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r DECADA ZILELOR RECORD
Contribuție importantă la realizarea

sarcinilor lunare

ANUL XXXVI, NR. 8622
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La jumătatea decadei zilelor record în producție, 
colectivele miniere aflate într-o efervescentă între
cere socialistă raportează rezultate, care adăugate 
plusurilor de pînă acum ale lunii mai saltă cota rea

lizărilor pe noi trepte, dînd oamenilor satisfacția 
„muncii împlinite.

PAROȘENI ținut în această decadă a 
su

plimentare care au depășit 
în unele zile chiar 500 de 
tone. De Ia începutul lunii, 
prin contribuția substanți
ală a decadei zilelor re
cord, plusul minei depă
șește 3000 tone de cărbu
ne cocsifîcabil.

Prin realizările decadei recordurilor producții 
zilelor record în producție, 

j colectivul minei Paroșeni a 
i Obținut o depășire a sarci

nilor de plan pe această 
lună de peste 4400 tone de 
cărbune, cea mai măre de- 

( pășire realizată pe bazin 
; in această lună și care re- 
■ vine minerilor de la cele 
două sectoare de produc
ție.
BARBATENI

Constanți în realizări, mi
nerii Bărbăteniuluj au ob-

PETRILA

/

Plusul minei pe luna mai 
depășește 2600 de tone. 
Dintre colectivele miniere

de plan
din cadrul sectoarelor pro
ductive, cele mai bune re
alizări le-au obținut în a- 
ceastă decadă sectoarele 
V, IV și II, realizări care 
adăugate plusurilor acumu
late în această lună pînă 
la începutul decadei zile
lor record, au condus la 
obținerea unor depășiri ale 
sarcinilor planificate 
1643 tone la sectorul 
478 tone la sectorul 
și 460 tone la sectorul
LUPENI

Minerii celei mai 
întreprinderi miniere 
Valea Jiului, continuă 
în această decadă să 
țină producții sporite care 
au condus la realizarea si 
depășirea sarcinilor plani
ficate de la începutul lunii.

Controlorul de calitate I 
Gh. Sălișteanu de la 1 
I.U.M.P. efectuează în
cercări de duritate la li
nele axe în urma trata
mentului termic.

Foto i I. BALO! ’

„Luna manifestărilor politico-ideologice, cultural-educative $i sportive*

mari

+ Acțiunile desfășurate 
în cadrul „Lunii manifestă
rilor politico-ideologice, 
cultural-educative și sporti-

ve" cunosc o intensitate" 
deosebită, începînd de du
minică, zi care a marcat 
debutul celei de-a IX-a edi
ții a Festivalului mineresc 
de poezie, muzică și artă 
fotografică „Cîntecul adîn- 
< ului". Astfel, în acest ca
dru amplu al dialogului ar
tistic, în dimineața zilei de 
duminică a avut loc tradi
ționalul concert coral 
„Partidul, Ceaușescu, Româ
nia", desfășurat sub egida 
Comitetului municipal de 
cultură și educație socia
listă, în colaborare cu Con
siliul municipal al sindica
telor, asupra căruia vom 
reveni.

♦ Astăzi, începînd de laț 
ora 13, I.M. Lonea va găit- 
dui un interesant schimb da 
experiență avînd ca temă 
de discuție „Rolul activită
ții de creație tehnico-știin- 
țifică de masă în soluțio
narea problemelor activită
ții tehnico-productive". Ma
nifestarea este organizată 
de Comisia municipală 
creație tehnică și are 
invitați la dezbateri 
ședinți și membri ai comisi
ilor de creație tehnică mu
nicipală, orășenești, din ca
drul unor întreprinderi și 
instituții din Valea Jiului.

de
ca

pre-

„Ziua 
întreprinde riii4
La întreprinderile mi

niere Uricani și Vulcan, 
comitetele de sindicat, sub 
îndrumarea organizațiilor 
de partid, au organizat 
recent un util schimb de 
experiență, în cadrul „Zi
lei întreprinderii", menit 
să contribuie la extinde
rea metodelor înaintate 
de muncă și a inițiative
lor muncitoreșli. Sărbăto
rind fruntașii, formațiile 
artistice de amatori au 
prezentat în fața mineri
lor de la cele două între
prinderi, reușite programe 
artistice. De remarcat fap
tul că prin intermediul 
propagandei vizuale, la 

. panourile care oglindesc 
realizările zilnice în pro
ducție, au fost populari
zate rezultatele obținute de 
brigăzile fruntașe cărora 
li s-au adresat felicitări 
călduroase. Deși a fost 
planificată și la alte în
treprinderi miniere, „Ziua 
întreprinderii" n-a avut 
loc din diferite motive.

ă de echĂtifață |
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La I. M. Uricani

In pofida unor rezultate concludente, 
reducerea continuă a conținutului de steril 
al cărbunelui reclamă eforturi convergente 

din partea întregului colectiv
0 Pe primul trimestru, mina Uricani a depășit 

norma internă de cenușă în producția extrasă cu 7,4 
la sulă ♦ In luna aprilie, cenușa a scăzut față de 
media trimestrului I, depășirea fiind doar de 5,5 la 
sută Pe primele două decade din luna mai depă
șirea cenușei a scăzut Ia 5,2 la sută.

Sînt cifre ce denotă stră
danii Ia mina Uricani pen
tru a obține realizări cit 
mai bune la indicatorul de 
calitate Măsura în care își 
dovedesc efectul aceste 
strădanii sînt evidențiate

cu regularitate. Responsa
bila C.T.C., tehniciană. Zo- 
rița Bădău, are o evidență 
la zi, pe mină, iar norma- 
torii sectoarelor au situa
ția realizărilor pe locuri
le de muncă în ceea ce

Cînd nu știe stînga ce face dreapta,
basculantele se plimbă goale. Pe banii cui ?

Cu cileva minute înainte 
de ora 7, în dimineața zi
lei de ieri, la punctul de 
lucru blocuri piață — Pe
troșani, majoritatea cons
tructorilor erau prezenți. 
Buldozeristul —
Ion Dănilă își-»1 
pornise moto-$
rul.
16, pe .scara.
D
din echipa Condusă de Du
mitru Negoiță se pregăteau 
să toarne șape pentru mo
zaic și covor P.V.C., la e- 
tajul III. Dar prima auto
basculantă cu mortar soseș
te abia la 7,30. Apa pentru 
prepararea mortarului eș- 
țe cărată fot manual, cu" 
găleata, de Ia" circa 70 m 
distanță. De la unica ciș
mea despre care am mai 
scris, în săptămîna trecută... 
îl întrebăm pe tovarășul 
sing. Ioan Dornaner, șeful

punctului de lucru bloc 15 
dacă n-a luat nimeni în 
seamă semnalul nostru cri
tic cu privire la apa că
rată cu găleata. Ne infor
mează, că începînd .de as-

La blocul'

oamenii J â W lîafc—Ml

Festivalul mineresc „Cîntecul adînculul"

Dezideratul ediției a IX-a - 
o mai largă participare 
la actul cultural-artistic

ne- 
ra- 
șe- 

ca- 
re-

privește alegerea sau... 
alegerea sterilului. In 
poartele cu maiștri, cu 
fii de brigadă, problema 
lității este discutată cu
gularitate, iar în ședințele 

se prezintă lunar 
făcut 

referitor 
calitate, 

recen-

c.o.m 
informări, cum s-a 
și zjlele trecute, 
la indicatorul de < 
așa cum cu ocazia 
tei „zile a întreprinderii11, 
una din cele două teme ale 
dezbaterilor cu șefii for
mațiilor de lucru a fost tot 
calitatea producției.

