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Reușita 
unei brigăzi

In cele numai cîteva 
zile care s-au scurs din 
această lună, sectorul 
III al I.M. Petrila a de
marat bine în ceea ce 
privește realizarea sar
cinilor de plan. Produc
ția suplimentară extra
să în luna noiembrie se 
ridică la 130 tone de 
cărbune. Plusul înregis
trat s-a obținut pe sea
ma sporirii productivi
tății muncii, cele mai 
bune rezultate în acest 
sens avîndu-le brigada 
cunoscutului frontalist 
Florea Mionici, precum 
și brigăzile conduse de 
Ion Moldovan 
lă Jurcan, de 
jele cameră.

Cu aceste
sectorul III se situează 
în fruntea întrecerii 
dintre sectoare.

• UN PREABATAJ 
EXECUTAT IN AVANS 
CU O DECADA

• DEPĂȘIREA PRO
DUCTIVITĂȚII MUN
CII PLANIFICATE CU 
33 LA SUTA

O ^brigadă a înaltei 
productivități", din sec
torul II al I.M. Dîlja, 
condusă de Augustin 
Santo a reușit o perfor
manță remarcabilă în 
pregătirea viitoarelor 
capacități de producție 
aie sectozti'ui. Brigada 
a executat preabatajul 
direcțional al abatajelor 
nr. 6—8 în avans cu o 
decadă, depășind princi
palii indicatori planifi
cați — producția de căr
bune rezultată din ex- 
cavare și productivitatea 
muncii — cu 335 tone 
și, respectiv, 33 la sută. 
Șe cere evidențiat din 
activitatea celor patru 
schimburi ale vrednicu
lui colectiv — alcătuit 
în mare parte din tineri 
— conduse de minerii 
Vasile Alexandru,
Gheorghe Topor, Dumi
tru Miron, Alexandru 
Măgăran — că brigada 
este caracterizată prin 
ordine și disciplină, în 
tot cursul lunii trecute 
neînregistrîndu-se nici 
o absență nemotivată.

<Oă utț&r mărit
Exploatarea de trans

port auto Petroșani, a 
fost dotată cu încă 6 au
tobuze de mare ca
pacitate, confortabile. 
După efectuarea rodaju
lui, ele vor intra în cir
culație îmbunătățind sim
țitor transportul de că- 

■ lători din Valea Jiului. 
I (C.G.)

♦----------- -
I Intre numeroasele mo- 
l dernizări gîndite și rea-

11,30, posturile d« radio, șiAstăzi, în jurul orei 
televiziune vor transmite direct ceremonia sosirii pre
ședintelui federal al Republicii Austria, dr. Rudolf 
Kirchschlager care, împreună cu doamna Herma 
Kirchschlager, va face, la invitația președintelui Re
publicii Socialiste România, tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, o vizită 
de stat în țara noastră.
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viitorul centru civic 
al municipiului se îm
bogățește cu un nou 
bloc turn cu spații Co
merciale la parter.

Foto : Ion LEONARD

NUMĂRĂTOARE INVERSĂ PE ȘANTIERELE 
«CONSTRUCȚIILOR DE LOCUINȚE

Dintr-un bloc cu parter 
și patru etaje, care în fi
nal va avea șapte scări, 
pentru anul acesta au fost 
prevăzute să se predea 
patru. Adică, în total 57 
de apartamente, exact cit 
mai au de realizat cons
tructorii din Petrila pen
tru a-și îndeplini planul a- 
nual. Trebuie să precizăm 
că termenul de predare 
este 15 decembrie a.c. Se 
pune deci întrebarea : sînt 
create toate condițiile pen
tru ca blocul 55 să fie pre
dat la timp ? Pentru a ne 
edifica, facem împreună
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fabricii de tricotaje.i.a iiiodeniele utilaje din .secția de eonfecți. 
lucrătoare pregătesc o variată gamă de articole vestimentare.

■Foto : Ion LICIU

tinerele

lizate de colectivul 
nei Lupeni se înscrie 
introducerea, pînă 
sfîrșitul acestei, luni,

mi- 
Și 
la

0A.1J. ctLCDtVl, lUlll, IU

circuitul de transport de 
la suprafață, a culbutoru-

Prin această 
se va asigura . 

de 
schimb, cu 

vagonete.

lui dublu, 
măsură 
creșterea capacități; 
culbutare, pe 
peste 1000
(I.M.)

