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In întîmpinares zilei de I Mai
CU TREI ZILE ÎNAINTE DE ÎNCHEIEREA LUNII APRILIE

Noi și importante realizări la producția 
de cărbune extras

r

Vizita de lucru 
a tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU 
în județul Ilfov

MINA LUPENI
Plus 11 800 tone de 

cărbune
în această primă lună 

a trimestrului II și în 
mod deosebit în preajma 
sărbătorii muncii minerii 
Lupeniului s-au întrecut 
în vrednicie. Plusul acu
mulat de la încep.utul lu
nii se ridică la 11 800 tone 
de cărbune cocsificabil. 
Prin producția suplimen
tară realizată în luna a- 
prilie, cărbunele extras 
peste prevederi de la în
ceputul anului s-a ridicat 
la 30 857 tone de cărbune 
cocsificabil.V _____
Plenara Consiliului municipal 

al F. D. U. S.
feri s-au desfășurat la 

Petroșani lucrările p.ena- 
rei comune a Consiliului 
municipal al Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste și Comitetului mu
nicipal al organizațiilor 
democrației și unității so
cialiste. In cadrul ordinii 
de zi a plenarei au fost 
prezentate informări des
pre: pregătirea și desfășu
rarea campaniei electora
le în vederea alegerilor 
de depuiați de la 9 mar
tie a.c. I desfășurarea ac
tivităților polit.'co-ldeologi- 
ce și artistice; activitatea 
de educație materialișt-ști- 
ințiiică ; organizarea și 
desfășurarea activității e- 
chipelor de control ale 
oamenilor muncii ; activi
tatea depusă de comitetele 
organizațiilor democrației

Plusul pe cincinal — rezultat 
al aplicării noilor tehnologii

de extracție
peste• 32160 tone cărbune extras 

prevederi de la începutul cincinalului ac
tual • Productivitatea muncii planificată 
în abatajele mecanizate a lost depășită, 
in medie cu 3 tone/post • In această 
perioadă consumul de energie pe tona de

Colectivul minei Paroșeni 
este primul colectiv din 
Valea Jiului care a intro
dus mecanizarea complexă 
a lucrărilor din subteran. 
Rezultatele obținute de mi
nerii de aici sînt dintre 
cele mai semniiicative.

TITU TEACENCO, miner 
specialist, conducătorul u- 
nei formații care exploa
tează un complex mecani
zat în stratul 15 1

—• în aprilie 1971, 
introdus în stratul 15 
tomplex mecanizat. în 
na mai a aceluiași an, 
realizat o avansare de 
ml pe o .lărgime o frontu-

am 
un 
lu
am
70

MINELE PETRILA ȘI URICANI
Printre fruntașele Văii Jiului

Prin realizările obținute în preajma zilei de 1 
Mai, alte două întreprinderi miniere — Petrila și U- 
ricani — au trecut în rîndul unităților fruntașe din 
Valea Jiului. Mina Uricanî a cărei constanță a rea
lizărilor și ritmicitate a depășirilor din ultima vreme 
este demnă de laudă, și-a realizat sarcinile planifica
te la zi, pentru luna aprilie, și le-a depășit chiar cu 
83 tone de cărbune cocsificabil.

Colectivul Petrilei, prin producția extrasă su
plimentar în această lună — 1883 tone de cărbune — 

a majorat plusul acumulat de la începutul anului 
la 7772 tone de cărbune.

MINA BĂRBĂTENI
Peste 5600 tone de cărbune cocsificabil extrase 

suplimentar
Minerii Bărbăteniului, fruntași ai Văii Jiului în 

acest an au extras suplimentar în luna aprilie, la zi, 
5644 tone de cărbune cocsificabil și peste 17 000 tone 
de la începutul anului.

și unității socialiste pe li
nia primirii de noi membri.

Pe marginea informări
lor prezentate s-au purtat 
discuții. în încheierea dez
baterilor a luat cuvîntul 
tovarășul 'Petru Barb, 
prim-secretar al Comitetu
lui municipal de partid.

Cu acest prilej a avut 
loc instruirea membrilor 
Consiliului F.D.U.S. și ai 
comitetului organizațiilor 
democrației și unității so
cialiste asupra sarcinilor 
și direcțiilor de acțiune în 
actuala etapă, în lumina 
indicațiilor și orientărilor 
izvodite din cuvîntarea se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Congresul al 
H-lea al Frontului Demo
crației și Unității Socia
liste.

cărbune a fost redus, 
kWh, iar cheltuielile 
au fost, de asemenea, 
pe unitatea de produs, 
care producția de cărbune a crescut sim
țitor.

obținînd o 
peste 20 000 
. în

am

lui de 80 ml, 
producție de j 
tone cărbune. în anul 
preced e n t am rea
lizat peste prevederi 26 000 
tone de cărbune. în pre
zent, sporul de producție 
este de peste 1 500 tone. 
In cei 10 ani, ne-am 
preocupat de perfecționa
rea organizării muncii în 
abataj, de specializarea ca
drelor, de întărirea ordi- ț: 
nii și disciplinei.

ILIE FILICHE, miner spe
cialist, conducătorul unei 
formații care exploatează

Mecanicul Elisabela Daria Stark, una dintre „specialistele" mînuirii instalației 
puțului cu schip de la mina Vulcan, la pupitrul de co mandă a instalației de ex
tracție. Fot»: I°n LICIU

Felicitări și exemplu
de urmat

în medie, cu 1 
cu amortismentul 
reduse cu 1,2 lei 
în condițiile în

un complex mecanizat în 
stratul 13 î

— Producția extrasă de
Constantin GRAURE

(Continuare in pag. a 2-a)
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Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, a 
efectuat duminică, 27 apri
lie, în cursul dimineții, o 
vizită de lucru in județul 
Ilfov, inspectînd la fața lo
cului, împreună cu specia
liștii, modul cum se desfă
șoară lucrările de îmbună
tățiri funciare într-una din 
zonele agricole situate la 
nord de București.

In această vizită, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțit de tovarășul 
Angelo Miculescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare.

De la bordul elicopteru
lui, secretarul general al 
partidului a examinat o 
vastă zonă agricolă, afec
tată de excesul de umidita
te în urma ploilor abun
dente din această primăva
ră. Suprafețele plane sînt 
punctate de numeroase cro- 
vuri (terenuri degradate ca
re băltesc din cauza exce
sului de umiditate), care 
însumează mii de hectare 
de pămînt arabil cu o pro- 

I ductivitate foarte scăzută. 
Iată o situație, prezentă și

In cadrul acțiunilor 
politice și educative or
ganizate pentru oamenii 
muncii în cinstea zilei 
de 1 Mai, pentru colecti
vul uneia din cele mai 
tinere întreprinderi din 
Valea Jiului, ziua de 
sîmbătă are o semnifica
ție deosebită. Casa de 
cultură din Petroșani' a 
fost gazdă ospitalieră a 
fruntașilor în producție 
de la I.R.I.U.M.P., în 
cadrul „Zilei întreprin
derii", Semnificația deo
sebită a acestei zile s-a 
manifestat prin bucuria 
acelora care execută și 
întrețin utilajul minier 
(mulți din cei prezenți 
soți și soții) pentru re
zultatele obținute în cei 
peste doi ani de la înfi
ințarea întreprinderii lor, 

în alte zone agricole ale 
țării, care reclamă măsuri 
urgente, executarea unui 
ansamblu de lucrări de îm
bunătățiri funciare pentru 
recuperarea unor însemna
te suprafețe care pot aduce 
o mare contribuție la creș
terea producției agricole.

Elicopterul aterizează pe 
șantierul de hidroameliora
ții de lingă satul Dimieni, 
comuna Tunari. Secretarul 
general al partidului este 
întîmpinat de tovarășii 
Vasile Mușat, prim-secretar 
al Comitetului județean Il
fov al P.C.R., Ion Iliescu, 
președintele Consiliului Na
țional al Apelor, Enache 
Sîrbu, adjuhct al ministru
lui agriculturii și industriei 
alimentare, Dumitru Teaci, 
secretar științific al Aca
demiei de Științe Agricole 
și Silvice, de specialiști.

