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La I. M. Lonea
Cărbune

peste plan
PRIN SPORIREA 

PRODUCTIVITĂȚII 
MUNCII

Depășirea planului de 
extracție pe care o ob
țin împreună trei din
tre brigăzile de bază a- 
le sectorului II al I.M. 
Petrii» — cele conduse 
de Alexandru Lazov, 
Nicolae Tăian și Gheor- 
ghe Rotaru — se ridi
că, pe prima jumătate 
a lunii, Ia 300 tone căr
bune. In cazul fiecărei 
brigăzi, producția su
plimentară de cărbune 
s-a obținut prin depă
șirea productivității 
muncii planificate cu 
250—350 kg/post. Depă
șirea de 350 kg pe post 
aparține brigăzii condu
se de Gheorghe Rotaru, 
intr-un abataj din stra
tul 13, dotat cu complex 
mecanizat de susținere 
și tăiere, unde brigada 
a avansat în multe zile 
cite două fîșii.

REZULTATELE 
ÎMBUNĂTĂȚIRII 

APROVIZIONĂRII 
ABATAJELOR

Angajat plenar în 
realizarea ritmică a sar
cinilor de plan, colecti
vul sectorului I al mi
nei Uricani a extras 
peste prevederi de la 
începutul lunii octom
brie 200 tone de cărbu
ne. La obținerea a- 
cestor rezultate a con
tribuit intro însemnată 
măsură aprovizionarea 
tuturor locurilor de 
muncă cu materiale ne
cesare, precum și folo
sirea integrală a timpu
lui de lucru în abataje. 
S-au evidențiat în între
cerea pentru mai mult 
cărbune formațiile con
tuse de cunoscuții bri
gadieri Laurențiu Kele- 
men și Ion Cistelican.
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(Dă informăm
Casa pionierilor și șoi

milor patriei din Vulcan, 
în colaborare cu școala 
generală nr. 4 din locali
tate, au întreprins dumi
nică, o interesantă ex- 

i cursie. Desfășurată sub 
genericul „Hunedoară, 
plai străbun", excursia, 
al cărei conducător a fost 
prof. Dumitru Feloiu, a 
cuprins localitățile Pe
troșani, Wațeg — Sartni-

REDRESAREA PRODUCȚIEI 
o sarcină urgentă a cărei realizare 

depinde de întregul colectiv
Colectivul minei Lonea, 

apreciat în anii trecuți 
pentru constanța realizări
lor în producție și nivelul 
ridicat al eficienței econo
mice, a încheiat primele 
trei trimestre ale anului 
cu un bilanț de ansamblu 
nefavorabil. La producția 
de cărbune s-a înregistrat 
o mare restanță, producti
vitatea muncii s-a situat 
mult sub nivelul prevăzut 
(fiind îndeplinită doar in 
proporție de 86 la sută în 
abataje), iar cheltuielile 
la 1000 lei producție mar
fă au fost depășite cu 13 
lei. Rezultate nesatisfăeă- 
toare s-au înregistrat și în 
ceea ce privește noii indi
catori tehnico-econbmici, 
deoarece, ca urmare a de
pășirii cu 19,2 la sută a 
cheltuielilor materiale, 
producția netă este realiza
tă în proporție de 72 la sută.

Ce cauze a-i generat a- 
cest bilanț nefavorabil, ră- 
mînerea în urmă a minei 
față de exigențele firești, 
ce rezultă din importantele 
fonduri de investiții aloca

Bienala '78
Expoziție 

interjudețeană de artă 
fotografică la Lupeni

i
ii
i4 
i

Vom începe însemnări
le noastre despre Bienala 
’78 — prima expoziție in
terjudețeană de artă fo
tografică organizată în 
Lupeni — prin două sem
nificative fotoaforisme :

„Aparatul cel mai bun 
este cel în spatele căruia 
se află fotograful cel 
mai bun" și „Fotograful 
bun calculează ca un in
giner. gîndește ca un fi
lozof, dar privește lumea 
ca un poet".

Cele peste 200 de foto
grafii expuse de 90 de 
autori de la 16 fotoelu- 
buri din țară relevă cu 
prisosință, în ideile de 
mai sus, priceperea, sen
sibilitatea și profunzimea 
cu care fotoamațorii s-au 
dedicat acestei arte în 
care OMUL, această mă
reață temă, , reprezintă 
o sursă inepuizabilă de 
căutări.

Din cele 582 de lucrări 

zegetusa. Hunedoara — 
Deva și Si meri a. (C.D.)
♦------------- ------ - •

Un reușit schimb de 
experiență a avut loc la
I. M. Dilja între brigăzile 
de mineri ale întreprin
derii. Tema extinderea 
tehnologiei noi de susți
nere, cu tavan de rezis
tență, în abatajele came
ră, folosită cu rezultate 
bune în cadrul sectorului
II. (V.S.) 

te în ultimii ani pentru, 
îmbunătățirea și moderni
zarea tehnologiilor, cunos
cut fiind că în prezent 
peste 60 la sută din pro
ducție trebuie realizată în 
abataje mecanizate ? <

— Există mai multe cau
ze care air condus la si
tuația necorespunzătoare 
în care se află mina noas
tră, însă în primul rînd, aș 
menționa neutilizarea la 
parametrii normali a com
plexelor mecanizate din 
sectoarele IV și, îndeosebi, 
III, apreciază tovarășul 
Andrei Colda, secretarul 
comitetului de partid pe 
mină. Sîniem conștienți că 
valorificarea cit mai bună 
a importantelor dotări ce 
ne-au fost puse la dispozi
ție reprezintă mai mult de- 
cît o problemă profesiona
lă, arc o semnificație poli
tică și de aceea sîntem 
preocupați de perfecționa
rea tehnologiilor în aceste 
abataje.

B. MIHAI * * * * *

(Continuare în pag. a 2-a) 

trimise, juriul a reținut
pentru expoziție (preșe
dinte fiind reputatul
membru din conducerea 
Asociației Artiștilor Fo
tografi — Eugen larovici), 
219 fotografii care întru
nesc, fiecare în felul ei, 
ceea ce putem numi sen
sibilitate artistica. La 
vernisajul care a avut 
loc duminică, s-au remar
cat eforturile făcute în a- 
cest scop, de membrii fo-

La Casa de cultură din 
Petroșani se mai primesc 
înscrieri la cursurile u- 
niversității eultural-știin- 
țifice destinate învăță
rii stenografiei și limbi
lor engleză și germană. 
Deschiderea acestor
cursuri va avea ioc în a 
doua parte a lunii oc
tombrie. (T.S.)
♦------------ -------- _

In cursul săptămînii 
trecute, a continuat ocu-

Zi de toamnă cu soa

re in Petroșani.

Foto : Ion LEONARD

NUMĂRĂTOARE INVERSĂ PE ȘANTIERELE 
CONSTRUCȚIILOR DE LOCUINȚE

Pe șantierul din Vulcan
Promisiuni, amtnări, iarăși promisiuni și din nou...

Piuă cind amînarea predării primelor
apartamente din acest an?

Despre blocul IM din 
noul centru civic al Vul
canului s-a scris de mai 
multe ori în acest an. S-au 
arătat motivele care au 
dus la întîrzierea . atacării 
obiectivului. Cind, în sfîr- 
șit, lucrările âu început să 
ia avans, constructorii 
își pun din nou întrebarea 
dacă vor reuși să predea 
la timp blocul.

