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Vizita oficială în România 
a președintelui . . 
Republicii Zair, 

Mobutu Șese Seko
Continuarea convorbirilor oficiale

1965 - 1980
Cea mai fructuoasă etapă a construcției 

socialiste pe pămintul României 

în centrul politicii partidului- 
omul, bunăstarea sa materială 

și spiritualăBilanțul anilor de puternic avînt creator ce au urinat alegerii tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU în fruntea partidului, însumează creșteri vertiginoase, ritmuri accelerate de progres în toate domeniile vieții economioo-sio. ciale. La baza procesului complex al dezvoltării patriei a fost așezată orientarea realistă de a dat cea mai bună valorificare potențialului de gîndire al poporului, talentului și pasiunii făuritorilor de bunuri materiale și spirituale, pornind de la teza că numai efortul propriu al națiunii este chezășia creșterii bunăstării poporului.

Ieri, a avut loc în Valea Jiului
O consfătuire pe tema 
inițiativelor muncitoreștiDînd curs indicațiilor tovarășului NicolaeCeaușescu, secretar general al partidului, cu privire la aplicarea și extinderea metodelor a- vansate de muncă, ieri a avut ,loc în municipiul Petroșani o utilă consfătuire — schimb de"' experiență a v î n d ca temă „Cunoașterea și 

generalizarea inițiative
lor muncitorești înaintate, 
pentru creșterea eficien
ței economico-educative 

a acestora", acțiune organizată de secția de propagandă a C.C. al P.C.R., comitetele județean și municipal de partid, cu sprijinul consiliilor județean și municipal al sindicate
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însemnări de reporter

Cartierul ca un oraș
abia 

în 
spre 
fru-

Văii 
cu 

kilometri 
spre aceas-

E amiază, soarele 
răzbate piintre nori, 
timp ce urcăm scările 
unul dintre cele mai 
moașe cartiere ale 
Jiului. Pășim treaptă 
treaptă, cîțivă 
de serpentină, 
tă irumoasă oază a cărei 
denumire este cuprinsă 
între o ciiră și-o literă — 
3 B — sau „micul Paris", 
cum li spun oamenii locu
lui în glumă. Este unui 
din cele mai noi cartieie din 
orașul Vulcan, pe un deal 
tăiat în terase s-au con- 
truit aici blocuri, înglo- 
blnd peste 1 000 de apar
tamente.

Cei care locuiesc în a- 
cest cartier — și nu sînt 
puțini — se află la 300 de 
metri deasupra . orașului, 
adică la înălțime în ade
văratul sens 
lui. împrejur 
încă zăpadă, 
luatele sînt

al cuvîntu- 
se mai ailă 

aleile și tro- 
insă curate.

Ampla acțiune de valorificare a acestei bogății care este gîndifea omului 
a fost și este mereu stimulată de atenția și grija purtată creatorilor de bunuri. In centrul politicii 
partidului este situat me
reu omul, cu vastitatea sa de probleme de muncă și 
viață. O contribuție esențială a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în vederea creșterii nivelului de viață al poporului o regăsim în o- rientarea dată de a se acționa pentru dezvoltarea e- chilibrată a* tuturor zonelor țării.Continuând cu fermitate orientările Congresului al
(Continuare in pag. a 2-a)

lor. Au luat, parte cadre și .factori cu munci de răspundere din domeniul propagandei de la C.C. al P.C.R., comitetele județean și municipal de partid, U- niunea Generală a Sindicatelor, secretari de partid din mari unități economice, președinți de sindicat, mineri șefi de brigadă, conducători ai proceselor de producție.După cuvîntul de deschidere rostit de tovarășul Petru Barb, partici- panții la acțiune au vizitat în holul Casei de cultură din Petroșani o expoziție care reflectă principalele activități întreprinse de organizațiile de partid, de sindicat și

acestei atir- 
grija pe care

\
\
\
\

In sprijinul 
mafii stă și 
oamenii aii manifestal-o în 
această iarnă iată de bră
duții ce străjuiesc, aleile, 
pe care i-au eliberat din 
timp de zăpadă, lerindu-i 
de îngheț.

In acest cartier, ia pro
punerile cetățenilor au iosi 
construite o școală, popu
lată de cei mai mulți elevi 
din orașul Vulcan, o gră
diniță cu 225 de locuri, o 
creșă în care cresc feriți 
de grijă peste 100 de copii, 
unitate alimentară, două 
chioșcuri și cile altele. 
Peste tot, cu oricine stai (■ 
de vorbă în „micul Paris"- ■ 
rămîi impresionat de 
tortul acestor < 
cartierului, de la mic la 
mare, pentru a-i

— e-
oameni ai l 
la mic la i

„.-1 tace cit j 
mat frumos. Gîndindu-mă ț 
Ia acest lucru, imaginația

Valeriu COANDRAȘ ț

(Continuare în pag. a 2-a)(Continuare în pag. a 2-a)

Productivități sporite 
la I.M. AninoasaIn săptămîna care s-a încheiat, colectivul minei Aninoasa a dovedit prin fapte semnificative o intensă mobilizare a capacităților proprii în vederea creșterii producției fizice de cărbune și recuperării restanțelor din primele luni. Față de săptămîna precedentă, au fost extrase cu 1 200 tone mai mult, iar în comparație cu prima jumătate a lunii februarie aici s-au raportat, zilnic, producții de cărbune superioare cu cca 500 tone, Se cere evidențiat în acest context al redresării că productivitatea muncii medie pe mină a crescut în prima parte a lunii martie, comparativ cu februarie, cu 100 kg/post.Cele mai bune realizări le obține colectivul sectorului IV care înregistrează de la începutul anului un plus de 1 800 tone de cărbune.

U.T.C. din județul Hunedoara pe linia aplicării și extinderii inițiativelor muncitorești. Rezultatele bune obținute de brigăzile și formațiile de lucru care aplică a- ce&țe inițiative au constituit o demonstrație elocventă a eficienței pe care o prezintă aplicarea ini. țiativelor valoroase în diferite domenii de activitate.In continuarea schimbului de experiență par- ticipanții s.au deplasat la I.M. Lupeni. După ce au
Valeriu COANDRAȘ 
Constantin GRAURE

(Continuare în pag. a 2-a)
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Frontul scurt cu preabataj tubular scufundat
O nouă metodă, cu eficiență ridicata 

în exploatarea cărbuneluiPromovarea progresului tehnic, introducerea elementelor de noutate în procesele din subteran constituie componente definitorii ale mecanizării și modernizării mineritului din Valea Jiului. Aceasta impune o vie și rodnică activitate de creație tehnico-științifică de masă. In acest cadru, în a- nul care a. trecut, la I.M. Dîlja a lost experimentată 
o nouă metodă de exploatare pentru stratele de înclinare mare și de grosime medie — front scurt cu preabataj tubular scufundat. Autorii acestei metode sînt 
ing. Iulian COSTESCU, director tehnic al C.M.V.J., 
ing. Ioan VASILESCU, di

