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Cu planul pe 9 luni 
îndeplinit

in sectorul 11 ai minei Oîlja

Un nou obiectiv economic se conturează în noua 
biografie a Văii Jiului. Lucrările noii fabrici de con
fecții din Vulcan au ajuns la nivelul al II-lea al 
corpului de fabricație.

In imagine : maistrul principal Ion Pop, șeful de 
echipă Mihai Ganeș și lăcătușul Cornel Tripon veri
fică felul în care se montează prefabricatele.

Constant în realizări, sectorul III al I. M. Dilja și-a 
realizat sarcinile de plan pe cele 9 luni ale anului înainte 
de termen. Numai în luna septembrie s-a'u extras peste 
plan 517 tone de cărbune, plusul înregistrat de la înce
putul anului ridicîndu-se astfel la 5 370 tone. In fruntea 
întrecerii dintre brigăzile sectorului se situează formația 
condusă de Gheorghe Ghicioiu ; rezultate la fel de bune 
au obținut, pe parcursul celor trei trimestre, și brigăzile 
conduse de Constantin Tomescu, PaVel Șchiopu, Vasile 
Ghiorțu și Ștefan Mihai, recunoscute pentru buna orga
nizare a muncii în abataje și ritmicitate în realizarea 
sarcinilor de plan.

o vreme însă schimbarea 
în bine la sectorul TI se 
recunoaște însă și după 
oameni, muncesc cu totul 
altfel, cu tragere de ini
mă și rezultatele muncii 
sînt
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Cînd lucrul este început mai tîrziu și încheiat

din șut 
brigadi- 
Petrila, 

Alexa,

mai repedjg, pe șantierul din Vulcan

APARTAMENTtLE SE PREDAU...
Pentru nimeni nu niai 

constituie o noutate faptul 
că din zori și pînă-n noap
te constructorii șantierelor 
de locuințe din municipiul 
nostru muncesc de zor 
pentru a spori zestrea Văii 
Jiului cu noi 
locuințe, Pretutindeni 
sapă 
noi 
mice 
zi la

Poate tocmai 
bișnuință ne face să cre
dem că pe șantiere totul se 
desfășoară normal și 
dată planificată alți 
meni vor beneficia 
casă nouă. Cu toate 
tea constructorii șantieru
lui din Vulcan, de la în
ceputul anului în curs, nu 
au predat nici măcar un 
apartament, deși scadența 
a trecut demult. In ziarul 
nostru s-a mai scris des
pre unele cauze care au 
generat rămîneri în urmă. 
Am abordat din nou aceas
tă temă. Timp de două 
zile am fost prezenți în 
șantierul vulcățîean, urmă-

blocuri de
se 

noi fundații, se înalță 
ed i li ci i social-ccono- 

schimbînd de la o 
alta fața urbelor.

această o--

la o 
oa- 

de o 
aces-

des
ma i 
ulti-

rind modul cum se 
fășoară activitatea, 
ales în primele și 
mele ore de program.

Luni, 25 septembrie. La 
ora 17 echipa cave execută 
canalizarea pentru blocul 
IM, lucrare mult întîrziată 
din cauze mai mult sau 
mai puțin obiective, era 

. plecată demult. Lucru era 
berechet. Să nu uităm că 
lucrarea se desfășoară pe 
artera principală, îngreu
nând foarte mult circula
ția. Explicația ne-o dă 
maistrul Emil Surdu : „E- 
vhipa de la canalizare nu 
întrerupe lucrul în pauza 
de masă și „deci pleacă mai 
devreme cu o oră, dar de 
mîine (marți —: n.n.) ne 
vom organiza în două 
schimburi în vederea ur
gentării lucrării". Cum s-a 
făcut organizarea am putut 
constata, marți dimineața. 
Lucrul a început destul de 
anemic, abia după ora 7,30. 
La punctul de lucru de .la

blocurile B 3 la ora 7,20 cu 
greu reușim să întilnim un 
șef de echipă, cu atît mai 
puțin maiștri sau alte ca
dre care să asigure asis
tența tehnică (maistrul Du
mitru Ciobescu se află în' 
concediu). Dulgherii lui 
Gheorghe Savin i'și înce- 

.puseră deja lucrul, dar zi
darii din echipa condusă
ele Iulian Varga abia se 
pregăteau de „atac", deoa
rece pe șeful lor încă nu-l 
văzușe nimeni. Reușim să-l 
întilnim. venind, după cum 
ne spunea, de la stația de 
betoane. Treptat, treptat, 
lucrul intră în normal, so
sesc mașini cu betoane, 
macaraua intră în funcție, 
iar mistriile zvîcnesc tot 
mai intens pe pereții blo
cului. Era și cazul, ceasul 
arăta aproape 8

(Continuare in pac. a 2-a)

in ziarul de azi:

• Rubrica SPORT

• Individ-colectivitate
(pag. a 3 a)

irmam

Centru! calcul
C.M.V.J, Operatoarea Ma
ria Mănăilă execută pre
gătirea datelor pentru 
fișierul de personal.

• Din viața organizațiilor de partid
• Raid, la ora 7,30, prin magazine

(pag. a 2-a)

TEATRUL DE NORD 
din Satu Mare prezintă, 
astăzi, la Casa de cul
tură din Petroșani, spec
tacolele realizate cu piesa 
pentru copii „Jos masca, 
baiaure" de Costin Po
pescu (orele 10 și 15) și 
„Goana" de Paul loachim.

SIMPOZION. La punc
tul de informare și docu
mentare din Lupeni a ă-
vut loc ieri după-amiază 
simpozionul „Revoluția 
tehnieo-științifică și im

Nu-i văd ochii tînă- 
rului inginer Vir
gil lonescu, șeful 

sectorului II de la I. M. 
Dîlja. Ii aud însă vocea 
molcomă, dar caldă, vor
bește doar despre ortacii 
săi. Cum au hotărît să 
schimbe fluxul de trans
port, în locul unor trans
portoare TR-1 și TR-2 au 
montat TR-3-uri, de mare 
capacitate. Apoi, are 
mare 
nul 
nu
cele i 
tate <

f**. îtit desigur soluții 
tehnice menite să 
asigure mecaniza

rea lucrărilor și ușura-___________________
rea efortului fizic. De la» (Continuare în pag. a 3-a)

și rezultatele 
elocvente.
Comun i ș Iii, co n d uce- 
sectorului, cu șpriji- 
conducerii minei — 

Ion Diaconescu, 
ic 

bază, un fînăr de seam i 
șefului de Sector — au 
hotărît omogenizarea bri-

rea 
nul 
remarcă 
secretarul organizațieie

Apoi, 
în tavă-

Să
găzilor, prin încadrarea 
în colectivele de muncă 
din abatajele mecanizate 

lăcătuși și electri- 
In acest fel, eu 
pridepuți, utilaje-

Ion VULPE

■ încredere
do rezistență, 
mai v o r b i m 
două combine, mon
de curînd. a unor 

cieni. 
oameni

C. IOVANESCU

După ieșirea 
trei destoinici 
eri ai minei 
Constantin
Gheorghe Toma și 
sile Avarvarei fac 
lanțul realizărilor 
frontul subteran.

CU INTIRZIERE

oamenilor muncii
contribuie întăritor la redresarea producției I*•

înfăptuirea propunerilor

Numeroasele propuneri 
formulate de mineri in a- 
dunarea reprezentanților 
oamenilor muncii ce a a- 
vut loc în luna iulie la 
I. M. Lupeni au vizat, cum 
era și firesc, redresarea 
producției de cărbune. 
Vorbind de importanța a- 
cestora, tovarășul Dumitru 
Făiniș, președintele comi
tetului sindicatului, ne in
forma că a doua zi după

t plicațule ei în întreprin- o participare demnă de ț 
evidențiat Nistor Mănes- I 
cu, Ion Stoica și Ion Mar- I 
cu. In noua școală înva- I 
ță 25 de copii ai săteni
lor. (C. Vasile)

ÎMBUNĂTĂȚIRI EDI, 
LIT AR-GOSPODAREȘTI.

