
Pe cartea de vizită a minerului
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VAr

PETRU ROMAN, de la Aninoasa,
s-ar putea scrie

OMUL PREZENT TOTDEAUNA
ACOLO UNDE ESTE MAI GREU ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PfIROȘĂM Al PC

deși rat pentru că un om era 
mai necesar la altă operațiune. „Odată, vorbeam cu un ortac, în timp ce 
lucram, despre un meci 
de fotbal, vorbeam în 

șoaptă și eram la distanță 
destul de mare de nea 
Petru. Ne-a auzit — ne 
spunea un alt miner din 
brigada sa. Ne-a auzit probabil pe tubul de aera j. Și odată am tresărit . eînd l-am auzit strigînd din capătul abatajului — «de fobtal vă arde cum ?»".De ce muncește atît mult Petru Roman ?ce vine la fiecare schimb să stea de vorbă cu ortacii săi ? . Răspunsul la ultima întrebare îl aflăm dintr-o întîmplare recentă. Constantin Iacob a format o nouă brigadă și

♦ Minerii conduși de Petru Roman au 
realizat și depășit sarcinile, la zi, în acest 
cincinal ♦ Producția fizică în proporție de 
115,64 la sută ♦ Productivitatea muncii pla
nificate — 113,87 la sută ♦ Economii de 
posturi — 3 983.La noul său loc muncă, Petru Romanortacii lui au de înfruntat vitregia muntelui. Co- perișul este slab și de aici o serie întreagă de neajunsuri, de complicații. Șeful de brigadă vrea să fie prezent, vrea să știe, să pună el umărul acolo unde este nevoie. Să fii întotdeauna acolo unde este mai greu, să-ți ajuți oamenii, să-i îmbărbătezi ci exemplul tău, aceasta este deviza lui Petru Roman și în toți anii petreeuți în subteranul minei Aninoasa nu a abdicat niciodată de la ea. Și-a impus-o ca obligație. Un bărbat tenace. 
A crezut de cuviință că prezența lui este necesară 3 schimburi în mină, trei schimburi a rămas.Nu o dată ortacii lui l-au văzut bătînd găuri _ cu două mașini de perfo-(Continuare în pag. a 2-a)
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Asistența 
tehnică

impune competen
ță — operativitate — 
eficientă

In lumina acestor 
comandamente tre-
buie acționat cu 
fermitate în fiecare 
schimb, la fiecare 
loc de muncăDorin GHEȚA

Minerul șef de schimb
Constantin Cri.șu, din 
brigada condusă de 
Petru Roman de la mi
na Aninoasa împreună 
cu ortacii se sfătuiesc 
'main la tea intrării în

■■ «mină.
Foto: Ion LICIU

„Carom 2000“La cele 21 de confruntări economice internaționale, la care a participat, pină acum, cauciucul românesc de tipul „Carom-2 000“ s-a bucurat de aprecieri deosebite. Astfel, la țîr- gurile internaționale da la Plovdiv și Leipzig, care și-au închis de etirînd porțile, „Carom- 2 000", fabricat 1* Bor- zești, a fost distins cu medalii de aur- In anii din urmă, Combinatul chimic de la Borzești a primit, de asemenea, o medalie de aur.
t&ă in f&rntam..Universitățile cultural- științifice din Lupeni și Vulcan au început noul an de pregătire cu un număr sporit de eursanți și cercuri, multe organizate în întreprinderi și instituții. Cu prilejul deschiderii cursurilor au fost
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Deschiderea cursurilor Universității
politice și de conducereMoment de referință pentru întregul an de învățămînt, ora de curs care a marcat, ieri, la Petroșani, deschiderea U- niversității politice și de conducere a scos în evidență interesul crescînd al unui mare număr de eursanți — conducători ai proceselor de producție, . cadre din institutele de cercetare și de învățămînt, din alte domenii ale vieții economieo-sociale a. municipiului pentrucunoașterea temeinică a principiilor politicii interne și externe a partidului și statului,, a problemelor ce apar, cu fie

care etapă, în -dezvoltarea multilaterală a societății românești.Inaugurarea noului an. de învățămînt prin această oră de curs pe care, eu deplină justificare, o numim drept un moment de referință deopotrivă pentru . lectori și eursanți, a dobîndit plusul de interes al evenimentului de excepție datorat prezenței și participării active a tovarășului Teodor HAȘ, 'prim-secretar nl Comitetului județean de partid, care a susținut în fața cursanților o aprofundată expunere pe terna : „Creș
terea rolului conducător al 

procesul 
âcumuiări- 
într-o no- 
superioară, 

ac-
eco-

tă de vorbitor, numeroasele referiri făcute la ex-, periența practică a construcției socialiste din patria noastră, la activitatea creatoare desfășurată de popor, sub conducerea partidului, a secretarului săli general. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, pentru înfăptuirea istoricelor hotărâri adoptate Congresul Conferința partidului, prinse din conomică și județului nosfru contribuit profundă a sarcinilor stau în fața 

a tuturor conducere din economică și socială Văii Jiului, în îndeplinirea obiectivului major, trasat de partid, privind trecerea la o nouă calitate. In acest context, au fost subliniate direcțiile de bază și,' căile pe care

de si ale des-e-

trebuie să acționeze organizațiile de partid, cadrele de conducere ; ridicarea nivelului tehnic al tuturor produselor, activității i accelerarea superioare a materii prime și materiale, gospodărirea judicioasă a combustibililor și e- nergiei, creșterea accen-. Luată a productivității' muncii și altele.. Expunerea a scos in evidență sarcinile cărora trebuie sâ le răspundă comuniștii, eâ- i munci de răs- din municipiul în ’ lumina exi- impuse de la o nouă calila-

dezvoltarea de cercetare, valorificării i resurselor de

al XI-leaNațională exemplele activitatea a municipiului au la înțelegerea ce comuniștilor, cadrelor de activitatea a în celelalte domenii
drele cu pondere nostru, i gențelor trecerea te în activitatea minieră,ale vieții econbmico-sociale, astfel ineît să crească e- fectiv contribuția colectivelor de muncă la înde-1 plinirea obiectivelor ca stau în fața Văii Jiului.