Pînă în prezent

toclubului „Cristal" din 
Lupeni, dar mai ales de 
neobositul animator, ar
tistul plastic losif Tell- 
man. De asemenea, pre
mialii bienalei, Nicu Dan 
Gclep și Victor Boldîr 
din Craiova au exprimat 
călduroasele aprecieri ț
pentru frumoasa și ine- l
dita organizare a acestei /

Ion L1CIU )

* i

țCantinuar* în pag. a 2-a) |

parea celor 42 de aparta
mente din blocul Kl, stra
da Viitorului din Lupeni, 
ale căror chei au fost în- 
inînate sîmbătă, 7 octom
brie a.c. Numărul apar
tamentelor noi predate 
beneficiarilor în orașul 
Lupeni de la începutul 
anului se ridică la 138.
(T.V.)

oă informam

nu s-a predat nici 
măcar un singur aparta
ment. Cu toate acestea, 64 
de apartamente sînt deja 
recepționate, însă nu au 
putut fi repartizate locata
rilor pentru că lucrările 
aferente blocului nu sînt 
realizate nici pînă âcum. 
Respectiv, canalizarea ter
mică de la punctul termic 
pînă la bloc abia de acum' 
încolo urmează să se sa

_ L j i xi-4 vi’ -- -■ V’ u
Călătorului îi stă 'bine 

cu drumul, o propoziție 
dezvoltată, subiect de 
căutare a... subiectului și
la examenul de defini-, 
tivat al profesorilor de 
limba română, propozi
ție cu un rost aparte în 
octombrie — să cuprinzi 
cu ochii policromia toam
nei. Și mai aparte cind 
purcezi pe drumul Vul
canului, în grădinile jie- 
nilor zărești meri des
frunziți, doldora încă de 
rod auriu sau roșu. De
unăzi am repetat acest 
ritual sentimental, în 
tovărășia întîmplătoare a 
unui pici, „bobocel" de 
clasa I. A rămas mut de 
uimire în fața 
minisori roșii 
merii păreau 
precum florile 
lor de Anul Nou.

—Iți plac merele, măi, 
prfsleo ? 

miilor de 
și galbeni, 
artificiali, 

sorcove-

pe, canalizarea pentru co
lectorul pluvial și menajer, 
care se sapă în paralel, 
este realizată parțial. Au 
fost aduse tuburile de 200 
mm, însă vor fi montate 
după cele de 250 și 300 ca
re însă nu au sosit. Nici 
punctul termic nu e termi
nat. deși se spera că pînă 
în 15 octombrie să fie ga
ta, dar lipsa utilajelor de 
ridicat a dus la o nouă in-i 
tîrziere. „Săptămîna trecu
tă am primit tocmai de ia 
Deva un autocran ■— ne; 
spunea maistrul principal 
Dumitru Ciobescu — dac 
n-am putut face nimic 
cir el pentru că a venii: 
defect. Nu știm de ce l-au 
trimis dacă nu era bun de 
nimic". Despre lipsa utila
jelor ne-a vorbit și ing. 
Nicolae Stroe, șeful șan
tierului 3 Vulcan al T.C.H.: 
..întregul șantier duce o 
lipsă acută de utilaje, . în 
special de autocrane de 
peste 5 tone. Cele care'ne 
vin ,sînt destul de „obosite" 
și nu corespund cerințelor 
noastre. Avem numeroase

C. IOVANESCU

(Continuore in pag. a 2-a|
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Merele 
înțelepciunii
— Nu mă cheamă așa, | 

mi-a replicat el, vădit 5 
supărat. 1

— Păi, mă uitai la I 
meri și la tine și mi te | 
închipui! ca pe Prîslea j 
cel voinic, din basmul 
acela cu mere de 
Poate c-ai aflat 
de la bunica sau 
lă, am încercat 
bunez.

— Fugi, 
ce crezi că 
de povești

Și eu, ce copil 
rămas, credeam că 
basme și povești se 
gănă copilăria. Ori, 
Le, numai unii 
sau învățători au 
povestea cu merele 
aur. merele acelea 
înțelepciunii părinților, 
părinților noștri.

Ian VULPE

aur. 
de el 
la școa- 
să-1 îm-

de aci,nene,
noi ne ținem 
la școală ?

am1 
în 

lea- 
poa- 

bunici 
uitat 

de 
ale

I
I
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viata organizațiilor
Demaraj în noul an de învățămînt ; 

’ politico-ideologic
drul cercurilor de învăță
mînt, s-au confecționat 
planșe cuprinzînd structu
ra producției nete la 
Paroșeni, elementele 
bază ale cheltuielilor 
teriale, pe capitole de cal- 
culație etc. In programul 
de lucru al comisiei de în
vățămînt de pe Jîngă co
mitetul de partid din în
treprindere s-a stabilit, 
printre altele, ca înainte 
ds data dezbaterilor, pro
pagandistul să prezinte ți
nui membru al biroului co
mitetului de partid planul 
pe care și l-a întocmit 
pentru dezbaterea de a 
doua zi. Se urmărește,, 
prin aceasta, asigurarea ți
nui conținut concret dez
baterilor, adaptarea teme
lor la specificul activității 

.. . secției sau se torului în
sanie și instructive in ca- care muncesc cursanții.

Activizarea cercurilor de nemembri de partid
La șantierul Petroșani 

al I.C.M.M. aU fost consti
tuite 6 cercuri de nemem
bri de partid pe lingă or
ganizațiile dc bază și un 
cere la nivelul comitetului 
de partid, cuprinzînd 
total 125 de lucrători 
diferite profesii. S-a asigu- 
z.it astfel ca, pe lingă toa
te organizațiile de partid 
din cadrul loturilor’ din 
Valea Jiului, nemembrii 
de partid să participe e- 
fectiv la activitatea poli
tico-) deologică. inclusiv la 
cele organizate în' afara 
programului de muncă, în 
cămine, cluburi' și case de 
cultură Mulți dintre ne
membri de partid au fost 
incluși în cercurile de în-

Comitetul de partid al 
IM. Paroșeni a asigurai 
din timp toate condițiile 
necesare demarării cu suc
ces în noul an de învăță
mînt politico-ideologic. A 
fost întocmit și afișat gra
ficul anual de desfășurare 
a înyățămîntului pe orga
nizații de bază. Din tema • 
ticile orientative s-au ales 
temele considerate cele mai 
adecvate preocupărilor co
muniștilor. Pentru toate 
cele 18 cercuri, structura
te in două din formele de 
bază de învățămînt au fost 
stabiliți și confirmați în 
adunările generale alo or
ganizațiilor dc partid pro
pagandiști aleși dintre ca
drele cu 6 bună pregătire 
polit’că și profesională.

Pentru asigurarea unor 
discuții la obiect, intere-

în 
de

Deschiderea cursurilor 

Universității politice 

și de conducere

Cabinetul municipal de 
partid anunță deschiderea 
cursurilor Universității po
litice și de conducere, azi, 
17 octombrie ale., ora 16 
■la Casa de cultură din Pe
troșani.

Participă cursanții anilor 
I, II și III din toate loca
litățile municipiului. 

■■I

vățămînt politico-ideologic 
ale organizațiilor dc bază, 
iar fiecăruia i s-au încre
dințat sarcini concrete, li
nii participă la elaborarea 
edițiilor gazetelor dc pe
rete. Ei sînt invitați la a- 
duriările generale deschise 
ale organizației de bază. 
Alții au fost cuprinși în 
diferite colective de studiu 
de pe lingă organizația de 
sindicat și C.O.M.

V. STRAUȚ

BIENALA ’78
• (Urmare din pag. I)

expoziții, manifestare în
cadrată cu succes în Fes
tivalul național „Cîntarea 
României".

Iată lista cu premiile 
Bienalei ’78 :

Pentru foto alb-negru : 
Premiul I — Victor Bol- 
dîr, Craiova („Spre cota 
finală"), II — Cornelia, 
Dan Gelep, Craiova („Cio
ban"), III — Mircea Po
pescu, Brașov („Roman
tism").

La portrete, premiul I 
— Nicolae Gelep, Craio
va („Brazdă din Hune
doara"), II — Sigismund 
Balint, Tg. Mureș („Mu
calitul"), III — Alexandru

partid

Ora de matematica la Liceul industrial din Vulcan. Șt. NEMECSEK

• (Urmare din pag. I)

REDRESAREA PRODUCȚIEI
(Urmare din pag. I)

în 
care 
me

canizate, De asemenea, din 
spusele inginer ului șef e- 
lectromecanic, ing. Vasile 
Ion, rezultă că sînt în curs 
de executare o serie dc 
lucrări care au ca scop mai 
buna adaptare a tehnologi
ilor din abataje, îndeosebi 
în ceea ce privește trans
portul cărbunelui, la con

dițiile de zăcămînt ale 
minei și care vor avea ca 
efect asigurarea intr-o mă
sură mai mare a continui
tății producției.

