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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 

va face o vizită de stat 
în Regatul Spaniei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, va efectua o vizită de stat în Re
gatul Spaniei, la invitația regelui Juan Carlos și a 
reginei Sofia, în perioada 21-25 mai 1979.
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In deplina conformitate

cu prevederile planului cincinal

Presa de duminică a dat 
publicității noi măsuri me
nite să contribuie la creș
terea eficienței economice 
naționale, adoptate în spi
ritul hotărîrilor Conferin
ței Naționale a partidului 
și în deplină conformitate 
cu prevederile planului 
cincinal.

Din Decretul prezidenți
al privind măsuri pentru 
rentabilizarea unor bunuri 
de consum alimentare re- 

.. ținem, și de această dată, 
faptul deosebit de semnifi
cativ că majorările aplicate 
unor produse și seini pre
parate asigură, în cohtinu- 

oaraeterul de stabili-

late a nivelului general al 
prețurilor, indicele prețu
rilor cu amănuntul și al 
tarifelor pentru populație 
nefiind influențat docil ou 
0,3 la sută. Mai reținem, 
de asemenea, că prin ori
entarea directoare a tutu
ror acțiunilor de rentabi
lizare se, acționează astfel 
incit nu este afectată rea
lizarea integrală a progra
mului de ridicare a nive
lului de. trai care prevede, 
pînă la sfîrșitul anului 1980, 
creșterea retribuției reale 
cu circa 32 la sută. .

Rentabilitatea — condiție
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În întrecerea
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pentru mai mult cărbune

0 săptămînă rodnică 
în întreprinderile miniere

Săptămînă care s-a în
cheiat a însemnat suc
cese deosebite pentru mai 
multe întreprinderi mi
niere din bazinul noștri) 
carbonifer.

• LA LOC DE FRUN
TE se situează I.M. Vul
can, care în toate cele șa
se zile ale săptămînii a 
extras ritmic producții 
peste plan. Producția su
plimentară extrasă de 
minerii vulcănenj în 
ceastă săptămînă se 
frează la 1727 tone 
cărbune, 
deosebită la acest rezul
tat avind sectoarele II, 
III și I.

• RITMICITATE în re
alizări s-a înregistrat si

a- 
ci- 
de 

o contribuție

la minele Paroșeni, Lo- 
nea ȘÎ Urieani, de unde 
în timpul săptămînii s-au 
extras suplimentar peste 
1500 lone de cărbune, în
deosebi din abatajele do
tate cu complexe de sus
ținere și tăiere mecani
zată.

• SEMNIFICATIV es
te faptul că și I.M. Băr- 
băteni — mină la care, 
de la începutul anului, 
datorită unor greutăți, 
nu s-a realizat planul — 
începe să-și realizeze sar
cinile zilnice de plan. In 
două zile din această lu
nă, colectivul de mineri 
de aici a realizat pla
nul în proporție de 102,2 
la
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„Plămînii“ minei Paroșeni
normalraspiră

Intr-un cuib de piatră 
deasupra Paroșenilor, poa
te de secole sau poate de 
milenii, Tăul fără Fund 
cerne cleștarul cerului în 
apa limpede, incredibil de 
limpede. Cîteva găinușe 
de apă și rațe sălbatice — 
cineva le-a numărat, sînt 
28 — își au sălaj în stu
fărișul lacului cel mic, fi
indcă tăul seamănă bine 
cu o solniță, cele două la
curi comunică între 

. printr-o „punte" de
Printre arini și sălcii răz
bate o simfonie de 
pituri, certitudinea 
care nu va întîrzia. 
minica, vin la pește 
plajă, cîțiva „inițiali"

ele 
apă.

sută. Un semn bun !(Cont. în pag. a 2-a)

plantațiaDin plaiul însorit de haina primăverii, 
roport — Petroșani.

noi blocuri din cartierul Ae-
I'oto : Ion LICIU

>1
iv.-.-.-.- -w

■

O
să»"
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Du
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Lupe ni sau Vulcan, ser ve
de după stiplele goale, 
conservele și hîrtiile a- 
bandonate în „amfiteatrul" 
dinspre Jiu. Ce să-i faci, 
civilizația urcă muntele !

— Ia începutul anului 
trecut, își aduce aminte 
inginerul Petru Voina, șe
ful sectorului meea.no- 
energetic al minei Paro
șeni, trebuia găsită nea
părat o soluție. Compre- 
soarele se „sufocau". Apa 
asigurată prin sistemul de 
alimentare al Văii nu le 
mai ajungea. In plus nu 
putea fi prevenit pericolul 
unei avarii pc conducta 
principală de la Vulcan. 
Turnul de răcire 
apropierea stației 
mic, nu asigura 
completă a apei.

Compresorul e cea de-a 
doua sursa de energie a 
minei, „plămînul" ei, cum 
se exprim^ metaforic tî- 
nă.rul inginer Petru Voina. 
Dacă apa depășește o a- 
numită temperatură, com
presorul L-l 00 se decu

situat în 
era prea 

răcirea

plează .automat. Conștiin
ței grave pentru

. din mină, pentru 
cărbunelui care 
scos la lumină.

— Montîndu-se 
citor intermediar 
ția de compresoare, 
în reverie și inginerul Mir
cea Butan u. „șeful aeru
lui", s-a constatat că nu 
avem debit suficient de 
apă. Atițnci a apărut „Pro
iectul Petrii Voina". A- 
cum ne pare simplu, a- 
tunei era greu de realizat. 
Adică, să aducem apă din 
Tăul fără Fund. Pompele 
de acolo să asigure func
ționarea unei jumătăți din 
stația de compresoare. In 
caz de avarie, mina să' 
nti-și întrerupă funcționa
rea. Nu s-ar depăși tem
peratura limită Ia com
presoare. Și lucru tot așa 
de important — apa din 
tău nii ne costă nici un ban.

Au început primele 
„prospect, ii". I s-a luat Te
ului fără Fund adreola de 
poezie și mister. S-a 
coperit mai întîi că 
fund. In unele locuri 
dinciraea depășește 18 me
tri. Opt metri, adîncimea 
medie, înmulțiți cu 70 me
tri și cu 90 metri, laturile 
minime ale lacului, prin 
urmare vreo. 60 000 mc a- 
pă, deși Volumul real pa
re să fie și mai mare cu 
încă 10 000 mc. Două pom
pe asigură 220 mc pe oră, 
deși necesarul este de 190. 
Și atunci, în martie 1978, 
s-a purces la treabă...

Ion VULPE
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„10 ANI DE 
INFORMATICĂ IN 

INDUSTRIA 
MINIERĂ"

Simpozion jubiliar 
de informatică și 

conducere
In perioada 17—18 

mai a c. se vor desfășu
ra la Institutul de mine 
din Petroșani, lucrările 
simpozionului jubiliar 
„10 ani de informatică 
în industria carbonife
ră". Simpozionul este 
organizat de Combina
tul minier Valea Jiului, 
prin Centrul de calcul 
electronic Petroșani.

Lucrările sînt organi
zate pe două secțiuni: 
conducerea producției 

la întreprinderile minie
re și conducerea activi
tății de gestiune econo
mică la întreprinderile 
miniere.

Participă cadre de 
conducere, specialiști în 
organizare, conducere și 
informatică din bazine
le miniere, M.M.P.G., 
Institutul central pen
tru conducere și infor
matică București, centre 
teritoriale de calcul 
electronic.

’ De mai bine de un an, conducerea I. M. Livezeni se angajează să 
îndeplinească planul, dă asigurări publice, dar realizează foarte puțin. Drept 
pentru care adresăm conducerii Combinatului minier întrebarea

Acceptați în continuare promisiuni 
sau iuați masuri 

planului la aceasta aRk'

pentru realizarea 
întreprindere? (III)

ANUL 1979

a- 
minus 

Conti- 
acti-

la 
în-

Noul an. demarează, în 
același ton cu 1978. Cu o 
zi înainte ...'de încheierea 
primei decade a lunii ia
nuarie, min.i Livezeni 
cumulase deja un 
de 2000 de tone, 
nuă defecțiunile și
vitatea nesatisfăcătoare în 
transport, în evacuarea 
cărbunelui, înfundarea des- 
censoarelor, defecțiuni 
culbutor, patinări și 
nămoliri ale benzilor.