La Palatul Consiliului de Stat au continuat, marți, 18 martie, convorbirile oficiale între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și general de corp de armată Mobutu Șese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Ban- ga, președintele fondator al Mișcării Populare a Revoluției, președintele Republicii Zair.In aceeași atmosferă de
La întreprinderea „Semănătoarea"După încheierea celei de-a doua runde de convorbiri la nivel înalt ro- mâno-zaireze, președiri - tele Republicii Zair, general de corp de armată Mobutu Șese Seko, a făcut o vizită la întreprinderea „Semănătoarea" din Capitală — una din marile u- hități producătoare de utilaje agricole din țara noastră.Gazdele au prezentat î- naltului oaspete evoluția întreprinderii, precum și principalii indicatori economici, familia de matșini agricole realizate aici, precum și o expoziție de trac

Zestrea de locuințe a orașului Lupeni va spori, în acest an, cu încă 733 aparta
mente. In întregul cincinal 1980—1985, sînt prevăzute a fi construite 3 100 apartamente 
și alte obiective social-culturale. Iată un program de muncă, de mare amploare și 
răspundere ce revine colectivului de constructori ai orașului. In clișeul nostru; șeful 
echipei de fierar-betoniști Gheorghe Rislea, Ion Mănărăzan, șeful echipei de dulgheri 
și maistrul Vasile Gheorghe transpun în faptă împreună cu echipele lor, proiectul 
unui nou edificiu al orașului. Foto : Ion LICIU
—--------------------------------- i_________________________ ____________________________________________________________

rectorul I.M. Dîlja, și ing. 
Alfred’ HUMEL, topograful șef al minei. Pentru elementele de noutate tehnologică pe care le conține, pentru valoarea ei practică deose-

Nou în mineritul 
Văii Jiuluibită, exprimată prin eficiența tehnico-econbinică ridicată obținută în cursul experimentării și gradul înalt de securitate a muncii pe care îl asigură, col ctivul care, a elaborat și pus în a- plicare această nouă metodă, a obținut premiul I pe municipiu acordat în anul 1979 

cordialitate și prietenie, de înțelegere și stipiă reciprocă, cei doi președinți au reluat dialogul în probleme privind dezvoltarea relațiilor româno-zaireze.In acest cadru, a fost exprimată hotărirea comună de a se acționa în continuare pentru amplificarea și aprofundarea raporturilor dintre România și Zair pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural. S.au convenit, în a- cest sens, măsuri pentru 
toare șl utilaje agricole realizate în cadrul centralei de specialitate.Au fost vizitate secțiile sculărie, prelucrări mecanice, presaj, montaj și tratamente, unde au fost evidențiate eforturile colectivului în direcția autodo- .tării cu mașini.unelte de înalt randament.Apreciind realizările a- 

Azi, în jurul orei 17,00, posturile de radio și tele
viziune vor transmite direct, de la Palatul Consiliului 
de Stat, ceremonia semnării documentelor oficiale 
româno-zaireze.

lucrărilor de creație tehnico-științifică de masă.Scurta prezentare pe care o facem acestei noutăți tehnologice are drept scop extinderea ei la minele unde, prin condițiile de zăcămînt apropiate, se. pretează. Dorim să evidențiem, totodată, contribuția de mare utilitate pe care specialiștii, toți lucrătorii cu înaltă calificare din întreprinderi sînt chemați s-o aducă, prin descoperirea și aplicarea de noi soluții tehnologice, la creșterea extracției de căr-
fng. A. HOHMAN

(Continuare in pag. a 3-a) 

extinderea cooperării economice, în domeniile industrial, minier, agricol și în alte sectoare de interes reciproc, pentru lărgirea schimburilor comerciale dintre cele două țări.A fost manifestată convingerea că întărirea conlucrării româno-zaireze, pe tărîm bilateral și internațional, este în folosul și spre binele celor două țări și popoare, servește cauzei generale a destinderii, colaborării și păcii în lume.
cestui colectiv, oaspetele a consemnat în cartea de o- noare a întreprinderii impresiile deosebite lăsate de această vizită, precum și mulțumirile pentru primirea călduroasă care l-a fost rezervată.In continuare înaltul oaspete zairez a întreprins o vizită în județele Prahova și Brașov. (Agerpres)
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LUPENI PETRILA

V

Omul, bunăstarea 
sa materială
(Urmare din pagina i)

Atmosfera de entuziastă, angajare tinerească în sprijinul producției de cărbune, a activității eons- trucioiilor de pe șantiere, de activă participare la 
) livrările de și înfrumusețare lui, a caracterizat ga desfășurare a iilor conferinței de seamă șj alegeri a organizației orășenești Lupani a U.T.C,

Darea cie seamă, 
t.e riie conferinței 
în. reiief un aport 
ai umcișt-lor de 
le Lupen și

' preparație, I.F.A. 
la mdep iriirea

gospodărire a orașu- jntrea- dezbate- de dare
dczba- au pus prețios la- mine-Bărbătem, „V iscoza", sarcinilor conomlco-sociale ale ora- liui. In sprijinul produe- t-i, pentru realizarea ce» peste 60 000 tone de -line peste plan în a- 1079, tinerii de ia I.M.

i.t i< ,i că ll.si Lupeni au muncit fără pre- ge. in brigăzi, au organizai zile și săplămini rea cord in producție, au ini- ți it numeroase acțiuni pairi otice.Departe de â se mulțumi cu ce au înfăptuit, delegații au venit cu propuneri pentru perfecționarea slliului și metodelor folosite in munca politico-organ izatorică, ridicarea ștachetei muncii. de educare moral-politL ă șj pregătire a tinerilor pentru viață „Urgentarea construcției clubului tineretului în Imperii; ia lucrările a. cestuia, tineretul va acorda tot sprijinul. Din la de apartamente ce ridică în Lupeni și repartizate secției de parare, tinerii preparatori se angajează să construiască două" (Lucian < „Organizați Je de U.T.C. să se ocupe i-lor de educarea politică și ridicarea lului profesional al oiștilor pentru a fi miți în număr mai fn partid" (Niță Pîrlog). , Fiecare organizație U.T.C.

cose sint pre.C'hișu). bază stării. moral- nive. ute- pri. mare

din întreprinderi și instituții să ia în îngrijire cîte o zonă din oraș unde să inițieze ample acțiuni patriotice de gospodărire și înfrumusețare" (Minerva Rad). „Ar fi utile schimburi de experiență organizate între uteciști și pionieri, privind organizarea activităților politico-

conferințeire-orga-Dezbaterile orășenești Petrila au levat preocupările nizațiiior U.T.C. pentru calificarea, policalificarea și perfecționarea pregătirii profesionale a tinerilor. In ultima perioadă s-au calificat un număr de 336 de tineri la care se adaugă încă 120 calificați în a- fara orașului, pentru fa-
Conferințe de dări de seamă și alegeri 
în organizațiile orășenești ale U.T.C.

educative" (Livia Șanclru). ■ Alți; participant! la dez- ......... Năstase, Vitan, Elen-a for- cerin- poli- la stabilizarea în. ri-

bateri — Silviu Dora Staicu, Iris Constantin Cățan și Mătăsăreanu — au mulat propuneri și țe ca : înființarea tehnicii muncitorești I.M. Lupeni, tinerilor încadrați la treprinderile miniere, dicarea gradului de calificare și cuprindere număr mai mare neri la poîificarefe firea temeinică a rilor generale ale și creșterea rolului educativ.Conferința a stabilit sarcini prioritare pentru organizațiile- U.T.C. să mobilizeze tineretul la o largă participare în efortul minerilor și preparatorilor pentru îndeplinirea’ planului la producția de cărbune. Să fie extinsă inițiativa „Tineretul — factor activ în realizarea cincinalului revoluției teh'nico-științifice", urmărită eficiența ei, iar organele și organizațiile U.T.C. să acționeze cu e- xigență pentru întărirea vieții de organizație.Da ultimul punct al ordinii de zi, au fost alese noul comitet, biroul și secretariatul organizației orășenești Lupeni a U.T.C., în funcția de prim-secre- tar fiind reales tovarășul 
Traian Morar.