Discutînd cu 
mulți ne dau 
feritor Ia

brigadierii, 
detalii 
ceea

re
ce

I. DUBEK

Ne aflăm în plină desfă
șurare a celei de-a IX-a e- 
diții a Festivalului minie-, 
iese de poezie, muzică și 
artă fotografică „Cîntecul a- 
dîncului", amplu dialog cul
tural-artistic integrat în Fes
tivalul național al culturii 
și educației socialiste „Cru
țarea României11. Amănunte 
despre această ediție ne-a 
oferit tovarășul Vasile Su- 
Hetu, activist cu probleme 
de propagandă al Consiliu
lui municipal al sindicate
lor, :

— Intre organizatorii tra
diționalului festival mine
resc figurează Comitetul u- 
niunii sindicatelor din între
prinderile miniere, petrol 
geologie și energie, Comi
tetul județean de cultură și 
educație socialistă, Consiliul 
județean al sindicatelor și, 
bineînțeles, forurile simila
re municipale. Majoritatea 
manifestărilor cultural-artis- 
tice și educative se vor des
fășura în sălile de apel

ale întreprinderilor miniere, 
la cluburile și casele da 
cultura din. Valea Jiului, 
așezămîntul cultural al sin
dicatelor din Petroșani va 
găzdui festivalul-concurș» de 
poezie, muzică și artă fo
tografică.

— Ce aduce nou această, 
ediției J .... .

—• Democratizarea conti
nuă a mișcării noastre cul- 
tural-artistice impune par
ticiparea unui număr spo
rit de oameni ai muncii, 
în calitate de făuritori și 
beneficiari ai actului crea
tiv, iar în acest context dia
logul cultural-artistic trebuie 
să se desfășoare la nivelul 
colectivelor de muncă. A- 
vem în vedere schimburile 
de experiență pe tema crea
ției tehnice, expozițiile de

Convorbire consemnată de 
Andrei APOSTOL

tăzl, de Ia blocul 15 va fi 
racordată o conductă pînă 
în dreptul punctului de 
preparare a mortarului.. O 
problemă atîț de simplu de 
rezolvat, dar care duce la 
risipă de energie omenească 
și timp, se rezolvă după 7 
zile 1 Mult prea mult pen
tru ■ p asemenea... proble
mă.

La ora 7 am asistat la 
un dialog purtat pe ton ri
dicat între un șofer și șe
ful lotului, loan Trantea.

Ce se întîmplașe ? Auto
basculanta 31-HD-6337, de 
6,5 tone, condusă de Aurel 
Limbău Căldărar, de la 
E.G.C.L. Petroșani n-a fost 
primită. „Noi lucrăm la ca- 
-______ . nalizare și nu

avem aici ne
voie de auto
basculantă'1, 

susținea mais
trul loan Trân

tea. „Pe mine m-a trimis șe
ful de garaj cu foie de par
curs, să vin aici" zicea su
părat (pe bună dreptate!) 
șoferul. Aflăm că șeful de 
garaj Ioan Lingurici a tri
mis „cu foi de parcurs", tot 
aici, la blocuri piață unde 
nu era nevoie de ele, alte 
două basculante de 6,5 to
ne I (conduse de Viorel

Viorel STRAUȚ

(Continuare iu pag. a 2-a)

(Continuare in pag a 2-a) (Continuare in pag, a 2-a)

oameni piind contur sutele
din brigada lui Nicolae Popes cu surprinși

de apartamente în noile blo- 
în timp ce

Prin munca acestor 
curi. In imagine zidari 
preparau mortar la blocul 18 din viitorul centru civic al orașului Vulcan.
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Cînd nu știe stînga ce face dreapta
u

polilicoi -X

inte
rni- 
ci

rez
ii e

Mult, . foarte mult i 
res la sectorul IV ai 
nei Vulcan, în rîndul 
torva participanți ta. . „ 
baterile învățămintulm 
partid față de o seamă de 
probleme „de viață" „de 
familie", de educație civi
că, ' atitudine comporta
ment în oraș, pe strană, In 
localurile publice. Prin 
prisma temei dezbătute —; 
ridicarea bunăstării 
rulUi în perspectiva 
naiului viitor — 
celor care au 
discuții a fost 
țru că și-au 
convingerea că atitudinea, 
comportamentul, ordinea 
publică, desfășurarea e-
xemplară a vieții citadi
ne — toate acestea fac
parte integrantă din ceea 
ce lectorii și propagandiș
tii numesc, uneori cu prea 
multă, sărăcie de cuViute, 
bunăstarea materială 
spirituală a tuturor.
. Din acest punct de 
dere,. dezbaterile la 
ara asistat la sectorul IV 
al minei Vulcan (marți. 20 
mai a.c.) ne-au oferit toată 
satisfacția. Din altul, mai 
puțin...

In sală erau prezenți cir
ca douăzeci de curșanți. 
La discuții au luat pai te 
vreo cinci, șase. Au vor
bit : (destul de lapidar) un 
șef de schimb, un șef de 
brigadă, apoi (mai con
vingător) șeful de sector. 
Au mai 
discuțiile și 
spre preocupări 

muncitori,

colectiv o analizăm, puțin, 
prin prisma singurului ei 
izvor.: realizările dc astăzi 
ale sectorului.

La data actuală, - 
are o restanță de 
6000 tone de cărbune, 
te un minus î " 
Graficul producției 
trece de barieră lui 
Ia sută", față de

popo- 
cinci- 

îșligul 
participat la
mare pen- 

consoliriat

si

ve-
c<$re

vorbit (acaparînd 
orientîndu Ie 

sociale) 
trei muncitori, cei care au 
întors pe. toate fețele pro
blema bunăstării, prin 
prisma comportării civice, 
a organizării și desfășură
rii; vieții cetățenești. Au 
tăcut : mecanicul de sec
tor, energeticianul secto
rului, tehnicianul norraa- 
tor, tehnicianul topograf, 
un prim-maistru, alți cîți- 
va șefi de formații. A fost 
o tăcere destul de vinova
tă, dacă bunăstarea Vii
toare a membrilor acestui

a autobasculantelor să fie 
trași la . răspundere cu toa
tă exigența. Oare daca .ar 
plăti carburantul irosit cri 
astfel de ..plimbări" dm 
buzunarul propriu tot așa 
ar proceda ?

La ora 7,15, după ce 
„s-au pontat" pe șantierul 
din zona Piață, oamenii 
din echipa de montori con
dusă de Ioan David se în
dreaptă spre punctul de 
lucru Tipografie. Iar la ora 
8, îi zărim la tipografie, 
adunați in grup, Ia taifas... 
Nu avea cine să-i dirijeze.

Cu un sfert de oră îna
inte de ora 8 sosește pri- 
ma autobetonieră. Construc
torii din echipa lui Veșa 
folosesc „mica mecanizare" 
pentru ușurarea efortului 
fizic la turnarea fundației 
penultimului tronson al blo
cului 16. Un simplu jghiab 
de lemn montat pe plan în
clinat de la gura autobe- 
tonierei înlesnește descărca
rea betonului direct în co- 
frajul fundației. Doar jos, 
în fundație, se mai lopă
tează betonul spre-colțurile

(Urmare din pag. 1)

lolașcu și Constantin Dîr- 
țu). Ce tac șoferii în a- 
ceastă situație ? Se întorc, 
cu autobasculantele goale 
la garaj și.... așteaptă să Ii 
se dea altceva de lucru... 
Timp irosit. Carburant ars 
in gol. Iii timp ce alte 
puncte de lucru, dotate eu 
excavatoare ar fi avut ma
re nevoie de... autobasculan
te. Cu alte cuvinte, nu știe 
stînga ce face dreapta. Ne 
întrebăm ce o fi făcut în
tre timp tehnicianul Ioan 
Marincaș, de Ia grupul de 
șantiere Petroșani al 
T.C.H., care are obligația 
de serviciu de a dirija func
ționarea rațională a mași
nilor puse la dispoziția 
constructorului?!? Și de ce 
se eliberează foi de par
curs, de la garaj numai de 
dragul de a trimite șoferi 
în curse ? în această pro
blemă trebuie să se facă 
ordine. Cei vinovați de tri
miterea „la • plimbare fără 
încărcătură, dus și întors"

mai îndepărtate. Și cînd te 
gîndești că în alte puncte 
de lucru se cară betonul 
cu roaba...

