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CONGRESUL

Proiectul Programului — Directivă, de dezvoltare
economico-socială aRomâniei în profil teritorialîn

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova- 

z râsul Nicolae Ceausescu, și 
tovarășa Elena CeaușescCt 
au primit, luni, pe prințul 
moștenitor al Japoniei, Al
teța: Sa Imperială Akihito, 
împreună cu Alteța Sa Im
perială, prințesa Michiko, 
care face o vizită oficială

perioada 1981—1985, menit să asigure

Dezvoltarea echilibrată a industriei,
pe întreg teritoriul țării ■

Un nou document de i- 
neștimabilă vâloare- teo- 

Tetîcă și practică — pro- 
'lU«si,ul..PrftgramuIui — Di

rectivă de dezvoltare eco
nomico-socială a Români
ei în profil teritorial în 
perioada 1981—1985 —
este pus în dezbaterea co
muniștilor, a tuturor oa- 

, menilor muncii din în
treaga țară. Făcînd parte 
integrantă din Programul 
partidului de edificare a 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de î- 
naintare a României spre 
comunism, : ’ . ‘ ' 
Congresul al XI-lea 
partidului, acesta 
dește în mod sintetic 
cuprinzător imaginea 
triei socialiste în

factor hotarilor pentru făurirea unei 
economii moderne, de înaltă eficiență

adoptat la 
al 

oglin- 
și 

pa- 
noua 

fază de dezvoltare pe care 
o străbate în cincinalul 
1981—1985. Prin orientări
le și sarcinile ce le cu
prinde, noul document re
levă rolul liotărîtor al to
varășului NICOLAE

CEAUȘEȘCU, secretar' ge
neral al partidului, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, care acțio
nează cu consecvență pen

tru amplasarea rațională a 
forțelor de producție pe 
teritoriul țării, valorifica
rea în mod superior a re
surselor materiale și de 
muncă existente în fie
care zonă, modernizarea 
localităților urbane și ru
rale, ridicarea nivelului 
de civilizație a locuitorilor 
și crearea tuturor condi
țiilor ca egalitatea în 
drepturi de care se bucu
ră cetățenii patriei noas
tre, fără deosebire de na
ționalitate, să se înteme
ieze pe fundamentul trai
nic al creșterii potenția
lului economic al tuturor 
județelor.

Subliniind rezultatele ob
ținute în cadrul procesu
lui de industrializare

țării, cursul înnoitor, di
namic, imprimat .vieții e- 
conomice și sociale de la 
Congresul al IX-lea al 
partidului, noul program

se înscrie în cadrul pre
ocupărilor statornice ale 
partidului și statului nos-

(Continuare in pag. a 2-a)

Trei sectoare de la
I.M. Petrila cu planul 

depășit
-Sectoarele IV, III și I de 

la I.M, Petrila au reușit 
să-și depășească sarcinile 
de plan pe luna septem
brie. Numai brigada con
dusă de Eugen A'oicu din 
s.e> torul IV a realizat. din 
■•'de Wfii abataje pe care le 
... loatează, un plus de 
3 874 de tone, reușind să 
depășească productivitatea 
âiuncii planificată cu 3 100 
kg/post. Brigăzile condu
se de Francisc Bartha și 

; Gheorghe Toma, din același 
sector, mobilizîndu-și for
țele,au încheiat luna, ce a 
trecut cu plusuri de 700 și 
respectiv 300 de tone. Tot 
la sectorul IV, brigada lui 
Francisc Kovacs, ce lucrea
ză la pregătiri, și-a reali
zat planul în proporție de 
137 la sută, deschizînd îna
inte de termen noi capaci
tăți de producție. Și în lu
na octombrie minerii de la 
cele trei sectoare obțin suc
cese.

I.F.A. VÎSCOZA-EUPENI

Fire artificiale livrate 
suplimentar pentru 

export
Anul 1979 este primul an 

în care colectivul I.F.A. 
Vîscova și-a creat piață de 
desfacere a produselor în 
alte țări. Volumul de fire 
artificiale livrat în afara 
sarcinilor de plan de că
tre colectivul întreprinde
rii se ridică pe primele 9 
luni ale anului la 165 tone. 
.Valoarea devizelor libere 
obținute pînă acum prin 
munca filatoarelor și chi- 
miștilor de la I.F.A. Vîs- 
coza — Lupeni este de 1,8 
milioane lei.

în spiritul convorbirilor și 
înțelegerilor convenite cu 
ocazia vizitei de stat efec
tuate în Japonia, în 1975, 
de președintele Nicolae 
Ceaușeșcu. și tovarășa 
Elena Ceaușeșcu. Șeful sta
tului român a arătat că își 
amintește cu plăcere de 
convorbirile fructuoase pe 

în țara noastră, în, calitate care le-a avut Ia Tokio cu 
de reprezentant al Maiestă
ții Sale, Hirohito, împăra
tul Japoniei.

Președintele Nicolae 
Ceaușeșcu și tovarășa 
Elena Ceaușeșcu s-au între
ținut ■ cordial cu Altețele 
Lor Imperiale? Oaspeții ja
ponezi au exprimat întrea
ga gratitudine pentru invi
tația de a vizita România,' 
pentru prilejul oferit de a 
cunoaște trecutul istoric și 
valorile create de poporul 
român de-a lungul existen
ței sale, realizările obținu
te în ultimul deceniu de 
poporul român în dezvolta
rea economico-socială a 
țării, pentru generoasa o- 
spitalitate și atmosfera pri-, 
ețenească în care se des
fășoară vizita,în țara noas
tră.

In cadrul întrevederii 
dintre președintele Nicolae 
Ceaușeșcu și prințul Akihi
to au fost evocate cu sa
tisfacție bunele raporturi 
de prietenie și cooperare 
dintre România și Japonia, 

~ care se dezvoltă continuu

împăratul Hirohito, cu pri
mul ministru japonez, con
vorbiri care au deschis 
perspective, .dintre cele 
mai favorabile relațiilor 
româno-japoneze.

Abordîndu-se unele as
pecte ale vieții politice in
ternaționale actuale, a fost 
exprimat interesul Româ
niei și Japoniei de a con
lucra, alături de alte state, 
pentru dezvoltarea colabo
rării și cooperării între po
poare, pentru rezolvarea 
marilor probleme cu care 
este confruntată omenirea, 
pentru înfăptuirea dezar
mării, și în primul rind a 
dezarmării nucleare.
Președintele N i c o 1a e 

Ceaușeșcu și tovarășa 
Elena Ceaușeșcu au reți
nut apoi la dejun pe Al
tețele Lor Imperiale, prin
țul Akihito și prințesa Mi
ch iko.

In timpul dejunului, pre
ședintele Nicolae Ceaușeșcu 
și prințul Akihito au rostit 
toasturi.

1901-1905

a gradului de cunoaștere a

PROBUCTIA GLOBALA 
fi

Valorificarea deplină 
a zăcămîntului carbonifer 

presupune, in primul rînd, îmbunătățirea necontenită 
acestuia

Indicațiile secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușeșcu

Programul nostru de acțiune
.......’ ■ ■ ' ■ ■

• Valoarea fondurilor alocate pentru cercetarea 
geologică in anul 1979 este cu 400 la sută mai mare 
decît în anul 1978 și cu 600 la sută mai mare ca în 
anul 1976, primul an al acestui cincinal

. • In urma intensificării cercetării geologice în
Valea Jiului au fost identificate noi zone ce vor cons
titui cimpuri de exploatare la zi — microcariere — 
la Uricani, Hobiceni, Lupeni, Petrila și Lonea. Pentru 
o zonă din Cîmpu Iui Neag, cercetată de ta suprafață 
în proporție de peste 98 la sută, se estimează o rezer-' 
vă egală cu producția unui an planificată pentru o 
mină ca Petrila sau Aninoasa.

lui carbonifer, creșterea 
necontenită a gradului de 
cunoaștere a rezervelor 
de care dispune fiecare în
treprindere minieră în 
parte, în care scop sînt 
necesare fonduri. Dovadă

Aurelia CAmArA.ȘAN, 
geolog, ing. principal și 

Emeric WANING, 
sef birou geo-topo 

C.M.V.J.