a unui de ti, pregă- adună-U.T.C. lor
ca

Iosif BALAN

b-rica de mobilă. Au fost efectuate 5000 ore de muncă patriotică. Cadrele tehnice tinere au participat la soluționarea unor probleme de producție. S-au obținut peste 15 milioane lei la economii nefinanțate și 42 000 lei la economii finanțate. Bune au fost și rezultatele înregistrate prin aplicarea, în rîndul formațiilor de lucru tinere, „Brigada de educație", „Trofeul lui om al muncii", criticat unele aspecte indisciplină, aspecte tru a căror îndreptare organizațiile de tineret reale posibilități să tervină. Cele 5850 de sențe nemotivate și învoiri din 1979 au la serioase.urmă, deși puteau fi întîmpinate și eradicate.In cadrul dezbaterilor vorbitorii au raportat cu mîndrie rezultatele bune obținute de colectivele în care muncesc, făcînd propuneri valoroase pentru îmbunătățirea activității de viitor, recomandări pentru, noul organ ales. „Noi nu sîntem, așa cum ■ se obișnuiește să se spună, schimbul de sîntem schimbul nu trebuie să-l pe mîine pentru ci mai bine, mai eficient. Azi trebuie să acționăm ca un adevărat resort ce propulsează toate energiile spre progresul societății"

a inițiativelor producție și nou-S-au de pen-
rămineri

au in- ab- 7640 dos în pre-

mîine ei de azi, așteptăm a m;in-

Inițiativele muncitoreștiiași zile, la mina Petarila, în cadrul schimbului de experiență a avut loc o amplă consfătuire pe linia valorificării experienței înaintate, la care au participat cadre din domeniul propagandei din județele menționate,mineri, ingineri. tehnicieni și maiștri de la minele din Valea Jiului. In cadrul dezbaterilor au luat euvîntul tovarășii Ștefan Popa, Petre Constantin, Ilie Chiron și Ion Cojocarii. reprezentînd ■ăialectivele de oameni ai muncii din Valea Jiului.In finalul dezbaterilor S-a insistat pe necesitatea aplicării cu perseverență a metodelor înaintate în muncă, a inițiativelor muncitorești, în scopul sporirii producției de cărbune, ridicării eficienței economice a tuturor întreprinderilor din județul Hunedoara.

!Urinare din pagina 1)

sar-
urmărit. în incinta întreprinderii principalele forme ale activității de propagandă vizuală, în sala de festivități a minei, ing. Giieorghe Marchiș, directorul întreprinderii a prezentat “ principalelecini ce stau in fața unității pe , linia creșterii producției de cărbune. Minere șefi de brigadă Cons, tantin Lupulescu și Teodor Bonealo au infățișat m o d u 1 în care acționează pentru extinderea metodelor avansate de lucru. a inițiativelor muncitorești, in- spiritul indicațiilor dale de conducerea de partid și de stat, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului.La mina Petrila, in in- . cinta minei și în sala de apel a avut loc un dialog

viu între conducere parlieipanții la schimbul de experiență pe tema a- plicării cu eficiență sporită a inițiativelor muncitorești. S-a reliefat faptul că la mina Petrila i- nițiativa „Brigada înaltei productivități11 este îmbrățișată astăzi de tot mai multe brigăzi și formații de lucru din Valea Jiului și din întreg județul Hunedoara.In euvîntul lor, tovarășii Marcu Anclrone, cretaml comitetului partid

cadrele de ale minei și

se. de și președintele c.o.m., și Aurel Brînduș, directorul întreprinderii, au prezentat principalele preocupări ale colectivului de oameni ai muncii de la această întreprindere care a lansat în acest an chemarea la întrecere către toate minele din tară. In după-amiaza acele-
ne. Felicitări colectivului librăriei noastre.

• Librăria „Ion Creangă" din Petroșani a cișli. gat pentru a doua oară consecutiv titlul de unitate de profil fruntașă pe județ în întrecerea socialistă. Avem deci satisfacția ca din cele 46 de librării din județul Hunedoara, cca din Petroșani să se numere printre unitățile foarte bu

al a procurat pentru populația din Petroșani, Petrila, Ă- ninoasa și Banița 2500 pu- ieți și pomi fructiferi — meri și pruni. In următoarele zile vor fi aduși circa 3000 de puieți de pomi fructiferi pah tru populația din localitățile Vulcan, Lupeni și Urieani.

• Consiliul popular municipiului Petroșani

(Dumitru Răscoleanu — I.M. Lonea). „Noul organ va trebui să îndrume mai activ și activitatea unor organizații mai mici11 (Maria Tița — Fabrica de mobilă). ..O preocupare constantă pentru noul organ va trebui să fie în perioada următoare, în deceniul științei și logici, calității și. tei, activitatea de tare științifică, t eh ni-c-o-șt i inț i fică de să — avangardă sului economic11 Horia te necesară organizarea Unei arii mai largi de acțiuni politico-educative și eultunal-artistice, generalizarea unor acțiuni profesionale pe tematici a- țraetive, utile tinerilor11 (loan Orza — secretar al comitetului orășenesc de partid).In euvîntul lor, vorbitorii Traian Ignat, Rub Ana- maria. Eugen Tiba, Maria Drăghici, Miu Simiones- cu, Neeulai Ardelean u, Constantin Spațiu, Carmen Pătrașeu, au pus în lumină numeroasele rezerve, încă neevidențiate suficient, ale organizațiilor de tineret, pentru valorificarea superioară a materiilor prime și maforia- lelor secundare, folosirea utilajelor la capacitate, înlăturarea rutinei și conservatorismului, pentru o mai îndrăzneață participare a reprezentanților tinerilor în E.o.m., sil iile profesorale, lelalte organe și

lehno- eficien- cerce- creația ma- progre- (Marian I.M. Lonea). „Es-

în con- în ce- organis- me de conducere, în vederea afirmării mai plenare a generației tinere în viața econom-ipp-șocială a orașului.In încheiere au fost alesă noul comitet, biroul și secretariatul organizației o- rășenești a U.T.C., iar prim secretar a fost tovarășul Ion Carvațchi.

