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r.M. paroșeni

Cu planul la zi
depășit

9
V

Harnicii mineri de la 
I.M. Paroșeni raportează 

: în cele 4 zile lucrătoare 
trecute de la începutul 
lunii noiembrie un plus 
de 378 tone cărbune. 
Noua reușită a co
lectivului are la 
bază nu numai o bună 
organizare a lucrului în 
abatajele mecanizate, 
ci și o caliiate supe
rioară a reviziilor și 
reparațiilor, fxipt ce 
a făcut ca în aceste 
zile toate utilajele să 
funcționeze din plin, 
cu randament superi
or. Dintre brigăzile ca
re s-au remarcat în 
mod deosebit în obți
nerea acestor succese 
sînt cele conduse de 
Ilie Filiche, Francisc 
Fazakaș, Ion Istrate, 

Ion Sorescu și alții.

STOP NEGLIJENȚEI 
care ne poate mistui 

avuția!

la parametrii
pri- 
deo-
dis- 
cele 
este

In anii socialismului a 
sporit necontenit zestrea 
tehnică și socială' a între
prinderilor economice, a 
instituțiilor și așezăminte
lor culturale în Valea Jiu
lui. Aceste valori inestima
bile, — bun al poporului 
nostru — trebuie, pe lin
gă folosirea lor rațională, 
judicioasă, 
înălți de eficiență,. în 
mul rînd păstrate cu. 
sebită grijă, ferite de 
trugeri. Una dintre 
mai elementare datorii 
protejarea lor împotriva 
flăcărilor mistuitoare ale 
incendiilor. în ultimii 6 
ani, ‘ valoarea pierderilor 
cauzate "de cele 43 de in
cendii, care au avut loc în 
municipiul nostru, este 
destul de mare. Din pă
cate, cauzele care au pro
vocat aceste incendii n-au 
fost lichidate la loau? în
treprinderile și instituțiile 
din municipiu. Instalații 
electrice vechi, la între
prinderi și locuințe pro
prietate personală, neveri
ficate de foarte multă vre
me; improvizațiile pentru 
încălzit — „reșeouri" supra
dimensionate și rudimentar 
construite, care solicită 
prea mult instalațiile elec
trice—■ iar uneori instala
ții electrice, cabluri, po
zate direct pe material 
combustibil — iată doar 
cîteva din aceste cauze. Pe 
lîngă sursă, incendiile, răs
pândirea lor este favorizată 

' și de alte neajunsuri, care 
se datoresc numai și nu
mai neglijenței, binecunos
cutei comodități a unor 
cetățeni și chiar a unor 
conduceri de întreprinderi, 
lată Un exemplu : forma
țiile civile de pompieri nu 
sînt încadrate cu personal 
corespunzător fo- astfel de 
situații am înlîlnit la între
prinderile miniere Uricani, 
Dîlja, Vulcan Depoul 
C F.R. Petroșani : lâ depo
zitul șj magazinul de mo
bilă d'r Petroșani mărfu
rile si a ■ halajele sînt de
pozitam . vrei și mai 
ales und- r : v;-e; ; ia ma-
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I.M. Lonca. Brigadi
erul Dumitru Costinaș, 
ortacii săi Vasile Trif 
și Ion Grecu împreună 
cu inginerul Octavian 
Herbei, de la sectorul 
VI, tree in revistă re
alizările formației.

întreprinderitor 
U.F.E.T. Petroșani, 
fo șantiere. T.C.H.

joritatea 
miniere, U. 
Grupul de 
materialul lemnos este de
pozitat în cantități mari, 
dai- neasigurat împotriva 
incendiilor și nu sînt lăsa
te nici spații suficiente 
pentru . intervenții în caz. 
de nevoie. Și pentru că a 
venit vorba de „spațiile 
pentru intervenții", am mai 
aminti de căile de acces 
spre materialul de stinge- 
re care sînt blocate la o 
bună parte din unitățile 
comerciale cu lăzi, amba
laje, mărfuri etc. Nu în 
puține cazuri și materialul 
de stingere este insuficient, 
hidranții interiori de in
cendiu nu sînt dotați eu 
furtune, ba uneori nici apă 
nu au.

Deosebit de semnificative 
ni se par în acest sens 
unele nereguli privind a- ■: 
sigurarea bunurilor materi
ale depistate cu ocazia 
unor recente controale e- 
fectuate prin întreprinderi 
și instituții. Astfel, la 1. M. 
Bărbăteni extinctoarele 
pentru incendii erau fără 
data verificării și' umplerii 
recipiențelor și îk-ar fără

Dorin GHEȚA, 
cu sprijinul ofițerului 

de miliție, 
cpt. Ion OLTEAN!

(Continuare in pag a 2-aî
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Astăzi, sa.a de apel a 
I.M. Dîlja va găzdui o 
manifestare culturală 
dedicată Marii Revolu
ții Socialiste din Oc
tombrie, cu care prilej 
pionierii Școlii generale 
nr. 2 din Petroșani vor 
prezentă un montaj lite
rar-muzical. (I.V.).
♦ —------- ——

După ce și-au onorat 
în întregime angajamen
tele contractuale pe

y S ■
•i-
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LA FABRICA DE
CONFECȚII VULCAN

. sein--* * 
loc în

citoare, al maselor largi 
populare de pe toate me
ridianele globului".

Continuînd tradițiile 
ternaționaliste, muncitorii 
și țăranii români și-au 
exprimat solidaritatea cu 
revoluția condusă, de Le
nin. Partidul Socialist din

• „Goluri" asu
pra cărora trebuie 
să medităm — 
cronica meciului 
de fotbal Jiul 
F.C. Argeș. 

Ultima cotă
execuție

Un eveniment 
nificativ a avut
aceste zile ia Vulcan : 
peste hala principală de 
producție a viitoarei 
fabrici de confecții din 
localitate au fost mon- 

-tate cele dinții planșee 
prefabricate ale acope
rișului. Concomitent, 
grăbind ritmul execuți
ei pentru punerea 
funcțiune
termen a acestui 
portant obiectiv social- 
economic al municipiu
lui, constructorii de aici, 
aparținind T.C.I. Cluj- 
Napoca, depun stărui
toare eforturi pentru 
închiderea în întregi
me a viitoarelor spa
ții productive.

în 
înainte de 

im-

pro-

noi muncitoare

cu sen t i
pare. 

a e nouă, muncitoa-

■> e nu
la sectorul V inves- 
de Ja mina Dîlja. 

impae bine cu mese- 
am deprins-o ușor și

• Start in cea 
de-a II-a ediție a 
„Daciailei".

Mircea BUJORESCU

IN PAGINA
A 3-A

S P O R T
anul 
mai

4
I
I
I
V
V 
ț

*

La Fabrica de tricotaj 
Petroșani intr 
mentul curiozității 
Fabrii 
rele sînt noi, iar meseria 
lor e nouă, aici, în Valea 
Jiului. Și, cînd toate sînt 
noi, nu știi către ce să-ți 
îndrepți curiozitatea. Dar 
pentru că munca privită 
de aproape are altă înfă
țișare, pătrundem în sec
ția tricotaje. Mașinile — 
ca niște pisici mecanice — 
împletesc. firele. Zumzetul 
lor uniform, discret, um
bletul mîinilor harnice 
ăle .tricotoarelor întregesc 
parcă ,o șirnfonie<a muncii.

8625, 9 604... apstren t
niște cifre fără semnifica
ție,. In fapt ele reprezintă 
indicativul modelelor de 
tricotat,

— Lucrez pe 9 604 (bluze

1978, .încasînd frumoa
se sume de bani, țăranii 
cu gospodării individu
ale din Băni ța au în
cheiat cu două luni mai 
devreme peste 50 la sută 
din contractele pe
1979. Printre cei 
vrednici se numără 
Luncan, Ton David, 
drică Ion Poenar, 
D. Mărcu și multi 
(V.S.).
♦ ■■

Mobilizate de comisia 
de femei — președintă 
tovarășa Dumitra Cîm-

Toan 
alții.
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Imbold în lupta clasei muncitoare
împotriva exploatării capitaliste

Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie 1917 
— încununare a luptelor 
eroice ale muncitorilor și 
țăranilor din Rusia, sub 
conducerea partidului co
munist făurit de Lenin — 
a demonstrat că proletari
atul, condus de partidul 
său de avangardă, este pe 
deplin capabil să-și înde
plinească, misiunea sa 
lorică. Referindu-se 
semnificația istorică 
veni montelor 
tovarășul 
CEAUȘESCU 
„Mărea Revoluție Socialis
tă din Octombrie, făurirea 
primului stat socialist din 
lume au deschis în isto
ria omenirii epoca revolu
țiilor proletare, epoca tre
cerii de la capitalism la

is- 
la

din 1917.
NICOLA E

arăta că

Oamenii depășesc 
greutățile începutului
bărbătești), ne spune tri- 
cotoarea Maria Muntea- 
nu, o tînără de 27 de ani. 
Soțul meu, Vasile, 
ner 
titij 
Mă
ria, 
mereu. îi. descopăr, cîte o 
taină, 
voastră, 
Cu ele : îngrijesc o casă, 
cresc un copil și tricotez 
îmbrăcăminte pentru oa
meni. Poate e mult, poate 
e puțin...