In fața unor hărți și gra
fice sînt prezentate planu
rile de lucrări de desecare 
și drenaj pe o suprafață de 
aproximativ 65 000 ha din 
nordul județului Ilfov, în
tre care sistemele .de îm
bunătățiri funciare , Tamaș- 
Corbeanca și Afumați-Ște- 
fănești. Sînt prezentate, de 
asemenea, cu ajutorul pla
nurilor și graficelor lucră- 

unități- 
alături 

minunate 
voie bu-

oame- 
mod 

felici-

de prezența în mijlocul 
lor a unor cadre cu 
munci de răspundere din 
municipiu și ale 
lor, participînd 
de ei la clipe 
de distracție și 
nă.

Spațiul cel mai impor
tant al acestei activități 
s-a acordat distracției șî 
bunei dispoziții a 
nflor. Și aici, în 
deosebit trebuie 
tate comitetele de partid 
și U.T.C., comitetul sin
dical, conducerea între
prinderii că acordă aten
ție și sprijin direct acti
vității cultural-educative, 
conștienți fiind că Festi
valul muncii și creației 
„Cîntarea României" con-

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

rile ce se desfășoară pe 
șantierul de la Dimieni, ca* 
re însumează o suprafață 
de 5 000 ha, din care 1 350 
ha —- 27 la sută — acope* 
rită de crovuri. Proiectul 
prevede un sistem de ce* 
nale de scurgere de diferi* 
te dimensiuni, o rețea de 
conducte de drenaj, pre* 
cum și lucrări de modelare 
a crovurilor și afînare a so* 
luluL

In dialogul de lucru cu 
specialiștii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu reco* 
mandă să se folosesacă Ia 
evacuarea apelor din aceas
tă zonă cursurile naturale, 
precum și lacurile de acu* 
mulare existente, să se re
gularizeze toate riurile din 
zonă și afluenții acestora, 
inclusiv cursul superior al 
Ialomițeî.

Secretarul general al 
partidului atrage atenția că 
recuperarea rapidă și radi
cală a suprafețelor agricole 
existente, afectate de exce
sul de umiditate și stagna
rea apelor, constituie pro
blema prioritară a activită
ții de îmbunătățiri funciare, 
că Ia soluționarea ei opti-

(Continuare tn pag. a 4-a)

Ca întotdeauna,] 
la înălțime i

Deși mult mai puțini • 
ț decît în zilele obișnuite i 
• de repaus, și în aceas- : 
i tă duminică s-att găsit a- ; 
î maiori care, prolitlnd de ț 
i soarele acestei primă- = 
= veri atît de capricioase i 
: s-au avîntal spre eres- | 
: tele Părîngului. Tele- s 
i scaunul le-a stat, la dis- 1 
; poziție și instalația a '• 
Ș intrat în . funcțiune, du- î 
| pă program, de dimi- î
■ neață. Dar, puțin timp î 
: după pornire, scaunele ; 
ș care transportau spre ; 
Ș înălțimi primii păsuiri i 
ț au încremenit în aer, j 
i odată cu motorul de '■ 
i tracțiune. Decupla/! Te- l 
; letoane urgente în oraș ; 
i și s-a aflat motivul de- j 
= cuplării: avarie pe linia ■ 
! de 6 kW ce alimentea- : 
I ză consumatorii din Pa- : 
; ring, iar pentru reme- = 
i dierea avariei este ne- | 
; voie de vreo două ore. | 
i E mult, e puțin ? Pen- î
■ tru remedierea avariei ; 
! nu, dar pentru cei 13 oa- i 
! meni allafi la înălțime, j 
! în scaune, suspendați In ; 
I frig intre cer și pămînt, î
■ în bătaia viatului, sub ; 
! norii care se fugăreau i 
! zănatici, fiecare minut ț 
' Însemna mult. Aceasta ț 
î a fost rațiunea care a ; 
: pus echipa de tineri ; 
: meseriași care exploa- j 
! tează și Întrețin instala- î 
j (ia telescaun în alertă. ? 
i Oamenii aflați în scau- i 
; nele instalației trebuie ; 
; aduși pe pămînt! Șeful ; 
î echipei. Constantin Mar- |
■ căa, dă dispoziții preci- î 
j se. Se declanșează ac- 1 
; (iunea de salvare: cu o : 
î coardă de alpinism, cu >
■ pături, băieții iau piep- j 
; tiș coasta dealului spre 1 
î scaunele ocupate de pa- ? 
j sageri. Alții coboară în I 
: jos, de la stația de so- ț 
î Sire. Cobonrea oameni- Ș 
; lor din scaune nu e oi 
> operația simplă. Dar '■ 
j membrii echipei de la 1 
i teiescaun nu sînt doar ; 
: buni meseriași, sînt fi ; 
î alpiniști, unii chiar sal- ■ 
: vamontiști și, mai presus î 
: de toate, tineri inimoși ;

1. DUBEK i

: (Continuare în pag. a 2-a. ;
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La I. M. Vulcan Adunări Muncitorești 
cu prilejui zilei de 1 Mai

Am plecat de la ideea că 
propaganda vizuală trebuie 

. să fie concretă și operativă; 
Acestea sînt două din func-

- țiile ei cele mai importări
le, pentru a-și atinge rolul, 
acela de a mobiliza masele 
de oameni ai muncii la rea
lizarea exemplară a sarci
nilor politico-economice. Cu

, acest gind am intrat in in- .
- Citita minei Vulcan, una din 

întreprinderile „restanțiere" 
la producția de cărbune în

; acest an, minusul cumulat 
pe primul, trimestru ridicîn- 
du-se la pește 24 000 tone 
de cărbune. Cum acționea
ză comitetul de partid, co
misia de propagandă pentru 
a antrena comuniștii, pe toți 
oamenii muncii, Ia realiza
rea sarcinilor de plan ?

Rămîi decepționat încă de 
la intrarea în incinta mi
nei, neplăcut impresionat. 
Deși se observă că panou
rile și gazetele de perete 
au fost revopsite, la gazeta 
„Minerul" (responsabil Mir
cea Plic; numele celorlalți 
abia pot fi descifrate!) un 
geam este spart, astfel că 
ediția nr. 8, care de fapt 
se rezumă la un material 
despre rolul discuțiilor in
dividuale, foarte general, 
poate fi citită și... acasă, 
în ideea că cineva ar dori 
să îa materialul cu el. Ală
turi, la gazeta „Tineretul și 
producția" este afișată che
marea la întrecere a tine
rilor din organizația U.T.C.

. nr. T2 F, probabil că în 
cinstea forumului utecist, 
deoarece nu se specifică, 
chemarea ce nu conține 
nici un obiectiv concret, pu
țind fi valabilă și la... Foc
șani. O altă impresie, total 
contrară de astă dată, o 
impresie plăcută Iasă gaze
ta satirică „Perforatorul" a
WAW.V.SW^V.V.-.WW

cărei ediție concretă și la 
obiect, prin intermediul ca
ricaturii, reflectă atitudinea 
negativă a doi muncitori de 
la sectorul II și IV, care 
au încălcat normele de pro
tecție a muncii, fiind aspru 
pedepsiți.

Cu această primă . impre
sie am intrat Ia comitetul 

. de partid, expunîridu-ne pă
rerea, impresia neplăcută
secretarului comitetului de 
partid pe mină. tovarășul
Teodor Arvînte :

— Nu prea este la o- 
biect propagandă vizuală...

. Uzarea unei producții 
cord în schimburile II
IV. In afara graficelor 

corn- 
„la 

fi o-

Viața de partid

— Am luat măsuri pen
tru popularizarea sarcinilor 
economice cp ne revin pe 
acest an, ne-a spus dînsul, ' 
au fost popularizate brigăzi
le funtașe in întrecerea so
cialistă. Vom face o alee 
a fruntașilor, cu lozinci mo
bilizatoare, pîna la puțul 
nr. 8... Vom lua măsuri pen
tru reactualizarea ei în în
tregime...

Ne-am continuat „vizita" 
în incinta întreprinderii, 
pentru a ne întregi imagi
nea despre preocupările a- 
cestui colectiv pe linia 
popularizării rezultatelor ob
ținute, a experienței înain
tate,alături de Georgel Che- 
leș, secretar adjunct cu 
probleme de propagandă.