In . camera de montaj a 
unui nou complex pentru 
abatajul nr. 61. din cadrul 
sectorului UI, discuția cu 
brigadierul Ion Cojocaru 
și cu inginerul Simion Cri- 

. șan . relevă aceeași convin
gere și anume că „există 
posibilități de creștere a 
nivelului realizărilor la 
producția de cărbune".

Analiza situației minei 
Lonea arată, însă, că pen
tru realizarea acestei cerin
țe este necesar să, se a- 
șigure. o îmbunătățire de 
ansamblu a activității teh- 
nico-productivc. Conduce
rea producției la toate ni
velele se realizează încă 
necorespunzător, începînd 
cu programarea producției 
— care se face adeseori 
formal — și pînă la res
pectarea și exercitarea de 
către toate cadrele a atri
buțiilor, responsabilităților 
și competențelor ce le re
vin. Faptul că în luna sep
tembrie , 84 la sută din 
brigăzi nu și-au îndeplinit 
sarcinTe de plan arată că 
în organizarea locurilor de 
muncă persistă încă multe 
deficiențe, că personalul 
repartizat să sprijine și să 
coordoneze aceste formații 
de lucru nu se achită ddi 
îndatoririle ce-i revin.

Se poate realiza mai 
mult și în ceea .ce privește 
pregătirea și perfecționarea 
forței de muncă ; să no
tăm că în acest an au ab
solvit < ursurile de policali
ficare doar 16 mineri, deși 
numărul celor care lucrea

ză la complexele mecani
zate și ar avea nevoie de 
precizarea unor noțiuni de

■ mecanică sau hidraulică, 
specifice acestor instalații, 
este de aproape zece ori 
mai mare.

Nu fixarea unor indica
tori scăzuți (cum ar fi, de 
exemplu, vitezele medii lu
nare de numai 50 metri 
programate la săparea lu- 

. crărilor de deschideri pe 
primele 9 luni ale anului), 
ci mobilizarea întregului 
colectiv la preluarea și so
luționarea sarcinilor de 
plan constituie , calea pe 
care se va putea realizai

■ revirimentul activității de 
. producție la mina Lonea.
In spiritul c’uvîntării secre
tarului general al partidu
lui tovarășul Nicolae 
Ceausescu, la consfătuirea 
de lucru de Ia C.C. al 
P.C.R. din 28 septembrie 
a.c., este necesar ca, sub 
conducerea organizațiilor- 
de partid, pe baza cunoaș
terii temeinice a capacită
ților minei să se acționeze 
perseverent pentru utiliza
rea judicioasă a mașinilor 
și utilajelor și, îndeosebi, 
a instalațiilor complexe 
din dotare, pentru redresa- 
rea grabnică a întregii ac
tivități tehnico-productive. 
Realizarea ritmică a sar
cinilor de plan, a tuturor 
indicatorilor economiei 
trebuie să ilustreze' hotărâ
rea întregului colectiv al 
minei , Lonea de a pregăti 
temeinic producția anului 
1979, de a-și aduce contri
buția la îndeplinirea pînă 
Ia sfîrșitul cincinalului a 
însemnatelor obiective de 
dezvoltare co stau în fața 
mineritului Văii Jiului.

defecțiuni la utilaje de
fecțiuni care se repercutea
ză asupra ritmului de e- 
xecuție. Deocamdată toată 
atenția am concentrat-o a- 
supra blocului IM pc care 
vrem să-l predăm integral 
in perioada următoare".

Intr-adevăr, toate cele 
șase tronsoane ale blocu
lui cu 96 de apartamente 
Și spații comerciale la par
ter sînt în pragul finali
zării. Cinci din cele șase . 
scări sînt finisate, la cea 
de a. șasea urmînd să se 
mai facă fațada pe o par
te. La magazin, pîflă în 25 

;. octombrie, vor fi terminate 
.■ feri cui eliie interioare. „Ca • 
toate acestea — arăta șe
ful șantierului — blocul 
nu va putea fi predat mai 
repede dc 15 decembrie, 
întrucît avansăm foarte 
greu cu lucrările de cana
lizare. Este un volum ma- . 
re de lucru, care nu prea 
permite o mecanizare deo
sebită. Intîrzierile mari pe 
care le înregistrăm , pe 
șantierul din Vulcan se 
datorează în principal fap
tului că am început aici 
un cvartal nou, care va 
cuprinde un număr mare 
de blocuri, dar tehnologia 
aplicată în alte locuri, nu 
o mai aplicăm. Fiecare 
bloc are o altă tehnologie 
de lucru, asimilată de 
,;din mers", ceea ce 
creează mari greutăți, 
poi nici materialele nu 
fost asigurate la. timp".

Pe scurt, blocul 1.M 
putea fi. predat în termen, 
bineînțeles ultimul termen 
la care s-au angajat cons
tructorii fiind 15 decem
brie, numai dacă toți facto
rii vizați își vor concen
tra atenția spre impulsio
narea ritmului de execuție, 
în special la lucrările afe
rente obiectivului. Se cere, 
așadar, ea Grupul de șan
tiere să analizeze temeinic 
situația șantierului din 
Vulcan, să repartizeze uti
lajele necesare solicitate 
pe acest șantier, astfel in
cit cel mai tîrziu Ia jumă
tatea lunii decembrie, du
pă noul grafic, blocul IM 
să-și primească locatarii.

noi 
ne 
A- 
au

va

Școala, 
or- 
de 
de

Conștiința socialistă, prin 
esența ei revoluționară, 
este înainte de toate o 
conștiință politică și acest 
lucru trebuie să stea mereu 
In atenția muncii educative. 
Omul societății noastre nu 
■poate fi decît un om poli
tic, un militant social. Ur
mărind însușirea de cu
noștințe, atitudini și de

prinderi politice revoluțio
nare, pregătirea politică 
reprezintă o coordonată 
fundamentală a conștiinței 
fiecărui cetățean, 
propaganda de partid, 
ganele și organizațiile 
partid, organizațiile 
masă și obștești, instituți
ile cultural-educative tre
buie să concure la educa
rea politică a tuturor ce
tățenilor, să-i deprindă să 
judece politic sarcinile și 
îndatoririle lor profesiona
le și obștești, faptele și a- 
titudînile lor, evenimentele 
și procesele sociale interne 
și internaționale.

Creșterea nivelului de 
pregătire politică se înte
meiază pe cunoașterea ri
guroasă de către masele 
largi a politicii partidului, 
a spiritului novator, critic, 
creator, în care partidul 
concepe și înfăptuiește în
treaga operă de conducere 

poporului pe calea so
cialismului și comunismu
lui. ' _

Studiul și cunoașterea 
politicii partidului nostru, 
reflectată în documentele 
sale, constituie calea con
tinuei ridicări a nivelului

Pregătirea teoretică, politico-ideologică a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii, înarmarea lor cu concluziile care decurg din analiza 
științifică a dezvoltării sociale, din confruntările ideologice ce au loc 
în lumea contemporană — preocupare statornică a partidului, a 

secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu 00 
pregătire ideologică, pocii, de a face mai binede

Astfel, eficiența muncii e- cunoscută contribuția crea- 
dueative se află în strân
să legătură eu valorifica
rea cît mai deplină a bo
găției de idei ce emană 

, din documentele de partid, 
cu capacitatea de explica
re a tezelor teoretice noi, 
a problemelor ce se cer 
soluționate în actuala eta
pă de dezvoltare a societă
ții românești.

Un rol deosebit are, în 
pregătirea teoretică și po
litico-ideologică, însușirea 
de către oamenii muncii a 
iedologiei revoluționare, în 
lumina căreia este guver
nată întreaga noastră so
cietate. P.C.R. înțelege a- 
c.eastă activitate în sensul 
dezvoltării capa.ității co
muniștilor. tuturor celor 
ce muncesc de a concepe 
și judeca realitățile în
conjurătoare în spiritul 
materialismului dialectic și 
istoric. Astfel, activității 
politico-educative îi revine 
obligația de a manifestai 
receptivitate față de tot 
ce este nou în realitățile 
și practica socială, în ști— 

. ință, ideologie, cultură, de 
a-și face simțită prezența 
activă, combativă în marile 
dezbateri de idei ale e-

toare a partidului nostru 
la clarificarea problemelor 
ce confruntă lumea con
temporană, de a afirma, 

CONSULTAȚIE
in sprijinul propagandiștilor și cursanților din 

învățămintul politico-ideologic de partid

în dialogul eu alte curente 
de gîndire, spiritul mili
tant al ideologiei noastre.

