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12 MILIOANE TONE 
CĂRBUNE EXTRAS

Prima zi din decada a doua - 
plus 1700 tone de cărbune

In prima zi din cea de a doua decadă a acestei 
luni, șapte întreprinderi miniere din bazinul carbo
nifer al Văii Jiului — I.M. Dîlja, I.M. Livezeni, I.M. 
Vulcan, IM. Paroșeni, I.M- Lupeni, I.M. Bărbăteni 
și I.M. Uricani — au extras peste prevederile ' 
plan o producție suplimentară de 1700 tone de căr
bune.

■ Cea mai mare cantitate de cărbune, 
1181 tone, au extras-o minerii de la Livezeni. Cu a- 
cest plus, dat în prima zi din decada a doua, colec
tivul minei a recuperat minusul din. prima decadă. 
Mina are acum la zi un plus de 537 tone de cărbu
ne. La acest succes au contribuit în mod 
deosebit sectoarele I, li și III.

■ Prin rezultatele obținute în ultimele două zi
le — plus 400 tone de cărbune cocsificabil —, cel 
mai puternic colectiv de mineri ăl Văii Jiului — 
I.M. Lupeni, demonstrează că oamenii muncii sînt 
hotărîți ca în decada a doua să recupereze minusul 
acumulat de la începutul lunii. Rezultate meritorii, 
în aceste zile, au avut minerii de la sectoarele III 
si TV-■ Cu cele 100 4one de cărbune cocsificabil ex
tras peste plan în prima zi din cea de a doua de
cadă, minerii de la I.M. Uricani au ridicat plusul 
acumulat pe această lună la aproape 2300 tone de 
cărbune. Semnificativ este faptul că, de la începutul 
anului, minerii Uricaniului se situează pe primul 
loc la nivelul Văii Jiului prin constanța realizări
lor obținute.

Prin rezultatele 
ținute lună de lună, 
prin depășirea produc
tivității muncii, minerii 
din cadrul brigăzii con
duse de Florea Iones- 
cu de la LM. Aninoasa 
se situează pe primele 
locuri în cadrul între
cerii socialiste pe mi
nă. De la începutul a- 
nului și pînă în pre
zent, acești destoinici 
bărbați ai adîncurilor au 
extras suplimentar sar
cinilor de plan peste 
2 000 tone cărbune.

Foto : -N. ȘTEFAN
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PREPARAȚIA PETRILA

Noi succese
De la ing. Nicolae Tă

tar, adjunct șef de sec
ție la Preparația Petrila, 
aflăm că, de la începutul 
acestei luni, oamenii de 
la această unitate, mo
bilizați în ideea de a da 
țării cit mai mult cărbu
ne, au reușit să obțină la 
producția recepționată un 
plus de 1206 tone de căr
bune pentru semicocs. La 
spălat normal, 10—80 mm, 
plusul este de 2270 tone 
de cărbune.

Pentru Îmbunătățirea 
procesului de producție, 
în cursul lunii, se va pu
ne în funcțiune stația no
uă de epurare a apelor 
reziduale, care va re
zolva, în prima parte, re
cuperarea cu 25 la sută 
mai mult decît pînă în 
prezent a- șlamului ste
ril, uimind ca în a doua 
parte recuperarea să 
dubleze.

Tovarășul ,N 1 c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a plecat, joi diminea
ța, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, într-o 
vizită de prietenie In Re
publica Socialistă Federa
tivă Iugoslavia, la invita
ția tovarășului Mika Șpi-

liak, președintele Prezi
diului Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia, și 
a tovarășului Dragoslav 
Markovici, președintele
Prezidiului Comitetului
Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

Secretarul general al 
partidului, președintele 
Republicii este însoțit în 
această vizită de tovară

șii Ion Stoian, membru 
supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan An
drei, membru supleant al 
Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor exter
ne, Vasile Pungan, minis
trul comerțului exterior și

(Continuare In pag. a 4-a)

Convorbiri oficiale
Joi, 12 aprilie, au avut 

loc convorbiri oficiale în
tre •tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Mika Șpi- 
liak, președintele Prezi
diului Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia.

La convorbiri au parti
cipat tovarășa El e n a 
Ceaușescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim 
viceprlm-ministru al gu
vernului, alți membri ai 
delegațiilor române și iu
goslave.

Tovarășul Mika Șpiliak 
a salutat cu căldură vizita

pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o face, împreu
nă cu tovarășa Elena 
Ceaușescu în Iugoslavia, 
subliniind că ea reprezin
tă un nou moment im
portant în cronica relați
ilor tradiționale dintre ce
le două țări și popoare.

(Continuare în pag. a 4-a)

Accelerarea ritmului de lucru 
un imperativ 

pe șantierul din Lupeni
Marți, 3 aprilie, în jurul 

orei 13,30, în fața cantinei- 
restaurant din zona noului 
centru civic al orașului 
staționau patru autobascu
lante. Ne apropiem de una 
și 11 întîlnim pe maistrul 
principal Otto Corceani, din 
brigada a 4-a a întreprin
derii de antrepriză-cons- 
trucții Petroșani a Trustu
lui de construcții Hunedoa
ra. De ce stă autobasculan
ta? Ni se răspunde: „nu o

CINTECUL

egg * fcA

putem utiliza deoarece are 
o capacitate de 16 tone, iar 
noi avem nevoie de una 
de 4 sau cel mult 6 tone“. 
Alături, staționau un bul
dozer și un excavator. 4,Lip
sește motorina", ne spun 
mecanizatorii’’...

Mergînd pe firul acestor 
fapte, aflăm însă lucruri 
de necrezut. La blocul 43, 
unde muncește una din ce
le mai bune brigăzi de 20 
de zidari, cea condusă dq 
Tudor Sandu — câștigăto
rul locului I, doi ani con
secutiv în întrecerea socia
listă la nivelul trustului !. 
— este nevoie acută de ci
ment adaos la mortar. La 
blocul 43 se executa un 
impresionant volum de lu
crări de finisări interioare, 
de tencuieli. Nu este ci- 
ment? Ciment există, însă 
în silozul din zona vechiu
lui centru ăl orașului Lu
peni, în Centralul vechi de 
unde trebuie să fie adus.

Dar nu poate să fie trans
portat decît cu autobascu
lante de 4 sau de 6 tone. 
Autobasculantele de 16 to
ne — cum e cea care stă
tea degeaba — nu pot să 
se bage sub siloz pentru 
încărcare. Gabaritul nu le 
permite. Se ridică întreba
rea : de ce a mai fost tri
misă pe acest șantier au
tobasculanta de 16 tone? 
Oare pe alt șantier nu s-a 
simțit lipsa unui astfel de 
mijloc de transport ?

Prin programarea servi
ciului de mecanizare al în
treprinderii, pe șantierul 
din Lupeni s-a prevăzut 
în acea zi o autobasculan
tă care să asigure transpor
tul, inclusiv „activitatea" 
buldozerului și excavato
rului. Dar, în timp ce pen
tru autobasculantă (care a-

Viorel STRĂUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)
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Sîmbătă, la Casa de cultură din Petroșani

Festivalul-concurs
ADÎNCULUI"

Preocupări constante, 
care ridică ștacheta realizărilor

La mina Petrila, am pornit la analiza modului în care 
se desfășoară activitatea de recuperare* recondiționam, 
refolosire, de la citeva cifre. In doar 3 luni, in cadrul în
treprinderii planul anual la indicatorul respectiv a fost 
îndeplinit in proporție de 75 la sută. Aceasta se mate
rializează în recuperarea a peste 3000 armături, dacă e 
să luăm numai un aspect, în valoare de mai mult de 
4 000 000 Ier. Ne-am interesat care este sectorul cu cele 
mai bune rezultate în domeniu și părerea a fost unani
mă - sectorul I.