— E mult, tovarășă 
Munteanu. E destul de 
mult, dar e bine.

— Sînt soția minerului

Petru Carp de la sectorul 
I al I- M. Dîlja, intervine 
Maria Carp. Acum lucrez 
la două mașini un tricot 
care apoi merge la con
fecții pentru asamblare. 
Cu timpul o să lucreze o 
muncitoare la 4 mașini 
pentru a tricota articolul 

Vedeți dumnea- întreg. Soțul meu produ-. 
mîinile astea ? ce cărbune, eu produc 

pulovere călduroase pen
tru oameni, pentru că fie? 
care trebuie să producă 
ceva.

Da, „fiecare trebuie să 
producă ceva" l lata sem
nificația eficienței ~~ 
ductive pe buzele . unei

peanu — 25 de femei de ' 
la I M. I.iipen, și-au dat • 
concursul 
pregătirilor 
în vederea iernii, 
centă acțiune de 
patriotică finalizată 
femeile de la LM. 
peni s-a concretizat 
sortarea și însilozarea 
3 tone 
pentru 
prinderii.

vii u m v rtn iit n

la efectuarea 
gospodărești 

O re- 
muncă 

de
L.u- 

in 
a 

de rădâcinoase 
cantinele între- 

(M A.).

Tovarășul 
a 

Francisco
fost președinte al Republicii Portugheze, 
vicepreședinte al Consiliului Mondial ai Păcii

Președintele Republicii. 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceausescu, a 
primit, luni la amiază, pe 
Francisco da Costa Go
mes, fost președinte al 
Republicii Portugheze, vi
cepreședinte al Consiliu
lui Mondial al Păcii, care 
s-a aflat în țara noastră 
cu prilejul reuniunii in
ternaționale cu tema „Ro
lul maselor populare, al 
mișcărilor pentru pace în 
edificarea securității . și 
dezvoltării colaborării în 
Europa".

Oaspetele a apreciat bu
na . organizare a reuniunii 
de la București consacra
tă promovării păcii și co
operării pe continentul eu
ropean. El a dat o înaltă 
apreciere activității desfă
șurate de România, de 

Primul ministru al Turciei 
va vizita țara noastră

La invitația președintelui 
Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușesțib, și 
a primului ministru al gu
vernului român, Manea

socialism. Victoria proleta
riatului din Rusia, condus 
de Partidul Comunist fău- 

, rit de Lenin, ideile lui Oc
tombrie au stimulat spiritul 
revoluționar al clasei mun-

61 de ani de la 
victoria Marii Revoluții 

Socialiste din 
Octombrie

in-

Hicolae Ceausescu 
primit pe 
da Costa 6omes,

președintele Nicolae 
Ceaușescu în slujba făuri
rii păcii și securității in
ternaționale, dezarmării, 
destinderii.

In timpul întrevederii a 
fost evidențiat rolul ce 
revine mișcărilor pentru 
pace- în mobilizarea opi
niei publice, în atragerea 
de noi forțe politice, cul
turale, științifice, inclusiv 
religioase, la lupta pen- ' 
tru transpunerea în viață 
a prevederilor Actului fi
nal de la Helsinki, pen
tru înfăptuirea unor mă
suri concrete de dezarm.a-
re.

In timpul convorbirii s-a 
exprimat, totodată, satis
facția pentru evoluția po
zitivă a raporturilor din
tre România și Portuga
lia.

Mănescu, primul 
tru al Republicii 
Bulent Ecevit, va 
vizită oficială în 
în perioada 12 
brie 1978.

minis-
Turcia, 

efectua o 
România

-15 noiem-

România, încă din primele 
zile ale revoluției a desfă
șurat o susținută muncă 
propagandistică de clarifi- . 
care a maselor populare . 
din țara noastră referitoa
re Iș importanța Marii Re
voluții Socialiste din Oc- 
tombrie, cerînd. r. .:ii- ‘
citorilor români să dea do
vadă de organizare, curaj 
și voință de luptă,

’ Mișcarea muncitorească 
și democratică din țara 
noastră s-a format în strîn- 
să legătură cu sarcinile 
luptei revoluționare împo
triva regimului burghezb- 
moșieresc, a dominației im
perialismului străin. Astfel,

Prof. Ion FRATILA, 
prof. Nicolae WARDEGGER

(Continuare in pag a 2-a)

fabrică nouă. Așadar, în
ceputul e, bun, S-a pornit 
cu dreptul și în 'educa
rea oamenilor prin mun
că, pentru muncă.

Inginera Viorica Irimia 
are 24 de ani și a absol
vit facultatea anul acesta 
la Iași. E moldoveancă 
și „în dulșele-i grai" 
spune:

— Vreau să pun și 
o piatră la „casa de pia
tră" a noii familii de. ia 
fabrica de tricotaje. ,

— Comuniștii, . toți oa
menii muncii de la fa
brica noastră, — mărtu
risește Maria Muscalii, 
secretara organizației de

la » (Cominvarg in pag. « 2-aj
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Spectacol
In sala Casei de cul

tură a avut loc, sîmbă- 
tă după-amiază, un bo
gat spectacol la realiza
rea căruia au contribuit 
formații cultural-artisti- 
ce ale pionierilor și șoi
milor patriei din școlile 
și grădinițele din Pe
troșani. Organizat sub 
egida Comitetului muni
cipal al femeilor, spec
tacolul este destinat 
strîngerii fondurilor 
pentru Pomul de iarnă 
din unitățile de învăță- 
mînt. In foto : o secven
ță din spectacol.

Casa pionierilor și șoimilor patriei

Casa pionierilor și șoimi
lor patriei, instituție extra- 
școlară, este destinată copi
ilor pentru petrecerea uti
lă și plăcută a bugetului 
de timp ce le rămâne după 
cursurile școlare și pregăti
rea lecțiilor. In anul școlar 
trecut de pildă au parti
cipat la activitățile noas
tre peste 1 300 pionieri, 
școlari și șoimi ai patriei 
care, sub îndrumarea unor 
conducători cu experiență 
și atașament față de gene
rația tânără, prin forme și 
mijloace specifice, au în
registrat progrese în preo
cupările de cercetare și 
producție. Lucrările de ■ 
creație tehnico-aplieativă 
ale elevilor Danii ț Meleru, 
Kmeric Chiuzan, Carol 
Laskay au fost premiate eu 
medalii la concursul jude
țean, iar la expoziția de 
la Alexandria lucrarea 
„Tabla înmulțirii" a fost 
cuprinsă în cataloage de 
materiale didactice pentru 
clasele I-1V. Expoziția „Din 
preocupările noastre" a 
scos. în evidență că . avem 
elevi bine pregătiți care 
vor putea să devină cadre 
de nădejde ale economiei 
noastre. Lucrările din ex
poziție (sesizor de piezen-

Imbold in lupta clasei 
împotriva 

capitaliste 
tele. La 21 octombi’ie 4920 
greva primea 
general în

Au urmat 
represiuni ... 
care tindeau la, îndepărta
rea în primul rând a ele
mentelor comuniste din în
treaga regiune, pentru că, 
așa cum se arăta într-un 
memoriu, înaintea grevei, 
„muncitorii erau stapîniți 
cu desâvîrșire de ideile co
munismului și ale Interna
ționalei Comuniste". Mani-, 
festele, diferite notițe, foto
grafiile lui Karl Marx și 
Leniri care sînt găsite asu
pra muncitorilor dovedesc 
spiritul revoluționar mar
xist, leninist oare a însu
flețit avîntul de luptă al 
acestora. Un carnet în care 
erau scrise eîntece revolu
ționare avea pe prima pa
gină „Internaționala" și se 
încheia cu un cântec des
pre Karl Marx.

Formarea statului națio
nal unitar român, prin u- 
tiirea Transilvaniei cu 
România la 1 decembrie 
1918, nu â fost rezultatul 
întîmplării sau al unei 
conjuncturi internaționale, 
ei încununarea firească a 
luptei poporului român în- 
tr-o perioadă istorică ce 
se caracteriza, in . toată- 
Europa, prin accentuarea 
contradicțiilor social-poti- 
tfoe și economice. Pe acest 
fond istoric a avut loc și 
Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie care, ereînd 
o breșă adîncă în Sistemul 
capitalist, deschidea o nouă 
epocii în dezvoltarea ome
nirii.

muncitoare 
exploatării
• (Urmare din pag. I)

într-un nou an școlar
ță ; redresor de curent ; 
dispozitiv electronic de 
numărat ; <>rgă electronică; 
avertizor electronic ; dis
pozitiv cu comandă acus
tică) sînt numai cîteva din 
cele care au făcut parte 
disi fondul de lucrări exe
cutate de elevii înscriși la 
activitățile de creație teh
nică.