A fost pusă în funcțiune 
canalizarea pluvială pen-, 
tru blocurile noi din cen
trul Petroșaniului. . S-au 
creat astfel condiții îmbu
nătățite de colectare și 
dirijare a apelor proveni
te din infiltrații și pre
cipitații în zonă.

denie economice din 
oraș". Au participat mem
brii comisiilor inginerilor 
și tehnicienilor. Cu acest 
prilej a fost deschisă și 
o expoziție adecvată te- ' 
mei simpozionului. (T.S.).

ȘCOALA NOUA. 
Copiii din Merișor au în
ceput noul an de învăță- 
mînt în școală nouă. 
Școala are o sală de clasa, 
cancelarie și anexe 
valoarea 
100 000 lei, ainoape jumă
tate, respectiv ,40 000 de 
lei, s-a realizat prin mun
ca'- patriotică a sătenilor, 
din rîndul cărora au avut

Din
lucrării de

tui

l

adunare s-au luat măsuri 
ca propunerile stabilite de 
cel mai competent forum 
al conducerii muncitorești 
să fie afișate • la un loc 
central, astfel îneît să fie 
cunoscute de majoritatea 
colectivului de aici. Con- . 
comitent, s-au stabilit mă
suri multiple, responsabili
tăți precise, pentru înfăp
tuirea lor în termen.

Iată ce am constatat în 
sectoarele minei în legătu
ră cu finalizarea propune
rilor : I

„In cadrul sectorului V, 
cele 14 000 tone de căr
bune extrase peste preve
deri de. la începutul anu
lui — ne spunea inginerul 
Cornel Radulescu. șeful 
sectorului — sînt rodul 
preocupărilor noastre pen
tru realizarea și .depășirea 
planului și a angajamen
telor asumate. Folosirea la 
parametri maximi a uti
lajelor din dotare, scurta
rea duratei de staționare 
și reparare a acestora și, 
mai ales, o bună organiza
re a muncii și întărirea 
disciplinei sînt numai cî- 
teva din acțiunile care au

făcut să ne onorăm anga- 
jamenteje asumate și, mai 
mult chiar, să le majorau» 
cu încă 5 000 tone căr
bune, pe care , sîntem ho- 
tărîți să le extragem pînă 
la finele anului". s,

Aveam șă aflăm că în 
același sector, prin- apli
carea inițiativei „Brigada 
înaltei productivități", bri
găzile conduse. de Ion Tur- 
caș și Mihai Vârzaru au 
ocupat locuri fruntașe în 
întrecere, iar în aplicarea 
inițiativei „Contul colectoe 
de economii al sectorului"* 
locul I pe mină a fost o-, 
cupat de sectorul V, care* 
la consumurile de lemn, 
energ;o și combustibil a 
înregistrat pînă în prezent 
economii în valoare do 
peste un milion și jumă
tate lei.

La sectorul XI, înfăptui
rea propunerilor eu priviră 
la montarea unui TR-4 la 
puțul principal cu setups 
a unui troleu de 22 kW ia 
puntea de aeraj de la

-i Constantin GRAUR® '

(Continuare în pag. a 2-a)
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Preocupările comuniști
lor, ale tuturor oamenilor 
muncii din cadrul autoba
zei T. A. Petroșani pentru 

de 
dat rezultate 
primele 8 luni 
an, indicatorul 
rorțate a fost 

proporție de 
I a călători 

- sarcinile.. ' s-au 
în proporție de 
sulă, la coefiei- 
iitițizare a capa- 
transport de 101,6 

iar la paredrs, me-

mărit cu exigență economi
sirea carburanților și lubri- 
tianților pentru încadrarea 
în consumurile normate pe 
fiecare autovehicul. Preo
cupările au dat rezultate. 
Prin personalul operativ și 
de urmărire., a consumuri
lor. prin raportarea la dia
gramele țahograf și înca
drarea corectă in coiisu- 

. muri pe
muri, 
miițde ,1 
și 24 tone 
Zîndu-se : 
cheltuielile 
494 .339 lei.
latele dobîndite, comitetul 
de partid și conducerea 
autobazei nu aii reușit să 
elimine. aspectele negative 
privind ordinea și discipli
na în rîndul conducători
lor auto ; s-au produs in 
perioada analizată 13 ac
cidente de circulații sol
date cu 1.2 avarii. Iată :de 
ce comitetul 'de partid 
caută în.'prezent să-și îm
bunătățească propriul stil 
de muncă în conducerea 
politico-organizatorică și 
î rid ru marea organ i zaț ii lor 
de sindicat -și IJ.T.C. în 
vederea mobilizării oame
nilor muncii din. această 
importantă unitate de tran
sport la realizarea sarcini
lor economice și întronarea 
unei discipline ferme în 
rândurile colectivului.

Aprovizionarea tehnico-materială 
în dezbaterea

realizarea.: sarcinilor 
pian au 
bune. ■ In

-din acest 
tone, trănsp 
realizat ițit 
104,4 ia sută, 
kilometri, 
îndeplinit 
109, 8 la 
eti iul de 
citații de 
la suta 
diii zilnic: de 100,4 la sută.
' ' Coeficientul de utilizare 
a parcului auto s-a realizat 
încă numai ' în 
de oo,2 la sută, 
neajunsuri în 
■rea cu piese și 
auto din familia 
Diesel". au lipsit 
și anvelopele,

proporție 
Au existat 

aprovizionă- 
mătcriale 
„Român
eam erele

toate influ
ențând negaliv realizarea 
planului. O altă cauză care 
a grevat asupra activității 
a fost și aceea că nu în 
suficientă măsură s-a mun
cit pentru , urmărirea mo
dului. cum se face remedie
rea defecțiunilor la autove
hiculele intrate în garaj, 
pentru a f> introduse ope
rativ în atelierele de. repa
rații, astfel îneît a doua zi 
să poată circula din nou 
pe drumurile publice.

In munca de zi cu zi a 
conducătorilor auto s-a ur-

In cadrul adunării de 
partid din 23 septembrie, 
Comuniștii din organizația 
de bază TESA de la 
1. C. M. M. Petroșani au

în
categorii, de dru- 

s-au obținut ecdrto- 
35 tone' benzină < 
motorină, reali- 
o economie la 

materiale de 
Cu toate rezul-

comuniștilor
analizat, cu răspundere, 
sarcinile ce le revin pen
tru aprovizionarea tehnico- 
materialâ a șantierelor de t 
construcții industriale, fo-

losirea competentă a capa
cităților dc producție, a 
forței de muncă și timpu
lui dc lucru.

In referatul prezentat 
s-a subliniat necesitatea a- 
sigurării ritmice materi
alelor la punctele de lu
cru, procurarea din timp 
a documentațiilor de exe
cuție. depunerea specifica
țiilor de materiale, in ve
derea evitării stagnărilor 
Pe șantiere și a formării 
stocurilor supranormative. 
Comuniștii au apreciat că 
trebuie să se acorde o aten
ție mai mare aprovizionării 
c.i piese d.? schimb pentru 
exploatarea corespunzătoa
re a mașinilor și utilaje
lor din dotare, în vederea 
evitării stagnărilor și în
treruperilor în procesul de 
producție. In discuțiile co
muniștilor Iosif Pereni, Va- . 
Ier Lazăr, 
Ton Pop 
Mun.teanu 
faptul că 
bleme la pieȘC și agregate,, 
iar echipele de construc
tori, atelierele de- confec
ții au avut de suferit. S-a 
criticat faptiil că pentru 
anii 1979—1930 nu există 
un plan de aprovizionare 
bazat pe realitate, totul 
făcîndu-se pe bază de in
dici de consum, stabiliți la 
1 milion lei investiție. Ilă- 
mîne ca într-un termen 
cît mai' scurt să se solu
ționeze această problemă. .