Blocul 16 are termen de 
predare 30 iunie. Cinci tron
soane au structura de re
zistență și zidăria despărți
toare montate pînă la ulti
mul nivel. Pe fiecare din 
aceste tronsoane se lucrea
ză la finisări interioare. Cei 
mai avansați sînt construc
torii de pe tronsonul „sca
ra C“. Aici au ajuns deja 
zugravii din echipa condusă 
de Cetită Futilă' Ia etajul 
III. Scările E și F, unde 
lucrează forța de muncă de 
la I.U.M.P. și I.R.I.U.M.P. 
au, după 11 zile de pontaj 
doar 30 la sulă din ceea ce 
au realizat în același timp 
echipele constructorilor. 
Cauza ? Oamenii, se spune, 
nu sînt cointeresați. Nu 
s-ar putea introduce și aici, 
ca la constructorii de la 
T.C.H., pentru a cointeresa 
oamenii, acordul global, 
care să le dea posibilitatea 
să cîștige mai bine, pe 
măsura eforturilor depuseJ

ia discu- 
„prel’icrați" 
obișhuiți ai 
care în pri- 
instanță .se 

dovedesc real preocupați 
; dc bunăstare, dar raai pu

țin de calea realizării ei, 
care sînt real îngrijorați 
de comportamentul unor 
tineri în oraș, dar nu și dc 
compartamentul lor în pro
ducție, ignorînd efectul 
negativ al atîtor manifes
tări de indisciplină asupra 
producției și implicit asu
pra bunăstării membrilor 
întregului colectiv.

înainte de a intra în bi
roul maiștrilor la aceas
tă dezbatere l-am întrebat 
pe tovarășul Teodor Arvin- 
te, secretarul comitetului 
de partid pe mină, dacă, în 
general, e mulțumit de 
conținutul și desfășurarea 
învățămîntului politico-ide
ologic. „In general, da 1“ — 
a răspuns prompt, secre
tarul de partid, adăugind 
că are o altă părere, pro 
prie, despre modul în care 
ar trebui să se desiășpare 
cursurile.

Și noi, cel puțin în pri
vința minei Vulcan, avem 
o părere proprie : cursuri
le trebuie să se desfășoare 
altfel, să fie tratate cu 
toată răspunderea, să fie 
strîns legate de viață, așa 
cum producția e,ste lega
tă prin mii și mii de fire 
de viața celor care o reali
zează.

sislat propriu-zis 
ții, lăsîndu-sc 
de vorbitorii 
sectorului, cei

secldrul mă și ultimă
; peste dovedesc rc

Es- .................
îngrijorător.

nu 
„90 

plan.
Există, desigur, cîteva cau
ze obiective ale acestei 
stări de fapt. Dar există și 
cauze subiective. Manifes
tările de indisciplină, ne
motivatele, nerespectarea 
și neîndeplinirea norme
lor, risipa de timp, calita
tea slabă a unor lucrări. 
Conducerea sectorului es
te realmente Preocupată 
de eliminarea acestor . ne
ajunsuri care „trag" secto
rul înapoi și împiedică 
membrii colectivului să 
urce pe o nouă treaptă a 
bunăstării. In această si
tuație, era de așteptat ca 
maistrul principal*, crter- 
getjcianul și mecanicul sec
torului, tehnicienii și cei
lalți șefi de brigadă să aj 
dopte cu totul altă atitu
dine decît tăcerea, să in
tervină cu argumente con
crete, pentru a lega 
mai strîns lecția de 
țămînt, de „lecția" 
ducției. Bunăstarea nu 
de la sine, ea este 
dusul muncii, are un 
gur izvor, și numai de oa
meni depinde ca acest iz
vor să nu fie un simplu 
firicel, ci unul bogat, mă
nos.

...S-a vorbit (cu mult in
teres) pe tema unor preo
cupări oarecum diverse 
din viața orașului. S-a tă
cut pe tema preocupări
lor arzătoare-ale colecti
vului. Singurul care a , fă
cut o referire la izvorul 
bunăstării a fost șeful de 
sector. Ceilalți -— am ră
mas cu această impresie — 
mecanicul, energeticianul, 
prim-maistrul, tehnicienii, 
mă rog, aproape toț corpul 
tehnic-conducător, au a-

cît 
învă- 
pro- 
vine 
pro- 
sin- e

Ion MUSTAȚA

Pe scena Casei de ) 
cultură din Petroșani e- 
voluea/ă corul feminin 
a I.F.A. Vîscoza lupeni.

Foto : 1. LICIU |

(Urmare din pag. 1) zilele de 
duminică, 
rezonanță 
acest an ?

— Ne bucură îndeosebi 
prezența în fruntea juriilor 
de poezie și artă fotografi
că a scriitorului Nicolae 
Stoian și a artistului foto 
Eugen Iarovici, competența 
dînșilor va asigura o se
lecție cu adevărat calitativă 
a producțiilor literare sau 
artistice. Cunoscuta forma
ție de muzică ușoară „Sa
voy" va susține mai multe 

" 'i iubitorii 
de muzică ușoară din Va
le, printre soliști numărîndu-

vineri, sîmhâtă 
Ce „nume" 
ne vor onora

și 
de 
Inartă, dar și concertele și 

spectacolele date de artiștii 
amatori, sau profesioniști. ' 
Printre punctele de atracție 
figurează o gală a filmelor 
realizate de cineamafori Ia 
Lupeni, „Ziua întreprinderi
lor", la sfîrșitul săptăniinii. 
Ca manifestare pe plan na
țional, actuala ediție și-a 
propus să se adreseze crea
torilor și interpreților ama
tori din toată țara, nu nu
mai celor care, lucrează în .
ramurile mineritului, petro- 
lUlui, geologiei și energiei. 
Semnificativ este faptul că 
am adresat • invitații către se consacrații Angela Si-
36 de case de cultură din milea, Mihai Constanlinescu,
țară. Cele mai bune pro
ducții literare vor fi editate 
înlr-o culegere de versuri, 
creația muzicală, cu subiect 
de inspirație din munca 
minerilor, petroliștilor, 
va intra în repertoriul 
țional.

— Festivalul-concms 
programai e spectacole

halele 
în scopul 

servirii , 
ei a fost

Mihaela Păsărin, prezenta
tor fiind profesorul Ion 
Mustață. Vor mai fi, desi
gur, și alte surprize, aștep
tăm ca publicul spectator 
din Vale, de altfel receptiv 
și bun cunoscător, să le a- 
precieze.
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(Urmare din pag. 1) sută. Și un fapt ce trebuie 
. să dea de ghidi!: din cau
za penalizărilor pentru de
pășirea conținutului de ce
nușă, în primele 4 luni, 
mina a pierdut peste 37 000 
tone de cărbune. Parțial, 
explicația constă în fap
tul că în zona Uricani Est 

.straiele prezintă o tecto
nică pronunțată și interca- 
lații sterile foarte frec-

se 
Pen

ce 
se 
de

fac pentru alegerea steri
lului. „Pușcăm selectiv, ste
rilul rezultat îl introducem 
după bandaje, iar ceea ce 
ră.mîne îl depozităm și-l 
evacuăm separat, consa- 
crînd săptămînal acestei o- 
perații un schimb anume ', 
ne-a relatat brigadierul 
Victor Mezambrovschi, a 
cărui formație execută o lu
crare de pregătire în stra
tul 17-18, Și alți brigadieri, 
și șeful sectorului li, 
Iacob Stoica, ne-au 
asigurări că lucrurile 
petrec în acest mod. 
tru a se opri sterilul 
„scapă" din subteran, 
acționează la silozul
bruți, prin claubajul de la 
suprafață. Am văzut per
sonalul de la banda de 
claubaj „la datorie", ale- 
gînd sterilul ce se poate a- 
lege. Mai mult, din 21 mai, 
se iau și probele de calita
te tot la mina Uricani. Este 
o măsură binevenită, în 
beneficiul veridicității... In 
orice caz, din prima zi, 
după probele luate la Uri
cani, conținutul de steril 
a scăzut la 54,7 la sută, 
față de 55,8—55,9 Ia sută 
din zilele precedente.