1

3a
partidului în 
transformării 
lor cantitative 
uă calitate,
condiție esențială a 
celerării dezvoltării 
nomico-sociale a Români

ei". Problematica aborda-
La I.M. Lupeni, o rodnică dezbatere a brigadierilor Ilustrează

hotărîrea lor de a acționa pentru

CREȘTEREA PRODUCȚIEI FIZICE t

i

Cu ani în urmă puteai auzi formulări de felul, acesta în discuțiile dintre petroșănenî și locuitori ai altor orașe : „N-ai unde merge în Pctroșa- niul ăsta !“. Pretinsa sărăcie a vieții spirituale a orașului, o invocau mai _________ales cei care manifestau 10st prOgrămate’ de așe- - tendința-,-de a pleca în altele, mai mari.In ultima vreme, dato- Iară cu interpreți îndră- rită organelor locale de. giți (Angela Simiîea. Mir- partid. în primul rînd, Pe- cea Vintilă, Maria Cioba- troșaniul, Valea Jiului, nu, Angela cunosc o bogată și variată viață spirituală susținută atît prin forțe pro- ționa deschiderea Sal'onu- prii (profesioniste și ds lui de toamnă al umoru- amatori) cit și prin con- lui, aflat la cea de a ITI-a i ediție, eveniment pe care ; nu-1 mai trăiesc decît trei i , orașe ale țării. 1Așadar avem și in Pe- ; țroșani unde ne cultiva I gustul artistic, unde ne putem destinde și instrui, chiar educa.Acum numai cine este de rea-credință, cine nu vrea să recunoască reali- i nu vrea să ia act î de noua dimensiune spiri- '' i tuală din viața orașului, face afirmații de genul celor care ne-au sugerat rîndurile de față. ;prezență în Vale in ultimele

luni — a fost din nou prezent, de data aceasta cu „Ciripit de păsărele11, Teatrul Național Craiova cu „Ecaterina Teodoroiu". Cinematograful a prilejuit cinefililor o întîlnice cu cîțiva realizatori ai filmelor românești. Aumenea spectacole de muzică ușoară, folk, popu-
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32‘3
_ .. Buciu sau cîntărețul bulgar Bisser Kirov). Mai putem men- !

cursul unor instituții de artă și cultură din Capitală și alte orașe cu o mare tradiție cultura 1-ar- tistieă. E suficientă în a- cest sens o sumară retrospectivă a ultimelor șăp- tăniîni.Iată, „Valea șani a mare și mic spectacole cu tatea, trei piese : „Dănilă Prepeleac", „Nu sin tem îngeri", „Mireasă fără mire".Teatrul de comedie din Capitală

și de schimb 
înseamnă cind 

mi- 
din

• Participanți activi la actul deciziei, șefii de brigadă 
hotărăsc noi măsuri pentru creșterea producției fizice • Ce 
brigăzile reclamă lipsa vagonetelor goale ? • Sectorul IV, de la semnul 
nus, in prima decadă a 
această lună.

lunii septembrie, la plus, in prima decadă

Vineri, 13 octombrie, colectivul minei Lupeni a extras 6 072 tone de cărbune. Sîmbătă, 14 octombrie, a extras cantitatea de 6 204 tone. In fiecare din aceste zile sarcina de plan a fost depășită. Vineri a avut loc „Ziua bri
gadierului", iar șefii formațiilor de lucru, știind că vor dezbate din nou problemele producției, au dorit să dea deplină expre- . abataje în procesul mun- sie unității dintre vorbă și cii.

faptă. Adică, propunerile făcute în fața conducerii ■ operative a minei, să fie așezate pe temelia trainică a faptelor de muncă ; să dovedească prin graiul faptelor că acționează permanent. în sensul în care se înscriu aceste propuneri, avînd conștiința că redresarea activității minei depinde în primul rin d de creșterea: aportului fiecărei brigăzi, al fiecărui om din

în-trecută

organizate spectacole susținute de formațiile artistice de amatori. (T.S.)
♦ ——---- —-In orașul Lupeni, la telefonul nr. 235, răspunde dispeceratul E.G.C.L., înființat din inițiativa organelor locale, destinat intervențiilor operative pentru remedierea unor defecțiuni reclamate de

populație. Inițiativa este lăudabilă. Mai rămî- ne ca dispeceratul să răspundă cu promptitudine la telefon și să a- sigure executarea, tot promptă, a reparațiilor cerute. (I.M.).
I IUI lin mu 11JJ—IMW—

Deci, mina Lupeni a cheișt săptămîna cu dotiă realizări notabile. Ele . nu sînt întâmplătoare. Sectorul IV, bunăoară, care s-a confruntat mult timp cu greutăți datorate transportul ii minier, a extras în decada I a lunii octombrie o producție cu 2 000 de tone superioară decadei l din septembrie. Nu este o întîmplare. Este rezultatul firesc al măsurilor luate de conducerea întreprinderii, măsuri gindite îndelung și profund. Este, totodată, rezultatul angajării minerilor care au răspuns cu promptitudine
(Continuare in pag a 2-a)
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Teatrul de stat Jiului11 din Petro- oferit publicului

I
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Pe aleea Crizanteme
lor din Vulcan se cons
truiește un nou punct 
termic. In imagine : su
dorii Alexandru Ha- 
lasz și Marin Linca su
dează grinzile metalice.

M. MIRCEA
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Se apropie etapa jrtețeană a Festivaluri

• (Urmare din pag. ()

sînt
nu cuprea prelungită corurilor dinDupă o vacanță a Valea Jiului, acum are loc 

o adevărată concentrare a eforturilor destinate reluării activității. La sfîrșitul .săptămînii trecțite au avut loc, în toate localitățile municipiului, repetiții ale formațiilor corale. Dacă se poate spune., că au revelat ce.va, acest ceva a fost neconvingător (sau convingător asupra discontinuității pregătirilor). Metoda concertelor corale’ cu participarea tuturor ’ formațiilor (cale nu unanim îmbrățișată, inv«x*îndu-se motive diferite care se rotesc în jurul dificultăților de deplasare), nu neapărat la Petroșani, nise pare a fi singura menită să învioreze acest sec-tor cultural.In luna mai urmăream cu plăcută surpriză 17 formații corale. Era nu numai 
o performanță, neatinsă - .vreodată în Valea Jiului, ei erau sugerate — fapt foarte important — posibilitățile existente de îmbunătățire a activității îtț acest domeniu. Dar, pentru că automulțumirea a intervenit mult prea re- ipede, acum o parte din a- ceste coruri sînt departe 
de a fi ceea ce pretind. La Uricani nemaifiind dirijor, nici cor nu mai este ; cele de la „Vîscoza" și «lina Lupeni sînt tot în faza reconstituirii ; de a- semenea, cele de la Vulcan (mixt și bărbătesc). Corul cadrelor didactice din Petroșani amenință a ajunge un grup vocal dacă inspectoratul școlar și comitetul sindical din învățăniînt
di