Intr-adevăr, am aflat lu
cruri îmbucurătoare la a- 
cest sector. După cum ne 
informează sing, Gheorghe 
GLIGOR, șeful sectorului, 
în stratul 5 un număr de 
100 de armături au fost 
folosite de cinci ori, ex- 
trăgîndu-se cu armături re
cuperate peste 12 000 tone 
de cărbune. In mod firesc, 
se ridică întrebarea; cum 
s-a reușit această realizare

iii Recuperare 
:i 7EC0WIȚI0NARE

\EFOLOSIRE
deosebită? Sîntem infor
mați că, în subteran, există 
două prese pentru recondi
ționat, la orizonturile 250 
și 200. Cu ajutorul acesto
ra se recondiționează tot 
ce este posibil de recondi-

ționat. Operațiunea este e- 
xecutată de o echipă for
mată din doi oameni, care 
în schimbul I, au în ex
clusivitate această sarcină. 
Ceea ce nu poate fi recon
diționat, se scoate și se 
predă la fier vechi, secto
rul reușind să predea pînă 
acum peste 300 tone. Deci, 
o experiență care dă roa
de: o echipă specială, des
tinată lucrărilor de recon- 
diționare, cu sarcini preci
se, coordonată direct de 
conducerea sectorului. Cu 
doar doi oameni se reali
zează importante economii 
(numai cele 100 armături 
folosite de 5 ori au adus o

Mircea BUJORESCU

(Continuare In pag. a 2-a)

SESIUNE DE 
COMUNICĂRI 
ȘTIINȚIFICE 

STUDENȚEȘTI
Astăzi, la ora 16, 

Institutul de mine 
Petroșani, are 
ni a sesiune de 
cări științifice studen
țești a anului, 
testarea este 
marilor 
politice ale anului, 
de-a 40-a _____
Revoluției de eliberare 
socială și națională, 
antifascistă și antiim- 
perialistă și Congresul 
al XIII-îea al parti
dului. După cum ne 
informează studenta 
Cornelia Tine, în 
drul sesiunii, lucrările 
vor fi susținute în 7 sec
țiuni. Vor fi prezentate 
220 teme, realizate de 
aproape 500 studenți, 
de Ia ambele facultăți 
ale Institutului de mi
ne. (M.B.)

la 
din 

loc pri- 
comuni-

Mani- 
dedicată 

evenimente 
cea 

aniversare a

ca

Așadar, . astăzi sosesc 
primii oaspeți ai tradițio
nalului festival-coircurs de 
muzică ușoară, poezie și 
artă fotografică „Cîntecul- 
adîncului”. Deja în aceas
tă dimineață, pe scena 
Casei de cultură a sindica
telor se desfășoară repe
tițiile grupului vocal-in- 
strumental „Acustic", ca-, 
re asigură acompaniamen
tul concurenților. Juriul 
concursului ? de muzică u- 
șoară va avea intre com- 
ponenții săi pe cunoscutul 
solist Adrian Romcescu, . 
care alături de a altă „stea” 
a muzicii ușoare, Eva Kiss, 
figurează în programul 
festivalului cu recitaluri. 
Spectacolele muzicale 
vor desfășura sîmbătă 
duminică începînd cu 
rele 17 și 20, ultima repre-

se 
și 
o-

*
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zentație de duminică fiind 
rezervată galei laureaților. -V 
Intre timp se vor desfă
șura deliberările juriilor 
pentru poezie și artă fo
tografică, care cuprind în
tre membri: scriitori, ar
tiști plastici, oameni ai 
muncii din întreprinderile 
și instituțiile municipiu
lui nostru, reprezentanți ai 
organizatorilor, ziariști.

Așa cum am menționat 
în numărul de ieri al zia
rului nostru, interesul spo
rit pentru actuala ediție a 
festivalului-concurs „Cînte
cul adîncului” aduce, în 
mijlocul iubitorilor artei 
și poeziei din Valea Jiului, 
aptiști amatori și membri 
ai cenaclurilor literare din 
nouă județe ale țării.
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Cercuri pedagogice Preocupări constante
fizică; limbi moderne, la 
Liceul industrial din Vul
can; geografie, la Liceul 
Industrial nr. 2 Lupeni și 
discipline tehnice, la Li
ceul economic. In cadrul

(Urmare din pag. I)

de peste 600 000

aspect pozitiv la
1: nu se lasă

Astăzi, în întreaga Va
le a Jiului, se desfășoară 

cercuri pedagogice, cu par
ticiparea tuturor cadrelor 
didactice din liceele mu
nicipiului. Cercurile pe
dagogice se desfășoară pe cercurilor vor fi dezbătu- 
specialități, după cum ur- te și sarcinile ce revin 
meaza: limba romană, cadrelor didactice în pro-
matematică si biologie, la ... ...
Liceul industrial din Pe- fcsul. mstructiv-educabv 
troșani; fizică și chimie, *n trimestrul al III-lea. 
la Liceul de matematică- (M.B.)

Expediție pionierească
Vacanța de primăvară se 

dovedește a fi plină de sa
tisfacții pentru 
cercului turistic 
na", de la Școala genera- 

? lă nr- 1 Petrila, condus de 
cunoscutul prof. Dan Co
cor. Astfel, 30 de pionieri care 
petrec o săptămînă fertilă 
în decorul mirific al mun
ților Banatului, la comple
xul turistic „Muntele Mic**, 
continuând în mod creator 
tradiția expedițiilor organi
zate de petrileni. Printre 
bucuriile cotidiene — schi, 
plajă, drumeții..., matemati
că — specifice elevilor, se 
numără și gestul deosebit 
al cinstirii evenimentelor 
de seamă ale poporului ro
mân, prin mqntarea în 
cadru festiv a unei plăci 
din inox pe vîrful Scorilo, 
pe care sînt gravate

membrii 
„Mcnta-

mătoarele versuri: „Noi 
saitem chipul luminos al 
țării / Speranța ei, măre
țul viitor / Spre comunism 
pășim noi, pionierii / Sub 
steagul tău, partid cuteză
tor !" Un gest frumos, prin 

pionierii petrileni o- 
magiază cele 40 de trepte 
ale devenirii comuniste în 
strămoșeasca vatră a Car- 
paților. Vacanță plăcută !

economie 
lei).

Un alt 
sectorului
rul sau subansamblele 
talice prin subteran, 
galerii. S-a conceput, 
la nivelul sectorului, 
dispozitiv de recondiționat
elemente de strîngere a 
armăturilor. Este o mașină 
acționată de un motor 
pneumatic de 4 CP, rod al 
gândirii creatoare a mais
trului Ioan Gaiță, maistru
lui principal Gheorghe 
Domnișorii și Virgil Chir- 
cu. A fost executată cu

C.C.S.M. Petroșani. In 
cadrul laboratorului 
de electrosecuritate, in
ginerul Mihai Pusac și 
tehnicianul 
VVersanschi, 
fricțiune pe 
eșantion de 
losit în
fluxurile de transport.
Foto: Șt. NEMECSEK

Carol 
verifică la 
tambur, un 
bandă fo- 

subteran la

forțe proprii, din sector și, 
cu ajutorul ei, se recupe
rează „90 la sută din ele
mentele de strîngere a ar
măturilor. A fost prezen
tată și la ultima expoziție 
municipală de creație teh- 
nico-științifică și s-a bu
curat de aprecieri unanime. 
De cînd este utilizată, a 
adus sectorului economii de 
peste 150 000 lei.