Inginerul șef electrome
canic al minei, Dumitru 
Bivolaru (azi nu mai de
ține această funcție), ne-a 
prezentat soluțiile 
tate și căile noi 
pentru evitarea 
neajunsuri 
„Problema evacuării 
bunelul din subteran 
fi rezol ată definitiv 
planul înclinat, care

adop- 
găsite 

acestor 
și conchidea : 

căr-
va 

cînd 
a-

cum este în săpare, va fi 
terminat, amenajat și pus 
în funcțiune, cînd se 
da in folosință nou] 
de transport prin care 

vom renunța la descen- 
soare". Ing. Victor Apos- 
tu, șeful sectorului I pro
ducție, susținea același lu- 

' cru. . ■ ■■■. ■
La începutul lunii fe

bruarie, cînd să se dea în 
funcțiune noul flux . de 
'transport, am aflat de la 
inginerul șef al minei, Mi
ron Rebedea, că „Planul 

înclinat al noului flux de 
transport a fost terminat 
și pînă la 1 martie se vor 
monta transportoarele pen
tru punerea sa în func
țiune. Cu toate greutăți
le, care în luna inârtie 
vor fi eliminate definitiv, 
sperăm într-o creștere a 
realizărilor în luna fe
bruarie față de realizările 
din luna ianuarie".

va 
flux

Cifrele au infirmat a- 
precierile făcute la hota
rul dintre cele două luni 
de către inginerul, șef al 
ruinei. In luna ianuarie 
minusul era de 6014 tone, 
iar în luna februarie, cînd 
producția realizată tre
buia să fie mai mare, mi
nusul se dublase și ajun
sese la 12 077 tone.

. La 9 februarie, inginerul 
Victor Apostu ne pre
zenta motivul, care nu era 
altul decît fluxul de trans
port.

Optimismul declarațiilor 
nu dispare. Ștefan Pui- 
can. secretarul comitetu
lui de partid și președinte
le c.o.m., spunea : „Solu
ția adoptata (referirea se 
făcea la noul flux de 
transport și a utilajelor cu 
care urma să fie ame
najat) oferă convingerea 
că, după punerea în funC-

<Cxi'rttinuart în pag. ■ a ■; 2-a?

țiune a noului flux 
transport, brigăzile 
dispune de condiții de 
cru optime, iar mina 
își va realiza ritmic 
vinile la producția 
cărbune".

Data punerii in funcți
une rămine... 1 martie.

In 7 martie consemnam 
că, la 1 martie, așa cum 
se scontase in urmă cu cî- 
teva luni, trebuia să intre 
în funcțiune la I.M. Li
vezeni noul traseu al căr
bunelui între orizontul 475 
și 309. Faptul nu a avut 
loc la termenul scadent, 
materializarea programu
lui de lucru elaborat in 
acest scop fiind înțîrziață 
cu o lună.

Nu mai inventariem 
motivele, ci prezentăm rio-

Doritj GHEȚA

(Cont. in pag. a 2-a)

Comunistul Gheorghe 
Rad din secția mecano- 
encrgetică a I.U.M. Pe
troșani se numără prin
tre destoinicii strun
gari pentru care mese
ria este, într-adevăr. 
brățară de aur..

Foto: I. LEONARD
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(Urmare din pag. 1)

Noi măsuri de rentabilizare

Rezultatele cercetării privind folosirea 
eficientă a combinelor de înaintare

in minele din Valea
Gradul înalt de tehnici

tate al combinelor permite 
reducerea numărului și du
ratei operațiunilor de 3—5 
ori în comparație cu teh
nologiile de săpare din per- 
iprafe-p.ușcare. în pfe- 

-'izenț, minele din Valea 
Jiului dispun de 30 de 
combine de înaintări cu tă
iere punctiformă din ca
re 24: utilizate în lucrările 
de pregătire săpate în căr
bune și mixte și 6 pen
tru steril. Analizele efec
tuate pe teren au arătat 
că vitezele medii de să
pare a lucrărilor miniere 
cu ajutorul combinelor, 
prod activitatea lor de ex
ploatare este mult scăzută 
rața de productivitatea in
dicată de fabricile sau 
zinele constructoare, 
tențîalul real al 
lor; np poate fi 
în mod eficient 
parte datorită

al 
altă 
este 
pro-

u- 
Po- 

combine- 
valoril’icat 
pe de o 

gradului
ridicat de teetonizare 
strait-elor, iar pe de 
parte acest potențial 
scăzut și pentru că în 
coșul de tăiere intervin, în 
mod frecvent, întreruperi 
determinate de manevra
rea combinelor, ■ executarea 
unUtenumăr mare de ope
rațiuni se fac manual, — 
calificarea necorespunzătoa
re a personalului, forma
ții de lucru incomplete. 
Cronometrările efectuate 
la eiteva din întreprinde
rile miniere ale bazinului 
au arătat că 33 la sută din 
timpul general de excava- 
re a unui metru cub de 
galerie este utilizat pen
tru efectuarea operațiu
nilor de bază — tăiere și 
susținere — din care 13,5 
la sută pentru operațiile 
de tăiere. întreruperile 
tehnologice inevitabile de
terminate de realizarea o- 
perațiunilor auxiliare re
prezintă 21,3 la sulă iar 
pregătirea și transportul 
materialelor de susținere 
ca și remedierea defecțiu

nilor electromecanice inter
vin cu o pondere de 45,7 
la sută din timpul gene
ral de lucru.

In ceea ce privește 
consumul de muncă pen
tru îndeplinirea operațiu
nii de tăiere acesta cons
tituie 16 la sută din con
sumul general. O pondere 

foarte mare, aproximativ 
69 la sută revine transpor
tului de materiale, con

fecționării bandajelor, ban- 
dajării tavanului, execu
tării stringătorilor, pre
lungirii transportoarelor 
-sau a liniilor de cale fera
tă și remedierii defecțiu
nilor la transportoare.

Datorită coeficientului 
utilizare nesatisfăcător

de 
al

Mi

Se caută, 
păgubașul

Minerul Gheorglre
«Nrj din Aninoasa, strada 
23 August nr. 25/9 și pen
sionarul Mircea Moldovan 
din Petroșani, strada Dea
lului nr. 19, au devenit, fă
ră să dorească, posesori ai 
porumbeilor „poștași'' cu 
numărul de înmatriculare 
,14 R.S.R. 38148" și „77 
R.S.R. 76420". După cum 
ne-au spus ei, pnmul a 
„adunat" pasărea istovită 
de oboseală de pe dealul 
Deler, iar în cazul al doi
lea porumbelul s-a atașat 
celor ăi gazdei și n-a mai 
plecat. Dăm curs invitației 
adresate de A.N. și M.M. 
păgubașilor spre a se pre
zenta pentru a-și ridica 
porumbeii. Bineînțeles, cu 
dovezi edificatoare atestînd 
posedarea păsărilor respec- 

; live. ț ț

tă-
0,5 

mi- 
mi-

combinelor, timpul de 
iere a unui cîmp de 
metri este 40—70 de 
nule in loc de 15—20 
nule cit ar fi normal. Cp- '
eficientul de utilizare a 
combinelor se prezintă ea 

. un parametru tehnic ex
trem de important ce re
flectă gradul de organizare 
a procesului de producție 

și corectitudinea cu care a 
fost aleasă combina 
de condițiile 
miere,.... .  Pentru
eficient scăzut 
tilizare a combinelor 
un timp ridicat al ciclu
lui de tăiere, avansarea pe

tată 
geo-mi- 

un 
de

co-
u-
și

schimb depinde foarte pu
țin de productivitatea teh
nică a combinei. Spre e- 
xemplu o combină de îna
intare în cărbune cu o pro
ductivitate tehnică de 1,8 
mc/minu<t nu poate realiza 
viteze de săpare mai mari 
decît o combină care are o 
productivitate de 0,5—0,7 
mcZmiwut atîta timp cît co
eficientul de utilizare este 
nesatisfăcător,. iar timpii 
de stagnare sînt mai mari 
de 50 de minute pe ciclu. 
Aceasta pentru lucrările e- 
xecutate în cărbune și mix
te, iar pentru lucrările e- 
xecutate în steril cu com
bina cu atac punctiform, 
în afară de cauzele menți
onate mai înainte, mai in
tervine intersectarea unor 
roci de rezistență 

de 800 kg forță 
metru pătrat.

