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MAȘINILE MINIERE

Conferința organizației 
de Cruce Roșie a municipiului 

Petroșani

Producții 
suplimentare în 

continuă creștere

Zi de zi colectivul de 
mineri de la sectorul 
VII al minei Vulcan ra
portează plusuri la pro
ducția de cărbune, 
cele aproape 1000 
tone extrase în 
mele cinci zile, 
plan, producția 
mentară a sectorului pe 
luna octombrie se 
dică la 2702 tone, 
te o dovadă 
angajării 
de a ciștiga 
pentru mai 
bune desfășurată în 
drul întreprinderii. 
„ Rezultate bune 

obțin și în sectorul 
Vulcan. In această 
nă minerii sectorului 
au o depășire la zi 
de 528 tone de cărbune, 
obținută îndeosebi pe 
seama creșterii pro
ductivității muncii, in
dicator la care s-a în
registrat un plus de 760 
Icg/post.

Cu 
de 

ulti- 
peste 

supli-

ri- 
Es- 

grăi toare a 
colectivului 

întrecerea 
mult căr- 

ca-

se
I 

lu-

trebuie să producă, 
nu doar să încarce costurile

Amplul proces de meca
nizare a lucrărilor din 
subteran, care se desfășoa
ră în ritm intens în ba
zinul nostru carbonifer, a 
cuprins, în mod firesc, și 
mina Livezeni, una dintre 
cele mai noi întreprinderi 
din Valea Jiului. Zestrea 
tehnică a minei a crescut 
de la an la an, atît în ceea 
ce privește dotarea cu uti
laje destinate mecanizării 
transportului, evacuării 
cărbunelui, dar și în pri
vința celorlalte categorii 
de lucrări executate cu 
combine de înaintări în 
cărbune și în steril, mașini 
de încărcat 
pneumatice, combine 
abataj și chiar 
mecanizate.

Dar, numai 
utilajelor și 
miniere complexe și intro
ducerea lor în subteran nu 
rezolvă problema mecani
zării minei, dacă acestea 
nu sînt exploatate în mod 
rațional și eficient.

Cum și mai ales, cît

electrice și 
de 

complexe

proourarea 
mașinilor

timp sînt folosite aceste 
utilaje și mașini complexe 
la I. M. Livezeni ? Sînt în
trebări la care vom căuta 
să dăm răspuns în rîndu- 
rile care urmează. Ne vom 
opri doar la un singur 
aspect — timpul de func
ționare al utilajelor în tri
mestrul III și prima parte 
a lunii octombrie.

La începutul trimestrului 
amintit, întreprinderea 
minieră Livezeni avea în 
dotare 4 combine de înain
tări în cărbune — două în 
funcțiune, una propusă 
pentru casare și una se 
afla la I.U.M.P. din 3 mar
tie a.c. pentru reparații. 
La rîndul lor, combinele 
rămase în funcțiune (două), 
mai mult stau nefolosite. 
Din 78 de zile lucrătoare 
cît avea trimestrul III, una 
a funcționat 40, iar alta 
doar... 12 zile. Este îndea
juns să spunem că valoa
rea cotelor de amortizare 
trebuia plătită, așa cum se 
plătește și pentru celelalte 
doua care nu mai funcțio
nează de luni de zile, va-

loare care se ridică la 
100 000 de lei lunar. Prin 
urmare, mina plătește, nu
mai cota de amortizare — 
100 000 lei, repetăm — pen
tru 52 de 
nare.

Situația 
toare și în 
folosirea manișinilor elec
trice și pneumatice de în
cărcat. Din 8 mașini de în
cărcat în dotare, s-au folo
sit în trimestrul III doar... 
3, una 57 de zile, alta 50, 
iar cea de a treia... 19 zile. 
Despre amortisment ce să 
mai spunem? E clar ce 
sume importante se plătesc, 
pentru nici 50 la sută din 
timpul de fuhețoinare.

■Nici combinele de abataj 
nu sînt folosite la capaci- 

*" ” combine nu-
află în func- 
e la reparat, 
pentru casare,

zile

este 
ceea

de funcțio-

asemănă- 
ce privește

tate. Din 5 
mai două se
țiune, una 
una propusă
alta... Aceste combine au 
funcționat 55 și respectiv

Dorin CHETA
Constantin GRAURE

(Conb.mare m pag. a 2-a)

NUMĂRĂTOARE INVERSĂ PE ȘANTIERELE 
CONSTRUCȚIILOR DE LOCUINȚE

Pe șantierul din Vulcan

Față-n față, constructor și beneficiar, după 
ce arată cu degetul unul spre altul, promit:

„Incepînd cu luna aceasta
situația se va îmbunătăți'"
ȘantieruL din Vulcan s-a confruntat pe tot parcursul acestui an cu o serie 

de greutăți, unele de ordin obiectiv, altele de ordin subiectiv, după cum am 
constatat și noi în repetate rînduri. In anul 1978 conform planului trebuia să se 
predea un număr de 189 de apartamente. Pînă în prezent nici un locatar nu a 
primit repartiție în aceste blocuri, deși sînt recepționate 64 de apartamente. Deci 
există mari rămîneri în urmă. Principala cauză : lipsa din șantiere a mașinilor și 
utilajelor, ceea ce a făcut ca în Ioc să se recupereze răminerile în urmă, acestea 
să crească.

Din această cauză am invitat pe șantierul din Vulcan. factorii vizați unde, 
împreună cu conducerea șantierului, s-a analizat situația actuală și, ce trebuie 
făcut pentru a termina cit mai repede blocurile aflate în construcție. Au participat : 
din partea Grupului de șantiere, Petroșani, ing. Dumitru Vișan, director tehnic, din par
tea S.U.T. Livezeni, ing. loan Pădurariu, șeful stației, subinginerul Vasile Stroe, șeful 
șantierului, iar din partea beneficiarului, loan Rujoi, vicepreședinte al Consiliului 
popular al orașului Vulcan. Au mai luat parte maistrul principal Dumitru Ciobescu, 
secretarul organizației de 
șef al șantierului.

Discuțiile au avut 
obiectivele în construcție.

partid -din șantier și maistrul

loc atît la sediul șantierului

Ieri, după amiază s-au 
desfășurat în sala mare a 
casei de cultură din Pe
troșani, lucrările confe
rinței pentru dare de sea
mă și alegeri a organiza
ției de Cruce Roșie a mu
nicipiului Petroșani, 
conferință au fost 
zenți delegații ale 
nizațiilor- orășenești

La 
pre- 

orga- 
de 

Cruce Roșie din Uricani, 
Lupeni, Vulcan și Petri- 
la, precum și. din comu
nele Aninoasa și Bănița, 
secretari ai organizațiilor 
de partid și conducători ai 
unor unități 
și instituții, 
comisiilor de Cruce 
șie, ai formațiilor sanita
re voluntare, „sanitari 
pricepuți", un însemnat nu
măr de elevi și alți invi
tați din orașul Petroșani. 
La lucrările conferinței au 
luat parte 
Ana Herlea, 
Comitetului județean Hu
nedoara al “ 
Felicia Necșa, secretar 
comitetului municipal 
troșani al P.C.R.

Delegații și invitații 
conferință au analizat 
portul asupra activității 
desfășurate de comisia mu- 
nicipală de Cruce Roșie în 
perioada anilor 1976-1978 și 
sarcinile ce-i revin în con
tinuare din hotărîrile de 
partid, din indicațiile tb-

de producție 
membri ai

Ro-

tovarășele
secretar al

P. C . R., șl 
al 

Pe-

la
ra-

varășului N i e o 
Ceaușescu, secretar 
neral al partidului, 
vitoare la ocrotirea 
nătății și ridicarea 
lului de cultură 
al populației din 
Jiului, raportul __
de cenzori și planul 
acțiune privind i 
carea muncii de 
gandă și educație 
tară In rîndul 
populații din 
și îndeosebi a minerilor.

Pe marginea celor trei 
materiale s-au purtat vii 
și rodnice discuții.

Conferința a adopta? 
planul de măsuri îmbogă
țit pe baza observațiilor1 
judicioase și a propuneri*  
lor formulate în cursul 
dezbaterilor, orientat spre 
continua 
activității 
a al 
comisie 
Cruce Roșie, comisia 
cenzori și delegații 
conferința organizației ju
dețene de . Cruce Roșie. 
Președinte al comisiei a 
fost reales tovarășul ’• 
Constantin Magdalin.

