
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE UNIȚI-VA! I.M. ANINOASA—piesă de bază 
in angrenajul cărbunelui 

din Valea Jiului - TREBUIE 
SĂ-ȘI REALIZEZE SARCINILE I
• Promisiunile „nu țin de cald" nimănui
• Neajunsurile se cunosc dar nu se acțio

nează ferm pentru înlăturarea lor
© Transportul — „cuiul lui Pepelea" sau 

justificare ?

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a participat 
la plenara comună a consiliilor oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară și germană

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, a parti
cipat, marți dimineața, la 
plenara comună a consiliilor 
oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară și germa
nă.

La sosirea în sală, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
fost întîmpinat cu entuziaste 
aplauze și ovații, participan- 
ții reafirmînd dragostea și 
recunoștința fierbinte, devo
tamentul profund pe care 
oamenii muncii de naționali
tate maghiară și germană 
din țara noastră le nutresc 
față de partid și secretarul 
său general, pentru condițiile 
asigurate de a participa efec
tiv, în condiții de egalitate, 
la întreaga viață politică, 
economică și socială, la con
ducerea societății, de a-și 
manifesta plenar capacitățile 
cretoare în toate sferele de 
activitate, de a se bucura din. 
plin de cuceririle socialis
mului, pentru locul demn 
ce-l ocupă în marea și uni
ta familie a României socia
liste.

în prezidiul ședinței, ală
turi de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au luat loc tova
rășii Virgil Cazacu, Constan

9 zi a educației 
moral-politice

*

I

In ansamblul manifestă
rilor din cadrul săptăminii 
cultural-educative și artisti
ce „Cintecul adincului", 
care se desfășoară — ince- 
pînd de luni — în toate 
localitățile municipiului, ziua 
a doua a fost destinată 
problematicii ideologice și 
moral-politice. Acest carac
ter l-a avut întîlnirea pio
nierilor din Petroșani (sala 
Casei de cultură) cu secre
tariatul Comitetului munici
pal de partid. „De la comu
niști învățăm cutezanța" a 
fost genericul acestei acți
uni tinerești care arată mo
delul de viață pentru purtă
torii cravatei roșii cu trico
lor, participanți entuziaști la 
multe acțiuni edilitar-gospo- 
dărești.

întîlnirea s-a încheiat cu 
un frumos și unitar specta
col de muzică și versuri ca
re a exprimat, într-o formă 

I

concentrată, disponibilitățile 
artistice și sensul educației 
pionierilor și școlarilor din 
Valea Jiului. Pe scenă au 
evoluat recitatori (Școala 
generală nr. 2 Petroșani), 
corul Casei pionierilor din 
Petroșani, montaje literar- 
muzicale (Școala generală 
nr. 6 Petrila), brigăzi artis
tice (școlile generale nr. 5 
și nr. 6 din Petroșani), or
chestra de muzică populată 
a Școlii generale nr. 6 Pe
trila, dansuri populare 
(Școala generală nr. 2 Pe
trila), grup vocal pionie
resc. Intilnirea a fost o ac

tin Dăscălescu, Janos Faze- 
kas, Gheorghe Pană, Dumi
tru Popescu, Leonte Răutu, 
losif Uglar, llie Verdeț, Ște
fan Andrei, losif Banc, Vasile 
Marin, Ștefan Peterfi, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, președintele Consiliului 
oamenilor muncii de naționa
litate maghiară, Eduard Ei- 
senburger, membru al Con
siliului de Stat, președintele 
Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate germană, 
precum și vicepreședinții 
Consiliului oamenilor muncii 
de național'tale. maghiară și 
ai Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate germană.

Au participat, de aseme
nea, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, reprezentanți ai 
organizațiilor de masă și ob
ștești, oameni de știință, artă 
și cultură.

în deschiderea ședinței a 
luat cuvîntul tovarășul Ștefan 
Peterfi, care, în numele con
siliilor oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară și 
germană, a salutat cu deo
sebită stimă, cu multă căldu
ră și bucurie prezența tova
rășului Nicolae Ceaușescu la 
lucrările plenarei comune a 
celor două consilii.

Au continuat dezbaterile 
pe marginea expunerilor pre

O ÎN TE C U L A D î NOU L UI

Poetul minier Dumitru Nichilor citește din creațiile sale ortacilor de la mina 
Liyezeni. Instantaneu de la întîlnirea membrilor cenaclului „Panait Istrati" cu minerii 
minei Livezeni.

țiune de educație moral-po- l 
litică a pionierilor care se ? 
integrează, potrivit particu- 1 
larităților psiho-fizice, în ț 
viața social-economică și j 
cultural-educativă a Văii Ji- > 
ului, ț

La Petrila a avut loc un 
schimb de experiență refe
ritor la aspecte metodolo
gice ale activității punctu
lui de documentare politi- 
co-ideofogică. A fost o ac
țiune care se înscrie in ge-

T. SPATARU 

(Continuare în pag. a 3-a)

zentate în cadrul plenarelor 
celor două consilii.

Au luat cuvîntul tovarășii 
Puskas Gheorghe, profesor 
la Institutul medico-farma- 
ceutic din Tîrgu Mureș, Mi
chael Welțer, mginer-șef da 
întreprinderea ' „Porțelanul" 
din Alba lulia, Domokos 
Geza, directorul Editurii 
„Kriterion", secretar al Uniu
nii Scriitorilor, Therese Ne- 
csasz, inspector general ad
junct la Inspectoratul școlar 
al județului Timiș, Szabo 
Bela, strungar la întreprinde
rea „înfrățirea** din Oradea, 
Paul-Mihai Berger, brigadier 
la C. A. P. Criș-Daneș, jude
țul Mureș, Dancsuly Andrei, 
profesor la Universitatea „Ba- 
beș-Bolyai" din Cluj-Napoca, 
Josef Eckenreiter, secretar 
al Comitetului județean Sibiu 
al P.C.R., și Majai Adalbert, 
președintele Consiliului ju
dețean Harghita al oamenilor 
muncii de naționalitate ma
ghiară.

în numele membrilor celor 
două consilii, al tuturor par- 
ticipanților la plenara comu
nă, tovarășul Ștefan Peterfi a 
rugat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, să ia cu
vîntul.

rmănt
| NOI APARTAMENTE. In 
I centrul Petroșaniului, con

structorii de locuințe exe
cută lucrările de fundații 
ale unui nou bloc, 51 c, cu 

' 48 apartamente, ultimul 
care se va realiza în jurul 
cinematografului „7 Noiem
brie". Blocul va fi dat în 
folosință pînă la finele a- 
nului și va cuprinde aparta
mente cu 2, 3 și 4 came
re. (A.H.)

Primit cu cele mai calde 
sentimente, cu însuflețită 
bucurie și profundă satisfac
ție, a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului a fost 
urmărită cu deosebită atenție 
și larg interes, cu deplină 
aprobare, ea fiind subliniată, 
în repetate rînduri, de pre
lungi aplauze, urale și ova
ții. Cuvîntarea se va da pu
blicității.

La încheierea cuvîntării, 
participanții aclamă din nou 
îndelung, .cu înflăcărare, pen
tru gloriosul Partid Comu
nist Român, pentru conducă
torul iubit al partidului și 
statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
patria comună, liberă, inde
pendentă și înfloritoare - 
Republica Socialistă România. 
Sînt momente care relevă 
cu puterea adevărului, a 
celei mai vii realități, coezi
unea st,-însă a oamenilor 
muncii de naționalitate ma
ghiară și germană în jurul 
partidului și al secretarului 
său general, forța și unita
tea societății noastre socia
liste.

Ședința a fost închisă de 
tovarășul Eduard Eisenbur- 
ger.

(Agerpres).

TOALETĂ DE PRIMĂVA
RĂ. In cadrul „Acțiunii pri
măvara", în Petroșani a 
început aranjarea coroane
lor arborilor ornamentali. 
In ultimele zile, personalul 
de la sera E.G.C. a făcut 
toaleta de primăvară arbo
rilor ornamentali de pe 
străzile Cloșca, Unirii și 
Păcii din Petroșani. Acțiu
nea continuă. (T.V.)

DE LA ȘCOALA SPORTI
VĂ PETROȘANI au plecat 
ieri 10 elevi, conduși de 
prof. F. Imling, care vor 
participa vineri și sîmbătă

SĂ PORNIM DE LA CITEVA DATE

De la începutul anului, I. M. Aninoasa cumulează 
o restanță de peste 25 000 tone de cărbune ; producti
vitatea muncii, pe primele două luni ale anului, nir 
s-a realizat cu peste 300 kg post ; s-au prestat apro
ximativ 10 000 posturi în plus în subteran, dar ia în
treținere ; în abataje n-au fost prestate 4 330 de posturi* 
iar pe mină s-au înregistrat aproape 8 000 absențe.