In profida pașilor făcu ti 
pe calea îmbunătățirii ca
lității, conținutul de steril 
în cărbunele extras la Uri- - 
câni e încă mare față de 
norma admisă de 50,5 la

de 
eti
că 
cu

"lui vizibil la locurile 
muncă nu-și confirmă 
cienț'a. Și... „dat fiind 
nu am stat bine nici 
planul, calitatea, respec
tiv alegerea șistului vizibil, 
a mai fost lăsată pe pla
nul doi, mai ales în schim
burile III și IV, unde con
trolul din partea maiștrilor 
e mai slab", ne-a declarat, 
printre altele, președintele

în pofida unor 
rezultate concludente

vente. Deranjamente tec
tonice accentuate întîm- 
pină mai ales abatajele 
frontale mecanizate în 
stratul 15 blocul IV, cu un 
conținut de steril de 
la sută. Or, în 
rii cu combina, 
sfarmă și nu se 
ge. O situație 
întîmpină abatajul din stra
tul 18, blocul VI. Totoda 
tă, din cauza fluxului con 
linuu din sectoarele I și 
111, nu se poate asigura e- 
vacuarea separată a ste- 
riluldi rezultat din lucră
rile de pregătiri. Neasigu- 
rîndu-se evacuarea sepa
rată, nici pușcarea selec
tivă și nici alegerea șistu-

60 
urma tăie- 
roca se 
poate ale- 

similară

comitetului sindicatului, 
loan Stoi. întărirea contro
lului, a asistenței tehnice 
pe toate schimburile pen
tru a spori responsabilita
tea tuturor formațiilor de 
lucru din pregătiri și aba
taje cameră pentru alege
rea sterilului continuă să 
rămînă o rezervă impor- ■ 
•uită pentru îmbunătă- 

»u calității. Dat fiind 
.piui că în două sectoare 

producția a fost concentra
tă pe flux continuu de 
transport, claubajul de la 
suprafață rămîne, de ase
menea, un mijloc important 
pentru reducerea cenușei 
din producția brută. Or, 
și în această privință s-ar

putea face mai mult, dacă 
silozul de steril ar fi golit 
zilnic și deci ar exista o 
evidență mai. precisă, ^'Zil
nică, a sterilului claubat, 
ne spunea ing. Cristian Di- 
nescu, directorul tehnic 
al minei. Dar silozul e» veș
nic plin din lipsă 
basculante...

Deci, sînt . încă 
pentru reducerea 
tulul de steril în 
ția minei...

— Sînt, și încă 
ne spunea directorul minei, 
ing.. Carol Schreter. In ur
ma măsurilor adoptate, ne 1 
vom apropia în scurt timp 
de norma internă de cali
tate. Adevărul e că putem 
și trebuie să facem mai 
mult, la toate nivelele, pen
tru ca măsurile tehnico- 
organizatorice preconiza
te să se aplice integral, 
să-și dovedească efectul. 
Va trebui să stăruim în
deosebi pe explicarea im
plicațiilor economice ale 
neîncadrării în norma ad
misă de cenușă, să întărim 
și ; mai mult controlul, 
cointeresarea brigăzilor în 
alegerea sterilului, să ac
tivizăm comisia de calita
te și eficiență economică, 
reorganizată de curînd 
pentru finalizarea acțiunii 
de îmbunătățire a calității 
producției, pentru fructifi
carea ei prin rezultate cît 
mai concludente

de auto-

rezerve 
conținu- 
produc-

multiple.

I
I
I 
l

• SERVIRE, 
din Petroșani 
îmbunătățirii 
p o p u ba ț i 
extins și modernizat
centrul de pîine, igieniza
te unitățile de carne și 
pescăria. In această săp- 
tămînă, odată cu mutarea 
mobilei din spațiile de

prezentare și a magazinu- O astfel-de prezentare a
iui radio-TV., vor începe avut loc săptămîna tre-
lucrările de amenajare a cută în cadrul emisiunilor 
unui magazin alimentar 
cu autoservire iar in lo
calul restaurantului „Cer- 
na“ se va deschide o li
nie de alimentație publică 
cu autoservire

• PRINTRE ACȚIU
NILE cultural-educative 
organizate ]a l.M. Lupeni 
se numără și populariza
rea cărților nou apărute.

de radioamplificare la o- 
rele dintre schimburi cu 
cartea „Munca fizică și 
munca intelectuală în con
dițiile actuale ale Romă 
niei".

• IN ORAȘUL VULCAN 
a avut loc faza municipa
lă a concursului aplicativ 
de pregătire pentru apă
rarea patriei. Primul loc

a fost ocupat de elevii 
Școlii generale nr. 4 din 
localitate, urmați de Casa 
de copii școlari din Uri
cani și Școala generală 
nr. 2 din Petroșani. Faza 
județeană a concursului 
va avea loc tot la Vulcan 
în ziua de 8 iunie a c.

• DEZBATERE. ’ La 
punctul de documentare si pundere. 
informare politico-ideolo- 
gică de la mina Uricani a 
avut loc o dezbatere de

lucru pe tema
ce revin colectivului între
prinderii din documentele 
Congresului al XII-lea al 
P.C.R.". Au participat la 
dezbatere șefi de brigadă, 

mineri și electrolăcătuși 
din formațiile de lucru 
maiștri, ingineri și alte 

.cadre cu munci de răs- 
(Nicu CALIN 

corespondent).
• MEMBRII CINECLU- 

BULUI din Lupeni se alia

I

I

„Sarcinile la festivalul cineclubu- 
rilor pe ramura minieră 
care se desfășoară1 la A- 
nina. Filmele cu care se 
prezintă în concurs sînt 
inspirate din viața și mun
ca 
Le

minerilor din Lupeni 
dorim succes. 

Rubrică realizată de 
Dumitru CRISAN
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Fotbal, divizia A

...realizată de Jiul pe te- 
reji propriu a pus capăt ri
nei ediții, în care formația 
din Vale a avut o com
portare contradictorie, Cau
zele saltului la antipozii 
valorii sînt greu de desci
frat, rămîne ca tntr-o pro
ximă analiză să ne pro
nunțăm. Cit privește par
tida de duminică, în tri
bunele stadionului din Pe
troșani, prea puțini su
porteri s-au încumetat să 
poposească, timpul capri

al
ga

ma i 
i-au

oatanle nu s-au arătat pre
ocupate de practicarea u- 
nui joc combinativ, ui— 
potrivă au abundat 
nifestările nesportive, vo
ciferările, faulturile : gro
solane și pasele Ia îritîm- 
plare. Cel puțin Jiul era 
de nerecunoscut, dacă ne 
gîndim la egalul realizat hi 
compania dinamoviștilor, 
din etapa precedentă 
ultimele zece minute 
naintea pauzei, Mușat (35) 
și Bucurescu (42) au ratat 
în fața porții lui Ariciu, da
torită indecizei exasperante.

La reluare, Viorel Ma- 
teianu a cerut elevilor săi 
mai mult curaj în atac, mi- 
zînd pe forma deosebită a 
lui Bălan, autorul unei cen
trări razante cu transver
sala (57), care l-a depășit 
pe neatentul Moise, dar a 
fost degajată de Bedo.

dim- 
ma-

in
di-

cios, duelul ambițios 
primelor clasate pe 
zonul din Bănie, dar 
ales jocul fără miză 
determinat pe mulți să lă- 
mînă în fața micului ecran. 
Datorită cartonașelor gal-, 

( bene, divizionara A din
Vale s-a prezentat in te
ren fără Bădin și Vînatoru, 
în ultima- linie tandemul „ „
central s-a încropit cu a- ri Bălan și-a continuat incursi- 
julorul lui Mmculescu. Băi- undo, mai ales că In spri-,
maronii au mizat pe jocul jinul său a fost trimis noul.
lor de pase, în care s au introdus Buzgău. Și 
integral, pînă spre buturi
le lui Moise, mijlocașii și 
chiar Condruc, diiecțio- 
nînd atacurile spre dreap
ta, într-o falsă breșă, pen
tru a rupe linia defensivă 
a Jiului în zona incisivului
Terhoș. Intr-o astfel de fa
ză, în care s-au angajat 
Sepi și Ciohan I, marcato
rul maramureșan s-a cioc
nit de Moise și, acciden
tat grav, a fost silit să pă
răsească terenul (min. 7). 
In continuare, ambele com-

băra adversă s-a operat o 
schimbare, dar a stîrnil 
nedumeriri, compartimen
tul vizat, jucătorul înlo
cuit și introdus. De dragul 
subit al promovării a ' 
trimis în teren tînărul 
tăcant Moldovan, deși 
pa sau Lăsconi ar fi 
mai utili pe posturile 
Stoichiță sau Varga, preo
cupați doar de faultarea 