—---------
O înfățișare 

primit blocurile de 
cuințe din strada Cons
tructorul în urma acțiu-

nii de reparații la fațade 
încheiată de curînd de 
secția Petroșani ' a 
E.G.C.L. Au fost izolate 
terase, înlocuite jgheabu
rile și burlanele uzate, 
reparată- tencuiala și apli
cate spoieli în 
cute. (T.V.)
❖------------

„Pe urmele 
noștri“ a fost
cursiei la care au parti
cipat, sîmbâtă și dumini
că, 40 de elevi de la Șeoa-

culori plă-

strămoșilor 
tema ex-

Planul se poate realiza, 
dacă vom
mafetrul 

Valentin Chira, 
orizont al locurilor 
muncă din șantier. -

Din cele patru scări
flate în lucru, două sînt 
într-Un stadiu avansat de 
execuție, existînd posibili
tatea ca pînă la 30 noiem
brie să fie finalizate. Este 
vorba de tronsonul CD diin 
elemente prefabricate. Sînt 
aproape încheiate lucrările 
de finisaj la interioare. 
Mai sînt de executat lu
crări de zugrăveli, mozai
curi, șapă și, bineînțeles, 
covorul de linoleum, care 
va fi pus în final. La aces
tea lucrează într-Un ritm 
intens echipa de mozaicari 
condusă de Dumitru Ne- 
goiță.

Concomitent se lucrează 
la fațadă, cea posterioară 
fiind deja terminată, ur- 
mînd ca în viitoarele săp- 
tămîni să șe termine și 
fațada superioară. De fapt, 
la scara a patra, unde lu
crează echipa condusă de 
Paul Cojoca.ru, nu va du
ra mai mult de 3—4 zile 
pînă la încheiere. La scara 
alăturată va trebui să se 
mai aștepte cîtva timp, e- 
vident nu prea îndelungat, 
pînă eînd macaraua va 
efectua toate operațiile de

mutare a panourilor și 
pLanșeelor depozitate în 
preajma blocului, necesare 
tronsonului AB, aflat 
faza de glisare. După 
ceasta perioadă de 
mult o săptămână, se 
dezafecta spațiul necesar 
montării schelei pentru a- 
tacarea fațadei superioare 
la scara C. După tencuieli- 
le exterioare, vor 
doar , retușurile.

urma 
întrucît 

au fost luate deja măsuri 
pentru 
ilor de 
cului e 
Și apa 
mai fi

asigurarea condiți- 
iarnă. Izolația blo- 
făcută. căldura ca 
sînt asigurate. Ar 
canalizarea pluvia

lă și menajeră, dar 
nu poate fi terminată 
din cauza menținerii ma
caralei pe vechiul loc. Pî
nă atunci, canalizarea va 
fi amenajată pînă în preaj
ma blocului, astfel încît la 
momentul potrivit să 
definitivată, fără însă 
întârzia terminarea 
două tronsoane
planificate pentru 30 no
iembrie.

care
tot ..

fie
a 

celor
(C și D)

Constantin IOVANESCU

• (Continuare in pag. a 2-a)

Nota 10 la activitatea 
productivă

— Scrisoare de mulțumire pe adresa 
Institutului de mine —

—
la generală nr. 6 Petrila. 
Organizată în întîmpina- 
rea aniversării a 2050 de 
ani de la constituirea sta
tului dac centralizat 
independent, excursia 
prilejuit cunoașterea
nor monumente și muzee 
de la Țebea, Oradea, 
Cluj-Napoca, Alba Iulia.
(R. Filipini, coresp.)
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vă informăm

Pentru a deveni valoa
re socială autentică, om 
în adevăratul sens al cu- 
vîntului, tînărul are ne
voie de educație. Școala 
a fost și este locul unde, 
paralel cu însușirea cu
noștințelor, se învață și 
sensul expresiei „a, . fi 
om“. Sîntem oameni ade- 
vărați prin comportamen
tul nostru de fiecare cli
pă, în școală, familie, so
cietate, muncă.

De această recunoaștere 
a valorii pe care ți-o dă 
munca s-au bucurat cei 
23 studenți ai anului III 
de la Facultatea de mine 
— F. Iuhas, P. Doroftei, 
P. Bîlcoi, M. Olaru, M. 
Ștefan, Gh. Cioară, M. 
Drenciu, I. David, N. Do- 
brițoiu, C. Herța, M. 
Lucaci, E. Pirtea, I. Găvan,

N. Bețivu, I. Dumitrescu, 
L. Mestecan, I. Lepădă- 
tori, T. Sîrbu, C. Barta, 
A. Domokoș, I. Dobre, H. 
Puiu, I. Petri — care au 
participat în vacanța de 
vară ia activitatea pro
ductivă de pe șantierul 
național al tineretului or
ganizat în cadrul Combi
natului minier Oltenia. 
Toți studenții au primit 
nota 10 pentru activitatea 
depusă. Nota 10 și pentru 
activitatea de educație 
desfășurată de Asociația 
studenților comuniști'.