Adunarea generală a ce
rut conducerii I.C.M.M. să 
facă totul pentru asigura
rea colectivelor de con
structori și montori cu o 
aprovizionare ritmică cu 
toate piesele, agregatele și 
materialele necesare des
fășurării lucrărilor într-un 
ritm susținut.

Vasile COCHECI, 
activist al Comitetului 
municipal de partid, ;

■il

Petru Oanța, 
și Constantin 
s-a accentuat 

au existat pro-

Ieri, la ora 7.30, prin magazine

tinzătoarele urau ia o cafeluță, 
iar ciienții in fața ușilor inch is e

1) O imagine pe care o numim, 
fără pic do exagerare, cotidiană, 
surprinsă ieri, miercuri, 27 sep
tembrie, ora 7,30, Ia „Cafea- 
dulciuri", din Piața Victoriei Pe
troșani.? Pe cine a surprins foto
reporterul nostru pe peliculă ? 
Vînzătoarele pe care dumnea
voastră le așteptați în fața ușilor 
închise ale magazinelor petro- 
șănene din zona centrală a ora
șului. Două dintre ele, spre e- 
xemplu, erau de la magazinul... 
„Lacătul".

2) Un exemplu concludent, în 
imaginea de jos : la 7,32. Unita
tea „Lacătul" a fost deschisă, dar 
pînă se fac pregătirile... ciienții 
mai așteaptă. Doar și vînzătoa
rele au așteptat... la cafea. Dar 
ce vină aveau ciienții ? ! !

3) Ultima secvență, o imagine 
de excepție. La 7,35, în față ma
gazinului de confecții pentru 
bărbați, cei care așteaptă nu sînt 
ciienții, ci personalul magazinu
lui. Așteaptă ca cineva să des
chidă ușa. Probabil, ciienții !

s?? ? ?
Sini imagini concludente pri

vind modul în care înțeleg unii 
vinzători și șefi de Unitate să-și 
facă datoria, cea mai elementară 
datorie — să deschidă unitatea 
la ora prevăzută în program, 
adică Ia ora 7,30. Și dacă ne 
gîndim că minerul trebuie să fie 
prezent Ia „pontaj“ Cu cel puțin 
o jumătate de oră înainte de a 
începe lucrul efectiv...

Brigada V. D. TOT

Interes deosebit pentru noutățile apărute în librăria 
„Ion Creangă" din Petroșani.

înfăptuirea propunerilor
oamenilor muncii

• (ți r ni o r • din pag. I)

puțul „Victoria" și îmbu
nătățirea transportului au 
făcut ca sectorul de inves
tiții să-și realizeze ritmic 
sarcinile de plan. Brigă
zile conduse de Gheorghe 
Toma, Eftimie Nieoară, 
Petru Madaraș și Nicolae 
Ungureanu au obținut cele 
mai bune rezultate. Din 
angajamentul asumat,, de 
450 ml, s-au realizat pînă 
în prezent 135 ml.

Alta este situația la sec
torul IV, unde se înregis
trează cel mai mare minus 
la producția de cărbune. 
Faptul că propunerile oa
menilor muncii făcute de 
adunarea generală au fost 
materializate cu întîrziere, 
a făcut ca multă vreme 
sectorul să nu depășească 
perioada critică în care se 
găsea. Prin măsurile' între
prinse de comitetul de 
partid și conducerea „colec
tivă, a minei, sectorul'a in

trat pe calea redresării 
abia înccpînd cu a doua 
decadă a lunii septembrie. 
Inginerul Dumitru Dănciu- 
lescu, șeful sectorului, ne 
asigura că datorită noilor 
măsuri tehnico-organizâto- 
rice întreprinse, pînă la 
finele anului, colectivul va 
recupera 10 000 de tone de 
cărbune din mipus.

La cele trei' sectoare 
de la mina l.upeni, consta
tăm ușor că acolo unde 
propunerile s-au aplicat ■ la 
timp și cu maximă res
ponsabilitate, unde în sînul 
colectivului domnește o 
disciplină fermă, rezulta
tele sînt Pe' măsura stră
daniilor. Marea majoritate 
a propunerilor formulate 
în cel mai înalt forum al 
conducerii muncitorești au 
fost înfăptuite. Acum, pe 
agenda de lucfu a condu
cerii colective se află pro
blemele care privesc sepa
rarea 'colectării producției 
de la sectorul III și VI de 
sectorul IV și': colectarea 
producției din sectorul II . 
stratul 5 de la orizontul 
400 la orizontul 300 și îm
bunătățirea calității cărbu
nelui. După cum ne asi
gură inginerul Dan Suru- 
lescu, directorul minei, „mă
surile adoptate de adu
narea reprezentanților au 
dus la redresarea produc
ției de cărbune. Colectivul 
va depăși curînd etapa cri
tică și începînd cu luna 
Octombrie a.c. ne vom re
aliza planul la cărbune".

Moi filme
românești

i Premierelor cinema- ;
i togrăfic,. .românești ' ale: i' 
; anului, pelicule de lung j 
i și scurt-mețraj dc fie- ; 
; țiune sau documentate, ? 
i ii se altăură o creație a ; 
j Casei de filme nr. 3 — ■ 
ș „Cianura și picătura de : 
: ploaie-' (regia Manole i 
« Marcus), programată pe : 
î ecranele Capitalei. La ; 
î reușita acestui film de ; 
•: factură polițistă cu pro- ; 
; funde implicații sociale, ;
; turnat după un scena- î 
; riu scris de regizorul ; 
i realizator împreună cu ; 
; Virgil Mogoș, își dau ; 
; concursul actorii Victor ; 
; Rebengiuc, Maria Chira, ; 
i Iurie Darie, Mihai Do- ; 
; bre, Ștefan Bănică, Au- i 
i reî Giurumia, Ion Be- ;
i soiu, Marin Moraru.
; La aceeași casă de 
î filme se află în curs , 
î de realizare lung-me- i 
i traje acoperind o varia- 
î tă arie tematică — de ; 
î. la. . creațiile ; de inspira- j. 
ș ție istorică .sau dedicate ;
■ unor aspecte semnifica- ; 
; tive ale vieții noastre ; 
'■ artistice, la ecranizări i 
î după , opere literare, j 
; Una dintre acestea, „In- : 
i toarcerea Iții Alexandru ; 
î Lăpușneanu", reînvie fi- î 
: gara cunoscutului dom- ; 
•: nitor, o serie de ima- i 
; gini ale vieții politice i 
: și sociale din Moldova i 
; veacului al XVI-lea. ; 
: Regia, filmului aparține ; 
i Malvinei Urșianu. j
î Regizorul C.onstanțin ;
: Vaeni lucrează în pre- i 
; zent la două filme dis- ; 
î tinete ca problematică i 
; și manieră de tratare ; 
î artistică : „Teatrul cel ; 
i Mare", o succesiune de ; 
; secvențe . din istoria = 
: Teatrului Național, film î 
; rezervat începuturilor ; 
; artei scenice românești. ; 
; și „Vacanță tragică", e- ; 
: cranizare a cdnosculei ; 
; narațiuni lirice sadove- ; 
; niene „Nada Florilor". ' ; 
î O altă echipă de ci- ;

neaști participă la rea- i 
; li zarea filmului „Spe- ; 
; ranța". (regia Șerban ; 
; Creangă), inspirat din ; 
; istoria mișcării noastre : 
; ■ muncitorești. ;

i (Agerprcs) i

Apartamentele se predau
cu intirziere

• [Urmare din pag, I)