Cam acestea sînt datele. Le-am făcut cunoscute 
pentru a se putea pătrunde problemele cu care se 
confruntă colectivul I. M. Aninoasa.

Cu aceste date ne-am adresat tovarășul 
lui ing. DUMITRU POPEANÂȘ, directorul în
treprinderii, care susține :

AVEM TOATE CONDIȚIILE 
SĂ NE REALIZĂM PLANUL

- Cu o lună în urmă, 
ne promiteați, tovarășe 
director, că întreprinderea 
va realiza planul lunii 
februarie. în această lună 
situația realizărilor nu 
este cu nimic schimbată. 
Vă rog răspundeți la în
trebarea : „De ce ?“.

- în ceea ce privește linia 
de front am avut în această 
lună mai puțin cu 19 ml, 
diferență care nici nu poate 
fi luată în considerare. Din 
plasarea realizată în prima 
parte a lunii, rezultă că în 
mină avem zilnic o capaci
tate, peste plan, de 3 500 
tone, desigur funcție de

Sectorul agricol din Valea Jiului
Pentru a putea contribui
în mai mare măsură la 
aprovizionarea populației

La recenta consfătuire de 
lucru cu prim-secretarii co
mitetelor județene de partid, 
secretarii cu problemele a- 
grare și alte cadre din do
meniul agriculturii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut 
recomandări deosebit de va
loroase pentru obținerea în 
acest an a unor recolte su
perioare la toate culturile 
și pentru creșterea unui e- 
fectiv cît mai mare de ani
male, corespunzător sarci
nilor stabilite de Congresul 
al Xl-lea al P.C.R

In contextul acestor preo
cupări, sarcini importante re
vin și sectorului agricol indi
vidual din Valea Jiului, care 
trebuie să realizeze recolte 
superioare faț.ă de anii pre
cedent, să crească un efectiv 
mai mare de animale și să 
contribuie mai substanțial cu ' 
produse animaliere la fondul 
centralizat al statului.

Nu demult Comitetul 
executiv al Consiliu

la concursul unităților cu 
profil sportiv pentru schi 
fond ce se va desfășura pe 
pîrtiile complexului sportiv 
din Piatra Arsă, masivul 
Bucegi. (C.l.)

DOTAȚIE EDILITARĂ. In 
ultimele două săptămîni în 
dotarea sectorului de salu
britate al E.G.C. Petroșani 
au intrat 30 de containere 
de cîte 3 mc pentru colec
tarea și transportarea re
ziduurilor menajere. Noua 
dotație permite mecaniza
rea totală și, deci, efectu
area cu mai multă opera

plasarea care se realizează 
zilnic.

- Cu toate acestea a- 
veți mari restanțe, îndeo
sebi pe seama nerealiză- 
rii productivității.

- Din păcate, productivita
tea nu se realizează la nici 
un sector. Avem, în abataj, 
o tonă mai puțin decît sar
cina planificată.

- De ce nu se reali
zează productivitatea ?

- în primul rînd ^datorită 
faptului că avem, foarte

Convorbire realizată de
Dragoș CĂLIN

• (Continuare în pag. a 2-a)

lui popular municipal Pe
troșani a analizat rezulta
tele obținute în domeniul a- 
griculturii din Valea Jiului. 
A reieșit că s-au efectuat o 
serie d* acțiuni în domeniul 
agricol cum ar fi îndrumarea 
gospodăriilor pentru a culti
vă în cele mai bune condiții 
terenurile agricole. In afară 
de terenurile țăranilor indivi
duali, întreprinderile cu con
sumuri colective au cultivat 
cu legume suprafețe însem
nate de terenuri, înainte vi
rane. Exemple în acest sens 
sînt minele Lonea, Petrila, 
Dîlja, Paroșeni, Vulcan, Uri- 
cani. Tot aceste întreprinderi 
au și gospodării anexe, ca
re însumează peste 500 
porci.

Elena ZEȚA,
inginer agronom principal 

Direcția agricolă 
a județului Hunedoara

• (Continuare în pag. a 2-a)

tivitate a operației de e- T 
vacuare a reziduurilor. | 
(T. V.).

FILIALA B.T.T. PETRO- ’ 
ȘANI pune lâ dispoziția ti- I 
nerilor care vor să-și pe
treacă perioada de conce
diu în decorul încă hiber
nal al Bucegilor, bilete de 
odihnă cu reducere pentru 
stațiunile Bușteni, Izvorul 
Mureșului și Rîul Rece. Re
lații suplimentare la sediul 
filialei, telefon 41098. (M.P).

oii
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creșterii producției
I. M. Aninoasa 

trebuie să-și realizeze sarcinile !
@ valoroase acțiuni de muncă 

patriotică
$ cupa tînărului fruntaș în 

întrecerea pentru calitate

• (Urmare din pag. I)

Cu tinerii de la I.U.M.P. 
am stat de vorbă zilele tre
cute într-una din secțiile che
ie ale uzinei, secția automa
tizări. Obiectul discuției : 
contribuția organizației U.T.C. 
la creșterea producției și îm
bunătățirea calității produse
lor. L-am abordat pe Izidor 
Căpeț, secretarul comitetului 
U.T.C. pe întreprindere. Ales 
în fruntea uteciștilor uzinei 
doar în urmă cu cîteva luni, 
tînărul secretar se mîndrește 
deja cu cîteva inițiative va
loroase ale tinerilor.

— Una dintre ele și cea 
mai importantă - precizează 
interlocutorul nostru - este 
cea referitoare la organiza
rea unor acțiuni de muncă 
patriotică în sprijinul produc
ției. Este vorba de constitui
rea unor echipe alcătuite nu
mai din tineri, echipe care 
execută suplimentar lucrări 
de serie mică, precum și a- 
numite subansamble din lu
crări mai mari. La aceste ac
țiuni au fost antrenați tineri 
din organizațiile U.T.C. din 
secțiile mecanică-freze, me- 
canică-strungari, automati
zări și atelierul mecanic Live- 
zeni, inițiativa fiind în curs 
de generalizare și în celelal
te organizații de tineret din 
întreprindere. Valoarea a- 
cestor lucrări se ridică ia o 
sumă care reprezintă valoa
rea planului la economii ne
finanțate pe primul trimestru. 
Aflăm că s-a încheiat chiar 
un contract între conducerea 
întreprinderii și organizațiile 
U.T.C., prin care tinerii se an
gajează să confecționeze u- 
nele pinioane pentru trans
portoare, bucșe electrice pen
tru stîlpi, prăjini de foraj, 
precum și blocuri de coman
dă pentru transportoare. In 
aceste zile, au contractat 
Spre executare astfel de lu
crări și organizațiile U.T.C. 
din secțiile turnătorie și me- 
cano-energetic.

—• Seriozitatea cu care ti
nerii din secția automatizări 
participă la aceste acțiuni — 
ne spune Ion Branga, secre
tarul organizației U.T.C. pe 
secție - are ca punct de ple
care hotărîrea celor peste 100

de muncitori, a căror medie 
de vîrstă este de 23 de ani, de 
a contribui la confecționarea 
în cel mai scurt timp, a unor 
comenzi cerute urgent de în
treprinderile miniere din Va
lea Jiului, sau din țară. Este 
vorba de executarea unor 
blocuri de comandă la care 
participă șeful de echipă A- 
lexandru Costin, electroniste
le Ana Vilan și Marieta Ște- 
fănescu, lăcătușul Ștefan Do
rin, de fapt toți tinerii sec
ției.

Preocupările organizației 
U.T.C. de la I.U.M.P. sînt o- 
rientate și asupra îmbunătă
țirii calității lucrărilor. Pen
tru a stimula tinerii în res
pectarea tuturor indicatorilor 
de calitate, acțiune menită 
să conducă la diminuarea 
pînă la eliminare a rebutu
rilor, s-a hotărît, într-o a- 
dunare generală, ca în fie
care secție să se înființeze 
vitrine ale calității. Aici se 
vor prezenta atît piese lucra
te corect cît, mai ales rebu
turile, cu evidențierea costu
lui manoperei lor consumate, 
precum și a materialului stri
cat. Pentru secțiile fruntașe, 
ca și pentru tînărul muncitor 
care se menține în fruntea 
întrecerii uteciste pentru eli
minarea rebuturilor, se vor 
oferi cupe în semn de pre
țuire.