Mecanizarea complexă este o realitate elocventă 
în minele din Valea Jiului. Minerii mînuiesc cu iscu
sință modernele utilaje de extracție și susținere.

Fotografia reprezintă un aspect dintr-unul din a-< 
batajele minei Paroseni.

. - Foto: Ștefan NEMECSEK

in pagina a 3-a :
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In cuvînțarea rostită Ia 
adunarea populară din Lu
peni din vara acestui an, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușeșcu, secretarul ge
neral al partidului vor
bind despre dezvoltarea 
bazei energetice a țării 
spunea, printre altele: 
„Valea Jiului va continua 
însă să ocupe locul cel 
mai important în asigura
rea cărbunelui de calita
te, nu numai pentru e- 
nergie, ci și pentru indus
tria metalurgică. De aceea, 
activitatea din Valea Jiu
lui va ocupa un loc prio
ritar și în viitor — și

trebuie să facem totul 
pentru a asigura realiza
rea, în 1985, a cel puțin 
15—16 milioane tone de 
cărbune ! Pînă în 1990 tre
buie să asigurăm din Va
lea Jiului cel puțin 80 la 
sută din cărbunele cocsî- 
ficabil pentru metalurgia 
din România !"

Pentru a duce la îndepli
nire această sarcină de o- 
noare, dar și de o impor
tanță covîrșitoare pentru 
dezvoltarea economică, 
pentru independența ener
getică a țării — condiția 
esențială, primordială es
te cunoașterea zăcămîntu-

(Continuare in pag. a 2-a) (
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La grădiniță

CARNET CULTURAL
Pentrti a se livra statului mai multe

Conferința o rea ni za fiei
comunale de partid Ani- 
noasa a dezbătut și adop
tat, în lumina proiectelor ■ 
documentelor pentru Con
gresul al XH-Iea al P.C.R., 

,, hot ărîri do o însemnătate 
deosebită pentru dezvolta
rea viitoare a localității. 
Pe lingă rezultatele bune 
înregistrate în îndeplini
rea sarcinilor economice, 
în conferință s-a evidenți
at și faptul că în perioa
da analizată nu toate o- 
biectivelc planului au fost 
îndeplinite. De asemenea, 
din referirile privind creș
terea nivelului de trai al 
populației făcute în darea

ALEGERI
IN ORGANIZAȚIILE 

DE PARTID

de seamă au reținut aten
ția : în opt luni din acest 
ăn locuitorii comunei au 
beneficiat de o aprovizio
nare corespunzătoare ce-. 
rințelor. Valoarea mărfii- ' 
rilor alimentare desfăcute 
s-ă ridicat la 17 970 000 lei, 
cea ajnărfurilor industri
ale la 6 843 000 lei ; s-au 
vîndut cărți și alte produ
se de librărie în valoare

agroaMmentare
ftrenurile 

folosite
Comuniștii din Banița 

s-au prezentat la confe
rința organizației comu
nale de partid cu realizări 
remarcabile în toate do
meniile. Activitatea bună 
desfășurată de comitetul 
comunal de partid, de' or
ganizațiile de bază din 
subordine, de comuniști 
este atestată de îndepli
nirea și depășirea planu
lui 'economic în profil te
ritorial pe întreaga 
rioadă analizată. în 
ferință s-a subliniat 
s-au livrat la fondul
tralizat al statului 320 to- 

hectolitri 
7500 kg 

lînă și

pe-
con- 

că 
cen-

ne carne, 800 
lapte de vacă, 
brînză, 30 tone 
multe alte produse. Dem
ne de reliefat sînt și rea
lizările edilitar-gospodă- 
rești a căror valoare de
pășește 3 milioane lei, ceea 
ce reprezintă anual 
lei pe fiecare locuitor 
comunei.

Darea de seamă și 
cutiile au subliniat reali
zările obținute, dar aten
ția a fost îndreptată în 
mod deosebit spre obiecti
vele mobilizatoare de vi
itor, spre sarcinile cinci
nalului 1981—1985. în 1985 
se vor realiza 574 tone 
carne, cu 61 la sută mai 
mult ca în 1980, 23 200 hec-

750
al

dis-

Pe strada Viitorului , 
din cartierul Vîscoza If 
Lupeni se află în: stadiu ‘ 
de finalizare lucrările la 
blocul K5. Noul bloc, I 
preconizat să fie dat în I 
folosință la 1 noiembrie | 
a.c., este compus din a- i 

.părta-mente cu confort, 
sporit. (Alex. Tătar)

★
Dornici de a. se muta I 

cît mai grabnic în casă I 
nouă, membrii colecțivu- I 
lui Teatrului de stat „Va- . 
lea Jiului" Petroșani, I 

I printre repetiții și spec- ’ 
i tăriile, își aduc contribu- ] 
■ ția la lucrările de pe I 
| șantierul noului sediu. I 
I Este o acțiune demnă de | 
I laudă, cu atît mai. mult | 
| cu ;eît încheierea Ia ter- > 
; meji a lucrărilor vine să I 
: împlinească un mai vechi 
deziderat ca iubitorii 
„Thaliei" să ăibă un tea
tru în centrul orașului.
(Al. Cor.)

★
Numărul cititorilor mi

neri, preparatori, cons
tructori și elevi care 
împrumută cărți de la 
biblioteca clubului mun
citoresc din Petrila a de
pășit 1500. în vederea 
asigurării unui fond di
versificat de cărți, re
cent au fost achiziționate 
lucrări importante din

agricole
intens

tolitri lapte de vacă, 
plus de 47 la sută. Plusuri 
substanțiale urmează să 
se obțină și la alte pro
duse. '

Luînd cunoștință de o- 
biectivele noi, mobiliza
toare, participanții la cu- 
vînt au arătat căile . pria 
care ele pot fi ■ îndeplinii^, 
s-au angajat să muncească 
fără preget pentru tradu
cerea lor în viață. Acest 
lucru l-au subliniat în cu- 
vîntul lor tovarășii loan 
Drăgoi, Iosif Blaj, Maria 
Unci, Maria Crăciunesc, 
Gheorghe Voinea, Ioan 
Stoica, loan Rusu, Grigore 
Jianu precum și c'eilalți 
vorbitori. Ei au subliniat 
marile posibilități pe care 
le are comuna în creșterea 
substanțială a numărului 
de animale, a cultivării 
pomilor fructiferi, necesi
tatea de a valorifica- măi 
rațional terenurile agrico
le și pășunile, de a folosi 
îngrășăminte naturale și 
chimice pentru fertiliza
rea lor.

Lucrările conferinței au 
reliefat pregnant hotărî- 
rea unanimă a comuniști
lor a tuturor cetățenilor - 
de a participa cu respon
sabilitate și abnegație la 
îndeplinirea și depășirea în 
mod exemplar a sarcinilor 
economico-sociale, deose
bit de mobilizatoare, ce le 
stau în față în lumina o- 
biectivelor jalonată în do- 

* cumentele Congresului al 
Xll-lea al partidului.

D. CRIȘAN

un

(Urinare din pag 1)
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XLlk-ACilX Allipui Vcjlive dill _ 
literatura beletristică și I 
tehnică, mărind zestrea • 
bibliotecii la peste 19 000 I 
de volume. (C.V.) |

de peste 300 000 lei. Confe
rința a hotărît ca în do
meniul aprovizionării 
populației, noul organ ales 
să acorde toată atenția cu
noașterii. în perspectivă a 
preferințelor și cerințelor 
populației, să inițieze de-, 
mersurile necesare pentru 
realizarea în cincinalul 
1981—1985 a magazinelor 
generale din Aninoasa și 
Iscroni.

în 1980 și în anii viito
rului cincinal va trebui să 
crească contribuția crescă
torilor de animale din co
mună la fondul de măr

furi agroalimentare. Aceas
ta, cu atît mai mult, cu 
cît în 1979 sarcinile nu 
sînt realizate și depășite 
decît la tineret bovin. La 
bovine mari, porcine șî o- 
vine sînt serioase restanțe, 
în situația în care condi
țiile comqnei permit creș
terea substanțială a șepte- 
lului.