Alături, la blocul 1 M, 
unde lucrările sint mult 
mai avansate, echipele își 
intraseră în atribuțiuni, nu 
toate, e drept, dar cind nu 
sînt supravegheate de ni
meni, mai „răsuflă omul", 
chiar dacă soarele nu s-a 
ridicat prea sus. Fînă una 
alta, mozaicarii din echipa 
lui Ion Diaconu, se încăl
zeau lingă focul aprins 
pentru topirea - snroalei. 
Aflăm că nu au materiale. 
Nici echipa de parchetari 
nu a primit linoleumul 
pentru apartamente însă 
între timp împreună cu 
Alexandru Moraru, șeful 
echipei, demontează rame
le metalice de la vitrinele? 
magazinului de la parter. 
„Au fost executate greșit, 
toate sînt strîmbe — ne 
spune Alexandru Moraru 
— și nu se potrivesc. Le 
demontăm și vor ti trans
portate la Livezeni pentru 
rectificare. Alți bani, alt 
timp pierdut, dacă... lip
sește organizarea !“.

De acest lucru nc-am? 
convins pe tot parcursul 
acestui raid-anchetă mati
nal, cît și cu o zi? înainte, 
cînd maistrul Emil Surdu

și tehnicianul normator 
Romiqă Pora ne spuneau 
că încă nu pot preciza 
dacă lucrările vor fi exe—~ 
cutate în timpul prevăzut 
deoarece ‘ la aceste blocuri 
tehnologia de lucru e mult 
diferită față de altele.

Poate și la actualele o- 
biective termenele de exe
cuție s-ar fi putut respec
ta cu o condiție : organi
zarea șantierului să fi fost 
riguros făcută, iar. pe par
cursul desfășurări; lucrări
lor, să se fi făcut o apro
vizionare ritmică, astfel 
îneît să nu se creeze go
luri în activitatea <!e con
strucții. Bunăoară, în pre
zent din lipsa mozaicului 
și -a linoleumului nu pot 
fi terminate finisajele la 
tronsoanele blocului aflat 
în pragul finalizării, iar 
lucrările la canalizare sînt 
întîrziate întrucît de o săp- 
tămînă s-a cerut un bul- 
doextavalor pentru umplu
turi și nivelări, însă întîr- 
zie să sosească în șantier. 
Se cere ca șantierul din 
Vulcan să primească cit 
mai urgent sprijinul nece
sar solicitat Grupului Pe
troșani, astfel ca primele 
apartămerttp 'să fie pre
date vulcănenilor cît mai 
repede.
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ndivid — Colectivitate • Individ — Colectivitate

Sala de apel a minei Dîlja. Aici, înainte de intrarea în șut, nu se face numai 
prezența la muncă, ci se poartă și un viu dialog asupra problemelor și sarcinilor ce 
îi revine fiecărui membru al colectivului in abatajele din subteran.

• {Urmare din pag. I]

bl
le sînt reparate prompt, 

i se vorbește cu 
multă prețuire 
despre tinerii lăcă

tuși Vasițe Damian, Ion
Barbu și Oprea Fecă, 
despre electricienii Florea 
Ponorică și Ion Olteanu. 
S-a urmărit, de asemenea, 
specializarea celor 16 e- 
lectricieni din sector (de 
acum cofretele celor două 
combine le sînt familia
re). Dintre ei se disting 
I’ompiliu Lăcătuș și Ion 
Geru, ultimul venit de 
numai jumătate de an de 
pe'.băncile școlii. Remar
cabil este și faptul că la 
nivelul br'găzilor 
schimbat mentalitatea 
menilor, fiecare zi 
muncă este analizată
luciditate, după fiecare 
șut se iau măsuri promp
te pentru înlăturarea 
greutăților. în
cerc să aflu cîteva nume 
de șefi de brigadă cu re
zultate deosebite. Sînt 
pomenite nume inedite 
pentru noi, de tineri co
muniști,
cent investiți 
menea 
Ionel 
ani,
— 32
— trei

să preia o brigadă. Pînă 
și-a încropit efectivul de 
azi a lucrat întîi la să- 
pafe de p rea bata j o, apoi 
a trecut în cărbune. De 
trei luni, de fapt de la 
formare, brigada lui este 
cea mai 'bună din sector.

espre Ciontu știe 
mai multe secre
tarul de partid.o

Tinerețea 
își onorează 

cuvîntul

Cu*dăruire și abnegație

D A T O R I E

s-a
oa- 
de
Cil

moșie, dar mai ales se 
muncește. Cum glumește 
el, primul tren de mun
citori l-a prins în Paș
cani, la C.F.R., cum mai 
avea permise berechet, în 
1969 a ajuns la Dîlja și 
de aici n-a mai plecat, 

pasă cu nădejde pe 
perforator. A apă
rut deja artificie- 

Ne retragem împreu-

Pentru ușurarea muncii 
minerilor, coboară mereu 
de la ziuă în adîncuri uti
laje noi, moderne. Un a- 
semenea complex a fost 
introdus recent la secto
rul IV al I. M. Lonea, în 
abatajul brigăzii conduse 
de tînărul miner Nicolae 
Golea. Faptul în sine nu 
are nimic deosebit.

In adîncurile minei Lo
nea au mai fost intro
duse complexe mecanizate 
și vor fi și în viitor. N-a 
fost deci o premieră. Inse-, 
răm însă aceste rînduri 
pentru a reliefa dăruirea 
cu care au muncit toți a- 
cei ce au pus umărul la 
coborîrea de la ziuă în a- 
dîncuri a acestui complex, 
la montarea lui. Despre 
acești oameni, despre hăr
nicia și abnegația lor ne-a 
vorbit cu căldură și stimă 
tovarășul 
secretarul comitetului 
partid al minei :

„înainte vreme introdu
cerea și montarea în sub
teran a unui asemenea 
complex «dura 3-4 săptă- 
mîni. Acum, printr-o or
ganizare impecabilă a lu
crului și dăruirea colectivă 
a meseriașilor echipei „ser
vice" din cadrul sectoru
lui-VIII - și a minerilor 
care vor munci cu acest 
complex, după numai o

Andrei Colda. 
de

săptămînă complexul a 
fost coborât în subteran, ' 
montat și efectuate pro
bele tehnologice. De fapt, 
este a doua probă. Prima 
a avut loc la suprafață. 
Platoul din fața atelieru
lui electromecanic al mi
nei s-a 'transformat în 
stand de probe. In pofida 
intemperiilor, meseriașii 
sectorului electromecanic, 
sub îndrumarea maistrului 
Gheorghe Robică, au mun
cit chiar și trei schimburi 
consecutive la ansamblarea 
complexului și a celor trei 
transportoare, la încerca
rea lor. Aici și-au adus 
contribuția și maiștrii Re- • 
mus Urs și loan Grecea. 
Apoi a avut loc demonta
rea și transportarea lui în 
mină. Inginerul Voicu Pri
cep, șeful sectorului elec
tromecanic, se afla peste 
tot unde era nevoie. In 
subteran lucrările de n- 
samblarc erau conduse de 
subinginerul electromecanic 
Joan Kulcsar. Au pus însă 
umărul la greu și maiștrii 
minimi loan Bogdan și Ti- 
beriu Ni col au și minorii 
Dumitru Lubuș, loan Mi
hai cea,
gada care va lucra 
complexul precum și 
cătușii din sectorul 
Constantin Rusu, Pui Ghc- 
rasim și maistrul ele. tro-

mecanic Iosif Negru. Cînd, 
după două șuturi consecu
tive, au fost trimiși acasă 
să se odihnească, au refu
zat categoric cerînd să li 
se aducă mîncarea în 
teran 
mea.
să 
hărnicia și dăruirea 
tușilor loan Gergely, 
Vesa, Aurel Buză, 
Hăbeanu, Gheorghe 
teanu, Vaier 
Constantin Cocolan și toți 
ceilalți prin a căror hăr
nicie complexul de susți
nere Și transport a fost in
trodus și montat în abataj 
în timp record".

sub-
să nu piardă vre- 

Nu te rabdă inima .
nu vorbești și despre

lăcă -
Carol 
loan

M.un-
Mureșan,

D. CRIȘAN

loan Voicu din bri-
cu 
kî -
IV

» 
î♦
4
4
I

I
4
4
4
4
4
4
4
4
i
l
4

l.