Dar, cerințele

mai mari 
pe centi-

față de 
creșterea vitezelor de săpa
re în condițiile actuale cer 
soluționarea următoarelor 
probleme : • punerea în 
concordanță a tipurilor de 
combină cu tipul și natu
ra rocilor din bazin ; • 
pentru lucrările miniere de 
pregătire care urmează să 
fie executate în cărbune cu 
secțiuni pină la 13 mp pot 
fi folosite combinele exis

tente ; • pentru lucrările 
miniere de deschideri și 
pregătiri executate în steril 
cu rezistență maximă de 
690 kgf/cmp și profil de 
16—17 mp ca și în stratele 
subțiri avînd roci înconju
rătoare cu tărie ridicată, 
sînt indicate combinele cu 
atac punctiform experi
mentate deja ; • pentru 
lucrările miniere de des
chidere excutate în steril 
cu rezistență mai mare de 
600 kgftemp și lungimi mai 
mari de 3 km ar trebui 
combine cu viteze mari de 
avansare cu tăierea inte
grală a frontului, iar pen
tru lucrările executate în 
aceleași condiții dar cu lun
gimi mai mici de 3 km u- 
tilizarea metodei de săpare 
prin perforarc-pușcare ; • 
mecanizarea integrală a o- 
Perațiunilor legate de trans
portul rocilor din frontul 
de lucru spre puț și a ma
terialelor de susținere în
spre frontul de lucru ; • 
elaborarea unor proiecte 
tehnologice amănunțite ; • 
mecanizarea procesului de 
susținere prin trecerea trep
tată la construcția unor 
secții mecanizate care va 
avansa o «lată cu combi
na; • să se studieze po
sibilitatea extinderii insta
lațiilor de inonorai pentru 
transportul materialelor 
spre frontul de lucru ; • 
organizarea unor cursuri de 
policalificare pentru crește
rea pregătirii profesionale 
a minerilor de la lucrările 
de deschidere și pregătire 
săpațe cu combina.

Problema creșterii vite
zelor de săpare pe seama 
extinderii și folosirii mult 
mai raționale a combine
lor de săpare are o sem
nificație tehnică și econo
mică deosebită dacă ținem 
seama de volumul lucrări
lor miniere, de deschidere 
și de pregătire care trebuie 
excutate în perioada ani
lor 1979—1980, 1981—1985. 
Prof. dr. ing. Nicolae LEȚU. 
ing. Mircea DULA, director

tehnic la I.M. Uricani

indispensabilă a unui pro
ces continuu, complex și 
exigent, de întărire a eco
nomiei naționale — expri
mă capacitatea întreprin
derii de a stabili perma
nent o corelație optimă 
între .cheltuielile de pro
ducție și beneficiu. Practi
ca construcției socialiste, 
experiența acumulată de-a- 
lungul anilor confirmă că 
menținerea unor întrepri- 
deri, sau a unor produse 
nerentabile dăunează pro
cesului de dezvoltare a e- 
eonomiei naționale, fiind 
incompatibilă cu natura 
și țelurile socialismului. în 
acest sens, sînt deosebit 
de clare arienițările formu
late de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, care a 
combătut în repetate rîn- 
duri concepțiile învechite, 
cu influențe economice 
negative asupra nivelului 
de trai, indieînd colective
lor de muncă să se pre
ocupe permanent de renta
bilizarea tuturor produse
lor, a întregii .activități 
productive. înscriem una 
din -aceste orientări formu
late de secretarul general 
al partidului, din care se

desprinde argumentul cen
tral al politicii de rentabi
lizare : „Concepția după 
care una din laturile su
periorității economiei so
cialiste ar fi faptul că a- 
ceasta își poate permite să 
finanțeze timp îndelungat 
producții nerentabile, con
travine în mod flagrant ce
rințelor dezvoltării noii o- 
rinduiri, este expresia unei 
viziuni economice rudimen
tare. încălcarea principi
ilor rentabilității nu poate 
să nu se răsfrîngă, mai 
devreme sau mai tîrziu, în 
mod negativ asupra efici
enței economiei naționale 
în ansamblu, asupra dez
voltării generale a societă
ții". Pe acest temei, acți
unile de rentabilizare a- 
doptate în- lumina hotărâri
lor de partid și de stat ne 
apar ca expresii concrete 
ale unej politici economice 
superioare, clarvăzătoare, 
ancorate permanent în ce
rințele generale ale colec
tivității. Mai mult ca ori
care orânduire socială, so
cietatea socialistă nu își 
poate permite pierderi, ac
tivități nerentabite, fapt 
pentru care mecanismul 
său economic este perma
nent supus perfecționărilor

de conținut, cantitative șl 
calitative. :

O asemenea acțiune de 
perfecționare o constituie 
introducerea noului meca
nism economico-financiar, 
aplicarea principiilor auto- 
gestiunii și autofinanțării 
întreprinderilor, 
după o gîndire 
însoțite mereu 
de rentabilizare 
rase gestiunea întreprinde
rilor, prevederile noului 
mecanism econemico-fman- 
cîar conduc nemijlocit' la 
îmbunătățirea rezultatelor 
economice ale fiecărui co
lectiv, la sporirea venitului 
național al societății și, 
implicit, la creșterea nive
lului de bunăstare al celor 
ce muncesc, al întregului 
popor.

A

(Urmare din pag. 1)

Ideea a fost îmbrățișată 
cu încredere de toți oa
menii din sector. Voiau să 
demonstreze că, fără in
vestiții prea mari, vor a- 
vea apă suficientă. De fapt 
determinante au fost in
vestiția de idei și munca 
lor. Munca lăcătușilor de 
la stația de compresoare, 
conduși de maistrul Vasille 
Barzol, secretarul de partid 
pe sector, a echipei lăcă
tușului specialist Martin 
Domokos de ia puțul au
xiliar. S-au montat pe 
pămînt două conducte de 
peste 1 km, ș-a asigurat a- 
limen tarea cu energie e- 
lectrică, s-a instalat tele
fonul, lucrări la care 
și-au adus contribuția și 
băieții maistrului energe
tic lancu Pintilie. A a- 
părut însă problema cea 
mai dificilă. Malurile tău- 
lui „jucau", nu rezistau 
la acțiunea pompelor. A 
apărut ideea unui pod și 
a unei platforme în mij
locul lacului. Acolo apa e 
mai adîncă și mai rece.

— Platformă în mijlocul 
s-a îndoit 
în măduva 

Mirceă B i-

lacului ? —
sceptic, pînă 
oaselor, ing. 
dariu.

Acum rîde
pe maistrul Anton Kardos. 
Atunci a promis că dacă 
mai vede și minunea asta...
Dar, hai, să nu-1 facem 
de rîs, pe inginer, recu-

cînd îl vede

Elaborate 
înaintată, 

de acțiuni 
care întă-

noaste deschis că a 
dut pariul.

Anton Kardos, 
vechi, răspunde de 
de evacuarea apelor 
mină. S-a angajat

pier-

puțar 
fapt 
din 

însă, 
eu băieții lui, să aducă a- 
pă în mină. Deși sceptici 
erau destui. Aveau nevoie

Muncitoare harnică, comunista Anastasia Mol
dovan de la instalația fini saj textil ș l.F.A. V îscoza 
se remarcă prin lucrări de bună calitate.