Mircea BUJORESCU

și spirituală culturii, sportului. Recurgem la citeva exemple i 80 la sută din populația municipiului locuiește în apartamente noi, construite din fondul statului; peste 30 mii de elevi învață în școli noi; anual, volumul vînzărilor prin unitățile comerțului de stat se ridică la 1,5 miliarde lei și se prevede creșterea în continuare a desfacerilor de mărfuri, mai ales prin construirea magazinelor u‘- niversale și generale, a halelor agroalimentare, magazinelor specializate și spațiilor corespunzătoare pentru depozitarea și conservarea mărfurilor.In marele bilanț al țării, Valea Jiului se regăsește, așadar, prin numeroase puncte de referință care argumentează grija dcos rtă a conducerii de pârtia" și de stat, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, față de mineri, față de toți cei ce muncesc și trăiesc în așezările noastre. Cu certitudine, aceste înfăp. tuiri-sînt specifice etapei 1965—1980 cînd au fost obținute cele mai mari creșteri economico-sociale municipiul nostru, ca altfel în întreaga țară, tapă care a ridicat România socialistă, datorită abnegației conducătorului său, în rîndurile țărilor remarcate pentru miracolul într-un timp istoric relativ scurt.Sub conducerea aceluiași gînditor și om politic de acțiune, România socialistă și-a propus ca, tot într-un timp istoric relativ scurt, să urce o nouă treaptă, să se situeze în rindUl țărilor cu o dezvoltare, me. die, să pășească cu fermitate pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism.

l.X-lea, stabilite pe baza indicațiilor secretarului general al partidului, au fost adoptate noi măsuri pentru ca nivelul de viață al poporului sti se situeze Ia înălțimea efortului său creator. Un exemplu edificator îl găsim în Valea Jiului. Pentru bunăstarea municipiului au fost întreprinse măsuri în vederea modernizării procesului de extracție și reducerii e- fortului fizic, dezvoltării bazef materiale a invăță- mîntului de toate gradele, îmbunătățirii activității de ocrotire a sănătății, aprovizionării corespunzătoare a populației cu produse agro- alimentare și larg consum, construcției de locuințe și sistematizării Numai în acest pentru dezvoltarea Jiului, pe baza lui adoptat din inițiativa și la indicația secretarului general al partidului, au fost alocate fonduri de investiții în. valoare de peste 7 miliarde lei, mai mult decit în cele două cincinale precedente- Programul prevede crearea unui mare număr de locuri de muncă în ramurile de bază ale economiei municipiului și în ramuri noi ale industriei ușoare și alimentare, . economic petrecut care vor contribui la mai buna ocupare a forței de muncă și, implicit, la creșterea veniturilor reale a’e familiilor de mineri, preparatori, constructori, e- nergeticieni. Procesul de creștere a bunăstării oamenilor muncii din Valea Jiului conține lucrări de amploare — cum este ter- mof:carea orașelor — și o- biective de interes general, destinate dezvoltării artei,

bunuri de dezvoltăriilocalităților, cincinal, Văii programu-
în 
de

e-

Cart ierul ca un oraș
(Urmare din pag. 1)

• După terminarea lucrărilor de igienizare și renovare la care a fost supus, începînd de joi, 20 martie, clubul tineretului va redeveni gazdă primitoare pentru tinerii și tinetele din orașul Vulcan. Momentul reluării activității va fi marcat de o seară de discotecă.• La Filială Petroșani a O.J.T. au fost puse în vînzare biletele de odihnă

Comunista 
koczi, ajutor-lucrător 
gestionar în cadrul ma
gazinului nr. 8 Alimen
tara din Petroșani dă do
vadă de solicitudine în 
relația cumpărător-vîn- 
zător.

Foto : Gh. OLTEANU
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I
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m-a dus spre o Irază din 
cartea lui Italo Calvino, 
„Orașele invizibile", in 
care se spune că orașele, 
ca și visele sint construite 
din dorinți și te me ti. Nimic 
mai adevărat pentru „mi
cul Paris" care a lost o 
dorință, un vis care* s-a 
împlinit, cu toate greută
țile și temerile inerente. 
Cu unele dintre acestea 
oamenii se irămîntă Și

acum. Datorită diferenței 
mari de nivel, la presiu
nea normală, apa nu urcă 
pînă la etajele superioa
re ale blocurilor. S-a mă
rit numărul atmosierelor, 
dar a apărut pericolul 
spargerii conductelor. Pro
blema este irămîntată și 
răsirămlntată, nimeni nu 
se gîndește să renunțe la 
găsirea unei soluții eii- 
ciente. Minerii Gheorghe 
Săcăluș și Eugen Anisto- 
roiae, preparatorul Cons-

tantin Enache, pensionarul 
Nicolae Duna și alții, care 
și-au dat votul la 9 mar
tie cu dragă inimă depu- 
taților, împreună cu gos
podarii orașului, sint pe 
cale de a rezolva proble
ma, chiar dacă este atlt 
de complicată. Ei se grn- 
desc și mai încolo, adică 
la perspectiva cartierului, 
în întilnirile cu deputății 
iac propuneri concrete 
pentru urgentarea lucrăfi- 
lor la baza sportivă și la 
locul de agrement, pentru 
ridicarea unor noi edificii, 
care le vor face viața și 
mai frumoasă.

ț 
ț

l 
I
v 
I
)
j

‘Vși tratament pentru lunile iulie, august, septembrie. In aceste zile, filiala oferă bilete pentru toate stațiunile balneo-climaterice din țarăț cu excepția celor de pe litoral și Felix—Oradea.• Organizată de circumscripția sanitară din localitate, ia Urieani a avut loc zilele trecute o amplă acțiune de donare onorifică de sînge. S.au făcut recoltări de l,a un număr

de 45 de mineri și membri ai familiilor acestora. De la Centrul de recoltare și conservare a sîngelui , Petroșani am aflat că în primele două luni și jumătate din acest an, 1112 oameni ai muncii din Valea Jiului au donat onorific 335 litri de rind, în cea te, cerințele municipiu.
sînge, acope- mai mare spitalelor

• Brigada artistică,
par- din
nou

înființată, a întreprinderii^ de tricotaje Petroșani se I pregătește intens pentru a I se prezenta cit mai curînd | în fața colectivului cu pro- J gramul intitulat „Vivat me- I seria11. Text și instructor, • actorul Corvin Alexe. . *
Rubrică realizată de I

Tema ȚAȚARCA '
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NOU ÎN MINERITUL VĂII JIULUI
■(

Ponderea mare a galeriilor în totalul lucrărilor de deschidere, cît și volumul tot mai însemnat a celor cu lungimi și secțiuni mari a impus o evoluție treptată de - la mecanizarea operațiunilor principale și cu volum mare de muncă în cadrul ciclului de săpare, la mecanizarea complexă, utilizînd combine de înaintare în steril și u- tilaje pentru mecanizarea o- perațiunilor auxiliare.In acest scop, în ultimii ani a fost experimentată în diverse condiții de rocă, o gamă variată de combine de înaintare în steril cu a- tac parțial, cu tăiere raiială și axială, obținîndu-se informații prețioase privind comportarea în exploatare a acestora, domeniul de u- tjiizare în funcție de tăria lOcilor. Primele experimentări s-au desfășurat începînd din anul 1976 la I.M. Uricani, extinzîndu-se apoi ;Ia minele Bărbăteni, Lupeni, (Vulcan, Livezeni și Petrila. Realizările bune ;obținute la unele fronturi de peste 100 m/lună, în con- ,dițiile săpării la profile de \12,5 mp, au fost favorizate ,de mecanizarea celorlalte o- ,perațiuni din cadrul ciclului, respectiv, ridicarea grinzilor de susținere cu ajutorul ’combinei, încărcarea conți- snuă a 5 — 6 vagonete cu ' steril cu ajutorul torului intermediar teia etc.~ Tehnologiile de execuție a galeriilor cu combine de înaintare în steril cu atac parțial sînt într-o continuă extindere, tot mai multe mine și fronturi de lucru fiind dotate cu astfel de u- lilaje moderne. Se imnune, în schimb, acordarea unei atenții deosebite organizării
M ■ M ■■ «■ MM 1