Aprofundarea cunoaște
rii filozofiei materialist
dialectice trebuie să men
țină viu spiritul ofensiv 
împotriva oricăror concep
ții idealiste, 
retrograde, 
niște, să

ofensiv

mistice 
anticomu - 
contribuie 

la formarea de viziuni și 
convingeri științifice pro
gresiste despre viață și so
cietate. In acest spirit, pre
gătirea politico-ideologică 
și teoretică este chemată 
șă pună pe prim plan edu
carea materialist-științifică 
și militantă a maselor, 
dezvoltarea conștiinței po- 

: litice și civice a oamenilor 
muncii-, pentru a asigura 
înțelegerea de către toți 

cetățenii patriei a proble
melor complexe pe care le 
implică schimbările ce au 
loc în țara noastră și pe 
plan mondial, să contribuie 
la dezbaterea și clarifîca- 

poli- 
ridi- 
înalt

rea problemelor funda
mentale ale dezvoltării și 
organizării societății, ale 
drepturilor și libertăților 
maselor,'ale condiției uma
ne, ale gîndirii filozofice, 
politice, ideologice și ale 
creației spirituale.

Munca de educație 
ti că are menirea să 
ce la un nivel mai 
participarea efectivă a oa
menilor muncii la condu
cerea treburilor societății, 
valorificarea formelor și a 
cadrului democratic creat 
în acest scop. Activitatea 
politico-ideologică și edu
cativă este chemată să e- 
vidențieze politica națio
nală a partidului de rea
lizare a deplinei egalități 
în drepturi a tuturor celor 

ce muncesc, fără deosebire 
de naționalitate, să contri
buie la întărirea unității 
întregului popor în lupta 
pentru edificarea noii o- 
rînduiri. Omul nou, cu o 
înaltă pregătire politico-i
deologică este un om edu
cat în spiritul cinstei și a- 
devărului, al colectivismu
lui și umanismului,, patrio
tismului și solidarității in
ternaționale, eu o atitudi
ne înaintată față de muncă 
și de avutul obștesc.

Activitatea ideologică și 
munca politico-educativă 
nu constituie un scop în 
sine, ci sînt subordonate 
liniei strategice . generale 
a partidului, avînd drept 
țel mobilizarea reșprselor 
întregului popor la înfăp
tuirea Programului parti
dului de edificare a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism. 
Criteriile de apreciere a 
eficienței acestei activități 
au fost și vor rămîne în 
cele din urmă, gradul par
ticipării oamenilor muncii 
la opera constructivă, an
gajarea conștiinței și con
tribuția activă a fiecăruia 
la progresul social-econo
mic și cultural al națiunii 

noastre socialiste. Eficien
ța întregii activități poii- 
tieo-ideologlce, dezvoltarea 
conștiinței socialiste a oa
menilor se concretizează 
totodată în rezultatele ob- . 
ținute în industrie, în agri- . . 
cultură, în gospodărirea 
rațională a mijloacelor ma
teriale și financiare, în a- 
titudinea înaintată față de 
muncă, în spiritul de ordi
ne și disciplină, în efortul 
consacrat pentru înfăptui
rea exemplară a hotărâri
lor Congresului al XI-lea 
și Conferinței Naționale, a 
obiectivelor dezvoltării e- 
conomico-sociale a patriei 
a sarcinilor de plan pe a- 
cest an și pe întregul cin
cinal.

Integrarea organică a 
partidului în. procesul de 
edificare a noii orânduiri, 
legarea indisolubilă a ac
tivității sale teoretico-ideo- 
Iogice de cerințele vieții, 
de particularitățile specifi
ce naționale, spiritul crea
tor, înnoitor, militant, sînt 
trăsături pe care documen
tele Congresului al XI-lea, 
Programul partidului, ex
punerile secretarului gene
ral le imprimă permanent 
muncii politico-educative, 
ca expresie a creșterii rod
iului conducător al parti
dului în întreaga viață so
cială a patriei.

Adriana KARACSONY. 
consultant la Cabinetul 

municipal de partid

Preocupări exista în a - 
ceasta privință. După cum 
rezultă din discuția cu teh
nicianul Aladar Moldovan, 
prin trecerea, începînd cu 
luna noiembrie, la exploa
tarea separată a spițurilo-r 
de la culcuș și coperiș se 
estimează o creștere de an
samblu de cca 50 la sută a 
productivității muncii 
blocurile tectonice în 
lucrează complexele

Varga, Luperii („Musca").
La diapozitive, premiul

I — Petru Kerekeș, Tg. 
Mureș („Bulbucii11), II — 
Alexandru Bauch, • Cărei 
(„In doi"), III — Petru 
Bogati, Cărei („Vîrtej").

Mențiuni : Pentru
negru-alb : Constantin
Hodorogea, Sibiu („Ștren
garul"), Ștefan Toth, O- 
radea („După mine"), 
Constantin Popescu, Lu- 
peni („Grup") și la 
diapozitive: Laszlo Ko
vacs, Sf. Gheorghe („E- 
nergie"), Petru Kerekeș, 
Tg. Mureș („La vînătoa- 
re“), Tiberiu Bcrszan, Sf. 
Gheorghe („Iarna") și 
Corneli u Gelep, Craiova 
(„Fără titlu").
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Fotbal, divizia A
Sportul studențesc — Jiul 1-1 (1-1)

Istoria unui „punct de aur"
împreună cu 30 viitori maiștri minieri am colbuit 

cu privirile un drum horit cu nunți autentice, cu gu
tui rumenite în lună ]ț>lină și am! ajuns într-o dumi
nică de citit în palme de atîta senin, în tribunele sta
dionului Republicii, acolo unde am mai găsit neaștep
tat de mulți „chibiți" din Vale. Ii recunoșteam după 
mormîntala lor părere despre fotbal, „sufocați'1 dc ga
leria studenților bucureșteni. Unul singur a îndrăznit 
să strige cea mai dulce condamnare la glorie, de i-ar 
fi gura aurită : „Jiul Petroșani — cea mai bună din 
Balcani !" După Marathonul galeriilor, cu primul mi
nut s-a făcut de ocară arbitrul craiovean Radu Șer- 
ban, păcat de numele-i de voievod sau de compozitor 
de muzică lejeră! La primul atac al Sportului, din- 
tr-un ofsaid vizibil, precum potcoava stadionului,’ 
Munteanu a fructificat centrarea lui Grosu și Cavai 
și-a dat seama că unele potcoave nu poartă totuși 
noroc,. balonul fiind „îndrumat" spre centru. Combi- 

■-<-bata Sportul studențesc — Radu Șerban a atacat apoi 
în trombă, în min. 3 patru studenți trecîrid de o apă
rare „pironită11 și au ajuns în fața ultimului apărător, 
gol perfect autentic, dar cavalerul central, probabil 
nemulțumit că nu și-a adus obolul la această fază, 
a acordat... ofsaid. Pînă la sfîrșitul partidei omul în 
costum negru a mai fluierat și a fost fluierat de am
bele tabere, pentru deciziile sale flagrant anapoda. 
Formația din Vale a reacționat, mai ales de teama 
unui scor fluviu, Sălăgean a slalomat pe aripa dreap
tă și unul dintre „noii veniți", care se integrează din 
ce în ce mai bine, Gui;an, cu tupeu de. vedetă (în sen
sul bun al cuvîntului) a făcut inutil plonjonul lui Mo- 
raru (min. 5).
. .. *n, reprjZa. secundă> deși Manea h:a mai avut cu
rajul lui Tanăsescu de a se aventura în atac, gazde
le au încercat să perforeze blocajul Jiului, trebuie s-o 
recunoaștem deschis, cu combinații rapide, schimbînd 
mereu oirecția de atac spre incisivul Grosu, dar sin
gura dată cînd soarta meciului părea că aterizase în ■ 
balanța studenților, în min. 79, balonul șutat de Chi- 
iiaia a „șters" butul drept. Finalul j-a găsit pe Stu
denți epuizați de efort. Cu atuul prospețimii Iui 
Stoichiță și Cassai, înlocuitorii lui Dumitrache și Bu- 
curescu, Jiul a lansat contraatacuri tăioase, frohtale, 
Stoica, Stoichiță și, din nou, Sălăgean s-au pripit însă, 
în poziții favorabile, chiar/ cînd Ciugarin și Cazan, 
„r'jpți" de coechipierii marginali si de mijlocași au 
ranaas... spectatori. ’ ’

. j idecînd după . ocazii, victoria: putea în
clina în favoarea oricărei tabere, scorul egal exprimă 
insă fidel raportul nedecis între o ofensivă „oarbă11 
și o apărare ermetică, de cele mai multe ori fa post. 
Primul punct realizat, în deplasare (o, de s-ar repeta' 
istoria !), de Jiul, în acest campionat, punct de aur, 
eu primul „autograf" al lui Guran, decis să 1’ie avan
sat între titulari, are darul de a relansa campania de 
evadare din zona tulbure a periferiei clasamentului. 
Că, vorba aceea, de fructele deziluziei, în această 
toamnă bogată, ne-au cam strepezit dinții...