Drăghici, Ion. Tiv rea. Va- 
... sile Negru și ceilalți n-au 

preț. - Au fost recuperate 
din mină, din lucrări pă
răsite. Sa rămas multe 
ore după șut, s-a lucrat în 
unele duminicii și în ziua 
de 2 mai. Strânși pe foas- 
tenele vechi, la prânzul

va

a frugal, oamenii au 
tărît astfel, fiindcă 
guraseră conducerea

de o sonetă. Maistrul 
gîndiț una „patent pro-

— un troliu care ri-
8 nei că la 15 mai tăul 

furniza apă minei. Din a- 
prilie, o pompă funcțio
nează provizoriu, pe po
dul din schelet metalic. 
Înainte de 15 mai lucra
rea va fi terminată. Oa
menii aceștia, care au cărat 
eu spinarea tot materia
lul pe o distanță de 400 
metri, au împlintat fierul 
îtl .. ---- X
de 
i-a demobilizat însă. Ape
le ' '
ginos. Izvoarele erau deci 
firave. Și atunci au găsit 
o soluție. Apa caldă de la 
stația de compresoare va 
fi deversată înapoi, pe o 
altă conductă. Nivelul teu
lui va rămîne constant. 
Nouă lăcătuși, tîmplari și 
un sudor lucrează pe plat
forma metalică. De pe mal,

priu" 
dică, la înălțimea de 
metri, o greutate de 
kg. Cu care a bătut 
pilonii metalici : doi' 
ir; in pămint, o parte 
funcție de configurația la
cului în apă și 1,15 m în 
aer. Inginerul Butariu 
susține că aceasta este me
toda clasică de construcție 
a podurilor de lemn — î- 
naintînd cu o ramă în 
consolă de piloni. Roca e- 
ra tare, a primit însă pilo
nii consolidați prin sudu
ră. Un turn de răcire ar 
fi costat, estimativ, vreo 
700 000 lei, ar fi necesitat 
apoi numeroase cheltuieli 
de întreținere și reparații. 
Conductele și pilonii, lem
nul folosit de echipa lă
cătușului Gheorghe Ho
țea, adică de I>arențiu 
Sandu, Petru Vlaieu, Ionel

350 
toți 
me

in

lac, au mai avut parte 
necaz. Necaz care nu-

tăuiui scăzuseră verti-

privesc flacăra aparatu
lui de sudură niînuit de 
Ștefan losif, cel care că
zuse înte-o zi în lac, din 
cauza unei foastăne rup
te. Flacăra albastră se o- 
giindește in luciul apei. 
Albastră ca privirea ochi
lor săi tineri, ea ceru! de 
mai. De pe mal ai impre
sia unor constructori de 
nave. Ei. sînt însă doar 
lăcătuși, sudori, muncitori 
ai sectorului mecano-ener- 
getie. Maistrul Kardos, a-

La întoarcere din acest 
târâm mirific, devenit și 
util pentru mina Paroșeni, 
urmărim traseul conduc
telor. Intr-un loc, conso-' 
Udat cu ciment, cineva a 
zgîriat pe placă- „Azi, 24 
III. 1979 I.M. Paroșeni". 
Cel care a trecut în eter
nitate dala, avea sentimen
tul, veleitatea și respon
sabilitatea constructorului. 
Nu s-a iscălit, nu i-a a- 
mintit nici pe alții, fiindcă 
numele lor nu ar fi în
căput pe placă. Au însă 
eu toții, conștiința valorii 
muncii ion-... Mai încolo cî
teva sute de metri, după 
ce traversăm un podeț me
talic, zăresc pilonii abia 
turnați ai unei noi funda
ții. .

— Aici va fi nouă sta
ție de compresoare, care 
va funcționa în paralel 
cu cealaltă, îmi risipește 
curiozitatea inginerul Vgi- 
na. Acum avem apă be
rechet.

ua dată 
funcțiune . a fluxului,: 
zentată de această 
de cea mai 
persoană, directorii] 
nei : „Luni, 2 aprilie, 
tregul sistem va fi 
în funcțiune dată 
care mina va intra 
plan.

pe recuperarea ______
Iui. Pînă la sfîrșitul anu
lui minusul de circa 31000 
tone la trimestru va tre
bui recuperat". Declarația 
era făcută în 13 martie.

Trimestrul I este înche
iat cu un procent de re
alizare a planului la pro
ducție de 71,2, iar la pro
ductivitatea muncii Ă de 
75,2 Ia sută.

Un nou trimestru, o no
uă declarație optimistă a 
d i re< •torului între prinde
rii, după ce în 2 aprilie 
văzuse și constatase 
subteran:, stadi'ul 
se găsea noul 
transport: „ÎN 
PKILIE VOM 
PLANUL". Nu 
nici un motiv 
rare-; linie de 
tîvă . exista, iar 1 
transport fusese 
funcțiune.

DAR. IN LUNA APRI
LIE PLANUL DE PRO
DUCȚIE ESTE REALIZAT 
IN PROPORȚIE DE 
MAI 40,9 LA SUTA, NICI 
CEL PUȚIN 50 LA 
TA, IAR CEL AL 
DUCTIVITAȚII 
DE 42,7 LA ȘUTA.

Nici luna mai pină 
cum nu prezintă 
schimbare în bine, 
potrivă, se pare că 
ția este, 
cepul de 
lă. Dacă 
ale lunii 
realizată

de punere în 
pre

dată 
autorizată 

mi-
, in

Pus 
după 

pe 
Intrăm pe plan și 

minusu-

în 
care 

de
LUNA A-
REALIZA 
mai exista 
de ingrijo- 
fronț ac- 
lluxul de 

“ pus. in

NU-

SUr- 
PRO- 

MUNCTI

cel puțin 
lună, mai 

în primele 
producția 

în

a- 
vreo 

Dim- 
situa- 

la în- 
difici- 

zile 
era

proporție de 
50-60 ta sută, treptat- trep
tat scade sub 50 1a sută. 
In 9 mai se extrăseseră 
doar 244 de tone, cam 10 
ta sută din planul zilei.

In asemenea situații, 
cînd mina Livezeni, mi

cea mai nouă
Valea Jiului, a- 
numai în 1979 

luni un minus 
tone de

re»

nă nouă, 
mină din 
cumulează 
pe cîteva 
de aproape 48 000
cărbune, mai pot fi tole
rate promisiuni fără aco
perire în fapte ? Acum, 
cînd economia națională 
are nevoie de fiecare tonă 
de cărbune, cînd sursele 
de energie sînt atît de 
căutate și prețuite, iar mi
na continuă să nu-și
alizeze nici eel puțin sar
cinile zilnice de. plan, 
să nu mai vorbim de re
cuperare, mai sînt sufi
ciente doar angajamente? 
Iată de ce adresăm și 
conducerii : Combinatului 
minier întrebarea: AC
CEPTAȚI ÎN CONTI
NUARE PROMISIUNI 
SAU LUAȚT MĂSURI 
FERME PENTRU REALI
ZAREA PLANULUI LA 
ACEASTĂ ÎNTREPRIN
DERE? ti

ca
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Minerul Lupeni — Chi
mistul Rm. Vîlcea 4—1 
(2—1). Partida disputată 
duminică pe stadionul din 
Lupeni a plăcut celor 2500 
de spectatori nu numaj da
torită jocului curat, spor
tiv, dar mai ales datori-, 
tă golurilor frumoase în
scrise. Referitor la aspec
tul organizatoric, nu pu
tem să nu felicităm con
ducerea Asociației sporti
ve „Minerul" pentru ini
țiativa luată : aceea de a 
anunța prin stația de am- 
plificre componența echi
pelor si a brigăzii de ar-' 
bitri. ?