O preocupare bine orien- 
tată au ilustrat-o docu
mentele și dezbaterile con
ferinței în domeniul pregă
tirii pentru muncă și via
ță a tineretului. Referin- 
du-se la acest domeniu to
varășa ileana Siehitin a 
subliniat necesitatea ridi
cării calității muncii in- 
structiv-educative, a dimi
nuării mediocrității ca o- 
bieetive principale ale ac
tivității țadrelor didactice,

iar comunista Maria Sortan 
a arătat că pentru îmbu
nătățirea în continuare a 
condițiilor de învățătură 
ale elevilor, în perioada 
următoare, cu sprijinul în
treprinderii patronatoare și 
al părinților, trebuie com
pletată dotarea atelierului 
și asfaltată curtea școlii 
din Iscroni.

Comuniștii Dumitru Her, 
Teodor Bulea, Maria Dumi- 
traș. Eufrosina Banyay, Ion 
Pop s-au referit în cuvîn- 
tul lor Ia domenii impor
tante ale activității politi
ce pe care noul organ de 
partid va trebui să le ai
bă în permanență în aten
ția sa, cum ar fi: îmbu
nătățirea stilului și meto
delor de muncă în organi
zarea înfăptuirii hotărîri- 
lor organelor superioare de 
partid și de stat, precum 
și a celor proprii ; studi
erea cu mai multă atenție 
a propunerilor comuniștilor 
și luarea măsurilor nece
sare pentru traducerea lor 
cu operativitate în viață ; 
urmărirea cu consecvență 
a programului deosebit de 
bogat privind dezvoltarea 
comunei ; antrenarea tutu
ror comuniștilor la acțiu
nile avînd drept scop ri
dicarea nivelului conștiin
ței cetățenești, participarea 

. locuitorilor la înfrumuse
țarea comunei.

T. ȚAțARCA

î

J
i
1

• La Petroșani (ora 17, pă o piesă semnată 
cinematograful „7 Noiem- Vasile Mureșan și D.D. 
brie") și Lupeni (cinema
tograful „Cultural", ora 
18,30) are loc astăzi pre
miera de gală a noului 
film românesc „Ora zero", 
realizat de regizorul Ni- 
colae Corjos după un 
scenariu de Coman Șova. 
La premieră vor partici
pa realizatori și inter- 
preți ai filmului.

• Teatrul de stat „Va
lea Jiului" a început no-t 
ua stagiune la Lupeni cu 
spectacolul „La lumina 
zilei" realizat de regizo
rul Florin Fătulescu, du-

Ionașcu. Astăzi spec
tacolul vă fi prezentat 
la Casa de cultură din 
Uricani (de la orele 16 
și 18). De remarcat este 

.noua și atenta orientare a 
teatrului către stimularea 
vieții artistice din muni
cipiu.
• Formația de teatru a 

Casei de cultură a sin
dicatelor din Uricani pre
zintă astăzi pentru-•■eegKî 
din Lupeni, în sala Pa
latului cultural, două 
spectacole (orele 11 și 13) 
cu piesa „Bucuria co
piilor".

I

i

j

i
I

t 
ș 
?

Dezvoltarea echilibrată a industriei
(Urmare din pag 1)

tru pentru creșterea ne
contenită a nivelului de 
trai material și spritual al 
oamenilor muncii. Aceas
ta presupune, în continua
re, îmbinarea organică a 
criteriilor de eficiență e- 
conomică cu cele 
fapt pentru care, 
rioada la care se 
programul, un 
deosebit se va 
dezvoltarea 
ramurilor 
ționale, între care 
tria va ocupa și în 
nuare locul cel mai impor
tant. Creșterea producției 
în orașele și municipiile 
cu industrie dezvoltată — 
se arată în program — 
se va realiza în principal 
prin sporirea productivi
tății muncii, pe baza me
canizării și automatizării 
proceselor de fabricație. 
In acest context, un rol im
portant revine organizați
ilor de partid din Valea

sociale, 
în pe- 
referă 
accent 

pune pe 
armonioasă a 
economiei na- 

indus- 
conti-

Jiului, cărora le revine 
sarcina de a-și spori pre
ocupările pe linia realiză
rii ritmice a producției de 
cărbune, aplicînd în viață 
măsurile stabilite cu pri
lejul vizitelor de lucru 
întreprinse în Valea Jiu
lui de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Prin aceasta se 
va putea realiza’o crește
re importantă a -produc
ției globale pe locuitor — 
cerință importantă a 
recentului program (in ju
dețul nostru aceasta va fi 
de 80 mii lei în 1980 
103 mii lei în 1985).

De remarcat faptul
fiecare unitate adminiș- 
trativ-teritorială — județ, 
municipiu, oraș, comună 
— va cuprinde în planul 
de dezvoltare economico- 
socială în profil teritori- _ 
al principalii indicatori

- tehnîco-economîei, care se 
referă la producția indus
trială, fizică și valorică, vo
lumul activităților de 
transport, construcții, eo-

Și

ca

merț, creșterea productivi
tății muncii, reducerea 
costurilor de produc
ție, folosirea materiilor 
prime și a materialelor 
etc., pentru fiecare între
prindere de pe raza uni
tății administratjv-terito- 
riale respective. Această 
orientare va permite co
ordonarea mai judicioasă 
a realizării sarcinilor, 
creșterea gradului de o- 
cUpare a forței de muncă, 
înfăptuirea programului 
național de sistematizare a 
teritoriului, în scopul cre
ării unei rețele moderne 
de localități, urbane și 
rurale, repartizate în mod 
echilibrat pe întregul te
ritoriu al țării. In acest 
sens, obiectivul major al 
programului directivă în 
profil teritorial îl consti
tuie realizarea în fiecare 
județ a unei producții glo
bale de eel puțin 70 mii 
lei pe locuitor. Pentru a- 
ceasta, în cincinalul 1981- 
1985 producția industria-

lă va crește de circa 1,5 
ori prin folosirea judici
oasă a bogățiilor natura
le și resurselor de muncă 
ale tuturor județelor țării. 
Se va accentua dezvoltarea 
industriei mici și artizana
le care va crește, în a- 
ceastă perioadă de cel 
puțin două ori, eontribu- 
in- la îmbunătățirea apro
vizionării populației cu ar
ticole de uz casnic și gos
podăresc, diferite produ
se și materiale necesare 
activității cetățenilor.

Realizările obținute în 
acești ani de construcție 
socialistă a țării, măsuri
le stabilite în vederea dez
voltării potențialului e- 
conomic al fiecărei între
prinderi, confirmă în mod 
strălucit justețea politicii 
partidului și statului nos
tru, superioritatea orîndu- 
irii socialiste în 
narea

X 
soluțio- 

problemei funda
mentale a poporului — ri
dicarea nivelului de livS 
de progres și civilizaț^.'^

opt luni de cînd executăm 
astfel de lucrări, practic, 
a dispărut, din vocabula
rul unor ingineri de mi
nă șî mult vehiculatul 
termen de „neconfirmare 
de rezervă". întreprinde
rile spre care ne-am o- 
fientat atenția pentru 
creșterea gradului de cu
noaștere a zăcămîntului 
sînt cele cu strate sub- 
.' ""X. ■

a înțelegerii de . care au 
dat dovadă Combinatul 
minier și în primul ,rînd 
ministerul, față de aceas
tă necesitate, necesitatea 
creșterii gradului de cu
noaștere a zăcămîntului, 
sînt fondurile alocate a- 
cestui scop în ultimii ani. 
Dacă luăm ca an de refe
rință anul 1976 (sută la 
sută), fiind primul an al 
cincinalului, 
Ia acest ăn fondurile 
nului 1978, 
acestea au crescut cu 200 
la sută, iar în anul' 1979, 
față de același an 1976, cu 
600 la sută.