La intrarea și în interio
rul sălii de apel se află 
amplasată întreaga propa
gandă vizuală. Deși așezat 
ia un loc nu prea vizibil, 
panoul „Azi vă informăm" 
ne oferă date concrete des
pre activitatea colectivului 
din ziua precedentă — rea-

producție care sînt. 
pietate .la zi, altceva 
zi" nu ne mai poate 
ferit. La panoul fruntașilor, 
fruntașii sînt din trimestrul 
IV al anului 1979 (sînlem a- 
sigurați. că „silit gala po
zele, inline o să ie punem 
sus"), panourile cu inițiati
vele muncitorești nu conțin 
decît titlul .și obiectivele, 
„Sărbătoriții noștri", pare 
a Ii o ediție cam de mul!

, timp...'
— Vom lua măsuri — ne 

asigură secretarul adjunct 
al comitetului de partid'— 
pentru a populariza cu mai 
multă operativitate, atît 
realizările cit și lipsurile 
care există la întreprinde
rea noastră...

Ne-am oprit aici, fără a 
insista să vedem propagan
da vizuală la nivelul sec
toarelor, a unor locuri de 
muncă. Concluzia care se 
desprinde este evidentă: 
actuala propagandă vizuală 
de la mina Vulcan este 
lipsită de concretizare și o- 
perativitate. Acest lucru es
te cunoscut și țecunoscut. 
Cu atît mai mult se impun 
măsuri ferme din partea co
mitetului de partid pentru 
a face ca propaganda vi
zuală să răspundă cerințe
lor formulate în documen
tele de partid, să contribuie 
efectiv la mobilizarea oa
menilor muncii din între
prindere pentru redresarea 
producției de cărbune, 
transpunerea 
sarcinilor ce 
documentele 
XII-lea.

Valerin

la
a 

din
în viață 
le revin 

Congresului al

COANDRĂȘ
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și cutajoși. Au procedat i 
cum le-a cerut-o situația i 
de iapt, cum le-au im- ' 
pus-o rigorile alpinis
mului. Un llnăr a urcat 
pe coardă pînă la scau
nele aflate la 10—11 m 
Înălțime, de unde legați 
cu coarde, pasagerii au 
fost coboriți' în rapel 
asigurat.

Operația a durat o ju
mătate de oră, iar călă
torii de pe telescaun au 

E li 
pi

i
1i

Ziua .de 1 Mai,' pentru întregul nostru 
popor, este o sărbătoare a împlinirilor 
socialiste înfăptuite în anii noi ai țării. 
Acestei zile a muncii și solidarității in
ternaționale îi sînt consacrate adunări 
muncitorești care se desfășoară în între
prinderi din Valea Jiului. In cadrul a- 
ceșțor manifestări .sînt reliefate semnifi
cațiile sărbătorii muncii — în urmă cu 
90 de ani au avut loc primele demonstrații 
din România cu prilejul zilei de I Mai -- 
in organizarea unor acțiuni de luptă po-

litic-socială și de. solidaritate militantă. 
Pornind de la aceste tradiții, in expuneri 
prezentate în aceste zile se evidențiază 
că în anii construcției socialiste oamenii 
muncii din Valea Jiului, însuflețiți de pro
funde sentimente de patriotism, într-o 
unitate de nezdruncinat în jurul partidu
lui, participă, prin munca lor nobilă de'■ 
a da patriei mai mult cărbune, Ia în
făptuirea principiilor politicii partidului 
și a țarii noastre, politică de solidaritate 
internațională, de pace și prietenie între 
popoare.

ț răsuflat ușurați... 
trese, erau dela cu 
j cioareie pe pămînt. Au 
î mai rămas in scaune 
i încu un ceas doar trei 
: călători care, mai feriți 
: de i înt, asigurați r upă- 
' luri, au preferat să aș- 
ț tepte.., la înălțime.
Ș Dintre membrii echipei 
■' de intervenție care au 
f acționat și de această 
l dată cu curaj și iscwiin- 
s ță, ii notăm pe Iloria 
: Meteșan, Ioan Iviricea- 
: nu, Gheorghe Pogan, 
s Francisc Hoda și Ion 
| Găiăfan. Au lost, ca in- 
: totdeauna, la înălțime!

s
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ortacii mei peste prevede
rile cincinalului actual es
te de 32 400 tone. Produc
tivitatea muncii planificată 
a fost depășită în această 
perioadă, în medie cu . 3 
tone/post. Deosebirea din
tre tehnologia clasică și 
cea mecanizată este evi
dentă, "marcată prin obți
nerea și exploatarea, Ia 
productivități sporite și 
prin reducerea substanți
ală a efortului fizic. Tre
buie menționat că întreți
nerea și exploatarea la 
parametrii planificați a u- 
tilajelor depinde numai de 
oamenii brigăzii, de pregă
tirea lor profesională.

FRANCISC FAZACAȘ, 
nrner specialist, conducăto
rul unei formații de luciii 
ce exploatează -un complex f 
mecanizat în stratul 13:

— în anul 1977 am intro
dus un complex mecanizat. 
Cu acest utilaj am exploa
tat pînă in prezent patru 
panouri, realizînd o pro
ducție de. peste .500 000 to
ile de cărbune și depășind 
Indicatorul de productivi
tate cu peste 4 tone /post. 
Cu toate că utilajul trebuie

să se amortizeze peste cî- montării în abataj a com-
teva luni, ortacii mei șint plexclor, fără să mai amin-
hotărîți să mai exploateze 
încă un panou,’ să-i mă
rească practic, durata de 
funcționare.

PETRU VO1NEA, inginer 
șef electromecanic:

— Odată cu introducerea 
primei combine de abataj, 
(în anul 1967) colectivul 
nostru s-a ocupat de for
marea și specializarea ca
drelor, de adaptarea utila
jelor la condițiile de zăeă- 
mînt. Spre exemplu : la
transportoarele TR am a- 
dus îmbunătățiri îa stația 
de acționare, respectiv, la 
sistemul culegător de lanț, 
fapt care a condus la mă
rirea duratei de funcționa
re a stației cu 70 la su'.ă. 
Modificarea sistemului de 
ungere la combină este o 
altă adaptare prin care s-a 
înlăturat griparea rulmen
ților și, odată cu aceasta, 
însemnate pierderi de pro
ducție. Totodată ne-am o- 
cupat de confecționarea; u- 
nor dispozitive, platforme, 
scule, prese, ; standuri, di
ferite sisteme de monorai 
necesare

tesc de atelierul de reparat 
dip subteran dotat prin au- 
loutilâre. Toate acestea au 
făcut ca un complex să fie 
montat în abataj în numai 
14 zile. Paralel cu această 
activitate ne-am ocupat și 
ne preocupăm de mecani
zarea lucrărilor de pregătiri 
și deschideri;

VASILE NEMEȘ, Secreta
rul comitetului de partid 
pe mină, președintele c.o.m.ș

-- Atenția care s-a acor
dat și se acordă mecaniză
rii la Paroșeni, rezultatele 
obținute au făcut ca în fâ
nul 1978 colectivul nostru 
să fie decorat cu Ordinul 
Muncii clasa a II-a; în pre
zent comitetul de partid, 
conducerea minei, avînd 
drept călăuză documentele 
celui de-a] XII-lea Congres 
al partidului, indicațiile da
te de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul vizi
tei de lucru la întreprinde
rea noastră, sînt hotărîte să 
le materializeze în practi
că^1 dind mai mult cărbune 

introducerii și țării.

XHlcan Progrese spre înfrumusețare
• în primele două deca

de ale lunii aprilie, în car
tierele orașului s-au plantat 
8 000 fire gard viu, 600 
exemplare malus,' 300 tran- cui E4,
dafiri, peste 700 pini și 
brazi și 500 de sălcîmi.

• La blocul nr. 4, strada 
M. Eminescu din cartierul 
Micro 111 B, minerul Gheor
ghe Pop a reparat gărdule- 
țul metalic ce împrejmuieș- 
le zona verde și a amena
jat alei. în continuare se 
vor confecționa și fixa 
bănci, iar consiliul popular 
va asigura piatră roșie și 
flori.