£ In încheierea lucrărilor, 
conferința a adoptat tex
tul unei telegrame adre
sate tovarășului Nîcolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului.

1 a e 
ge- 

pri*  
să*  

nive-
sanitară 

Valea 
comisiei 

de 
intensifi- 

propa- 
sani- 

întregii 
municipiu

perfecționare a 
de „viitor, 

u a 
de 
de 
la

e s no 
municipală

4
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Primul bloc din noul 
centru civic al Vulca
nului ajuns la „finiș", 
dar care așteaptă ra
cordul la canalizare.

Foto: Gh. OLTEANU

Dumitru Jacotă, mecanicul

cit și la fața locului, la

RED. : Nu am dori ca în 
cadrul discuțiilor noastre 
să căutăm în mod deosebit 
un vinovat, să arătăm cu 
degetul spre o anumită 
persoană, sau spre compar
timentul de care răspunde, 
ci să constatăm adevărata 
situație, să clarificăm lu
crurile după care să se ia 
pe loc măsurile ce se 
impun.

Ing. Dumitru Vișan': Pe 
noi ne doare mai mult 
nu ceea ce a fost, ci ceea 
ce este. Aceasta vrem să o 
rezolvăm.

Vasile Stroe : Aș vrea să 
arăt mai întîi că, valoric, 
nu stăm rău cu planul.

RED.: Dar fizic ?
loan Rujoi: Pînă în pre

zent nu s-a predat nici un 
apartament. Or, față de

cerințele noastre, este inad
misibil ca în mai bine de 

< 9 luni să se întîmple așa 
ceva.

V. Stroe : Se cunosc con
dițiile în care am atacat 
lucrările. Am primit tîrziu 
proiectele, ne-au lipsit și 
materialele, iar pe parcurs 
am avut șl continuăm să 
avem mari necazuri cu ma
șinile și utilajele.

I. Pădurariu : Nimeni
n-a scris vreodată că aici 
se construiește pe un teren 
mlăștinos, ceea ce pe timp 
ploios îngreunează trans
portul, ca să nu mai vor
bim de săpături.

V. Stroe: Este foarte 
adevărat, dar noi momen
tan suferim cel mai mult 
din cauza utilajelor de ri
dicat. Am „pierdut" pînă a- 
cum un nivel la blocul 
3B1 pentru că macaraua 
a fost 10 zile defectă...

D. Vișan: ...iar altădată 
din cauza dulgherilor.

D. Ciobescu : Sînt prea 
puține utilaje față de ce
rințele noastre. De exem
plu astăzi (joi, 19 octom
brie — n.n.) am avut ne
voie de un autocran. II 
aștept de azi dimineață. 
Se spune că va veni 
ora 13. Tîrziu !

la

Masă rotundă 
realizată de 

Constantin IOVANESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

cîtva 
pen
es te, 
din

nedreptățească pe el toc
mai cei care... sprijineau 
cu tot ceea ce puteau, le 
prisosea și le permitea 
legea — dar el de^ unde 
să știe că legea le da 
voie ? — o cooperativă a- 
gricolă patronată de în
treprindere. Pentru el e- 
rau înstrăinate bunurile 
întreprinderii și reclama, 
întreprinderea contribuia 
la înfrumusețarea orașu
lui, dar pentru el, locui
tor al aceluiași oraș, erau 

înstrăinate, era 
risipă. Și bineînțeles el 
reclama, reclama, recla
ma într-una și peste tot.

Un singur lucru uita în
totdeauna să reclame — 
să fi suferit de amne
zie ? —, motivul pentru 
care fusese trecut într-o 
altă muncă, decît cea de 
maistru. Dar pentru el 

.motiv 
de îngrijorare, nu însem
na că a furat banii sta
tului, banii tuturor, bani 
care s-au cheltuit cu șco
larizarea sa.

Era. maistru cu 
timp în urmă. Era, 
tru că acum nu mai 
numai și numai 
vina lui; azi un pahar
în plus, mîine două, la 
șut venea — și nu o sin
gură dată — într-o stare 
de 
ba 
Și 
nu 
din subordinea sa. 
darnice au fost încercă
rile de a-1 readuce pe ca
lea cea bună. Omul deve- bunuri 
nise refractar și refuza 
cu îndărătnicie mina de 
ajutor întinsă de colec
tiv. In cele din urmă co
lectivul o hotărît înde
părtarea lui din corpul 
de maiștri și trecea în
tr-o altă muncă, pentru 
care era calificat. Atunci, 
trezit din aburii beției, 
în • loc să-și recunoască asta nu constituia 
vina, să-și facă o analiză 
exigentă a întregii sale 
activități, a început să 
facă reclamații și sesizări 
în stînga și-n dreapta. 
Căuta neobosit „dreptate", 
pentru că se considera 
un nedreptățit. Auzi, să-1

echilibru precar, lim- 
i se poticnea în gură 
numai exemplu bun 

era pentru oamenii 
Za-

D. G.

t
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NOI PUNCTE DE VEDERE ÎN PROBLEMA ETNOGENEZEI (II)
Pentru a se obține o 

imagine vbridioă și co
rectă a realităților socia
le și culturale românești 
arhaice este necesară o an
chetă., științifică de mari 
proporții, punînd la con
tribuție rezultatele vala
bile de pînă acum, toate 
materialele disponibile și 
utile, să stabilească mo
dalitatea justă și putința 
de a determina factorii 
ți aspectele esențiale in 
procesul etnogenezei, ... a- 
dăă cele trei elemente 
■principale : 1) fondul au
tohton (traco-geto-dacic, 
sau chiar 'tracp-illyric), 2) 
componenta latino-romani- 
că (italică și romană pro
vincială), 3) aportul slav 
(venit după încheierea 
procesului de cristalizare â 
limbii și poporului ro
mân din sinteza autoh
tonilor cu. „romanii" im
periului). In esență, sar
cina principală a cercetă
rii în etapa actuală este 
identificarea elementului 
lexical preroman (autoh
ton) în limba română în 
funcție, de care, adică de 
raporturile între autoh
tonii traco-daci și imi
granții români, respectiv 
cultura imperiului ro
man, trebuie abordat stu
diul etnogenezei române. 
Componenta autohtonă, 
preromană a limbii ro
mâne poate fi determina
tă în ansamblul ei nu
mai prin cunoașterea e- 
■xactă a tuturor părților 
alcătuitoare ale graiului

In fața monumentalei coloane a lui Brâncuși.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• (Urmare din pag. I)

Prof. dr. docent I. I. RUSSU

nostru, atît de tipic și 
pregnant, latin-romanie: 
elemente lexicale și mor
fologice de împrumut (sla
ve, grecești, „orientale", 
turcești, ungurești, slave 
recente, germane, etc.) ce 
pot fi relativ ușor se
parate de fondul lexical 
ereditar : lâtin-rom^nic de 
o parte, autohton traco- 
daeie de alta, care este

Aniversarea creării 
primului stat dac 

centralizat 
și independent <

în ultimă instanță ele
mentul docuihentar deci
siv in stabilirea procesu
lui de etnogeneză româ
nească, adică de sinteză și 
integrare a factorului lo- 
calnic-băștinaș tracic în 
cultura și limba romană 
a imperiului și a provinci
ilor carpato-balcanice și 
danubiene. Rezultatul
principal obținut de cer
cetările noastre Compara- 
tiv-istorice, au reușit 
să stabilească (du
pă lungi și laborioase a- 
nalize și căutări, con
fruntări și reveniri) lotul 
de vocabule tipice și ex
clusiv românești arhaice, 
în număr de pește. 170 (71

I. Pădurariu : Era vorba...
RED.: Cum se face to

tuși că, după cum am vă
zut, unele utilaje ocolesc 
acest șantier ?

I. Pădurariu: Autocra
nele sînt repartizate de 
grup...

D. Vișan : Un autocran 
este solicitat în cite trei 
părți deodată. II reparti
zăm acolo unde e mai 

Față-n față, constructor și beneficiar
urgent. In cazul de azi, 
dacă vine la ora 13 este 
timp suficient să rezolve 
tot ce e nevoie.

I. Pădurariu : In șan
tier nu se stă numai 
din cauza utilajelor.

D. Vișan: Intr-adevăr, 
blocul 1 A din lipsa u- 
nei coordonări, nu s-a 
atacat pînă în această lu
nă deși se putea din a- 
prilie.