I•«
I
*

1 

(U r m a r • din pag. I)a primit un loc de muncă, un abataj, și toți șefii săi de schimb Nicolae Man, Vasile Victoria, Mihai Podaru și Dumitru Cocolan — au fost mineri, simpli mineri în brigada lui Petru Roman. Numai de oameni nepricepuți nu poți vorbi cînd minerii dintr-o brigadă devin șefi de schimb în altă brigadă nou formală. Și mai ales cînd șeful de brigadă și-a format oamenii după chipul și asemănarea lui, cum sînt loan Simonca, Mihai Iura, Vasile Vișno- ran și Constantin Crișu, s îți dai seama de ce forțe | dispune o brigadă, ea a ’ lui Petru Roman.
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T. VRANCEANU

continuițății în are consecințe tocmai in accas-

vor continua să manifeste aceeași lipsă de interes ca pînă acum. Vești bune vin numai de la corul tinerilor de la întreprinderea de utilaj minier Petroșani și „Freamătul adîncului" al minei Petrila, ambele conduse de dirijorul Vladimir l 'reebe.Absența pregătire neplăcute tă perioadă cînd se apropie etapa județeană a Festivalului național „Cîntarea României", ediția a doua. Participînd la repetițiile .cîtorva formații, compozitorul și dirijorul M. Ro- mașcanu nc mărturisea impresii nu prea favorabile despre calitatea și stilul corurilor. Fără îndoială că situația va mai persista dacă nu se întreprinde o serioasă muncă de selecție atentă printre toți oamenii muncii, indiferent de funcția care o au. Numai în acest fel se poate ajunge la consolidarea unor formații în care com- ponenții să fie oameni nu doar talentați, ci și pasionați. Comitetele orășenești de partid și cele din întreprinderi vor găsi, neîndoielnic, formele cele mai a- decvate pentru a întări corurile ale căror pregătiri trebuie să se manifeste periodic în concerte organizate în diferite locuri, chiar și în sălile de apel ale minelor. Activitatea corurilor din Valea Jiului trebuie să fie problema prioritară pe agenda culturală a sindicatelor din Valea Jiului.
T. SPĂTARU

Să fie Petru Roman un om aspru ? Și da, și nu. Da, aspru, pentru cei care nu țin pasul cu el. Și 

drept, pentru că nu există om care să aibă nevoie de o mină de ajutor — în temeiul legii, bineînțeles pentru că Petru Roman nu acceptă să pună „pile" — ca șeful de brigadă să nu i-o dea. Bri-

gți.j. . .i. .~r~T~Trrr*niiuii.iiictitTKțtmrjitfuvww.

Pe șantierul din Petro
șani se lucrează intens, 
zilnic se construiesc noi 
apartamente.

Sprijin 
la sortarea 
cartofilorUteciștii din cadrul companiei de pompieri militari Petroșani au răspuns prompt la apelul comitetului municipal U.T.C. de a da o mină do ajutor depozitului C.L.F. Organizați în echipe, tinerii militari au descărcat din vagoane și sortat 60 de tone de car- tori. Prin ajutorul dat lucrătorilor din depozitul C.L.F., tinerii ostași au contribuit la buna aprovi- zionai-e pentru iarnă a populației.In această acțiune evidențiat M.T.R. Avram, Gheorghe Toan Mircea Rău,Martin Bretz, Daniel Mara.

loan JITEA. 
corespondent

s-auVasile Berar,Hans

să se mute — pentru că fără să-și facă orele nu vrea să se mute — și nu are timp. Cineva i-a spus mai în glumă mai în serios : „la Petrică brigada și du-te într-o duminică pe șantier să-ți faci toate orele și dobori și recordurile ................. ’’S-a uitat a pufnit, nește el treburile nici nu a de p. astfelOameniibucuroși înla nea Petru al lor, dar mai ajunge a refuzat. Era proble-

gadierul se zbate pentru ortaci, nu se lasă pînă cînd omul din brigada lui nu primește drepturile 

care i se cuvin. Are timp pentru toți și toate, doar pentru treburile lui personale ntf-i timpul.Trebuia să facă orele de muncă patriotică pen-, tru un apartament în care

Multi și de; Rusu,

acestor măsuri, sporindu-și contribuția zilnică la realizarea și depășirea preliminarului.Vineri, la discuțiile prilejuite de „Ziua brigadierului", au fost făcute numeroase propuneri, șefi de brigadă schimb — Simion Marin Ciochia, Ion Kacso, Nicolae Tănsache, Constantin Păunescu și alții — au cerut să primească la front un număr mai mare de vagonete goale. Ce înseamnă aceasta ? Dincolo de neajunsurile sectorului de transport (se adaptează, încă, destul de greu la o situație nouă), întrezărim condițiile optime create
Plăcintele scoase pe ușa din dos 

înseamnă furtNe-a. vizitat la redacție pensionara Magdalena Huțu din Petroșani pentru a prezenta un pachet introdus într-o plasă obișnuită de plastic, o plasă bine îndesată. „Acesta este al șa- . selea pachet care a ieșit pe ușa din dos a secției de patiserie a Fabricii de pline din Petroșani", ni s-a adresat M.H.Așadar, au ieșit, într-ade- văr, din secție șase pachete ? Toate, sau cîte au conținut produse de patiserie ? Aceste întrebări impuneau anumite precizări. Pentru a afla adevărul, am invitat factori competenți din conducerea fabricii la fața locului, in secție, și împreună s-a făcut analiza amănunțită a cazului, bazată- pe ascultarea persoanelor implicate. Ce a rezultat în principal ?Dacă în privința afirmației că toate cele șase pachete ieșite din secție au conținut produse de pati-
I

I
I
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Iconstrue tor il or ". înciudat la om, așa cum puf- cînd nu-i merg cum ar dori și vrut să audă de propunere.i-ar fi sărit ajutor, că țiri

I
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Iina lui personală, nu a unui om din brigadă sau 
a brigăzii întregi. I

I

Oră de limba română 
la Școala generală

| Iscroni,

In aceste zile calme de toamnă, strîngerea roadelor cîmpului și livezilor este o preocupare la ordinea zilei în țară. Ca și în alți ani, tineretul studios din Valea Jiului — format în spiritul muncii și în tradiția șantierelor de muncă patriotică ce, de acum 30 de ani, le unește energia și pasiunea creatoare — este prezent în această acțiune de sezon.Valorile muncii pot fi prețuite în primul rînd de cel ce muncește. Este ideea care o- 

. de

minerilor la front, organizarea mai bună a lucrului, pregătirea minuțioasă și executarea corectă a o- perațiilor în abataje — toate acestea conducînd vizibil la creșterea produc^ tivității muncii.Brigadierii, șefii schimb, cîțiva dintre maiștrii at'lați în sală au făcut și alte propuneri cr privire Ia îmbunătățirea a- provizionării tehnico-mate- riale, a aerajului, a transportului în flux continuu (Ioan Sălăgean, Mihai Nis- tor, Nicolae Galan, Gri- ' gore Costache, Teodor la- cob, Mihai Doroftei și alții). Din gîndirea lor, din frânam țările lor. permanente pentru îmbunătățirea acti- 