• Sera secției din Vulcan 
a E.G.C.L. I.upeni pregăteș-- 
te pentru a fi sădite pe 
peluzele stradale din cen
trul orașului 45 000 fire de 
flori.

strada Republicii, Ion Gri- 
țunic, de la blocul 10 ter
mic, Aleea Crizantemelor, 
Berta Costache, de la blo- 

strada Republicii, 
Constantin Enache, de la

lo-
. .... .. blo-

I) 12, Aleea Lalelelor,

blocul 5, strada Șt. O. 
sif și Ilie Chiron, de la

IV
j și exemplu de urmat

felicitări

(Urinare din pagina I) am dori, și este o Sărci-
— —--------- -——----------- ‘ hă trasată de secretarul

general al 
tovarășul Ni c ol a e’ 
Ceaușescu, ca un condu
cător să fie nu 
un bun specialist ci 
un om politic, 
la problemele

i

• In aceeași perioadă 
s-au remarcat in acțiunile 
gospodărești Constantin 
Tismănaru, administratorul 
asociației de locatari nr. 9, 
Francisc Dobner, președin
tele asociației de locatari 
nr. 16, Laura Gavriliu, -pen
sionară, responsabilă de 
scară la blocul E 5, Ion 
Purdescu, președintele aso
ciației de locatari nr. 1, ce
tățenii Layos Kelemen, de 
la blocul D 4, Ștefan Vasi- 
lescu, de la blocul 4 termic..

• LA PAROȘENI au 
fost reamenajate terenu
rile de tenis de cîmp 
din cartierul Sohodol. 
Sînt pe sfîrșite și lucră
rile necesare redeschi
derii ștrandului termofi- 
cat. Aceste obiective de 
agrement vor fi puse

la dispoziția oamenilor 
muncii la începutul lu
nii mai.

• EXPOZIȚIE. Pe cori
doarele Școlii generale 
nr. 5 din. orașul. Petrila 
a fost inaugurată ieri 
frumoasă 
expoziție 
Printre cele mai reușite 
lucrări se numără 
intitulate. „Belșug" 
„Povestea unei 
nici" care sînt

o
și interesantă 
de desene.

luliu POPA,
Șubred. Vulcan

u lături de or" 
— la uri moment 
devenit ,,compo-

partidului,

La „Brădet" lucrătorii cabanei-restaurant dau 
lori noi meselor de pe Iera sa care în curînd își 
aștepta oaspeții. Foto: Ion LEONARD
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O-
IM

tribuie la ridicarea nive
lului politic, profesional 
și cultural, la participarea 
oamenilor în calitate de 
realizatori și spectatori la 
acțiunile politice și cullu- 
r-.il-științifice dc masă. 
1’rin această preocupare 
formațiile artistice care-și 
desfășoară activitatea în 
cadrul întreprinderii — 
Irei brigăzi artistice ; (a- 
telier reparații electri
ce Varnița, S.S.H. și me
trologie), orchestra de 
muzică ușoară: „Color", 
soliști de muzipa ușoară, 
populară și folk — au 
prezentat în față fruntași- 
ior în producție un reușit 
program’ artistic, dans și 
veselie. Trebuie eviden
țiată în mod deosebit 
preocuparea directorului 
unității dr. ing. Anton 
Bacu, care îi sprijină’ cu 
multă înțelegere pe cei 
care fac parte din for
mațiile artistice, iar, în fața minerilor, a celor- 

zi și-a adus con- lalți oameni ai muncii 
din Valea Jiului, pro
grame cultural-artistice 
și distractive. Oamenilor 
Ie place să muncească, 
dar să le și asigurăm un 
cadru plăcut și educativ 
în timpul lor liber.

mațiile 
această 
tribuț ia 
chestră 
dat a „
rient" al ei — cintîrid la 
orgă electronică.

Și acum, de ce exem
plu de urmat. Pentru

numai 
Și 

receptiv 
.......... oameni

lor, la munca și viața lor. . 
Nu nominalizăm nici o 
întreprindere sau institu
ție din Valea Jiului, dar 
aflîndu-se în faza de 
masă a ediției a treia 
a Festivalului național 
„Cîntarea României" am * 
puiuț constata că în 
multe unități activitatea 
culturală’ nu se . ridică ' 
la nivelul 'sarcinilor, con- I 
ducători care îi interesea
ză prea puțin asemenea 
probleme, nu sprijină și 
nii participă la acțiuni 
cultural-educative, la 
înființarea, consolidarea 
și permănetizarea for
mațiilor artistice, care 
să prezinte periodic în

cele 
și 

dumi- 
semnate

de . elevele Marioara 
Zgîmbau și Daniela An
ton. (Melania Munteanu, 
elevă).

• FELICITĂRI merită 
elevii Liceului industrial 
nr. 1 din Petroșani care 
au cîștigat (în faza pe 
județ) locul II în cadrul 
concursului „Căminul 
nostru, casa noastră". La 
concursul organizat în 
întîmpinarea apropiatu
lui Congres al U.T.C. au

participai elevi de la 
toate liceele industriale 
din județul Hunedoara. ,

• O DEPĂȘIRE DE 
PLAN, din care - au avut 
de cîștigat... clieiițli s-a 
înregistrat la unitatea 
46 reparații T.V, din Pe
troșani. Dovedindu-se 
buni meseriași, opera
tivi și bine aprovizionați 
cu piese de schimb,, lu
crătorii acestei unități 
au depășit cu 26 000 lei

sarcinile de plan care 
le-au revenit de la înce
putul anului pînă în pre
zent.

TELESCAUN de pe 
lela,
E.G.C.L.
o mică 
vară, 
fel „în 
ciile oferite turiștilor de 
bufetul stației Telescaun. 
Lucrările de amenajare

LINGĂ STAȚIA 
-----  . Ma- 

din inițiativa 
se amenajează 

terasă grădină de 
lărgindu-se ast- 
aer liber" servi-

sînt executate prin, 
muncă patriotică de echi
pa de asfaltori condusă 
de Nicolae Stoica, cu 
sprijinul inimoșilor me
seriași care întrețin ins
talația Telescaun-Parîng.

Rubrică realizată de 
Viorei STRAUȚ
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Foto: I. LICIU
Spectacol... gratuit in fața porții craiovene și a celor 20 000 de spectatori.

Program bogat de competiții
In orașul Vulcan a a- 

vut loc Plenara Consiliu
lui orășenesc de educație 
fizică, și sport. Dezbaterile 
au scos in relief rezulta
tele bune obținute în e- 
diția de iarnă a „Dacia- 
dei“, dar au semnalat și 
o serie de carențe care 
s-au manifestat în atrage
rea maselor de tineri din 
întreprinderi și instituții 
la . competițiile de masă 
desfășurate sub genericul 
„Daciadoi". Planul de mă
suri și calendarul compe
tițiilor pentru ediția de 
vară a „Daciadei" pre
văd acțiuni sportive a- 
tractive. Se vor organiza , 
campionate de fotbal, vo
lei, tenis de cîmp, cu 
participarea tinerilor din 
întreprinderi și instituții 
din raza orașului a căror 
finalizare se va realiza în

cadrul „Nedeii vulcănene" 
și cu ocazia „Zilei mine
rului". Totodată se vor or
ganiza de către A.S. Mi
nerul Vulcan tradițional 
Iul cros al minerilor șl 
întreceri de popice.