Una dintre preocupările 
permanente care stau în a- 
tenția conducerii sectoru
lui este activitatea preven
tivă, de întreținere a 
utilajelor. Un exem
plu. La nivelul sectorului, 
există un muncitor care are 
o singură sarcină — aceea 
de a executa lucrări de 
ungere, gresare, completa
rea uleiului în reductoare. 
Tot astfel, fluxul de trans
port (cele 7 benzi, de pes
te 500 m) este întreținut, 
de 4 lăcătuși, care răspund

efectiv de buna 
ționare. In cazul 
mentului de susținere, 
lăcătuși, buni meseriași, 
ocupă numai cu partea hi
draulică a stîlpilor. Așa
dar încă o idee eficientă 
— specializarea pe operații, 
ceea ce conduce la o bu
nă gospodărire a dotării 
tehnice, la creșterea răs
punderii oamenilor.

Producători, proprietari, 
beneficiari. La sectorul I 
oamenii sînt conștienți de 
tripla lor calitate. înțeleg 
că fiecare kilogram de fier 
costă, atîrnă în „balanța" 
realizărilor. Și, încă o con
cluzie: cine „merge" bine 
la cărbune, are rezultate 
bune și la recuperare, re- 
condiționare, refolosire. 
Sectorul I a extras, în plus, 
pe primul trimestru peste 
6000 tone de cărbune. Ceea 
ce înseamnă că, cine-i bun, 
e bun în toate!

lui func- 
echipa- 

2 
se

10 
în

ca-

I
I
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Dan PETRILEANU

Schimb 
de experiență

Elevii Școlii populare de 
artă din Tg. Jiu, clasele 
de actorie și regie, au fost, 
ieri, oaspeții Teatrului de 
stat Valea Jiului. Utilul 
6chimb de experiență cu 
profesioniștii, în materie 
de regie, 
eretariat 
completat 
artiștilor 
miera comediei „Un bărbat 
și mai multe femei", pusă 
tn scenă de tinerii absol
venți ai I.A.T.C., Magda 
Catone și Claudiu Bleonț. 
Același spectacol figurează 
și astăzi (ora 19) pe afișul 
teatrului minerilor din Va
le. (I.V.)

scenografie, 
literar, a 
de participarea 

amatori la pre-

Duminică, 15 aprilie
8.30 Teleșcoală.
9,00 Almanahul familiei.
9.30 De strajă patriei.

10,00 Muzica pentru toți,
10.30 Viața satului, (p.c.)
11,45 Lumea copiilor.
12.30 Telefilmoteca de

ghiozdan: Arabela.

13,00 Album duminical, 
(p.c.) Din cuprins:

— Telex.
— Mic concert de prînz.
— Sub cupola circului.
— Un albastru infinit. 

Film muzical.
— Cascadorii rîsului.
— Flori din porți de 

Maramureș. Muzică 
populară.

— Farmecul primăverii. 
Balet.

14.30 Desene animate.
— Pe poteca din Vilcea. 

Cîntece.
— Drumuri printre a- 

mintiri. Povestea u- 
nei voci: Silvia Chi- 
COȘ,

— Un zîmbet... în vîr
ful peniței. Caricaturi 
de sezon.

— Oaspeți ai Bucureș- 
tiului: grupul Flairck 
(Olanda)

— Secvența telespecta
torului.

16,15 Imagini contempora
ne din R.P.D. Core
eană.

Accelerarea ritmului de lucru
(Urmare din pagina 1)

leri s-a tras primul tur de manivelă la filmul 
„Credit pentru o speranță**, inspirat din realitățile 
sociale ale Văii Jiului, din viața și munca mineri
lor. Scenariul aparține scriitorului Dumitru Dem 
lonașcu. Printre protagoniști, actorii Boris Ciornei, 
Constantin Brînzea, Ioan Lupu, George Buznea, Cor
nel Dumitraș, Constantin Cojocaru, lea Matache, 
Tora Vasilescu, Lucian Botez, Dumitru Drăcea, Ni- 
colae Gherghe și alții. Operatorul filmului — Cris
tian Muller. (M.B.)

16.40 Micul ecran pentru 
cei miei.

17,00 Telesport
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal, (p.c.)

— Sport.
19.20 Cîntarea României, 

(c.) Concursul cînte-
cului politic pentru 
tineret.

20,00 Telecinemateca. (c) 
întoarcerea marina
rului.

21,35 Pe aripile cîntecului 
și dansului.

21.50 Telejurnal, (p.c.)

Luni, 16 aprilie
20,00 Telejurnal, (p.c.)
20.20 Orizont tehnico-știin- 

țific.
20.40 A patriei cinstire — 

Emisiune de muzică 
și versuri.

20.50 Să dăm viață vieții.
21,00 Film românesc în se

rial — Ecranizări du
pă opere literare, (c) 
Atunci i-am condam
nat pe toți la moarte 
— producție a studiil- 
rilor cinematografice 
„București". Partea I.

21,45 Stop-cadru pe mapa
mond.

22,00 Țara mea, frumoasă 
floare! — Melodii 
populare, (c)

22.20 Telejurnal, (p.c.) 4

Marți, 17 aprilie
15,00 Telex.
15,05 Clubul tineretului.
15,35 Siria: Coordonatele 

dezvoltării — docu
mentar.

15,55 Viața școlii.
16.20 Ecran de vacanță — 

Desene animate.
20,00 Telejurnal, (p.c.)
20.20 Actualitatea în eco

nomie.
20,30 Tribuna experienței

parține A.U.T.L.) s-a asi
gurat motorina, pentru cele 
două utilaje grele (aparți- 
nînd S.U.T. Livezeni) nu 
s-a asigurat motorina. Deci, 
cu alte cuvinte nu știe stin
gă ce face dreapta. La ce 
s-o fi trimis o autobascu
lantă de 16 tone acolo unde 
nu-și putea găsi întrebuin
țare ?

Iată 
nizare 
te pe 
nu se 
lucru pe șantier nu se asi
gură decît pe liîrtie,
.programele" 
mereu 
te**. De 

sîmbătă pînă 
jele grele de 
tier nu funcționează. Sînt 
uneori săptămâni în care, 
practic nu se face nimic 
cu aceste utilaje timp de 
3—4 zile! Or, lucrările de 
canalizare, de sistematiza
re, de la spațiile comercia
le aflate la parterul noilor 
blocuri sînt mult rămase 
în urmă, și se impun mă
suri urgente tocmai pentru 
recuperarea restanțelor, a- 
cum, cînd condițiile de lu
cru sînt bune pe șantiere!