Sugestivă este, în a- 
ceșt sens, scrisoarea de 
mulțumire a conducerii 
Combinatului minier Ol-

i. uifAleanU

(Continuare in pac. a 2-a)

Cojoca.ru
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Secvențe culturale • Secvențe culturale
Marginalii la

Atît pentru amatorul ă- 
vizat cit și pentru vizita
torul de ocazie, întâlnirea 
eu exponatele „Bienalei 
’78“ de artă fotografică, 
găzduită de clubul sindica
telor din Lupeni, prileju
iește nu numai participarea 
ia un autentic act de cul
tură, ci și o vibrantă ple
doarie pentru locul aces
tei întâlniri in ierarhia ar
telor. Expozanții au sur
prins cu obiectivele apara
telor de fotografiat ima
gini de o rară frumusețe, 
din cele mai diferite col
țuri ale țării, imprimînd 
aceste; ’întîlniri a frumo
sului elevat cu publicul, o 
înaltă ținută artistică. Fo
tografi amatori și consa- 
erați au selectat pentru a- 
eeastă expoziție imagini e- 
unoționante din realismul 
cotidian, au meșteșugit 
compoziții cu un evident 
rafinament artistic pe ca
re le-au transpus, apoi, pe 
hîrtia fotografică alb-negru 
sau color cu deosebită a- 
curatețe plastică, măiestrie 
ți respect pentru frumosul 
■nealterat.

In afara oricăror inten
ții de gradare a valorilor 
artistice expuse trebuie să 
menționăm pentru publicul 
amator al genului că por
tretele semnate de Mircea 
Faria (București) degajă 
un pronunțat efect pictu
ral. Instantaneele lui Dan 
Călinescu (Craiova) imor
talizează perfect dinamica 
și substanța clipei în ca
re și-a declanșat aparatul. 
Copacii lui Istvan Ldrincz 
(Cluj-Napoca) prin monu
mentalitatea Și plastica i- 
maginii pădurii împietrite, 
gparcă sînt decupați dintr- 
un basm al vîrstei co
pilăriei. Peisajul intitulat 
„Brazdă din Hunedoara", 
semnat de Nicu Doru Ge- 
tep (Craiova, deținătorul 
unu; premiu I al expoziției) 
este mai mult decît se de
finește prin gen, este o vi
brantă frescă a industriali
zării noastre socialiste. A- 
semenea radiații emoționa
se se desprind și din peisa
jul „Spre cota finală", rea

Fotografia noastră (făcu
tă în 16 octombrie a.c.) re
dă imaginea uneia din cele 
trei (numărate de condu
cerea U.M.T.C.F.) construc
ții aproape identice, toate 
aflate în aceeași stare pe 
strada Uzinei din comuna 
Aninoasa. Cele trei grupuri 
de locuințe reprezintă mij
loace fixe în care 
U.M.T.C.F. Deva a investit 
multe mii de lei. Deși des
tinate satisfacerii unor ne
voi sociale, de cazare, pen
tru că sînt, după cum se 
poate vedea case, nu au 
fost locuite niciodată, lip-. 
Sindu-le instalațiile elec
trice și dependințele. Sînt 
insă dotate cu sobe de te
racotă și, eu toate acestea, 
nu au fost și nu sînt lo
cuite. Abandonate înainte 
de a fi terminate și apoi 
uitate, cele trei construcții 
au devenit ținta unor dis
trugeri prezentând acum un 
tablou dezolant. Cu aproa
pe toate sticlele de la fe-- 
restre și uși sparte, cu uși 
■forțate de locuitorii clan
destini. ocazionali, ori de 
răufăcători, cu acoperișuri
le și pereții purtând am
prente de degradare, cele 
trei construcții prevestesc 
irosirea unor însemnate su
me de bani. De ce au fost 
construite ? De ce au fost 
amplasate pe strada Uzi- 
»ei din Aninoasa, într-un

lizat de Victor Boldîr (Cra
iova, Un alt premiu I). Nu 
este de mirare că cei care 
au coborît măcar o singu
ră dată în adîncurile mi
nelor zăbovesc mâi mult 
în fața portretului realizat 
de Alexandru Varga (Lu
peni), intitulat foarte pate
tic și sugestiv „O țigară 
după .șut" (premiul special), 
'l'itul și subiectul. portre
tului, fidelitatea și poezia 
momentului surprins de 
autor țin loc de orice co
mentariu.

Numărul mare de ' expo
zanți și spațiul restrins re
zervat acestei consemnări 
care intenționează în pri
mul rînd să comenteze 
succint acest eveniment 
din viața artistică a Lu- 
peniului, obligă totuși să 
relevăm lucrările de cele 
mai diferite genuri, tema
tici și tehnici de execuție 
semnate de Cornel Dorin 
Gelep (Craiova), Gașpar T6- 
rok, Sigismund Balint și 
Zoltan Haragos (Tg. Mu
reș), Mihai Fragopol 
(Arad), Ioan Flori și 
Francisc Nemeth (Lu
peni), Emil Zavazal 
(Brașov), Ștefan Csontos 
(Oradea), Virgil Nastasi 
(Brașov, un premiu spe
cial) care au contribuit la 
reușita acestui autentic c- 
venlment cultural-artistic 
din viața orașului gazdă, 
au stârnit vii emoții și e- 
cou în acel compartiment 
al conștiinței care oricînd 
este gata s& vibreze fasci
nat la vederea frumosului.