. adversarilor.
Rezultatul a fost hotărît 

astfel pe 
nului, n-a 
re mirare 
rului gol 
conform 
fensiv al băimărenilor, de 
pe aripa dreaptă a centrat 
Bălan, Buzgău a preluat ba
lonul, cu capul, peste Moi
se, întîrziat la „întîlnire". 
Finalul a nemulțumit tri
bunele, fotbaliștii gazdelor 
au părăsit terenul sub po
topul de dezaprobări, mai 
mult sau mai pul in spor! i- 

ale propriilor suporteri.

fost ■
n- 

Po- 
fost 

lui

marginea lere- 
mai produs ma- 
înscrierea singu- 
al partidei — 
stereotipului o-

Și astfel, în vreme ce alte 
combatante din primul e- 
șalon au „decis" configura
ția clasamentului în arier
gardă, Jiul are .meritul'1 
de ă acorda viza (eu două 
„parafe", la București și 
Petroșani) echipei din Baia 
Mare pentru competiția 
continentală „Cupa UEFA” 
Darnici băieții, pe terenul 
propriu, dar altruismul lor 

, exagerat ar fi avut ur
mări fatale, dacă nu s-ar 
fi realizat în deplasări ze
ce puncte, tocmai la echi
pele bine cotate. Așadar, 
Jiul încheie încă o ediție 
de campionat în prima di
vizie, printr-un joc . în- 
tîmplător al rezultatelor no
tabile cu contraperforman- 
țele... '
. JIUL : Moise — Bedo
Minculeșcu, Rusu, P Gri- 
gore. Stoica, Stoichiță, Var
ga — MuȘat (Moldovan), 

Bucurescu.Șălăjean,

In ta- Ion VULPE

J

Chimia
1 ; Glo-
Dinamo

BaiaF.C.

Una din multele ocazii 
de a înscrie măcar golul 
de onoare al ultimului 
meci din acest campio
nat. Dar...

Foto : Ion LICIU

REZULTATE TEHNI
CE : Universitatea Cra
iova — Steaua 1 
C.S. Tîrgoviște ,— 
tehnica Timișoara 5—1; 
A.S.A. Tg. Mureș — F.C, 

ri Olt 7—0; Politehnica
Iași — Olimpia Șatu Ma
re 5—1 ; „U“ Cluj-Ișla-

CLASAMEN
1. J " CRAIOVA :
2. Steaua
3. F.C. Argeș
4. F.C. Baia Mare
5. Dinamo
6. Sportul studențesc
7. S.C. Bacău ' ' ■
8. „Poli" Iași —
9. Chimia Rm. Vilcea

10. „Poli" Timișoara ri^: 
îl. Jiul
12. „U“ Cluj-Napocâ
13. F.C. Olt ' ;
14. F.C.M. Galați , :
15. A.S.A. Tg. Mureș
16. C.S. Tîrgovișțe
17. Olimpia Satu Mare
18. Gloria Buzău

F.C.M. Galați
Sportul studen- 

- S.C. Bacău 1—0 ; 
Argeș -

Vilcea 1
Buzău -

0—1 ; Jiul 
Mare 0—1.

TUL FI N AL
34 17 10 7 66-31 44
34 17 10 7 74—44 44
34 16 7 11 51—38 39
34 18 3 13 57—51 39
34 14 9 11 50—37 37
34 16 5 13 44—34 37
34 12 11 11 40—47 35
34 16 2 16 47—45 34
34 14 6 14 42—49 34
34 15 3 16 47—50 33
34 12 9 13 26—39 33
34 14 4 16 44—43 32
34 14 4 16 46—55 '32
34 12 8 14 50—61 32
34 13 5 16 45—46 31
34 12 7 15 48—53 31
34 11 8 15 35 — 50 30
34 4 7 23 22 - 61 15

• FOTBAL. Campionatul 
național de juniori: Jiul
Petroșani — F.C, Baia Ma
re 0—4. Divizia C: Știința 
Petroșani — CrF.R. Timișoa
ra 0—0j Minerul Vulcan — 
C.F.R. Simeria 3—0. Cam
pionatul județean: Metalul 
Hunedoara — Parîngul Lo
nea 2—0; Minerul Aninoasa
— Minerul Uricani 1—0; A- 
vîntul Hațeg — Minerul Pa- 
roșeni 1—3; E.G.G.L. Pe
troșani — I.M.G. Bîrcea 2 
—1; S.G.C.L. Călan — C.F.R. 
Petroșani 7—1; Metalul Si
meria — Constructorul Hu
nedoara 2—0; Aurul Certej
— I.G.C.L. Hunedoara 11—1. 
In cadrul „Daciadei" s-au 
desfășurat următoarele me
ciuri: Sănătatea — C.C.S.M. 
6—1; C.M.V.J. — Tricotajul

Campionatul județean de fotbal

Minerii din Paroșeni 
și-au sporit șansele

AVINTUL HAȚEG — 
MINERUL PAROȘENI 1—3 
(0—3). întîlnire hotărîtoa- 
re-pentru oaspeți, care au 
dominat net, mai ales in 
prima repriză au reușit să 
se detașeze printr-un joc 
simplu, eficient. Scorul a 
fost deschis în miri. 4, 
cînd, în urma unui un-doi 
cu Lascu, Leleșan, redis
tribuit inspirat pe posț de 
înaintaș, a șutat puternic 
spre colțul lung. Majora
rea scorului s-a produs 
în min. 16, beneficiind de 
o utilă centrare a Iui 
Ciontoiu, Pecsar a expe
diat un voleu imparabil 
pentru ultimul apărător al 
hațeganilor. Același jucă
tor a stabilit scorul pri
mei reprize, în 'min. 37, du
pă cîteva combinații răpi

ri Pecsar 
să înscrie de la 
metri.

pauză,- minerii au

de pe contraatac, 
a reușit ......
circa 11

După

păstrat inițiativa, dar din 
păcate, înaintașii lor s-au 
dovedit impreciși; cite do
uă ocazii, în situații rari
sime, au ratat Leleșan ' și 
Pecsar. Avîntul a redus din 
handicap in min. 62, tn- 
tr-o fază în care autorul 
golului, Manea, s-a aflat 
între linia defensivă ... și 
portarul advers. ' Victoria' 
minerilor de la Paroșeni Ie 
netezește drumul spre pro
movare în divizia G, dat 
fiind că Aurul Certej mai 
are de susținut o singură 
întîlnire, pe teren propriu, 
in vreme ce fotbaliștii din 
Vale au ca adversari for
mațiile minerești din Ani
noasa și Lonea. Trei puncte 
din patru le-ar asigura fa

in
Or, 
de-

ră emoții, primul ioc 
campionatul județean, 
această . performanță 
pinde doar de ei, de pute
rea lor de mobilizare.

Sever NOIAN

Victorie la limită

I.M. Petrila — l.U.M.P. 
C.M.V.J. — I.M. Pe-

1—7,
semifinala competiției

MINERUL ANINOASA — 
MINERUL URICAN1 1—0. 
Echipa din Aninoasa nu a 
cunoscut în ultimele 9 (no
uă) etape înfrîngerea. In 
partida cu Minerul din Uri
cani formația antrenată de 
Gheorglie Anisie și Octa
vian Danciu s-a mobilizat 
exemplar reușind, în pofida 
terenului foarte greu, să 
învingă și să ofere inimo
șilor suporteri un agreabil 
spectacol..

Și de această dată Eodor, 
Radu, Croitoru Dobrescu 
Dumitraș, Gheorghe, Cete- 
raș, Dosza, Tismănaru, Cio- 
coș și Almășan au muncit 
mult, făcînd dovada unei 
bune pregătiri fizice și teh- 
nico-tactice.