Pe același șantier, la 
blocul 33, aflat în execuție

probleme de orga- 
care se cer rezolva- 
acest șantier. Dacă 
rezolvă, ritmul de

prin 
întocmite și 
„reprograma- 
regulă, de 
marți, utila- 

pe acest șan-

la cel de-al patrulea nivel, 
la structura de rezistență 
întîlnim un alt fapt semni
ficativ. Maistrul Roman Be- 
nea și Paraschiv Frîncu, 
șeful echipei de instalatori 
priveau doi instalatori care 
spărgeau cu șpițul și cu 
b a r o s u 1, în planșeul 
de la parter, pentru a fa
ce loc de montaj țevilor de 
la instalația de încălzire. 
„Povestea e veche și nu 
s-a rezolvat în pofida in
sistențelor noastre, ne-a 
spus cu năduf Paraschiv 
Frîncu. Panourile turnate 
la poligonul pentru prefa
bricate de la Livezeni (po
ligon care aparține aceleiași 
întreprinderi!) nu au, la 
sosire pe șantier, găurile 
prevăzute prin proiect pen
tru rețeaua de 
instalații. Se irosește 
munca oamenilor, se slă
bește structura de rezisten
ță datorită comodității ce
lor ce execută panourile 
prefabricate. Am ridicat 
problema aceasta și în ul
tima adunare generală a 
reprezentanților oamenilor 
muncii, dar se vede că 
degeaba".

De ce se întîlnesc astfel 
de „probleme" nu numai 
pe acest șantier? Vom re
veni, pe firm cauzelor!

. FUNICULAR. Brigada 
| lui Vasile Pop, de la 
• Sectorul forestier Iscroni, I a montat în numai 
Izile, un funicular

parchetul Galbena-Pur- 
Icaru din Șurean. In a- 

cest fel pe distanța de 1 600 m se elimină trans
portul cu mijloacele au
to, rezultă deci econo
mii de combustibil, se 
înlătură cheltuielile pen
tru întreținerea căilor 
de acces în parchet, în 
plus crește productivi
tatea muncii.

TOCILARIE. In
drul unității de repara
ții instalații electrice, de 
la parterul blocului IA, 
de pe artera principală 
a reședinței noastre de 
municipiu, va funcțio
na un atelier de tocilă- 
rie.

AUTO. In zilele urmă
toare, cinci autocamioa
ne ale A.U.T.L. Petro
șani vor funcționa con- 

| sumîpd gaz. In acest fel 
(numărul autovehiculelor 

alimentare cu gaz va 
spori la 24, urmînd ca, 
în viitor, alte 14 auto
buze să asigure ruta Pe
troșani — Lonea, în a- 
cest fel asigurîndu-se o 
substanțială reducere a 
consumului de motorină.

OMAGIALA. „Cupa V. 
Vlădulescu", competiție 
omagială de masă orga-, 
nizată de formația Sal- 
vamont din Petroșani, 
cheamă mîine, la ora 17, 
pe iubitorii schiului al
pin în Paiîng.

DE IERI, în cartierul 
Aeroport din Petroșani 
s-a redeschis unitatea 
Alimentara nr. 32. Com
plet renovată, unitatea 
și-a extins spațiile pen
tru vînzare, cuprinzând 
în prezent și locul fostei 
unități de ti*<tile-trieo- 
taje. S-au asigurat astfel 
condiții mai bune de 
desfacere a mărfurilor 

| alimentare în această 0- 
nitate intens frecventată 
de cumpărători, dîndu-se 
curs unei propune 1 fă
cute de cetățeni. (VS.)

Rubrică realizată de 
Ion VULPE

I
I
I
I
I

I
I

I

I
I
i
i

I
i
I
I
I
I
I
l
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
i

I
I

I va informăm!

zațiilor de partid 
privind dezvoltarea 
spiritului critic.

15,15 Popas în Zimbabwe.
15.30 Emisiune în limba 

maghiară, (p.c.)
20,00 Telejurnal, (p.c.)
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20.30 Laudă patriei. Emi

siune de cîntece.
20,40 Forum politico-ideo

logic.

PROGRAMUL ȚV
wuuunuHmuiiiHiiuimiiHiiiiiiiimiiiiiitiiiuiuiiiiiutti

— Orizonturile nou
lui.

20,45 Teatru TV. (c.) —
Florile amintirilor 
noastre, de Constan
tin Munteanu.

22,00 Videoteca internațio
nală. (c.)

22,20 Telejurnal, (p.c.)

Miercuri, 18 aprilie
15,00 Telex.
15,05 Consultații în spriji

nul învățământului 
politico-ideologic.

— Critica și autocritica
— forță motrice în 
dezvoltarea societății 
socialiste. Sarcinile 

, organelor și eigani-

20,55 Film artistic, (c.) Da
că ne vom intilni — 
Premieră pe țară. 
Producție a studiou
rilor poloneze.

. 22,20 Telejurnal, (p.c.)
— Sport.

. £
Joi, 19 oprilie

15,30 Telex.
15.35 Ecran de vacanță. 

Desene animate.
15,45 Studioul tineretului.
20,00 Telejurnal, (p.c.)
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20.35 Mult mi-e drag unde 

trăiesc! (c.) Melodii 
populare.

20,50 Marea forță a unită
ții de acțiune a cla
sei muncitoare.

— 40 de ani de la rea
lizarea Frontului U- 
nic Muncitoresc.

21,10 Film — Tovarășii —; 
prima parte.

21,55 Concursul cîntecului 
politic pentru tineret.

22,15 Telejurnal, (p.c.)

Vineri, 20 aprilie
15,00 Telex. s
15,05 Agronomia TV.
15.20 Viața culturală.
15.40 La volan.
15.30 Emisiune în limba 

germană, (p.c.)
16.20 Ecran de vacanță. De

sene animate.
20,00 Telejurnal, (p.c.)
20.20 Actualitatea în econo

mie.
20.40 Împliniri și perspec

tive.
21,10 Cadran mondial, (p.c.)
21.30 Telefilmoteca de aur 

— Medalion teatral 
și cinematografic Lu
cia Sturza-Bulandra.

22,15 Telejurnal, (p.c.)

Sîmbătă, 21 aprilie
13.30 Telex.
13,35 La sfîrșit de săptă

mînă. (p.c.) 
Din sumar:

— Gala desenului ani
mat.

— Cîntece de pe la noi.
— Șah.
— Autograf muzical,
— Mereu împreună — 

reportaj.
— Comoara din adân

curi.
— Armonii... Melodii 

cunoscute.
— Marile momente ale 

baletului.
— Tablouri din... viață

— reportaj.
— Magnetoscop mu

zical.
— Surpriza muzicală a 

emisiunii.
— Muppets.

16,35 Spiritul creator — 
Izvorul forței teoriei 
revoluționare. 114 ani 
de la nașterea lui V, 
I. Lenin.

16,45 Săptămînă politică.
19,00 Telejurnal. (p.c.)
19,20 M-am născut în 

România — emisiune 
muzicală.

19,30 Teleenciclopedia.
20,00 Film serial — Un au

gust în flăcări,
20,50 Cascadorii rîsului.
21,00 Primăvara rîde, cîntă 

și dansează! Specta-, 
col de varietăți cu 
public, (c.) „

22,00 Telejurnal, (p.c.) f
— Sport.