Tot timpul se gîndeau 
la ideea ce le-o dăduseră 
colegii de muncă, 

dornici să ușureze acti
vitatea minerilor. Despre 
ce era vorba ? Oamenii 
din secția de reparații a 
I. U. M. Petroșani știau 
că în adine, Ia comple
xele mecanizate se folo
sește o pompă adusă din 
străinătate. Bani mulți, 
timp mult, contracte, 
drumuri la minister 
ș.a.m.d. Treptat, un gind 
a încolțit în mintea u- 
nora — oare noi, cu for
țele noastre, n-am pu
tea-o realiza ? Ideea a 
ciștigat teren. Cițiva, mai

miner. Și fra- 
Viorel a ajuns 

acum 
de ca
lin bun 
briga-

al

■are au fost re- 
cu o ase- 

responsabilitate : 
Ciontu — 26 de 
Valentin Pădurarii 
de ani.
decenii.

— Orieît ar 
ciudat — ni se 
inginerul

Gh. Matei

părea de 
destăinuie 

Virgil Ion eseu 
-— minerul Matei fusese 
pensionat temporar pe 
.caz de boală. Apoi a lu
crat, ca șef de schimb la 
Dane. Schimbul său avea 
întotdeauna cele mai 
bune rezultate. Cineva a 
făcut propunerea, în bi
roul organizației de bază,

— In sectorul nostru a 
fost în Iii 
tc 1 g s ă ii 
ajutor de miner,
urmează cursurile 
lificare. Ionel este 
organizator și ca 
dier, și ca secretar 
organizației U.T.C. De me
serie e strungar, acum 
patru ani a cerut însă să 
lucreze în subteran. A 
parcurs repede toate 
treptele pînă a ajuns șef 
de schimb la Dane. Lui 
i s-a încredințat brigada 
de tineret.

jungem eu greu — 
galerii ' presionate, 
căldură etc. — în

frontalul lui Valentin Pa
duraru, un moldovean
hîtru, plin de vlagă. La 
început „bătrfnii" din
brigadă au fost sceptici, 
au crezut că rezultatele 
l-au recomandat doar ca 
șef de schimb. S-au con
vins insa destul de re
pede că Valentin c un 
om eu care se și glo

A M B I T I
au
cei

pro- 
la 

specialitate, la 
cu experiență,

[ATITUDINI
ambițioși, 
apelat la 
«le la 
iertare, 
cărți de 
oameni
la cunoștințele lor dobîn- 
dile in ani mulți de me
serie făcută conștiincios 
și cu pasiune. S-au făcut 
calcule, schițe, grafice, 
planșe. I’e scurt, un pro
iect care, materializat, 
însemna rezultatul fră- 
mîntărilor lor. A început 
lucrul cu migala și multă 
grijă. A-ți asuma o 
asemenea răspundere în-

A
seamnă un act 
de curaj, timp, 
materiale etc. 

folosirea 
rezultat 

ri-

iar 
fără 
însemnat

acestora 
ar fi 
sipă, rebut, ineficientă. 
Nu putem spune că i-au 
ocolit greutățile, legate 
de materiale, scule, dar 
n-au dat nici o clipă 
înapoi. S-au zbătut, și-au 
făcut rost de ele, le-au 
adaptat, le-au confecțio
nat și activitatea a conti
nuat fără întrerupere. 
Ambiția lor s-a văzut 
materializată cirul noul

ml.
nă. I.și alungă părul rebel 
de pe frunte, își șterge 
sudoara și apoi vorbește 
despre vrednicii săi or
taci, veniți aici, la Dîlja, 
din toată țara : vagoneta
rul Ștefan Tușea e de .

. prin Alba, Uie Cordunea- 
nu, Dumitru Costaș par
că sînt moldoveni, arde
lenii sini în schimb mai 
mulți, printre alții șefii 
de schimb Ion Andacs, 
frații Andrei și Pavel 
Szolossy, Mihaly Kiss și 
alții.

e galerie gîndesc la 
suita de măsuri

1 întreprinse în acest .
an la sectorul II, înce- 
pînd de prin aprilie, cînd 
existau doar două fron
turi de lucru, cînd res
tanțele de cărbune depă
șeau mii' de tone. Așadar 
mecanizare, policalificare ■ 
și" chemarea tinereții 
la cîrma unor brigăzi am
bițioase — Păduraru, 
Ciontu și Matei sînt deja 
argumente de nădejde, — 
toate acestea materiali- 
zîndu-se în revirimentul 
producției despre care Ion 
Diaconescu îmi spune 
simplu.

— De vreo două săp-
1 tămîni, sectorul nostru, 
scoale la lumină. în fie
care zi. un plus de 100 
tone de cărbune.

agregat hidraulic a fost 
terminat și supus probe
lor de verificare. La acest 
„examen", agregatul s-a 
comportat ireproșabil, fi
ind apreciat de către 
conducerea întreprinderii. 
Urmează doar ca el să ia 
drumul abatajelor, acolo 
unde este mult 
de mineri.

Iosif Borlea, 
lloca Și C’oslică 
este numele 
ambițioși",

așteptat

Avram 
Mihălă 

celor trei 
,,««(•! Ml » care <111 
muncit cu pasiune și dă
ruire la transpunerea in 
practică a acestei idei 
generoase.

Valeri u COANDRAȘ

i
* 
î
£

I
. Vineri, 26 mai 1978, pen

tru cei mai mulți oameni 
o zi ca oricare alta. Ilie 
Rîmbetea își spală, cu di
chis, briceagul, taie apoi 
trei miei, își spală iar bri
ceagul și apoi pleacă cu 
oile în munte... Socrul său 
Ștefan Cioarcă, destul de 
morocănos în acea zi, nu 
prea are chefde. vorbă 
cu colegii săi de la Oficiul 
poștal din Petroșani. . A, 
vînătaia de la ochi ; a 
spart niște lemne și i-a 
sărit o așchie în față... 
Alion Cîrlan îl privește 
nedumerit pe subofițerul 
de miliție. El, acuzat de 
crimă ? L-a văzut pe Tra
ian Iloalgă ? Cînd, în 
noaptea trecută ? Are do
vadă că a stat tot timpul 
acasă. Cu, Hoalgă se duș
mănea mai demult, de 
cînd nevastă-sa l-a părăsit. 
Hoalgă trăiește în concu
binaj cu ea, au deja doi 
copii. ...In spitalul din Pe
troșani moare, în urma ră
nilor primite în noaptea 
trecută, tînărul Ioan Bor
soș, ajutor de șofer.