, j- lucrului la aceste fronturi, îh ce privește transportul de steril și materiale, astfel incit, începînd din acest an, realizările medii să nu fie sub limita a 100 m pe lună, In vederea reducerii decalajelor dintre săparea și susținerea definitivă, și a creșterii vitezelor de avansare, în cadrul Î.C.P.M.C. au fost studiate și proiectate

asigură tăierea la un dia- metru de 4,8 m, respectiv la un profil de 18,1 mp a galeriei, sistemul de evacuare a sterilului format din patru transportoare cu bandă, instalația de montare mecanizată a susținerii, cea de realizare a vetrei, instalațiile de desprăfuire, de aera] și cele de monorai — cit și complexitatea instalațiilor
Tehnologii moderne 

de mare productivitate 
în săparea galeriilor cu combine 

de înaintare în steril

cel de-al patrulea fiind destinat revizi- întreținerii utilajelor, cercetările efectuate

transpor-al aces-

soluții privind susținerea cu panouri prefabricate din beton armat în condițiile săpării galeriilor cu combine cu atac parțial, prototipul instalațiilor fiind în execuție în cadrul I.R.I.U.M.P., ur- mînd ca, începînd din trimestrul 111, să se desfășoare experimentările.O premieră la nivel național în cadrul tehnologiilor de execuție mecanizată a galeriilor o constituie, desigur, introducerea și punerea în funcțiune în anul 1979 la I.M. Uricani a unei combine de înaintare în steril cu atac global, un adevărat complex de mecanizare a operațiunilor re.Complexitatea a utilajelor din frontului înaintare propriu-zisă care
de săpa-deosebită dotarea combina de

hidraulice și electrice, au constituit un veritabil examen, în ceea ce privește introducerea, montarea, punerea în funcțiune și exploatarea în continuare a acestora, examen trecut cu succes de întregul colectiv de muncitori, tehniceni și ingineri, angrenați în realizarea acestui obiectiv. De remarcat că încă de la primele lucrări pregătitoare, colecti- ve’e de specialiști din cadrul I.M. Uricani, Î.C.P.M.C. C. C. S. M„ I. U. M. P. și I.R.I.U.M.P., sub îndrumarea specialiștilor direcției de investiții din C.M.V.J., au depus eforturi susținute pentru rezolvarea operativă și eficientă a tuturor problemelor ce le-a ridicat acest com
plex de utilaje, oferind, totodată, un exemplu de integrare a cercetării cu producția. Datorită deschiderii orizontului 400 de la pune-

■ ■■■•■•■ ■mmmmh m^m

Frontul scurt cu preabataj tubular

(Urmare din pas. 1)bune în perspectiva unor sarcini net superioară can- titativ și calitativ stabilite <■ Văii Jiului pentru viitorul cincinal.La I.M. Dîlja, noua meto
dă a fost aplicată în stratul 5. Scopul ei principal constă în înlocuirea susținerii lemnoase din abatajele cameră cu susținere metalică.Așa cum se poate ur-- mări în schema prezentată, frontul de lucru al feliei în exploatare avanse^ă direcțional, pe toată grosimea stratului. Tăierea se tace prin împușcare pe întreaga secțiune de atac, care cuprinde și excava)ia necesară prelungirii, la coperiș, a preabatajului susținut cu „tuburi" scufundate. De fapt, doar inițial s-au utilizat tuburi propriu-zise, pe parcurs, prin perfecționarea metodei, confecționîndu-se, din tablă și profile GS, o secțiune tubulară care permite transportul ușor, la nevoie, și al unei combine. Susținerea în abataj se execută cu stîlpi metalici acționați hidraulic. Tavanul este un „tavan de rezistență". De precizat că această din urmă tehnologie de susținere a favorizat în măsură hotă- rîtoare elaborarea noii me
tode de exploatare. Dirijarea presiunii se face astfel prin procedeul devenit clasic. Tuburile, după împuș- ... care, „cad“ și sînt reasam- 'blate cu ușurință în felia următoare. Evacuarea cărbunelui din front se face pe 
un transportor metalic scurt Care deversează pe transportorul din preabatajul nou creat spre suitorul de atac. Aerajul, spre deosebire camere, unde prin coloane se realizează

scufundatnea formată între suitorii abatajelor adiacente.Experiența a cinci luni de lucru cu noua metodă a pus în evidență valoarea ei practică deosebită. Metoda a fost utilizată cu succes în abataje situate la limita unui cimp minier, cu tectonică, relativ complicată, întîlnin- du-se falii. Asemenea zone se exploatau la I.M. Dîlja, ca. și în întreaga Vale, numai cu camere. Comparativ, securitatea muncii cu noua metodă a sporit datorită portanței crescute a susținerii metalice, precum și micșorării spațiului maxim susținut — de la cca 250 mp,, în cazul camerelor armate în lemn la cca 30 mp in cazul dat. A tul fizictransportului de lemn, susținerea efectuîndu-se cu un Iot iici. fost

fost prin redus efor-eliminarea
restrîns de stîlpi meta-Consumul de lemn a redus .de la 40 — 43

lnc/1 000 tone la 2 — 3 mc/1 000 tone, iar consumul de cherestea de la 11 mc la 1 — 2 mc pentru fiecare 1 000 tone de cărbune extras. A fost eliminat consumul de energie pneumatică^ pentru acționarea instalațiilor de aeraj parțial. Analiza economică a rezultatelor obținute, în comparație cu tehnologia clasică, scoate în relief că la cheltuielile materiale s-au obținut economii, în medie, de peste 13 000 Iei/1 000 tone de cărbune. De menționat că în aceste condiții de eficiență economică ridicată, productivitatea muncii nu a scăzut. Dimpotrivă, în unele e- tape, atunci cînd s-a putut extinde cîmpul de abataj, și pe măsură ce minerii și-au însușit noua metodă de exploatare, productivitatea muncii a fost superioară celei obținute cu tehnologii clasice.

rea în funcțiune a complexului și pînă în prezent, respectiv, iulie 1979 și pînă în februarie 1980, a fost realizată o avansare de peste 950 m. Trebuie ținut, seama că în primele luni de funcționare, avansările au fost reduse, fiind perioada de însușire a tehnologiilor de lucru de către membrii brigăzii, de perfecționare a a- ceslora. Sînt de menționat avansările realizate, de 14 m/zî în cazul susținerii în cîmpuri de armare de 1 m, 11,25 m/zi, respectiv, montarea a 15 armături în cîmpuri de 0,75 m în condițiile a trei schimburi productive, schimb ilor șiPrinde la punerea în funcțiune a combinei, au fost aduse perfecționări tehnologiilor de lucru care au condus la reducerea substanțială a timpilor neproductivi, realizările obținute fiind de la o lună la alta mai bune.Acest complex de utilaje a dovedit posibilitatea obținerii unor viteze sporite de avansare cu mărimi ce pot atinge și chiar depăși 20 m /zi, în condițiile unei organizări superioare a fluxului de transport pentru evacuarea sterilului și aprovizionării optime cu materiale sebit lizări velul nală tor, < tehnologiilor de lucru aceste utilaje moderne săpare a galeriilor de către întreaga formație.Ridicarea gradului de mecanizare la execuția galeriilor de deschidere prin extinderea tăierii mecanizate cu combine de înaintare în steril, trebuie să constituie în etapa actuală și în perspectivă una din căile de sporire substanțială a vitezelor medii de avansare, de realizare a volumului mare de lucrări pentru lor de

de calitate. Un rol deo- în obținerea unor rea- i superioare îl au hide pregătire profesio- a personalului munci- asimilarea și însușirea cu de

de deschideri creșterea capacități- producție.
Ing. Traian MUSTAȚA,

I.C.P.M.C.

dese efectuează speciale, aici prin depresiu-

La I. M, Lupeni

Gîndirea tehnică oferă soluții 
practice în valorificarea metanului

• 2 809 806 mc gaz metan utilizat în activi
tatea productiva în anul 1979 și peste 621 200 
mc în primele două luni ale anului 1980.