In ceea: ce privește des
fășurarea partidei, chiar 
din primul minut, gazde
le se aruncă în atac ; în 
min. 3. Voiou ratează des
chiderea scorului la un' 
voleu de la 40 ni (!). Alte 
două ocazii i ratate de Ia
cob (min. 6) și Leca (min. 
9) anunță deschiderea sco
rului care se produce un 
minut mai tîrziu : Iacob
prelungește o minge 1® 
Dosan, oare de la 18 mi 
„pune" mingea la păianjen 
și 1—0. Deși dominarea 
gazdelor se amplifică, în 
min. 10, Vîlceanu (cel mai 
bun jucător al , oaspeților, 
în acest meci) -așterne. tă
cerea în tribune-, egalînd 
cu un șut spectaculos din

de goluri
saltează poarta lui Mugescu, 
dar acesta se dovedește im
batabil la șuturile de la 
6—8 m ale iui Iacob (min. 
50, 56 și 63) și Leca (min.
62), In min 64 consemnăm 
o altă mare ratare : Do
san pătrunde în careu, dar 
de la 5—6 m șuțează a- 
fară. El își răscumpără- în
să greșeala în min. 68, cînd 
execută frumos o lovitură 
liberă directă din colțul 
careului de 16 m trimițînd 
din nou mingea la vinclu. 
Deci 3—1. In afară de ce

le" două schimbări (Staicu 
în looul lui Sătmăreanu și 
Zlate în locul lui Iacob), 
mai consemnăm pînă la 
sfîrșit doar stabilirea sco
rului final de către Bur- 
dangiu în min. 80. Dacă 
gazdele au jucat specta
culos și eficient, oaspeți
lor le revine meritul de a 
fi acționat deschis, curajos 
și sportiv, fapt pentru care 
au primit aplauzele me
ritate ale entuziastei ga
lerii din Lupeni.

Alexandru TATAR

Tir cu arcul

Evoluție
cu „jumătate de măsură"

Minerul Vulcan — Uni- tica e încununată de suc- 
rea Drăgășani 1—1 (0—1). ces : iau conducerea prin- 
EChipa minerilor din Vul-
can tinde sa devină totl 
mai mult o „echipă a pă
cii" pe teren propriu. Nu
mai în returul acestui cam
pionat a pierdut puncte 
prețioase acasă prin me
ciurile egale eu parteneri 
nu întotdeauna dintre cei 
mai valoroși. Supărător
însă este faptul că divizi-
onara C coboară vertigi
nos în clasament, fiind a- 
menințată din ce în ce mai 
mult de spectrul retro
gradării. Acesta și-a pus 
amprenta Și pe manifestă
rile publicului, care du
minică, nemulțumit de 
prestația favorițiloir, i-a 
dezaprobat la scenă des
chisă. De fapt evoluția cu 
„jumătate de măsură" din 
Ultimul meci s-a datorat 
îndeosebi fragilității cu 
care s-au prezentat gaz
dele în teren (îmbibat cu 
apă și plin de băltoace și 
noroi), mai ales apărarea, 
care a fost depășită în ne
numărate rinduri de a- 
tacanții oaspeți. Aceștia au 
mizat foarte mult pe con
traatac și în min. 42. tac-

tr-un gol înscris ca urmare 
a unei grave greșeli de a- 
părare ; fundașii vulcă- 
neni n-au știut să se du
bleze, mai ales că fundașul 
central Căluți a jucat foar
te avansat; contrar indica
țiilor date de antrenorul 
Dodu.

La reluare, gazdele e-
galează dintr-o frumoasă 
preluare a lui Stoenescu 
(intrat în teren dutpă cinci
zile de spitalizare) în ur
ma unui atac lucrat inge
nios de Polgar și Lacatoș. 
Ultimul, cel mai bun de 
pe teren, aflat în teren cu 
cîteva ore înaintea plecă
rii la lotul național de ju
niori, și-a justificat pe de
plin încrederea selecțio
nării. To.t timpul partidei 
a gîndit lucid fiecare min
ge, toate atacurile treelnd 
pe la el, a pasat, a cen
trat, însă colegii săi (mai 
ales înaintașii) n-au reu
șit să fructifice, frustrînd 
echipa de un punct valo
ros, acum cînd, pînă la în
cheierea conturilor au mai 
rămas doar cîteva partide.

C. A. VOINESCU

Șut puternic și, încă un punct pentru zestrea de 
goluri a echipei Utilajul- Știința din Petroșani.

Foto: Ton LICTU

Handbal, divizia B
A

Invingătoarea, decisă în repriza secundă
colțul careului de 6 m : 
1—1. Localnicii depășesc 
însă momentul critic -și 
domină insistent, mai ales 
pe aripi, unde aportul ju
niorului Popa (selecționat 
în Iotul național de ju
niori U.E.F.S. ’80) și al 
lui Tudor este decisiv. Du
pă o dublă ratare a lui Do- 
săn (min. 30) și o mare ra
tare a lui Covaci (min.
33), ultimul reușește să în
scrie în min. 37 printr-un 
șut puternic din colțul ca
rpului de. 16 m, în colțul 
litng : 2—1.

La reluare, elevii lui 
Mihalache și Cotroăză a-

Patru noi recorduri naționale
Timp de 4 zile, poligo

nul d.n Aninoasa a găzduit 
etapa zonală la tir eu ar

cul la care s-au întrecut 
arcașii asociației Minerul 
Aninoasa și cei din aso

ciațiile sportive Sănăta
tea și Voința din Tg. Mu
reș. In ciuda timpului 
nefavorabil (a plouat în 
fiecare zi), au fost stabi
lită 4 noi recorduri ale 
R.S.R. Unul de către Va- 
sile Tă.maș — Minerul A- 
ninoasa, cu 289 puncte la 
distanța de 90 m, iar cele
lalte g recorduri aparțin 
componentei lotului o- 
limpic Aurora Chin (Sănă
tatea Tg. Mureș).

lată rezultatele și cîști-

gorii pe categorii la du
blu F1TA : seniori — 
Andrei Berky, 2422 punc-

; (\ omțu Tg Mureș) ; 
2. Vasile Tămaș (Minerul 
Aninoasa) 2338 puncte ; 3. 
Aurel Robii (Olimpia Bucu
rești), 2328 puncte. Seni
oare.: Aurora Chin (Să
nătatea Tg. Mureș) 2405 
puncte ; 2. Terezia Pre
da (Sănătatea Tg. Mu
reș) 2382 puncte ; 3. Edith 
Matei (Voința Tg. Mureș) 
2152 punctei Juniori I : ~1. 
Gheorghe Pop, 1770 punc
te, 2. loan Pagnezer 1623 
puncte, 3. Virgil . Vlasin 
1150 puncte, toți de la 
Minerul Aninoasa. Junioare 
I : Dorina Damian 1409

puncte, Minerul Aninoa
sa. Junioare II : 1. Ana 
Cadar 685 puncte, 2. Elena 
Gheorghe 668 puncte, 3. 
Maria Habian 640 puncte, 
toate de la Minerul Ani- 
noasa. Juniori II: 1. Va
sile But, 881 puncte, 2. 
Erno Kakași — 880 punc
te, 3. Nicoiae Căițatu, 681- 

puncte, toți de la Minerul 
Aninoasa.