Strecurîndu-se cu dibăcie in careul advers, Iancu 
reușește să înscrie primul gol pentru Minerul Lupeni.

Foto : Gh. OLTEAN U

O nouă victorie, 
la scor de forfait

Minerul Lupeni — Pro .ceasta Leca și-a asumat ro
lul de „servant". Astfel 
primul gol s-a datorat unei 
lovituri libere executate de 
Leca, Tiță n-a reținut ba
lonul! și atent, Iancu a 
sancționat priza defectuoa
să a celui mai bun apără
tor al buturilor din Băi
lești. Detașarea pe tabela 
de marcaj a fost rodul bu
nei conlucrări la mijlocul 
terenului. O centrare a lui 
M. Marian l-a pus în cursă 
pe Voicu, în revenire de 
formă, care a centrat exact. 
Venit din urniă, Burdan- 
giu și-a depășit adversarii 
din zona... copilăriei sale 
cu un cap, înscriind pla
sat. După pauză, datele 
tehnico-tactice rămân va-

Ion VULPE

greșul Băilești 3—0 (2—0). 
In fața unei echipe mult 
mai valoroase decît prece
dentele adversare și a unei 
galerii revenite la post, mi
nerii au desfășurat scheme 
tactice de toată frumuse
țea, rolul paselor a crescut 
considerabil, demnă de 
semnalat fiind și intenția 
de a dinamiza ritmul fa
zelor spre finalizare. O. 
„hibă" care persistă însă — 
băieții se „încălzesc." greu, 
intră în atmosfera parti
dei abia după o jumătate 
de oră, cu alte cuvinte, 
parcă pregătirea lor moral- 
volițională nu este desă
vârșită.

Revenind însă la partida
de duminică, în prințul' - labile, minerii mai punc- 
sfert de oră, gazdele deși 
au dominat copios, at> tra
versat cîteva situații ' cri
tice, una dintre ele fiind 
rezolvată de lîoman, lip
sind astfel ’ pe elevii lui 
Vasilescu (portar din gene
rația de afirmare a Băniei 
în prima scenă a fotbalu-

1 lui) de bucuria , surprizei. 
Spre finalul primei reprize,.

: tandemul Leca — Iancu’ 
își pune însă în valoare 
forța incisivă, de data a-'

tează -prin Iancu, benefi
ciar al unei combinații M. 
Marian — Tismănaru — 
Leca. Gazdele au repurtat 
astfel , o nouă victorie la 
scor de forfait, dar pentru 
a rula în „plasa" liderului 
trebuie aduse puncte 
din 
fac 
care 
mei
se doar din careul propriu.

Sever NOIAN

și 
deplasare. Adică ce 
pandurii Iui Pîrcălab, 
nu dau crezare axio- 

cu punctele albe cule-

Cu emoții, detașare la limita
Seceanschi și Gulea au 
ratat copilărește. Primul 
gol al partidei a fost în
scris în minutul 15 de că
tre Seceanschi, in urma li
nei frumoase combinații 
cu Tismănaru. După cinci 
minute oaspeții au fost -la 
un pas de egalare, dar 
mingea expediată de Du
mitra a întâlnit bara ! La 
reluare, în minutul 65, a 
„căzut" și golul egalizator. 
Profitînd de o ezitare a 
fundașilor centrali, Biro 
introduce, din apropiere, 

: balonul. în plasa ■ porții lui 
Bogheanu. Cînd mai erau 
doar 10 minute? pînă la 
încheierea partidei, Tismă
naru recuperează o minge 
la mijlocul terenului, tre
ce, în dribling de cițiva ad
versari, dar ajuns în careu 
este faultat, Penaltiul este 
transformat impecabil de 
Seceanschi și... 2—1 în fa
voarea Științei. Invingă- 
toarea nu s-a ridicat totuși 
la nivelul așteptat de nu
meroșii spectatori prezenți 
la frumoasa bază sportivă 
a studenților din Petro
șani.

Știința Petroșani — Me
talul Oțelu Roșu 2—1 (1—0) 
După două jocuri, susținu
te în deplasare, soldate cu 
tot atîtea insuccese, echi
pa , studenților din Petro
șani a evoluat, duminică, 

pe teren propriu, în com
pania formației Metalul 
din Oțelu Roșu. De astă 
dată eleyji prof. Gh. Iriinie 
au cîșligat acest meci cu 
scorul de 2—1, dar... cu 
cîtă greutate. Și nu pentru 

că adversarul a fost foar- . 
te bun, ci, în primul rînd 
datorită jocului, în special 
în repriza secundă; lipsit 
de orizont, cu multe ine
xactități în fazele de 
poartă. La toate acestea 
s-au adăugat și unele de
cizii date anapoda de ar
bitrul timișorean Gh. Re- 
gep, una dintre ele fiind 
cea din min. 14, cînd a a- 
nulat studenților un gol 
perfect valabil, pe motiv 
de ofsaid.

Printre ocaziile pe. care 
le-au creat la poarta me- 
talurgiștilor și care, din 
păcate, nu au fost con
cretizate, amintim pe cele 
din minutele 12. 18. 26. 80, 
cînd Ghițan, Tismănaru, C. MATEESCU

seria succeselor
Chi-

2—0' 
două

Minerul Vulcan - 
mistui Rm Vîlcea 
(t—0). După cele 
puncte cucerite de vulcă- 
neni 'în ultimele două de
plasări (la Sadu și Rovi- 
nari), duminică, în întîlni- 
rea cu chiniiștii Vîlceni,
gazdele și-au adjudecat 
victoria cucerind ambele

puncte puse in joc. A fost 
o victorie la două goluri 
diferență, obținută ușor da
că ne referim ia aspectul 
general al partidei, în ca
re oaspeții nu au opus o 
rezistență de netrecut, cu
cerită însă mai greu față 
de ocaziile ratate cu multă 
ușurință, sau oprite prin 
faulturi de către vîlceni. 
Dintr-o astfel de situație 
s-a înscris primul gol al 
partidei. In min. 24 Stoe-

Divizia A Divizia C 7 Divizia C 8
REZULTATE TEHNICE : ;,U"

Craiova — Gloria Buzău 4—1, 
„Poli“ lași — Steaua 1—0, Chi
mia — A.S.A. 1—1, Dinamo —- 
F,C Bihor 1—0, F.C. Baia Mare

S.C. Bacău 3—1, C.S. Tîrgo- 
viște — F.C. Corvinul 2—0, Sp. 
studențesc — Jiul 1—1, „Poli" 
Timișoara — F.C. Olimpia 1—2. 
U.T.A. — F.C. Argeș 3—1.