I. Rujoi : In prezent sîn
tem presați de timp. Pen
tru că în Vulcan multe 
au fost lăsate în urmă. 
Cum încă nu s-a predat 
nici un apartament, nu e 
permis să stăm pentru un 
planșeu, un autocran sau

comune cu albaneza), din 
care vor fi menționate 
aici, numai câteva 
din cele mai impor
tante sub aspect lingvis- 
tic-lexical și cultural-is- 
toric : abure, aruncă, bal-' 
tă, băiat, beregată, brad, 
brîu, bucura, buză, căciu
lă, cătun, cîrlig, etc. 
Semnificați a.. lor
soci a I—e ti Că și is

torică-etnologică, dar și 
ponderea lor în structura 
și economia generală a 
limbii române populare și 
culte apar evidente din 
simpla lor înșirate, fiind 
de prisos a mai insista a- 
supra valorii și rostului 
lor în textura latină-ro- 
manică a limbii române. 
E necesar totuși a releva 
din nou vechimea lor, a- 
partenența la toate com
partimentele terminologi
ei, nu numai la păstorit și 
domeniul vieții agrare, ci 
la părți ale corpului u- 
inan, stări psihice, rapor
turi social-familiale, ca
sa și așezările, unelte și 
meșteșuguri, animale, plan

o macara. Ieri, de 
exemplu, excavatorul de 
la canalizare a fost tri
mis la Lupeni. Nimeni nu 
știe cu a cui dispoziție. 
Am fi avut mare nevoie 
de el.

D. Vișan : S-a făcut o 
schimbare în ideea că nu 
se va simți lipsa, dar văd 
că s-a simțit.

I. Rujoi : De ce schim

bările se simt doar Ia Vul
can, adică tocmai acolo 
unde n-ar trebui ?

D. Vișan : Prima urgen- 
gență este acum punctul 
termic. Vine frigul, nu e 
căldură la punctul ter
mic și aceasta ne doare cel 
mai mult.

I. Rujoi : Noi vom face 
racordul în maxim o săp- 
tămînă.

D. Vișan : Acesta e e- 
sențialul. Punctul termic 
și canalizarea.

I. Rujoi: Eu sînt zilnic 
în șantier. In ultimele zile 
parcă totul a mers de-an- 
doaselea. Ieri am avut doua 
mașini, nu și excavator. 
Cu o zi în urmă n-am a- 
vut mașini, deși era ex

te, forme ■ de teren etc. 
Cele vreo 170 de cuvin
te autohtone (a căror e- 
sență traeo-dacică va fi 
demonstrată pe cale com
parativă, nu poate fi pu
să la îndoială), integrate în 
structurile gramaticale și 
lexicale romanice, con-
formîndu-se în chip fi- 
resc și necesar etapelor de 
evoluție, adică tuturor 
transformărilor fonetice 
ale fondului. lexical ere
ditar romani c-latin al lim
bii române, reprezintă fa
ță de acesta cam 10 la 
sută din total (vreo 1600- 
1700 . cuvinte : de hază lati
nești) și este explicat de 
noi după cele mai re
cente criterii comparătiv- 
istorice ca produsul unui 
amestec lingvistic, al unei 
„încrucișări" și confrun
tări între două idiomuri, 
luptă din care a ieșit biru
itoare limba stăpînirii 
imperiului, adică latina o- 
ficiaJă și populară cu un 
prestigiu incomparabil su
perior limbii autohtonilor 
traco-daci, din care . un 
important Iot de cuvinte 
s-a transmis în vorbirea 
latină generalizată în toa
te provinciile.

Intîlnire 
de bun augur

Membrii Cenaclului 
„Panait Isti-ati" din Pe
troșani au fost dumi
nică, oaspeții Cenaclu
lui „Columna" din Tg. 
Jiu, ca invitați ai mem
brilor acestuia. Intîlni- 
rea a prilejuit un fruc
tuos schimb de expe
riență. Membrii ambe
lor cenacluri au citit 
din creațiile lor, poezie 
și proză, fabule și epi
grame, după care criti
cul literar Dumitru Ve
lei a făcut o analiză 
a creați ilor . prezentate, 
pe cît de exigentă pe 
atît de utilă în ce pri
vește menirea poetului 
de azi, cerințele și mî- 
nuirea condeiului care 
să prezinte realitățile 
contemporane, și mai 
ales omul nou. :

După ședința de lu
cru ,membrii cenacluri
lor au vizitat celebra 
coloană a lui Brâncuși, 
Casa memorială de la, 
Hobița în care s-a năs
cut titanul sculpturii 
mondiale. Intîlnirea s-a 
încheiat cu vizitarea 
mănăstirii Tismana.

I. LICIU

••••••••••••»••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
narea permanentă a utila
jelor, iar macaragiu voi 
cere unul de la Deva pe 
care-1 repartizez la Vulcan.

cavator. La blocul IA mi-a 
spus șeful de echipă că 
primește planșee de care 
încă nu are nevoie. Cum 
se trimit acestea ?

D. Vișan: Soluția de e- 
xecuție a blocului fiind 
nouă, nimeni n-a știut ce 
are de făcut. Nimeni din 
șantier nu stă pe schela 
blocului să vadă de ce e 
nevoie. Trebuie să vin eu 

să-i spun șefului de echi
pă cum să lucreze.

RED. t Aceasta privește 
mai mult aspectul organi
zării muncii, capitol defici
tar in acest șantier...

D. Ciobescu: Nu numai 
aici. BCA-urile pe care le 
primesc de la Livezeni sînt 
livrate alandala. Din depo
zit nu ni se dau la ce
rere.

D. Vișan : Așa vin din 
fabrică. Primești tot ce ți 
se dă și organizezi în așa 
fel munca îneît să folo
sești tot ce ai.

RED. : In urma numeroa
selor deficiențe, constatate 
încă o dată acum, ce ar 
trebui, totuși, făcut pentru 
reglementarea situației în 
viitor ?

U. E. Paroșeni. Comuniștii Florian Petculescu și Vio
rel Costina, din echipa de lăcătuși condusă de Alexan
dru Tufan, efectuează lucrări de calitate.

Iată-i în imagine probînd funcționarea transportoa
relor de zgură la cazane. -- -

Mașinile
• (Urmare din pag. I)

15 zile din 78, adică 
echivalentul în zile lucră
toare a unui trimestru. Cît 
despre combina de înain
tări în steril — în valoare 
de peste 5 milioane lei — 
este suficient să amintim 
că din 78 de zile nu a func
ționat decît.. 13.

Ne vom mai opri aten
ția, foarte puțin, pentru că 
situația este cunoscută, 
doar asupra unui singur, 
utilaj — complexul meca
nizat. Reamintim că valoa
rea cheltuielilor făcute cu 
procurarea, introducerea în 
subteran, punerea în func
țiune. și apoi evacuarea a- 
qestjia depășește cu mult 
mai mult valoarea produc-, 
ției extrase cu acest uti
laj de mare complexitate.

Oare, situația realizărilor 
din trimestrul IV să fie în- 
tr-atît/de bună îneît con
ducerea minei Livezeni • să 
fi renunțat la avantajele 
mecanizării ? Două cifre 
demonstrează contrariul. La 
producția de cărbune riiinu- 
sul înregistrat în perioada 
amintită se apropia de 
24 000 de tone, iar la pre
gătiri restanța depășește 
600 ml.

Relatăm părerea unuia 
din conducătorii procesului 
de producție de la mina 
Livezeni, . față de această 
Situație : îng. Dimitrie
Rusticeanu, șeful biroului 
programare: „Indicele de 
folosire a utilajelor și ma
șinilor miniere în trimes
trul III a fost departe de 
cel care trebuia să-l rea-

V. Stroe: Propun ca a- 
cum, aici, să stabilim de 
comun acord, toți cei pre- 
zenți, cele mai urgente 
măsuri. Să am dinainte 
stoc de planșee pentru 1 A. 
Aș dori, apoi, ca 
autocranul cu braț lung să 
nu plece din șantier pînă 
nu "termin punctul termic. 
Am nevoie zilnic de un 
autocran. Dar mai ales 
marți, joi și sîmbătă toată 
ziua și de macaragii în 
schimbul II.