Echipa din Aninoasa s-a 
aflat pe tot parcursul celor 
90 de minute la conducerea 
jocului, avînd în nenumăra
te rînduri posibilitatea de 
a înscrie prin Ceteraș, Al
mășan, Dosza, Tismănaru și 
Dumitraș. Jocul hotărît al 
oaspeților în apărare, tere
nul desfundat <1 
grea au făcut ca timp 
83 de minute scorul să ră- 
mînă alb. Abia în min. 84 
Emil Dobrescu execută ' .o 
lovitură liberă de la 18 m 
și înscrie un gol frumos, 
stabilind în acest fel și re
zultatul' final al unei parti
de de mare angajament. A- 

: ceasta victorie le asigură 
uri Ioc de frunte în clasa- 
mentuL campionatului jude
țean, locul III. Dar campio
natul nu s-a încheiat încă 
(au mai rămas de disputat 
două etape), iar seriozitatea 
cu care se muncește Ia A- 
ninoasa ne. îndreptățește să 
credem că jucătorii de aici 
le pregătesc suporterilor 
noi satisfacții. La juniori : 
Minerul Aninoasa — Mine
rul Uricani

și mingea
' > de

piviziAc Cînd nimeni nu se mai aștepta
plasă. După egalare) gazde
le pornesc într-un iureș in
fernal, oaspeții pierd tot 
mai mult teren și rezistă din 
ce în ce mai greu. Minutele 
se scurg însă în favoarea 
lor și se părea că se va pro
duce cea mai mare (și ne
plăcută pentru noi) surpriză 
a etapei. A venit însă acel 
minut 85 cînd același Leca 
(excelent în acest meci a- 
lături de Moraru, Leordean 
și Burdangiu) pasează inte
ligent la Truică, acesta în
scrie din interiorul careu
lui. aducînd victoria pentru 
Minerul. O victorie care de
și nu era pusă sub semnul 
îndoielii înainte de începe
rea jocului, a fost obținută 
greu, chiar foarte greu. A- 

din 
nou în prim plan problema 
atacului echipei Minerul. 
Faptul că cele două goluri 
au foSt înscrise atît de greu 
și nu de atacanți ci de cei 
doi fundași centrali și că 
cea mai periculoasă extremă 
a gazdelor a fost fundașul 
dreapta Leordean, ar trebui 
să dea de gîndit atacanților 
de la Minerul. Și nu numai 
lor.

Alexandru TATAR

MiNERUL LUPENT — VI
ITORUL DRAGAȘANI 2—1 

. (0—1). Acesta este adevărul.
Gazdele au fost pe cale de 
a pierde un punct sau chiar 
două și odată cu aceasta 
orice șansă de promovare 
în divizia B, dar din ferici
re, cînd nimeni nu se mai 
aștepta, cu 5 minute înain
te de sfîrșitul partidei, Mi
nerul înscrie prin Truică go
lul victoriei, consfințind o 
victorie care a stat mult 
tirnp sub semnul întrebării. 
A fost un meci de un dra
matism rar întilnit între o 
echipă care s-a apărat 90 de gazdele încearcă 
minute și alta care a atacat toarne rezultatul însă jocul 
90 de minute. Gazdele au 
început partida inițiind cî
teva acțiuni care in primele . ... . .
10 minute au smuls ropote fac:C- ca scorul la pauză să ceasta partidă aduce

voluează foarte șters (Co
vaci, Voicu, Popa I, Boloș) 
ceea ce reduce din specta
culozitatea meciului. Gaz
dele nu reușesc să înscrie, 
ralind cîteva ocazii bune 
de gol. Este de ajuns însă 
o singură fază periculoasă 
a oaspeților, pentru ca ei 
să deschidă scorul. In min, 
33 Truică îl scapă de sub 
supraveghere pe atacantul 
oaspete. Eriache, care pă
trunde în careu, profitînd 
de ezitarea lui Homan, în
scrie pe sub acesta, 0—1. 
Incepînd din acest moment 

să ’ răs-

lor este fără orizont, pri
peala în atac și evoluția 
sub așteptări a mijlocașilor

de aplauze Insă, incepînd rămînă favorabil oaspeților, 
de prin minutul 20,. cîțiva După pauză se joacă în- 
jucători ai echipei gazdă, e- '

ința 
biu

5-1;
1 — 1; 
trila

în 
județene de fotbal copii, do
tată cu „Cupa Tudor Pa- 
raschiva", selecționata mu
nicipiului Petroșani forma
tă din jucătorii de la C.S.Ș. 
Petroșani, Școala gen. nr. 2 
Petrila și C.S. Jiul Petro
șani a întrecut cu scorul 
de 6—0 selecționata orașului troșani); 
Simeria și s-a calificat pen
tru finala competiției.

• HANDBAL, Divizia 
(tineret): „U“ Craiova 
Utilajul-Știința Petroșani 
—11.

B

31

RUGB1, Divizia A : Ști- 
Petroșani — C.S.M. Si- 
18—9 (6—3). .
Etapa municipală a

competiției „Marșul poștași
lor". Peste 40 de factori 
poștali din toate localitățile 
Văii Jiului au participat la 
tradiționala competiție „Mar
șul poștașilor", care s-a 
desfășurat pe pista stadionu
lui Jiul din Petroșani. Iată 
ocupanții primelor trei locuri 
la fete: 1. Sofia Miclea; 2. 
Elena Niță (ambele din Pe-

3. Maria Pricop 
(Vulcan). La băieți: 1. Du
mitru Rădoescu (Uricani) ; 
2. Alexandru Cojocaru; 3. 
Ștefan Stelian (ambii din 
Lonea).

tr-un singur sens, dar se 
ratează nepermis de mult. 
Vine însă minutul 51 cînd 
introducerea lui Leca, în lo
cul lui Covaci, determină o 
schimbare radicală în jo
cul Minerului. Ca urmare, 
s i reușește egalarea în min. 
70: Popa II centrează după 
o deviere a lui Leca și Bur- 
dangiu venit în atac reu
șește să trimită balonul în

Prof,

Tenis

5-0.

Teodor TRIFA

de masă

A. SLĂBII

Concurs
Duminică, 25 mai a.c„ la 

Deva s-a desfășurat concur-, 
șui de karting, faza jude 
țeană, la care au participa; 
sportivi de la casele pio
nierilor și șoimilor patriei 
din jddețul nostru. Concu- 
renții de la Casa pionierilor 
șl șoimilor patriei din Pe- 

I troșani au avut o compqr-

de karting .
tare bună, ocupînd locul 1 
pe echipe. La individual, Jo
cul l a fost ocupat de pio 
oierul Eugen Sîrbu ia ca
tegoria 10-12 ani și Remus 
Butuza același loc la cate
goria 12-14 ani, iar pronie- ■ 
rul Dan Nlcula a ocupat lo

cul II. (Subredacția Casei 
pionierilor și șoimilor pa
triei Petroșani).

Timp de patru zile, 
sala sporturilor din Cluj- 
Napoca a găzduit turul 
diviziei de juniori pe e- 
chipe la tenis de masă, 
fete și băieți. Clubul 
sportiv școlar Petroșani 
a participat cu echipa de 
fete alcătuită din: Danie
la Păduraru. Ana Și Ma
ria Mărcuș. După ce a 
ocupat prunul loc în se
ria a Il-a, echipa antre
norului Marius Rozen- 
feld a participat în tur
neu pentru locurile 7— 
10 un&e a obținut numai 
victorii. Iată rezultatele: 
C.S.Ș. Petroșani — Meta
lurgistul Cuqir 5—2; cu 
C.S.Ș. nr 2 București 5— 
2. iar cu Constructorul 
Tg Mureș, 5—3. .

Rezultatele obținute 
ne îndreptățesc să cre
dem că talentatele com
ponente ale Clubului 
sportiv școlar Petroșani 
vor reuși în continuare 
să obțină rezultate și 
mai bune în tenisul de 
masă rezervat junioare
lor.