Pentru tineretul școlar 
sini preconizate să se or
ganizeze campionatele de 
handbal și fotbal inter- 
școli, concursuri de cros, 
triatlon, tctratlon și ci
clism, toate finalizate în 
cadrul săptămînii cultural- 
sportive a „Nedeii vulcă
nene". Pentru vacanța de 
vară se vor organiza 
campionat de 
tercartiere și 
de înot.

un 
fotbal in- 
concursuri

1MLING,Prof. Alfred
prim vicepreședinte

C.O.E.F.S. Vulcan

Partida dintre diviziona
rele A, Jiul și „U“ Craiova 
mai suscită încă destule 
comentarii, dată fiind si
tuația critică a gazdelor 
în clasament, suporterii au 
rămas nemulțumiți de dez- 
nodămîntul nedecis al di
alogului din teren. Intr- 
adevăr. liderul de astăzi

. aliniază o e- 
chipă matură 
tehnic, majo
ritatea jucăto
rilor olteni fi
gurează în lo
turile naționa
le. Cu toate 
acestea me
ciul nu era jucat dinainte. 
„U“ Craiova nu este o for- 

i ’ mafie invincibilă. Unspre- 
7 zecele din Petroșani a in- 
1 trat tn gazon ■înarmat cu 
) o tactică adecvată, dar ti- 

morat de valoarea adver
sarului a reușit doar să-l 
tempereze, nu să și preia 
inițiativa. Intr-un context 
mai larg, la mijlocul te
renului se prezintă o li-

chiță — fin dribleor, dar 
nici unul dintre ei nu se 
încumetă să dirijeze ofen
siva Jiului, să gîndească 
acțiunile de atac. Toți 
trei nu ridică privirea de- 
eît pe spații mici de joc, 
de frica nereușitei se tem 
de soluțiile surpriză 
(schimbarea direcției de

Marginalii la un draw

III
I

—sii spc- l 
Imho.

i

rat. Jn poziții favorabile, ’■ 
jucătorii Jiului prelungesc 
driblingurile ori predau 
sarcina de marcatori ...co
echipierilor. Nu este oare 
semnificativ faptul că a- 
părătorul buturilor stu
dențești, Beldiei, s-a a- 
flat în situații critice doar 
în două rînduri ?
—.. —----- lată de ce,

.num pe ulti
ma turnantă 
a campiona- 

. tu luiator... s

Handbal, divizia B
DIVIZIA A

REZULTATE TEHNICE: F.C. Olt — Gloria Buzău 
2—1, C.S. Tîrgoviște — A.S.A. Tg. Mureș 4—0, F.C.M. 
Galați — Dinamo 2—0, Jiul Petroșani — Lmiversita- 
tea Craiova 0—0, „U" Cluj-Napoca — Steaua 1—2, 
Olimpia Satu Mare — Chimia Rm. Vîlcea 2—0, Spor
tul studențesc — F.C. Baia Mare 3—1, S.C. Bacău — 
Politehnica Iași 5—2, F.C. Argeș — Politehnica Timi
șoara 2—0.

atac, incursiunea solitară, 
schimbul 
doiuri sau 
Și astfel, 
sînt ușor 
versari...

Cînd balonul ajunge la 
înaintași, distanța dintre 
jucători, faptul că centrul 
careului rămîne „pată al- 

, bă“, contribuie la izola
rea jucătorului intrat în 
cursă. Deci legătura inler- 

___ .. ,_________ _ compartimentală suferă, 
nie alcătuită din fotbaliști în plus, toate speranțele 

de finalizare se pun în- 
tr-un singur jucător, în 
Sălăgean, totdeauna încol
țit de ccl puțin doi ad
versari și adesea neinspi-

de locuri, un- 
triunghiri etc.), 
manevrele lor 
ghicite de ad-

buni, Stoica — inspirat la 
recuperări, Varga — un 
adevărat „piston" între 

! cele’ două caree și Stoi-

înche- 
cu suc

ces de Jiul — 
S(, pune a- 

cut problema coordonato
rului de joc și a fotbalis
tului care finalizează ac
țiunile ofensive. Deocam
dată cele două posturi sînt 
neocupate, 
conducerea clubului 
buie' 
timp, 
relor 
teze 
baliști capabili să întru
nească 
posturi. Or, „ 
Lăsconi", nu trebuie 
bandonat. Dimpotrivă!

Andrei APOSTOL

Tehnicienii și 
. . . tre

să sondeze, din
în rîndul diviziona- 
B și C, să comple- 

lotul tocmai cu fot-

calitățile acestor 
experimentul 1 

a-
*

.DIVIZIA C

CLASAMENTUL
1. Universitatea Craiova 30 16 8 6 61-26 40
2. Steaua 30 14 10 6 62-37 38
3. F.C. Argeș 30 16 5 9 50-35 37
4. F.C. Buia Mare 30 16 3 11 52-45 35
5. Sportul studențesc 30 14 5 11 38-27 33
6. S. C. Bacău 30 10 11 9 38-44 31
7. Dinamo 30 11 8 11 43-35 30
8. Politehnica Iași 30 14 2 14 40-40 30
9. Chimia Rm. Vili ea 30 13 4 13 38-46 30

10. F.C.M. Galați 30 11 8 11 41-51 30
11. „Poli" Timișoara 3fr 13 3 14 43-38 29
12. F. C. Olt 30 13 3 14 43-44 29
13. Jiul 30 11 7 12 22-35 29
14. „U" Cluj-Napoca 30 12 3 15 36-37 27
15. A. S. A. Tg. Mureș 30 11 5 14 34-42 27
16. C.S. Tîrgoviște 30 10 7 13 37-47 27
17. Olimpia Satu Mare 30 8 8 14 29-45 24
18. Gloria Buzău 30 4 6 20 21-54 14

ETAPA VIITOARE (4 mai) : F.C.M. Galăți — U-
niversitatea Craiova, Glori a Buzăti — Jiul, A.S.A. Tg.
Mureș — Sportul studențesc, „U“ Cluj-Napoca — 
F.C. Baia Mare.' Chimia Rm. Vilcea — S.C. Bacău, 
Steaua — „Poli" Timișoara, Politehnica Iași — I'.C. 
Argeș. Olimpia Satu Mare — C.S. Tîrgoviște, Dinamo 
— I C. Olt.

divizia secundă
LU-

Duminică, derbyul minerilor, 
hotărîtor pentru 

promovarea, în
CONSTRUCTORUL CRA- 

IOVA — MINERUL
PENI: 0—0. Minerii au a- 
vut de înfruntat o 
de greutăți legate de indis
ponibilitatea unor titulari 
ca Dosan, Leca, lacob, ba 
chiar s-au prezentat în te
ren (excesiv de tare) cu 
Petre Popa și Moraru in
complet refăcuți. Cu toate 
acestea au oferit o replică 
dîrză constructorilor, un 
spectator avizat precum an
trenorul secund al Univer
sității Craiova, Nelu Oble- 
menco, mărturisea că a ră
mas încintat, de confrunta
rea dintre cele două com
batante. Punctul de- atracție 
al întîlnirii l-a constituit 
duelul Truică — Măciucea- 
nu, ultimul vizat de divi
zionara A din Bănie. Ajutat 
în permanență de coechi
pieri, mai ales de liberoul 
Burdangiu, apărătorul nos
tru s-a descurcat onorabil, 
în plus Homan a intervenit 
salutar la șuturile expedia- 

- te spre poarta sa în min. 
.15 și 20.

Evident, 
minat mai 
nerii și-au
a însetie. O astfel de fază 
s-a petrecut în min, 21, cînd, 
deschiș bine de M. Marian, 
Voicu a depășit apărarea 
adversă printr-un uii-doi cu

serie

gazdele au de
mult, dar și mi- 
creat ocazii de

Penalty în minutul...