D. Vișan : Nu e nevoie 
de el tot timpul, ci numai 
la izolație. BCA-urile se 
pot pune și fără el.

D. Jacotă : Să ni se dea 
cel puțin o dată pe săp- 
tamină autocranul de 10 
tone și platforma.

I. Pădurariu: S.U.T. are 
datoria să asigure funcțio-

Deși nu am dorit „să se arate cu degetul de la unul 
la altul", aceasta s-a întîmplat, și nu din cauza noastră. 
In final ne-am ales cu o promisiune: ÎNCEPÎND CU 
LUNA ACEASTA, SITUAȚIA SE VA ÎMBUNĂTĂȚI. 
Prezența față-n față a constructorului și beneficiarului 
pe șantier a dus ia luarea unor măsuri prompte. încă 
nu e tîrziu ca activitatea Pe șantierul din Vulcan să 
intre în normal și să se facă totul pentru recuperarea 
fămînerilor în vrmă față de planul de construcții. Vom 
urmări în conți’ .re modul cum cei ce s-au angajat să 
rezolve situați., de la Vulcan își respectă cuvîntul dat. 
Așteptăm pînă atunci un răspuns din partea Grupului 
de șantiere în care să se arate concret ce s-a făcut pen
tru asigurarea acestui șantier cu cele necesare, dar mai 
aies cu mașini și utilaje.

mimere
lizăm. La mașinile de în
cărcat era de 30,7 la sută, 
la combinele de înaintări 
de 46,43 Ia sută, iar Ia cele 
de abataj de 31,54 la sută. 
Aceasta s-a datorat slabei 
preocupări pentru plasarea' 
corespunzătoare a mașini
lor, dar și deselor defec
țiuni electromecanice".

— Care este perspectiva ?. 
La întrebare ne răspunde 
tovarășul subinginer Ștefan 
l'u.ican, președintele Corni*  
tetuluj oamenilor, muncii i 
„Se vor lua măsuri de fo
losire integrală și eficien
tă a utilajelor și mașinilor 
miniere complexe,, prinif-o 
plasare mai bună la fron
turile de lucru, prin îm
bunătățirea calitativă a re
viziilor și reparațiilor. Stă 
în atenția noastră și po
licalificarea personalului, 
pentru a asigura o exploa
tare judicioasă șî o în
treținere corespunză

I. Pădurariu : Autocranul 
a fost la Petrila la o lu
crare urgentă, fiind singu
rul care putea face aceas
tă lucrare.

D. Ciobescu : O fi acolo 
mai urgent utilajul, dar eu 
am nevoie în permanență 
<ie autocran în șantier.

D. Jacotă : Cu utilajele 
de ridicat e o veche po
veste. Întruna din zilele 
trecute a trebuit să aștep
tăm o automacara de la 
Deva — acolo sînt două —, 
dar ne-a venit defectă.

I. Pădurariu : Au scos-o 
din reparație cu o impro
vizație. Ale noastre sînt 
foarte solicitate și e nor
mal să se mai defecteze. 
Deși autocranele sînt cele 
care stau cel mai puțin, 
aceasta din lipsa pieselor 
de schimb.

RED. : Intr-un răspuns 
primit de la T.C.H. se pro
mitea repartizarea unei 
mari cantități de piese de 
schimb pentru secția de la 
Livezeni.
' I. Pădurariu: De la Deva 
ti-am primit, că n-au nici 
ei.

f D. Jacotă: Era vorba să 
primiți niște automacarale 
noi.

toare a tuturor utilajelor 
din dotare. Sîntem convinși 
că prin efortul comun al 
întregului nostru colectiv 
vom reuși să redresăm și 
această situație deloc plă-* 1 
cută".

Măsurile sînt necesare 
și mai ales trebuie grabnic 
puse în aplicare pentru că 
nici, în această lună, din 
ultimul trimestru al anu
lui, situația nu este cu ni
mic mai bună. Și asta toc
mai acum, în trimestrul 
IV, cînd sarcinile de plan 
trebuie, realizate exemplar, 
cînd trebuie recuperat mi*  
nusul înregistrat și pregă
tită producția anului vi
itor, • ;>• .. .

D. Vișan : Zilnic va fi un 
autocran în șantier .Dar să 
nu lungiți pînă la infinit 
terminarea punctului ter
mic.

RED.: Am reținut că
problema utilajelor de ri
dicat nu va mai fi „o pro
blemă" in perioada urmă
toare.

I. Rujoi : Dacă se va
face mai mult și în pri
vința disciplinei oamenilor 
de pe utilaje va merge 
mai bine.

D. Vișan: Oricum, înce- 
pînd de astăzi situația din 
șantier se va reglementa 
și îmbunătăți.
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Vi eforie
în zece minute

Minerul Vulcan — Minerul Motru 3—1 (0—0)

’"M După 6 repriză în care minînd arbitrul să apeleze 
gazdele, au asaltat în za-, la cartonașul roșu. Deși în 
dar . poarta oaspeților,'- . se 10 oameni .oaspeții ripos- 
părba că Minerul Motru va 'Mează. In urma unei gre-
smulge un punct de la 
Vulcan. Cel puțin așa s-a 
văzut din insistențele lor 
pur defensive, păstrînd în 
atac doar doi înaintași. Cu 
toată apărarea supranume- 
rieă, localnicii ajung de
seori în. poziții bune însă 
ratează. Cea mai mare o- 
cazie a avut-o Bălosu în 
min. 10, cînd a driblat și 
portarul, dar a șutat pe 
iîngă poartă.

La reluare gazdele ies 
mai decise la atac, în min. 
57 Căluți urcă pînă în a- 
propîerea careului advers 
de unde șutează din un
ghiul scurt și: 1—0.

Golul ridică tensiunea în 
teren, mai ales a oaspeți
lor, care protestează, deter-

întrebarea e: 
0-3, 3-0 sau 

reprogra- 
marea?

Partida dintre Gloria 
Drobeta ’ Turnu Severin și 
Minerul Lupeni eră pro
gramată . să se dispute, du- 
mihică, pe stadionul mu- 
r>.< ipal din capitala Me- 
neciințjlui. Din motive pri- 

■ ...m starea gazonului, gaz- 
o i-au invitat pe mineri 
sa-și digjjute șansele pe te
renul din comuna înveci
nată Șirnian, invitație re
fuzată. însă de oaspeți. Fe
derația de specialitate va 
delibera, soarta acestei 
partide fiind, în ordinea 
șanselor teoretice 0—3, 3—0 
sau... reprogramare. 
..\VA\\WA,^W^AV.YAW^W.VZ.VAV/AVAVAVA,.W.V.VAWAV,V.-.,.V.-AWAVAW,,AVAW.7

DIVIZIA C8DIVIZIA C 7

REZULTATE TEHNICE : Pan
durii Tg. Jiu — Bistrița Băbeni 
8—0 ; Minerul Vulcan — Minerul 
Motru 3—1 ; Metalurgistul Sadu 
— Chimistul Rm. Vîlcea 1—0, 

'Gloria Drobeta Tr. Sev. — Mi
nerul Lupeni (nedisputat); Con
structorul Craiova — Dierna Or
șova 3—1 ; Progresul Băilești — 
C. F. R. Craiova 0—1 ; Unirea 
Drăgășani — Lotru Brezoi 2—1 ; 
Metalul Rovinari — Constructo
rul Tg. Jiu 2—1.

REZULTATE TEHNICE: Me
talul Hunedoara — Știința Petro
șani 2—2 ; Minerul Ghelar — 
Gloria Reșița 2—0 ; I.C.R.A.L. 
Timișoara — Metalul Oț. Roșu 
1—0; Unirea Tomnatic — Vul
turii tx. Lugoj 2—1 ; Metalul 
Bocșa — Unirea Alba Iulia 1—0; 
Unirea Sînnicolau Mare — Elec
tromotor Timișoara 3—2 ; Lami
norul Nădrag — C. F. R. Sime- 
ria 4—0 ; Minerul Oravița — 
C. I. L. Blaj 3—0.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
REZULTATE TEHNICE : C.F.R. 

Petroșani — Aurul Certej 3—2 ; 
Minerul Paroșeni — Metalul 
Crișcior 7—0 ; Explorări Deva — 
Metalul Simeria 1—0 I. M. C. 
Bîrcea — Dacia II Orăștie 2—0 ; 
Auto Hațeg — Constructorul Hu
nedoara 2—1, Parîngul Lonea — 
Preparatorul Teliuc 2—0 ; 
I. G. C. L. -Hunedoara — Prepa
ratorul Petrila 4—1 ; Minerul 
Aninoasa — Minerul Uricani 
1—1.