ție. In cazul pe care îl a- nalizăm, lucră,toarea Elena Tuhuț și-a permis să ia'ca din grămada nimănui și să. dea pe de gratis unei rude opt franzele. La rîndul ei, Sofia Makula a dat aceleiași persoane 16 . plăcinte cu brînză și mere.Numai o coincidență, e- vident neprevăzută, a făcut ca aceeași pensionară, M.H. să descopere la cîte- va zile după sesizarea redacției în legătură cu sustragerile, un băț de chibrit într-o plăcintă. Pentru e- lucidarea ambelor situații și stabilirea de măsuri s-a
wiihuiuihiiiihiiiihuhhi deplasat la secție tovarășul Gheorghe Popa, secretarul organizației de partid a fabricii. înfățișarea dintre lucrătoarele din secție ți consumatoare, care a avut loc cu acest prilej în magazinul de desfacere,

serie a trebuit acceptată o concluzie incertă, asupra conținutului sacoșei prezentate la redacție, lucrurile au fost de ia bun început clare, ’deși s-au făcut anumite încercări pentru a „reduce cantitatea" produselor aflate în ea. Al șaselea pachet, hotărîtor pentru concluzia cazului, a conținut opt franzele a 1.25 lei (nu șase), șapte plăcinte cu brînză și nouă ștrudele cu mere (ultimele „dispărute" pe parcurs). Evaluînd toate aceste produse la preț de magazin, ar fi vorPornindde la o sesizare
ba de mai bine de 3(1 de lei. Continuind calculul și incluzînd în el și celelalte pachete numărate de pensionara Magdalena Huțu, vedem că proporția ciupelilor din produsele secției, din avutul obștesc, devine substanțială. Apoi oare numai în ziua săvirșirii cazului la care ne referim au avut loc asemenea sustra- ; geri din produsele secției patiserie ? Alte pachete cu care au ieșit din secție pe aceeași ușă alte persoane, în alte zile, fără a fi neapărat șase, poate mai puține, sau poate mai multe, fapt asupra căruia nu mai există îndoieli, demonstrează o realitate incontestabilă : din acest compartiment de producție al fabricii se sustrag produse destinate consumului populației și realizării planului întreprinderii — autori chiar lucrători ăi secției, dar și alte persoane. In cursul analizei ne-a reținut atenția încă un aspect pe care-1 relevăm succint și anume : numărul — pentru noi mare, pentru factorii din conducerea fabricii o- bișnuit, firesc (?) al celor care dijmuiesc zilnic produsele de patiserie din sec
Cunoaștere 
de toamnărien tează învățămîn- tul contemporan, modelator al conștiințelor pentru integrarea armonioasă în societate. La acestea meditam zilele trecute cînd a- flam detalii actuale referitoare la un alt aspect — participarea unui detașament de tineri din Vulcan și Lu- peni la șantierul na

vității de extracție au izvo- rît, nu o dată, propuneri deosebit de valoroase care au condus mai devreme sau mai tirziu la înnoiri, la creșteri de producție.Discuțiile brigadierilor cu reprezentanții consiliului oamenilor muncii au Scos în evidență noi resurse ale îmbunătățirii activității de producție. Tn deplină unitate cu ceea ce s-a discutat, rezultatele obținute în zilele de vineri și sâmbătă subliniază liotărî- rea minerilor de a fi primii care, acționează pentru redresarea activității și înscrierea acestui colectiv în rîndul 'fruntașelor în întrecerea pentru tot mai mult cărbune. (I.M.).

prezentare și a alunecat pe panta unor discuții sterile cu afirmații și aprecieri deplasate, deloc folositoare.Intrucît asupra utilității intervenției tovarășului Gheorghe Popa nu s-a a- juns la un punct de vedere comun nici în a doua înfățișare a factorilor de~ răspundere din fabrică și reclamantă, nu vom mai stărui asupra ei. Vom mai menționa însă în încheiere că dijmuirea produselor de patiserie a făcut obiectul unei analize în comisia de judecată a întreprinderii precum și al altor discuții, că împotriva persoanelor implicate în cazul de care ne ocupăm s-au luat măsuri severe de sancționare. Dacă aceste 'nalize și măsuri sînt sui lente, urmează să se vuua în comportamentul lucrătorilor ției de patiserie, să se concretizeze în curmarea tragerilor din avutul ștesc, problemă care, pentru organizația de partid, pentru conducerea fabricii și organele de control ori cu atribuții speciale în acest scop nu este facultativă, ci o obligație primordială. ..

sec-
sus- 
ob-

țional al canalului Dunăre — Marea Neagră. O modalitate dP o rafinată valoare educativă, le stimulează hărnicia, fiind o experiență de viață necesară oricui. ...D'n manuale se învață lucruri frumoase despre toamnă, anotimp -—sinteză și anotimp al învățăturii. Numai printr-o participare directă la muncile și preocupările specifice sezonului se dobîndeș- te acea cunoașterP care îmbogățește omul. 
(T.S.).
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ASISTENȚA TEHNICA 
impune eompetență- operați vitate - eficientă 
In lumina acestor comandamente trebuie acționat cu fermitate 

în fiecare schimb, la fiecare loc de muncă

Zilele trecute, redac
tori ai ziarului nostru 
au întreprins un raid- 
anchetă la întreprinde
rile miniere din estul 
Văii Jiului. Tema raidu
lui — cine și cum acordă asistență tehnică în schimburile II și III, care este eficiența asistenței tehnice acordate. 
Am ales minele Lonea, 
Petrila, Dîlja și Aninoa- 
sa, întreprinderi ce se 
confruntă la ora actuală 
cu numeroase greutăți 
și care de la începutul 
anului nu și-au realizat 
ritmic sarcinile de plan, 
acumulînd minusuri 
destul de mari Ia pro
ducția de cărbune ex
tras.

I. M. ANINOASA

La suprafață și în subteran— 
numeroase cadre tehnicerelor productive sau a'.ixi-Ora 17. Dispecerul de serviciu pe întreprindere ■ne dă primele lămuriri privind asistența tehnică pe cele două schimburi — II și III : „Ofițerul de serviciu, ing. Petru Her se află în subteran. Acum e la o- rizontul IX mediu și supraveghează transportul personalului pe puț. Sînt însă foarte muiți ingineri și tehnicieni la mină. Este și tovarășul inginer șef. Tovarășul director a plecat cu 3—-1 minute mai înainte".In biroul său, inginerul șef al minei, Mircea Popescu, era aplecat asupra unei hărți și discuta cu inginerul Sever Grozavu și subi.nginer-.il Ion Sichîtiu, care abia ieșiseră din mină. încă nu apucaseră să-și schimbe hainele de șut. Așteptăm încheierea discuției, după care inginerul șef al minei ne informa : „Avem o situație mai deosebită la sectorul V. Acolo au fost cei doi ingineri și tocmai mă informau cum merg lucrările. Asistența tehnică în aceste schimburi o asigură inginerii, subinginerii și tehnicienii din cadrul sectoa-

I. M. PETRILA

Situație „spinoasă"— 
lipsește un mecanic de locomotivăIn prima parte a acestei luni, la mina Petrila au fost consemnate cîteva „căderi" _ îngrijorătoare ale extracției. Asistența tehnică deficitară îșî are partea ei de vină că numeroase formații de lucru din subteran nu-și îndeplinesc sarcinile. Iată cîteva succinte constatări prilejuite de raidul nostru.— Este al III-lea schimb în care nu ne vom putea desfășura normal activitatea la front din lipsă de „goale" — ne-a declarat minerul șef de brigadă Nicolae Dinesca, din sectorul V. Ar fi trebuit să fiu acasă la această oră (17,30 — n.n.), dar cum