Covaci. Șutul lui, din pozi
ție favorabila, nu și-a atins 
ținta. Spre finalul primei 
reprize, Covaci a driblat 
doi adversari, dar, în loc 
să „pună" pasul înapoi spre 
Voicu, a preferat să încer- 

sucvcs finalizarea, 
pauză, echilibrul 
ramîne neallerut, 

cîteva minute îna-

ce, fără
După 

ocaziilor 
dour cu 
inte de fluierul final, Leor- 
dean, mai bun de la o par
tidă la alta, șutcaza senza
țional de la 40 m — balonul 
întilnește transversala, ie
șind apoi în aut. Punctul 
realizat de oaspeți, deosebit 
de prețios, se înscrie po li
nia bunei comportări a mi
nerilor în această ediție a 
campionatului. Minerul Lu
peni n-a cunoscut infringe-' 
rea de 1540 de minute, Tot
odată, 
pentru derbyul de dumini
că, dată cînd se intîlnesc, 
într-o partidă decisivă pen
tru promovarea în divizia 
secundă, minerii din Lu
peni cu cei din Molru. Pen
tru această dispută „cap de 
afiș" a seriei a Vll-a a divi
ziei C, fotbaliștii din Valea 
Jiului au datoria de a se 
mobiliza plenar în fața e- 
levilor lui Pavlovici, autorii 
unui exemplar tur de forță.

mărește interesul

Ion VULPE

ȘTI-
PETROȘANI 2—1 
O partida- a .cărei 

e menit să- intre in

C.F.R. SlMERIA 
IN|’A 
(0-0). 
final 
antologia atentatelor la e-
tica sportivă. Astfel, in 
prima repriza, studenții 
„scăpați" de griji, fiindcă 
retrogradarea Ier era certă 
de mai multe etape, au ți
nut să demonstreze- că știu 
fotbal, dar gîndul unui 
meci. egal nu era pe placul 
fotbaliștilor -gazde, în
trunit și situația lor în cla
sament era dific i]a Cefe
riștii înscriu primul gol 
în mini 47, cînd la centra
rea lui Szelimeszy, Puiu a 
expediat balonul printj-o 
lovitură de cap bine plasa* ~ 
tă. Neavînd ce pierde, stu
denții ies în atac și în 
min. 60 obțin egalarea : o 
lovitură de corner este, pre-

luată < u capul de Cismaș, 
prin același procedeu teh
nic, Coli eag prelungește 
balonul in plasă. Timpul 
regulamentar nu le este in- 
dcajuns ceferiștilor pentru 
adjudecarea victoriei, drept 
pentru' care ii timorează pe 
arbitri să prelungească jo
cul pînă.vor înscrie. In a- 
ceste condiții, cavalerii flu
ierului sancționează imagi
nar în min... 97 o fază con
fuza în ‘ careul studențesc 
prin penalty, pe- care îl 
iran,formă Szelimeszy.
Chiar numai rememorînd re
zum itul partidei ne dăm 

. seama de afrontul adus 
fair-playului de antrenorul 
Adăiil 'și elevii săi 
meriți. Din păcate, 
tisticile federației 
doar

Volei
La Deva s-a desfășu

rat turneul final al cam
pionatului județean mas- 

; culin de volei. Echipa 
Minerul Livezeni, cu o 
comportare bună, a reu- 

: șit să ocupe locul II du- 
: pă echipa Metalul Hu- 
: nedoara — declarată 
: campioană județeană, Ia- 
j tă rezultatei^ - tehnice 
i realizate de echipa noas- 
i tră : 3—2 cu Sportul stu- 
i dențesc, 3---1 cu, Energia 
i Deva, 3—1 cu Rapid De- 
i va, 3—0 cu Aurul Brad.

UTILAJUL-ȘTIINȚA PE
TROȘANI — TIMIȘUL LU
GOJ 27—18 (13—9). Neaș
teptat de palidă evoluția 
oaspeților, în teren cu tin 
„șapte" anonim, neinspiraț 
mai ales in fazele defensi
ve. Ilandbaliștii din Vale 
n-au aruncat în luptă toc
mai arma cea mai eficace, 
șuturile de la distanță și 
de aceea, în prima repri
ză, s-au desprins greu. 
Cînd însă Pali, Vesa ’’au 
dat dovadă de mai multă 
imaginație pe semicerc și 
pivoții au deschis bine ca
lea interilor, lugojenii au 
fost siliți să accepte înfrân
gerea, mai ales că, pe con
traatac, au irosit multe pa
se sau au șutat defectuos. 
Victoria confortabilă . a 
formației antrenate de pro
fesorii Mileti și Poiifronie 
nu oferă totuși certe pre
mise ale evitării retrogra
dării, decît dacă va fi con
tinuată de succese în par
tidele de acasă, cu puter
nicele garnituri din I^ia 
Mare și Oradea. Misiune 
dificilă, dar nu irealizabilă, 
dimpotrivă printr-o anga
jare totală, prin îmbunătă
țirea jocului pe semicerc 
și stimularea șuteorilor de 
la distanță, acest obiectiv 
poate fi împlinit. Revenind 
la partida de duminică, 
pentru învingători au punc
tat Pali (8), Cimpeanu și 

. Ghețiu (cîte 6), Vesa (3), 
Ungurean u, Kiss, Tănașe șs 
Mioneci, ultimul depart* 
însă de forma de altădată. 
Milay (6), 
Boncilă
(2) și 
zestrea, 
ților.

Păsulă, Dipert, 
(cite 3), Pangert, 

Farcaș au conturat 
de goluri a oaspe-

Ion FIASTRU

Prestație bună a gazdelor
1.
a

rezultatul...

din Si- 
în sta- 
răniîne

Sever NOIAN

Cuplaj atractiv
In după-amiaza zilei de 1 Mai, stadionul Minerul 

din Lupeni găzduiește un atractiv cuplaj fotbalistic, 
lncepind de la oi a 14,30 se va disputa tradiționala in- 
tîlnire a reprezentativei antrenorilor din Vale, în 
compania celui mai bun unsprezece al cavalerilor flu
ierului, iar în ’părhda vedetă divizionara C, Minerul 
Lupeni întilnește selecționata jucătorilor din Vale 
care activează in campionatul județean. (LV.)

și reduce din handicap.
După pauză 

lui Ceteraș cu 
aduce mai. multă 
une dar nu și eficacitate a- 
tacului. Pe fondul unei ne
te dominări Tisinănaru 
stabilește scorul final la 
3—1. Cu acest scor se în
cheie o partidă de luptă, 
în care s-a jucat un fot
bal plăcut.

Echipa minerilor din A- 
nioasa a demonstrat că se 
află în real progres, cons-

înlocuirea 
Burduce* 

clar.vizi-

MlNERUL ANTNOASA —
I.G.C.L. PETROȘANI 3 
Gazdele, în dorința de 
lăsa o bună impresie în a-
cest final de campionat au 
abordat hotărîte înlilnirea 
cu I.G.C.L. Petroșani. Sco
rul însă nu a fost des
chis decît în min. 31 cind 
o pasă a lui Almășan ii 
găsește demarcat pe Dosza 
care șuteaza puternic ne- 

o speranță 
* Ani- 

și in 
acțiuni lanța bunului ei comporta- 

ratat 
prin 
Tis-

o pă- 
a lui

lăsindu-i nici < 
portarului oaspete, 
nosenii au inițiat 
continuare multe 
frumoase, dar au 
majorarea scorului 
Dosza, Almășan și 
manaru. In min. 43 
trundere impetuoasă 
Almășan este oprită prin 
fault, 
cordă 
Dosza 
tunde 
profită 
apărătorilor de la Minerul

a-
execută 

-0. Cîteva se- 
tirziu, Balas

arbitrul Moga 
penalty, 

și 2- ■’ 
mai 
de o neînțelegere a

mont confundîndu-se cu 
cea a eficacității. Procesul 
de antrenament se cere di
rijat spre joc colectiv, or
donat și echilibrat în care 
să nu strălucească, ca 
pînă acum, mai mult Al
mășan, Dobrescu, Dosza, 
Dumitraș decît echipa.

La juniori Minerul — 
I.G.C.L. 3—1.

Prof. Teodor TRIFA
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Vizita de lucru
a tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
în județul

(Urmare din pasina 1)

Începerea lucrărilor celei de a treia 
sesiuni a grupului de experți ai O.N.U.

I 
I

WlME
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Nici o dovadă 
pentru crimă ; Republi
ca ; Omul Vineri; Uni
rea : Marea neliniște.

PETRILA: Moarte pe 
Nil, seriile I—II.

LONEA : Doctorul Bet
hune.

ANINOASA : Safari

VULCAN — Luceafă
rul: Colosul din .Rodos, 
seriile I—-II; Muncito
resc : Mereu împreună. -

LUPENI 
O casă 
binte; 
urmele

I 
I
I
I
I
I
I

NAȚIUNILE UNITE 28 
(Agerpres). — Incepînd de 
luni, la sediul din New 
York al Națiunilor Unite se 
întrunește grupul de ex
perți ai O.N.U. pentru exa
minarea relației de interde,- 
pendență dintre dezarmare 
și securitatea internaționa
lă. Grupul de experți, care 
își desfășoară activitatea 
sub președinția ministrului 
de externe ai Filipinelor, 
Carips Romulo; urmează să

alcătuiască un raport pe 
această temă, care va fi su
pus celei de-a 35-a sesiuni 
a Adunării Generale a 
O.N.U.