Din luna octombrie, Casa 
pionierilor și șoimilor pa
triei din Petroșani și-a des
chis porțile pentru un nou 
an școlar pentru elevi; din 
Petroșani și Aninoasa 
care vor putea să-și conti
nue pregătirea școlară par- 
ticipînd la activități poli
tico-educative de masă, de 
creație tehnică, cultural- 
artistice, sportiv-turistice, 
în cadrul acestora _elevii 
vor putea să se inițieze în 
clcctronică-radio, meeanică- 
auto, sudură, 
navomodele, 
industrială minieră, ciclism, 
tir cu.arcul, eineclub, pot 
participa la acțiuni 
U.N.I.C.E.F. și la cenaclul 
literar. Paleta largă de ac
tivitate cuprinsă în planul 
de învățămînt oferă tutu
ror copiilor din oraș po
sibilitatea șă participe, 
după preferințe și posibili-

în grafică, 
electronică- .

un caracter 
Valea Jiului, 
tot felul de 

și percheziții,

labora-
tehnico-aplicative

tehnice

tați, la unul din domeniile 
enumerate.

Elevii care participă la 
activitățile noastre voi*  fi 
îndrumați, ca și în anii 
precedenți, de cadre bine 
pregătite profesional, capa
bile să le cultive interesul 
și pasiunea pentru știință, 
tehnică, artă, să le dezvol
te inventivitatea și creati
vitatea, aptitudinile și ta
lentul. Atelierele, 
toacele 
vor fi puse Ia îndemâna 
copiilor pentru conceperea, 
proiectarea și executarea 
anumitor lucrări 
cu un mare grad de difi
cultate. In cadrul cercului 
de creație tehnico-aplieati- 
vă funcționează, începînd 
din anul acesta, „atelierul 
fanteziei" destina!, copiilor 
din clasele 1I-1V și șoimi
lor patriei. Prin întreaga 
sa activitate, Casa pionieri
lor și șoimilor patriei din 
Petroșani va milita și ac
ționa pentru o integrare 
activă a copiilor în marea 
operă de făurire a societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare 
spre comunism.

în toamna anului 1918, se 
înființau consiliile și găr
zile muncitorești în jude
țul Hunedoara, în special 
în Valea Jiului. Chiar 
dacă condițiile vremii nu 
au fost favorabile unei to
tale izbânzi, acțiunea din 
toamna anului 1918 a con
stituit o experiență revolu
ționară, care a stimulat 
lupta muncitorilor în anii 
care au urmat.

Pe măsura agravării con
dițiilor în care erau nevo- 
iți să trăiască și să mun
cească, starea de spirit din 
acei anj a minerilor din 
Valea Jiului se menținea 
agitată. Societatea minieră 
er# nevoită să arate că 
„agitațiile continuă cu tot 
mai mare amploare", iar în 
Juriile noiembrie și decem
brie 1919, după cum rapor
tează directorul societății 
Consiliului Dirigent — 
„producția s-a scumpit con
siderabil prin repetatele 
greve ale muncitorimii".

In asemenea condiții, se 
apropie ziua de 20 octom
brie, cînd în întreaga țară 
a început greva generală 
care a avut un caracter po
litic. Obiectivul principal 
al ei a fost cucerirea de 
drepturi democratice, prin
tre revendicările grevei 
generale înscriindu-Se recu
noașterea sindicatelor și a 
comitetelor de întreprin
dere, retragerea gărzilor 
militare din întreprinderi, 
încetarea represiunilor îm
potriva membrilor organi
zațiilor muncitorești .și al-

Lucian ARDELEANU, 
directorul

Casei pionierilor și șoimilor 
patriei Petroșani

Oamenii depășesc 
greutățile

(Ur re din pag. t)

partid, sînt hotărîți să 
depășească greutățile ine
rente ale începutului. 
Pentru asta trebuie multă 

... muncă și, să știți dum
neavoastră, eă se mun
cește. Punem pe primul 
plan al preocupărilor 
noastre articolele contrac
tate. Deja am acoperit cu 
contractările primul se

mestru al anului 1979.
Dar, mai ales, vrem să 
producem confecții de 
calitate.

Sînt gânduri de început, 
gînduri care pe zi ce 
trece se materializează în 
fapte. In fapte pe care 
se sprijină prestigiul în 
formare al noului colectiv 
de muncă din Valea Jiu
lui.

• (Uf m or « din pag D

instrucțiuni de folosire ; la 
1. F. A. „Vîscoza", intrarea 
și ieșirea din secția a tre- 
ia-finisaj era blocată cu 
stive de baloți de mătase, 
îngreunînd funcționarea 
valțurilor și evacuarea per
sonalului în caz de incen
diu ; la I. M. Livezeni — 
în noaptea dintre 1 și 2 
noiembrie, Dumitru Poroj- 
nicu, pompier de serviciu, 
consuma băuturi alcool-ice, 
iar la I- M. Paroșeni pom
pierul de serviciu era de 
negăsit, ofițerul de servi
ciu al întreprinderii fiind 
nevoit, la intervenția or
ganelor de control, să-1 în
locuiască cu un alt pom
pier. La E. T. Petroșani, 
depozitul de carburanți nu 
este asigurat . cu mijloace 
de stingere suficiente,- iar

In numeroase sesizări primite la redacție, locu
itori ai municipiului nostru ne atrăgeau atenția asupra 
unor necorelări între sumele cerute pentru aceeași 
reparație executată la un atelier sau altul din Petro
șani, Vulcan sau Lupeni. Mai mult, eram sesizați că 
un meseriaș de la un atelier depistează o defecțiune, 
iar un altul, de la un alt atelier, depista un noian 
de defecțiuni și, bineînțeles, stabilea în funcție de 
„numărul" defecțiunilor prețul reparațiilor.

Ca să ne convingem de justețea acestor sesizări, 
am organizat o echipă mixtă — din redactori și ofițeri 
de miliție — care, „înarmată" cu două ceasuri și un 
aparat de .radio cu defecte provocate, a întreprins 
un raid prin atelierele cooperativelor „Unirea" din 
Petroșani și „Deservirea" din Lupeni.

De necrezut, dar adevărat
— Are defectă rotița cu 

păr. Nu avem o astfel de 
nici 
este

găsi 
piesa

piesă și nu veți găsi 
în altă parte. Ceasul 
foarte vechi.

— Și chiar nu pot 
la o altă unitate 
care spuneți că e defectă ? 
Nu mai există alt atelier ?

— Mai este un atelier 
în fața grădinii „Minerul", 
în curte.

înainte de a părăsi ateli- 
am mai fost martorii 

discuții. Un 
„c lien t" (locotenen- 

de miliție loan

.. „■

erul, 
unei 
alt 
tul 
David) încearcă să afle de 
ce nu-i merge ceasul deș
teptător. „Defectul" se re
mediază pe loc — arcul nu 
era strâns.

— Dacă doriți. veniți 
mîine la consultație, îl 
formează aceeași șefă 
unitate.

Nedumerit, „clientul" 
sista să afle despre 
„consultație". e vorba, 
ajutorul șefei sare nervos 
colegul de atelier : „Nu 
dumneata dom’le. Ceasul. 
Ceasul să-1 aduci la con
sultație !".

Am plecat nemulțumiți, 
șgu ceasul defect în buzu
nar și candidat la... consul
tație. Nu ne-am dus la ate
lierul indicat de responsa
bila unității de ceasornică-, 
rie, Hidan Ana,, din centrul 
Petroșaniului — stradă Re
publicii;,, în apropiere de 
„Piața Victoriei". Din două 
motive nu j-am urmat sfa- i 
tul. Unul — pentru că e- 
ram dornici;:să aflăm dacă 
același defect îl vor con
stata Și alți meseriași, alți 
ceasornicari din cadrul a- 
telierelor celor două co
operative Meșteșugărești — 
și al doilea motiv — pui’ 
și simplu doream șă ne re
parăm ceasul Ia un atelier 
al cooperativei meșteșugă
rești ! Doream să , avem 
garanția unei reparații din 
partea unor meseriași bine 
calificați și care, eventual, 
să poată fi trași la răspun
dere pentru o calitate sla
bă, pentru lucrul de mîn- 

paznicul Coste# Adam nu 
cunoștea modul de folosire 
nici a celor, existente. La 
I. T. A. Petroșani, peste 50 
la sută dintre autovehicule 
nu aveau extinctoare, iar 

Stop neglijenței!
la S.T.R.A., 
carburanți nici 
pază pe timpul 
avea asigurată, 
nici E.G.C.L.,

depozitul de 
cel puțin 
nopții nu 

De fapt, 
Fabrica 

de produse lactate din Li- 
vezeni sau curățătoria, chi
mică nu aveau condiții co
respunzătoare de prevenire 
a incendiilor, de interven
ție în cazul că acestea ar 
izbucni. Pichete de incen- 

tuială, dacă ar fi fost să 
fie așa. Așa ca, am pornit 
cu ceasul defect, cum mai 
spuneam, în căutarea unui 
alț atelier la... Vulcan.