S. BAlOI
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„Cea mai glorioasă perioadă din istoria României

DELHI 26 (Agerpres). — 
Revista indiană „Fair Cal
ling" publică, în numărul 
său din luna mai, două ar
ticole dedicate țării noas
tre Pe copertă este publi
cată fotografia președintelui 
Republicii Socialiste Româ
nia, . tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. In cuprinsul re
vistei sînt inserate artico
lele „Cea mal- glorioasă pe
rioadă din istoria României 
— 15 ani de conducere di- 

- nămică a lui Nicolae 
Ceaușescu", precum și „Pa
tru piloni ai politicii inter
naționale ce i-au adus Româ
niei prietenia întregii lumi" 
în care se relevă faptul că 
„Ultimii 15 ani ai Româ-

niei sub conducerea eficien
tă și dinamică a președinte
lui Nicolae Ceaușescu pot fi 
ușor definiți, drept cea mai 
glorioasă perioadă din isto
ria poporului român"',., In- 
t r-unul din articole se su
bliniază că „Nicolae 
Ceaușescu este omul. popo
rului, care întruchipează 
virtuțiile cele mai înalte ale 
națiunii române". „Comu
nistul călit, revoluționar, pa
triot și militant neînfricat, 
omul de stat clarvăzător 
gînditor profund și original 
promotor neobosit al noului,
în viața țării și în relațiile reglementarea politică, pași 
internaționale, un om drept, 
care nutrește o adîncă dra
goste pentru camarazii săi,

Nicolae Ceaușescu a 
pecetea personalității 
puternice asupra întregii ac
tivități de partid și de stat"

„Vizionar creator al pre
zentului și viitorului co
munist al țării sale, Nicolae 
Ceaușescu a elaborat o ope
ră revoluționară care pro
movează ferm noul în toate 
domeniile".

„Promotor 
nul dialoq 
constructiv,
României desfășoară o ac
tivitate prodigioasă pentru

pus 
sale

de frunte al u- 
permanent și 

președintele

nică a marilor probleme in
ternaționale, pentru înlătu
rarea tensiunii și încordării"1

Vizita ministrului de externe 
al Republicii Socialiste 

România în R.F.G.
BONN 26 — Trimisul A- 

gerpres. Nicolae 
transmite : Ministrul aface
rilor externe al Republicii 
Socialiste România, 
Andrei, a 
Frankfurt pe Main, în ca
drul unei vizite oficiale pe 
care o efectuează în Repu
blica Federală Germania, la 
invitația ministrului federal 
de externe, Hans-Dietrich 
Genscher.

In aceeași zi, ministrul 
român al afacerilor externe 
a avut o convorbire cu mi
nistrul federal al finanțelor. 
Mans Matthoefer. In cursul 
întrevederii, relevînd cu sa-

Ștefan
sosit luni la

__  .. tisfacție dezvoltarea poziti- 
Chilie ; vă a relațiilor dintre cele 

două țări în toate domeniile 
de activitate, cei doi mi
niștri au exprimat dorința 
comună ca, pornindu-se de 
la posibilitățile crescînde o- 
ferite de economiile celor 
două țări, să se acționeze 
în continuare, pentru inten
sificarea schimburilor comer
ciale și a cooperării econo
mice șl tehnico-științifîce. Ei 
au fost de acord că un spri
jin important în promovarea 
acestei cooperări îl consti
tuie extinderea raporturilor 
de colaborare pe plan finan
ciar dintre România și R.F.G.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Jezebel ; Repu
blica : Copil de dumini
că • Unirea: I se spunea 
„Buldozer".

PETRILA: Dragoste și 
statistică, seriile I-II.

LONEA : Un polițist in
comod.

ANINOASA: Drumul
razelor de soare.

VULCAN — Luceafă
rul : Copiii lui Sanchez; 
Muncitoresc; întoarcerea 
acasă. . ,

LUPENI — Cultural 1
Studentul computerul și 

. cartofii: Muncitoresc :
: Pălărie tare și nas de : 
: cartof.

0 politică de pace și securitate
HARARE 26 (Agerpres).

— In'cadrul unei conferințe 
de presa organizată la Ha
rare, primul ministru al Re
publicii Zimbabwe, Robert 
Mugabe, a reafirmat că gu
vernul țării sale sprijină e- 
forturile celorlalte state a- 
fricane din sudul continen
tului, în vederea asigurării 
păcii, securității și stabili
tății în regiune. Nu vom 
admite, a precizat vorbito
rul, ca teritoriul țării noas
tre să fie folosit pentru ac
țiuni subversive împotriva 
statelor prietene vecine — 
Mozambicul și Zambia.

Robert Mugabe a eviden
țiat că în cadrul recentelor 
convorbiri pe care le-a a- 
vut cu președintele Mozam- 
bicului, Samora Machel, au 
fost analizate probleme ale 
cooperării economicice bi
laterale, în special în do
meniile transporturilor, e- 
nergeticii, comunicațiilor.

Referindu-se la politica 
internă, premierul a subli
niat că este necesară o re
organizare a aparatului gu
vernamental, în vederea a- 
sigurării unei reprezentări 
proporționale a populației 
africane.

Congresul național al
P.U.D.S. din Grecia
ATENa 26 Trimisul A- 

gerpres, Venera Angliei 
transmite: La Atena s-au 
încheiat luni lucrările Con
gresului național al Parti
dului Uniunea Democratică 
de Stînqa din Grecia — 
E.D.A. Cei peste 300 de de
legați care au participat Ia 
dezbateri au examinat un 
ansamblu de probleme pri
vind definirea poziției și a 
rolului E.D.A. în contextul 
actualei configurații a vie
ții politice elene, strategia 
și tactica partidului pe pian 
intern și internațional.

Delegația Academiei „Ștefan Gheorghiu"

în R.P Chineză
TV

(Agerpres). 
membru al 

al 
al 
al

BE1JLNG 26 
— Zhao Ziyang, 
Comitetului Permanent 
Biroului Politic al G.C. 
P.C. Chinez, vicepremier
Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, a primit, luni, la 
sediul Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari, 
delegația Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", condusă de Du
mitru Ghișe, prorector al 
academiei, cu care s-a în
treținut într-o atmosferă de 
caldă prietenie.

A fost semnat un proto
col care prevede dezvol
tarea în continuare a cola
borării și schimbului de 
experiență între Acade
mia „Ștefan Gheorghiu" și 
Școala Superioară a C.C.al 
P.C.C.

La primire și Ia ceremo
nia semnării documentului 
a fost prezent ambasadorul 
României Ia Beijing, Florca 
Dumitrescu.

3
I

10,00
11,00

Teleșcoală. '
Film serial: „Dai- : 
las — Compania 
petrolieră Ewing".
Reluarea episodu- ■; 
lui 37. =
Telex. i
Telex. ș

LA UNIVERSITATEA din 
slatul american Ohio, cea 
de-a 2050-a aniversare a 
constituirii primului stat 
dac centralizat și indepen
dent prilejuiește vizionarea 
unui ciclu de filme docu
mentare. Sînt prezentate fil
mele „Sărbători românești 
de primăvară", „Nuntă pe 
Valea Izei", „Litoralul româ
nesc" și „București".

PRIMUL MINISTRU AL 
INDIEI, Indira Gandhi, a 
precizat într-un interviu, a- 
cordat publicației „New 
Delhi Magazine", că India 
este gata să discute cu R.P. 
Chineză normalizarea rela
țiilor dintre cele două țări, 
fără condiții prealabile — 
informează agenția China 
Nouă, citînd o relatare din 
Delhi. Premierul indian a 
arătat că disputa de,fronti
eră cu China nu trebuie să 
fie un obstacol-în calea 
negocierilor și că această 
problemă poate fi discutată 
într-o etapă ulterioară.

LA OTTAWA A SOSIT 
într-o vizită oficială pre
ședintele Mexicului, Jose 
Lopez Portillo, care urmea
ză să aibă convorbiri cu 
primul ministru canadian, 
Pierre Elliott Trudeau, și cu

.KUfT\

REPU-
Sandro 
la Ma-

alte oficialități guverna
mentale din țafa-gazdă. Păr
țile vor aborda cu priori
tate probleme economice de 
interes comun.

PREȘEDINTELE 
BLICII ITALIENE, 
Părtini, a sosit luni
drid într-o vizită oficială de 
trei zile, în cadrul căreia 
va avea convorbiri cu re
gele ■ Juan Carlos și cu 
președintele guvernului, A- 
dblfo Suarez. Șeful statului 
italian va avea, de aseme
nea, întrevederi cu condu
cătorii politici ai principa
lelor partide aflate în o- 
poziție, relevă agenția 
France Presse.

