
asupra avioanelor israelie- 
ne.

TEL AVIV 7 • Agerpres). 
— Avioane, ale forțelor ae
riene israpliene au borji- 
bafdat luni, pentru a doua 
zi consecutiv, tabere pales
tiniene amplasate în zona 
de sud a Libanului, infor
mează un purtător de cu- 
vînt militar israelian, re
luat de agențiile Reuter și 
France Presse.

Partidul Socialist Austriac 
a obținut victoria în alegeri
VIENA 7 (Agerpres). — 

Partidul' Socialist Austriac 
a obținut victoria Ia alege
rile legislative pentru de
semnarea noii componente 
a Consiliului Național (Ca
mera inferioară 
montului), 
minică.

Potrivit 
difuzat de 
de interne, Erwin 
partidul socialist a 
nil 51,16 
exprimate, ceea ce îi asigu
ră 96 de locuri în Parla
ment, față de 93 obținute 
cu ocazia precedentului 
scrutin din 1975. Astfel,_ pî- 
nă în 1983 socialiștii dispun

â Parla- 
desfășurate du

unui comunicat 
' către ministrul 

, Erwin Lane, 
întru- 

din. sufragiile

discutat sarcinile organi
zației în lupta pentru asi
gurarea dreptului la mun
că al tinerilor din R.F.G., 
pentru garantarea dreptu
lui la învățătură, califica
re profesională, în lupta 
împotriva intensificării 
neonazismului și 
înarmărilor.

cursei

LA BRUXELLES ÎNCE
PE marți sesiunea Consi
liului Ministerial al Pie
ței comune, consacrată a- 
doptării poziției pe care 
„cei nouă'1 vor trebui s-o
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FILME
; PETROȘANI — 7. No
iembrie?: Te oblig să
trăiești ; Republica : De 
partea cealaltă a oglin
zii ; Unirea : Clipa, se- | 
riile I-II.

LONEA : Hop !...
apare maimuța,

VULCAN : Șeriful din
Tennessee.

LUPENI — Cultural: 
Poveste de dragoste și 
onoare.

ȘÎ

TV.

I
I I
I

de o majoritate absolută 
pe care o dețin din 197.1 în 
naționalrat (Parlament). 
Partidul populist, princi
pala formațiune de opoziție 
pierde 4 mandate,' numărul 
reprezentanților săi în vi
itoarea legislatură Teducîn- 
du-se la 76 de deputați. 
Partidul liberal eîștigă cel 
puțin un loc, reprezentarea 
sa în Parlament: trecind de 
la 10 la 11 deputați. .

. Tocește rezultate ar pu
tea, fi ușor modificate du
pă despuierea voturilor ex
primate prin coresponden
ță, operațiune care ar ur
ma să se încheie, ce] mai 
tîrziu,. miere; Iri.

9,00 Teleșcoală. 10,00 
Roman-foileton: Pol-
dark (reluarea episoade
lor 10 și 11). 11,50
România pitorească, 
12,10 Telex. 17,00 Telex. 
17,05 Teleșcoală. 17,35 
Din 
liste : Republica Demo- | 
erată Germană. , 17,45 | 
Ziua Mondială a Crucii . 
Roșii. 18,05 Lecții TV. I 
pentru lucrătorii din a- • 
griculțură. 18,25 Anche
ta TV : Viitorul... viito
rului. 18,50 1001. de seri. 
19,00 Telejurnal. 19,25 
Strălucită solie a pile- ■ 
teniei, colaborării și so- I 
lidaritățî.i — Vizita to- ’ 
varășului N i: oi a el 
Ceaușescu în Republica I 
Democratică Sudan și 
Republica Arabă Egipt. 
20,00 Documentai' TV- 
20,25 Te cînt, partid. -•- 
20,45 Seară de teatru : 
„Fereastra" de Li vi u I 
Gheorghiu, 21,30 Muzi- I 
eâ ușoară. 21,45 Telejur- I 
nai. I

Teleșcoală. 17,35 
țările socia

suțină în cadrul, celei de-ă 
V-a sesiuni a Conferinței 
Națiunilor Unite pentru 
Comerț si . Dezvoltare 
(UNCTAD), ale cărei 
crări au început luni 
Manila.

Agenția Reuter,

lu- 
la

.. , ....... care
transmite informația, rele
vă, totodată, că miniștrii 
de externe ai „Celor nouă" 
vor încerca, de asemenea, 
să stabilească un punct de 
vedere comun în vederea 
negocierilor finale pentru 
reînnoirea Convenției de la 
Lome cu cele 57 de țări 
în curs de dezvoltare din 
Africa, zona Caraibilor și 
Pacificului (A.C.P.) asocia
te la Piața comună.

I
I
I
I
I
I

RADIO
Buletin 

. 10,05 Opereta 
iubiri" de 

(șelec- 
10,40 Miorița. 

Buletin de știri. 
Cîntece revoluțio- 
și muncitorești. 

Buletin de știri. 
Din comoara fol- 

12,35

întreprinderea de prospecțiuni 
și explorări geologice 

Hunedoara-Deva 
încadrează pentru secția de fo

raj din Valea Jiului (bărbăteni) următorul 
personal :

I

lo,00' 
de știri. 
„Ădîhcile 
Florin Comișel 
țiuni).
11,00 
11,05 i 
nare 
12,00 : 
12,05 
clorului nostru.
Cîntece de George Gri
gori u și Vasile Vese- 
lovski. 13,00 De la 1 la 
3. 15,00 Clubul curioși
lor. 16,00 Radiojurnal. 
16,20 Coordonate econo
mice. 16,40. Muzică 
populară din R.S. Ceho
slovacă. 17,00 Buletin de 
știri. 17.05 Te apăr și te 
cînt, patria mea — pro
gram muzical. 17,50 Șla
găre. 18,00 Orele serii. 
20,00 Muzică populară. 
20,15 România — peisaj 
industrial contemporan. 
20,30 Memoria pămîntu- 
lui românesc. 21,00 Bu
letin de știri. 21,05 Ca
dențe sonore. 22,00 O zi 
într-o oră. 23,00—5,00 
Non stop muzical noc
turn.

■?

~ sondori șefi
— sondori
— podari
— motoriști
— lăcătuș — mecanic 

electricieni
— tractoriști — buldozeriști
— muncitori necaiificați pentru calificare 

în meseria de sondor.
Se asigură cazare gratuită în cămine pen

tru nefamiliști, precum și spor de șantier, con
form legii.

Prezentarea pentru încadrare — la Secția de 
prospecțiuni și explorări geologice Valea Jiului, 
Bărbăteni (Lupeni), județul Hunedoara.

Informații suplimentare la telefon nr. 208 
Lupeni.

MICA PUBLICITATE
V1ND Fiat 1300, stare 

bună. Petroșani, Republi
cii 107, ap. 9, telefon 42125. 
(322)

V1ND Fiat 850, Bd. Vic
toriei, bloc B2, ap. 19 Vul
can, telefon 70103. (323)

PIERDUT ecuson hr, 397 
eliberat de S.T.R.A.: Lupeni. 
Se declară nul. (324)

ANUNȚ DE FAMILIE
SOȚIA Magda și fiu; 

Valy aduc pe această 
cale mulțumiri rudelor, 
colegilor de muncă și 
tuturor prietenilor care 
au fost alături de noi 
la greaua încercare pri
cinuită prin pierderea 
fulgerătoare a celui ce 
a fost

TITI RÎNCEANU 
un bun soț și tată.

Ii vom păstra o veș
nică și neprețuită a- 
mintire. (325)
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