— Cum să aibă defectă 
„rotița cu păr" ? ! Eroare ! 
Păi nu ar mai merge (cea
sul mergea, într-adevăr). 
Este piesa cea mai impor
tantă a- ceasului — ne lă
murește șeful atelierului de 
ceasornicărie din Vulcan,

Gavrilă,
„Ceasul

Gheorghe 
continua : 
vechi, într-adevăr. dar 
foarte bun. Trebuie 
curățat, 
ficat nițeîuș un

încă 
doar 

și probabil recti- 
ax".

Cînd i-am spus că la Pe
troșani, o lucrătoare' a co
operativei, o șefă de uni
tate, ne-a indicat un ate
lier particular, ne-a privit 
nedumerit, indignat.
, — De la cooperativă v-a 
îndrumat la un particu
lar ? ! Nu se poate așa 
ceva... .

— Ba se poate...
— Nu-mi vine să cred !•
Nu-i venea omului să 

creadă, dai' asta era situa
ția.

Conctaziile noastre ... .
rostul. Discuțiile cu meseriașii atelierelor de reparații 
din cadrul celor două cooperative, sperăm, sînt sufici
ent «le clare. Doar atît am dori să adăugăm — condu
cerile celor două cooperative să se pună de acord în 
ceea ce privește optica meseriașilor în aplicarea ta
rifelor, în depistarea defectelor și întocmirea notelor 
de plată, astfel îneît clientul să fie bine servit. Cînd 
facem această propunere ne gînditn, firește, la co
operativa „Unirea". Dar nici „Deservirea" din Lupeni 
nu trebuie să treacă cu vederea nerespectarea pro
gramului de funcționare a unităților ca și starea fir
melor deloc complete, ale celor două ateliere de re
parat ceasuri din Lupeni.

diu incomplete au fost gă
site și la întreprinderea 
de morărit și panificație.

O situație de-a dreptul 
riscantă a fost constatată 
ia depozitul central „Var- 

mța". Pe lingă faptul că 
nu erau create condiții de 
prevenire a incendiilor, 
chiar la poartă erau depo
zitați 9 recipienți — tu
buri — eu oxigen încărcați 
și fără nici o protecție, iar 
în fața magaziei de 
riale erau depozitate 
butoaie cu motorină, 
turi de două tuburi
xigen umplute. Pe rampa

mate-
30 de 

ală-
de o-

Defecțiuni
Imaginare... pe 

buzunarul clientului

de Piață Victo- 
un amănunt pe 

omis să-1 preci- 
atelierul de eea- 
— din imediata 
a sediului 
„Unirea". Apa- 
desfăcut

co-

chiar 
Nicolae 
începe : 
trebuie 

amîn-

Să vă relatăm, acum, o 
altă întâmplare, cu un a- 
parat de radip portativ 
„defect" la rândul său, a- 
dică defect provocat, ea și 
în cazul ceasornicului, de 
redactori ai noștri în cola
borare cu lucrători ai mi
liției municipiului Petro
șani.

Unitatea de reparații ra
dio din, Petroșani, tot din 
apropiere 
riei și — 
care am 
zăm și la 
sornicărie 

. apropiere 
operativei 
râtul este 
de șeful de unitate 
Petroescu care 
„ferita e defectă, 
schimbată... mda, 
două barele... și potențio- 
metrul trebuie neapărat 
schimbat... așa... plus ma
nopera și racordul barelor 
de ferită, în total 118 lei 
vă costă reparația".

Chiar atît să fie oaire ? 
ne-am întrebat. Neînci'eză- 
tori în calculele depanato
rului, încercăm să ne con- . 
vingem la un atelier din 
Vulcan. Nu avem 
șansă. Atelierul, 
12,40, era închis, 
programul afișat 
închidere era 13.

- descurajăm și înce 
Luoeni, la unitatea nr. 4.

Șeful de unitate. Oliviu 
Jurițp,. îl „consultă" atent, 
și ne lămurește: „Singura 
problemă , este înlocuirea 
barei de ferită și trebuie 
spălat potențiometrul".

— Numai atît? !, îl în
trebăm mirați-

-— Numai atît !
— Și cam cât ar face, re- . 

narația ? '
— V 

numai 
găsește 
fiecărei 
„28 lei 
16 lei...

De. la 118 lei — 
reparației, 
Petroșani 
60 de lei. 
la sută.

i nici o
la ora

deși ,în
■ ora. de

Nu ne
ream la

ă spunem imediat, 
să iau tariful. II . 
și ne arată prețul 
lucrări în parte — 

plus 16 și. din nou 
total 60 de lei".

prețul 
scăzuse, de la 

la Lupeni. la 
Cu aproa-'e 50

Dorin GHEȚA,
Lt. Ioan DAVID

aproape că nu î.și mai au

aceleiași magazii, nu de
parte de butoaiele amin
tite, se aflau depozitați 
mai multi recipient! din 
material plastic umpluți 
cu substanțe inflamabile.

Credem că aceste exem
ple, de totală lipsă de răs
pundere față de bunurile 
materialo, .. sînt suficiente 
pentru a constitui un sem
nal de alarmă, un îndemn 
la exigență pentru o or
ganizare j udieioasă a acti
vității de prevenire a in
cendiilor. Înlăturarea sur
selor de incendii, luarea 
tuturor măsurilor de pre
venire a incendiilor nu 
este numai o îndatorire, ci 
o obligație socială a tuturor , 
oamenilor muncii, cu atît 
mai mult a celor care au 
în administrare, bunurile 
noastre. ale țuturor, ale 
întregului popor
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Start in cea de a ll-a
.Daciadei"

festive la care au parti
cipat peste 2 600 de spor
tivi. La Petroșani au a- 
vut loc întreceri ' de cros, 
tenis de masă, șah, hand
bal, volei (școli generale 
și licee). întreceri au a- 
vut loc și în întreprin
deri și instituții.

Duminică, 5 noiembrie 
a.c. s-a dat startul între
cerilor sportive în ediția 
a Il-a a „Daciadei". Au 
participat un număr în
semnat de elevi și tineri 
din municipiul nostru. La 
nivelul localităților au 
fost organizate competiții

ÎNTRECERILE DE CROS organizate la stadionul 
Jiul, au scos în relief buna reprezentare a elevilor 
școlilor generale nr. 4, 5 și 6, precum și a celor de la 
Grupul școlar minier și Liceul economic. Iată primii 
3 clasați: categoria 11-12 ani fete: Florina Mirea 
(școala nr. 5); Rbdica Udrescu și Carmen Podaru, 
ambele de la școala nr. 6. Băieți: Sorin Sitea (școala 
nr. 6), Emil Diaconu și Adrian Ostafie, ambii de la 
școala nr. 5. Categoria 13-14 ani fete : Maria Popa 
Cșcoala nr. 4), Melania Simon (școala nr. 6) și Maria 
Vîlceanu (școala nr. 5). Băieți: Marin Vîlceanu (școa
la nr. 5), Pa vel Fazekaș și Francisc Ghrșkl, ambii de 
ia școala nr. 4. Categoria 15-19 ani fete : Castelina 
Archip (G.S.M.), Stela Arsenic (liceul economic), Ma- 
rioara Urda (G.S.M.). Băieți : Petru Filip, Petru Dra- 
goescu și Gheorghe Gui, toți de la G.S.M. Seniori . 
Ilie Diaconu (G.S.M.), Ioan David (Știința) și Ștefan 
Hari (Dinamo-Pompierul Petroșani).

TENIS DE 
Vasiile Miron,

MASA : categoria 10-14 ani, băieți :
_____ _____ , Dumitru Belciu, ambii școala nr. 5 

și Marius Stănescu, școala nr. 6, categoria 15-19 ani, - 
băieți: Dionisie Kiss (G.S.M.), Nicolae Ardeleanu (li
ceul informatică) și Vasi’le Kineseș (G.S.M.), seniori : 
loan Teodorescu (Știința), Honor Magyoros și Martin 
Roncsik, ambii de la Dinamo-Pompierul Petroșani, 
fete : Rodica Vasian (Liceul economic), Angela Nicola 
(G.S.M.) și Marcela Neagu (Liceul economic).