‘In acest an, au apărut 
reglementări legale care 
ne permit să executăm 
lucrări de cercetare, de 
pregătire în avans nu cu ... 
scopul de a promova re
zerve într-o nouă catego
rie, superioară, ci pentru 
a descifra cît mai bine 

tectonica, microtectonica, 
condițiile de zăcămînt în 
general. Această măsură 
a fost dictată mai ales de 
introducerea pe scară lar
gă a mecanizării comple
xe în abataj și este o com
pletare a lucrărilor de 
cercetare geologică finanța

rea de prospecțiuni și ex
plorări Deva pentru zonele 

Ani-

și raportăm 
a- 

cohstatăm că

noasa, Iscroni și Dîija. Tot mai simte nevoia, la une
le întreprinderi, a schim
bării opticii cu care este 

*. activita
te; Spre exemplu, rănlî- 
neri mari în urmă la rea
lizarea lucrărilor de cer
cetare geologică finanțate 
din fonduri de investiții 
înregistrează minele U- 
ricani, Petrila, Vulcan 
și Dîija. Nu odată se

la acest capitol, al reali
zărilor, deși ne vom referi
Ia valorificarea deplină a privită această
rezervelor, amintim cerce-, 
țările întreprinse pentru

a
de cărbune

microcariere. Ince-
din 1978, trimestrul

punefea în exploatare 
zăcămintelor 
prin 
pută _______—
IV, acțiunea de inventa
riere ;a tuturor afîorimen-'

Valorificarea deplină 
a zăcămîntului carbonifer

tă din fondurile de investi
ții. Ca o „realizare", să-i 
spunem ar fi și faptul că de Uricani, Bărbăteni,

țiri și vor introduce sau telor stratului 3 a condus
mai bine zis va trebui să în cele din urmă la des-
introducă mecanizarea, 
cum sînt minele Bărbă
teni, Vulcan, Lupeni și 
Uricani, unde la acest ca
pitol avem și realizări de 
pînă Ia 400 la sută. Dar 
pe lingă aceste lucrări de 
cercetare executate în 
subteran s-a trecut și la 
intensificarea lucrărilor de 
cercetare geologică de la 
suprafață. Un program de 
lucru pentru necesitățile 
imediate s-a întocmit 
împreună cu întreprinde-

coperirea unor zone care 
se pretează la acest gen 
de exploatare în Cîmpu lui 
Neag, Hobiceni, Lupeni, 
Petrila, Lonea. In aceste zo
ne deseopertele trebuie fă
cute doăr pe 2—3 metri și 
sînt ușor de realizat. Cu 
alte cuvinte de aici, 
poate extrage cărbune 
pede și ieftin.

Dar, cu toate aceste 
alizări care dovedesc 
ceptîvîtate din 
conducerilor 
rilor miniere în ceea ce 
privește activitatea de 
cercetare folosită, încă se

se 
re-

re- 
re- 

partea 
întreprinde-

întîmplă ca geologii, în 
loc să fie lășați să-și facă 
datoria, adică să urmă
rească îndeaproape reali
zările lucrărilor geologice, 
să carteze lucrările de 
pregătire și investiții, să 
urmărească evoluția tpc- 
tonicii în diferite zone sau 
a calității cărbunelui pe 
strate și blocuri, sînt puși 
să răspundă pe schimburi 
de eîte unul sau două lo
curi de muncă. Este foar
te important să întărim 
asistența tehnică la locuri
le de muncă din subteran, 
dar nu cu oameni care 
nu sînt de specialitate, care 
oricum sînt mai utili în

altă parte, în alte activi
tăți tot atît, dacă nu chiar 
mai importante, pentru 
buna desfășurare a activi
tății economice viitoare a 
întreprinderii.

Ridicăm aceste proble
me pentru că se întîmplă 
destul de des ea lucrările, 
sarcinile care Ie revin 
geologilor să nu fie duse 
la îndeplinire deși uneori 
sînt vitale pentru mină. 
Și pe urmă, credem, că 

șî acesta este unul din 
factorii care au contribuit 
la fluctuația mare de geo
logi în Valea Jiului, a- 
ceasta, sigur, pe lîngă lip- 

. sa de încredere cu care 
sînt tratați uneori și lipsa 
de sprijin pe care o simt 
în rezolvarea unor proble
me personale.

Sperăm că toate aceste 
neajunsuri care încă se 
mai manifestă la unele 
întreprinderi miniere vor 
dispare cît mai curînd și 
asta numai și numai spre 
folosul producției, al bu
nului mers al întregii ac
tivități economice, 
ta pentru că atît 
gii eît și minerii au 
țel comun : v — 
deplină, în condiții 
me, a zăcămintelor 
cărbuni pentru că 
industria, economia 
tră națională au 
de cît mai mult cărbune.

Aceas- 
geolo- 
i un 

valorificarea 
opti- 

de 
țara, 

i noas- 
nevoie
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campioana, in ei in

Lupte libere

lonul la ,,firul ierbii", prin- 
zînd pc picior greșit apără
torii ad verși, avîntați în 
atac.

După pauză, obținînd de 
la sătmareanul Otto An- 
derco toi mai multe lovi-

Sînt destui, cei care se 
i’audă cu priceperea în ma
terie de fotbal și care to
tuși cataloghează victoria 
Jiului la Pitești drept sur
priza etapei a X-a, fără a 
lua însă în seamă turul de ____  __ ________ __
forță realizat de echipa din turi libere, unele gratuit a- 

eordate, centrările pitește- 
nilor s-au înmulțit în ca
reul lui Cavai. Din min. 55, 
asistăm la repetarea aido
ma a „episodului Olimpia" 
în care eroul „serialului" a 
rămas Cavai. în acel mi
nut, la o centrare înaltă, 
care a depășit un buchet 
de jucători, între care Ru
su, Bădin și Moiceanu, ba
lonul ajunge în aut, dar 
cavalerul fluierului acordă 
cu ușurință, deci fără prea 
multe' argumente, lovitură 
de pedeapsă. Cavai își a- 
lege inspirat colțul pentru 
robinsonadă, I o v ă n eseu 
(transportat ca și colegii săi 
de la extazul calificării în 
dauna grecilor, la vestea 
că Nottingham Forest va 
onora Piteștiul) trage, ca 
și Smarandache, spre 
dreapta ; de lîngă rădăci
na barei ultimul apărător 
reține balonul. A fost mo
mentul cheie al partidei. 
Mijlocașii noștri au ieșit 
„din tranșee", s-au succe
dat multe combinații sub
tile în „careul" Stoichiță 
— Varga — Sălăgean — 
Bucurescu, după nici cinci 
minute, tribunele au ră
mas fără replică — o nouă 
șuită de pase în zona din 
mijloc, Ciupitu îl deschide 
pe Varga, de pe aripa stin
gă acest „plămîn de oțel" 
al Jiului driblează doi ad
versari, Cristian, ieșit în 
întîmpinare, e prins pe pi
cior greșit și șutul mijloca
șului nostru poposește în 
plasa campioanei 0—1.
Perspectiva înfrîngerij îi 
cheamă pe argeșeni la o 
ofensivă de uzură ; Dobrin

Vale în ultimele patru 
partide — patru victorii, 
șase goluri marcate, nici u- 
■nul primit, deci evoluție 
de la un palmares nega
tiv 1—8 la 7—8. Esențiale 
în această schimbare în 
bine a Jiului au fost pri
ceperea și respectul pentru 
meserie al antrenorilor Vi
orel Tălmaciu și Gogu 
Tonca, care au închegat o 
adevărată echipă,- cu sar

cini clare pe postiiri și com
partimente de luptă. Re
structurarea, în funcție de 
comandamentele strategice, 
a liniilor, dar și a concep
ției de joc, de fapt adopta- 

—-rea-ur"li-clasic 4—4—2 în 
deplasare, în care mijloca
șilor le revine un rol esen
țial, denotă de acum un 
„stil Jiul", relevat printr-o 
exemplară dăruire în te
ren, prin reușite tehnice.

Derulînd filmul partidei 
duminică, confruntarea, 
multe similitudini față 
deplasarea fructuoasă 
la Satu Mare, oferă

de
cu 
de 
de 
argumente concrete ale fe
ricitei osmoze dintre tînăra 
generație și experimenta- 
ții Ciupitu, Bădin, Cavai 
și ceilalți din tabăra Jiu
lui. Campioana en titre, 
fără Zamfir și Radu II a 
atacat totuși în zone largi, 
oaspeții au răspuns cu o 
manevră tactică subtilă — 
în fazele de contraatac, 
Ciupitu și Stoica au acțio
nat ca halfi, dar Varga și 
Stoichiță au luat locul lui 
Sălăgean și Bucurescu. de
plasați, cu adversari cu tot, 
spre centrul apărării ad
verse. în duelurile la înălți
me, Bădin și Rusu au fost de
netrecut, cei patru din Ii- șutează periculos cu capul,
nia mediană au pasat ba- apoi „bomba" Iui Iovănes-

cu este deviată, dinspre 
vinclu, de Cavai în bară, 
Jiul iese eu „fața curată" 
din această situație critică, 
temperînd apoi loviturile 
de lance ale gazdelor prin 
incursiuni tăioase : (min. 
79), — Stoichiță inițiază un 
schimb de pase cu Sălă
gean,. balonul se arată în 
calea lui Stoica, dar șutul 
său violent ocolește barele. 
Din min. 80, intră în joc 

lui 
însă

Mușat, înlocuitorul 
Bucurescu 
două mari

Minutul 90 suprinde ta
bela de marcaj cu un scor 
defavorabil gazdelor, dar 
victoria Jiului nu se mai 
poate numi în acest con

ratează 
ocazii.