VICEPREȘEDINTELE E- 
GIPTULUI, Husni Mubarak 
care a' sosit luni la Bonn 
venind de la Wanshington, 
a avut 
re cu 
man al 
Hans-Dietrich Genscher

o primă întrevede- 
ministrul vest-ger- 
afacerilor externe, 

a 
anunțat un purtător de cu- 
vînt al ministrului de ex
terne. în cadrul convorbiri-

lor au fost abordate înde
osebi probleme ale situației 
din Orientul Apropiat.

PRIMUL MINISTRU AL 
TURCIEI, Suleyman Demirel, 
a declarat că economia ță
rii sale, afectată de mai 
multe luni de o criză gravă, 
se află acum pe calea Cea 
bună. El a adăugat că Tur
cia deține in prezent de
vizele de care are nevoie 
pînă la sfîrșitul anului 1080 
și că rafinăriile din țară 
au fost repuse în funcțiune 
în proporție de 85 la sută, 
intenționînd ca surplusul de 
benzină să fie exportat.

IN CAPITALA VENEZU- 
ELEI s-a încheiat sesiunea 
Consiliului Economic al 
Sistemului Latino-American 
(SELA). Timp de trei zile, 
reprezentanții celor 26 de 
state membre ale organiza
ției au examinat probleme 
legate de extinderea cola
borării în regiuni*, precum 
și cooperarea între SELA 
și alte organizații economi
ce internaționale. A fost 
subliniată necesitatea uni
tății de acțiune pentru re
zolvarea problemelor conti
nentului latino-american și 
consolidarea independenței 
statelor Americii Latine. '

„Ziua Tineretului*4 iugoslav
BELGRAD 26 (Agerpres). 

— La Belgrad a avut loc 
tradiționala festivitate prile
juită de „Ziua Tineretului" 
La acțiune, desfășurată sub 
lozinca „Tovarășe Tito, noi 
îți jurăm I"; peste .12 000 de 

''tineri din toate colțurile ță
rii au prezentat un bogat 
program cultural-artistic, 
dînd expresie sentimentelor 

de dragoste și devota-lor

ment față de regretatul pre
ședinte, jurînd să ducă maț 
departe opera lui — liber
tatea, frăția, unitatea, co
munitatea socialistă bazată 
pe autoconducere șl neali
niere — relatează agenția 
Tapiug.

Festivitatea s-a desfășurat 
în prezența conducerii de 
partid și de stat iugoslave.

Alegeri în San Marino
SAN MARINO 26 (Ager

pres). — Conform legii a- 
doptate la finele anului tre
cut cu privire la desemna
rea membrilor organelor lo
cale de conducere, in San 
Marino au avut loc primele 
alegeri 
această republică, desfășu
ratăin nouă circumscripții.

In aceste alegeri forțele 
de stînga și-au consolidat 
pozițiile de ansamblu. Ast
fel, pentru Partidul Comu
nist Sânmarinez și-au dat 
votul 25,55 Ia sută din

alegători —■ cu 1,8 la sută 
mai mulți decît în alegerile 
parlamentare din 1978 ; și-au 
întărit, de asemenea, pozi
țiile Partidul Socialist și 
Partidul Socialist
forțele de stînga obținînd 
împreună 56,48 la sută din 
totalul sufragiilor și majo
ritatea în opt circumscripții.

Unitar,

16.45

18,25

19,40

administrative din

întreprinderea 
minieră Lupenl

Energia in anii următori in R. F. G. încadrează

J 
i 
i

s
pionie- •'

11,50 
16,00 
16,05 Școala la școala noii 

calități — „Orele 
producției".
Curs de limbă en
gleză.
Din țările socialis
te.
Clubul tineretului.
Revista social-poli- 
tică TV.
Almanah 
resc.
1001 de seri. 
Telejurnal.
Dosarul materiale
lor refolosibile.
Un moment glorios; 
al luptei pentru i- 
dealul Unirii. 380 de 
ani de la unirea 
politică a Țărilor 
Române sub Mihai 
Viteazul.
Seară de teatru : 

„Visul unei nopți 
de iarnă" de Tu
dor Mușatescu. Pre
mieră TV.
In primă audiție: 
noi melodii de mu
zică ușoară româ
nească

i

î

Combustibilii 
ră, în prezent, 
90 la sută din 
energetice ale țărilor occi
dentale industrializate,, iar 
ponderea lui în balanța e- 
nergetică a acestora se va 
reduce, pînă la sfîrșitul de
ceniului în curs, la aproxi
mativ 83 la sută.

In R.F. Germania, consu
mul de energie s-a dublat 
in ultimii 20 de ani, dar, in 
raport cu ritmul de crește
re economică, sporul cererii 
de energie a fost modest și 
ar putea fi și mai modest 
în anii următori. Institutul 
„Battelle",. din Frankfurt, a- 
preciază că la un ritm de 
creștere economică de 3 la 
sută, care este mai mult 
decît ar putea fi obținut 
în R.F.G., ;anul acesta con
sumul de energie electrică 
ar spori cu numai 2 la sută. 
Producția suplimentară de

fosili asigu- 
a proxima tiv 
necesitățile

energie electrică trebuie 
fie obținută în special , _ 
calea construirii de uzine 
atomoelectrice, a căror pon
dere în producția de ener
gie electrică ar urma să

să 
Pe

și o mai 
surselor de

ză conservarea 
bună utilizare a 
energie existente. Ânunțînd 
fondurile alocate de gu
vern, în sumă de peste 10 - 
miliarde de mărci vest-ger-

Din presa străină 
(„International Herald Tribune") 

.■.V.WAWiYAVAWW?
crească de la 3,3 la sută, în 
prezent, la 13 la sută la 
sfîrșitul deceniului în curs.

La începutul acestui an. 
se aștepta aprobarea pen
tru construirea unor capa
cități ds producție de e- 
nc-rgie electrică totalizînd 
peste 35 000 MW, din. care 
18 000 în centrale nucleare, 
iar restul în termocentrale 
pe bază de cărbune, 
investiții substanțiale

Alte 
v izea-

mane, pentru asemenea pro
iecte în perioada 1980—1983, 
ceea ce reprezintă dublul 
ratei anilor anteriori, -mi
nistrul cercetării și tehnolo
giei, Volker FlaUff, enume
ra unele din progresele fă
cute în acest domeniu și 
ceea ce mai trebuie făcut.
Aparatele electrice de uz 
casnic a arătat Volker 
I t.iuf? — consumă aproxi
mativ 80 la sută din ener-

gia electrică folosită de 
populație. Studiile întreprin
se în R.F.G. relevă că a- 
proximativ 50 la sută din 
acest consum ar putea fi 
economisit, dacă la apara
tele de uz casnic ar fi in
trodusă utilizarea dispoziti
velor microelectronice. In 
transporturi, de asemenea, 
amestecarea metanolului ob
ținut din cărbune cu ben
zină sau motorină, care de
ja se experimentează în 
R.F.G., ar putea duce la 
economisirea a cel puțin 8 
la sută din actualul consum 
de carburanți. Evident, im
pulsionarea utilizării cărbu
nelui și a altor surse de e- 
nergie cuprinse în progra
mul energetic guvernamen
tal vest-german va contri
bui la reducerea consumu
lui de petrol.

r

(Agerpres).

muncitori 
electroniști.

Retribuția conform
Legii 57/1974.

Mica publicitate
V1ND casă nouă ocupa- 

bilă imediat, strada 1 Mai 
nr. 26 B, Petroșani.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Agachi 
Vasile, eliberată de I.M. Pa- 
roșeni. Se 
(427)

PIERDUT 
serviciu pe
Lucia, eliberată de Prepa- 
rația Corcești. Se declară 
nulă. (430)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Lajar- 
dean Vaier, eliberată de 
I.M. Paroșeni. Se declară 
nulă. (431)

declară nulă.

legitimații de 
numele Armuș

i n c a d r e a z ă :

— bucătar
— -fochist
— tîmpiar
— două femei serviciu.
Adresați telefon 43332 Petroșani, după 

ora 19., ' .
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