• 2 693 000 lei s-au economisit în anul pre
cedent prin valorificarea superioară a metanului-1Acționînd cu perseverență pentru valorificarea superioară a resurselor materiale, specialiștii de la mina Lupeni au obținut rezultate meritorii în utilizarea metanului existent în straturile de cărbune. Instalația de de- gazare cu care este dotată unitatea are scopul de a permite atît executarea în condiții de siguranță a u- nor lucrări de înaintare care inițial au fost oprite din cauza emanațiilor puternice de metan, cît și de a asigura o securitate sporită în executarea unor noi lucrări miniere.: La începutsubteranPornindun colectiv tehnicieni și

care se consumau mii de tone de cărbune.Practic, prin măsurile și soluțiile tehnice adoptate _ pînă în prezent de specialiștii întreprinderii, sg economisesc anual numai la a- ceste activități peste 2693000 lei. De menționat este faptul că tehnicienii de la Lupeni nu se vor opri aici. Există preocupări pentru găsirea unor nok soluții tehnice care odată aplicate în practică, vor conduce Ia o folosire superioară a metanului. „Avem în vedere, ne spunea inginerul Tiberiu Suciu, șeful sectorului electromecanic, să extindem încălzirea cu metan la toate secțiile atelierului nostru și la pavilionul administrativ. Prevederile Decretului Consiliului de Stat 'cu privire la valorificarea superioară a tuturor resurselor naturale ne mobilizează mai mult pentru a întreprinde măsuri hotărîte, menite să conducă la folosirea chibzuită a metanului".La rîndul său. secretarul comitetului de partid pe mină, Ion Mondoca, ne preciza : „Sîntem conștienți de faptul că avem suficiente rezerve în ceea ce privește valorificarea superioară a resurselor materiale, că prin inițiativa și inteligența tehnică proprie colectivului nostru putem fructifica cu maximă eficiență, așa cum procedăm în cazul celorlalte resurse, și metanul. Acțio- i nînd în acest fel. colectivul minei Lupeni își aduce o contribuție însemnată la dezvoltarea bazei energetice a țării, la materializarea o- biective’or celui de-a.l XH-lea Congres al partidului".

metanul scos risipea în la acest de rnunci- ingineri aidinaer. fapt tori, minei, în frunte cu ing. Titus Coslache, director tehnic, și-a propus să soluționeze - problema, adică . a gîndit, și a confecționai o instalație de aducțiune care racordată la instalația de dega- zare duce la valorificarea tot mal eficientă a acestei însemnate1 resurse de energie; Așa s-a ajuns ca metanul periculos în activitatea din subteran să devină util în activitatea de la suprafață. Să exemplificăm: La secția forjă a atelierului mecanic două cuptoare sînt încălzite cu -gaz metan, Rezultatul : economisirea a peste 180 000 litri motorină pe an. De asemenea, tot cu gazul gură de la zirea iarnă țul Ștefan (aceasta în vede-' rea desfășurării în bune condiții a transportului pe verticală), încălzire pentru

se de

respectiv se mai asi- încălzirea apei calde baia minerilor, încăl- aerului pe timp de la puțul nr. 12 și pu-
C. GRAURE

«•••••••••••••• »»•••••••••••••••••••®••••?•••
Preocupări

Un sublnginer la conducerea formației 
de lucrusectorul Iii al mineiInLupeni, pentru prima dată în Valea Jiului, un cadru tehnic cu studii superioare a preiuat conducerea unei formații de lucru care va exploata un complex zat de producție nească, fabricat la Petroșani. Valoarea lui, complexitatea sa, necesitatea de a obține producții sporite pe seama creșterilor de productivitate justifică pe deplin numirea acestui cadru tehnic la conducerea formației de lucru. In felul

mecani- româ- l.U.M. utilaju-

acesta și pregătirea profesională a celor care vor exploata utilajul, perfecționarea și specializarea lor se vor face într-un ritm mai rapid, grăbindu-se atingerea unor rezultate care să se ridice la nivelul parametrilor proiectați ai utilajului. Mai mult

decît atît, supravegherea tehnică de o înaltă calificare profesională a comportării utilajului în exploatare va conduce, fără îndoia ă, la un schimb util de idei, de păreri și soluții între proiectanți, constructori de mașini miniere și beneficiari, care se vor regăsi în îmbunătățirile ce se vor aduce utilajului, pentru creșterea performanțelor tehnice globale ale acestuia.

l

* Jț TUBULAR SCUFUNDAT
METODA DE EXPLOATARE cu PREABATAJ

TUȘUL AR 'iRANSTORTOR CV 
fticUTl TE ?

Pentru limpezirea apelor rezidualeIn urma unor îndelungați ani de cercetări asidue, un colectiv format din . cadre didactice de la Institutul de mine din Petroșani și cadre tehnice din producție, colectiv aflat sub conducerea profesorului Nagy, și pus rația
dr. ing. Bela a proiectat, realizat în funcțiune la prepa- Coroești din Vulcan,

secție a I.P.C.V.J., o instalație de limpezire a apelor reziduale. Lucrarea a fost recent premiată, cu premiul II, la „Noutăți tehnologice".Vom reveni cu amănunte privind datele tehnice, parametrii și rezultatele obținute în urma experimentării a- cestei instalații.
„macara turn“ realizată 

fier vechi
din...

șasiu de la o mașină de încărcat scoasă din funcțiune, și... depozitată la fier vechi, un troliu de 5,5 kW, o schelă din materiale recuperabile și un motor de 14 kW și... maistrul electromecanic NAN TRAIAN de ia. atelierul minei Uricani, a realizat o „macara turn".Noua macara de o mare

utilitate pentru atelierului, poate înălțime apreciau tate de 1 500 kg, poate tracta aproximativ 20 de vago- nete pline și se poate deplasa pe o linie de cale ferată, fără, ajutorul altui mijloc de tracțiune (llie COAN- 
DREȘ, Uricani).

muncitorii 
: ridica la o 
mlă o greu-
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Primirea ambasadorului României 
de către guvernatorul general 

al Jamaicăi
KINGSTON 18 (Ager- pres). — Guvernatorul general al Jamaicăi, Florizel Giasspole; a primit pe ambasadorul României, Marin Argint. *Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România au fost transmis un cordial salut și urări de sănătate și fericire personală guvernatorului general al Jamaicăi, iar poporului ja- maican urări de succese pe calea dezvoltării sale independente.