CLASAMENTUL

'"J

F.C. Baia Mare 9 7 1 1 14- 4 15
:>teaua 9603 20-12 12
Univ. Craiova 9 4 3 2 16- 9 11
F.C. Argeș 9513 15-12 11
„Poli" lași 9 4 3 2 7- 5 11
Dinamo 94 2 3 13- 7 10
Sportul stud. 93 4 212-8 10
A.S.A. Tg. Mureș 9423 13-14 10
C.S. Tîrgoviște 9414 11-12 9
Olimpia 9414 10-12 9
U.T.A. 9 3 2 4 14-12 8
Corvinul 9 4 05 11-15 8
S.C. Bacău 9 3 1 5 5- 7 7
Jiul 9315 10-14 7
F.C. Bihor 9315 12-16 7
Gloria Buzău 9315 9-15 7
Chimia Rm. V. 9227 9-J9 6
„Poli" Tim. 9 12 6 5-13 4

ETAPA VIITOARE : 
tombrie) Jiul Petroșani - 
mo București, U.T. Arad - 
litehnica Timișoara, F.C. Bihor — 
F.C. Olimpia, Sport club Bacău 
— Sportul studențesc, F.C. Ar
geș — F.C. Corvinul, Steaua B.i- 
curești — Chimia Rm. Vilcea. 
A.S.A. Tg. Mureș — C.S Tîrgo- 
viște, F.C. Baia Mare — Univer
sitatea Craiova. ’ : . <

(29 oc-
- Dina-

Po-

REZULTATE TEHNICE: Dier
na Orșova — Metalurgistul Sadu 
3—1, Minerul Lupeni — Progre
sul Băilești 3—0, Pandurii Tg. 
Jiu — Constructorul Tg. Jiu 5—1, 
Minerul Motru — Unirea Dragă - 
șani 5—1, Bistrița Băbeni — Me- 
talul Rovmari 1—2, Minerul 
Vulcan —■' Chimistul Km. Vîlcea 
2—0, Constructorul Craiova — 
C.F.R. Craiova 0—0, Lotru Bre
zoi — Gloria Drobeta Tr. Seve
rin 1—0.

REZULTATE TEHNICE : Uni- 
rea Alba Iulia — Minerul Ora- 
vița 2—1, Metalul Hunedoara__
Unirea Tomnatic 1—1, Electro
motor Timișoara — Vulturii tx. 
Lugoj 1—1, Știința Petroșani — 
Metalul Oțelu Roșu 2—1, Gloria 
Bistrița — I.C.R.A.L. Timișoara 
2—0, C.I.L. Blaj — Laminorul 
Nădrag 1—1, Metalul Bocșa — 
Unirea Sînnicolau Mare 0—1, 
C.F.R. Simeria — Minerul Ghe- 
lar 4—0.

Campionatul județean
REZULTATE TEHNICE :

talul Crisqior — Aurul
1—2, C.F.R. Petroșani — 
Iul Simeria 3—0, Minerul 
șeni — Dacia II Orăștie 
Explorări Deva -
Hunedoara 1—0,

— Preparatorul
Auto Hațeg
trila 3—1, Parîngul Lonea — Mi
nerul Uricani 0—2, I.G.C.L. Hu
nedoara — Minerul Aninoasa.

•• 2—1. ' ''

Me-
Certej
Meta- 
Paro-
2-1, 

Constructorul 
LM.C. Bîrcea 
Teliuc 5—2, 

Preparatorul Pe-

CLASAMENTUL
1
1
0
0 :
3
1 :

Met. Rovina ri 8 4 13
4
3
3
2

nescu, la o lovitură liberă 
de la 20 metri de poarta' , 
adversă, printr-o bună e-> 
xecuție tehnică, trimite cu 
fentă pe lingă zid, balonul 
la păianjenul porții lui Di
nu. Este 1—0 și gazdele a- 
tacă cu mai mult curaj 
în dorința realizării unui • 
golaveraj pozitiv. Dar ma
terializarea acestei domi
nări se produce abia în. 
cea de a doua repriză. In 
min. 57, Bălan ia o acțiune 
pe cont propriu și ajunge 
pînă în careul advers de 
unde șutează cu sete în ba
ră. Balonul revine în te
ren și Nemeș reia în pla
să : 2—0. Pînă la sfîrșitul 
meciului tabela de marcaj 
nu mai aduce nimic nou, 
deși repriza secundă a- 
parține aproape în întregi
me gazdelor.

Din desfășurarea partidei 
s-au desprins cîteva con
cluzii : atunci cînd un a- 
tacant central ca Nemeș 
este mai bine folosit, golu
rile nu întîrzie să apară ; 
linia de mijloc a fost des
tul de mobilă legînd cele
lalte compartimente, parti
cipând deseori la atac (go
lul lui Stoenescu fiind un 

■ rezultat al acestei partici
pări) ; echipa se află în 
ascensiunea de formă dar 
antrenorii vor trebui să 
mai aducă unele retușuri.

8
8
8
8

Pandurii Tg. Jiu 
C.F.R. Craiova
Minerul Lupeni
Dierna Orșova
Constr. Craiova 8
Chim. Rm. V. 8

Gloria Dr, Tr. S. 8
Lotru Brezoi 
Unirea Drag.
Min. Motru
Met. Sadu
Min. Vulcan
Progr. Băilești 
Constr. Tg. Jiu
Bistrița Bâbeni

7
5
5
5
3
4

0
2
3
3
2
3

4
4

21- 6
16- 7
17- 6
20-15
12-10
9- 7
8-11

14-190
1
1 4
2 4

2 2 4
2
2
2
>>

2 4
1 5
15
1 5

10
11
10
10

9
9
9
8
7
7
6
6
6
5
5
5

8
8
8
8

8
4
6

13-10 
13-11 

8-10 
10-16 
8-16 
4-18

Pandurii 
Băbeni, 

Minerul Vulcan — Minerul Mo
tru, Metalurgistul Sadu — Chi
mistul Rm. Vîlcea, Gloria Dro
beta Tr- Sev- ~ Minerul Lu
peni, Constr.ictorui Craiova —
Dierna Orșova, Progresul Băi
lești — C.F.R. Craiova, Unirea 
Drăgășani — Lotru Brezoi, Me
talul Rovinari — Constructorul 
Tg. Jiu.

8
8
8
8
8
8
8
8

ETAPA VIITOARE : 
Tg. Jiu — Bistrița

CLASAMENTUL
Unirea Tomnatic
Unirea S.M.
Unirea A l.
Vuit. tx. Lugoj
Lam. Nădrag 
Electr. Tim.
Știința Petroșani
I.C.R.A.L. Tim.
Gloria Reșița
C.I.L. Blaj'
Met. Oțelu Roșu
Min. Ghelar
Min. Oravița
Met. Hd.
C.F.R. Simeria
Metalul Bocșa

4
o
5
4

8 4
3
3
3
3
2
3
2
2
2
1
2

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

2
1
3
3
4
3
4
4
4
4
4
5

3 1 18-
1 2 11- 
12 12-

2 17-10
18-12
13- 8
12- 14
8- 13

13- 14
6- 8

10-14
7-13
9- 16
6- 14
7- 9
9-13

11
11
11
10
10
10
8
8
7
7
7
6
6
6
5
5

Metalul

2
2
4
2
2
1
3
1
2
2
2
3
1

ETAPA VIITOARE:
Hunedoara — Știința Petroșani, 
Minerul Ghelar — Gloria Reșița, 
I.C.R.A.L. Timișoara — Metalul 
Oțelu Roșu,- Unirea Tomnatic — 
Vulturii tx. Lugoj, Metalul Bocșa
— Unirea
Sînnicolau Mare — Electromotor 
Timișoara, Laminorul Nădrag — 
C.F.R. Soneria, Minerul Orăvița 
C.I.L. Blaj.

Alba Iulia, Unirea

C.A. VOINESCU

Deva
II Orăștie

Expl.
Dacia
Min. Paroșeni
Aurul Certej 
Constr. Hd.
Min. Uricani 
l.M.C. Bîrcea 
Min. Aninoasa
I.G.C.L. Hd.
C.F.R. Petroșani 
Parîngul Lunea
Auto Hațeg 
Met.' Simeria
Prep. Petrila 
Met. Crișcior 
Prep. Teliuc

9 7 1
9 6 0

59
9 5
9 5
9 5

4
5
3
4

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

2
2
1

2
3
3
2
0

3
4
3
5
4
4
5
6
6
8

26- 4 15
21-11 12
18-10 12
17-13
21- 5
17-18
21-16
14- 15
11-16
17-17
15- 20
12-15
15-19
9 19

11-13
7-41

12
II
11
10
10
9
8
8
7
7
6
5
1

C.F.R.