Mecanizarea lucrărilor din subteran, dotarea de un înalt nivel tehnic, reclamă 
din partea specialiștilor minieri, a inginerilor, subinginerilor, tehnicienilor și mai
ștrilor o asistență tehnică eficientă, compe tentă rezolvare operativă și fermă a pro
blemelor pe care le ridică bunul mers al producției la fiecare loc de muncă.

liare și din cadrul serviciilor funcționale. Lucrînd în schimburi ■ de opt ore, personalul tehnic-ingineresc care asigură asistență cuprinde activitatea productivă din două schimburi de șase ore, activitate pe care o dirijează în funcție de necesități, de problemele ivite".Intr-adevăr, la I. M. Ani- noasa în schimb urile II și III (schimburi de șase ore) atît la suprafață, dar mai ales în subteran nimeni nu se putea plînge de asistență tehnică : la sectorul V era inginerul Adrian Pop, ia IH ing. Viorel Cazan, ing. Barbone Crăciu- nescu la sectorul IV, la II adjunctul șefului de sector Gheorghe Bolundjț, iar tehnicianul Gheorghe Gălă- țan la sectorul VIII general și mulți alții. Fiecare cu atribuțiuni,. cu sarcini precis stabilite, unii răspun- zînd în exclusivitate de activitatea abatajelor mecanizate. La sfîrșitul schimbului. Ii preliminarul stabilit pe întreprindere era realizat și depășit. Activitatea se desfăsirase normal.

nu mî-am rezolvat problemele nici în schimbul I, nici în II, iar pentru schimbul 111 nu se întrevede o schimbare,. încerc o ultimă șansă — să merg la tovarășul director...De fapt, cum a încercat șeful de brigadă Dinescu să rezolve problemele formației pe care o conduce ? După cum afirma, în schimbul I, din partea organizatorilor sectorului nu primise nici un sprijin și a comunicat, din subteran, telefonic, inginerului șef al minei situația brigăzii. I s-a cerut să se întoarcă Ia front, urmînd ca în scurt timp inginerul șef să intervină pentru a

i se trimite brigăzii goale. Schimbul 1 a trecut însă fără ca promisiunea să fie onorată'. Nici în schimbul II maiștrii și inginerii din sector nu s-au dovedit mai eficienți. De aceea a încercat să-1 reîntâlnească pe inginerul șef, dar acesta participa între timp la... două ședințe, așa că nu l-a găsit. In schimbul III, asistența tehnică- în sectorurma să fie asigurată desubinginerul stagiar Romulus Dumitrescu. Dar și de la acesta primise același răspuns ca și noi : „Situația e foarte spinoasă. In primul rînd nu avem suficiente vagonete goale. In plus, în loc de doi mecanici de locomotivă, lucrăm pe acest schimb cu unul singur. Apoi, sîntem obligați să ne concentrăm interesul la orizontul 16, unde avem multă producție nc- extrasă. Pentru orizontul.. 14 B, unde lucrează brigada Dinescu, sarcina de a asigura aprovizionarea revine schimbului I. Dacă ei nu s-au achitat de ea...*.Dincolo de cazul la care
I. M. LONEA

Un TR-3 defect și mina nu-șl 
realizează preliminarulAm urmărit la minaLonea cum se acorda asis-tența tehnica în schimburile II și III, îndeosebi la sectoarele III și I, sectoare care înregistrează în luna octombrie cel mai mare . și, respectiv, cel mai mic minus la producția de cărbune extras. Ora 16,45. In sala de apel începe ponta- jul. Maistrul Traian Jaeotă de la sectorul 111 trasează sarcinile fiecărei formații de lucru. Discutăm, după apel bineînțeles, cu minerul Minu Roșea : „Știți,craterele se defectează des — ne spune interlocutorul —, iar “'^remedierea cere timp, se pierd minute prețioase și, evident, tone de cărbune. Și mai e ceva — lipsesc piesele de schimb". La rîndul său, șeful de schimb de ia unul din complexele mecanizate, Fran- cisc David, ne informa că „baiul este cu asistența tehnică. Nu prea este corespunzătoare. O altă problemă nerezolvată — pie- 

ne-axn referit, notăm că în două ore dintre schimburile II și III am întîlnit la mină, pe lingă cadre de conducere ale minei, aproape la fiecare sector, cel puțin un cadru tehnic cu pregătire superioară sau medie, care intrau sau ieșeau din mină. Cu toate acestea, în schimbul II, fluxul principal de transport al minei stagnase circa 2 ore, iar extracția realizată, față de cea preliminată a fost cu 200 tone mâi mică. Condițiile de lucru pregătite pentru schimbul III la multe fronturi erau asemănătoare cu cele de la brigada citată. Iată de . ce se cer puse cu insistență cîteva întrebări: care este calitatea asistenței tehnice pe schimburi ? Care este eficiența unor programe, grafice și alte măsuri stabilite pentru „a- coperirea" fiecărui schimb cu personal tehnico-organi- zatoric competent, capabil să intervină operativ pentru desfășurarea fără stagnări a extracției ?

sele de schimb. (Din nou piesele de schimb ! — n.n.). Deunăzi ni s-a ars motorul. Pînă la înlocuire a trecut timp, iar pierderile de cărbune au fost substanțiale".Uni alt interlocutor, maistrul minier Ion Dănciu- lescu de la sectorul 1 ne relata: „din totalul personalului muncitor planificat pe schimbul III nu lipsește nimeni. Oameni sînt, disciplină, de asemenea. Necaz avem cu locomotivele. Avem trei, se defectează des și nu le mai a- cordă nimeni nici o atenție. Or, noi, în abataj, așteptăm vagonetele goale, care întîrzie să sosească de fiecare dată. Este, de fapt, și una din cauzele pentru care sectorul are 760 tone cărbune sub plan pe luna în curs".Am mai întîlnit în schimburile II și III la mina Lonea pe inginerul Viorel Boantă, directorul întreprinderii, inginerul șef 

Virgil Lupulescu, majoritatea șefilor de sectoare sau adjuncții acestora. Cu toate acestea, mina, pe schimbul II, datorită unei
I. M. DILJA

Plusul înregistrat în schimburile II șl IH 
nu acoperă minusul celorlalte douăOra 16,30. Ne allam la dispecerul întreprinderii. Intenționam să discutăm cu ofițerul de serviciu din schimbul II. „Avem doi — ne spune dispecerul Mihai Fop —, unul în subteran, și unul la suprafață. Cel din subteran, inginerul. A- lexandru Marta, în acest moment se află la culbutor pentru a rezolva o mică defecțiune, după care este solicitat în sectorul IH, iar cel de la suprafață va putea fi întîlnit la ora 17, în sala de apel, la ponta- rea și plasarea schimbului III". Ne interesăm între timp de cadrele tehnico-in- ginerești care asigură asistența tehnică în schimburile II și III în subteran. Aflăm că în fiecare schimb sînt prezenți 4-5 tehnicieni din compartimentele funcționale ale întreprinderii. In plus, de la fiecare sector este planificat pe schimburi cîte un inginer sau un tehnician. Intre schimburi mai sînt prezenți în fiecare zi, prin rotație, directorul, inginerul șef și mecanicul șef, fără să mai adăugăm participarea șefi