REZULTATE TEHNICE:
A.S.A. Tg. Mureș — Steaua 
2—0; Politenica Iași — 
F.C. Baia Mare. 3—1 ; „U“ 
Cluj-Napoca — Dinamo 
0—1 ; Universitatea Cra
iova — Gloria Buzău 4—0;
F.C. Argeș — Jiul Petro-

text, o întîmplare, ci un 
joc bine gîndit, -dăruire în 
teren, încleștare bărbăteas
că ; alături de Cavai, Bă- 
din, Petre Grigore, Varga, 
toți ceilalți coechipieri au 
fost la înălțime. Greul în
să abia începe —. de acum 
adversarii noștri sînt a- 
vertizați și se știe că „cel 
avertizat e de două ori mai 
periculos". Noua formulă 
a Jiului va avea roade, nu
mai pe fondul dăruirii în 
teren, numai astfel Jiul 
poate respira fără griji ae
rul ozonizat al înălțimii 
clasamentului. Atenție în
să, să nu ne dea peste 
cap starea de euforie !

l. Ion VULPE

șani 0—1 ; Politehnica Ti
mișoara — Olimpia Satu 
Mare 1—0; Sportul stu
dențesc — C.S. Tîrgoviște 
1—0, S.C. Bacău — F.C.M. 
Galați' 2—2; Chimia Rm. 
Vîlcea — Viitorul Seorni- 
cești 4—1.

CLASAMENTUL
6
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4

5 1
5 1
5 1
5 1
5 1
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10 5 0
4 1
4 1
3 2
3 2
2 0
0 3

S-a disputat, sîmbătă 
duminică, etapa de zonă a 
campionatului național de 
lupte libere, din competi
ția rezervată copiilor. în 
întrecerile de la Reșița s-au 
prezentat la cîntar mai 
bine de 250 de concurenți 
din 10 județe, între care și 
22 de sportivi ai clubului 

, școlar din Petroșani (antre
nori : Vasile Făgaș și Ion 
Blaj) și patru de la Jiul 
Petrila (Ion Corbel). If din
tre ei au trăit satisfacția 
de a se clasa în primele 
trei locuri, performanță ca- 

. re le-a asigurat participa
rea Ia viitoarele finale ale 
întrecerilor individuale, 
programate la Cluj-Napo- , 
ca, între 9—11 noiembrie. 
Astfel, la copii II au ob
ținut dreptul de a intra 
în finala republicanelor: 
Nicolae Mălinaș (loc II) la 
28 kg, Vidrei Cîrcel (II) la 
30 kg, Gabriel Țigăneriu 
(III) Ia 34 kg, Grigore Me- 
reuță (1) la 38 kg, Adrian 
Imbrea (I) la 46 kg, Sorin

A

Ciobanu (I) la +50 kg, de 
la C.S.S. Petroșani, .1. Do-: 
roș- (III) la 32 kg și I. Mar- 
meliuc (II) la 34 kg, de la 
Jiul ; copii I : Teodor Ha- 
vriliuc (II) la 57 kg, Ni
colae Moise (II) la 62 kg, 
Aurel Dragotă (I) la +72 
kg, toți de la C.S.S.P.

între sportivii clubului 
școlar, merită relevată com
portarea lui Grigore Me- 
reuță, dc la Casa de copii 
din Uricani, care, fără a fi 
avut condiții excelente de 
pregătire, i-a depășit pe 
toți partenerii întîlniți, 
printr-o luptă ambițioasă., 
demnă de toată lauda. Ca 
eveninjeiit, de această da
tă neplăcut, pentru luptă
torii de la Jiul Petrila, 
semnalăm faptul că în ur
ma unui arbitraj părtinitor, 
Rome© Săpînțan, a fost 
frustrat de șansa de a-și 
apăra 
trecut, 
ria 36

titlul cîștigat anul 
la copii I, catego- 

kg. ■
Sever NOIAN
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Jiul Petroșani —
Tg Mureș, Gloria Buzău 
— Politehnica Timișoara, 
Olimpia- Satu Mare — 
Sportul studențesc, Viito- 
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Cluj-Napoca,
A.S.A. S.C. Bacău, C.S. Tîrgoviș

te — Chimia Rm. Vîlcea 
F.C.M. Galați — F.C. Ar
geș, Dinamo — Politehni
ca Iași, FC. Baia Mare — 
Universitatea Craiova.

Pe pista stadionului Jiul 
din Petroșani s-a desfășu
rat etapa pe localitate a 
„Crosului claselor". Au 
participat peste 800 de pio
nieri și elevi de la școlile 
generale din localitate. Ia
tă câștigătorii pe clase : 
clasa I: Andreea Bulbucan 
(Șc. gen. nr. 6) la fete și 
Robert Barbu (Șc. gen. nr. 
5) băieți, clasa a II-a fete, 
Adela Bokoș (Șc. gen. nr. 
5). Băieți Cristian Căldă- 
rar (Șc. gen. nr. 4) ; clasa 
a IlI-a fete, Jeanina Simoc 
(Șc. gen. nr. 5), Constantin 
Farkaș ~ 
clasa a IV-a fete Monica 
Manafu 
Dragoș Crăciun (Șc. gen. nr. 
4); clasa a V-a fete: Lu
minița Untaru, Gabriel Im- 
bru, ambii de la Șc. gen.

(Șc. gen. nr. 2);

(Șe.: gen. nr. 5),

X «W <

Muit mai greu.
<r e #

arată scorul

ȘTIINȚA PETROȘANI adversarului fără balon. Și
ț— C.F.R. SIMERIA 3—1 acest lucru se îmtîmpla la
(0—0). înaintea începerii scorul de 0—0.
partidei dintre Știința și 
C.F.R. Simeria, antrenorul 
echipei studențești, prof. 
Gheorghe Irimie, ne măr
turisea că speră ca echipa 
sa să-și găsească cadența și 
să cîștige acest meci care 
constituie și o piatră de în
cercare pentru viitoarele 
jocuri. Introducerea în for
mație a lui Seceanschî (ab
sent o perioadă de/timp 
din cauza unei accidentări) 
precum și a lui Voieu și 
Dumitreasa vor întări po
tențialul echipei.

La epuizarea celor 90 de 
minute de joc aveau să 
se confirme afirmațiile an
trenorului Gheorghe Iri- 
mie. Echipa sa a legat mai 
bine jocul, a existat o mai 
bună legătură între com
partimente, iar în plus... a 
înscris 3 goluri, unul mai 
frumos decît celălalt. Și 
încă un amănunt, nu lip
sit de importanță : studen
ții au marcat toate cele trei 
goluri, obținînd victoria cu 
3—1, jucînd în 10 oameni. 
Ce se întîmplase ? în mi
nutul 53, arbitrul Gheor
ghe Simco din Deva l-a e- 
liminat de. pe teren pe 
Hanganu, pentru lovirea

Rămași în inferioritate 
numerică, datorită gestului 
nesportiv al lui Hanganu, 
tinerii fotbaliști de la Ști
ința și-au strîns rîhdurile, 
au luptat exemplar în te
ren, supunîndu-și adversa
rii la o apărare disperată.

După ce Colceag a expe
diat (minutul 54) balonul 
în bară, fundașul Ghițan, 
cel mai bun de pe teren, 
n-a mai greșit ținta, re
ușind să înscrie primul- 
gol în mill, 72. Ofensiva 
gazdelor nu contenește și 
în min. 79 Ciulea marchea
ză, din întoarcere, un gol 
de toată frumusețea. în mi
nutul 89, Colceag, după ce 
trece în dribling de toa
tă apărarea oaspeților, șu- 
tează din apropiere în pla
să, înscriind astfel cel de-al 
treilea gol 
sa.