B R E VI A R
BASCHET, divizia B
Jlul-Știința — Cons-

97—95

CLASAMENTUL
1
3
2
2
3

1 3
2
1
3 
0

3 2
3
1 
0
1
1

ETAPĂ VIITOARE: 
Petroșani — Aurul Certej, Mi
nerul Paroșeni — Metalul Criș
cior, Explorări Deva - 
Simeria, I.M.C. Bîrcea 
II Orăștie, Auto Hațeg 
tructorul Hunedoara,
Lonea — Preparatorul
I.G.C.L. Hunedoara — 
torul Petrila, Minerul 
— Minerul Uricani.

- Metalul
— Dacia
— Cons-
Parîngul

Teliuc, 
Prepara- 
Aninoasa

(M) 
tructorul • Arad 
(49—39).

FOTBAL. Campionat na
țional de juniori :
Sportul studențes — Jiul 
Petroșani 2—0. i piona- 
tul republican de juniori: 
C.S.Ș. Petroșani — Victo
ria Călan 4—0. Campiona
tul municipal ; Preparato- 

• rul Lupeni — I.G.C.L. Pe
troșani 0—1 ; Fabrica de 
oxigen — Minerul Bărbă- 
teni 3—3. Campionatul li
ceelor: G.S.M. Petroșani
Liceul Petrila 4—0 (15—16 
ani) și 6—0 (17—18 ani) ; 
Liceul Vulcan — Liceul de 
informatică Petroșani 7—3 
(15—16 ani) și 8—4 (17—18 
ani); Liceul chimic Lupeni 
— G.S.M, Lupeni 0—3 (15 
—16 ani) și 2—6 (17—18
ani).
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de

(Agerpres).
Conferin- 
a facerilor

Situația din LibanRegele Iordaniei a primit 
pe tovarășul Vasile Pungan

AMMAN 16 (Agerpres).
— Regele Hussein Ibn Ta
lul al iordaniei a primit, 
la palatul Basman, pe t.o- 

- varășul Vasile Pungan, 
care i-a înmînat un me-

-VIZITA DELEGAȚIEI
U.T.C. - U.A.S.C.R.

CANBERRA 16 (Ager
pres). — Delegația U.T.C.
— U.A.S.C.R., condusă 
de tovarășul N i c u 
Ceausescu, secretar al C.C. 
al U.T.C., s-a 
Sydnei, cu M. Robertson 
și J. Palmadă, 
ai Comitetului Național E- 
xeculiv al P.C. din Aus
tralia.

A fost exprimată liotă- 
rîrea de a se dezvolta și 
în viitor raporturile din
tre Uniunea Tineretului 
Comunist din țara noas
tră și Mișcarea Tineretu
lui Comunist clin Austra
lia.

In aceeași zi. delegația 
a avut o întrevedere cu 
R. Jackson, ministru pen
tru problemele tineretu
lui din statul New South 
Wales

Ineheindu-și vizita în 
Australia, delegația U.T.C.
— U.A.S.C.R. a plecat în 
Noua Zeelandă.

întîlnit, la

secretari

saj din 
Nicolae 
ședințele Republicii 
cialiste România.

Tovarășul Vasile' 
gan a expus considerente
le președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu privire la 
situația din Orientul Mij
lociu și ia alte probleme 
de interes comun.

Regele Hussein a pre
zentat poziția Iordaniei 
în acesțe probleme.

Suveranul hașemit 
dat o înaltă 
preocupărilor 
ale președintelui 
blicij Socialiste 
pentru soluționarea 
ni că

partea tovarășului
pre- 
So-

Ceaușescu,

Pun-

a 
apreciere 
constante 

Repu- 
România

paș-
a tuturor probleme

lor care caracterizează ac
tuala stare conflictuală din 
Orientul Mijlociu.

• In cadrul Congre
sului internațional de 
flebologie de la Essen 
— R.F.G., la care 
participat oameni 
știință din 25 de țări, 
doctorul român Hora- 
țiu Angelesfcu a făcut 
operații demonstrative 
la clinica universitară.

BEIRUT 16
înăugurînd 

ța miniștrilor 
exterhe ai țărilor care
participă cu trupe sau fi
nanțează Forța Arabă de 
Descurajare din Liban (A-

Nicaragua
Plan de reglementare democratică

MANAGUA 16 
preș). — Frontul 
Opoziționist care reunește 
16 grupări și partide po
litice de opoziție din Ni
caragua a dat publicită
ții un plan de reglemen
tare a crizei interne din 
țară și de trecere la o for
mă democratică de guver
nare.

Acest plan prevede de
misia ■ lui Anastasie So- 
moza din fruntea statu—- 
lui, crearea unui guvern

(Ager- 
Arnplu

democratic și aplicarea u- 
nui program ministerial 
care să cuprindă reorga
nizarea gărzii naționale, 
interzicerea represiunilor 
politice, eliberarea deți- 
nuților politici, înfăptui
rea utiei reforme juridice 
și fiscale.

rabia Saudită, Siria, 
dan, Emiratele Arabe 
nite, Kuweit, Qatar), 
ședințele Elias.. Sarkis a a- 
preciat că înrăutățirea si
tuației din această țară 
se află în. strînsă legătură 
cu neaplicarea integrală a 
acordului din 1976, care 
a pus capăt războiului ci
vil și a hotărît crearea 
F.A.D. Acordul prevedea, 
între altele, ridicarea tu
turor 
țele 
restrîngerea activității mi
litare, precum și măsuri e- 
ficiente pentru ’■ restabili
rea unității naționale.

armelor de la for- 
neguvernamentale,

PETROȘANI — 
iembfie : Viață 
tă ; Republica : 
rilla; Unirea: 
cana din munți ;

PETRILA : Doctorul 
Poenaru ;

LONEA: Mercena
rul ;

ANINOASA : 
și stelele ;

VULCAN : 
vieții ;

LUPENI :
O fată aproape cu
minte ; Muncitoresc: 
Harababura.

7 No- 
regăsi-
Guer- 
Cap-

Odiseu

Prețul ■

Cultural :

TV.

10,00 
peh-

Incidente în Portugalia
IAS ABONA 16 

preș). — In regiunea 
gricolă Alentejo din 
tugalia au avut loc 
multe incidente ca 
mare a încercării 
rităților de a anula 
tele reformei agrare 
probată de primul 
vern constifuțftnal 
Portugaliei constituit

(Ager-

Por- 
mai 
ur

au to- 
ef ec-

a- 
cum 
por- 

a-

Alegerea noului papă
CETATEA VATICANU

LUI 16 (Agerpres). — 
Conclavul celor 111 cardi
nali, reunit în Cetatea Va
ticanului, a desemnat luni 
seara pe noul papă în per
soana cardinalului polo
nez Karol Wojtyla, arhie
piscop de Cracovia.

Noul papă — în vîrstă

de 58 de ani — va purta 
numele de loan Paul al 
Il-lea.

Este pentru prima oară, 
din 1522 pînă în prezent, 
cînd conclavul 
lor alege un 
lian. Ultimul 
lian — Adrian 
era olandez.

cardinalî- 
papă neita- 
papă neita- 
al Vl-lea —

REZULTATELE ALE
GERILOR desfășurate, du
minică, în landul vest- 
german Bavaria pentru re
înnoirea celor 204 manda
te în Landtag (parlamen
tul local) s-au 
prin victoria 
Creștin-Sociale, 
condus de Franz 
Strauss.
ra 
Creștin-Democrate 
cipala formațiune 
că a opoziției din R.F.G.).

CAMERA REPREZEN
TANȚILOR a Dietei — ca
mera inferioară a Parla
mentului nipon — a rati
ficat, luni, Tratatul de 
pace și prietenie Japonia- 
China. In favoarea trata
tului au votat deputați a- 
parținînd tuturor parti-

pă revoluția de la 25 
prilie 1974. După 
informează agenția 
tugheză de știri ANOP-, 

. utoritățile actuale au dis
pus restituirea pămî ritu
rilor naționalizate și eva
cuarea lucrătorilor agri
coli care le-au ocupat. Ță
ranii refuză însă să pără
sească pămînturile.

Institutul de mine
Petroșani

încadrează de urgență

încheiat
Uniunii 

partid
Josef 

(U.C.S. este ramu- 
bavareză a Uniunii 

— prin- 
politi-

delor reprezentate în Par
lament.