De menționat că arcașii 
Ana Cadar, Maria Habian, 
Dorina Damian și Erno 
Kakași. sînt și în prezent 
elevi ai școlii generale din 
Aninoasa,

A. SLABII, 
S. BALOI

Utilajul-Știința Petro
șani — A.S.A. Tg. Mureș: 
17-14 (7-7). De nerecunos
cut echipa oaspeților. Doar 
Masca a mai rămas din 
vechea „gardă", cei tineri 
au un gabarit impresio
nant, mai au însă pînă a 
a-junge un team de temut. 
Și studenții au pierdut din 
„vedete", surprinde însă 
plăcut ardoarea eu care 
își apără șansele și jocul 
colectiv, bine structurat în 
scheme tactice. Partida a 
debutat totuși surprinzător, 
mureșenii au luat un a- 
vans de două puncte, în- 
trucît adversarii lor n-au a- 
taeat cu doi pivoți pe „een-

DIVIZIA C 7
REZULTATE TEHNICE : Mi

nerul Lupeni — Chimistul Rm. 
Vîlcea 4—1, Constructorul Cra
iova — Bistrița Băbeni 2—0, 
Minerul Vulcan — Unirea Dră
gășani 1—I, Metalurgistul Sadu 
•— C.F.R. Craiova 1—0, Minerul 
Motru — Constructorul Tg. Jiu 
4—1, Gloria Drobeta Tr. Sev. 
— Dierna Orșova 3—1, Metalul 
Rovinari — Progresul Băilești 
3—0, Pandurii Tg. Jiu ,— Lo
tru Brezoi 6—0.

CLASAMENTUL
Tg. Jiu 25 19 1

25 14 4
25 15 1

Pandurii
C.F.B. Craiova 
Min. Lupeni 
Dierna Orșova 
Lotru Brezoi 
Met. Sadu 
Chim. Rm. VI. 
Constr. Cr.
Min. Motru 
Min. Vulean 
Met. Rovinari

5 83-25 39
7 40-22 32
9 49-24 31

25 12 3 10 41-37 27
25 12 2 li 28-37 26
25 9 7 9 41-34 26
25 11 3 11 30-33. 25
25 9 7 9 29-33 25
25 19 4 XI 45-32 24
25 8 7 10 29-36 23
25 lft 3 12 30-39 23

Gl. Dr. Tr. Sev. 
Progr; Băilești 
Unirea Drăg. 
Bistr. Bâbeni 
Constr. Tg. Jiu

25 10 3. 12 36-46 23
25 9. 4 12 39-44 22
25 8 3 14 30-43 ÎS
25 8 3 14 23-56 ÎS
25 8 1 16 30-52 17

ETAPA VIITOARE : Progre
sul Băilești. — Bistrița Băbeni,- 
Constructorul Tg. Jiu — Gloria 
Drobeta Tr. Severin, Dierna Or
șova — Metalul Rovinari, Chi
mistul Rm. Vîlcea ■— Pandurii 
Țg. Jiu, Lotru. Brezoi —. Mi
nerul Vulcan, C.F.R. Craiova — 
Minerul Motru, Metalurgistul Sa
du — Minerul Lupeni, Unirea 
Bxăgă.Șdni — Constructorul Cra
iova.

DIVIZIA C 8
REZULTATE TEHNICE : . Me

talul Bocșa — Minerul Oravița 
3—1, C.I.L. Blaj — I.C.R.A.L. 
Timișoara 2—1, C.F.R. Simeria — 
Unirea Alba lulia 0—1, Electro
motor Timișoara — Minerul 
Ghelar 3—1, Unirea Tomnatic — 
Metalul Oțelul Roșu 4—1, Lami
norul Nădrag — Știința Petro
șani 3—1, Unirea Sînnicdlau Ma
re — Vulturii textila Lugoj 1— 
Metalul ’ Hunedoara — Gloria 
Reșița 2—1.

CLASAMENTUL

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
REZULTATE TEHNICE: A- 

urul Certej — C.F.R. Petroșani 
4—1, Metalul Criscior — Mine
rul Paroșenî 0—3, Metalul Sime- 

■ ria — Explorări Deva 2—2, Da
cia II Orăștie — l.M.C. Bircea 
4—1, Constructorul Hunedoara 
—• Auto Hațeg 5—Preparato
rul Teliuc — Parîngul Lonea 
2—0, Preparatorul Petrila — 
l.G.C.L. Hunedoara 5—1, Mine
rul Urieani — Minerul- Ani
noasa 2—1. —

C L AS a M E N T U L

Campionatul 
județean 

la tenis de masă
In urma omologării rezultate

lor din turul campionatului ju
dețean de tenis de masă, cla- 
samentele au următoarea înfă
țișare :

FEMININ

Unirea S.M. 25 14 4 7 35-23 32
Vuit. tx. Lugoj 25 14 3 8 45-24 31
Unirea A.I. 25 15 1 9 33-20 31
U. Tomnatic 25 12 5 8 42-26 29
Lam. Nădrag 25 12 3 10 40-34 27
Știința Petroș. 25. 11 5 A 49-38 27
Min. Oravița 25 11 4 10 37-36 26
Gl. Reșița 25 11 3 11 46-33 25
Electr. Tina. 25. 9 616 37-38 24
Met. Bocșa 25 11 2 12 31-40 24
C.F.R. Simeria 25 10 3 12 25-32 23
Met. Oț. Roșu 25 9 3 13 33-34 21
Min. Ghelar 25 8 5 12 28-34 21
TC1I.L. Blaj 25 7 6 12 19-36 20
I.C.R.A.L. Tina. 25 8 4 13 22-42 20
Met. Wuned. 25 8 4 13 29-41 20

• ETAPA VIITOARE : I.C.R.A.L. 
Timișoara — C.F.R. Simeria, 
Metalul Oțelul Roșu — Metalul 
Hunedoara, Minerul Oravița — 
Unirea Sînnicolau Mare, Mine
rul Ghelar — Vulturii textila 
Lugoj, Gloria Reșița — Știința 
Petroșani, Unirea Tomnatic — 
C.I.L. Blaj, Unirea Alba lulia 
— Electromotor Timișoara, Me
talul Bocșa — Laminorul Nă
drag.

Metalul Simeria, C.FJ1. Petro
șani — Metalul Criaeior.

Expl. Deva 25 18 3 4 71-17 36
Min Paroșeni 25 16 3 6 61-28 35
Aurul Certej 25 14 4 7 50-3838
Constr. Huned. 25 13 5 7 53-21 31
Min. Urieani 25 12 6 7 48-39 3©
Min. Aninoasa 25 13 3 9 55-37 29
Dacia II O. 25 14 9 11 «7-34 36
l.M.C. Bircea 25 10 4 11 57-63 24
Prep. Petrila 25 10 4 11 44-51 24
C.F.R. Petroșani 25 8 4 13 44-56 20
Met. Simeria 25 8 4 13 34-51 20
Auto Hațeg 25 8 6 11 35-44 18
Parîngul Lonea 25 8 5 12 35-41 17
l.G.C.L. Huned. 25 9 3 13 34-61 17
Prep. Teliuc 25 6 3 16 32-84 15
Met. Criscior 25 4 1 29 13 -5® 9

ETAPA VIITOARE : Minerul
Aninoasa ;— Aurul Certej,

-l.G.C.L. Hunedoara — Minerul
Urieani, Parîngul Lonea — Pre-
părătorul Petrila, Auto Hațeg
— Preparatorul Țeliuc, l.M.C.
Bircea — Constructorul Hune-
doara, Explorări Deva — Dacia
II Orăștie, Minerul Paroșenî —

c.s.ș. Petroșani 3 3 0 9—0 6
Consta1. Hunedoara 3 2 1 6—5 5
Voința Hunedoara 3 1 2 5—7 4
Voința Deva 3 9 3 1—9 3

MASCULIN

C.S.Ș. Petroșani 5 5 0 46—21 10
Voința Deva 5 3 2 37—21 8
Utilaj. Petroșani 5 3 2 36—39 S
Constr. Huned. 4 2 2 312—27 e
Voința Huned. 4 0 4 13—30 4
Victoria Călan 3 0 3 8—27 3

Jocurile Victori# Gălan — 
Constructorul Hunedoara se re- 
programează la data de 23 sep
tembrie 1979, ora 10, la sala Ca
sei de cultură din Călan, lai 
Voința Hunedoara -— Victoria 
Călan la data de 30 septembrie 
l'97<f, ora în sala „Voința1* — 
Hunedoara.