Oaspeții, 
cu intenția să „ciupească" 
cel puțin un punct de la 
Petroșani,. s-au apărat bine 
în prima repriză, dar au 
cedat fizic spre finalul 
partidei. Unicul lor gol a 
fost înșeris pe contraatac, 
în min. 86, de către Banc,

pentru echipa

care au venit

C. MATEESCU

MINERUL LUPENI — 
CONSTRUCTORUL CRA
IOVA 2—0 (9—0). Minerul a 
fost în zi slabă duminică. 
Jocul echipei nu s-a legat, 
linia de mijloc a încercat 
să forțeze ol'ensiva, dar s-a 
izbit de apărarea fermă a 
oaspeților. Ocaziile de gol, 
totuși nu au lipsit. Dimpo
trivă, ratările s-au ținut 
lanț. Iancu (min. 7, 11 și 
20), Leca (min. 6 și 12), Bo
los (min. 12 și 25) reușesc 
doar să scoată ofuri din 
piepturile celor peste 2 000 
de spectatori, prezenți la 
meci în pofida timpului 
foarte friguros. Pe acest 
fond de dominare a gazde
lor oaspeții demonstrează 
că cunosâ și folosesc ar- cheie cu scorul final 
ma contraatacului în minu
tele 10 și 28, punînd la 
grea încercare pe Homan. 
Prima repriză se încheie cu 
un șut foarte puternic al 
luj Dosan, dar balonul se 
scurge milimetric pe lîngă 
poarta lui Stănescu, făcînd 
ca scorul să rămînă alb. I- 
mediat după pauză, șirul 
ratărilor echipei gazdă este 
reluat de Leca și Szatmari 
(intrat în locui lui Bălosu) 

Cea de-a’doua schimbare în 
echipa gazdă (Voieu în locui 
lui M. Marian) reușește 
maj limpezească jocul 
atac al gazdelor și după 
galeria începe să cînte 
tribună, cerînd deschiderea 
scorului, iată că aceasta se 
produce înmiin. 67: Voieu 
pătrunde în careu, mingea 
este lovită de un adversar 
cu mina și arbitrul dictează

penalty. Execută Leca 
și : 1—0. Oaspeții contra
atacă periculos în minutele 
69 și 80. în aceste împreju
rări jocul incoerent al gaz
delor și ratările nepermise 
sînt pe punctul de a fi 
sancționate, în min. 88: ata
cantul oaspeților Trifon 
centrează de pe stînga, a- 
părătorii gazdelor ezită pen
tru un moment și Măciu- 
ceanu ratează de la numai 
4—5 metri. Și, dacă din fe
ricire, n-a fost 1—1 va fi 
peste un minut 2—0 : Voieu 
lansat în adîncime pătrunde 
pe aripa stingă, centrează 
la semiînălțime Ia Leca, iar 
acesta înscrie cu capul în 
colțul lung. Meciul se în- 

.___ . hj___ de
2—0, dar în tribune se ex-

primă justificate nemulțu
miri pentru jocul superfi
cial al gazdelor ale căror 
obiective . și pretenții nu 
concordă nicidecum cu ase
menea comportări mediocre. 
Dealtfel această constatare 
este valabilă pentru majo
ritatea meciurilor din ac
tualul campionat (în spe
cial cele din deplasare, din 
care nu s-a adus nici un 
punct I). Căci nu-i de ajuns 
să joci bine doar în me
ciurile amicale și cele de 
cupă...

La juniori, continuînd se
ria bunelor evoluții echipa 
pregătită de Teodor Miha- 
lache a cîștigat fără drept 
de apel, cu 8—0 (4—0).

Alexandru TATAR

nr. 5); clasa a VI-a băieți t 
Tiberiu Pop (Șc. gen. nr. 
5); clasa a VH-a fete: Ma- 
rinela Bîț și Emil Diaconu 
(ambii de la Șc. gen. nr. 
5); clasa a VllI-a fete : 
Ghizela Tordoy (Șc.gen. nr. 
4), Remus Tudor (Șc. gen. 
nr. 6). .

în clasamentul general 
pe școli; pe primele trei 
locuri s-au clasat: Școala 
generală nr. 5 cu 350 punc
te, Școala gen. nr. 
4, 196 puncte și Școala 
gen. nr. 6 cu 131* puncte.

x

BREVIAR
< BASCHET, divizia B, 

tineret: Comerțul Liceul
Bolyai Tg. Mureș — Jiul
— Știința 74—59.

• HANDBAL, divizia B
tineret: Minaur II Baia 
Mare — Utilajul — Știința 
31—18. /
• FOTBAL. Cajupiona- 

tul național juniori F.C. 
Argeș — Jitii 3—0. Divizia 
C : Victoria Călan — Mi
nerul Vulcan 2—0. Repu
blican de juniori: Jiul Pe
troșani ■— Unirea Alba 
Iulia 3—0, C.S.Ș. Petroșani %
— Metalurgistul
6—3. Campionatul 
țean : Metalul Simeria —> 
Metalul Hunedoara 2—1,
Avîntul Hațeg —■ I.G.C.B. 
Petroșani 5—0, Minerul A- 
ninoasa — S.G.C.L. Călan 
4—1, Parîngul Lonea — 
Avîntul Zdrapți 3—0 (ne- 
prezentare); Minerul U- 
ricani — Aurul Certej 
1—1; Minerul Paroșeni — 
I.G.C.L. Hunedoara 4—2; 
Constructorul Hunedoara
— Preparatorul Petrila 
6—1, I.M.C. Bîreea — 
C.F.R. Petroșani 3—0 (Re
prezentare).

Cugir
jude-

Campionatul județean

sa 
de 
ce 
în

Meciul se joacă nouăzeci de minute!.
intervenții. In repriza a 
doua oaspeții inițiază Cîte
va contraatacuri destul de 
periculoase, dar gazdele se 
apără cu succes. în min, 
88, cînd partida părea ju
cată, Oncu șutează puter- 

j njc, mingea treeînd pe 
sub portarul Gați se rosto
golește în poartă și... sco
rul devine egal. S-au evi
dențiat Bălan, Gați, A. Kle- 
irien, Toldea, Munteanu de 
Ia gazde, Oncu și Moț de 
la oaspeți. La juniori 8—1 
pentru oaspeți.

MINERUL URICANI — 
AURUL CERTEJ. 1—L 
Din cauza timpului rece 
doar un număr mic de su- 
fletiști susținători ai echi
pei din Uricani 
prezenți la stadion 
echipa lor favorită 
o confruntare grea, 
mația din Certej. 
porterii au plecat dezamă
giți nu de jocul prestat de 
echipa lor favorită, ci de 
rezultatul egal. De’ notat 
faptul că înainte de înce
perea partidei ă avut Ioc 
înmînarea, din partea co
misiei de disciplină Deva,

au fost 
unde 

a avut 
cu for- 
Și su-

a diplomei; de cea mai dis
ciplinată echipă în campi
onatul 1978—1979, formației 
Minerul Uricani.

Partida începe în nota de 
dominare a gazdelor care, 
din primele minute asal
tează poarta oaspeților și 
în min. 4 Bălan deschide 
scorul pentru gazde. în 
continuare asistăm la un 
meci frumos, cu multe fa
ze de poartă create de 
gazde dar ratate. La rîn- 
dul lor și oaspeții dau po
sibilitatea portarului Gați 
să se remarce prin cîteva _ Ilie COANDREȘ
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Sesiunea Adunării generale a FederațieiVizita la Beijing a delegației 
Asociației de prietenie România-China

BEIJING 8 (Agerpres). — 
Tovarășul Li Xiannian., vi
cepreședinte al C.C. ai P.C. 
Chinez, vicepremier al Con
siliului de Stat îl R.P. Chi
neze a primit delegația A- 
sociației de ' prietenie

- Român ja —China, condusă 
de tovarășul Vasile Vîlcu, 
președintele Comisiei Cen
trale dez revizie a Partidu
lui Comunist Român, mem-

bru în Consiliul de Stat al volta și aprofunda relațiile 
Republicii Socialiste Româ
nia, care efectuează o vi
zită de prietenie în R.P. 
Chineză.