PREȘEDINTELE GU
VERNULUI SPANIOL, 
Adolfo Suarez, a declarat, 
într-un interviu publicat 
în ziai-ul „El Pais", că va 
căuta să se mențină 
centrul evantaiului 
li tic al Spaniei și va pro
mova în 
logul pe picior de egali
tate cu celelalte forțe po
litice. In același timp, A- 
clolfo Suarez a apreciat că 
teama unei aderări a Spa
niei la NATO, în favoa
rea căreia se pronunță

continuare

în
po-

dia-

U.C.D., „nu este nici ur
gentă, nici prioritara".

LA GENEVA s-au cles- 
>is lucrările Conferin- 
d Națiunilor Unite pri

vind elaborarea unui cod 
internațional de conduită 
pentru transferul de 
nologie. Conferința 
înscrie în acțiunile 
largi întreprinse de O.N.U. 
și forurile sale specializa
te pentru instaurarea ri
nei noi ordini economice 
internaționale.

LA HAVANA a 
semnată_ înțelegerea 
colaborare pe anii 1978— 
1980 între lini unea Scri
itorilor din Republica So
cialistă România și Uniu
nea națională a scriitori
lor și artiștilor .din Cuba.

2 paznici

- 3 muncitori necalificați (încărcători- 
descârcători)

teh-
se 

mai

fost
de

| Rhodesia: în spatele promisiunilor,

I 
î 
ă 
! t 
î

aceeași politică a bitei
5

i
i

|
5
{
i
i
I

La Salisbury s-a anun
țat eă în curînd în Rho
desia vor fi anulate „toa
te legile discriminatorii". 
Deși anularea pe hîrtie 
a legislației rasiale 
condițiile 
norității 
duc.e nici 
situația 
cane, momentul ales pen
tru anunțarea eu surle și 
trîmbițe a „hotărîrii‘ 
pective lasă să 
vadă scopul ei 
pagandistie. 
șocant făcut de 
rasist rhodesian 
cu vizita premierului lan 
Smith în Statele Unite. 
După părerea 
torilor politici 
noua manevră a rasiști
lor rhodesieni are meni
rea să slăbească valul ; 
de protest față de vo
iajul lui Smith și să fa
ciliteze unor cercuri de 
la Washington posibili
tatea de a subscrie la 
așa-numita „reglementa
re internă" pe care o 
propagă autoritățile c.„ 
la Salisbury.

în
dominației mi- 

ălbe nu va a- 
o modificare în 

populației afri-

“ fes- 
se intre- 
pur pro- 
Anunțul 
guvernul 
coincide

observa- 
africani

— 4 foc hi ști

Condițiile de încadrare și retribuire 
conform Legii nr. 12/1971 și Legii 
57/1974.

Cererile de încadrare se pot depune 
nic la Biroul plan-retribuire - personal, 
de se pot obține și relații suplimentare.

sînt
nr.

un-

ÎNTREPRINDEREA DE GOSPODĂRIE 
COMUNALA Și LOCATeVĂ PETROȘANI 

încadrează imediat

— jurisconsult sau jurisconsult principal

parte 
pe a teritoriului rhodesian 
și acționează acum Legea

miș- marțială, în virtutea că-
na- 
lan 
dis-

Conșțient de izolarea "în cea mai mare 
tot măi accentuată 
arena internațională 
în fața amplificării 
carii de eliberare 
țională, regimul lui 
Smith face eforturi 
perate pentru a obține o 
recunoaștere oficială din

i
I*

Notă externă
partea unor puteri oc
cidentale. Tot în .catalo
gul ideilor răsuflate se 
înscrie și promisiunea lui 
Smith de a organiza la 
sfîrșitul acestui an „ale
geri generale", prezen- 
tînd această măsură ca 
pe o concesie substan
țială „smulsă" în urma 
presiunii anglo-america- 
ne. Paralel cu aceasta, 
însă, regimul de la 
lisbury intensifică 
presiunea împotriva 
trioților. sporind și
narmînd în mod febril 

de forțele sale militare. In 
plus, după cum se știe

Sa- 
re- 
pa-
î-

reia sute de patrioți sînt 
lichidați sau internați în 
închisorile regimului. A- 
ceastă politică a bitei de
monstrează, în mod evi
dent, că așa-numitele a- 
legeri nu reprezintă de- 
cît un nou truc «1 rasiș
tilor în urma căruia ar 
lua ființă un guvern do
cil față de minoritatea 
albă și care ar beneficia 
de o aparentă legitimi
tate.

Manevrele și promisiu
nile lui Smith nu au re
ușit și nu vor reuși să 
amăgească pe nimeni și 
mai ales pe reprezentan
ții mișcării de elibera
re națională hotărîți să 
obțină chiar 
jertfelor în 
tă deschisă 
tare justă a 
Rhodesia.

cu prețul 
lupta arma-- 
o reglemen- 
situației din

G. C.

>

a

i

I
1
1

I

i ■5
l

întreprinderea de mașini unelte 
Tg. Jiu

ÎNCADREAZĂ MUNCITORI CALIFICAȚI
IN MESERIILE :

— strungari categ. 2—6
— frezori categ. 2—6
— rectificatori categ. 2—6
— borwerkiști categ. 3—6
— sculeri-matrițeri categ. 3—6
— șudori-electric categ. 3—6
— ascuțitori'Scule categ. 2—5
— strungari pe strunguri Carusel categ. 

2-6
— macaragii pod-rulant categ. 2—5 

toți cu o vechime în producție 3—5 ani.
— muncitori necalîficați pentru încărcă

tori—descărcători.
— ingineri și tehnicieni în specialitatea 

construcții mașini, mașini unelte și 
scule cu vechime minimă 5—8 ani.

9,00 Teleșcoală.
I Antologia filmului
, tru copii și tineret. Anii 
! de aur ai comediei. 
. 10,55 In alb și negru :
Karinp (VI). 11,45 -Te
lex. 16,00 Telex. 16,05 
Teleșcoală. ■ 16,35 Curs 

' de limbă engleză. 17,05 
I La volan.
blicitate. 
cîntă țara.
căra Unirii — emisiune 
de cîntece patriotice și 
ostășești. 18,15 Tribu
na TV. Triumful con
cepțiilor înaintate, re
voluționare despre lu
me. 18,35 Tezaur fol
cloric. 18,30 Lecții TV 
pentru lucrătorii din a- 
gricultură. 19,20 1001
de seri. 19,30 Telejur
nal. 19,50 Ancheta TV. 
Ce este, cum se exerci
tă controlul oamenilor 
muncii în activitatea so- 
cial-economică.
Românie, patrie 
dră. 20,40 Seară de tea
tru ■ 
tilom“
Spectacol 
Comedia 
Publicitate.

I tuozi ai muzicii 
lare românești.
Telejurnal.

17,20
17,30

17,55

Pu-
Poeții

Fla-

I

I 
I

I 
I
I

20,25 
mîn-

„Burghezul gen- 
de Moliere.

realizat de 
franceză. 21,55 

22,00 Vir- 
popu- 
22,20

RADIO

la 3.13,00 De la 1
15,00 Clubul curioșilor. 
16,00 Radiojurnal. 16,20 
Coordonate economice. 
16,40 Noi înregistrări de 

17,00 
17,05

muzică ușoară. 
Buletin de știri.
Memoria pămîntului ro
mânesc. 17,50 Album 
coral, 18,00 Orele se
rii. 20,00 Din fonote
ca de folclor — înre
gistrări cu Ion Mata-" 
ehe. 20,15 România, 
peisaj industrial con
temporan. 20,30 Ca
dențe sonore. 20,45 Can
țonete. 21,00 Buletin 
de știri. 21,25 Opt șla
găre în studio. 22,00 O 
zi înțr-o oră. 23,00-5,00 
Non stop muzical noc
turn.

VREMEA

I 
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I 
I
I 
I
I

Stația meteorologică 
Petroșani, comunică : 
Ieri, Ia Petroșani tem
peratura maximă a fost 
de 19 grade, iar mi
nima de —1 grad ; la 
Paring maxima a fost 
de 11 grade și minima 
de 4 grade.

Pentru următoarei^ 24 
de ore: Vreme- rămî- 
ne în general imoa
să dar friguroasă noap
tea și dimineața. Di
mineața se va produce 
ceață locală și brumă 
slabă.

I
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