HANDBAL. Pe terehul Școlii generale nr. 4 au 
avut loc întrecerile rezervate elevilor școlilor generale, 
iar pe cel al C.S.Ș., întrecerile rezervate elevilor din 
licee. Iată primele trei clasate la școli generale,7 fete: 
1. școala nr. 6 ; 2. școala nr. 4 ; 3. școala nr. 1, 
băieți : 1. școala nr. 1 ; 2. școala nr. 4 ; 3. școala nr. 6. 
Licee fete: 1. Liceul economic ; 2. Liceul informatică 
și matematică ; 3 G.S.M.. băieți : 1. G.S.M. ; 2. Liceul 
Petrila; 3. Liceul informatică. (A. SI.ABÎI, S. BAl.OI)

Fotbal, divizia A Divizia C

La un... pas 
de înfrîngere

jijUVIUI I UUUjfl

De la Valencia în Vale
— cale lungă, argeșenii, 
deși Dobrin și Radu II au 
rămas în Trivale, vroiau 
totuși să uite coșmarurile 
cu Mario Kempes și Bon- 
hof, în tribunele Jiului 
crescuseră însă „acțiunile" 
lui Mulțescu și coechipie
rilor săi de vreme ce, în 
deschidere, maestrul spor
tului Gogu Tonca îi con- din Petroșani, bineînțeles, 
dusese pe „cădeți" I 
de-a doua victorie consecu
tivă 2—1 (0—0). Drumul 
spre poarta lui Cristian 
s-a dovedit însă un ade- 
'vărat labirint, care a con
sumat rezerva de optimism 
a gazdelor. O repriză în
treagă s-au reluat de la 
capăt combinațiile ofensi
ve, nu atît Zamfir sau 
Stancu au fost foarte buni, 
ci faptul că în disputa de 
alură „rugbistică", „trei- 
sferturile" gazdelor n-au 
reușit decît să cîștige teren 
și tușe. Adică, în capcana inspirai <m onmii. '.mv « 
jocului la ofsaid înaintașii ajuns..(min. 75) la Sălăgean, 
Jiului cad mereu, poate și aflat, pentru unii, ‘ ' 
pentru că se joacă pe pos
turi „fixe", demarcarea și 
pasa la întîlnire, triunghiul 
și un-dbiul, schimbarea di
recției de atac au rămas 
noțiuni bine însușite, dar 
rar aplicate.

După pauză, Ciupitu s-a 
apropiat de Mulțescu, in 
dorința de a crea breșe pe 
aripi, doar Rusu a înțeles 
această manevră, i-a ser
vit bine pe atacanți, care 

căutat prea mult to- 
poziția favorabilă. A

Guran, cel care prinsese o 
centrare pe transversală 
în prima repriză. S-a apro
piat mai mult de careul 
piteștean, Toma argeșanul 
i-a „forfecat", la o aseme
nea tentativă, frizura. Lo
vitura liberă, executată de 
Ciupitu, s-a soldat doar 
cu bara lui Mulțescu. Cu 
tot travaliul lui Tema, cel

la cea și al apărătorilor, deschi
derea scorului nu părea 
iminentă, fapt pentru care 
Nicolae Oaidă l-a trimis 
în teren pe Stoichiță în lo
cul lui Dumitrache. Fazele 
s-au precipitat, balonul a 
atins- din nou butul drept 
(min. 72) al oaspeților, Io- 
vănescu provoca destule 
griji pe aripa dreaptă. în 
teren se petrecea de fapt 
Un soi de biliard mecanic, 
cu foarte multe pase la 
adversar. Intr-o asemenea 
situație, Bădin a respins 
inspirat un balon, care a

într-o 
poziție dubioasă. Arădea
nul Igna, nu departe de 
fază, a făcut semn ca 
jocul să continue, Sălăgean 
a șutat, în sfîrșit și Cristi
an a regăsit balonul în 
plasă. Normal, trebuia mă
rită forța atacului, pentru 
a păstra avantajul. Mo
mentele dificile au fost 
rezolvate cu brio de Bădin 
și Ciupitu, ultimul a fost 
chiar și coautor la 
handicapului (85). 
într-o nouă cursă, 
fost faultat violent

a cita oară ?) de juniorul 
Turcu. Ciupitu a aruncat 
balonul, în limbaj fotbalis
tic „ploaie", . în careul ad
vers, Mulțescu a scăpat de 
corsetul lui Cîrstea și a 
șutat înspre vinciul sting : 
2—o. ■

Nu ridicăm osanale aces
tei victorii, deși punctele 
ej sînt de neprețuit. Insis
tăm mai bine, asupra fap
tului ca fiecare jucător al 
Jiului să-și facă datoria 
eu respect pentru culorile 
clubului, cu dăruire, nu 
compromisurile ci jocul cu 
adevărat, colectiv, variat, 
combinativ este capabil să 
aducă puncte și dec,; satis
facții suporterilor. Nu nu
mele ci forma „Ia zi", nu 
feblețea, ci conștiința mo
tivării lucide a fiecărei de
cizii din teren sau de pe 
banca 
darul 
1-oarea potențială formația 
de la , 
Vine o pauză 
nală, care 
dovedească sfetnic bun 
pentru toți, întrebările care 
așteaptă răspuns sînt multe 
și fundamentale, chiar dacă 
pornesc de la o partidă a- 
micală, în care divizionara 
B Aurul Brad înscrie trei 
goluri în poarta gazdelor, 
cu unul mai puțin decît 
Jiul... :

tehnicienilor, au 
de a repune la va-

poalele Parîngului. 
competițio- 

trebuie să se 
sfetnic

Ion VULPE

- Știința Petroșani — 
Gloria Reșița 1 — 1

Studenții n-au mai reedi
tat, duminică, jocul și re
zultatul bun din etapa pre
cedentă. De astă dată ei 
au fost chiar la un... pas 
de a fi învinși pe propriul 
teren. Și aceasta în-primul 
rînd, datorită jocului lor 
precipitat, fără clarviziu
nea necesară în-fazele de
cisive. In plus, 
mental apărării n-a. func
ționat cum ar fi trebuit, 
nu a deposedat la timp ad
versarii de minge, a avut 
momente de ezitare. De a- 
cest lucru au profitat ata- 
canții reșițeni, care și-au 
creat bung ocazii la poar
ta lui Boglieanu, cea din 
min, 50 fiind concretizată 
de Alexe. După pri
mirea acestui gol, gazdele 
se avîntă cu tot efectivul 
în atac, dai- acțiunile lor 
poartă pecetea nervozității, 
șuturile neavînd forța și 
precizia dorite. Astfel, în 
min. 70 Gulea a avut un. 
bun prilej de a înscrie.

■ Aflat singur în careu, el 
nu s-a concentrat suficient, 
expediind de la cîțiva me
tri balonul în bară. De abia 
în minutul... 89 studenții 
reușesc să egaleze, cînd la 
o învălmășeală în fața por
ții reșițenilor Gorcea intro
duce, din apropiere, mingea 
în plasă.

compart:

C. MATEESCU
mărirea 

Pornit
Rusu a 
(pentru

careul 
să 
se- 

aju- 
Jiu-

DIVIZIA A

mo, A.S.A. — Jiul, Steaua — 
S. C. Bacău.

DIVIZIA C8

N

Metalul
Ghelar,

Tomnatic 
Metalul 

tex. Lu- 
— Elec-

REZULTATE TEHNICE: Spar
tul studențesc — U.T.A. 1—1, 
„U'' Craiova — Steaua 0—0, Jiul
— F. C. Argeș 2—0, F. C. Olimpia
- - F. C. Ba a Mare 3—0, F.. C. 
Corvinul — A.S.A. 5-0. S. C. 
Bacău — F. C. Bihor 3—1, C. S. 
Tîrgoviște — „Poli" Iași 1—0, 
Dinamo — „Poli" Timișoara J—1, 
Gloria. Buzău — Chimia 1—1.

CLASAMENTUL

C. S. Tîrgoviște, Chimia — Dina

F. C. Baia M. 11 8 1 2 15- 7 17
Steaua 11 6 2 3 21-13 14
F. C. Argeș 11 6 1 4 17-14 13
„U“ Craiova 11 4 4 3 16-10 12
Dinamo- 11 4 4 3 15- 9 12
C. S. Tîrgov. 11 5 2 4 12-12 12
U.T.A. 11 4 3 4 16-13 11
S. C. Bacău 11 5 1 5 12- 9 11
Sp. studențesc 11 3 5 3 14-13 11
F. C. Olimpia 11 5 1 5 13-13 11
„Poli" lași 11 4 3 4 8- 9 11
A.S.A 11 4 3 4 13-19 11
F. C. Corvin ul 11 5 0 6 16-17 10
Jiul 11 4 2 5 13-15 10
Gloria 11 4 2 5 13-17 10
F. C. Bihor 11 4 1 6 14-19 9
Ch iimia 11 2 4 5 11-21 8
„Poli" Tim. 11 13 7 6-15 5

ETAPA VIITOARE : Poli Ti-
mișoara — F. C . Bihor ,U" Cra
iova — U.T.A., F. C. Baii a Mare
— „Poli" Iași, F. C. Argeș
Sp. studențesc, Gloria Buzău
F. C. Corvinul, F. C. Olimpia —

realitate

„Colocviu" in 
lui Cristian, decis 
reintre în vederile 
lecționerilor cu... 
torul înaintașilor
lui. Fază palpitantă, Ia 
care însă au rămas... 
mulți din gazon sim
pli... spectatori.

Lon LICIU

DIVIZIA C 7
REZULTATE TEHNICE : Bis

trița Băbenl — Progresul Bâi- 
lești 2—.1, Gloria Drobeta Tr. 
Severin — Constructorul Tg. Jiu
1— 0, Metalul Rovinari — Dierna 
Orșova 1—1, Pandurii Tg. Jiu — 
Chimistul Rm. Vîlcea 3—1, Mi
nerul Vulcan — Lotru Brezoi
2— 0, Minerul Motru — C. F, R. 
Craiova 1—1, Minerul Lupani —
Metalurgistul Sadu 3--1,, Coitis-.
tractorul Craioyă - Unirea Dră-
gășan-i 1—0.