în cadrul discuțiilor, au 
fost evidențiate bunele re
lații de prietenie și cola
borare multilaterală care e- 
xistă între cele două parti
de, țări și popoare, dorin
ța ambelor părți de a dez-

în toate domeniile, în con
formitate cu înțelegerile 
convenite cu prilejul vizi
telor efectuate anul trecut 
la cel mai înalt nivel. A fost 
subliniată hotărîrea comu- 
r.ă de a dezvolta schimburi-

- le și contactele pe linia aso
ciațiilor de . prietenie din 
cele două țări.

Amînarea alegerilor generale 
din Pakistan

GENE-
Comu- 
Berlin - 

într-o 
Ma-

SECRETARUL
RAL al Partidului 
nist Italian, Enrico 
guer, care se află 

• vizită de trei zile la
drid, a avut luni o întreve
dere cu secretarul general 
al Partidului Comunist din 
Spaifia, Santiago Carrillo.

POLIȚIA SUD-AFRICA. 
Na a arestat 125 de per
soane ca urmare a violen
telor incidente, provocate 
de autoritățile rasiste, care 
au izbucnit în 
Natal. 
15 009 de muncitori 
-boicotează de cinci 
mînj transporturile 
mun în cinci orașe 
formează agenția 
I’resse.

ȘAPTE PLANTAȚII DE 
MARIJUANA au fost des- . 
coperite în Guatemala pe 
malul luj Rio Usumacinta, 
în zona de junglă de la 
frontiera cu Mexicul. Din 
primele constatări rezultă 
că „producția11 plantațiilor 
era destinată pieței :ilicite 
â drogurilor din S.U.A.
- LA SORRENTO S-A 
DESCHIS O CONFERINȚA 
națională pentru protecția 
tezaurului cultural al Ita
liei. - ' ' ' ' - ’ i

Specialiștii vor dezbate 
probleme vizual adoptarea 
unor măsuri eficiente con
tra furturilor de obiecte • 
de artă, datorită faptului că 
din anul 1944 și pînă în 
prezent din muzee și colec
țiile particulare din Italia 
âu fost sustrase aproxima
tiv 13000 de tablouri, 
sculpturi . sau obiecte de 
mare valoare. ' ' . ■

provincia
unde aproximativ 

negri 
săptă- 

în co-
— in- 
France

ISLAMABAD 8 (Ager
pres). — Președintele Pa
kistanului, Zia-Ul Haq, a 
a n u n ț a t că alege
rile generale programate să 
aibă loc in Pakistan la 17 
noiembrie au fost amînate, 
urmînd să se.desfășoare pî
nă la sfîrșitul acestui an 
informează agențiile Reu
ter și Associated Press.

El a arătat că această ho- 
tărîre a fost adoptată după 

.convorbirile pe cdre le-a a- 
vut cu liderii unor forma
țiuni politice, care au cerut 
prelungirea perioadei de în
registrare pentru a putea 
participa la alegeri.

în legătură cu aceasta, se 
menționează că numai 14 
din cele pește 100 de for
mațiuni politice ... existente 
în țară s-au înregistrat pî-,> 
nă la 30 septembrie, cînd a 
expirat termenul prevăzut, 
în consecință, a precizat 
Zia-Ul Haq, termenul pen
tru înregistrarea pe liste
le electorale a formațiuni-

extinslor politice a fost
pînă la 9 octombrie, iar cel 
pentru desemnarea de can
didați — pînă la 13 octom
brie.

★
ISLAMABAD 8 (Ager- 

pres). Guvernul pakistanez 
a procedat la revizuirea re
gulamentului electoral. în 
baza noii legi electorale, 
promulgate de președintele 
țării, Zia-Ul-Haq, se abro
gă obligația 
partidelor de 
tra pe lingă 
lectorală.

După cum . 
vatorii politici citați 
agenția United Press Inter
national,< noua lege electo
rală exclude de la viitorul 
scrutin Partidul Poporului 
din Pakistan (P.P.P.), al 
fostului premier Zulfikar 
Aii. Bhutto, și alte formați
uni politice de stingă. în
tre care Partidul Național 
Pakistanez și Partidul Na
țional Democratic. .

precedentă a 
a se înregis- 
o Comisie e-

relevă obser- 
de

ALGE SUB GHEAȚA 
POLARA

Un grup de cercetători 
americani au descoperit 
forme de viață pe fundul 
unor lacuri dip Antarctica, 
sub un strat de gheață a- 
vînd grosimea de șase me
tri, în condiții de întune
ric aproape absolut. Fun
dația pentru știința națio
nală din S.U.Ă. a anunțat 
că au fost identificate spe
cii de alge capabile să 
producă un „pigment11 de 
culoare portocalie, se pare 

pentru a capta lumina foar
te slabă care pătrunde la 
adîncimea la care acestea 
trăiesc. ■ ; - • .-

Cercetătorii americani au 
subliniat că algele fac par-

Din presa străină

Perspective pesimiste
i „Inflația decolează, 

fabricile amenință cu în
chiderea, iar perspecti
vele sînt și mai pesimis
te11 — • scrie cunoscutul 
ziar „Daily Mirror11, se 
relevă că „Marea Bri- 

. tanie Se află in fața 
unei ierni a nemulțumi
rii, cu o rată a inflați
ei care a ajuns 
nivelul de 15,8 
și ca să se înțeleagă clar, 

^continuă: „Dar va fi

deja- la 
la sută“

5
s

e

continuă : „Dar va 
și mâi rău", pentru că 
„sînt amenințate 
locuri de muncă, iar 
velul de trai va avea de

- suferit1*.. . . < -
„Patronii — scrie zia

rul englez —, ca răs
puns la grevele tot mai 
frecvente, amenință ' cu 

' închiderea întreprinde
rilor. Banca Angliei a- 
vertizează că Marea Bri
tanie se îndreaptă spre 
o stagnare economică se
veră". Dar — consolea
ză cititorii ziarul englez 
— „nu sîntem, însă, sin-

guri. întreaga lume oc
cidentală este pe punctul 
de a intra înlr-o perioadă 
de recesiune. Guverne- 
lie din Marea Britanie 
și din celelalte state oc
cidentale nu.pot face ni
mic fără ca pericolul 
să fie o și mai mare creș
tere a inflației. Perspec
tiva - descrisă de Banca 
Angliei este cea a unui 
ritm redus de creștere e- 
conomică, a 
scăzute, a

noi 
ni-

profiturilor 
. _ austerității.

Rata înaltă a dobînzilor 
va continua atîta timp 
cit nivelul inflației nu 
va începe să scadă11. 
„Viitorul multor firme, in
dividuale și al locurilor 
de muncă pe care ele le 
oferă — scrie, în înche
iere „Daily Mirror" ,— 

1 este incert. Iar scăderea 
producției industriale a 
Marii Britanii va duce 
la sporirea sărăciei și șo
ma jului“,

(Agerpres)

a

Mondiale a Asociațiilor pentru 
Națiunile Unite

necesitatea creșterii contri- 
■buției Federației la educa
rea opiniei publice în spi
ritul țelurilor și principiilor 
Națiunilor Unite. .

Luînd cuvîntul în ple
nara sesiunii, reprezentantul 
țării noastre, prof. Dumitru 
Mazilu, a arătat că Româ
nia s-a pronunțat și se pro
nunță în mod constant pen
tru îmbunătățirea activi
tății O.N.U., pentru întări
rea rolului acesteia în dez
voltarea colaborării dintre 
națiuni, în promovarea fi
nei politici noi, în respecta
rea principiilor dreptului 
internațional, în făurirea u- 
nei lumi mai bune și mai 
drepte.