★ - A
Am întîlnit la cele patru mine numeroși ingineri, sub'4 

ingineri, tehnicieni și maiștri, unii cu o bogată experiența 
în minerit, alții abia ia început de drum. I-am găsit pre
zenți încă la mină, în schimbul II, pe conducătorii între
prinderilor miniere — directori și ingineri șefi, o bună 
parte dintre șefii de sectoare. Și cu toate acestea, in 
schimbul II și nu numai în schimbul II, minele nu și-ai* 
realizat, cu cîteva excepții, sarcinile de plan Ia nivel de 
schimb. Situația realizării preliminarului pe schimburile 
II și III și pe întreaga zi de vineri, 13 octombrie, o redăm 
în tabelul următor :

întreprinderea Producția realizată față de preliminar
minieră sch. II sch. III Vineri, 13 ret.

I. M. Petrila — 232 — 350 — 522
1. M. Lonea — 20 — 120 — 677 —
I. M. Dîlja .+ 4 + 66 — 288
I, M. Aninoasa + 13 — 286 — 992

Așadar, neîndepliniri ale preliminarelor. Motivele ?... 
La Lonea un transportor TR-3 de la un abataj cameră 
defect; la I. M. Petrila lipsea un mecanic de locomotivă 
și transportul era într-o situație „spinoasă", ca să-1 cităm 
pe subinginerul Romulus Dumitrescu ; la Aninoasa și 
Dîlja situația nu a fost cu mult mai strălucită. Și atunciț 
pe bună dreptate, ne întrebăm: care a fost eficienț» 
asistenței tehnice ? Pentru că, oricît de mulți ingineri a» 
fi la întreprinderile miniere, oricît de mult timp ar sta 
conducătorii întreprinderilor și ai sectoarelor la mină, fie 
la suprafață, fie în subteran, dacă planul nu se reali
zează, dacă nu „iese cărbune", se poate vorbi de efi
ciență ? ■ ■.<■

Acordarea asistenței tehnice și 
buri, nu numai pe schimbul I, este 
o reclamă viața, dotarea de un înalt nivel tehnic, com
plexitatea problemelor care se ivesc în activitatea unei 
mine. Nu este suficient însă să existe un număr sporit 
de ingineri, tehnicieni și maiștri pe schimburi, ci să și 
acționeze operativ și ferm, acolo unde situația creată de 
unele defecțiuni tehnice sau „scăpări organizatorice" 
impun PREZENȚA LOR ACTIVA, NU DOAR FIZICA. 
Indicațiile, sarcinile conducerii de partid sînt clare — 
asistența tehnică trebuie să fie întărită pe toate schim
burile tocmai pentru ca procesul de producție să se 
desfășoare normal, fără stagnări din fel de fel de cauze, 
de. cele mai multe ori „mărunte".

Cei care sint puși să acorde asistență tehnica, trebuie 
să facă acest lucru bine și cu competență, să rezolve 
problemele ivite, nu numai sâ le constate. PENTRV 
CONST ATARI ȘI CONSEMNĂRI 
DISPECER, UN TEHNICIAN MINIER, ȘI NU 10 15 IN
GINERI, SUBINGINERI ȘI TEHNICIENI PE SCHIMB !

Raid-anchetă realizat de
Dorin GHEȚA, Anton HOFFMAN, 

Constantin IOVANESCU, Constantin GRAURH ■ < ■

defecțiuni la transportorul TR-3, de la abatajul cameră nr. 70, a rămas sub plan cu 150 tone de cărbune.

lor de sectoare sau a ad- juncților acestora. Deci, numărul cadrelor care asigură asistența tehnică se ridică .da 14-15 persoane intr-un schiîfib, persoane apte să ia o decizie, să intervină ori de cîte ori a- pare o defecțiune sau o neregulă în desfășurarea procesului de extracție a cărbunelui. „Această măsură se aplică de mai mult timp la noi — ne asigura inginerul Grigore Grăjdan, inginerul șef al 'minei. In plus, am repartizat fiecărui cadru tehnic o formație de lucru sau o lucrare de care răspunde. De rezultatele a- cesteia este legată și retribuția lui lunară".Este unul din motivele pentru care cadrele tehnico-inginerești de la mina Dîlja urmăresc îndeaproape activitatea de care răspund, fiind prezente pe parcursul zilei la întreprindere. Am putut constata aceasta -după efectuarea pontajului schimbului IU; cînd fiecare dintre oamenii care intrau în mină știa precis ce are de făcut la locul de muncă.

pe celelalte schim- 
o necesitate pe care
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Vizita delegației P.C.R. în Spania Dezbateri privind creșterea rolului O.N.U.
Cuvîntarea ambasadorului român

HLME

MADRID 17 (Agerpres). — Delegația Partidului Comunist Român, condu
să- de tovarășul Virgil Ca- eacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care, la invitația C.C.. alF.C. din Spania, face ovizită de prietenie in a-ceastă țară, a început laMadrid convorbiri cu o •delegație a, PC. din Spania, condusă de Ignacio Gallego, membru al Comisiei permanente a Comitetului Executiv al P.C.S.-Delegația P.C.R. a avut o întîlnire cu conducerea periodicului „Mundo O- brero", organ al P.C, din Spania.

Tovarășul Virgil Gazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. P.C.R., vi- ceprim-ministru al guvernului, a avut, de asemenea, o întîlnire cu Fernando Alvarez de Miranda, președintele : Congresului de- putaților al Cortexurilor spaniole.In timpul întrevederii au fost subliniate bunele raporturi existente între România și Spania, între popoarele și parlamentele celor două țări, ca și dorința de a spori aportul acestora la instaurarea ținui climat de încredere, pace și securitate pe continentul european și în lume.