CLASA M E N T1 U L
Pand, Tg. Jiu 11 9 1 1 32- 8 19
C.F.R. Craiova li 7 2 2 20- 8 16
Dierna Orșova 11 6 1 4 23-19- 13
Constr. Craiova 11 5 3 3 16-12 13
Minerul Lupeni 10 6 0 4 20-10 12
Min. Vulcan 11 5 2 4 15-12 12
Met. Rovinari 11 5 2 4 fl-15 12
Chim. Rm. V. 11 5 1 5 13-11 li
Gl. Dr. Tr. Sev. 10 5 0 5 15-20 10
Lotru Brezoi 11 4 1 6 8-14 9
Unirea Drag. 11 4 1 6 12-19 9
Bistrița Băbeni 11 4 1 6 7-27 9
Met. Sadu 11 3 2 6 15-16 8
Min. Motru 11 2 3 6 16-16 7
Pr. Băilești 11 3 1 7 .13-19 7
Constr, Tg. Jiu 11 3 1 ”7 11-20 7

ETAPA VIITOARE : C. F. R 
Craiova — Minerul Lupani, Pan
durii Tg. Jiu — Metalul Rovi
nari, Unirea Drăgășanj.— Gloria 
Drobeta Tr. Severin, Dierna Or
șova — Constructorul Tg. Jiu, 
Minerul Motru — Bistrița Bă- 
beni, Metalurgistul Sadu — Con
structorul Craiova, Progresul 
Băilești — Minerul Vulcan, Chi
mistul Rm. Vîlcea — Lotru 
Brezoi.

Treziți la
Minerul Lupeni — Metalurgistul Sadu 3—1
Prima sui'priză, plăcută, 

în terenul minerilor — pe 
p&s't de fundaș dreapta, 
din motive fortuite, Tudor, 
care s-a achitat onorabil 
de sarcină. Apoi, ratările 
gazdelor mai ales că, la 
mijloc, M. Marian și Do
san mai mult au pierdut 
balonul și timpul. Minutul 
10 avea să decidă soarta 
partidei ; Tomescu pă
trunde spre buturile mine-, 
iilor, Hoinăn respinge cu 
greu balonul, Popa ■ dega
jează pîhă la Voieu, care 
îl deschide pe Iancu. Un 
voieu puternic și Marcoci 
scoate balonul din plasă. 
Abia repus balonul la cen
tru și Andriesi ajunge în 
careul . minerilor, inspirat, 
printr-un plonjon, Homan 
respinge în corner. “ 
„tornadă" gazdele se 
pun, f înlocuitorul lui . 
Marian, Zlate, evolumd mai 
precis. Mijlocașii greșesc, 
în continuare, „îngheață" 
fazele, metalurgiștii fac 
repede „pasul înainte" și 
astfel majoritatea atacu
rilor eșuează în poziții de 
ofsaid. Greșeala persistă 
și după pauză, ba chiar

După 
im- 

M.

gorjenii sancționează pla
samentul defectuos al apă
rătorilor adverși,. după un. 
slalom în viteză, Mierluță 
centrează și Iov ah înscrie 
cu capul. Abia în acel mi
nut 59, agitați de „pers
pectivă", Dumitru și Bur- 
dangiu își „împing" cole
gii în atac, iar peste nu
mai două minute centrarea 
lui Tismănaru este fructi
ficată printr-un șut vio
lent de Iancu. Ata- 
canții minerilor, deși Leca 
și Voieu au avut un aport 
minim, evită riscul de a se 
compromite în fața pro
priei galerii, printr-un nou 
gol, în min. 68: lovitura 
liberă expediată de Dosan. 
este deviată, cu capul, de 
Burdangiu, în plasă. Așa
dar, după o înfrîngere se
veră, . minerii, deși au. cu
ceri: duminică . ambele
puncte, nu s-au reabilitat, 
mai grav este că au pier
dut „cadența" plutonului 
fruntaș. Și culmea, în con
dițiile în care lotul lor 
este superior altor formații 
din seria olteană.

Sever NOIAN
>•

11
11
11
11
11
11
11
11
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6 2
6 2
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6 1
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114 2
4
4
4
3
3
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Bre
• BASCHET, divizia B. 

Carpați București — Jiui- 
Știirițq . 84—55 (39—29).

FOTBAL. Campiona
tul național de juniori : 
Jwi — F. .C. Argeș 2-—1. 
Campionatul republican de 
juniori : Jiul — Gaz Metan 
Mediaș 1—2 ; C. S. Ș. Hu
nedoara — C. S. Ș. Petro
șani 0—0. Campionatul mu
nicipal licee : Liceul de 
informatică și matematică 
— G. S. M. Petroșani 2-—7. 
(15-16 ani) și 2—W (17-18 
ani); Liceul Petrila — 
G. S. M. Lupeni 2—2 (15-16 
ani). 5—2 (17-18 ani); Li
ceul Vulcan — Liceul 
Chimic Lupeni 3—0 (15-16 
ani), 5—7 <17-18 ani).

• RUGBI, divizia B. 
Minerul Lupeni — Unirea 
Săcele 23—4. Campionatul 
republican de juniori : 
Grup școlar Baia Sprie — 
C. S. Ș. Petroșani 14—14.

v i a r15
14
.14
13
13
12
12
12
10
10
10
9
9
9
7
7

REZULTATE TEHNICE:
C. F. R. Simeria — I. C. R. A. L. 
Timișoara 2—1, Metalul Hune
doara — Metalul Oțelu . Roșu 
1—0, Unirea Sînnicolau Mare — 
Minerul Oravița 2—0, Vulturii' 
tx. Lugoj — Minerul Gnelar 
1—0. Știința Petroșani — Gloria 
Reșița 1—1, C. I. L. Blaj — 
Unirea Tomnatic 1—0, Electro
motor Timișoara — Unirea Alba 
Iulia 1-—0, Laminorul Nădrag — 
Metalul Bocșa 4—0.

C L A SA M E
Unirea S. M. 
ImJiii. Nădrag 
Vuît. Lugoj 
Unirea Torn. 
Unirea A. I.
Electromotor 
Știința Petr. 
l.C.R.A.L.
Gloria Reșița 
Minerul Oravița 
Minerul. Ghelar 
Met. Oț. Roșu 
C. I. L. Blaj 
Met. Huned.
C. F. R. Sin:.
Metalul Bocșa

etapa Viitoare ■.
Bocșa . — Minerul _____
I. C. R. A. L. Timișoara — Știinta 
Petroșani, C. F. R. Simeria — 
C. I. L. Blaj, Unirea 
— Unirea Alba Iulia, 
Hunedoara — Vulturii 
goj, Laminorul Nădrag 
iromotor Timișoara, Metalul Oțe- 
lu Roșu — Minerul Oravița, 
Gloria Reșița — ’Unirea Sînni- 
eolau Mare.

T U L
3 16- 9
3 26-14
3 22-12
3 20-12
4 14- 8
3 17-13
3 18-17
4 12-16

11
11
11
11
11
11
11 3

3
2 
1
3
3
3
1

15-18
11- 15
12- 16
8- 13
9- 19
9-15

10-20

• LUPTE. Desfășurată 
în zilele de 4 și 5 noiem
brie a.c., în orașul Slatina, 
etapa a V-a a diviziei A a 
fost cîștigată de reprezen
tanta municipiului nostru 
— Jiul Petrila care a ocu
pat locul I în serie. Cele 
51 de puncte au fast rea
lizate de Vasile Iliuță «a- 
teg. 4S kg, loan Cprbeî ca- 
teg. 52 kg, Mircea Risipi- 
tu .categ. 57 kg și Marin 
Stanciu categ. 99 kg. 
clasamentul general, criii- 
Pa Jiul Petrila a ocupat lo
cul II cu 28 puncte dup8 
echipa Textila Lugoj care 
a acumulat 31 puncte- Echi
pa va participa în zilele de 
11-12 noiembrie a.c. la et£- 
Pa interserii care va avea 
loc la Brașov, unde din 
cele 8 combatante, 4 se voi 
Clasa pentru turneul final»

A. SLAB»
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PETROȘANI — 7 No
iembrie : Cum se hră- 

; Re
de 

Soțul
Prezentarea volumului „Momente 

ale istoriei poporului român

pri- 
etape 
noas-

Prezente 
românești

BRUXELLES 6 (Ager-
cu.1-
Ge-

rezoluției ini- 
proclamarea 

unui An internațional al tineretului".
NAȚIUNILE UNITE 6 

(Agerpres). — Reprezentan
ții celor 150 de state mem
bre’ ale O.N.U., reuniți în 
ședința plenară a Adună
rii Generale, .și-au însu
șii prin consens rezoluția 
inițiată de România și 
propusă în numele ' a 48 
de state în legătură eu 
proclamarea unui ..An in
ternațional al tineretului".