Aceste reprogramări au fost 
determinate în urma contestați
ilor făcute.

tura" solidă a semicercul 
lui lui Ignat, sjjrprinși pe 
contraatac au uitat să se 
replieze. Abia cînd Vesa 
1-a luat în primire pe Mal, 
șuturile lui poposiseră de 
cinci ori în plasă, s-a re
instalat echilibrul în te
ren, marcat, la sfîrșitul pri
mei reprize, și de scor s 
7-7. La reluare, gazdele 
s-au detașat, pentru că 
Turjansehi (fost portar al... 
militarilor) a parat'inspirat 
cîteva atacuri, Gliga, în 
vervă deosebită, a șutat 
necruțător, Pali și Ungu- 
reanu au eîștigat multe 
dueluri în lupta cu agre
sivii Pănăzan și Strec. Se 

ajunsese chiar la scorul 
16-12, cînd antrenorul oas
peților i-a dat Iui Furnea 
sarcina de „umbră" a lui 
Gliga. Pe fondul unui 
prematur sentiment de sa

tisfacție, băieții lui Ceacu 
și Crîsnic au primit cîte
va goluri, datorită neaten
ției și, mai ales, insisten
ței lui Furnea, partida 
sHrșind la scorul de 17-14 
în favoarea șaptelui din 
Vale. Au înscris (și au 
plăcut mai mult): Gliga

Pali (5), Vesa. (2), Glte- 
ciu, respectiv Mal (5), Fur- 
n«a (4), Maszi (3>, Masca 
și Pănăzan.

lan VULPE

HALTERE

Un loc care 
promite

Printre halterofilii care 
au participat la concursul 
național individual de hăl- 
t-ere de la Constanța s-a a- 
flat și juniorul tulii» Bog
dan, elev Ta Grupul școlar 
minier Lupeni. Avfnd o 
comportare bună, fuliu 
Bogdan, component al echi
pei de haltere a Asociației 
sportive Minerul Lupen.i, 
(antrenor Ion Pîfvu), a o- 
cupat locul IV în clasa
ment la categoria 56 kilo
grame.

Livid AVRAM, 
profesor, Ltzpcnt
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■N LU/HE
Paris Dejun în onoarea delegațiilor 

străine participante la Congresul P.C.F.
PARIS 14 — Trimisul 

Agerpres, C._ Opriră, trans
mite : Biroul Politic al 
C.C. al P.C.F. a oferit luni 
o masă tovărășească în o- 
noarea delegațiilor străi
ne participante la lucră
rile celui de-al XXlII-lea 
Congres al P.C.F.

Cu acest prilej, Georges 
Mârchais, secretari gene
ral al Pte.F., a rostit o 
scurta cuvîntare in care a 
mulțumit delegațiilor par
tidelor comuniste și mun
citorești, mișcărilor națio
nale și democratice care 
au luat parte la congres, 
subliniind încă o dată, do
rința P.C.F, de a dezvolta 
relațiile-,cu aceste partide 
pe baza principiilor inde
pendenței fiecărui partid, 
egalității și neamestecu
lui. In acest context, vor

Președintele Venezuelei 
despre criza energetică

C ARACAS 14 (Agerpres) 
— Intr-o declarație făcută 
la Caracas, președintele 
Venezuelei, . Luis Herrera 
Campins, a evidențiat ne
cesitatea folosirii raționa
le a petrolului, . arătînd. în 
contexț, că o situație defi
citară pe plan energetic 
ar putea declanșa : o criză 
economică cu efecte la 
scară mondială. hi aceeași 
ordine de idei, el a sub
liniat necesitatea ca toate 
țările să adopte programe 
de economisire a energi
ei și a spus mă, potrivit 
studiilor întocmite pînă 
în prezent, oferta de pe
trol va rămîne deficitară 
în raport cu cerințele exis

bitorul a subliniat că exis
tența unor deosebiri de 
păreri, divergențe și chiar 
contradicții între partide
le comuniste și muncito
rești nu trebuie, în nici un 
caz, să afecteze bunele 
raporturi de solidaritate 
dintre ele, ci, pe baza e- 
galității și respectului re
ciproc, să se întărească, pe 
mai departe, unitatea și 
prietenia.

La dejun a luat parte 
delegația Partidului Co
munist Român condusă de 
tovarășul Dumitru Popes
cu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Tovarășul Dumitru Po
pescu a transmis tovară
șului Geoges Mârchais, din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, felicitări cor

tente pe plan mondial. Tot
odată’, președintele Vene
zuelei a formulat critici 
împotriva companiilor pe
troliere internaționale, a- 
rătînd că acestea, prin po
litica lor, au determinat 
„o dezvoltare bazată pe 
conceptul unei energii ief
tine".

In cadrul declarației sa
le în probleme petroliere, 
șeful statului venezuetean 
a spus, . de asemenea, că 
Venezuela va insista în 
cadrul Organizației țărilor 
exportatoare de petrol 
(OPEC) în favoarea am
plificării mecanismelor de 
asistență financiară în be
neficial țărilor în curs de 
dezvoltare. 

diale pentru realegerea sa 
în funcția de secretar ge
neral și urări de succes în 
activitatea Partidului; Co

mmunist Francez. te
Delegația Partidului Co

munist Român a avut în- 
țîlniri eu delegațiile parti
delor prezente la Con
gres. tntiln'irile s-au des
fășurat într-o atmosferă 
de cordialitate tovărășeas
că. ' ,

• Asociația de prie
tenie India—România a 
organizat, la Centrul 
internațional de confe
rințe din Delhi, un mi
ting dedicat celei de-a 
40-a aniversări a ma
rii demonstrații mun
citorești din România 
împotriva fascismului 
și războiului.

CU PRILEJUL „ZILEI 
ROMÂNIEI" din cadrul 
celei de-a 57-a ediții a Tîr- 
guiui Internațional de la 
Valencia, Juriul acestuia a 
acordat pavilionului ță
rii noastre Diploma de 
merit pentru noutatea și 
utilitatea mostrelor pre
zentate.

IN COMUNICATUL dat 
publicității la Cotonou in 
urma vizitei în Benin a lui 
Stăvari DorOnski, mem
bru al prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia, se arată că în 
cursul convorbirilor pe ca
re le-a avut cu președin
tele țăi’ii-găzdă, Matliieu 
Kerekou, și cu membri ai

Orientul
EL ARISH 14 (Agerpres) 

—• Comisia militară mix
tă egipteano-iSraeliană s-a 
reunit duminică, Ia El A- 
rish (Sinai) pentru a exa
mina - probleme privind 
.retragerea forțelor israe- 
licne din peninsulă — in
formează agenția M.E.N.

In cadrul unei confe
rințe de presă organizată 
la încheierea reuniunii, 
comandantul Seif Eddine, 
conducătorul delegației e- 
giptene, a declarat că ce
le două părți au ajuns la

RIA1) 14. (Agerpres). — 
Gugernul libanez a re
mis Ligii Arabe un me
morandum în care îi soli
cită să elaboreze un stu
diu amplu privitor la re
construcția Libanului, să 
definească metodele consi
derate cele mai indicate 
în acest sens și să extindă 
ajutorul financiar acordat

Partidului Revoluției l'opn- 
.larȘ s-a exprimat dorința 
părților de a extinde rela
țiile bilaterale.

INDICELE PREȚURI
LOR cu ridicata în Japo
nia a înregistrat în luna 
aprilie un spor de 1,7 Ia 
sută,- ceea ce, în calcul a- 
rtual, înseamnă’că ritmul 
inflației in țară va fi de 
peste 22 la sută. Noua 

-accentuare a sporirii pre
țurilor a afectat puternic

Mijlociu
un acord în ceea ce pri
vește delimitarea primei 
zone care urmează să fie 
evacuată de forțele isfae- 
liene» .Au ■ fost stabilite; 
totodată, punctele de su
praveghere și inspecție ce 
urmează să fie amplasate 
pe principalele căi de ac
ces spre zona respectivă; 
a precizat el.