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). — De la trimisul' special : In Comitetul pentru probleme juridice al Adunării Generale au început dezbaterile pe marginea unuia din punctele importante înscrise pe ordinea de Zi a actualei sesiuni : „RaportulComitetului special pentru carta Națiunilor Unite* și creșterea rolului. Q.N.U, în viața internațională". 1Creat în.-urma unei i- nițiatiVe a României și a altor state, Comitetul exprimă în raport, preocu-

parea constantă a .țării noastre, . a președintelui Nicolae' Ceaușeseu, . pentru ca O.N.U. șă-și sporească tot mai mult rolul în desfășurarea vieții internaționale, pentru perfecționarea și creșterea e- ficienței sale în soluționarea, cu participarea în deplină egalitate a tuturor statelor, a marilor probleme care confruntă o- menirea.Reprezentantul permanent al țării noastre la O.N.U.. ambasadorul Teodor Marinescu, în euvînțul
Vizita delegației 

în NouaDelegația U.Ț.C. — U.A.S.C.R., condusă de tovarășul Nicu Ceaușeseu, secretai- al . Comitetului Central ăl Uniunii Tineretului Comunist, care efectuează o vizită în. Noua Zeelândă, la invitația Consiliului național al tineretului din a- ceastă țară, s-a întîlnit, la 17 octombrie eu Helleri Clark, membru al Comitetului executiv al partid j- lui laburist, și cu Glend Fryer, președintele organizației „Tinerii socialiști ai partidului laburist", precum și cu alți membri ăi conducerii or-

O.T.C.—U.A.S.C.R.
Zeelândăganizației de tineret. Cu acest prilej s-a realizat într-o atmosferă caldă,' prietenească, un largschimb de idei și experiență în legătură' eu activitatea celor două organizații, cu unele aspecte actuale ale mișcării internaționale de tineret și studenți.. Marți după-amiază, delegația tineretului român a plecat de la Auckland spre Wellington. Pe aeroportul din capitala Noii Zeelande, delegația a fost- salutată de lloss Tanner, președintele Consiliului național al tineretului.

■ LA PEKIN a reapărut revista chineză ^Literatura mondială", profilată pe promovarea literaturii u- niverșale. In primul număr al revistei sînt inserate pagini din operele lui Lev Tolstoi, Friedrich Durenmatt, precum și din creația unor scriitori din Iugoslavia.
ACADEMIA SUEDEZA de Științe a acordat, marți, Premiul Nobel pentru fizică academicianului so- vieții* P.L. Kapița. și fizicienilor americani ' Arno Penzias și Robert Wilson.
LA ÎNCHEIEREA CON

VORBIRILOR desfășurate la Belgrad între delegațiile guvernamentale ale Iugoslaviei și R.P.D. Coreene, vicepreședinții

guvernelor 'celor două țări, Branislav Ikon iei- și, respectiv, Kon Gîn The, au relevat existența unor posibilități reale de lărgire a cooperării economice bilaterale.;' ■ ■
LA TOKIO s-a anunțat că, în câdrul ultimei mari descinderi organizate de poliția capitalei nipone, au fost arestați peste 600 de gangsteri. ..In cursul a- celeiâși descinderi au fost confiscate narcotice și stupefiante în valoare de 130 milioane yeni. ■
CONSILIUL PERMA

NENT AL ORGANIZAȚIEI 
STATELOR AMERICANE (O.S.A.) a condamnat luni autoritățile din Nicaragua pentru violarea spațiului- aerian al Republicii Costa Rica în zilele de 13 Și 11 septembrie a*ci A fost â- probată o rezoluție în a- ? cest sens propusă de Costa Rica.

rostit în cadrul dezbaterilor, a exprimat preocuparea României pentru întărirea organizației mondiale și a locului său înrelațiile internaționale —constantă în ansamblul politicii externe românești, în activitatea internațională a președintelui Nicolae Ceaușeseu. In acest context au fost readuse în atenția forului mondial propunerile făcute de țara noastră de a se încheia un tratat general prin care toate statele să se angajeze să soluționeze orice diferend între ele, indiferent de natura sa, exclusiv prin mijloace pașnice.
România 

la Expoziția 
„Știința ’78“

La expoziția inter
națională „Știință ’78", 
deschisă in aceste zile 
în pavilioanele din 
Parcul Sokolniki din 
Moscova, România es
te prezentă, alături de 
alte aproape 30 de țări, 
cu un stand cu circa 
100 de exponate, îlus- 
trînd rezultate ale cre
ației științifice în spri
jinul activității de cer
cetare, de laborator și 
de producție. Sînt pre
zentate aparate diverse 
din domeniul electroni
cii și electrotehnicii, 
tehnicii de calcul și ce
lei nucleare, aparatură 
medicală.
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BREVIAR• HANDBAL. „Cupa de toamnă" : Minerul Vulcan — G.S.Ș. . Petroșani 37—23; Minerul Vulcan — Jiul Petrila 6—0, Campionatul județean, juniori I : C.S.Ș. Petroșani — C.S.Ș. Hunedoara 21—20 ; G. Școlar Călan—• Cimentul Deva 16—25; G.S, Călan — C.S.Ș. Petroșani 17—42 ; Cimentul Deva — C.S.Ș. Hunedoara 18—18; C.S1Ș. Petroșani — Cimentul Deva 39—19 ; C.S.Ș. Hunedoara — G. Școlar Călan 32—18. In urma acestor rezultate, echipa C.S.Ș. Petroșani este declarată campioană județeană și va participa la etapa superioară.. • LUPTE, divizia ’ A. Etapa a Ill-a. In etapa a IIL-a de lupte libere desfășurată în zilele de 14 și 15 octombrie, a.c. în sala de sport „Constructorul" din Hunedoara, reprezentativa municipi ului nostru, respectiv Jiul Petrila, a cîșțigat primul loc . cu 48 de puncte, iar în clasamentul general după trei etape se află pe locul II cu 18 puncte la numai un punct' diferență de primă

* SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

KugbiGazdele n-au avut probleme !Cu numai trei ani în urmă, intîlnirile; dintre rug- biștii Văii și cei timișoreni constituiau veritabile „capete de afiș" ale campionatului național, victoria su- rîzînd la limită celor mai „norocoși". Iată însă că astăzi, între cele două combatante este o mare diferență, scorul de 42—7 în favoarea studenților minieri reflectînd numai în parte acest lucru. îndrăznim. să facem această a- firmație, gîndindu-ne la faptul că patru din componenții lotului Științei se află la ora apariției a- eestor rînduri în ’ patria rugbiului, îritr-un turneu cel puțin elogios, alături de ceilalți tricolori, dar și pentru că duminică, din „compasiune" pentru adversar, „motoarele" ftU Cisl reduse în ultimul sfert de oră, permițînd oaspeților reducerea - scorului prin mereu tînărul Peter (autorul unei încercări și a u- nei lovituri de pedeapsă). Adevărata „față" a eihei- sprezecel.ui din Petroșani a

fost etalată în primele 60 de minute, cînd coeziunea intre jocul pachetului de înaintași și orientarea tactică a liniei; de treisferturi au creat premisele realizării a nu mai puțin de 9 încercări, trei dintre ele fiind transformate de Nicolae Ștefan (în zi excelentă, ca fundaș), Ion Florentin (3 încercări), Gheorghe Dinu (2), Dobre, Dumitru, Bonea și Ion Aurel sînt autorii acestor frumoase reușite ale cincisprezeeelui din Valea Jiului. De menționat și „bara" lui Nedel- cu, la tentativa de transformare a încercării semnate de Dumitru.
L. NICOLAE