Ioan Borsoș visa să fie 
stăpîn pe volan, trebuia 
să dea doar examen la 
Deva. Maică-sa îi dăduse 
haine curate și 200 lei de 

drum. loan Borsoș n-a mai 
ajuns însă șofer. In acea 
zi de joi, Traiah Hoalgă 
își reamintește perfect în- 
tîmplările petrecute după- 
amiază, deși îi îndemnase 
pe lucrătorii de miliție pe 
o pistă falsă... Cică ar fi 
plecat să aducă pe bunica 
lui Borsoș de la spitalul 
d Petroșani * rp nsă 
autocamionul la cabană

Minciuna, vzo’ența, beția — 
ia stîlpui infamiei!

Peștera Bolii. AU- mîncat, 
au băut un sfert de sită 
de sticle eu bere Berliner, 
era aproape 9 seara, Tra
ian Hoalgă s-a urcat la 
volan și au pornit-o spre 
Banița. .Acolo, sus in deal, 
li s-a părut, din cauza 
alcoolului, că șoseaua e 
prea îngustă, că doi indi
vizi le stau in cale. Au 
oprit, Borsoș s-a dat jos, 
și, viteaz nevoie mare, l-a 
pocnit pe cel mai bătrân 
dintre ei. Gioni, fiindcă 
aȘa eră alintat Hoalgă, nu 
găsea cheia de bride, să-i 
sară în ajutor. Bătrîniil 

se prăvălise în șanț, Bor- 
-soș n-a mai apucat să-1 
privească pe celălalt, care 
a strigat „Nu te băga !" și 
a simțit o arsură în foaie.
A strigat la Gioni că l-au 
tăiat. Șoferul l-a urcat pe
rănit în cabină, dar în loc
s-o apuce 
continuat 
Crivadia.

spre spital, a 
drumul spre 
Borsoș cerea

mereu apă. L-a abandonat

intr-un șanț și apoi a a- 
nunțat postul de miliție 
din... Baiu Maro, deși Bâ- 
mța sc alia la doi pași.

...Doctorii spuneau că 
tînărul ar fi fost salvat, 
dacă era adus mai repede. 
N-aveau de. unde să știe 
că Traian Hoalgă voia 
să-și creeze un alibi pen
tru a nu fi descoperit la 
volan în stare de ebrietate. 
Zile întregi, căpitanul Emil 
Cîmpeanu se zbatea în 
păienjenișul ipotezelor. A 
cerut sprijinul unor colegi; 
a) subordonaților. pe alte 
piste au pornit și lucrălo- 

rii procuraturii. Pe buzele 
multora dintre anchetatori 
le.venea mereu întrebarea 
—■ cine este acest Traian 
Hoalgă ? Spune el ade
vărul ? Dacă nu, de ce îl 
ascunde ? Cercetări minu
țioase, investigații în tre
cutul luj au pus în evi
dență un individ pericu
los, violent, cu viciul be
ției, trăind in relații de 

coneubinaj. A_ fost surprins 
furînd din avutul obștesc, 
a fost acuzat de abuz in 
serviciu, provoca deseori 
scandaluri. Are un auto- 
turisiS Dacia... Pe seama 
lui se punea un viol comis 
îh seara zilei de 25 iunie 
1977, probele erau contra
dictorii, neelocvente, pînă 
cînd s-a descoperit că inti
midase un martor, amenin- 
țîndu-1 cu moartea, să-și 
retracteze declarația. Or, 
din 27 aprilie 1978ș se emi
sese o ordonanță de redes
chidere a urmăririi penale.

Mărturii, probe evidente, 
îndepărtarea unor alibiuri 
false, în cele din urmă 
s-a dovedit că minciuna 
are picioare scurte. A fost 
descoperit adevăratul cri
minal în persoana Iui Ioan 
Rimbetea. Apoi alte cer
cetări au pus în evidență 
culpa lui Traian Hoalgă, 
omul cu porniri de fiară, 
care a călcat în picioare, 
a tîrît în noroi, și la pro
priu și la figurat, purita
tea unei fete de 17 ani... 
Martori, ptî care el nu-i 
bănuia, au stabilit propor
țiile chefului' de la Peștera 
Bolii. Acolo unde Traian 
Hoalgă a băut și mîncat 
pe seama tînărului său 
ajutor — în buzunarul ce
lui decedat s-au găsit doar 
vreo 15 lei din cei 200 pe 
care maică-sa îi dăduse de 
drum . pînă la Deva. Au 
ieșit la iveală mărturiile 
mincinoase, depuse de u- 
nii indivizi, care, din dife
rite motive, au încercat 
să împiedice aflarea ade
vărului. Legea și-a spus 
cuvîntul în ambele cauze, 
cei vinovați și-au primit 
pedepsele cuvenite

Traian Hoalgă s-a con
vins, mai mult ca nicio
dată, că în mijlocul oame

nilor nu se trăiește ca în. 
pădure, între fiare. Com
portarea sa a fost ținta o- 
probiului public, minciu
na, violența și beția . au 
fost înfierate în persoana 
sa. Traian Hoalgă este un 
individ, din fericire, singu
lar, faptele sale au adus 
multe necazuri oamenilor, 
au provocat suferințe au 
intirziat, o vreme,, pedep
sirea unui criminal. Și-a 
dat însă seama că socie
tatea noastră nu-i poate 
îngădui mendrele. Fiindcă 
atentatul la adresa omeniei, 
a liniștii publice, a norme
lor de conviețuire civili
zată, nu poate ți Și nici nu 
trebuie vreodată tolerat. 
Iată de ce ne gîndim eu 
mîhnire la cei care, ■ din 
„prietenie" sau „omenie" 
falsă au încercat să as
cundă faptele sale, consti- 
tuindu-se în coautori, ai a- 
libiurilor invocate, lată de 
ce pedepsirea lui se vrea 
și un avertisment pentru 
oricare altul care ar încer
ca reprobabile derogări de 
la drmul drept ai cinstei și 
onoarei.

Ion VULVE



4 JOI, 28 SEPTEMBRIE 1978

FILME

a O.N.U unui

politici da apartheid și 
criminării rasiale.

NAȚIUNILE UNITE 27 
(Agerpres). — De la Tri
misul special : In plenara 
Adunării Generale a O.N.U. 
»u continuat dezbaterile ge
nerale.

In luările lor de poziții, 
șefii delegațiilor Filipirte- 
Inr, U.R.S.S., R.F.G., Lu
xemburgului, Panama, Me
xicului, Irlandei, Canadei, 
Danemarcei și Suediei au 
abordat probleme privind 
.securitatea și cooperarea 
în Europa și în lume, nece
sitatea intensificării efortu
rilor în direcția dezarmării, 
a lichidării decalajelor, și. 
subdezvoltării, a eradicării

★
NAȚIUNILE UNITE 

(Agerpres). In cursul 
lei de miercuri, Ștefan An
drei, ministrul 
externe, șeful 
române la 'ea

. XXXIII-a sesiune a 
nării Generale a 1 
a avut o întrevedere cu se
cretarul general al Organi
zației, Kurt Waldheim.

afacerilor 
delegației 

de-a 
i Adu- 
O.N.U.,

Protocol economic 
româno-îugoslav

BELGRAD 27 (Agerpres). 
— La 27 septembrie a fost 
semnat protocolul româno- 
îugoslav privind dezvolta
rea în continuare a coope
rării și livrărilor reciproce 
în domeniul construcțiilor 
de mașini. S-au convenit 
măsuri care să conducă la 
lărgirea Și 
schimburilor economice și 
a formelor de colaborare 
între cele două țări în do
meniile construcțiilor na
vale, electrotehnic, șa.

diversificarea
economice

Poziția P.C. Portughez privind depășirea crizei 
guvernamentale /

LISABONA 27 (Ager- blema formării 
preș). — La Lisabona a a- 
vut loc o plenară a C.C. al 
Partidului Comunist Por
tughez, consacrată exami
nării situației politice din 
țară, precum și stabilirii 
poziției partidului în pro-

guvern.
Plenara a reafirmat do

rința partidului comunist 
de a se consulta cu Parti
dul socialist și cu alte 
forțe democratice pentru a 
găsi căile depășirii actualei 
situații.