Conform’, practicii fo
rului plenar al Națiuni
lor Unite, președintele A- 
duhării Generate, Tnda- 
lecio Lieyano, a .anunțat, 
la începutul ședinței, dis
cutarea raportului Comite
tului pentru problemele 
sociale, umanitare și cul
turale, documentar inti
tulat „Politici și progra- 
grame privind tineretul".

Adoptarea prin consens a 
țiate de România privind

nește un măgar : 
publica : Floare 
cîmp ; Unirea : 
meu,' seriile 1-11.

LONEA : C<
din insulă. /

ANINOASA :
cana din munți.

VULCAN : Pledoarie 
pentru dragoste.

LUPENI —--Cultural: 
Din nou liniște ; Mun
citoresc : Cete 12 munci 
ale lui Asterix.

preș). — Asociația 
turală „Praetorius 
zelșchap",■ din localitatea 
belgiană Bornem, a or
ganizat o manifestare 
consacrată aniversării ,a 
60 de ani de la formarea 
statului național unitar 

'/'român. ' y
J. Noel, directorul aso

ciației, a vorbit despre
lupta poporului român
de-a lungul secolelor pen
tru independență și uni
tate națională, sublini
ind semnificația 
istoric 
brie 1918 Au fost 
iectate diapozitive 
ț.ișînd figurile 
domnitori români, 
gini din., localitățile 
gale de momentele 
portante ale istoriei 
porului nostru, 
mente culturale.

■La conferință aii 
sista t feprezentan tul 
nistrului bugetului și 
afacerilor flamande.

După prezentarea raportu
lui comitetului, președin- ,-y 
tele Adunării Generale a 
propus adoptarea prin con
sens a rezoluției inițiate 
de România referitoare la 
proclamarea unui „An in
ternațional al tineretului". 
Propunerea sa a fost 
ceptată de toate cele 
de state membre.

In aceeași ședință, a 
dunării : Generale âu 
fost adoptate, tot 
consens, o rezoluție 
vind „Canalele de 
nicare cu. tineretul 
ganizațiile. de tineret' 
țintă de Olanda și 
intitulată

rătat Elio 
reprezintă 
două milenii de luptă 
poporului român 
apărarea propriei 
tăți naționale, 
firmarea independenței și 
suveranității sale. For
marea statului național 
unitar român reprezintă 
rezultatul luptei 
populare pentru 
și dezvoltare 
stătătoare".

„Președintele 
Ceaușescu - 
vorbitorul 
ză cu claritate și since
ritate experința revolu
ției și construcției eco
nomice și sociale româ
nești în anii dezvoltării 
țării pe drumul luminos 
al socialismului. In a- 
cest efort constructiv, 
poporul român a acționat 
și acționează unit, sub 
conducerea partidului 
clasei muncitoare",

i „Ne atrage atenția — 
i a arătat deputatul ita

lian — respectul pro
fund față de naționali
tățile conlocuitoare 
maghiari, germani, 
— respectul față de 
dițiile și rolul pe 
l-au avut în luptele 
se împreună cu 
român, preocuparea 
tru asigurarea și i 
tarea drepturilor și 
bertăților lor fundamen
tale în cadrul statului 
român".

„Opera președintelui 
Nicolae Ceaușescu — a 
subliniat el — conține 
învățăminte care depă- 

. • României
și care au o valoare ti
ni versală, o valoare deo
sebită și pentru Italia".

Quercioli — 
începutul a 

a 
pentru
identi- 

pentru a-

maselor 
progres 

de sine

Nicolae
- a ■ continuat
— înfățișea-

ROMA 6 (Agerpres). — 
La Roma a avat lec pre
zentarea publică a volu
mului „Momente ale is
toriei poporului român", 
apărut recent sub îngri
jirea prestigioasei „Edi
tori Riuniti" din capitala 
Italiei.

După cum s-a mai in
format lucrarea cuprinde 
extrase semnificative din 
expunerile, articolele și 
rapoartele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România, 
vind principalele 
ale istoriei țării
tre și ale Partidului Co
munist Român.

In cadrul festivității de 
prezentare, la care au 
participat personalități 
ale vieții politice cultu
ralo și artistice italiene, 
membri ai corpului 
plomatie, un 
public, a luat 
Elio Quercioli, 
pi Direcțiunii 
Comunist Italian, depu
tat.

„Ne aflăm — a sublini
at vorbitorul — în fața 
unei opere politice, a li
nei cărți care ne aju
tă să înțelegem rădăci
nile profunde ale politi
cii Partidului Comunist 
Român, ale politicii pe 
care o duce în prezent 
statul român, ale acelei 
politici la care și-a adus 
o contribuție 
re Nicolae 
președintele 
Socialiste România, 
cretarul general al Parti- șese granițele 
dului Comunist Român".

„Constiturea statului 
centralizat dac — a a-

di- 
numeros 
cuvîntul 
membru 

Partidului

hotărîtoa- 
Ceaușescu, 
Republicii 

se-

Convorbiri chino-tailandeze
BANGKOK 6 (Agerpres) 

— La Bangkok s-au des
fășurat luni convorbiri în-/ 
tre Kriangsak Chomanan, 
primul ministru al Tallan-
dei, și Den Siao-pin, vice- 
premier al Consiliului de
-Stat al R.P. Chineze, a-
flat în vizită oficială de

Cap-

ac-
150

sîrbi 
tra- 
care 
du-

poporul 
i pen- 
garan- 

li-

prietenie în Tailanda — 
relatează agenția. China: 
Nouă. S-a făcut o trece
re în revistă a bunelor re
lații existente între Chi
na și Tailanda și un 
schimb de opinii asupra 
dezvoltării în continuare a 
acestor relații.

IN STATELE UNITE 
au loc marți alegeri parția
la pentru desemnarea celor 
435 membri ai Camerei 
Reprezentanților, a 3^ de 
senatori și a 36 de guver
natori, ceea ce înseamnă 
că practic electoratul din 
întreaga țară este che
mat la urne. Campania e- 
lectorală a ^<>st deosebit 

• de intensă. Dominante
le campaniei electorate 
le-au format problemele 
majore interne care con
fruntă astăzi ’ Statele U- 
nite : inflația, criza do-. 
Iacului, șomajul, reforma 
sistemului impozitelor,. 
criminalitatea.

NOI INCIDENTE S-AC 
ÎNREGISTRAT, duminică, 
in Irlanda de nord. La 
Londonderry, un număr 
de aproximativ 10 bom
be au explodat diștrugînd 
depozitul departamentului 
municipal pentru mediul 

:• ecolo-gic, iar în localita
tea Newry au fost avaria
te mai multe magazine, 
fiu s-au. înregistrat vie- , 
ținte. Bombele au fpsl pla
sate de membri ai orga- C.C.; al P.C. Chinez. Cele

........................... ‘ ' două - părți
reciproc asupra 
ției socialiste 
lor și au procedat la 
schimb de păreri cu 
vire la dezvoltarea, 
continuare, a prieteniei

ministru al Turelei, Bulent 
Ecevit, a . declarat că prin
cipiul fundamental al a- 
sigurării securității ' națio
nale a țării îl constituie 
dezvoltarea . relațiilor cu 
statele vecine, și nu în
tărirea. legăturilor eu blo
curile militare. El a rele
vat 'năzuința Turciei de a 
contribui la diminuarea 
încordării internaționale. 
In ultima vreme, a arătat, 
primul ministru turc, s-a 
făcut mult pentru : întări
rea relațiilor prietenești 
eu țările socialiste,.

LA PNOM PENH AU 
AVUT LOC, luni. con- 

se-vorbiri între Pol Pot, se
cretar al C.C. al P.C. din 
Kampuchia. prim-ministru 
al Guvernului Kampuchi- 
ei Democrate, și delegația 
de partid și guvernamenta
lă chineză condusă de Van 
Dun-sin. vicepreședinte al

nlzației ilegale / Armată . 
Republicană Irlandeză. ț . ;

INTR-UN DISCURS ” 
ROSTIT la . Congresul, âx- - 
traordinar al Partidului 
Republican al’ Poporului, 
de guvernfimînt, primul

s-alt informat 
construc- 

din țările 
un

'actului
de. la 1 Decent- 

pro- 
îniă- 

marilor 
ima- 

le- 
im-
po- 

monu-

a-i 
mi-.

al 
pri

marul localității Bornem,
oameni de cultură, un 
numeros public.

CAIRO 6 (Agerpres). — 
In cadrul manifestărilor 
consacrate celei de-a 
60-a aniversări a formă
ri; statului național uni
tar român; televiziunea 
egipteană a prezentat o 
emisiune privind arhi
tectura, construcțiile in
dustriale, social-culturale 
și dg locuințe în Româ
nia. Programul a inclus, 
de asemenea, filmul ro
mânesc „Casele, prietete 
nele noastre". I

Situația
TEHERAN 6 (Agerpres).