22,15 Romanțe și melodii 
de neuitat.



vineri, îs aprilie im* Steagul roșu

Porțile 
orașului

Descinderea in orașul 
Petroșani — reședința 
municipiului nostru — se 
face prin două porți ru
tiere marcate de podu
rile de peste Jiul de Est 
și Jiul de Vest, și una 
feroviară (gara Petro
șani). Șoseaua Livezeni- 
lor și cea a Dărănești- 
lor oferă prilejul trece
rii în revistă a unor im
portante obiective in
dustriale în primul rină, 
surprinzînd coordonate
le unui oraș în plină 
dezvoltare economică și 
edilitară. . ,

Gara — poarta fero
viară —• este un edifi
ciu vechi care, e drept, 
iși împrospătează pe
riodic „ținuta", dar pen
tru ca să fie, atît gara

Vă sugerăm
cît și peronul, cît mai 
primitoare, am sugera 
următoarele: montarea 
robinetelor la eișmeaua 
de pe peron, promovarea 
elenjentului ornamental 
cu aspect artistic și de 
protejare; a stilpilor de 
pe peron, afișarea unor 
tablouri, grafice, foto
montaje noi și curățirea 
permanentă a ramelor 
și sticlelor, construirea 
înspre colonie a unor 
scări din beton sau că
rămidă pe porțiunea pe 
care se circulă, amena
jarea și întreținerea zo
nelor verzi din spatele 
gării și tot aici nivelarea 
drumului etc.

Prin aceste porți so
sesc zilnic în oraș mii 
de călători, dar mult 
mai mulți sînt in trece
re, pUrtînd cu ei imagi
nea Unui oraș aflat în 
plin proces de recons
trucție, cu multe elemen
te specifice marilor ora
șe — teatru, casă de 
cultură, magazin univer
sal, stadion etc. — ce-și 
propune sub acest as
pect integrarea armo

nioasă a urbei in peisa
jul natural al acestor 
frumoase plaiuri monta-

Mircea MUNTEANU

Dacă plătim cu promptitudine...
Asociația de locatari nr. 

7 Petrila cuprinde noul și 
modernul cartier „Tudor 
Vladimirescu". Intrucît a- 
numite stări de lucruri din 
această asociație au deve
nit acute, am solicitat to
varășului loan Naghi, pre
ședintele ei, unele explica
ții. Iată punctul dumnea
lui de vedere.

— întreg cartierul nos
tru este servit, în ceea ce 
privește, încălzirea și apa 
caldă, de centrala termică 
nr. 7,, administrată de 
E.G.C.L. Petrila. Acest pa
tronaj, conform statutului 
asociațiilor de locatari, ar 
trebui să includă o cola
borare strînsă, în scopul 
rezolvării. tuturor proble
melor, cu întreprinderea 
de mai sus. Dacă treburile 
ar merge bine, n-am avea 

nimic de reproșat, dar mulți 
dintre fochiști în perioada 
rece, nu-și făceau datoria, 
fapt ce stîrnește nemulțu
miri în rîndul locatarilor. 
Dar, cu încălzire sau fără, 
cu apă caldă sau făifi, con
form facturilor trimise de 
E.G.C.L., noi, locatarii, plă
tim ca și cum lucrurile ar 
merge foarte bine. ,

- Instantaneu din cadrul raionului artizanat al complexului comercial „Jiul" 
din Petroșani. Foto: Șt. NEMECSEK

Alimentația și sarcina
Din timpurile străvechi 

și pînă astăzi, în lume s-au 
născut aproximativ același 
număr de băieți și fete, cu 
un ușor avantaj de partea 
băieților: 105—107 băieți 
la 100 fete. Proporția pa
re admirabilă șl cu toate 
astea sînt familii care-șl 
doresc (mai mult sau mai 
puțin teiotiVat) să aibă bă
iat și au fetiță sau in
vers. '

Problema dirijării sexului 
care urmează să fie con
ceput s-a pus de multă • 
vreme, rezolvarea ei fiind 
considerată ca un vis an- ■ 
cestral al umanității. ___ ____ -- - -

Astfel, pentru Aristotel, din cazuri, familiile bă’ieți- 
vîntul de Nord era a- 
ducător de băieți, iar cel 
din Sud — de fete. In e- 
vul mediu, a fost în mare 
vogă doctrina după care 
luna plină favorizează pro
crearea de băieți, în timp 
ce fetele se procrează mai 
ales pe lună nouă. încercări 
de a dirija sexul pe baze

■ științifice s-au făcut nu
mai după descoperirea me- 

- canismului genetic. In ul
tima vreme specialiștii au 
făcut o nouă descoperire și 
anume legătura dintre me
tabolismul mineral al or
ganismului mamei și de.

O stare asemănătoare se 
manifestă și. în privința gu
noiului și a zgurei. Factu
rile vin regulat Ia asociație, 
dar containerele rămîn ne
transportate, fapt care, du
pă cum se știe, înseamnă 
mizerie și „miasme". In ceea 
ce privește zgura, aceasta 

-este ridicată, în cea mai 
mare parte,' de către șan
tierele de construcții și al
te întreprinderi. Dar 
E.G.C.L. Petrila trimite a- 
sociației facturile.

O altă problemă: știm că 
după prima recepție, timp 
de un an de zile, defecțiu
nile apărute la blocuri tre
buie remediate de cons
tructor. La Petrila se pro
cedează altfel. Insistențele 
noastre au primit astfel de 
răspunsuri: . „Remediem 
conducta de canalizare de 
la scara a IlI-a a blocului 
39 A dacă plătiți 100 de 
lei".

Noi; locatarii avem nevoie 
de căldură, apă caldă și al
te prestații. Dacă le plă
tim cu promptitudine, tre
buie să și beneficiem de 

: ole. : J

loan Dan BĂLAN

terminarea sexului la ur- dole, ciocolată (fără lapte), 
mași: dacă în organismul supe și 
matern predomină in mo
mentul concepției sodiul și ceață.
potasiul, se va naște bă- lei vegetal, conserve de le- 
iat; dacă predomină calciul gume în saramură și oțet. 
și magneziul se va naște “ ‘ .............
fată.

Pornind de la această i- 
dee, un grup de savânți i- 
talieni au studiat problema

au
tip fel ouăle, apele minerale

obi- ealcaroase, salata verde, fa-.
50

nu-

în mod aprofundat. Ei 
realizat o anchetă de 
retrospectiv, analizînd 
ceiurile alimentare la 
de familii care aveau 
mai băieți Și ale altor 50 
de familii care nu aveau 
decît _ fete. In _ 80 la sută

PENTRU VIITOARELE 
MAME

lor urmau în mod inconș
tient un regim alimentar 
foarte sărat, iar cele cu 
fete Un regim cu predomi
nanță alcalină. De la an- . .. .__ .
chetă s-a trecut la expe- castraveți, fructe proaspe. 
riență în clinici specializa
te, atît în Canada cît și 
în Franța. Procentul reu
șitelor a fost mai ridicat 
de 81 la sută. Ca urmare, 

des-a tras concluzia 
terminismul ionic 
mării sexelor este 
tate și că printr-un regim 
ținut de mamă înainte de 
procreare, pe o durată de 
cel puțin două luni și ju
mătate, se poate determi
na, în peste 80 la sută din 
cazuri, sexul copilului. Du
pă ziarul „Le Monde", re
gimurile necesare ar fi ur
mătoarele: portocalele, fructele usca

te, murăturile de orice fel, 
supele și ciorbele.