Exprimind sincerele sale mulțumiri pentru mesajul primit, guvernatorul general al Jamaicăi a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu un călduros salut și urări sincere de sănătate .și fericire personală și de prosperitate și succese poporului român.A avut loc o convorbire privind actualul stadiu al relațiilor bilaterale și po- sibilitățile lor de dezvoltare.
Ciocniri violente în Salvador
SAN SALVADOR 18 (A- gerpres). — In capitala Salvadorului, precum și în unele zone din apropierea orașului au avut loc ciocniri între forjele de poliție și grupuri de manif'estanți care revendicau aplicarea reformei agrare, naționalizarea sistemului financiar particular și suspendarea ac-, țiunilor represive declanșate de autorități împotriva forțelor democratice. După cum informează agențiile

internaționale, ciocnirile s-au soldat cu peste 50 de morți și un număr mare de răniți. Au fost, de asemenea, operate arestări în rin- dul manifestanților.Incidentele s-au declanșat în timpul grevei generale decretate luni de organizațiile sindicale afiliate la alianța „Coordonatoarea revoluționară a maselor", grevă care a paralizat în mare parte viata social- economică a Salvadorului.

Conferința 
miniștrilor 

comerțului din 
tarile membre 

ale 0.0.
ADDIS ABEBA 18 (A. gerpx’es). la Addis Abeba se desfășoară lucrările conferinței miniștrilor comerțului din țările membre a- le Organizației Unității A- frieane (OUA).In discursul inaugural, Fiseha Desta, secretar general adjunct al Consiliului Militar Administrativ Provizoriu al Etiopiei, a lansat un apel la întărirea unității și solidarității țărilor africane în lupta pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale. El a relevat că pentru realizarea deplinei independența economice a statelor continentului o contribuție însemnată o au lărgirea și adîncirea relațiilor comerciale dintre țările africane înseși. Se impune să se pună capăt orientării comerțului exterior al țărilor membre a- le OUA doar ca furnizoare de materii prime pentru statele capitaliste dezvoltate — a subliniat, de asemenea, vorbitorul.

Pe scurt © Pe scurt & Pe scurt
LA INVITAȚIA C.C. al P.O. Libanez, a sosit . la Beirut într.o vizită oficială o delegație a Partidului Comunist Portughez, condusă le Alvaro Cunhal, secretar general al partidului. Convorbirile cu conducerea P.C. Libanez vor fi consacrate examinării evoluției situației din O- rientul Mijlociu, a altor probleme ele interes reciproc .
LA PALATUL NAȚIU

NILOR din Geneva au în. ceput lucrările celei de.a 20_a sesiuni a Consiliului Conferinței Națiunilor U- nite pentru comerț si dez. vol-tare (UNCTAD). ’
LA TOKIO AU LOC lucrările unei conferințe internaționale a reprezentanților sindicatelor sala. riaților din serviciile de poștă și telecomunicații din Japonia, S.U.A., Canada, Australia și Noua Zeelan. dă. Participanții examinează probleme legate de a- părarea drepturilor sindicale ale salariaților din aceste servicii.
MAJORITATEA MECA. 

NICILOR de locomotivă din Portugalia — 1 600 din 1900 — participii la o nouă grevă de 48 ore, declanșată luni. Greviștii, precizează agenția Reuter, care au

participat săptămîna trecută la o acțiune similară, revendică îmbunătățirea condițiilor de mim, ă
ALEGERILE GENERALE pentru reînnoirea Bundes. fagului (Camera inferioară a parlamentului R.F.G.) vor avea loc duminicii 5 octombrie a c. — s-a anun. țat intr.un comunicat oficial, dat publicității la Bonn. Se precizează că a. ceastă dată, propusă de guvern, a fost aprobată de președintele R.F.G., Karri Carstens.
LA 18 MARTIE, la Geneva a avut loc o nouă în- tîlnire a delegațiilor U.R.S.S., S.UA. și Marii Britanii în cadrul negocierilor pentru elaborarea unui tratat privind interzicerea generală și completă a experiențelor cu arma nucleară.

LA HELSINKI a avut loc Adunarea generală anuală a Asociației de prietenie Finlanda—România, care a ales noua conducere a asociației. Președinte a fost a- les prof. Lauri Lingren, decanul Facultății de limbi romanice de la Universitatea din Turku. Artistul e- merit, regizorul Vilho Siivo- la, care a condus activitatea asociației timp de aproape 25 de ani, a fost ales președinte de onoare.

FILMEPETROȘANI
ieniorie . Gbii.iouiștii ; 
’Republka: i uca cel să
rac,' Unirea; Artista, 

âloiarii și ardelenii.PETRILA : Certificatde pauperitate.LONEA: Un om, de zăpadă pentru Africa.i ANINOASA : Mi-e teamă. seriile I-1I.VULCAN — luceafă
rul : Pe urmele documentului 99 : Muncito
resc : Cazul Gorgoiiova, « seriile 1-11. |LUPEN1 — Cullural i Elefantul alb; Muncito- j 
resc: Lovitură pe la le.| URICANI: Poliția învinsă.
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SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT e SPORT • SPORT„Cupa Utilajul'întrecerile, ediției a doua a „Cupei Utilajul11 la schi alpin, disputate duminică dimineața pe 'pîrtia din preajma bazei didactice I.E.F.S. Paring a atras un număr mare de partici- panți.Aproape optzeci de iubi, tori ai schiului, începînd cu vîrsta preșcolară și pî- nă la anii premergători pensionării, au luat startul în spectaculoasa probă de slalom. In urma disputării probelor, pc categorii . de vîrstă, frumoasele . cupe, medalii și diplome au revenit celor mai buni schiori nelegitimați. La ca
tegoria 5—8 ani, fete, victoria a revenit lă egali- late, elevelor Nicoleta Za- pân și Daniela Vasilica Gută (ambele din Petroșani). La aceeași categorie 
<lf, vîrstă, cupa oferită bă
ieților a fost adjudecată <fe Alin Ștefan (Petroșani). Andreea Dana Lobonț (Petroșani) a intrat în posesia unei frumoase cupe oferite învingătoarei la categoria f nelor de 9—15 ani, iar

Victor Surlașii jQDcva) și-a învins și el toți, adversarii de aceeași vîrstă.
întrecerea seniorilor (la startul căreia s-au prezentat 38 de concurenți), a fost deosebit de pasionantă. Iată și clasamentul primelor locuri: 1. Francisc Boda (Telescaun Petroșani), 2, Ștefan Mayer (I.U.M. Petroșani), 3. Jean Brezoi (I.U.M. Petroșani), 4. Iosif Zlăgneanu (I.M. A- ninoasa), 5. Ioan Ilia (I.U.M. Petroșani).Campion al A.S. Utilajul Petroșani a fost declarat Ștefan Mayer, urmat în clasament de Jean Brezoi și Ioan Ilia.Diploma și medalia „Primăvara ’80“ oferite celui mai tînăr participant au revenit fetiței Gerlinde Mi- liuț, iar trofeul „Marilor ambiții11 oferit celui mai vîrstnic participant a revenit lui Arpad Hegeduș, ambii din Petroșani, în timp ce diploma pentru cea mai spectaculoasă evoluție a fost atribuită lui Sebastian Brindușa. (N.L.)