CLASAMENTULCLASAMENTUL
Pand. Tg. Jiu 9 8 1 0 29- 6 17
C.F.R. Craiova 9 6 1 2 17- 7 13
Constr. Craiova 9 4 3 2 15-11 11
Met. Rovinari 9 ■5ÎL 3 10-12 11
Minerul Lupeni 8 5 0 3 17- 6 10
Dierna Orșova 9 5 0 4 21-18 10
Chim. Rm. V. 9 4 1 4 9- 8 9
Unirea Drag. 9 4 1 4 11-16 9
Met. Sadu 9 3 2 4 14-11 8
Minerul Vulcan 9 3 2 4 11-11 8
Gl. Dr. Tr. Sev. 8 4 0 4 14-19 8
Lotru Brezoi 9 3 1 5 7-12 7
Min. Motru 9 2 2 5 14-13 6
Progr. Băilești 9 2 1 6 10-17 5
Constr. Tg Jiu 9 2 1 6 9-18 5
Bistrița Băbeni 9 2 1 6 4-26 5

CLASAMENTUL
Unirea Tomnatic 9 5 3 1 20- 9 13
Unirea S. M. 9 6 1 2 14- 6 13
Lam. Nărdrag 9 5 2 2 22-10 12
Unirea A. 1. 9 5 1 3 12- 7 11
Vuit. tx. Lugoj 9 4 2 3 18-12 10
Electromotor T. 9 3 4 2 15-11 10
I.C.R.A.L. Tim. 9 4 2 3 9-13 10
Știința Petroșani 9 3 3 3 13-16 9
Minerul Ghelar 9 3 2 4 9-13 8
Minerul Oravița 9 3 2 3 12-16 8
Gloria 'Reșița 9 3 1 5 13-16 7
Metalul Bocșa 9 3 1 5 10-13 7
C. 1. L. Blaj 9 2 3 4 6-11 7
Met. Oț. Roșu 9 3 1 5 10-15 7
Met. Hunedoara 9 2 3 4 8-16 7
C.F.R. Simeria 9 1 3 5 7-13 5

Expl. Deva 10 8 1 1 27- 4 17
Min. Paroșeni 10 6 2 2 25-10 14
Dacia II Or. 10 6 0 4 21-13 12
I. M. C. Bîrcea 10 5 2 3 23-16 12
Aurul Certej 10 5 2 3 19-16 12
Min. Uricani 10 5 2 2 18-19 12
Constr. Hd. 10 5 1 4 22- 7 11
Min. Aninoasa 10 5 2 4 15-16 11
I.G.C.L. Hd. '10 4 3 3 15-17 11
C.F.R. Petroșani 10 5 0 5 20-19 10
Parîngul Lonea 10 4 2 4 17-20 10
Auto Hațeg 10 3 3 4 14-16 9
Met. Simeria * 10 3 1 6 15-20 7
Prep. Petrila 10 3 0 7 10-23 6
Met. Crișcior 10 2 1 7 11-20 5
Prep. Teliuc 10 0 1 9 7-43 1

• BASCHET, divizia B 
(M): Dinamo Oradea — 
Jiul-Stiința Petroșani 98-60 
(47-31).

• FOTBAL, Campiona
tul republican de juniori: 
C. S. Ș. Petroșani — Mu
reșul Deva 1—2 ; Corvinul 
Hunedoara — Jiul Petro
șani 3—2. Campionatul 
municipal : I.G.C.b. Petro
șani — Fabrica de oxigen 
8—0, Sănătatea Vulcan — 
Preparatorul Lupeni 3—3, 
Minerul Bărbăteni — E- 
nergia Paroșeni 1—'1. 
Campionatul municipal al 
liceelor (juniori): G. S. M. 
Lupeni — G. S. M. Petro
șani 3—0 (15—16 ani) și 
i—1 (17-18 ani) ; Liceul de 
informatică Petroșani — 
Liceul chimic Lupeni 5—1 
(15—16 ani) și 7—1 (17—18 
ani); Liceul Petrila — Li
ceul Vulcan 1—0 (15—16 
ani) și 9—1 (17—18 ani).

I .
• POPICE, divizia A : 

Voința Tg. Mureș — Jiul 
Petrila 5 230—5 040 p.d.

• RUGBI, divizia A : 
T. C. I. Constanța — Ști
ința Petroșani 0—20. Divi
zia B: Minerul Livezeni 
— Electrotimiș Timișoara 
3—7 ; Minerul Lupeni — 
Gloria P.T.T.R, Arad 6—4. 
(Aurel SLABII).

ETAPA VIITOARE • Chimis
tul Rm. Vîlcea — Minerul Lu
peni ; Bistrița Băbeni — Con
structorul Craiova ; Unirea Dră
gășani — Minerul Vulcan, 
C. F. R. Craiova — Metalurgis
tul Sadu ; Constructorul Tg. Jiu 
— Minerul Motru ; Dierna Orșo
va — Gloria Drobeta Tr. Sev. ; 
Progresul Băilești — Metalul 
Rovinari ; Lotru Brezoi — Pan
durii Tg. Jiu.

ETAPA VIITOARE: Minerul 
Oravița — Metalul Bocșa ; 
1. C. R. A. L. Timișoara — C.l.L. 
Blaj ; Unirea Alba Iulia — 
C. F. R. Simeria ; Minerul Ghe
lar — Electromotor Timișoara ; 
Metalul Oțelu Roșu — Unirea 
Tomnatic ; Știința Petroșani — 
Laminorul Nădrag ; Vulturii tx. 
Lugoj — Unirea Sînnicolau 
Mare ; Gloria Reșița — Metalul 
Hunedoara.

ETAPA VIITOARE: Aurul 
Certej — Minerul Aninoasa ; Mi
nerul Uricani — I- G. C. L. Hu
nedoara ; Preparatorul Petrila — 
Parîngul Lonea, Preparatorul 
Teliuc — Auto Hațeg ; Construc
torul Hunedoara — I- M. C. Bîr
cea ; Dacia II Orăștie — Explo
rări Deva ; Metalul Simeria — 
Minerul Paroșeni ; Metalul Cris- 
eior — C. F. R. Petroșani.

șeii a liniei de mijloc yul-, 
răneau ă, apărarea este 
prinsă pe picior greșit și 
se produce egalarea.

Cînd nimeni nu mai spe
ra în victoria gazdelor, 
în urma unui corner, Voi- 
nea, cu un șut sec sub 
transversală, aduce con
ducerea în min. 80, pentru 
ca după opt minute sco
rul să fie majorat la 3—1. 
Bălosu pasează, Stoenescu, 
aflat cu spatele la poartă, 
deviază și Nemeș, din VO- 
leu, pecetluiește soarta 
partidei. Așa ia sfîrșit un 
meci care nu a arătat prea 
mult, dar în care ultimele 
10 minute au fost net de 
partea gazdelor.

C. A. VOINESCU

HANDBAL

La un pas de victorie
Minaur II Baia Mare — Utilajul-Știința 

Petroșani 19—16 (9—6)

Excluzînd scorul final, meciul de divizia, B din
tre echipa Utilajul-Știința Petroșani și. Minaur II Baia 
Mare (rezervele divizionarei. A) se poate spune că a 
fost echilibrat, în special în repriza secundă, cînd 
echipa noastră putea Chiar cîștiga, dacă ar fi fruc
tificat unele ocazii foarte clare (ratarea unei lovituri 
de la 7 m de Ungureanu și alte cîteva ocazii clare pe 
contraatac). S-au evidențiat de la echipa Văii Jiului 
Franeisc Sebeși — 5 goluri, Gliga — 3 goluri, Pali — 
4 goluri, Kreibik — 2 'goluri și portarul Tureschi. 
(Gh. CRÎSNIC).

DIVIZIA C

Rezultat viciat 
de arbitrul de centru

Metalul Hunedoara — Știința Petroșani
■ 2-2 (2-2) -

Am auzit deseori despre 
partide în care oaspeții 
sînt victime sigure ale ca
valerilor fluierului, nicio
dată însă n-am fost în 
stare să cred că un arbi
tru, chemat să facă drep
tate, o împarte după „plă
cerea" lui, în contradicție 
flagrantă cu raportul de 
forțe din teren. In aceas
tă ipostază (mai inspirat 
i-am zice impostură) l-am 
„remarcat", alaltăieri, pe 
craioveanul Sabin Taban, 
care a „dirijat" un specta
col penibil, în întrecerea 
metalurgiștilor hunedoreni 
cu studenții din Petroșani.