.Comandantul Seif Eddi
ne a arătat, de asemenea, 
că Egiptul a început să re
cupereze instalațiile mili
tare de la El Arish.

★
acestei țări . —. informează 
ziarul saudit „Al Riyadh", 
reluat de agenția QNÂ. 
Ziarul precizează că gu
vernul libanez a remis a- 
cest memorandum după 
amînarea sine die a reu
niunii miniștrilor de fi-' 
îiânțe arabi, care urma să 
examineze problema re
construcției Libanului.

programul guvernamental 
de frînare a tnftațtei.

. RELUIND un co
municat oficial israelian, 
agențiile internaționale tje 
presă informează că în ur
ma exploziei unea bomlxe, 
plasată într-un. punct aglo
merat din localitatea Tibe- 
riada, două persoane și-au 
pierdut viața, iar alte 37 
au fost rănite, între care 
trei se află în stare gravă.

Un comando palestini
an și -a asumat responsa
bilitatea pentru. această 
acțiune. ■— anunță agen
ția palestinian-^ de știri 
AVAFA, preluațit de agen
ția Reuter. ■ te c i t'-

I
I
I
I 
I
I

Mă-

liniște ; Republica : 
reu împreună:; Unirea: 
Șeriful din Tennessee, 
seria a Hl-a.

PETRILA : Nea
rin miliardar.

LONEA : Compania 
a 7>a sub clar de lună.

ANINOASA : Hop și 
apare maimuța.

VULCAN: . Richard
al 111-lea. seriile I-II.

LUPENI — Cultural: 
Toți sau niciunul; 
Muncitoresc : Jorg Rat- 
gep, pictorul.

TV
1

I

11,10

17,25

17,45

17,55
I 1,8.15 

j 18,30

20,10

Teleșcoală.
Roman-foileton 1 
Poldark.
Român ia pi toreas- 
că. (
Telecronica pen- i 
tru pionieri. ;

11,35 Moștenire pen- « 
tru viitor : Geoi’- 
ge Călinescu. \ 
Telex. ■ ■■

In direot de la 
Politehnică. 
Curs de limbă en
gleză.
Din țările socia
liste. , ;
Medalion: acad.
Radu „Vulpe. 
Muzică și publici
tate.
Revista 'social- 
politică TV.
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Ancheta TV : 
„Gust amar". 
Sbâră de teatru : 

de
Pre-

I

18.50
19.00
19.20

„Institutorii" 
Otta Erast, 
mieră TV. 
Telejurnal.21,15

RADIO
t ni
Arii

FAPTUL DIVERS

INUNDAȚII

In Paraguay, inundațiile, 
pe care le cunoaște aceas
tă țară sud-americană de 
cile va săptămîni s-au a- 
grayat în ultimele zile, fi
ind considerate cele mai 
puternice din ultimele șap
te decenii. Potrivit unui 
bilanț provizoriu, inunda
țiile actuale au provocat 
pipă acum moartea a pes
te 29 000 de vite, în special 
îri nordul țării. Daunele 
materiale totale nu pot 
fi încă evaluate.

DIN NOU
1*E EVEREST

Pentru prima oară în 
istoria alpinismului, doi 
iugoslavi, H. y.apiotniei și 
A, Strerjifeh, ; au reușit să: 
escaladeze cCl mai înalt 
virl de .munte, din lume — 
Everestul (8 848 in) pe 
versantul vestic. Virful E- 
verest a fost cucerit pîna 
in prezent de 17 expedi
ții.

cel mai lung pod

Cei mai lung pod în 
formă de arc (fără piloni 
de susținere) din Japonia 
a fost inaugurat recent. 
Avînd o lungime de 328 
de metri și o lățime de 20 
de metri, podul leagă insu
lele Omishima și Hakata 
din Marea Seto. El face 
parte dintr-un amplu, sis
tem de astfel de construc
ții, care Urmează să per
mită, in final, legături ru
tiere directe între insulele 
Shikoku și Honshu.

întreprinderea minieră Aninoasa
ÎNCADREAZĂ

prin transfer sau prin concurs, personal 
pentru următoarele posturi vacante :

— inginer minier principal compartimen- 
mentul protecția muncii

— geolog
— adjuncți șef sector (ingineri minieri)
— maiștri minieri.

Concursul va avea loc în 30 mai a.c., la 
sediul unității din comuna Aninoasa.

Condiții de participare la concurs con
form Legii tir. 12/1971 și Legii nr. 6/1977.

încadrarea se face conform Decretelor 
nr. 188/1977, 330/1977 și 100/1979.

ÎNTREPRINDEREA ÎNCADREAZĂ, 
DE ASEMENEA :

aX lăcătuși subteran și suprafață te
— sudori electrici și autogeni.

Relații suplimentare la biroul organizare, 
personal, învățâmînt, retribuire al întreprin
derii.

întreprinderea de prospecțiuni 
și explorări geologice 

Hunedoara-Deva
ÎNCADREAZĂ PENTRU SECȚIA DE FO

RAJ din Valea Jiului (Bărbâteni)următorul 
personal :

— sondori șefi
— sondori

/ —podari
— motoriști
— lăcătuș — mecanic... •>. te

— electricieni
— tractoriști — buldozeriști

te- muncitori necalificați pentru calificare 
în meseria de sondor.

Se asigura cazare gratuita in cămine pen
tru netamiliști, precum și spor de șantier, con
form legii.

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

Informații suplimentare la telefon nr. 208 
Lupeni.

I
I

Grupul școlar Lupeni
ANGAJEAZĂ URGENT

— un muncitor calificat conducător auto

Condițiile de încadrare și retribuire Con

form Legii nr. 12/1971 și Legii nr, 57/1974.

Mica publicitate
VIND motocicletă „I.J.", 

perfectă stare, Strada Ve
nus. Bloc 4/55, Petroșani.

- <:î51>
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Costesc 
Andrei, eliberată de

I.G.C.L. Petroșani. Se de- 
clară nulă. (350)

.PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dănilă 
loan, eliberată de C.F.R. 
Petroșani. Se declară nulă.

(353)

10.00 B u 1 e 
de știri. 10,05 
din operete cu Valeria 
Rădulescu. 10,20 Alter
nanțe rock și folk. 10,40 
Miorița. 11,00 Buletin 
de știri. 11,05 Atlas fol
cloric. 1,2,00 Buletin de 
știri, 12,05 Din comoa
ra folclorului nostru; 
12,35 Repere interpre
tative. 13,00 De la 1 la 
3. 15,00 Clubul curioși
lor. 16,00 Radiojurnal. 
16,20 Coordonate eco
nomice. 16,40 Noi înre
gistrări de mugiră u- 
șoară. 17,00 Buletin de 
știri, 17,05 Te apăr și țe 
cînt' patria mea. 17,30 
Poemele eterne ale mu-

i zicii. 17,50 Orcehstra i , 
Roberto Delgado. 18,00 . 
Orele serii. 20,00 lnre-, i 
gistrări din fonoteca de 
aur cu Filofeteia Lăcă- 
tușu și Ion Murgu. 20,15
România, peisaj 
dustrial-
<20,30 Memoria
tului românesc. 
Buletin de știri. 
Cadențe? sonore. 
O zi într-o oră.
5,00 Non stop muzical 
nocturn. ; .■”< tete-

I
I
I
I

m-
contemporan.

pămîn-
21.09
21,05
22.00

23,00 —

IJ
Soția, Rozalia, fiica, 

Roseta, fiul Rudolf și 
nora Irina, anunță 
durere 
viață, 
mai a c 
nostru.

AMBRUȘ CAROL
Înhumarea va avea 

loc la cimitirul din Lo- 
nel, miercuri, 16 mai, 
ora 17. .

cu 
din

14
încetarea

in ziua de 
, a neprețuitului

*

KEDACȚSA SI ADMINISTRAȚIA! Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 424 64 (secții). ITFARUL ? Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67.