— Duminică ' noaptea, 
•premierul Iranului, Sharif 
Emanii, a demisionat — 
anunță agențiile interna
ționale de presă, hotărîre 
comunicată șahinșahului 
la încheierea unei zile în 
care tensiunea socială in
ternă a atins cote maxi- 

. me. La Teheran au avut 
soldate 
în car- 

nord- 
unde 

hoteluri

loc manifestații 
cu mari distrugeri 
tiarele de vest și 

. est ale capitalei, 
bănci, magazine,

TV,
9,20

A- 
mai 
prin 
pri-

coniu- 
și. or- 

im
una 

..Eclucatia fizică 
și schimburile sportive 
între tineri" propusă de 

, Argentina. România fi
ind coautoare la . ambele 
documente.

și numeroase cinemato
grafe âu fost incendiate. 
Forțele de ordine, pentru 
a evita noi victime, nu au 
intervenit.

Șahinșahul Iranului l-a 
numit premier pe genera
lul Ghplani Rezș / Azhari, 
șșful .Marelui Stat Ma
jor al armatei.

Intr-un mesaj radiodifu
zat către națiune — infor
mează agențiile de presă 
— șahinșahul Iranului a 
adresat, luni, Un apel la 
calm. .

Tratativele de la Washington
• Continuă întîlnirile delegațiilor. • „Egiptul nu intenționează să în
cheie un acord separat cu Israelul, ci caută o reglementare globală".

WASHINGTON 6 (Ager
pres). — La Washington 
au . continuat, duminică, 
negțjciîeriie tripartite pri
vind’ încheierea tratatului 
de pace între Egipt și Is
rael. Purtătorii) de cuvînt 
oficial al negocierilor, 
George Sherman, a de
clarat că inițial s-au. în- completarea anexei 
tîlnit delegațiile S” 4 
Egiptului, conduse -de 
cretarul de stat Cyrus progrișe'
Vance și, respectiv, de

I 
I
I 
I
I 
I
I 9,00 Teleșc’oală.I Aspecte de la parada ' I militară și demonstra
ția’ oamenilor muncii..

Icu prilejul celei de a I 
61-a aniversări a Ma- I

I rii Revoluții Socialis- I 
te din Octombrie. | I Transmisiune directă
de la Moscova. 10,10 

IDe la creatorul ano
nim la creația enesci- 
ană. 10,25 Panoramic.

I11,00 Roman-foileton l 
Putere fără glorie - —■

‘episodul .11. 11,50 In 
> si negru. 12.40 Te-

jlex. 16.00 Telex-, 16,05 
Teleșcoală. 16,35 
de limba engleză.
Publicitate. 17.10 

I na. Documentar.
I La volan. 17,45
| televiziunii
I 19.20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 19.50 La- 
ordinea zilei în econo
mie. 20,05 Oameni și

' fapte : „Strada mare". 
I 20.25 Seara televiziunii
I sovietice — film ar’tis- • 
I țic ; „Explozia albă". I 
. Premieră TV. 21.15 Do-

cunmn’ar TV 22 00 Me- I 
Ipdij d;n comoara fol- * 
clorului nostru. 22,20 1 
Telejurnal.

£

r'

dintre cele două partide, 
țări și popoare, precum .și 
ou privire la unele dies- . 
tiuni de interes comun.

LA VANCOUVER, IN 
.CANADA, s-au încheiat 
/duminică lucrările . celui 
de-al XlV-le.a Congres ;jL 
Internaționalei Socialiste. 

.Documentele adoptate se 
pronunță/ pentru instau
rarea „unei noi ordini e- 
conomico mondiale" și pen
tru/„reformarea sistemului, 
monetar international". în 
special în favoarea 
voltărîî economice a 
rildr cu resurse ‘ reduse, 
precum și pentru „prote
jarea/ pe termen lung 
resurselor energetice" 
împiedicarea risipirii 
cestora.

de la Washington. Musta
fa Khalil a subliniat că • 
„reglementarea globală 
aste aceea care ține sea- 
rna de/' dropUifile; leg:time 
ale poporului palestinian" ■ 
și că „problema nu va li 
soluționată fără regle
mentarea chestiunii pa
lestinienilor, din Cisiorda
nia Și Gaza".

'/.: WASHINGTON 6 (Agor- 
pres) —‘ Delegațiile egip
teană . și israeliană, la ne- 
gode.rile tripartite de 
Washington pentru 
ierea unui tratat 
egipteano-ișrâelian 
în.tîlnit luni la 
„Madison" - din’ 
S.U.A., transmite 
M.E.N. Au continuat 
cutarea punctelor de acord 
la care s-a ajuns în ulti
mul timp, referitoare la 
data retragerii israeliene 
din Sinai, precizează agen-

. mise delegației egiptene ția M.E.N.

ministrul apărării al R.A.E., 
Terik Kamal Hissaii All, 
cărpra,..li s-a alăturat ul
terior delegația Israelu
lui’ în frunte cu ministrul 
de externe. Moșlie Dayan. 
Cete trei delegații— a pre
cizat purtătorul de .cu
vînt s-au „apropiat de 

nemi- 
S.U.A. și litare" la tratatul de pace

se- și „au făcut, de asemenea,
-------- jn ce privește 
anexa militară. Totodată, 
delegațiile au căzut de a- 
cord să se întîlnea-scă, din 
nou, luni..

CAIRO 6 (Agerpres). — 
Primm ministru egiptean, 
Mustafa Khalil,' a decla
rat -— potrivit agenției 
M.EiN. — că „Egiptul nu 
intenționează să încheie 
un acord separat cu Isra
elul, ci caută o reglemen
tare globală't. Instrucțiuni 
precise în aeesl sens, a 
precizat ei, vot li traiw-

la
înche- 

de pace 
s-au 

hotelul 
capitala 

agenția 
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curs
17,05 
Vie-
17,30 

Seara 
sovietice.

RADIO

13,00 De la 
3. 15,00 Clubul
rioșilur. 16,00 Radio
jurnal. 16,20 Coordonate 
economii e. 16,10 Noi 
înregistrări dt- muzică 
ușoară. 17,00 Buletin de 
știri. 17,05 Te apăr și 
te cînt, patria mea. 
17,30 Voci, orchestre, 
melodii. .18,00 Orele sc
rii. 20,00 Concertul sus
ținut dz- corul „Gavril 
Musicescu" al Filărmo- 
nieii „Moldova". 21,30 
Memoria pămîntulT-i 
românesc. 22,00 O zi 
îiîtr-o oră. 23,00-5.00 
Non stop muzical noc
turn

a
și 

a-

IN REPUBLICA POPU
LARA ANGOLA A FOST 
CREAT Ministerul Indus
triei Petroliere, măsură de 
mare importanță pentru 
dezvoltarea în \. continuare 
a economiei angoleze, în- 
trucît petrolul este princi
pala bogăție naturală- a 
acestei, țări: peste 60 la- 
sulă . din încasările 
tare, .ale Angolei 
din exportul ; de 
Numai urnii t 
gol a au f ps T 
milioane tone petrol.

valu- 
provin 
petrol ■ 

reeiit în - An
extrase 8,2

Bagdad

încheierea lucrărilor Conferinței arabe
la nivel înalt

(Agerpres). 
s-au înche- 
Conferinței 

înalt la ca
de

Mica publicitate
VIND casă 3 camere și 

dependințe, garaj, strada 
Stadionului 26, I.onea 
(675). —’/ •••'-.

PIERDUT diplomă de .8 
clase pe numele Hârsanyi 
Etelka, an școlar : 1973/ 
1974, eliberată de Școa
la generală nr. 4 Petroșani. 
Se declară nulă. (673).

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vîr- 
lănuța loan, eliberată 
Preparația Coroești. 
declară nulă. (670). ‘/

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vîr- 
lănuță Elena, eliberată de 
Preparația Coroești. Se 
declară nulă. (671).

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele ■ 
binarii A riști că, -eliberată 
de E.T. Petroșani. Se de
clară nulă. (672). ..

■ : PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Onițîu 
Dan. eliberată de Prepara
ția Coroești, Se declară 
nulă. (674).

Camp David și acțiunile 
viitoare ale țărilor arabe 
— informează agențiile 
INA și MEN. Potrivit sur
selor citate, documentele 
reuniunii arabe ia nivel 
înalt urmează a fi date 
publicității.

BAGDAD 6 (Agerpres). 
La Bagdad, președintele 

'Irakului, Ahmed Hassân 
Al-Bakr, și președintele 

âu 
examinat, în cadrul unei 
întîlniri, măsurile de dez
voltare a relațiilor 
rale și actualele 
din lumea arabă 
mează 
de presă INA.

do 
Se ■

BAGDAD 6
— La Bagdad 
iat lucrările 
arabe la nivel 
re au luat parte șefi
stat Și de guvern sau re
prezentanți ai acestora din 
țările membre ate Ligi A- 
rabe, cu excepția R.A. E- 
gipt, care nu a fost invi
tată.
■ In ședința de duminică ._____ -
seara, conferința a adop- Siriei, Hafez AI-Assad, 
tat declarația finală și o 
serie de rezoluții in care 
sint expusa pozițiile ța
rilor participante față de 
situația din Orientul Mij
lociu după semnarea 
eordurilor-cadru de

a- 
la

bilațe- 
evoluții 

infor 
agen.ția irakiană
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