La începutul partidei, cu 
rîndurile rărite de cei ple
cați la „oaste", gazdele 
s-au impus totuși cu un 
unsprezece ambițios, alcă
tuit din tineri prea duri 
față de vîrsta lor, dar cu 
două clase sub cota valo
rică a adversarilor. Din 
păcate, studenții au greșit, 
angrenîndu-se în duelurile

dure, în loc să-și pună în 
evidență plusul de tehnică, 
ba chiar Chiceag a luftat 
de cîteva ori — iată mo
tivul pentru care Metalul, 
a deschis, pe cinstite, sco
rul. In min. 16, Preda, cel 
mai bun din teren, a exe
cutat o lovitură liberă pe 
oare Ciugdean a reluat-o, 
eu capul, în plasă. Două 
minute mai tîrziu a sur
venit egalarea — Seceans- 
chi a centrat foarte bine, 
iar Tismănaru a trimis ba
lonul, cu dreptul, în col
țul lung. Presiunea oaspe
ților s-a materializat apoi, 
în min. 25, cînd juniorul 
Popescu l-a servit, de pe 
aripa stingă pe Gulea și 
acesta a înscris cu capul. 
Din acel minut „a intrat 
în joc" arbitrul de centru, 
care i-a „văzut" mereu pe 
atacanții oaspeți în ofsaid
uri imaginare. „Superiori

Fază spectaculoasă oferită de handbaliștii de la Uli- 
lajul-Știința din Petroșani la unul din meciurile sus
ținute acasă.

B R E V I AR

tatea" numerică și-a spus 
cuvîntul, înspre finalul 
primei reprize, la o dublă 
greșeală a lui Chiceag 
(luft și apoi schimbarea 
traiectoriei balonului), Ter- 
chenici a egalat.

După pauză, oaspeții 
n-au mai avut dreptul să 
treacă de linia de cen

tru, n-a vrut arbitrul Ta
ban (n-a ținut cont nici 
măcar de colegii de linie), 
n-au vrut însă nici „co
echipierii" săi, care și-au 
maltratat adversarii, ori
unde i-au întîlnit. Culmea 
ironiei,. pentru a potoli 
spiritele (nu de glumă, ci 
pugilistice ale gazdelor)., 
nemaipomenitul arbitru l-a 
eliminat, în min. 53 pe... 
Tismănaru, studentul fiind 
autorul unui bana] fault 
de joc, nici măcar atențio- 
nabil cu cartonaș galben. 
Gazdele și-au continuat 
lupta în „ring", dar bravii 
noștri studenți cu Boghea- 
nu și Truică în frunte 
(mai puțin Dumitreasa) au 
rezistat fazelor fierbinți, 
pumnilor și K.D.-ului dic
tat de arbitrul de centru. 
Scorul n-a mai putut fi 
deci modificat, în ciuda u- 
nui arbitraj vădit părtini
tor, pe care nici măcar în- 
tr-un calvar de noapte nu 
l-am vrea repetat.

Ion VULPE

La C.S. Jiul

• Sîmbătă, la Tîrgu Mu
reș, s-a disputat partida de 
fotbal dintre A.S.A. și Jiul 
Petroșani, în cadrul „Cupei 
F.R.F.". Au învins gazdele, 
la limită, 1—0, prin golul 
înscris do Varodi, deși oas
peții au ratat ocazii mari.

Scorul partidei era însă 
pus la îndoială dinainte de 
fluierul arbitrului b. Peto 
din Mediaș. Dar de fapt 
ce s-a întîmplat ? O echipă 
întreagă, cu doi antrenori, 
medic, mascur, delegat, a 
plecat spre Tg. Mureș, fără 
ca cineva să se întrebe 
dacă s-au luat toate măsu
rile pentru respectarea re
gulamentului de disputare' 
a întrecerilor din sistemul 
nostru divizionar. Și ast
fel, lotul divizionarei A dirt 
Petroșani a ajuns Ia Tîrgu 
Mureș fără... legitimațiile 
fotbaliștilor. A trebuit ca 
noul președinte al clubului, 
ing. Petre Libardi, abia re
venit din București, în di
mineața zilei de sîmbătă, 
să se „repeadă" pînă lai 
Tîrgu Mureș, pentru a 
înmîna legitimațiile ci* * 
puțin timp înaintea ore» 
de începere a partidei.

• In dimineața zilei de 
duminică, pe terenul Corvi
nul II din Hunedoara se 
desfășura întîlnirea de 
fotbal dintre formațiile 
divizionare A de junior» 

.Corvinul și Jiul, adjudeca
tă de primii la un scor 
strîns, 3—2. Mare ne-a foS*  
însă mirarea, cînd pe mar
ginea terenului am obser
vat vreo patru taximetrișt» 
din Petroșani, care .trebu
iau să fie la datorie. Ne
dumerirea ne-a fost repede 
risipită de antrenorul Gogii 
Tonca i șoferii erau în- 
tr-adevăr la datorie, trans
portaseră... echipa de ju
niori a oaspeților cu auto
turismele de la Petroșani 
la Hunedoara. Au ajuns 
juniorii de la Jiul, aflați 
în clasament în vecinăta
tea „lanternei roșii". în 
postura de supervedete, 
care nu mai acceptă de
plasările decît cu taxiul î 
Departe de , ei această pre
tenție ; ei au rămas tot 
așa de modești... Motivul 
deplasării cu taxiul a fost, 
însă altul ș nu s-au luat 
măsuri pentru a se asi
gura transportul lor cu 
vreun autobuz, pus la dis
poziție de Filiala Petroșani 
a O.J.T. și astfel, atitudi
nea de gură cască, de ne
păsare a vreunui lucrător 
al clubului sportiv a pro
dus cheltuieli nespus de 
mari clubului.

Am relatat cele două în- 
tîmplări... costisitoare, pe
trecute la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, în cadrul 
Clubului sportiv Jiul, acolo 
unde își desfășoară activi
tatea (remunerată) o „ar
mată" de lucrători, pentru 
a trage un semnal de a- 
larmă. Neglijența unora nu 
trebuie să „vămuiască" ve
niturile clubului. Cei ce nu 
deschid bine ochii, să des
chidă punga! Așteptăm, 
în acest sens, măsurile care 
se impun și implicit răs
punsul conducerii clubului;

Ion FIASTRU
P.S. La închiderea ediție» 

am aflat, cu totul întîmpl'ă- 
tor, că juniorii au fost 
transportați și... așteptați 
timp de 100 de minute de 
numai patru taximetre» 
Ne ir .< faptul că în timp 
ce ar fi fost foarte nece
sare în municipiul nostru, 
tovarășii de la E.T.P, au 
acceptat atît de ușor dirija
rea lor pe un traseu „ine
dit*.
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FILMSZIUA NAȚIUNILOR UNITE

Mesajul secretarului general al O.N.U
de Ziua armatei țării noastre

apropiatei 
Zilei ar- 

i Soci- 
atașatul

Cu prilejul 
sărbătoriri a 
matei Republicii 
aliste România, 1 ,. 
militar și aero român la 
Praga. colonel Voicu 
Tugurel, a depus co
roane de flori la monu
mentele eroilor români 
căzuți în luptele pentru 
eliberarea Cehoslovaciei 
de sub dominația fascis
tă, din localitățile Brno, 
Kromeriz și Zvolen. Au 
fost prezenți conducători 
ai organelor de partid 
și de stat locale, repre
zentanți ai unor între-

prinderi și instituții, mi
litari, pionieri. Au fost 
intonate imnurile de stat 
ale României și Ceho
slovaciei.

Manifestări prilejuite 
de Ziua armatei țării 
noastre au avut loc și la 
Pekin, unde Ministerul 
Apărării Naționale al 
R.P. Chineze a organizat 
o adunare festivă la o 
mare unitate militară și 
în capitala Algeriei, unde 
au fost organizate o gală 
de filme documentare și 
o expoziție de fotografii.

(Agerpres).

in-
Car- ,
Or- 

în 
fo-ar- 

din 
vi-

ROMA

SenatuluiPreședintele
l-a primit pe ministrul 

român de externe
ROMA 23 (Agerpres). — 

Ministrul de externe al 
Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Andrei, a avut 
o întîlnire cu președintele 
Senatului italian, Aminto- 
re Fanfani.

In cadrul convorbirii, 
desfășurată într-o atmos
feră deosebit de cordială, 
s-a relevat cu multă satis
facție cursul mereu as
cendent al raporturiloa 
româno-italiene, subliniin- 
du-se rolul și contribuția

pe care ° au parlamentele 
și parlamentarii în dez
voltarea Și diversificarea a- 
cestor relații.