Bineînțeles, un regim sau 
alțul se poate începe nu
mai eu avizul medicului și 
se ține sub supravegherea 
medicului pe toată durata 
sa.

că
al for- 
o reali-

Pentru zămislirea de bă
ieți: ceai, cafea, suc de 
fructe, ape minerale sodice, 
came de toate felurile, 
peștele, pîinea, produsele de 
patiserie, cartofii, ciuperci
le, fasolea albă uscată, soia, 
porumb boabe și altele, toa
te fructele proaspete, pru
nele și caisele uscate, mig-

■ GHEORGHE SAUCA, 
Vulcan: In urma sesizării 
dv., cu privire la defi
ciențele în alimentarea cu 
apă caldă și căldură a a- 
partamentelor din blocul 
F4, Consiliul popular ăl 
orașului V Alcan a verificat 
împreună cu E.G.C.L. cau- ' 
zele faptelor semnalate. Au 
fost depistate o serie de 
defecțiuni la rețelele 
cundare dintre bloc 
punctul termic, care o da
tă înlăturate, au asigurat 
distribuția căldurii în bio- 
cul F4 și . celelalte blocuri

se- 
și.

ciorbe,
z a h ăr, miere, . dul- 

, gem, margarina, u-

Toate aceste alimente trebuie 
să fie cit mai sărate. Sînt 
interzise: laptele și . orice, 
produse lactate, precum și 
orice alimente în compozi
ția cărora intră laptele; la 

solea verde, spanacul, nu
cile, castanele, cacao, cioco
lată cu lapte, orice, deser
turi, supe care conțin lap
te,

‘Pentru zămislirea fete
lor: laptele, toate produse
le lactate și nesărate, suc 
de mere, de struguri, ape 
minerale ealcaroase, 120 gr. 
de carne de vacă sau pa
săre pe zi, pește oceanic, 
ouă și toate preparatele 
din ouă, brînzeturi, orez, 
paste. făinoase, . legume 
proaspete sau conservate, 
fasole verde, mazăre, ri
dichi, morcovi, ceapă, țelină, 

te (numai o porție pe zi), 
zahăr, miere, dulceață, unt 
sau margarina. Toate pro
dusele consumate trebuie 
să fie fără sare. Se inter
zic: cafeaua, ceaiul, cioco
lata, apele minerale sodice, 
lichidele, berea, jambonul 
și orice carne conservată,’ 
afumată, sărată,..uscată; la 
fel peștele sărat, brînzetu- 
rile sărate, pîinea sărată, 
produsele de patiserie să
rate, sfecla, varza, tomate
le, fasolea albă uscată, po
rumbul boabe, piersicile, 
bananele, caisele, cireșele,

Vicența URSEI, 
dietetician

RĂSPUNDEM
care se alimentează cu a- 
gent termic de la P.T. 5.

H IOSIF POTEMPA, Lu
peni: Unitatea care v-a a- 
cordat, pînă la termoficare, 
cele două bonuri- pentru 
cărbuni alocație treb uie să 
continue să vireze acum, 
asociației de locatari' din 
care faceți parte, contrava
loarea cărbunelui, adică în 
jur de 1400 lei. in cazul 
dv., mina Lupeni, de la

Metamorfoza unei 
unități comerciale

Timp îndelungat, uni
tatea de legume-fructe nr. 
22 din Lupeni (din fața 
blocului 200) a fost de
parte de a atrage eumpă- 

i rătorii. Mulți, foarte mulți 
; cetățeni, din perimetrul 
i acestei zone, preferau să 
I se deplaseze 1—2 km, pî- 
i nă la altă unitate pentru 
i a se aproviziona cu legu- 
| me și fructe.- ■ ■

Din august 1983 a ve
nit în această unitate Ilie 
Stan (de la o unitate din 
Vulcan). In acel moment 
a început. noua existență 
a unității amintite, fiind 
reparată, reamenajată, i- 

; gienizată, cu o curățenie cu 
totul și cu totul aparte, 
unitatea li se pare ldca- 
tarilor din cartier de ne
recunoscut. De unde, mai 

! înainte unitatea nu-și fă
cea planul, din august 
realizările indică' depășiri Al. TĂTAR

Scrisori sosite la redacție
Rezolvare mult apreciata

In cel mai mare cartier 
al Petroșaniului, Aeroport, 
a . fost rezolvată complet 
problema schimbării buteli
ilor de aragaz. Cu cîtva 
timp în urmă; dînd ? curs 
unei propuneri venite din 
partea cetățenilor, Consi
liul popular municipal a 
organizat în strada Unirii 
din acest cartier un punct 
pentru schimbarea buteli
ilor de ' aragaz. Aici se 
schimbă, lunar, în medie, 
2 200 de butelii. Procedeul 
este simplu: se aduc bute
liile goale și, la 2—3 zile, 
sînt schimbate cu altele 
pline, la prețul dew41 de 
lei.

Dincolo de
Cunoaște toată lumea că 

la-, ieșirea din incinta I.M. 
Uricani există o stație de 
autobuz, atît pentru auto
buzele ce servesc liniile lo
cale, cît și pentru cele 
interurbane. Spre surprin
derea tuturor, conducăto
rul autobuzului cu nr. 5132 
de pe ruta Petroșani — 
Uricani, văzînd că stația 

este aglomerată cu mineri, 
în zilele de 31 martie și 4 
aprilie, orele 15, respectiv 
— 15,30, și-a format din 
proprie inițiativă o nouă 
stație, adică a oprit cu 
vreo 70 m mai jos de punc
tul stabilit. Aici au cobi?.

O destinație utilă
In incinta Alimentarei 

nr. 290 din noul centru ci
vic al orașului Lupeni, de 
aproape 2 arii de zile, zac 
într-o ladă, cîteva mii de 
ziare, văzute de toată lu
mea, numai de cei care tre- 

CITiTORnOR”
care spuneți că ați primit 
pînă acum cărbunele. Ur- 
mînd ca mina să debiteze, 
la sfîrșitul anului, I.C.M.M. 
Petroșani, suma ce v-a a- 
cordat-o. Din partea 
I.C.M.M. există acceptul 
pentru rezolvarea problemei 
în acest mod.
■ GHEORGHE D. LĂZĂ- 

RESCU, com. Corbu, jud. 
Olt (abonat la ziarul nos
tru): Am întreprins (la poș-

medii de plan de pește I 
50 000 lei lunar. Un co- 1 
merț civilizat, o aprovizio-? f 
nare ritmică, abundentă f 
și variată, prezentarea fă- 
ră cusur a mărfii, iată L 
modul de lucru al noului :■ 
gestionar și al celor două I 
vânzătoare,. Elena Beciu 
și Niculina Dovleac.

Și în acest an, cifrele î 
susțin aceste afirmații: o j 
depășire a planului de ; 
vin zări, de la începutul 
anului, de peste 40 000 lei. 
Dacă mai adăugăm Ia a- 
ceasta faptul că tot mai j
mulți cumpărători trec ;
pragul unității și pleacă I
pe deplin mulțumiți de 
modul în care sînt serviți, j'
putem sublinia că s-a pe-; f 
trecut o metamorfoză lău
dabilă a acestei unități, 
devenită la unv moment 
dat pur și simplu inutilă.

Această măsură a 'dRlst 
foarte bine primită de lo
cuitorii străzilor Unirii, In
dependenței, Aviatorilor și 
celorlalte care se aprovizio
nează de ia punctul la ca
re ne referim. O aprecia
bilă contribuție la respec
tarea programului punctu
lui de distribuire, la ține
rea evidențelor necesare 
aici au tovarășii Iosif Ră- 
chițeanu și Cătălina Njeo- 
lae. Ar fi bine dacă s-ar 
organiza asemenea centre 
și în alte puncte ale ora
șului nostru.