Maria PREDOȘANU

mulți maiștri care nu insis
tă în timpul schimbului și 
la bilanțul schimbului asu
pra activității brigăzilor. Nu 
se urmărește, zilnic, îndea
proape realizarea producti
vității la fiecare loc de mun
că. Multi se mulțumesc să 
înregistreze cît s-a făcut, fă
ră să se întrebe de ce nu s-a 
realizat și cum trebuia mun
cit pentru a interveni la timp.' 
Se caută, inadmisibil, mo
tivări foarte ușoare pentru 
justificare și pe care, de ce 
să n-o spunem, le transmit 
chiar brigăzilor.

- Ce măsuri ați între
prins pentru a curma a- 
ceastă stare de fapt, pen
tru că le-ați ridicat și cu 
o lună în urmă ?

- Au fost cazuri de mai
ștri sancționați, alteori au 
fost trimiși în mină să re
zolve problemele pe care 
nu le-au rezolvat și.,,

- Cum s-a acționat la 
nivel de sectoare ?

- Pot spune că numai la
unele se insistă la rapoar

tele de schimb asupra reali
zării zilnice a sarcinilor de 
către fiecare brigadă. Sec
torul V, deși are în pre
zent un plus de producție, 
productivitatea e nerealizafă; 
sectorul IV, deși este aproa
pe la nivelul planului de 
producție, are r------~
tonă sub sarcină la produc
tivitate.

- înseamnă 
crează cu plus de efectiv, 
și nu numai 
rul IV.

- Da, toate sectoarele au 
plus de efectiv și posturi 
prestate în plus.

- Dar plusul de efec
tiv este admis numai dacă 
se realizează și 
corespunzător de 
ție. .
- Da, așa este-

trag la răspundere pe mai
ștri.

- Spuneați, acum o 
lună, că prin măsurile pe 
care le-ați luat nu veți 
mai avea probleme de 
transport. Totuși, și azi, 
transportul e acuzat pen
tru nerealizări.

- Noi, de cîfva timp, am 
discutat cu formațiile princi
pale de la transport. Au 
reieșit o serie de probleme 
vizînd actele de indisciplină, 
delăsarea unora care se re
percutează asupra transpor
tului, a producției. In cadrul 
sectorului însă se invocă 
justificări ca și cînd altcineva 
ar trebui să se ocupe de 
întreținerea vagoneților și de 
reparația liniei. Este inadmi
sibil ca maistrul Brînzan de 
la transport - de exemplu -

să scrie în raport „lipsă de 
vagonete goale" cînd era 
sarcina lui să le asigure la 
punctele de lucru.

- Cum veți termina 
luna ?

- După analiza cu șefii 
de sectoare, apreciez că în
cheiem luna, pe mină, cu 
planul realizat. Avem toate 
condițiile create pentru rea
lizarea planului. Acesta a 
fost cuvîntul de ordine al 
șefilor de sectoare.

- Dar pînă în prezent 
nu se prea observă revi
rimentul.

- Da, așa-i. în ultima 
vreme a apărut ca aspect-ne- 
respectarea timpului de lu
cru. Schimbul nu se face la 
locul de muncă. Și în această 
direcție vă trebui să acțio
năm cu toată fermitatea.

în legătură cu problemele abordate, am 
solicitat și părerea tovarășului IOAN AL- 
BESCU, secretarul comitetului de partid :

TREBUIE SĂ DIMINUĂM
UNELE DEFICIENȚE DE ORGANIZARE 

Șl CONDUCERE

I
I
I
I
I

aproape o

că se lu- 

la secto-

un plus 
produc-

ALCOOLULUI!
CALMANT

După ce și-a primitDupă ce și-a primit re
tribuția pe luna trecută, 
Mihai Nițu, miner la I. M. 
Vulcan, s-a gîndit că n-ar 
fi rău să se cinstească și 
el puțin la restaurantul 
„Straja". Cum numărul 
paharelor a întrecut cu 
mult măsura, Mihai N. 
a început, la ieșirea din 
restaurant, să se clatine 

trotuare, 
i nimic 

de 
tre- 
du- 

la

restaurant, să 
în zig-zag pe 
N-ar fi fost însă 
dacă și-ar fi văzut 
drum. I s-a năzărit că 
cătorii sînt în număr 
blu, că îl 
mers. S-a pornit pe scan- I 
dai. Nu l-a putut calma . 
decît un ofițer de miliție 
care i-a administrat I 
prompt o amendă de‘1500 I 
lei. I

încurcau

ADEVĂRATUL DUȘMAN

cî-

Cartieru! — 
șantier 

al primăverii
Invitați parcă de cele

teva zile însorite, de primă
vară, locatarii blocurilor din 
cartierul 8 Martie din ora
șul nostru au ieșit cu mic cu 
mare la acțiunea de curăți
re și amenajare a zonelor 
verzi, aleilor și locurilor de 
joacă pentru copii. După cî
teva ore de hărnicie colecti
vă, cartierul și-a schimbat în
fățișarea. Am notat doar 
cîțiva din harnicii gospodari: 
Elena loniță, Ana Stanca, A- 
lexandru Bălășoiu, Elena 
Cîrstoiu și Geta Gețescu.

Vasile BELDIE, Petriia

•••••••«•••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• ••••••••••••

Din a- 
ceastă cauză avem și unele 
greutăți financiare. Lipsin- 
au-ne 500 kg la productivi- 

■ tate pe total întreprindere, 
cu numărul de posturi pres
tate în prezent, normal tre
buie să fim peste planul de 
producție. Considerăm că în 
condițiile în care mai avem 
efectivul acoperit, prestăm 
posturile programate, proble
ma realizării productivității 
la fiecare loc de muncă, la 
care să concure și o bună 
aprovizionare și o asistență 
tehnică, nu trebuie să fie o 
problemă. Dar maiștrii se 
lasă „prinși" de alte proble
me, nu trag la răspundere 
brigăzile pentru nerealizări, 
iar șefii de sectoare nu-i

- Eu întăresc cele spuse 
de tovarășul director referi
tor la folosirea timpului de 
lucru. Va trebui să mobili
zăm comuniștii să lupte îm
potriva acestui neajuns. Pe 
de altă parte, va trebui să 
se asigure o bună aprovi
zionare cu material și cu va- 
gonete goale, astfel ca mina 
să-și realizeze in această 
lună sarcinile. Va trebui să 
insistăm pentru înlăturarea 
deselor defecțiuni tehnice, a 
deselor ruperi ale transpor
toarelor și benzilor datorate 
nesupraveghern atente a 
funcționării lor.

- Și aici se poate re
leva efectul slabei acti
vități a unor ma'ștri.

- Va trebui să-i tăcem să 
înțeleagă că nu sint simpli 
vagonetari, că răspund de 
organizarea și conducerea 
procesului de producție. în 
orice caz, va trebui să le 
sporim răspunderea atît lor 
cît și șefilor de sectoare. 
Sînt cncre cu calificare me
die și superioară și trebuie 
să iacă dovaaa rqșpunder'i 
cu care au fost investiți.

- Atît maiștrii, cît și 
șefii de sectoare și șefii 
de brigăzi de la Aninoasa 
sînt comuniști. Cum ac
ționează organizația de 
partid pentru ca acești 
comuniști să se achite de 
principala lor îndatorire ?

- Nu s-a înțeles încă pe 
deplin faptul că, în primul 
rînd, conducătorul tehnic 
este conducător politic. Va

trebui să discutăm cu fie
care în parte, să vedem ce 
greutăți au și să-i mobilizăm 
prin organizațiile de partid 
la o muncă responsabilă 
pusă în slujba producției. 
Spun aceasta pentru că, cred, 
restanța pe care o avem, 
starea de indisciplină ce s-a 
creat se datoresc întregului 
corp tehnic ingineresc care 
nu intervine, împingînd pro
blemele spre conducere, pen
tru ca ei să fie „băieți buni".

- Ce măsuri imediate 
vedeți pentru redresarea 
producției ?