Aceasta este cea de-'ă 
treia sesiune a grupului de 
experți, iar lucrările ei vor 
dura pînă la 9 mai, urmînd 
ca raportul să fie definiti
vat ia a patra întrunire, ce 
va fi organizată înainte de 
deschiderea lucrărilor Adu
nării Generale.

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

conductelor de drenaj pre
văzute cu orificii și acope
rite de o fîșie de pîslă din 
deșeuri, menită să filtreze 
apa care pătrunde in dre
naj. Tovarășul 
Ceaușescu 
de înaintare 
săpat să fie 
îngustarea 
de săpare, 
totodată, înlocuirea 
lui de pîslă printr-un strat 
de pietriș sau din alte ma-, 
teriale mai ieftine. In ceea 
ce privește conductele, se 
recomandă să se folosească 
cu precădere tuburile 
ceramică.

Examinînd împreună 
specialiștii alte aspecte 
gate de desecarea solului, 
tovarășul N i-c o 1 a e 
Ceaușescu a indicat ca în 
terenurile cu exces de u- 
miditate să se efectueze lu
crări de < 
turi adinei 
la 80 cm, 
un drenaj 
rea apelor

mă trebuie să participe, 
forțe unite, 
tori, pedologi, 
cercetători din cadrul A- 
cademiei de Științe Agricole 
și Silvice pentru a se Rea
liza lucrări complexe și e- 
ficiente. In acest sens, tova- 

. rășul Nicolae Ceaușescu re
comandă specialiștilor să 
elaboreze, pînă în vara a- 
cestui an, un program uni
tar de amenajare integrală 
a unei suprafețe de peste 
fUOOOO :a care să cuprindă 
zona de nord a Capitalei 
pînă în apropierea localită
ților Titu și Urziceni, • care 
urmează să fie realizat pînă 
în 1985. La elaborarea a- 
cestui program să se ia în 
considerare atît experiența 
proprie, cît și experiența 
altor, țări cu veche tradiție 
în lucrări de drenaj și îm
bunătățiri funciare.

Examinînd proiectele pre
zentate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat ca prin 
amenajările- ce se vor reali- canalele special amenajate, 
za pe 
zonă, 
re să 
garea 
vate, 
cît și pentru 
de a se asigura astfel

cu
hidroameliora- 

agronomi,
Nicolae. 

cere ca viteza 
a mașinilor de 
accelerată prin 

dispozitivelor 
recomandînd, 

stratu-

de

cu peratori și muncitorii 
le-

afînare prin ară-- 
i și subsolaje pînă 

care să permită 
natural, scurge- 
spre rigolele și

cursurile de apă din 
lacurile de acumula- 
servească atit la iri- 
unor terenuri culti- 

în special cu legume, 
piscicultura, 

o
puternică bază de aprovizio
nare pentru Capitală.

In continuare, secretarul 
general al partidului a ins
pectat modul în care se 
realizează pe acest șantier culturii și Industriei 
lucrările de drenaj cu aju
torul unor mașini de înaltă 
tehnicitate. Aceste mașini 
execută simultan săparea 
șanțurilor și amplasarea

late, să revadă întregul 
plan de îmbunătățiri funci
are pe acest cincinal, și 
pentru anii următori, să se 
treacă de urgență la elabo
rarea unor programe de lu
crări similare în zone din 
vestul Capitalei și în lun
cile Jijiei și Bîrladului, în 
cîmpia de vest a țării, în 
toate zonele cu exces de 
umiditate. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut ca Ia a- 
ceste lucrări de deosebită 
importanță pentru economia 
națională să participe, în 
afară de lucrătorii și speci
aliștii din domeniul hidro- 
ameliorațiilor, țăranii coo- 

din
întreprinderile agricole de 
stat, să se organizeze șan
tiere ale tineretului pentru 
ca întregul program să fie 
realizat cît mai rapid și 
în cele mâi bune condi- 
țiuni.

Cadrele de conducere ale 
Ministerului Agriculturii și 
Consiliului Național al A- 
pelor, precum și specialiș
tii prezenți la acest dialog 
de lucru s-au angajat să 
treacă de îndată la defini
tivarea programului de îm
bunătățiri funciare cores
punzător orientărilor -date 
de secretarul general al 
partidului, să ia toate mă
surile necesare pentru ac
celerarea lucrărilor pe toa
te șantierele, pentru a asi
gura și pe această cale ob- 
ținerea unor recolte bogate, 
aducînd . o contribuție spo
rită la creșterea " avuției 
naționale, la ridicarea ni
velului de trai al întregului

în imediata apropiere a 
șantierului, secretarul ge
neral a examinat modul 
cum se prezintă un lan de 
grîu însămînțat în toamnă. 
Cultura se prezintă în ge
neral bine, dar pe alocuri 
nu are densitatea corespun- 

, zățoare.
■In încheierea vizitei, tova

rășul Nicolae Ceaușescu re
comandă Ministerului Agri-

Ali- 
mentare, Consiliului Națio
nal al Apelor ca, în colabo
rare cu Academia de Știin
țe Agricole și Silvice, cu 
alte instituții de speciali- nostru popor.

Declarația președintelui Kenneth Kaunda
LUSAKA 28 (Agerpres).

Intr-un interviu acordat te
leviziunii zambiene cu oca
zia aniversării independen
ței naționale, președintele 
Kenneth Kaunda a decla
rat că Republica Sud-Afri
cană și-a retras batalioa
nele echipate cu tancuri 
și vehicule blindate care o- 
cupau ilegal anumite por
țiuni din provincia 
dentală a Zambiei.
statului zambian a 
ouat că totuși în 
provincie continuă 
ța ilegală a unor contingen
te de soldați sud-africani.

occi-
Șeful - 

menți- 
âceastă 
prezen-

LA MINA „Gorskaia" 
(Dombas) s-a produs o ex
plozie de gaz-metan 
a provocat victime 
cei

care 
între 

ce se aflau în subteran 
anunță agenția TASS 
fost luate măsuri pen- 

ajutorarea familiilor vic-
Au 
tru 
timelor și pentru lichida
rea urmărilor exploziei.

MINIȘTRII de externe ai 
Hondurasului și Salvadoru
lui vor iniția, luna viitoare, 
o noua rundă de negocieri 
consacrată semnării unui 
Tratat de pace. între aceste

Președintele Kaunda a 
precizat că retragerea tru
pelor sud-africane de pe 
teritoriul zambian s-a fă
cut la cererea și sub pre
siunea opiniei publice mon
diale și a grupului de țări 
care au negociat cu Preto
ria independența Namibiei. 

La începutul lunii aprilie, 
Zambia a adresat un pro
test oficial Consiliului de 
Securitate al O.N.U. referi
tor Ia „ocuparea" de către 
Republica Sud-Africană a 
unor porțiuni din privincia 
occidentală a teritoriului 
său.

pre-

fără
o
a

două națiuni latino-ame- 
ricane, vecine. Negocierile 
se vor desfășura la Lima 
în prezența mediatorului 
peruan Jose Luis Busta
mante y Rivero, fost 
ședințe. al Perului.

UN.VAL de căldură 
precedent . însoțit de
penurie de apă potabilă 
cauzat moartea a peste 30 
de persoane, și, spitalizarea 
a. numeroase altele îh nor
dul Indiei, s-a anunțat la 
Delhi. De o isăptămînă tem
peratura este apropiată de 
45 de grade, în special în 
statele Uttar Pradesh, O- 
rissa și Bengalul Occiden
tal, unde o secetă persis
tentă a provocat d gravă 
penurie de apă potabilă.