BARCELONA 8 (Ager- 
■ preș). —La. Palatul Con
greselor din localitate s-au’ 
deschis lucrările celei de-a 
XXVII-a sesiuni a Adună
rii generale a Federației 
Mondiale a Asociațiilor 
pentru Națiunile Unite. In 
mesajul adresat de Secreta
rul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, se arată că 
„Federația Mondiala, .. Aso
ciațiile naționale au un rol 
extrem de; important . în 
atragerea opiniei publice 
la abordarea, dezbaterea și 
soluționarea marilor pro
bleme ale lumii contempo
rane11. Frank Field, secreta
rul general al Federației 
mondiale, a prezentat ra
portul FMANU, subliniind

Rezultatele alegerilor din Japonia
TOKIO 8 (Agerpres). în 

Japonia au fost date publi
cității rezultatele complete 
dar încă neoficiale ale a- 
legerilor desfășurate du
minicii pentru înnoirea Ca
merei Reprezentanților 
(Camera Inferioară a Die
tei). Partidul Liberal-De
mocrat (de guvernămînt), 
care a organizat aceste a- 
legeri anticipate în inten
ția de a obține „o majori
tate stabilă11, nu a reușit 
să-și amelioreze situația 
comparativ cu confrunta
rea electorală precedentă, 
din 1976, obținînd 248 

„mandate cu unul mai puțin 
deeît în Camera dizolvată 
cu o lună în urmă.

Pentru a atinge o majo
ritate simplă, P.L.D. i-ar 
fi fost necesare 256 locuri 
din totalul de 511 ale Ca
merei Reprezentanților, 
astfel îneît, spre a-și con
solida situația,, partidul de 
guvernămînt va avea ne
voie de sprijinul deputați- 
lor independenți.

Partidul Comunist 
Japonia — relevă în 
nimitate observatorii 
tici — a înregistrat
succes remarcabil, sporin- 
du-și numărul mandatelor 
în Camera Reprezentanți

lor, de la 17 la 39. Parti
dul Socialist Japonez deți
ne 107 locuri (față de 123 
în vechea cameră), Kome- 
ito — 57 (cu două man
date în plus față de alege
rile precedente), iar Parti
dul Socialist Democratic — 
35 (față de 29).

din 
una- 
poli- 

un

te dintre speciile vegetale ~ 
cele mai bine adaptate la 
condițiile de mediu.

297 000 BICICLETE... 
FURATE

trecut, în R.F. Ger- 
au fost furate

Anul 
mania ___
297 000 biciclete, în valoare 
de 20 milioane mărci (10,9 
milioane dolari) — a anun
țat asociația producători
lor vest-germani. Bicicleta 
devine, în actuala conjunc
tură, un obiect tot mai 
căutat.
ESCALADARE EȘUATA 

•i ÎN HIMALAYA 1: ' -
O expediție de âîpiniști 

francezi a eșuat (la numai 
200 m de țintă) în tentati
va de a escalada vîrful 
„K 2” (8 611) din Himalaya. 
Șapte din membrii expedi
ției a j unseseră la altitudi
nea de 8 400 m fără mască 
de oxigen, dar o furtună 
puternică, însoțită de ză
padă, i-a împiedicat 
mai înainteze. ..
PERICOLE ÎN METROU

RILE NEWYORKEZE
Metroul din New York 

devine tcț mai periculos

sa

pentru viața pasagerilor. 
In vagoane și în stațiile da 
metrou, numărul jafurilor 
și al crimelor crește neîn
cetat, iar în ultimul timp 
s-a înmulțit și numărul in- 

- cendiilor declanșate în me
trouri. Numai- în cursul a- 
cestui an au fost înregis
trate 546 de incendii în 

metrourile newyorkeze,.
PROTEINE DIN... TUTUN

Tutunul ar putea deveni 
principala sursă de prote
ine de care toate animalele 
superioare (omul, mamife
rele și păsările) au o ne
voie imperioasă. Această 
utilizare surprinzătoare a 
tutunului a fost demonstra
tă de cercetările desfășu
rate de Universitatea din 
California și confirmată . 
de studiile Institutului na
țional american de cerce
tări agronomice (I.N.R.A.), 
scrie cotidianul ,,Le Monde1’.

Cultura tutunului, ca și 
cea a unor plante furajere, 
poate produce 165 tone de 
frunze proaspete de tutun 
la hectar, adică între 16.5 
și 33 tone de materie us
cată.; Dip 15 tone de tutun 
uscat se obțin trei tone de ’ 
proteine-din- care peste ju- 1 
mătajțe.pot fi folosite pen
tru alimentația omului.

3, Petro-

două ca
bale, că-

Mica publicitate
VÎND motoretă invalizi, 

strada Gelu nr. 
șani. (824)

VÎND casă — 
mere, bucătărie,
mară, antreu, hol, garaj în 
curte (strada 16 Februarie, 
nr. 24, Petroșani).

PIERDUT bon vînzare 
lemne nr. 03920961 ; 
0392095; 0392097; 0392098 pe 
numele Ursache Constan
tin și Ursache Gheorghe, 
eliberate de Ocolul silvic 
Petroșani. Se declară nule. 
(820)

PIERDUT legitimație și 
ecuson, eliberate de B.A.

Petroșani pe numele Bucti- 
resc. Gheorghe. Se decla- 

• ră nule. (823) '
PIERDUT iapă roșie de 

4 ani, însemnată la urechea 
dreaptă. Adresați Muntea.- 
nu Aurel, comuna Baru, 
satu Valea Lupului nr. 105.
(821) J

MULȚUMESC medicilor 
Fărcașu, Balint, Doroezi și 
personalului mediu sanitar 
de la spitalul Petroșani ' 

pentru modul competent 
și afecțiunea cu care m-au 
operat și tratat redîndu mi 
sănătatea. Mihai Wachold.
(822)

I 
I 
I
I 
î
I 
I

Prima

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie ; Cum se trezeș
te o prințesă ; Republi
ca: Conspirația tăcerii 
Unirea: iLumea Atlanti- 
dei;

PETRILA : Cuibul ilu
ziilor, seriile I—II ;

LONEA : Prietenii co
pilăriei mele ;

ANINOASA : 
iubire;

VULCAN : Ultimul
vals ;

LUPENI — Cultural: 
■ Legea e lege ; Muncito

resc ; Vreau să vă văd.
■ TV

9,00 Teleșcoală.
10,00 Film serial : Dallas 

— Compania petro
lieră Ewing. Epi
sodul 6 (reluare).

10,50 Telex.
16,00 Telex.
16,(»5 .Teleșcoală.

• 16,30 Curs de limbă en-
• gleză. .

116,50 Din țările socialiste.
17,15 Anțilopa Carpaților 

I - (partea O-
17,40 Japonia 'azil ;

118,10 Alnianah pionie
resc.

18,25 întrebări și răs- 
Ipunsuri. Pe nîar-

- gâiea 1
| de Directive.
1 1001 de seri.
i Telejurnal.

în întâmpinarea 
Congresului al 
XlI-lea al. Partidu
lui.

■ Urgențe în agri
cultură.
Seară de teatru : 
„O istorie obișnui
tă1* dp,. I. Goncea- 
rov.
actorii .......
Șovremehnik 
Moscova.

19,50

I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
i
F
I

. re mar- >
proiectului I

I
I
I

. I
Interpretează _ 

Teatrului 
din I

I
I

C.E.C. vâ informează:
in fiecare an în perioada 25—30 octom

brie 1979 se organizează „Săptămîna eco
nomiei".

In cadrul acțiunilor ce vor avea loc cu 
prilejul acestei manifestări tradiționale, prin 
Decretul Consiliului de Stat, s-a stabilit ca 
obligațiunile C.E.C. in tot cursul lunii octom
brie se vînd la valoarea lor nominală.

in fiecare lună, la tragerea la sorți 
obligațiunilor C.E.C. ieșite ciștigătoare se j 
acordă 9 825 cîstiguri

9 260 000 lei.
îr valoare de i-

1

întreprinderea minieră 
Livezent

expert

ORGANIZEAZĂ CONCURS

PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR
POSTURI :

— șef birou programare, pregătirea și 
urmărirea producției ; f

— șef raion electromecanic ;
— maistru atelier suprafață

a.g.r. ■■'''■■ -■;;;
Concursul va avea loc în ziua de 20 oc

tombrie 1979, ora 9, la sediul unității. Con
diții de participare la concurs și retribuire 
conform Legii nr. 12/1971 si Decretului nr. 
280/1979. ’ 1

ÎNTREPRINDEREA ÎNCADREAZĂ DE
ASEMENEA:

— artificieri suprafață. — depozit.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA s Petroșani, str. Republicii, or. 90, leleioane 416^2 (secretarial), 4 24 64 tsec(ii). ilFAltUL ; Tipografia Petroșani, sir. Republicii, tu. 67.