- Trebuie puse la punct, 
în primul rînd, căile terate 
și transportul pe puțurile 
oarbe, să urmărim cu mai 
mare atenție repararea și 
curățirea vagonetelor. Apoi, 
va trebui să întărim disciplina 
sub toate aspectele, să-l 
determinăm pe fiecare să-și 
facă datoria la locul lui de 
muncă. Vom trage la răspun
dere pe acei tovarăși din 
conducere care au sarcina 
să se ocupe de anumite bri
găzi în ceea ce privește re
alizarea planului. Unii din
tre ei au uitat că mai au și 
această sarcină I Tn orice 
caz, comitetul de partid este 
hotărît să întreprindă măsuri 
ferme pentru redresarea pro
ducției, astfel încîf în acti
vitatea întreprinderii să se 
simtă o cotitură rapidă care 
să se materializeze în rea
lizarea planului de producție 
pe luna martie.

I

I

I

O (Urmare din pag. I)

Pentru gospodărirea în cît 
mai bune condiții a fondului 
funciar, comitetul executiv și 
birourile executive au avut 
în atenția lor limitarea su
prafețelor terenurilor scoase 
din producția agricolă pen
tru dezvoltarea obiectivelor 
industriale și, în același timp, 
prin organele de specialita
te, s-a urmărit redarea unor 
suprafețe echivalente cu ce
le scoase.

In domeniul pomiculturii 
s-au luat măsuri de aprovi
zionare a populației cu pu- 
ieți de pomi fructiferi și ma
teriale pentru stropitul pomi
lor.

Pentru asigurarea unei 
baze furajere corespunzătoa
re s-au întreprins acțiuni de 
îmbunătățire a pășunilor, a- 
tît prin contribuția crescăto
rilor de animale, cît și prin 
creditele existente în bugetul 
consiliilor populare, efectu- 
îndu-se fertilizări cu îngrășă
minte naturale, și chimice.

Pentru a putea contribui în mai mare 
măsură la aprovizionarea populației
defrișări de arborete, lu
crări de întreținere. S-au 
construit o stînă la Bănită 
și un saivan ia Vulcan.

In domeniul zootehniei se 
constată creșterea efectivelor 
de bovine și ovine.

Rețeaua sanitar-veterina- 
ră și toți deținătorii de ani
male, sub controlul consili
ilor populare, au trecut la 
aplicarea prevederilor legii 
sanitar-veterinare nr. 60'74, 
precum și a legilor 40 și 
41/1974 privind creșterea și 
ameliorarea raselor de ani
male și regimul de sacrifica
re a animalelor. S-au 
realizat în totalitate planu
rile anuale de acțiuni teh
nice sanitar-veterinare și vac
cinări preventive la fiecare 
specie în parte.

Pentru a asigura realiza
rea integrală a sarcinilor din

domeniul agriculturii, a pla
nului de contractări și achi
ziții pe anul 1978 în munici
piul nostru, sînt în curs de 
înfăptuire o seamă de mă
suri. Se întocmesc planurile 
de culturi pentru gospodă
riile individuale ale căror 
prevederi vor asigura reali
zarea indicatorilor pianului 
economic. Cu această ocazie 
se vor prelucra și actele nor
mative ce reglementează sec
torul agricol. Prin grija con
siliilor populare se vor asi
gura pentru populație mate
ria! săditor pomicol, semin
țe, îngrășăminte chimice, in- 
sectofungicide necesare com
baterii dăunătorilor din po
micultură și legumicultura. 
Parte din aceste materiale 
au sosit deja la consiliile 
populare. Se vor efectua lu

crări de întreținere și îmbu
nătățire a pășunilor pe o su
prafață totală de 5 470 hec
tare, din care 3 570 hectare 
fertilizări, 200 hectare defri
șări arborete și peste 1 700 
hectare lucrări de întreținere.

Se vor lua măsuri de rea
lizare integrală a planului 
de contractări și achiziții la 
animale și produse anima
liere asigurîndu-se livrarea ■ 
la fondul centralizat al sta
tului a peste 865 tone carne, 
1650 hl lapte de vacă, 655 
hl lapte oaie și peste 48 to
ne lînă.

întreaga muncă politică și 
cultural-educativă în rîndul 
crescătorilor de animale din 
Valea Jiului va avea drept 
scop mobilizarea acestora la 
realizarea sarcinilor reieșite 
din hotărîrile Congresului 
unităților agricole socialiste.

I

Pișleag, 
Vulcan, 
cu gîn- 
licoare, 
o făcu-

cu

Tînărul Dorel 
muncitor la S.S.H. 
mergea pe stradă 
dul la tămîioasa 
a cărei degustare
se cu vîrf și îndesat 
cîteva ore înainte. Și pen
tru că Bachus avusese 
grijă să-i înveselească fa
ța și să-i tulbure mintea, 
Dorel nu suporta în jurul 
său decît chipuri care 
să-i surîdă. Uitîndu-se 
mai atent la trecători, i 
s-a părut că cetățeanul 
I. Torra îl privește cam 
ciudat. Fără multă vorbă 
i-a administrat pe loc o 
corecție, deloc blîndă, ju
decind după cum arătau 
arcadele acestuia. Epilo
gul - la miliție : amenda 
și... convingerea că ade
văratul său dușman era, 
de fapt, paharul I

SPECTACOL

Venind acasă pe trei 
cărări, Ionel Sevastian, 
domiciliat în str. Aleea 
Muncii, Bloc Cil, miner 
la i.M. Aninoasa și-a a- 
dus aminte că vecina de 
apartament S. K. i-ar fi 
făcut chipurile, cîndva și
cane. Hotărît să-și facă 
dreptate cu orice preț, 
forjează ușa apartamen
tului acesteia. Se string 
vecinii ca la
Deodată, își face intrarea 
un lucrător al miliției. 
Singurul care a plătit re
prezentația a fost Ionel 
Sevastian, rămas după 
usturătoarea amendă de 
1000 lei să cugete asupra 
unui rol ce nu ia făcut 
deloc cinste.

spectacol.

AMICII... DE PAHAR

I 
I
I

Era zi de plată la mina 
Vulcan. Gheorghe Păilă 
și-a invitat doi prieteni în 
vizită acasă. Din vorbă 
în vorbă se iscă o ceartă. 
Cu mintea încețoșată de 
aburii cu iz de prună, 
gazda simte „palmele 
că-i ard", și fără a sta 
pe gînduri pune mîna pe 
cuțit.

Prietenii se apără cum 
pot și finalul agapei se 
consumă la miliție. Nota 
de plată — în valoare de 
1000 de lei -, cu alte cu
vinte amenda, a plătit-o 
gazda.

Maria ȘERBAN, 
cu sprijinul It. Ion MIHAIU

I

I 
II
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Comunistul Petru Bedean 
lucrează de peste 24 de ani 
la atelierul mecanic din sec
torul XIII al minei Lupeni. 
E un lăcătuș de nădejde, sti
mat și iubit de tovarășii săi 

de muncă. Pasiunea lui sînt 
inovațiile. „Ca fiu de mi
ner, spunea el cu modestie, 
am încercat să fac tot ce-mi 

stă în putere pentru ușurarea 
eforturilor celor ce lucrează 
în subteran". Șl, adăugăm 
noi, nu numai că a căutat, 
dar a și reușit. Dovadă eloc
ventă este o inovație, care 
asigură o fiabilitate sporită 
craterelor, cunoscută de mi
nerii de la Lu
peni sub nu
mele „cuplajul . 
lui Bedean". 
Este vorba de 
un dispozitiv 
conceput de 
lăcătușul Be
dean, cu spri
jinul frezorulu’ 
Nicolae Sî'b, 
pentru cratere
le blindate, 
încă din anul 
1972. în acest 
răstimp, dosa
rul 43/1972 a 
fost aprobat, 
inovația s-a a- 
plicat cu suc
ces, (în treacăt 
estimat că aduce minei 
peni economii de trei milioa
ne lei anual); paradoxal, to
tuși, în cele din urmă dosa
rul a fost respins. In refera
tele favorabile ale unor 
maiștri electromecanici cu o 

bogată experiență în ex
ploatarea utilajelor miniere, 

cum sînt Dezideriu Mancs, 
loan Cătană sau loan Cojo- 
caru, nu numai că s-a apre

ciat unanim inovația, dar s-a 
și propus generalizarea 
Pe bună dreptate, întrucît a- 
ceastă inovație, asigură

. Iui de acționare. Un sisi’em 
simplu, de dublu angrenaj, 
permite înlocuirea tamburu
lui de acționare în cel mult 
cinci minute, față de 45 
minute cum era înainte.