Sprijin pentru lupta 
de eliberare a 

popoarelor namibian 
și Zimbabwe

ACCRA 27 (Agerpres). — 
Guvernul ghanez va acor
da întregul sprijin mate
rial și diplomatic Organi
zației Poporului din Afri
ca de Sud Vest (SWAPO) 
în lupta sa împotriva do
minației Republicii Sud- 
Africane în Namibia, a de
clarat ministrul de externe 
al Ghanei, R. J. A. Felii. 
Guvernul de la Accra a ce
rut Consiliului de Securita
te al O.N.U. să impună 
sancțiuni economice împo
triva regimului rasist de 
la Pretoria.

Evoluția situației din Nicaragua
MANAGUA 27 (Ager

pres). — Constrâns de gra
va criză economică și po
litică pe care o traversea
ză în prezent Nicaragua, 
de puternicul val al opozi
ției maselor largi populare 
față de regimul dictatorial, 
precum și de hotărârea a- 
eestoi’a de a continua lup
ta pentru instaurarea 
guvern democratic, 
statului nicarâguaian,
nastasio Somoza, a anun
țat că acceptă propunerea 
de mediere a Statelor U- 
nite și a unor țări latino- 
americane in vederea solu
ționării situației interne. A- 
preciind că această hotă
râre reprezintă doar o ma
nevră a dictatorului pen
tru a cîștiga timp, forțele 
antidictatoriale și-au con-

unui 
șeful

A- -

R.S.A. continuă actele agresive 
împotriva Angolei

frican împotriva statului 
angolez. In scrisoare sînt 
menționate noi acte de în
călcare a suveranității An
golei, între care violarea 
spațiului aerian și 
incursiuni, ale forțelor ar
mate ale R.S.A. în teritoriul 
angolez.

NAȚIUNILE UNITE 27 
(Agerpres). — Intr-o scri
soare adresată secretarului 
general al O.N.U., Kur't 
Waldheim, reprezentanța 
permanență a Angolej la 
Națiunile Unite relgvă con
tinuarea actelor agresive 
ale regimului rasist sud a-
V

undiționat participarea la 
dialog cu autoritățile pen
tru soluționarea situației 
interne, de adoptarea de 

- către acestea a unor mă
suri pentru ridicarea stării 
de urgență de pe întreg te
ritoriul țării, eliberarea i- 
meditată a tuturor persoa
nelor arestate în timpul 
ofensivei declanșate, la 9 
sptembric, ele Frontul San- 
dinist de Eliberarea Națio
nală.

Orientul
RIAD 27 (Agerpres). . — 

Președintele Siriei, Hafez 
Al-Assad, întreprinde o vi
zită în mai multe țări ara
be; .unde are convorbiri 
în legătură cil : situația ac
tuală din Orientul Mijlo
ciu. După o întîlnire, la A- 
man, cu regele Iordaniei, 
șeful statului sirian a avut 
miercuri la Taef convor
biri cu prințul moștenitor 
al Arabici Saudite, Fahd 
Ibn Abdul Aziz.

GENEVA 27 (Agerpres). 
— Regele Khalid al Ara
bici Saudite l-a primit 
miercuri, la Geneva, pe 
Hassan El Tohamy, vice- 
premier la președinția Re
publicii Arabe Egipt, in
formează agenția MEN. Nu

Mijlociu
au fost furnizate amănunte 
asupra convorbirilor.

AMMAN 27 (Agerpres).
— Ambasadorul itinerant 
al S.U.A. în Orientul Mij
lociu, Alfred Atthertori, a 
sosit la Amman. El a avut 
convorbiri cu regele .Husse
in al Iordaniei asupra ul
timelor evoluții din zonă 
și a rezultatelor reuniunii 
tripartite de la Câmp De- 
vid — transmite agenția 
MEN.'

CAIRO 27 (Agerpres).. — 
Generalul Ensio Silâsvub, 
coordonatorul șef al forțe
lor Națiunilor Unite în O- 
rientul Mijlociu, a sosit la 
Cairo pentru convorbiri cu 
oficialitățile egiptene — in
formează agenția MEN.

PETROȘANI 'i-
embi'ie: Gentleman Jim;

I Republica ;, Rîul care 
urcă muntele ; Unirea: 
Parada surprizelor.

PETRTLA — Tentacu
le :

LONP.A — Valea pra
fului de pușcă ;

ANINOASA — Iți dă
ruiesc ..lin trandafir ;

VULCAN — Un pod 
prea îndepărtat, seriile 
I-II :

LUPENl — Cultural : 
Melodii, melodii ;

URICANI —

I
I
I
I
I
I
I

I TV
Bătuci re.

16.05 Tc-
Curs de

PREȘEDINTELE JIMMY 
CARTER A SEMNAT legea 
prin care se ridică embar
goul 
rilor 
către

LI SIEN-NIEN, VICE- 
PREMIER AL CONSILIU
LUI DE STAT AL R.P. 
CHINEZE, a p r im it

. miercuri delegația Pieței 
comune, condusă de Wil
helm Ilaferkamp, vicepre
ședinte al Comisiei C.E.E., 
care efectuează o vizită la 
Pekin. Au fost abordate 
probleme legate de dezvol
tarea viitoare a relațiilor e- 
conomice și comerciale din
tre China și C.E.E. — rela
tează agenția China Nouă.

parțial asupra livră- 
de arme americane 
Turcia.

CAPH ALA JAMAI-■ IN
CAI S-AU DESCHIS lucră
rile celei de-a 24-a .confe
rințe a Asociației parla
mentare a Coinmonwealt- 
hului.

PREȘEDINTELE R.S.F. 
IUGOSLAVIA losip Broz 
Tito. l-a primit miercuri 
pe Adam Sapi Mkwawa, 
președintele Adunării Na
ționale din Tanzania, care 
se află într-o vizită oficia
lă la Belgrad în fruntea u- 
nei. delegații parlamentare.

LA HAVANA A AVUT -
■■LOC o întrevedere între 
Fidel Castro, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cuba, 
și' Gus Hali secretar gene
ral. al C.C. al P.C. din 
S.U.A. care întreprinde o 
vizită oficială în Cuba.

FRANȚA A ACCEPTAT 
SA PARTICIPE LA LU
CRĂRILE NOULUI CO
MITET DE DEZARMARE 
creat prin hotărârea sesi
unii speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. consa
crată dezarmării.

UN COMUNICAT OFI
CIAL difuzat miercuri la 
•Jakarta anunță punerea în 
libertate a 1324.de deți
nuți politici.