S-au discutat, de ase
menea, probleme ale ac
tualității internaționale.

Ministrul afacerilor ex
terne al României a avut, 
de asemenea, întîlniri și 
convorbiri de lucru cu mi
nistrul trezoreriei, Filippo 
Maria fandolfi, și cu mi
nistrul comerțului - exte- 

#■

NAȚIUNILE UNITE 23 
(Agerpres). —

Cu prilejul Zilei stațiu
nilor Unite, sărbătorită la 
24 octombrie, secretarul 
general al O.N.U. Kurt 
Waldheim, a dat publici
tății un mesaj în cărei sînt 
relevate schimbările pe
trecute în lume în anii ca
re au trecut de la 
trarea în vigoare a 
tei O.N.U., în 1945. 
ganizația — se arată 
mesaj — este astăzi 
te diferită de aceea 
momentul intrării în
goare a Cartei sale. Ea es
te mult mai cuprinzătoa
re și reprezentativă, nu- 
mărînd 150 de state mem
bre, față de 51 cile au fost 
ia început. Sarcinile sale 
sînt mult mai complexe, 
acoperind, practic, toa
te aspectele existenței o- 
menești. de la menținerea 
păcii și securității inter
naționale, pînă la instau
rarea noii ordini economice 
mondiale.

Statele lumii se men
ționează îh mesaj, se în
dreaptă tot mai mult spre 
soluționarea celor 
urgente probleme

confruntă omenirea, pro
bleme care se cer a fi so
luționate în sfera O.N.U. 
In mesaj se subliniază ne
cesitatea înfăptuirii 
zărmării, 
pe cale pașnică a 
melor litigioase, a 
rării justiției sociale, 
dicării standardului 
viață al popoarelor. a fău
ririi unei lumi mai bune 
și mai drepte.

In mesajul președinte
lui Adunării Generale, 
Indalecîo Lievano. se sub
liniază că rolul O.N.U. es
te acela de a contribui 
la abolirea războiului din 
viața internațională, de 

a garanta justiția inter
națională și de a promo
va progresul general, 
na din problemele 
trale ale timpului 
tru este aceea creată de 
marile inegalități dato
rate relațiilor inechitabi-

de- 
a soluționării 

proble- 
asigu- 

ri- 
de

noi 1
" ’’A •

le dintre națiuni — se 
rată în mesaj. Trebuie, de 
aceea, să se acorde prio
ritate făuririi unei 
ordini economice interna
ționale mai juste și mai 
eficiente decîț cea actua
lă. Fondurile cheltuite în 
prezent pentru înarmări 
trebuie să fie orientate în 
direcția promovării 
voltarii, acțiune care 
sinonimă ch Dacca, 
lichidăm bolile, să 
tejăm mediul înoeonjură- 
tor. să construim case și 
școli, șă asigurăm hrană 
îmbelșugată și o viață dem
nă pentru toți !" — sînt 
chemările lansate statelor 
lumii de președintele A- 
dunării Generale. O ase
menea lume, eliberată de

dez- 
este 
„Să 

pro-

U-
cen-
nos- discriminările și inegalită

țile impuse de cei puter
nici, este concepută 
Carta O.N.U.

de

JOSHUA NKOMO :

In perioada 24—30 octombrie

mai
care

Frontul Patriotic 
nu va trata cu Smith

nistrul comerțului 
rior, Rinaldo Ossola.

In alegerile locale din Grecia /

Victoria candidaților
de opozițiepartidelor

ATENA 23 (Agerpres). — 
Alegerile locale din Gre
cia pentru desemnarea pri
marilor și a consilierilor 
municipali și comunali, 
desfășurate la 15 și -22 
octombrie, s-au încheiat 
cu victoria candidaților 
partidelor de opoziție — a 
anunțat agenția greacă 
de presă ANA. Duminică a 
fost - organizat cel de-al 
doilea tur de scrutin pen
tru 111 municipalități, un
de nici unul dintre candi
dați n-a reușit să obțină 
în primul tur de scru
tin majoritatea minimă de 
50 la sută din voturile ex
primate.

zonaLa . Atena și Pireu,, 
care cuprinde circa o tre
ime din totalul populației 
Greciei, funcția de primar 
a fost încredințată de 
alegători candidaților spri
jiniți de partidele de opo
ziție, inclusiv comuniștii.

Referindu-se la rezulta
tele alegerilor din Gre
cia, agenția France Fresse 
remarcă faptul că a- 
proximătiv 80 la sută din
tre cîștigătorii celei de-a 
doua etape a confruntării 
electorale sînt candidați 
prezentați de partidele de 
opoziție.

„Săptăniîna Națiunilor Unite pentru 
dezarmare"

I I

DUPA O PLENARA 
care s-a întrunit ■ la sfîr- 
șitul săptămînii trecute și 
care a fost consacrată, în
tre altele, examinării si
tuației politice din 
Comitetul Central al 
dului Comunist din 
nia s-a pronunțat 
•tru un vot masiv în fa
voarea noii Constituții în 
cadrul viitorului referen
dum constituțional, pro
gramat să se desfășoare 
în Spania în luna decem
brie a.c.

IN ORAȘUL LUDWIGS
HAFEN ....
luni,, lucrările celui 
26-lea congres al 
Crești n-Democrate 
cipala formațiune 
Ziție din R.F.G.

țară, 
Parti- 
Spa- 
pen-

LUSAKA 23 (Agerpres). 
— In cadrul unei confe
rințe de presă, organizată 
la Lusaka, Joshua Nkomo, 
copreședinte al Frontului 
Patriotic Zimbabwe, a de
clarat că, .în urma celui 
de-al doilea atac al tru
pelor regimului rasist de 
la Salisbury asupra 
tabere de refugiați 
babwe, și-au pierdut via
ța peste 100 de persoane, 
în special femei și copii. 
Joshua Nkomo a calificat 
noul atac drept o crimă să- 
vîrșită cu sînge rece, deoa
rece au căzut victimă re
fugiați civili neînarmați, 
aflați la sute de kilome
tri de granița rhodesiană.

Joshua Nkomo a reafir
mat că, avînd în vedere 
crimele de masă împotri
va populației Zimbabwe, 
încălcările1 grave ale su
veranității statelor afri
cane vecine săvîrșite de 
regimul minoritar rasist de 
la Salisbury, Frontul Pa
triotic nu va purta tra
tative cu reprezentanții 
acestui regim.

NAȚIUNILE UNITE 23 
(Agerpres). —

Ziua Națiunilor Unite 
marchează, în acest an, 
și inaugurarea „Săptămî- 
nii Națiunilor Unite . pen
tru dezarmare" — manifes
tare cu caracter interna
țional, care se - desfășoa
ră în perioapa 24—30 oc
tombrie, în baza unei ho- 
tărîri a sesiunii speciale a 
Adunării Generale consa-

erată, dezarmării. Aceas
tă manifestare vine să 
sublinieze odată în plus 
interesul și preocuparea tu
turor tarilor membre ale 
O.N.U. pentru 
rea dezideratului 
popoarelor care 
lizarea dezarmării
le și complete, sub 
control internațional 
decvat.

înfăptui- 
vital al 

este rea- 
genera- 

un 
a-

unei 
zim-

Orientul
CAIRO 23 (Agerpres). — 

Președintele Egiptului 
Anwar El Sadat,a înapoiat 
delegației egiptene la ne
gocierile de la Washing
ton textul proiectului de 
tratat de pace 
Egipt 
tru 
nele 
sale, a declarat Saad Zag- 
hloul, purtător 
al Președinției 
Arabe Egipt. 
Sadat, a spus 
de cuvînt, a ajuns la 
tărîrea de mai sus 
ce el însuși a procedat la 
o analiză minuțioasă a tex
tului, împreună cu primul 
ministru Mustapha Khalil 

și cu ministrul pentru

dintre 
pen- 

u-
și Israel 

a restudia 
dintre prevederile

de cuvînt 
Republicii 

Președintele 
purtătorul 

ho- 
după

S-AU DESCHIS, 
de-al 

Uniunii 
- prin

de opo- 
Agenția 

D.P.A precizează că cei 780 
de delegați examinează 
proiectul de. program al 
partidului. Președintele 
U.C.D., Helmut Kohl, a fă
cut o amplă prezentare a 
situației partidului în ur
ma alegerilor din landul 
Hessa.