Au venit delegați de 
I.U.M.P., de la C.M.V.J. 
la „UNIO" Satu Mare 
vadă această inovație, 
apreciat-o ca bună,

de

la 
de 
să 
Au 

___  _ .. ___ , utilă. 
Au luat chiar cîte un proto
tip și l-au dus cu ei, cu 
scopul declarat de a-l turna 
și a-l produce în serie, pen
tru întreprinderile miniere. 
Dar au trecut lunile și anii, 
fără nici un rezultat. Și în

• Cuplajul tip „Bedean" — recunoașterea 
practică a unei inovații... respinse • Specia
liștii au venit, au lăudat și... au abandonat
• Un adevărat căutător al noului nu se spe
rie de dificultăți, ci le învinge.

fie spus, s-a
Lu-

ei.

_ 1 nu
numai un grad sporit de re
zistență la tracțiune a cra- 
Jerelor, ci și posibilitatea 
înlocuirii rapide a tamburu-

cele din urmă, autorul a 
primit dosarul inovației cu 
precizarea incredibilă : „res
pins".

Dosarul e respins, dar J- 
novația e căutată cu insis
tență de minerii din sectoa
rele minei Lupeni. Mai mult 
chiar, cuplajul „Bedean" se 
produce în continuare, cu 
mijloace de muncă relativ 
rudimentare, în atelierul me
canic al minei. „Satisfacerea 
cererilor venite din partea 
minerilor pentru acest ori
ginal cuplaj este peste posi
bilitățile noastre" 
formează 
Dreptate,
mecanic al minei

ne in- 
tovarășul loan 
șeful atelierului 

Lupeni.

O zi a educației
• [Urmare din pag. S)

neralizarea experienței po
zitive ; de remarcat taptui 
că la Petrila s-a amenajat 
de curind un frumos punct 
de documentare.

★
Săptămîna „Clntecul adîn- 

cului" programează și as
tăzi interesante și atracti
ve manifestări :
• Un nou schimb de ex

periență (la Vulcan, ora 16) 
referitor la formele și meto
dele de muncă in punctele 
de documentare politico-i- 
deologică ;

• La Petrila 
nierilor, ora 10) 
de comunicări 
„Comori ale artei hunedo- 
zene" ;

• „Comori ale artei 
populare din Valea Jiului" 
este și tema mesei rotunde 
prevăzută la căminul cul
tural Cimpu lui Neag (ora 
17);
• Muzeul mineritului din 

Petroșani organizează as
tăzi (ora 13), la Casa de 
cultură, o acțiune educati
vă in cadrul ciclului tema
tic „Colocvii de istorie".

(Casa pio- 
o sesiune 
cu tema

„Reușim cu mari eforturi să 
confecționăm circa 15-20 de 
astfel de dispozitive într-o 
lună, dar sectoarele din sub
teran solicită lunar 60-70 de 
bucăți". „Am lansat comen
zi pentru acest cuplaj la 
I.U.M.P. La UNIO prototi
pul a fost reținut în vederea 
asimilării lui la un transpor
tor TR 3, modernizat" ne-a 
informat tovarășul Costache 
Titus, director tehnic al I.M. 
Lupeni. Timpul însă trece. 
Specialiștii sînt unanim de 
părere că, în momentul de 
față, nu există un cuplaj 
mai bun. Producția minei

___________ cunoaște une
ori întreruperi 
din cauza ru- 

mîneri ars 
mă cu strin- 

tgență cuplajul 
„Bedean". Și 
totuși, nimeni 
nu insistă pen
tru extinderea 
valoroasei ino
vații. Ar fi 
timpul să se 
lichideze de 
urgență aceas
tă stare de 
inerție nejusti
ficată. însăși 
producția o

cere.
- Sînt dezamăgit dar nu 

mă dau bătut - ne-a spus 
tovarășul Petru Bedean. In 
prezent arm aproape de fi
nalizare inovația „Stația de 
întoarcere cu rolă TR2, mo
dificată pe sistem elastic" și 
lucrez la altele.

O atitudine lăudabilă, în
cărcată de înaltă responsa
bilitate muncitorească față 
de soarta producției între
prinderii. Adevărații căută
tori ai noului nu se sperie de 
dificultăți, ci luptă cu ele și, 
în cele din urmă, le înving.

Viorel 5TRAUȚ

Dispozitiv automat
La întreprinderea de utilaj minier din Filipeștii de Pă

dure a fost introdus de curînd în fabricație curentă un nou 
produs destinat minelor de cărbuni. Este vorba despre un 
dispozitiv pentru schimbarea automată a sistemului de 
ventilație electric cu cel pneumatic și invers, în scopul a- 
sigurării unui debit constant de aer proaspăt în abataje.

Conceput de specialiștii Centrului de cercetări pentru 
securitate minieră din Petroșani, dispozitivul este realizat 

în protecție antigrizutoasă și are toate componentele asimi
late în țară. Dintre principalele sale avantaje economice 
se remarcă prețul de cost de 10 ori mai mic decît produ
sele similare din import și contribuția la realizarea unor 
importante economii valutare.

Brichete de sare
Inițiată cu cîtva timp în urmă la salina din Tîrgu Ocna, 

metoda de realizare a brichetelor de sare cu amestec de 
biostimulatori pentru bovine a fost extinsă de curînd și 
la salinele din Praid, Cacica și Slănic’Prahova.

Pe baza rețetelor puse la dispoziție de Ministerul A- 
griculturii și Industriei Alimentare, au fost obținute astfel 
brichete de sare cu diferite ingrediente care au dat rezul
tate foarte bune în ceea ce privește creșterea rapidă în 
greutate a animalelor mature și a tineretului bovin și spo
rirea producției de lapte. Ca urmare, producția de briche
te cu biostimulatori a crescut continuu, în funcție de soli
citările unităților agricole, fiind prevăzut ca în acest an 
să atingă 12 000 tone, renunțîndu-se astfel total la folosi
rea brichetelor simple în alimentația animalelor.

Telefon de mină
Experimentată cu bune rezultate la întreprinderea mi

nieră Uricani, utilizarea telefonului de mină cu siguranță 
intrinsecă cunoaște în prezent extindere. Noul aparat, 
conceput de specialiștii Centrului de cercetări pentru secu
ritate minieră din Petroșani, și_ ale cărui componente se 
realizează la întreprinderea „Electromagnetica" București, 
prezintă următoarele caracteristici și avantaje față de ve
chile aparate, realizate în sistem antigrizutos : nu pro
voacă scurtcircuit sau vreo scînteie, ceea ce elimină ne
cesitatea introducerii sale într-o carcasă de tip special, 
creșterea siguranței în exploatare, calități acustice foar
te bune, reducerea greutății de la 22 kilograme cît aveau 
vechile telefoane, la numai 5 kilograme, diminuarea subs
tanțială a gabaritului.

O mențiune în plus merită faptul că cercetătorii au con
ceput și un adaptor de tip special cu ajutorul căruia a- 
paratul poate fi conectat la centrala telefonică a unității.

(Agerpres)

Preparația cărbunelui Coroești. Aspect de la centrul de informare activă. 
Foto : Șt. NEMECSEK

în dotarea 
minei Uricani 

0 nouă 
combină

de înaintare
La I.M. Uricani, în cadrul 

sectorului investiții, au fost 
efectuate primele încercări 
de tăiere în steril cu o nouă 
combină de înaintare intra-/ 
tă în dotarea minei. In con
dițiile rocilor dure în care se 
fac experimentările, noua 
combină, care dispune de 
un organ tăietor sub formă 
de tamburi, s-a dovedit mai 
eficientă decît combinele cu 
atac punctiform încercate pî-: 
nă acum la minele din Va
lea Jiului. Conducerea brigă
zii care folosește noul utilaj 
a fost încredințată unui cu-j 
noscut miner din sectorul in-' 
vestiții al I.M. Uricani — loan 
Brînzan.

Utilaje 
pentru 

construcții
Grupul de șantiere Petro

șani al T.C.H. a fost dotat cu 
noi utilaje de mare tehnicH 
tate : o instalație de betoa
ne cu o capacitate de 35 me
tri cubi pe oră pentru sta
ția de betoane și mortare 
Livezeni, și o mașină de su
dură prin punctare, pentru 
realizarea armăturilor meta
lice necesare execuției pa
nourilor mari prefabricate, 
solicitate în acest an în mari, 
cantități pe șantierele de lo
cuințe ale municipiului. Do
tarea poligonului din Live
zeni cu noua mașină de su
dură prezintă un deosebit a- 
vantaj, întrucît pînă acum a- 
semenea operații erau efec
tuate de unități ale trustului 
de construcții Deva, trans
portul lor pînă la Petroșani 
fiind costisitor.

i bl r r £
Cum ne 

îmbrăcăm ?
Invitata noastră, Florica 

Asztalos, responsabila Ate
lierului de croitorie pentru 
femei de la complexul co
operativei „Unirea" din car
tierul Aeroport - Petroșani, 
ne va da cîteva sugestii pen
tru garderoba de primăvară:

- In acest sezon vom purta 
pardesie și pelerine în cu
lori clasice de maro, verde, 
bleumarin, bordo, lucrate din 
stofă, catifea și alte țesături 
practice, precum și fuste 
completate de. bolerouri în 
gen ilic, specific românesc. 
Uneori fustele sînt în pliseuri 
mari.