Riscurile pe care le com
portă deteriorarea gravă a 
climatului mondial șînt e- 
vidente și Romania consi
deră c.i vfebuie făcut toiul 
pentru a opri accentuarea 
cursului încordării interna
ționale, întoarcerea la răz
boiul rece, jara noastră, 
prin glasul ceiui mai stră
lucit iiu al sau — tovară
șul Nicolae Ceaușescu —■ 
a subliniat din nou, zilele 
acestea, necesitatea înfăp
tuirii securității europene 

fun- 
pro- 
ale 

Și 
ca

mul rînd de dezarmare nu
cleară,-cuvin tarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cons
tituie o elocventă expresie 
a preocupărilor României 
socialiste, ale președinte
lui ei privind înlăturarea 
definitivă din viața socie
tății a spectrului războiu
lui, o elocventă expresie a 
răspunderii față de intere
sele vitale și destinele în-

Cultural: 
sub soarele fier- 
Republica 5 Pe 
documentului 99.

TV
10,00 Ora TV de 

(consultații).
11,00 Film serial :

fizică

.Dal
las — Compania 
petrolieră Ewing). 
Reluarea episodului 
34.

11.50 Telex. 
16,00 Telex.
16,05 1 Mai — luptă, u- 

nitate, solidaritate 
— documentar.

16,25 Din țările socialiste.
16.50 Tragerea de amor

tizare ADAS.
16.55 Clubul tineretului.
17,40 Întrebări și răs

punsuri. Emisiune 
consacrată apro
fundării unor as
pecte din tematica 
învățămîntului po
litico-ideologic. 
Japonia — repor
taj.

18,25 Almanah pionie
resc.

18.50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal. •

Mai —■ Zilei mun
cii — faptele de 
muncă ale țării.

19,20 Reportaj serial (II).
19,10 Cu răspundere, cu 

toate forțele la 
cea mai grabnică 
dintre lucrările a- 
cestei primăveri : 

■ semănatul.
19.55 Teatru TV: „Ci

tadela sfărîmată" 
de Horiâ Lovines- 
cu. Premieră TV.

21.50 Telejurnal.

18,05

1

I 
I
I
I
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la 
transpunîndu-se în 

toată fermitatea, 
și normele pre- 
acest important 
Este evident că

va trece de la vorbe 
fapte, 
viață, cu 
principiile 
văzute de 
document.
aplicarea integrală a pre
vederilor Actului final nu 
este un proces simplu și că 
această vastă acțiune pre
supune eforturi complexe 
și perseverente din partea

ca una dintre cerințele 
damen.aie ale reluării 
cesuiui de destindere, 
dezvoltării colaborării 
înțelegerii pe continent,
și ale msăși păcii mondiale.

■ In discursul rostit cu pri
lejul realegerii în funcția ■ 
Supremă ae președinte al 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia ; „Mai 
mult ca oricînd în actualele 
împrejurări internaționale 
se impune, să întărim co
laborarea cu toate statele 
participante la Conferința 
de la Helsinki, în vederea 
pregătirii temeinice a re
uniunii de la Madrid, din 
toamna acestui an, pentru 
a da un nou impuls înfăp
tuirii securității, colaboră
rii, destinderii și păcii în 
Europa și în lume. 
Pe primul plan trebuie să 
se pună realizarea dezan
gajării militare, a dezarmă
rii — condiție șine qua 
non a securității și păcii". 
Pronunțîndu-se hotărit pen
tru măsuri concrete de dez
angajare militară în Euro
pa, de dezarmare, în pri-

militant activ 
pentru progresul cauzei 

securității europene
tregii umanități.

In concepția românească, 
securitatea europeană re
clamă un sistem de anga
jamente ferme din partea 
tuturor statelor, precum și 
măsuri concrete de natură 
să ducă la excluderea for
ței și amenințării cu folo
sirea forței în relațiile in
terstatale, să ofere tuturor 
țărilor garanția deplină că 
se află la adăpost de orice 
altă agresiune. România — 
care și-a adus o contribu
ție substanțială la pregăti
rea și succesul Conferinței 
europene de Ia Helsinki — 
a subliniatrin repetate rîn- 
duri, în dialogul său cu 
celelalte țări participante că 
Actul final însuși nu rezol
vă chestiunea securității și 
cooperării, că popoarele eu
ropene nu vor fi în secu
ritate atita timp cît nu se

tuturor statelor semnatare. 
Iată de ce este imperios 
necesar — consideră parti
dul și statul nostru — să 
se treacă fără ințirziere la 
intensificarea negocierilor 
în cadrele existente, pre
cum și crearea altora noi, 
corespunzătoare, pentru a 
se opri cursa accelerată a 
înarmărilor, pentru a se 
declanșa procesul de dezan
gajare militară, pe baza u- 
nui echilibru de forțe rea
lizat nu prin sporirea ni
velului înarmărilor, ci prin 
reducerea lor. In acest sens, 
o importanță deosebită are 
trecerea la reducerea, pînă 
în 1985, a cheltuielilor mi
litare, față de 1980 cu 
10—15 la sută, oprirea înar
mării nucleare și, apoi, re
ducerea și distrugerea ar
mamentelor nucleare.

Se impune ca aceste pro
bleme să fie abordate cu

prioritate de reuniunea de 
la Madrid, reuniu.e care 
tr.buie temeinic pregătită 
pentru a se încheia cu re
zultate concrete, pozitive 
pentru pacea și securitatea 
întregii omeniri. Prin sfera 
implicațiilor sale, procesul 
de edificare a securității 
europene este stimulator de 
destindere și cooperare 
dincolo de perimetrul strici 
geografic. însăși ideea care 
trebuie să anime acest pro
ces este prin esența ei, de 
anvergură univers.uă.

La recomandarea pre-, 
ședtntelui țarii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, înflăcă
rat și consecvent militant 
pentru înfăptuirea unei po
litici de pace, de dezanga
jare militară și dezarmare.

1 parlamentarii români au a- 
dpptat în unanimitate Ape
lul Marii Adunări Naționa
le a Republicii Socialiste 
România către toate parla
mentele și popoarele țări
lor participante Ia Confe
rința general europeană de 
la Helsinki — vibrantă che
mare la salvgardarea cau
zei destinderii și păcii în 
lume.

Interesele popoarelor eu
ropene cer ca etapa madri
lenă să marcheze, prin re
zultatele sale constructive, 
un pas important înainte, 
în întărirea procesului ge
neral declanșat de Confe
rința europeană. România 
este gata să contribuie a- 
lături de celelalte state la 
succesul acestei reuniuni și, 
implicit, la edificarea unui 

. sistem durabil de securita
te și cooperare pe conti
nentul nostru.

CRAIOVA
Șantier 6 Instalații 

cu sediul în Craiova, 
strada Prelungirea Severinului nr. 17z, 
încadrează pentru lucrările din Lupeni, 

următorul personal muncitor :
— muncitori necalificați
— instalatori sanitari și de încălzire 

centrală
— sudori electrici și autogeni
— lăcătuși construcții metalice.
incadrarea se va face conform Legii 

nr. 12/1971 și Legii 57/1974. Relații supli
mentare la Biroul P.I.R. al Șantierului 7 Lu
peni, cu sediul în Lupeni, strada Brăii nr. 1, 
telefon 135.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Lorincz 
Elisabeta, eliberată de 
l.U.M. Petroșani. Se decla
ră nulă. (369)

PIERDUT legitiâiație de 
serviciu pe numele Ciocoiu 
Petru, eliberată de I.M. 
Petrila. Se declară nulă. (370)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Lascu loan, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. Se declară 
nul. (371)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Țînțăreanu 
Mircea, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. Șe 
declară nul. (372)

PIERDUT porc (vier) ne
gru cu pată albă, miercuri 
orele 17, la Dîlja, depozitul 
de combustibil. Găsitorul 
se va adresa strada Maleia 
nr. 111; Petroșani, 
recompensă. (373)

PIERDUT certificat 
clase cu seria H nr. 293996t 
eliberat pe numele Eftimie 
Renu la 4 noiembrie 1976 
de Grupul “școlar minier: 
Petroșani. Se declară nul, 
(365) :j

PIERDUT legitimație de. 
serviciu pe numele Romo« 
naș Gheorghe, eliberată d$ 
I.M. Lupeni. Șe declară nu
lă. (367) „

Ofer
> i 
zece;

«bUACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, sir. Republicii nr. tfli. leleloane 4 10 02 (secretariat), 1 24 04 (secții). TU'ARULi Tipografia Petroșani, str. Republicii, ax. 62.