P. GĂINĂ, 
'' Petroșani <

a fi corect
rit călătorii, iar cîhd m:- 
nerii au format un șir pen--' 
tru a ajunge în :fugă; la . 
autobuzul oprit dincolo de , 
stație, șoferul a pornit în
cet mașina, fără să permi
tă minerilor să urce. 
ceasta se petrecea în con
dițiile în care autobuzul nu 
era decît pe jumătate or, 
cupat. Mai mult decît atîtț 
șoferul a deschis «geamul 
și s-a adresat tăios mine- , 
rilor: „Ce-vreți 7 Aveți lo-,- 
cala!". Apoi a tras geamul 
satisfăcut și a plecat.

Flavius SPRIESCU, 
Uricani

buie nu. Desigur, jiu mai 
sînt bune decît pentru.... 
punctele de achiziționare a 
materialeior refolosibile. Să 
li se dea măcar; faceastă 
destinație. (A.M.) v

ta din Petroșani; fevident) 
cercetarea cauzelor riepri- 
mirii unor numere ale zia
rului „Steagul roșu", . kJ 
care sînteți abonat, și a în- 
tîfzierilor cu care primiți 
ziarul, în general. Așteptăm 
rezultatul demersului făcut 
și răspunsul scris ril Ofi
ciului municipal de poștă și 
telecomunicații «Petroșani. 
In raport de acest rezultat, 
vom vedea dacă e sau nu 
cazul să ne adresăm și 
altor organe. Vă vom infor
ma la timpul potrivit
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Vizita de prietenie a tovarășului Nicolae Ceausescu
în Republica Socialistă
Convorbiri oficiale

Federativă Iugoslavia
Cer e m o n i a sosirii

(Urmare din pag. I)

Totodată, tovarășul Mika 
Șpiliak și-a manifestat 
satisfacția de a se reîntîl- 
ni cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și de a avea un 
nou schimb de vederi, ce 
se înscrie în cadrul larg 
al contactelor și consultă
rilor româno-iug.islave la 
nivel înalt, care au impulsi
onat puternic întregul pro
ces de dezvoltare a rapor
turilor dintre cele două 
state socialiste, vecine și 
prietene.

Tovarășul Nic b l a e 
Ceaușescu a mulțumit, în 
numele său și al tovarășei 
Elena Ceaușescu, pentru 
invitația de a vizita Iu- 

: goslavia, pentru primirea 
i ospitaliera ce li s-a făcut,

■ arătînd că vede în aceas- 
4 ta o expresie a sentimen- 
î telor de stimă și prietenie 
‘ ce și le nutresc reciproc
popoarele noastre.

Profund încredințați că 
Schimburile de păreri ce

■ le vor avea în aceste zile, 
■_ înțelegerile ce vor fi con
venite vor deschide noi 
perspective colaborării ro- 
mâno-iugoslave, tovarășii

tNicolae Ceaușescu și Mika 
■Șpiliak au procedat la am
ple convorbiri, care au

j re- 
mersul 

socialiste în

prilejuit o informare 
tciprocă privind i- 
construcției 

fcele două țări, la o anali
ză aprofundată a evoluți- 

i ei actuale și viitoare a re
lațiilor bilaterale.

Cei doi președinți au 
apreciat că raporturile 
dintre România și Iugosla
via s-au extins si îmbo
gățit continuu, prin trans
punerea în viață a hotărî- 
rilor stabilite la cel mai 
înalt nivel. S-au eviden
țiat, în acest sens, progre
sele înregistrate în pro
movarea colaborării pe tă- 
rîm politic, economic, teh- 
nico-științific și cultural. 
Totodată, pornindu-se de la 

dis- 
do-

care 
celor 
prioritățile 
de dezvol- 

a

posibilițățile de 
pun economiile 
uă țări, de la 
programelor lor 
tare economico-socială

fost subliniată necesita
tea de a se acționa, în 
continuare, pentru ampli
ficarea și mai puternică a 
colaborării româno-îugo- 
slave, pentru creșterea pu
ternică, prin eforturi co
mune, a volumului schim
burilor economice și a co
operării în producție, în
deosebi în domeniul ener
geticii, chimiei, metalur
giei, electronicii, construc
ției de mașini, precum și 
în alte domenii de interes 
comun. S-a subliniat, de 
asemenea, importanța lăr
girii legăturilor în dome
niul științei, culturii, artei 
și în alte sfere de activi
tate. S-a subliniat că a- 
ceasta este în interesul 
dezvoltării ambelor țări, 
al cauzei păcii, destinde
rii și colaborării interna
ționale.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Mika Șpiliak 
au stabilit ca organele de 
resort și ’Comisia mixtă ro- 
mâno-iugoslavă de cola
borare economică și teh-, 
nico-științifică și ministe
rele de specialitate din ce
le două țări să examine
ze căile și posibilitățile 
concrete de creștere mai 
puternică a schimburilor 
economice,.a colaborării și 
cooperării româno-iugo- 
slave. De asemenea, s-a 
subliniat necesitatea de a 
se trece la pregătirea unui 
acord program de lungă 
durată, care să dea o per
spectivă largă colaborării și 
cooperării economice ro- 
mâno-iugoslave.

In cadrul convorbirilor 
s-a făcut, de asemenea, un 
schimb de păreri în legă
tură cu mersul construc
ției socialiste în cele două 
țări, cu rezultatele obți
nute în dezvoltarea eco- 
nomico-socială și cu preo
cupările Actuale și de vi
itor ale României și Iugo
slaviei.

Convorbirile s-au desfă
șurat într-o atmosferă de 
prietenie, înțelegere și 
stimă reciprocă, sub sem
nul dorinței comune de a 
dezvolta și aprofunda re
lațiile româno-iugoslave.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a sosit într-o 
vizită de prietenie în R.S.F. 
Iugoslavia, la invitația pre
ședintelui Prezidiului Re
publicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, tovară
șul Mika Șpiliak, și a pre
ședintelui Prezidiului ~ 
mitetului / Central al 
unii Comuniștilor din Iu
goslavia, Dragoslav Mar- 
kovici.

Ceremonia sosirii a avut 
loc pe aeroportul orașu
lui Osijek, important cen
tru economic al Republi
cii Socialiste Croația.

La ora 10,45 — ora loca
lă — avionul prezidențial 
a aterizat. La coborîrea din 
avion, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați 
cu deosebită căldură de to
varășul Mika Șpiliak, pre
ședintele Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Mi
ka Șpiliak și-au strîns 
mîinile cu multă căldură 
și prietenie. Cu deosebită 
stimă i-au fost adresate a-

Co-
Uni-

deceleași cordiale urări 
bun venit tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Tovarășului Ni c o 1 a e 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu le-au fost pre
zentate persoanele oficia- 

. le venite în întîmpinare.
O gardă militară a pre

zentat onorul. Au fost in
tonate imnurile de stat ale 
României și Iugoslaviei.

De la aeroportul din 
Osijek, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășul Mika Șpi
liak, s-au îndreptat spre 
reședința ce le-a fost re
zervată, la Karadjordjevo.

In principalele localități 
străbătute, numeroși locu
itori ai acestor 
au salutat 
cordialitate, cu sentimen
te de aleasă prietenie, pe 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, expri- 
mîndu-și, prin gesturi
spontane de prietenie,
bucuria de a-i avea ca oas
peți dragi.

La reședința oficială de* 
la Karadjordjevo, tovară
șul. Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au avut cu to
varășul Mika Șpiliak o con
vorbire prietenească,

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Tess, I—II; U- 
, nirea: B.D. la munte Și 
■ la mare; Paringul: Mie- 
; zul fierbinte al pîinii.