POTRIVIT DATELOR A- 
NU'IȚATE de Institutul

brazilian de geografie și 
statistică, populația Brazi
liei este în prezent de a- 
proximativ 117 rnilioane 
oameni, dintre care cca. 73 
milioane trăiesc în orașe.

MIȘCAREA INDEPEN
DENTA de Reconstrucție 
Națională 
Portugalia*  
format în Partidul 
tei Portugheze, 
din Lisabona agențiile in
ternaționale de presă. 
P.D.P. este prima organi
zație 
galia 
ficial 
după 
aprilie 1974. El este 
dus de generalul Kaulza 
de Arriaga, fostul șef al 
forțelor armate portu
gheze din MoZambic în 
timpul războiului colonial-

(MIRN) 
s-a

din 
trans- 
Drep- 

anunță

politică din Portu- 
care se proclamă o- 
partid de dreapta, 
revoluția de la 25

con-

LEONID BREJNEV, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Pre- 

----- - - - Su. 
pri- 

pe
‘J 

In cursul
o 

proble-

zidiului Sovietului 
prem al U.R.S.S., a 
mit, luni, Ia Kremlin, 
secretarul de stat al S.U.A.. 
Cyrus Vance, 
convorbirii s-a acordat 
atenție deosebită 
melor referitoare la înche
ierea unui acord între 
U.R.S.S. și S.U.A. cu pri
vire la limitarea 
mentelor strategice 
sive. In aceeași zi, 
rus Vance a avut 
biri cu ministrul de 
terne al U.R.S.S. 
Gromîko.

leksandr Ivancenkov, Ca
re își desfășoară activita
tea la bordul complexului 
de 130 zile, se simt bine.

arma- 
ofen-

Cy- 
convor- 

ex-
Andrei

COMPLE-
ORBITAL

„So- 
i" a

expe- 
avînd

ECHIPAJUL 
XULUI 
pilotat „Saliut-6“ 
iuz-31" — „Progress-4' 
realizat luni noi 
riențe tehnologice 
ca obiectiv obținerea unor 
materiale semiconductoare. 
Cei doi cosmonauți, Vla
dimir Kovalionoft și A-

TRATATUL DE PACE 
ȘI PRIETENIE CHINA— 
JAPONIA, semnat la Pe
kin, la 12 august, a in
trat oficial în vigoare 
luni, cînd cele două țări 
au procedat la schimbul 
instrumentelor de ratifi
care a tratatului în cadrul 
unei ceremonii desfășu
rate la Tokio. Luînd cu- 
vîntul cu acest prilej, pri
mul ministru Takeo Fuku
da și vicepremierul 
siliului de Stat al 
Cineze, Den Siao-pin, 
ratat că tratatul de 
și prietenie dintre
două țări va contribui la 
dezvoltarea relațiilor re- 

o in- 
asupra 
securi-

Mijlociu
probleme sociale, Amal 
Osman, care este expert . 
în drept internațional. 
Proiectul de tratat, a pre
cizat purtătorul de 
vînt, trebuie să fie 
diat „înainte 
să fie gata ] 
nare".

CAIRO 23
Secretariatul 
gii Arabe a 
guvernele țărilor j 
bre să participe la 
uniune extraordinară 
Consiliului Ligii 
programată pentru 
consacrată 
datului Forței 
Descurajare 
(F.A.D.) — informează 
genția M.E.N.

Secretariatul a 
ca urmare a unui 
al președintelui 
Elias Sarkis, i 
rut reînnoirea 
lui F.A.D.

DAMASC 23
— Frontierele 
dintre Siria și 
chise cu mai bine de doi 
ani în urmă, au fost re
deschise — a nunțat un 
purător de cuvînt oficial 
sirian la Damasc.

cu- 
stu-

> ca acestea 
pentru șem-

(Agerpres). — 
general 
invitat

al Li- 
toate 

mem- 
o re-

i a 
Arabe, 

joi, 
reînnoirii man- 

Arabe de 
din Biban 

a-

acționat 
mesaj 

libanez, 
care a ce- 

mandatu-

(Agerpres).- 
terestre 

Irak, în-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, nr. 96,

Con-
R.P.

au a- 
pace 
cele

ciproce și va avea 
fluență pozitivă 
menținerii păcii și 
tații în regiune.

I
iiiiiiiii i...,.ulusla rumului •

pentru copii și tineret I 
— Anij de aur ai co- >.

Publici- 'I 
llb și |I III

Petroșani — 7 No
iembrie i Haiducul cu 

Repu- 
gine- 

Re-

ochii ca stelele;
blica 1 Alegerea
Telui ; Unirea t 
vanșa ;
. PETRIiLA ! 
polițistul la Genova;

LONE A : Bătălia na
vală din 1894 ;

ANINOASA : Melodii, 
melodii ;

VULCAN î Milițien- 
cele din insulă ;

LUPENI — Cultural: 
Amintește-ți de mine; 
Muncitoresc : Ultima ci
nă.

MarR

IV.
9,00 Teleșcoală. 10,00 

Antologia filmului

I IIIIIIIII

II

mediei. 10,55 i 
tate. 11,00 In alb 
negru. 11,50 Telex’. 
16,00 Telex. 16,05 Te- 
leșcoalâ. 16,35 Curs de 
limba engleză. 17,05 La 
volan 
tru 
uto.
’78. 17,50 A 33-a 
versare a
Națiunilor Unite. 
Mult e dulce.., 
limbii române. O poe
mă de Al. Andrițoiu în 
lectura autorului. ’ 18,30 
întrebări si răspunsuri. 
18,50 Lecții TV 
tru lucrătorii din 
gricultură. 19,20 
de seri, 19,30 T ......
nai. 19,50 La ordinea 
zilei în economie. Nai 
materiale de construc
ții, noi soluții tehno
logice pentru investi
ții. 20,05 Ancheta TV : 
Pasiunea perfecționării. 
20,35 Teatru TV : „Zbo

rul", de Rodica Padina.
21,45 Meridianele cîn- 
tecului și dansului. 
22,20

—■ emisiune pen- 
conducătorii au- 

17,20 Studiolirlc 
ani- 

Organizatiei 
18,10 
Odă

pen- 
a- 

1001 
Telejur-

și
Telejurnal.

RADIO
Buletin . de
Din

știri.
comoara fol-

12,35
. interpretative :

12,00 
12,05 
clorului nostru.
Repere
Doina Badea și Claude 
Francois. 13,00 De la 
1 la 3. 15,00 Clubul cu
rioșilor. 16,00 Radio
jurnal. 16,20 Coordona
te economice. 16,40 Noi 
înregistrări de muzică 

Buletin 
Memo- 
româ- 

Publicitate.

ușoară. 17,00 
de știri. 17,05 
ria pămîntului 
nesc. 17,35
17,50 Lucrări corale de 
Gheorghe Cucu. 18,80 
jOrele serii. 20,00 An
sambluri folclorice. 20,15 
România — peisaj in
dustrial contemporan. 
20,30 Cadențe sonore. 
21,00 Buletin de știri. 
21,05 Medalion George 
Grigoriu. 22,00 O zi 
într-o oră. 23,00—5,00 
Non stop muzical noc
turn.

MEMENTO
t

Mica publicitate
Ga-
Puî,

V1ND casă, satul 
lăți, nr. 167, comuna 
județul Hunedoara (625).

PIERUT legitimație 
serviciu pe numele 
nea Rozalia, eliberată 
I.R.I.U.M. Petroșani, 
declară nulă. (621).

PIERUT legitimație _ 
serviciu pe numele 
ciu Gelu, eliberată 
I.M. Petrila. 
nulă. (626).

PIERUT legitimație de 
serviciu pe numele Szabo 
Francisc, eliberată de

de
Cor- 

. de
Se

de
Ban

de
Se declară

IIIIII III

I
SeI.R.I.U.M. Petroșani, 

declară nulă. (627).
PIERUT legitimație 

serviciu pe numele 
henea Ionel, eliberată 
I.U.M. Petroșani, 
declară nulă. (628).

PIERUT legitimație 
serviciu pe numele
Emeric, eliberată de S.-S.H, 
Vulcan. Se declară nulă, 
(629). i

PIERUT legitimație de 
serviciu pe numele Ra
ția Iosif, eliberată da
S.S.H. .Vulcan. Se de
ci? nulă. (630). jgj

de
De- 

de
Se

de
L.J1A

telefoane 4 16 62 (secretarul), 4 24 61 (secțW). TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. Re. ifclicii, nr. «7.