Rochiile sînt comode, cu 
gulere mari, cordoane, plat- 
că, pliuri și alte accesorii. 
Se poartă mîneca bufantă. 
Culorile sînt diverse de la 
nuanțele pastelate, la mov 
deschis, roz, turcoaz și verde 

deschis, tonuri sidefii și gri 
deschis.

Pentru ocazii vom îmbrăca 
rochii vaporoase, lungi din 
voal de lînă, cașmir, tricot. 
Cît privește lungimea rochi
ilor și fustelor, se optează 
pentru formula 10—15 cm 
mai jos de genunchi.

NOI FEMEILE
în ajutorul gospodinelor

O unitate de prestări de 
servicii către populație, mult 
solicitată în toate anotimpu
rile, este complexul de cură- 
țătorie-spălătorie și vopsito- 
rie din Livezeni. Pentru fe
meile care vor să economi
sească timp și efort fizic, a- 
ceastă unitate primește zil

nic, prin centrele sale spe
cializate, alături de comen
zile pentru curățirea chimică 
a îmbrăcămintei, și comenzi 
de spălare a lenjeriei de 
corp și de pat, precum și a 
covoarelor. Termenul pentru 
urgențe este de 24 de ore 
sau de 3 zile.

Expoziție
In magazinul de prezenta

re a mobilei din Halele Pe
troșani continuă să fie des
chisă expoziția de mobilă 
ieftină. Sînt prezentate gar
nituri pentru bucătărie, su
fragerii, holuri, precum și bi
blioteci. La prețuri avanta
joase, între 5 000 și 8 000 lei, 
puteți cumpăra pentru apar
tamentul dumneavoastră, o 
garnitură de mobilă, capabi
lă să satisfacă toate gustu
rile.

Vasilică, Antonică și Aictoraș

Mîo laborator culinar
A venit primăvara și odată cu ea trufan

dalele. Orice gospodină știe că, după „cura" 
de grăsimi din timpul iernii, organismul are 
nevoie de vitamine. Vom încerca să aducem 
cu ajutorul unei specialiste în. arta culinară, 
cîteva „delicioase" rețete de sezon.

RULADĂ CU SPANAC

Pentru foaie : 60 g unt, 60 
g făină, 2 cești cu lapte, 6 
ouă, sare. Se încălzește un
tul într-un vas potrivit ca mă
rime, se adaugă făina și se 
rumenește ușor. Se stinge cu 
lapte și se fierbe încet 10—15 
minute amestecînd într-una. 
Se ia de pe foc și se ames
tecă pînă se răcește. Se a- 
daugă gălbenușurile unul cî
te unul, amestecînd după fie
care. La urmă se încorporea
ză albușurile bătute spumă, 
amestecînd ușor și înscriind 
cu lingura cercuri în poziții

verticale. Se unge o tavă și 
se presară cu făină, se toar
nă compoziția pregătită, în- 
tinzîndu-se într-un strat gros 
de l’/2 cm, și se dă la cup
tor să se coacă. fără să se 
rumenească. Se răstoarnă pe 
o planșetă, se pune deasu
pra spanac înăbușit cu unt, 
se presară cașcaval ras, se 
rulează și se așează într-o 
tavă unsă cu ulei. Se presa
ră deasupra cașcaval ras, și 
se coace 10-15 min. la cuptor

CLĂTITE CU SPANAC
Se curăță spanacul, 

se spală și se înăbu

șe cu unt. Se condimentează 
cu sare. Se pregătesc clăti
tele, se umplu cu spanac, se 
rulează și se așează într-un 
grătar uns cu unt. Se stro
pesc cu unt și se dau la cup
tor. După 10 minute se a- 
daugă peste clătite smîntînă 
și se mai coc 10 minute.

CREMĂ DE SALATĂ VERDE

Se înăbușe cu unt frunzele 
de la 2 - 3 salate, împreună 
cu o ceapă tocată. Se a- 
daugă apă și se lasă să fiar
bă 30 minute. In acest timp 
se adaugă și 2 felii de fran
zelă curățate de coajă. Se 
pisează legumele și feliile 

de franzelă, se subțiază cu 
zeamă în care a fiert salată 
sau mai bine cu zeamă de 
carne. Se drege cu smîntînă.

Liliana L1TEANU, 
bucătar șef, restaurantul 

„Parîngui" Petroșani

Sînt trei frați gemeni ca
re au venit pe lume cu un 
an în urmă, la maternita
tea din Petroșani, avînd 
greutatea de 1,500 kg fie
care. Datorită îngrijirii a- 
tente a personalului medi
cal, ei au părăsit materni
tatea, la greutatea norma
lă. Fiind plăpînzi, a fost 
însă nevoie de o îngrijire 
foarte atentă: Mama lor. 
Victoria Guicin, în vîrstă de 
23 de ani, îi crește cu mul
tă dragoste. Aceeași grijă

o dovedește și fericitul ta
tă al celor trei flăcăi, Ion 
Guicin în vîrstă de 24 de 
ani, mecanic la I.M. Petrila.

Alături de părinții copi-, 
ilor au fost medicul Doina 
lacob și sora pediatră Ma
ria Grigorescu, de la Cir
cumscripția sanitară de co
pii nr. 2 a Policlinicii 
din Petrila, care s-au ocu
pat cu multă pricepere ți 
dăruire de îngrijirea celor 
trei voinici.
Vasile BELDIE, corespondent

De la sfînga spre dreapta : Victoraș, Vasilică, Anto
nică.
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Reuniunea delegațiilor partidelor 
Uniunii stîngii din Franța

ț PARIS 14 (Agerpres). - 
luni seara .s-a desfășurat ia 
Paris o reuniune comună a 
[delegațiilor partidelor din 
cadrul Uniunii stîngii din 

•Franța - Partidul Comunist, 
sPartidul Socialist și Mișca
rea Radicalilor de Stingă. 
^Delegațiile au fost conduse 
ide Georges Marchais, se
cretarul general al P.C.F., 

țFrancois Mitterrand, prim- 
jsecretar al P.S.F., și Robert 
-Fabre, președintele M.R.S. 
Ml a încheierea reuniunii, re
latează agenția France Pres- 
ise, s-a anunțat oficial că re
prezentanții celor trei parti- 
, de au semnat o declarație 
i comună privind strategia 
: stîngii la cel de-al doilea tur 
ide scrutin, de duminică 19 
martie, al alegerilor legisla
tive. In declarație, cele trei 

iparfide semnatare ale Pro
gramului comun din anul 

<1972 „afirmă solemn voin- 
ța lor de a face totul pen
tru a se ajunge la constitu
irea unei majorități comune 

pe baza unui program co
mun pentru un guvern ai 
stîngii". Cele trei partide au 
anunțat că au decis „desis- 
tarea reciprocă a tuturor 
candidaților lor în favoarea 
candidaților stîngii celor mai 
bine plasați după primul tur 
de scrutin".

Pe de altă parte, declara
ția arată că Parlamentul va 
lua cunoștință la următoa
rea sesiune de proiectele de 
naționalizare a sectoarelor 
bancar și financiar și a gru
purilor industriale, precum 
și de un proiect de reformă 
a fiscalității.