LONEA: Baloane de 
1 curcubeu.
I ANINOASA:
I fără soare.
| VULCAN —
I rul: Drumul spre victo

rie, I—II.
LUPENI — Cultural: 

I Căruța cu mere. 
I URI CÂNI: Fructe
I pădure.

tovarășa

meleaguri
cu deosebită

Plecarea din Capitală
(Urmare din pag. I)

cooperării economice 
ternaționale, de alte 
soane oficiale.

Ceremonia plecării 
desfășurat la aeroportul O- 
topeni.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați de tovarășul

in- 
per-

s-a

Constantin Dăscălescu, de 
alți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat.

Pionieri români și iu
goslavi au oferit tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu 
buchete de flori.

La ora 10,30, aeronava 
prezidențială a decolat, în- 
dreptîndu-se spre R.S.F. 
Iugoslavia.

Dineu oferit 
înalților oaspeți români

în onoarea

DEJUN
gene- 

Comu-

!îoi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au luat parte 
la un dejun oferit în o- 
noarea lor, la Palatul din 
Karadjordjevo, de tovarășul 
Mika Șpiliak, președintele 
Prezidiului Republicii So-

cialiste Federative Iugo
slavia.

In timpul dejunului, ca
re s_a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prie
tenească, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Mi
ka Șpiliak au rostit toas
turi, urmărite cu deosebi
tă atenție și viu aplaudate 
de cei prezenți.

A participat tovarășul 
Mika Șpiliak, președinte
le Prezidiului R.S.F. Iu
goslavia, alte oficialități 
din țara gazdă. . '

La dineu au luat parte
care 

însoțesc în . această Vizită 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. ■

Tovarășii Dragoslav Mar
kovici și Nicolae Ceaușescu 
au rostit toasturi, care au 
fost viu aplaudate de cei 
prezenți.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar 
ral al Partidului 
nist Român, președintele

.Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa . El e n a< oficialitățile române 
Ceaușescu au luat parte 
joi seara la dineul oferit 
în onoarea lor de tovarășul 
Dragoslav Markovici, pre
ședintele Prezidiului Comi
tetului Central al Uniu
nii Comuniștilor din Iu
goslavia.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I

matematică. 15,20 Viața 
culturală. 15,40 La volan 
— emisiune pentru con
ducătorii auto. 15,50 Emi* 
siune în limba germa
nă (parțial color). 16,20 
Ecran de vacanță — De
sene animate. 16,30 Inch!- 
derea programului. 20,00 
Telejurnal (parțial co
lor). 20,20 Actualitatea în 
economie. 20,35 Concur- 

LuceafS- su^ cântecului politic pen
tru tineret (color). Selec- 
țiuhi din concert. 20,55 
Țara văzută de reporteri. 
21,15 Cadran mondial 
(parțial color). 21,35 Film 
artistic: „Bunicul”. 22,20 
Telejurnal (parțial co
lor). 22,30 închiderea 
programului.

Iubire

de

TV
15,00 Telex. 15,05 

litehnica TV.
Po-

Analiză

i 
I i i i I i 
I i 
I i 
I i

Unirea" 
Petroșani 

cu sediul în Petroșani, 
strada 30 Decembrie nr. 1A, 

încadrează de urgență, 
direct sau prin transfer,

-u- tricoteză calificată pentru funcția de 
responsabilă de unitate

încadrarea și retribuirea se face con
form Legii nr. 22/1969, Legilor nr. 12/1971 și 
57/1974.

Relații suplimentare zilnic, la biroul per
sonal al cooperativei și la telefon 42763.

>>

CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU 
MINIERĂ 

PETROȘANI
SECURITATE

anunță concurs pentru :
— un post de cercetător științific prin

cipal gr. III.
Pentru înscriere, candidații se vor pre

zenta la compartimentul personal din C.C.S.M. 
Petroșani,

Actele prevăzute în „Statutul pentru or
ganizarea activității și promovarea personalu
lui de cercetare** se depun în termen de 30 
de zile de la data publicării.

Informații suplimentare Ia telefon 41621 
interior 154.

Mica publicitate
DAN, frate, Ariada, soră, 

Nicu, cumnat, îi doresc 
scumpei lor surori si

SPORT 9 SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT 0 SPORT

LONDRA 12 (Agerpres). 
— In comentariile pe mar
ginea meciurilor din pri
ma manșă a semifinalelor 
cupelor europene de fot
bal, corespondenții spor
tivi ai agențiilor internați
onale de presă menționea
ză între altele faptul că 
marea favorită a „Cupei 
campionilor europeni”, e- 
chipa engleză F.C. Liver
pool, a obținut, pe teren 
propriu, o victorie la li
mită, eu 1—0, în fața for
mației Dinamo București.

Astfel, în comentariul 
agenției France Presse se 
scrie: „Pe stadionul „An-

în fața formației Dinamo București, F. C. Liverpool 
a obținut o victorie la

field Park", F.C. Liverpool 
a obținut un succes dificil 
în meciul cu Dinamo 
București,’echipa română 
păstrînd șanse de califi
care în finala competiției 
Fotbaliștii englezi au a- 
vut probleme în acest joc, 
în care echipa română s-a 
dovedit periculoasă pe con
traatac”.

Comentatorul agenției 
„Associated Press” remar
că: „In plină dominare a

gazdelor, marea șansă de 
a deschide scorul a avut-o 
echipa . română prin Au
gustin care, în minutul 19, 
după ce a driblat doi 
părători, a șutat 
în bară”.

Comentatorul
Reuter notează:
victoria doar cu I—0 
ținută miercuri -seara 
„Anfield Park", F.C. 
verpool are acum în 
un munte pe care va

ci-
balonul

agenției
„După 

ob- 
pe

Li-
față
tre-

limită
bui să-1 urce în tentativa 
de calificare în finala 
„C.C.E.”. Fotbaliștii' de la 
Dinamo București au prac
ticat un joc combinativ, 
care a îmbinat contraata
cul cu acțiunile de tem
porizare. Această tactică 
nu le-a îngăduit gazdelor 
să-și desfășoare jocul în 
ritmul lor obișnuit. In ciu
da incursiunilor lui John
ston și a eforturilor depu
se de Rush și Dalglish,

F.C. Liverpool a avut pu
ține ocazii clare de a în
scrie. Românii au practi-’ 
cat un bun joc defensiv, 
iar acțiunile lor de atac 
s-au dovedit deosebit de 
periculoase. Aceasta a ie
șit în evidență în minutul 
19; cîrid Augustin: a găsit 
un culoar liber, l-a depă
șit pe fundașul Lawrenson, 
a șutat spre poartă, dar 
mingea a întîlnit bara. Fă
ră îndoială că incisivul 
Augustin va pune proble
me echipei engleze și în 
meciul retur de la Bucu-

• rești”.

cumnate Brujan Maria, cu 
ocazia împlinirii a 30 de 
primăveri, multă sănăta
te, fericire și tradiționa
lul „La rnulți ani!". (501)

VIND Dacia 1100, stare 
perfectă, strada Indepen
dentei 7/10, după ora 18. 
(502)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Kiss 
Nicolae, eliberată de I.M. 
Dîlja. O declar nulă. (499)

ANUNȚ DE FAMILIE

FAMILIA Ilieș, a- 
mintește împlinirea a 3 
ani de la moartea ful- 
gerătoarea celei care 
a fost

învățătoarea 
AVRAMESCU MARIA

43 ani
Nu te vom ttlta ni

ciodată. (500)
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