Handbal, divizia B

Utilajul-Știința Petroșani a învins 
și pe Nîtramonia FăgărașDe la bun început, tre- cun.de ale întâlnirii, după bule să o spunem că atît ce minute în șir s-au meii componenții formației gaz-

dă, cit și suporterii, manifestau suficiente temeri în ceea ce privește posibilitățile de cîștig în fața elevilor maestrului emerit al sportului Cezar Nica. Oaspeții de duminică ai șaptelui din Valea Jiului' se anunță printre favoriți la șefia seriei, prezentîn- du-se la jocul de duminică cu suportul moral al unei victorii recente pe terenul 
de la Hunedoara. S-a văzut în cele din urmă că3 amintitele temeri au foști pe deplin justificate, făgă- rășenii reeunoscîndu-se învinși abia in ultimele se-

ținut, ca soor, în apropierea adversarului, reușind chiar să conducă în minutul 42 cu 10—9.Au învins, totuși, gazdele, grație unei dăruiri e- xemplâre ă fiecărui jucător, a unei mobilizări decisive în fazele defensive, reușind Să anihileze, în bună parte, forța de șut a lui Bucur, Taflan și Cio- banu. Fără a excela în a- tac, elevii profesorului Cea- cu au punctat spectaculos, prin Ungureanu (de 6 ori), 
Gliga (4), Pali (3) și Ben- kovici (1).

N. LOBONȚ

Parîngul Lonea - Minerul Uricani 0-2
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clasată, Timișul Lugoj.
A. SLABII, 
S. BĂLOI ' I

Azi, competițiile europene interduburî
la fotbalCompetițiile; europene intercl.uburi la fotbal, programează astăzi primele meciuri ale turului II, partidele retur uripînd a se disputa la 1'noiembrie.: Printre echipele rămase în cursă în „Cu|»a U.E.F.A."șe află și cele 2 formații românești înscrise in această competiție, care vor. întîlni în dubla manșă a turului ti, echipe redutabile, bine cotate în fotbalul continental. Fi C. Argeș întîlnește la Pitești o reprezentantă a fotbalului spaniol, F-G*, Valencia.Politehnica Timișoara va întîlni cunoscuta formație ungară Honved Budapesta. ; . • l

In prima parte meciul dintre Parîngul Lonea — Minerul Uricani s-a desfășurat în nota de dominare a echipei gazdă, . dar care în lipsa unui vîrf de atac incisiv și a unui conducător de joc clarvăzător nu a reușit să înscrie, ratînd numeroase ocazii. Oaspeții atacînd de cîte ori au a- vut prilejul cu 4-5 jucători, înscriu însă, din acțiune, astfel că repriza se încheie cu 1—0 în favoarea lor.Repriza a doua începe cu o puternică presiune a

gazdelor, care sînt pe punctul de’a înscrie în minutele 50, 52, 59, 60, dar imprecizia în șuturi și forma bună a portarului urică- nean fac ca scorul să ră- mînă același. ;In teren șe vorbește mult, fiecare jucător de la gazde devenind coordonator-con- sțructor (dar nu în fapte), astfel că timpul se scurge în favoarea oaspeților care înscriu în min. 86 al doilea gol, din 11 rti pentru henț în careu.
D. NEAMȚU

Campionatul 
municipalIn campionatul municipal de fotbal, Preparatorul L ipani . a întîlnit pe I.G.U.L. Petroșani, pierzînd cu 0—1. Oaspeții au ratat exasperant de mult, avînd nu mai puțin de două bare și alte cîteva ocazii clare de gol. Singurul punct a fost înscris de llyes în min. 70. Cu această victorie I.G.C.L. Petroșani trece în fruntea clasamentului, cu șanse mari de a termina turul neînvinsă.La Aninoasa, Fabrica de oxigen și Minerul Bărbă- teni au terminat la egalitate ; 3*—3.

D. ROȘCANU
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7 Npț regăsi -Guer- Cap-Ni meni n.i aleargă mereu ;. LONEA : Mark . lițistul la Genova ; po-ANINOASA : .. Qdiseu și stelele ;VULCAN ■■ specială ;LUPENI : Cultural:O fată aproape cuminte ; Muncitoresc : Harababura. -URICANI : Aventurile lui Robin Hood.
Bcjgada

rv.! 9,00 Teleșcoală.Antena vă aparține. 11,00 Muzică ușoară. 11,15 Șoimii ' patriei. 11,25 Tribuna TV. 11,45 Telex. 11,50 închiderea programului. 15,00 Fotbal.; F.C. Argeș — F.C. Valencia — în Cupa U.E.F.A. Transmisiune directă de la Pitești,16.50 Metodologia activităților în atelierele școlare. .17,15 Cui’s de. limbă germană. 17,45 Tragerea pronoexpres. 17,55 Din țările socialiste. 18,05 Atenție la... neatenție! 18,30 Ț'ele- cronica pentru pionieri.18.50 ...întîlnire sub cupola Ateneului. .19,20 1001 de seri. 19,3O^Te- lejvirnăl. 19,50 * La ordi-- nea zilei in economie. 20,05 Noi, femeile ! 20,35 Film artistic : '„Cronica anilor de toc" (partea 1) Premieră TV. Produc-., lie a studiouri lor. alge riene. Film distins cu . Marele . IJremiu — Gan- snes 1975. Partea a doua a filmului se va. difuza vineri. , 20 . ora 20,25. că ușoară
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I • petombrie, .22,00 . Muzi- I __.... . românească .. eu formația Paul Ghen- I țer. . 22,20 Telejurnal, *22.30 ; închiderea . pro-.. Igramului. I
I5,00 Buletin de știri. I 5,05 Ritmuri matinale. | 6,00 Radioprogramul di- | mineții.- 7,00 Radibjur- , nai. 8,00 ReVistă pre- ! sei. 8,10 Curierul me- * lodiilor. 9,00 Buletin I de știri. 9,05 Răspun- ■ dem ascultătorilor. 10,00 | Buletin de știri. 10,Oi ' Disc muzical folclorici;.10.30 Din țările socialiste. 10,45 Corul Filarmonicii „Banatul" din Timișoara. 11,00 Buletin de știri. 11,05. Microfonul pionierilor. . 12,00 Buletin de- știri. 12,05 Din comoara folclorului nostru.Medalion '____ ______Popa. 13,00 De la 1 la 3. 14,55 Fotbal — transmisiune directă. F.C. Argeș Pitești — F.C.I Valencia — în Cupa I U.E.F.A. 16,50 Pentru tine, țara mea — muzică ușoară. 17,00 Buletin de știri. 17,05 Odă limbii române. 17,25. Miniaturi de estradă. 17,35I Colocvii muzicale. 17,50 I Orchestra ansamblului „Chindia" din Pitești. 18,00 Orele serii. 20,00 Concertul orchestrei de muzică populară a ra- dioteleviziunii. 20,30 Litera și spiritul legii. 20,50 Cadențe sonore. 22;00 O zi într-o oră. 23,00-5,00 Non stop mu-I zical nocturn.
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