I
I
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Liderul învins 
la Uricani

Așteptată cu viu interes, 
partida dintre Minerul U- 
ricani și Explorări Deva, li
derul campionatului jude
țean după cinci etape, s-a 
ridicat la un bure nivel 
spectacular și tehnic. La 
ora actuală formația mi
nerilor din Uricani se află 
în ascensiuhe de formă și 
aceasta se datorește în 
bună parte antrenorului 
jucător Alexandru Kele- 
men. Și acum pe scurt des
pre filmul partidei:

Chiar din primele minu
te localnicii pun slăpînire 
pe joc asalțînd poarta oas
peților. Aceștia, surprinși 
de iureșul jucătorilor ufi- 
căneni, se apără cu dispe
rare, dar, în minutul 10, 
mijlocașul Andrași înscrie 
primul gol. Opt minute 
mai tîrziu, același Andrași 
dă o lecție întrbgii înain
tări și ridică scorul la 
2—0. Mulțumite de rezul
tat, gazdele nu mai insistă 
și partida se încheie cu. 
scorul de 2—0 în favoarea 
lor

» ' Alexandru PUȘCAȘ 
j 1 Hie COANDRAS'

BASCHET, DIVIZIA B

Jiul — Știința —. C.S.Ș. Satu Mare 95-75

Ritmul, anga jar ea, finalizarea 
victoriaau decis

...Așadar, sub o nouă ti
tulatură, Jiul- Știința, Pe- 
troșaniul a revenit în di
vizia secundă a baschetu
lui, Este, meritul întregii 
echipe, a antrenorului, lec
tor universitar Teodor Szi
lagy, care și-au dorit tot 
timpul această promovare. 
Duminică în sala de sport 
a I.M.P., în primul lor 
meci din acest campionat, 
baschetbaliștii petroșăneni 
au întîlnit o echipa dificila, 
cea a C. S. Ș. Sa tu Mare. 
Jocul a fost frumos, dîrz 
disputat, în care atacurile 
colective sau individuale 
au dat culoare întîlnirii. A 
impresionat mișcarea în 
teren a petroșănenilor, cir
culația rapidă a mingii, iar 
în repriza a doua. în care 
putem spune că băieții 
și-au intrat cu adevărat 
„în mină", precizia aruncă
rilor la coș a fost de-a 
dreptul impresionantă. In 
context, am remarcat for-

ma excelentă a lui Brăga- 
ru (38 puncte marcate) și 
Ghiță G, (28) care alături 
de Minisea, Buzdugan, 
Ghiță A., Miliuți, Sirbu, 
Szilagy, Manolescii, prin 
angajamentul total în joc, 
prin dorința de victorie au 
cîștigat în final cu 95—75. 
Pe scurt acest meci poate 
fi caracterizat prin 
angajare, finalizare 
au decis victoria.

Cu alte cuvinte, o 
mbasă reintrare in 
zia B !

Foarte bun 
brigăzii
Jiu) și 
biu).

ritm,
care

fru- 
divi-

arbitrajul
Ilie Ciungu (Tg. 
Costel Tătaru (Si

Ștefan COSTEA

„Dinamoviada"

Tenis de masă
Campionatul județean, 

seria Valea Jiului a în
registrat următoarele re

zultate : C.F.R. — Utila-

jul 3—9, C-S.Ș.I. — Visco- 
za Lupeni 9—0, Știința
— C.S.Ș.II o—ă.

Pe stadionul Republi
cii din Capitală au început 
ieri întrecerile ediției a 20-a 
a „Dinamoviadei" la atle
tism, competiție tradițio
nală 
tivi 
țări.

In 
sportivii români au obți
nut victorii prin Mariciea 
Puică — 4’21”37/100 la

la care participă spor- 
și sportive din opt

prima zi de concurs,

16.00 Telex, 
leșeoală. 16,35 
limba rusă. 17,05 Semi
finalele Campionatului 
Mondial d0 volei mas
culin. 17,40 Invățămînt- 
educațic. Orientarea 
școlară si profesională. 
18.05 .' - ■ '
18,33 Fotba’ 
nai 
citirilor retur disputa
te în cupeie europene 
intercluburi. 19,05 Film 
serial pentru copii : 
„Sindbad marinarul".
19.30 Telejurnal. 19,50 
La ordinea zilei în eco
nomie: „Război risipei1*. 
20,05 Ora tineretului. 
21,00 Telerecital : Car
men Stănescu. 22,00 Me
ridianele cîntCcului.
22.30 Telejurnal.

PRONOEXPRES *

Studig^iWc ’78. 
Fotbal" nîternațio- 
- rezumatele me-

La extragerea Prono- 
expres din 27 septem
brie 1978 au ieșit cîști- 
gătoare următoarele nu
mere :

Extrageera I: 20 4.3 29 
15 42 17.

Extragerea a Il-a : 44 
5 4 32 9 10.

FOND de 
796 075 lei.

REPORT
55 830 lei.

cîștiguri

la cat. I I1
1

Mica publicitate

TELEX e TELEX © TELEX
• O selecționată a clu

burilor de rugbi din țara 
noastră, alcătuită din 28 
de jucători, a părăsit ieri 
Capitala, plecînd într-un 
turneu de 7 meciuri în 
Marfea Britanic, Din rin-, 
dul selecționa Iniilor fac 
parte, printre alții, IanUse- 
viei, Nica, Bucos, Paraș- 
chiv, Suciu, Murariu, Da
raban, Dinu și Ortclecan. 
Rugbiștii români vor în- 
tîlnî în primul meci sîmbă- 
ta, la Aberavon echipa lo
cală. Apoi, ei vor juca la 
Swansea, Bath, Gloucester; 
Londra, Clifțbn și Bristol.

• Ieri la Atena, în meci 
retur pentru competiția de 
fotbal „Cupa U.E.F.A.“, 
echipa F.C. Argeș Pitești a 
învins C.u scorul de 2—1 
(0—0) formația greacă Pa- 
nathinaikos, pe care o 
întrecuse și în primul joc 
(3—0). Golurile au fost 
marcate de Doru N'icolae și

Radu II, respectiv Gonios. 
In urma acestei duble vic
torii, fotbaliștii pi'teșteni 
aii obținut calificarea 
turul II al întrecerii.

• Echipa Politehnica 
Timișoara, a doua repre
zentantă a țării noastre în 
competiția de fotbal „Cu
pa U.E.F.A.", a obținut ca
lificarea pentru turul II, 
cedînd ieri la limită, în 
deplasare, cu 1—2 (6—0) .în 
fața echipei M.T.K. Bu
dapesta.

în

V1ND țambal-raasă. Mi
hai Moldovan, Vulcan, stra
da Perilor nr. 5 (572).

VIND motocicletă „I.J.“ 
350 cmc, bună stare. Amă
nunte la- lei. 42436. (573).

CUMPĂR cărucior 
meni, strada Karl Marx 
1, Petrila. (571)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Chiraș 
Constantin, eliberată 
l.R.I.U.M. Petroșani, 
declară nulă. (570)

PIERDUT legitimație 
provizorie identitate pe 
numele Royphry Ngeli 
Silungwe, eliberată de Mi
litia Petroșani. Se declară 
nulă. (574)

întreprinderea minieră 
Aninoasa

la atletism
1 500 femei, Horia Toboc — 
46’’32/100 la 400 m plat, 
Ion Zamfi raehe — 59,98 ni 
la aruncarea discului, Clati- 
diu Șușelescu — 10”65/100 
la 100 m și Bedros Bedrb- 
sian — 16,56 m la triplu- 
salt.

Concursul continuă 
tăzi, cu începere de la 
15,00.

as- 
ora

(Agerpres)

BE O AC] IA Șl ADMINISTRAȚIA, PM/ojani. •«. Republicii, nr. 96. telefon 416 62 (teci® tariar), 4 24 64 țwclii).

ge- 
Nr.

de

de
Se

scoate la concurs
DOUĂ POSTURI LUCRĂTOR GESTIONAR
(primitor-distribuitor) LA DEPOZITUL DE 

MATERIALE Șl PIESE DE SCHIMB.

Condițiile de încadrare și retribuire, conform 
Legii nr. 22/1969 și Legii nr. 57/1974.

Cei interesați se

nizare — personal —

pot adresa biroului orga- 

învățâmînt - retribuire al

întreprinderii.
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