Greva minerilor americani
WASHINGTON 14 (Ager-

preș). - Mai puțin de 100 
din cei 160 000 de mineri 
din S.U.A. au dat, luni, curs 
dispoziției de reluare a lu
crului, - în conformitate . cu 
prevederile legii Taft-Hart- 
ley, a declarat Un purtător

Zborul 
complexului spațial = 

sovietic
MOSCOVA 14 (Agerpres). i 

- Zborul echipajului luri Ro- î 
manenko Gheorghi Greci- 5 
ko, efectuat timp de 95 de î 
zile la bordul complexului i 
spațial orbital „Saliut-6" . — ; 
„Soiuz-27", se apropie de : 
sfîrșit, relatează de la Cen- ; 
trul sovietic de coordonare a ; 
zborurilor cosmice corespon- : 
dentul agenție". TASS. Marți j 
cei doi cosmonauți au conți- • 
nuat pregătirea stației „Sa- Ș 
liut-6" pentru zborul în re- i 
gim automat și a navei cos
mice „Soiuz-27" pentru re
întoarcerea pe Terra. Pro
gramul zilei a cuprins o se
rie de exerciții fizice, inclu
siv un antrenament cu utili- . 
zarea costumului de vacuum 
„Cibis", alte activități.

de cuvînt al- proprietarilor 
de mine.

Potrivit agenției UPl, gre
va minerilor a intrat marți, 
în a 99-a zi. In majoritatea 
celor 1 800 de mine, afecta
te de grevă, nu s-a semna
lat nici o prezență.

*5
SRezervele , 

de alimente în lume i

IExistă în lume alimente 
suficiente pentru hrănirea 
tuturor oamenilor, . dar re
partizarea necorespunză
toare a acestora pe glob 
a făcut ca foametea să 
sporească din 1970 și pînă 
în prezent cu aproape 14 
la sută - se arată într-un 
studiu întocmit de Orga
nizația Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agri
cultură (FAO) asupra condi
țiilor alimentare mondiale. 
Rezervele globale de ali
mente, deși nu abundente 
în prezent, ar putea satis- | 
face în condiții corespun
zătoare nevoile de hrană 
ale populației terestre, 
dacă distribuirea lor între 
și în cadrul țărilor ar fi 
mai echitabilă - subliniază 
documentul menționat.

Numărul persoanelor sub- i 
nutrite din lume a crescut 
de la 400 milioane, în j 
1971, la 455 milioane în 
1974. între 1970 și 1976, i 
producția alimentară pe lo
cuitor a crescut cu 1,4 la 
sută în țările industriali- ■ 
zate și cu numai 0,3 la i 
sută în țările în curs de 
dezvoltare ; mai mult, în
tr-un număr de 45 de state, : 
din categoria celor mai a- i 
fecrate de această situa
ție nefavorabilă a hranei, i 
producția de alimente chiar ! 
a scăzut cu 0,4 la sută.
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PETROȘANI 7 Noiem
brie : / ’
Republica : Comedie i 
'77 ■, Unirea : Acțiunea 
utobuzul" ; PETRILA : 
Jonathan, Jonathan;. 
NEA : Baladă pentru 
erou contemporan ; 
NOASA : Albă ca zăpada 
și cei 7 pitici ; VULCAN : 
Nemuritorii"; LUPEN1 - 
Cultural : Atentatul de la 
Sarajevo ; Muncitoresc : 
Preșul vieții ; URICAN1 : 
Călătoriile lui Guliver.

I »• TV.

10,00
Intre-
10,30

9,00 Teleșcoală ; 
Șoimii patriei ; 10,10 
bări și răspunsuri ; 
Teatru TV : „O întîmplare 
ciudată" de Carlo Goldo
ni ; 12,00 Telex; Î2,O5 în
chiderea programului J 
15,00 Turneul internațional 
de box „Centura de aur". 
Transmisiune directă^ 16,00 
Telex; 16)05 Teleșcoală; 
16,35 Curs de limbă germa-

I
I
I
I

nă ; 17,05 Tragerea prono- 
expres; 17,15 Telecronica 
pentru pionieri; 17.35 Vo
lei feminin : Dinamo Bucu
rești - Penicilina lași ; 
19,00 Din cartea naturii: 
Vînători de pană; 19,20 
100.1 de seri ; 19,30 Tele
jurnal ; 19,50 Nor, femei
le I ; 20,20 Teleciwemateca : 
„Lumea nouă" ; 22,20 Tele
jurnal.

I

I
I
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I
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I
I
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I
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I
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VREMEA

Stația,. meteorologică Pe
troșani comunică : Ieri, tem
peratura maximă a aerului 
la Petroșani a fost de +12 
grade, iar la Paring de +5 
grade. Minimele au fost de 
—6 grade atît la Petroșani 
cît și la Parîrg.

Stratul de zăpadă la Pa
ring : 6 cm.

Pentru următoarele 24 de 
ore : Vremea în încălzire 
ușoară. Cer variabil, mai 
mult senin. Dimineața cea
ță locală. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse în
tre +6 și +15 grade, mini
mele între +2 și ■—4 grade.

MEMENTO

•«••••••••••••••••••••*•«»••••••»••••••••«••••••••«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Minerul Bocșa —

Minerul Vulcan 1-0
Divizia B

, C.F.R. Cluj-Napoca — 
Minerul Lupani 6-0 (2-0)

La un scor de proporțiile 
celui înregistrat la Cluj, a- 
parent comentariile ar fi de 
prisos. Totuși prestația jucă
torilor din Lupeni nu a fost 
așa slabă. Ba mai mult, pri
ma repriză putea să se "în
cheie chiar cu un scor de e- 
galitate (2—2). Boloș, scă
pat singur în careu, se bîl- 
bîie și șutează în portar, iar 
Jacob, după un slalom de la 
centrul terenului, ajunge la 
6 metri de unde Szoke îi 
•„suflă" mingea cu mîna. Ar
bitrul, însă, nu e pe fază și 
lovitura de pedeapsă, care 
se impunea, nu este acordată.

Dacă repriza s-a jucat de 
la egal la egal, cele 
două greșeli ale apărării mi
nerilor soldîndu-se cu tot a- 
tîtea goluri pentru gazde, 
repriza a doua aduce o că

dere totală a mijlocașilor 
(Boloș, Lecâ și Rusu). O pres
tație slabă a avut și funda
șul dreapta, Sătmăreanu, în 
special în partea a doua a 
meciului cînd s-au înscris al
te patru goluri. Golurile au 
fost marcate de Popa (min. 
10), Batacliu (min. 26), Co
man (min. 54 și 64) și Țegeân 
(min. 69, 73)

Deși a primit șase goluri, 
portarul Moise a avut o com
portare meritorie.

Formația aliniată : Mojse 
- Sătmăreanu, Rusu, Tonca, 
Dodu — Leca. Boloș (min. 65 
Lucuța), Burdangiu - Rădoi, 
lacob (min. 70 V. Stelian), 
Voicu.

Arbitrajul lui M. Sediuc 
(Suceava) - satisfăcător.

Constantin IOVANESCU

Divizia C
Știința Petroșani- 

Unirea’Drobeta Tr. Severin 3-0 (1-0)
Terenul acoperit de zăpa

dă și alunecos a cerut din 
partea ambelor formații un 
mare consum. de energie. Și, 
spre lauda lor, tinerii fotba
liști de la Știința au oferit 
spectatorilor un joc pjâcut. 
Atacanții, bine susținuți de 
linia mediană, au combinat 
mult și spectaculos. Și dacă 
ei au înscris numai trei go
luri în poarta echipei adver
se, aceasta se datorește pe 
de-o parte ratărilor copilă
rești din preajma careului cit 
și arbitrului Avram Șavu din 
Oravița, care a anulat în 
minutele 1 și 78, două goluri 
perfect valabile după părerea 
noastră înscrise de Gulea și 
Panici.

Studenții au deschis scorul 
în minutul 11, cînd la o ac
țiune purtată pe partea stin
gă, Guran a centrat în ca
reu, de unde Gulea a reluat 

mingea în plasă. în’continua- 
re, echipa antrenată de prof. 
Gheorghe Irimie, secondat 
de ing. Nicolae Bul- 
bucan a dominat copios 
și în minutul 59 a marcat al 
doilea gol : Panici a trecut 
în viteză printre apărătorii 
formației oaspete însă cînd 
să șuteze la poartă a fost 
faultat de către unul dintre 
fundașii adverși. Penaltiul a 
fost transformat de către Se- 
ceanschi. După ce în minu
tul 70 Panici a expediat ba
lonul în bară, tot. el, la patru 
minute după aceea, a fructi
ficat o centrare venită de la 
Hanganu, pecetluind astfel 
scorul la 3-0 în favoarea e- 
chipei sale.

O prestație deosebită au a- 
vut-o în acest meci Sandu, 
Hanganu, Velcotă și Panici.