Baschet, divizia B (tineret)

O înfrît gere ce putea să fie victorie
CARP AȚI BUCUREȘTI 

— JIUL-STIINȚA PETRO
ȘANI 72—71 (36—36).Duminică, 16 martie a.c., in sala I.C.E.D. din București a avut loc meciul de baschet contînd pentru ultima etapă a .turului doi al campionatului diviziei B între echipele Carpați și Jiul.Știința, ocupantele locurilor 3 și respectiv 2. Totul a mers bine excep. tînd partea disciplinară și ca o consecință inevitabilă — Gheorghe Ghiță și Nicolae Mihuți au fost eliminați — primul pentru vociferare (La 55—48 pentru noi), iar al doilea pentru cinci greșeli personale.

Scorul primei reprize 36—• 36. In cea de-a doua repriză exceptind primele patru minute 44—12 pen. tru bucureșteni, pînâ-n ultimul minut echipa noastră a condus, dar în ultimele secunde, 71—72. Deci înfrîngere Ia limită. O în_ frîngere care putea fi victorie. Cu acest rezultat e- chlpa antrenată de Teodor Szilagy ocupă locul secund la egalitate de puncte cu Carpați (în jocurile directe avem -i-4). Felicităm pe Mihai Tăngăreanu (23 de puncte în acest joc), Gheorghe Ghiță (18), Doru. Bră- garu (14), Nicolae Mihuți (6). Constantin Duna (4), Ghiță Alexe (4) și Sorin

Szilagy (2) pentru jocul bun.Tragem linie și socotim: nouă victorii din nouă jocurț. acasă și trei în deplasare. După 18 etape a_ vem 30 de puncte și locul al doilea. Dar cel mai mult contează faptul că avem o echipă. Vor urma turneele de la București, Timișoara și Deva.Clasamentul are în primele rînduri configurația următoare: 1. Universitatea Timișoara 18 17 1 35 p; 
2. Jiul.Știința Petroșani 18 12 6 30 p; 3. Carpați București 18 12 6 30 p.Și e loc și pentru,, mai bine.

Jozsef P1LDNER

Fotbal, divizia C

Scor de forfait (insă) cu aportul 
decisiv al arbitrilor
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Teiex.Teleșcoală.Atenție la neatenție.Podiumul laureați- lor.
JURUL OREI 17,00 — 

Transmisiune di
rectă de la Palatul 
Consiliului de Stat; 
Ceremonia semnă
rii documentelor 
oficiale româno- 
zăireze.Muzică populară. Fotbal: România’70 — România 1001 de seri.Telejurnal.Noi, femeile!15 ani de mărețe înfăptuiri sub sfem- nul unei politici clarvăzătoare. al spiritului revoluționar.Muzică populară. Telecinemateca, Ci-, ciul „Mari regizori, mari actori11. Flu
viul fără întoarcere". Premieră TV. Producție a studiourilor americane. Telejurnal.
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Bre
9 FOTBAL. Campiona

tul național de juniori : Jiul Petroșani — S.C. Bacău 1—0. Republican de 
juniori : C.S-Ș. Șoimii Sibiu — Jiul Petroșani 3—3, 
Campionatul județean : Minerul ‘Paroșeni — Metalul Hunedoara 2—2, Minerul Uricani — Constructorul Hunedoara 2—1, Pa- rîhgul Lonea — I.M.C. Bîr- cea 3—1, Minerul Aninoa- sa — C.F.R. Petroșani 2—0, Avîntul Hațeg — Prepara, torul Petrila 3—0, E.G.C.L. Petroșani — Aurul Certej 1—0.

• POPICE, divizia A: Jiul Petrila — Metalul II u-

v i a rnedoaș-a 5029—1839 pd. Derbiul hunedorean, disputat, pe arena cu 4 piste, a Asociației sportive Preparatorul Petrila, a fost câștigat de Jiul, datorită faptului că popicarii localnici au jucat constant, și dornici de a obține cea de a doua victorie consecutivă pe teren propriu, lată ren zultatele tehnice obținute de sportivii echipei Jiul : Mihai Ernest 793 pd, Ioan Popa 853 pd, Constantin Dobrică 850 pd, Valerică Pișcoi 850 pd, Victor Mi, clea 859 pd și loan Seor. țea 824 pd.
Staicu BALO!

C.F.R. TIMIȘOARA — 
minerul Vulcan 3—0 
(1—0). Pentru cel neavizaj acest scor nu mai necesită comentarii. Dar pentru cei aproximativ 4000 de spectatori timișoreni (obiectivi!) a fost’ clar că echipa oaspete nu merita să piardă la un asemene.a scor. Ne bazăm, cînd afirmăm a- cest lucru, pe circumstanțele în care s-au înscris primele două goluri. Primul: în min. 4 o acțiune pe aripa stingă a gazdelor, Petrescu, jenat ușor de Căluț, reușește să-și „pu- ’ nă“ mingea cu mîna' — arbitrul însă nu. „vede" — și de la 9—10 metri, înscrie cu un șut înșelător, învingîndu-l pe Budu. șan, 1—0. Ai doilea: în min. 68 la o fază limpede, în care întreg stadionul vede cum atacantul gazdelor, Iuga expediază balonul peste poartă, ar

bitrul Alexandru Covaci din Aiud acordă un corner’ gratuit. Centrarea prinde apărarea oaspete pe picior greșit și un apărător de la C.F.R. înscrie de la 3 m, expediind în poarta goală mingea ricoșată din bară. Apoi gazdele înscriu al treilea, gol — de astă dată „curat11, în min. 82 din colțul careului de 16 rn. De fapt ar mai fi o explicație a eșecului minerilor, care au ieșit foarte puțin în atac, ceea ce a permis gazdelor să atace cu cite 8—9 jucători. Cu toate a. cestea, spunem din nou, scorul este exagerat. A- ceasta, avînd în vedere e- voluția în -apărare a lui Pocșan, Polgar, Cătuț și Greu. Dar, după cum se știe, atunci cînd te închizi în apărare și în atac îndrăznești prea puțin, victoria nu.țj poate surîde.
Alexandru TATAR

Joc frumos, victorie 
meritată

minerul aninoasa 
— C.F.I?. PETROȘANI 
2—0 (0—0). Echipa minerilor din Aninoasa a realizat în întîlnirea .cu .ceferiștii din Petroșani o partidă atractivă. Note bune se cuvin ambelor formații pentru jocul oferit spectatorilor din Aninoasa.Formația minerilor a- vînd un Fodor atent, Cio. coș, Croitoru, Dobrescu și Gheorghe siguri, Dumitraș, Blăjan și Faur harnici, Al- mășan, Tismănar și Cete- raș tehnici și ambițioși a constituit un unsprezece capabil să joace în ritm alert cele 90 de minute ale meciului.Superioritatea gazdelor a fost netă, scorul însă nu a fost decît de două ori modificat prin Almășan și Ceteraș.Practicînd, de la o etapă la alta un joc,tot mai bun, aninosenii sînt hotăfîți să continue cursă pentru titlu.

Prof. Teodor TRIFA
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I 5,00 Buietiu de15,05. Ritmuri matinale.6,00 Radioprogramui di- ■ mineții. 7,00 Radiojur- | nai. 8,00 Revista presei. *8,10 Curierul melodiilor. 
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