C. MATEESCU

Deciși să facă o partidă 
frumoasă, la capătul căreia 
să obțină un rezultat favora
bil, fotbaliștii din Vulcan in
tră în teren siguri de cîștig. 
Pun stăpînire pe joc, domi
nare ce avea să se mențină 
pe tot parcursul partidei. 
Prima ocazie de gol avea să 
apară chiar în minutul 2, în
să acțiunea pornită de Bă- 
losu și lacov se soldează cu 
ratarea de la 3 metri a lui 
Mihai Marian, noul compo
nent al lotului, venit de la 
Mureșul Deva. E prima ra
tare, care avea să anunțe o 
suită de alte acțiuni similare, 
ajungînd ca la finalul parti
dei vulcănenii să părăsească 
terenul învinși de propriile 
ratări, pentru că nu au reu
șit să-și găsească luciditatea 
necesară înscrierii. In miri. 6, 
Nemeș, în urma unei pase de 
la M. Marian, se oprește in
credibil la 11 m, în fața por
ții goale, fără să înscrie.

Pe fondul unei totale do
minări a oaspeților, cade go
lul gazdelor. In min. 29 Pol- 
gar faultează. Lovitura libe
ră se execută, fără vreo per
spectivă, însă Polgar și Arun- 
cuteanu sînt depășiți, mingea 

se lovește de genunchiul Iul 
Pecsar, aflat în careul de 
6 metri, acesta nu o poate 
opri și mingea poposește în 
plasă. La prima facțiune a 
gazdelor, primul gol. Pînă în 
min. 70 metalurgiștii depă
șesc doar de trei ori mijlocul 
terenului. Cu toate acestea 
oaspeții nu reușesc să înscrie 
pentru că faza din min. 2 a- 
vea să se repete de nenumă
rate ori. Nemeș, Bălosu, M. 
Marian, Copăcean (la primul 
joc), greșesc copilărește țin
ta.

In ultimele 20 de minute e- 
galarea devine imposibilă, 
jucătorii mineri fiind tot mai 
nervoși. La aceasta contribuie 
și arbitrul orădean Cîmpea- 
nu, foarte bun pînă atunci^ 
care însă în final a frag
mentat tot mai mult jocul.

Ultima șansă a egalării o 
are M. Marian în min. 89, în
să ratează, Astfel, Minerul 
Vulcan, în. care toți jucătorii, 
cu excepția lui Pecsar, au 
evoluat foarte bine, în spe
cial Aruncuteanu, M. Marian 
și Cătuț, pierd, e drept la 
limită, un joc pe care l-ar fi 
putut cîștiga cu ușurință.

C.A. VOINESCU

ȘAH Marele maestru Florin Gh.eorgb.iu 
>a dat două simultane la Petroșani

REZULTATE - CLASAMENTE

Timp de uouu zile sala mică a 
Casei de cultură din Petroșani a 
găzduit două simultane de șah 
între marele maestru internațional 
Florin Gheorghiu și cei 64 de 
reprezentanți ai tuturor categorii
lor de vîrstă din Valea Jiului. 
In primul simultan, din cei 28'par
ticipant, marele maestru a reali
zat 26 1/2 la 1 1/2 puncte. Cele

3. remize au fost obțumțe de 
către losif Smlda (Minerurvulcan), 
Eugen Dan (E.G.C. Petroșani) și 
Constantin lacob (Minerul Dîlja).

In simultanul de duminică, cu 
36 de participant, scorul a fost 
de 35 la 1 prin două remize ob
ținute de studenta Rodica Rădă- 
uceanu (I.M.P.) și losif Smida.

DIVIZIA B 3
REZULTATE TEHNICE : U.M. Ti

mișoara - U. Cluj Napoca 1-1, 
Victoria Cărei - F.C. Baia Mare 
1-0, Avîntul ■ Reghin - C.F.R Timi
șoara .0-0, Dacia Orăștie - Armă
tura Zalău 3-0, C.F.R. Cluj-Napoca 
- Minerul Lupeni 6-0, Mureșul De
va - Aurul Brad 2-0, Gloria Bis
trița - Metalurgistul Cugir 4-0, 
Chimica Tîrnăveni - Victoria Călan 
3-1, Minerul Moldova Nouă - 
C.I.L. Sighet 2-0.

CLASAMENT
1 C.F.R. C.N. 19 12 4 3 42-12 28
2 F.C. B. M. 19 11 6 2 44-14 28
3 U. Cj. Nap. 19 12 2 5 39-16 26
4 Vict. Călan 19 11 2 6 36-16 24
5 Gl. Bistr. 19 10 3 6 39-16 23
6 Min. Deva 19 10.3 6 32-23 23
7 Min. M.N. 19 9 3 7 19-22 21
8 U.M. Timiș. 19 8 4 7 27-24 20

9 C.F.R. Timiș. 19 8 3 8 18-18 19
10 Met. Cuqir 19 7 3 9 22-30 17
11 Vict. Cărei 19 7 3 9 14-30 17
12 Chim. Tîrn. 19 7 2 10 25-28 16

13 C.I.L. Sighet 19 6 4 9 23-31 16
14 Dacia Or. 19 7 2 10 18-30 16
15 Aurul Brad 19 6 3 10 20-25 15
16 Armăt. Zal. 19 6 3 10 23-31 15
17 Min. Lupeni 19 6 0 13 13-35 12
18 Avîntul R. 19 1 4 14 10-63 6

DIVIZIA C7

REZULTATE TEHNICE : Lotrul Bre
zai - Constructorul Craiova 3-2; 
Știința Petroșani - Unirea Dr. Tur- 
nu Severin 3-0, Progresul Băilești
- Constructorul Tg. Jiu 1-0, I.O.B. 
Balș - Minerul Motru 4-0, Dierna 
Orșova - Mec. Simian 11-1, Chi
mia Rm. Vîlcea - Unirea Drăgășani 
1-0, C.S.M. Dr. Tr. Severin - Mi
nerul Rovinari 3-1, C.F.R. Craiova
- Metalurgistul Sadu 2-1.

CLASAMENT

1. C.S.M.D.T.S. 16 10 5 1 39- 4 25
2. I.O.B. Balș 16 11 0 5 30-15 22
3. Știința 16 8 4 4 28-13 20
4. C. Rm. Vîlcea 16 7 5 4 22-11 19
5. Lotru Brezoi 16 7 5 4 24-17 19
6. Min. Motru 16 9 0 7 25-25 18
7. C.F.R. Cv. 16 8 0 8 27-25 16
8. Metal. Sadu 16 7 2 6 15-16 16
9. Prog. Băilești 16 6 2 7 16-20 14

10. M. Rovinari 16 6 2 7 14-25 14
11. Dierna Orș. 16 5 4 7 22-24 14
12. Unirea Drăg. 16 5 2 9 17-23 12
13. Mec. Simian 16 5 2 9 22-38 12
14. Unirea'D.T.S. 16 5 1 9 25-37 11
15. Constr. Cv. 16 4 2 9 24-32 10
16. Con. Tg. Jiu 1'6 3 4 9 16-35 10

DIVIZIA C8

REZULTATE TEHNICE: Vulturii 
Tex. Lugoj - C.F.R. Simeria 1-0, 
Electr. Timișoara - F.I.L. "Orăștie 
3-0, Metalurgistul Hunedoara (La
minorul Teliuc) - Met. Oțelul Roșu
1- 0, Gloria Reșița - Minerul Ora-’ 
vița 3-0, Nera Bozovici - Unirea 
Tomnatec 1—0, Laminorul Nădrag 
- Minerul Ghelar 5-0, Minerul A- 
nina - Unirea Sînnicolaul Mare
2- 0, Metalul Bocșa - Minerul Vul
can 1-0.

CLASAMENT

1 Min. Anină 16 10 3 3 33-13 23
2 C.F.R. Sim. 16 9 1 6 22-14 19
3 Met. Huned. 16 8 3 5 22-20 19
4 Unirea Tom. 16 7 3 6 29-13 17
5 Lam. Năd. 16 8 1 7 22-20 17
6 Gl. Reșița 16 8 1 7 28-27 17
7 M. O. Roșu 16 7 2 7 24-27 16
8 Electr. Timiș 16 8 0 8 22-25 16
9 Min. Ghelar 16 8 0 8 17-22 16

10 Vulturii T.L. 15 6 3 6 23-17 15
11 M. Oravita 16 5 4 7 18-21 14
12 F.I.L. Orășt. 16 5 4 7 15-19 14
13 Met. Bocșa 16 6 2 8 19-27 14
14 Nera Boz. 16 6 1 9 18-29 13
15 Unirea S.M. 15 5 2 8 15-24 12
16 Min. Vulcan 16 4 4 8 11-21 12
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