. T. KARPATTAN

Nota 10 la
(Urmare din pag. I)

tenia în care se spune : 
„Studenții I.M.P. care 
și-au desfășurat activita
tea la noi au confirmat 
încă o dată că munca es
te o adevărată școală de 
educare comunistă a ti
neretului, cu această oca
zie dovedindu-se pe de- 

VA INVITAM... pe strada Uzinei din Aninoasa
punct atît de dosnic, prac
tic fără căi de acces pen
tru mijloace rutiere cînd 
U.M.T.C.F. are activitate 
în satul Iscroni, situat, du
pă cum se știe, l.a câțiva 
kilometri ? De ce au fost 
abandonate înainte de a 
fi terminate și pînă la ur
mă părăsite ? La toate a- 
eeste întrebări am dorit să 
aflăm răspunsuri de la 
factorii competenți. La fa
ța locului au fost invitați 
tovarășii Ioan Vreja, se
cretarul Consiliului popu
lar al comunei Aninoașâ și 
sublng'i norul Alexandru 
Darciuc, șeful secției din

— Pentru a cita oară 
vă aflați în fața publicu
lui din Vale, stimate Va- 
leriu Sterian ?

— In iarna anului tre
cut am cîntat tot pe sce
na acestei case de Cultu
ră, în compania formației 
timișorene ..Progresiv

10 minute cu interpretul 
de muzică folk 
Vaieriu Sterian

T.M.“
— Și acum la subiect. 

Ce înseamnă pentru dum
neavoastră muzica folk 1

— Să știți c-ă nu mă 
hazardez în a da defini
ții. Ceea ce cînt, eu con
sider a fi muzică cu un 
mesaj expres, transmis 
tinerilor și totodată ce
lor vîrstnici.

— Cum ați ajuns la 
muzica folk? <

— Debutul l-am făcut 
la Casa de cultură a stu
denților din București, 
încă din primul an de 
studenție, la Facultatea 
de psihologie. înainte fu
sesem toboșar intr-o for
mație, dar am schimbat 
tobele cu chitara; Mi-a 
trebuit totuși foarte mul
tă muncă și... ambiție. 
Mi-am impus de la înce
put un stil personal și am 
căutat să aduc ceva nou 
în muzica tânără, ceea ce 
cred că am reușit.

— Pe care dintre com
pozițiile dumneavoastră 
o credeți cea mai reușită?

— Personal, îmi plac

activitatea
plin că tinerii studenți 
știu să trăiască și să 
muncească în chip comu
nist și că vor deveni ca
dre de nădejde pentru 
industria noastră minie
ră".

Se cuvine' să-i felicităm 
și să considerăm efortul 
lor ca o promisiune fă-

Iscroni a U.M.T.C.F. I-am 
ascultat, ț.,'L •.

loan Vreja : Nu cunosc 
de ce aceste construcții au 
fost amplasate în Aninoa
sa și într-un loc atît de 
incomod,nepotrivit destina
ției. In ce ne privește, nu 
putem încărca inventarul 
de bunuri gospodărite de 
consiliul popular cu ase
menea mijloace fixe deter
minate și deja degradate.

Subing. Alexandru Dar
ciuc : Voiri lua măsurile 
care cad în competența 
conducerii secției, cît mai 
repede eu putință pentru a 
se evita producerea de pa
gube.

Printre măsurile luate o- 

toate. Totuși, parcă pie
sa „Nopți", care acum 
șapte ani a fost premiată 
la un festival de muzică 
folk și care este mereu 
cerută oriunde mă aflu, 
o simt la fel ca atunci 
cînd am cîntat-o pentru 
prima dată. Pe discul

L.P., care în prezent se 
află în fază de mixaj la 
„Electrecord", am zece 
piese, opt noi și două mai 
vechi, Una din cele opt 
o voi cînta și astă-seară. 
Ea se cheamă „Ardeal".

— Planuri de viitor ?
— Jn special turnee 

prin țară' și străinătate, 
pentru care, în paranteză 
fie spus, mă pregătesc a- 
siduu. Apoi discul long- 
play, primul meu album, 
care va apare, în aprilie 
anul viitor.

— O întrebare, la care 
n-aș vrea să renunț. Cum 
se împacă psihologul cu 
muzica ?

— Bine. Intre psiholo
gie și muzică eu văd o 
îmbinare perfectă, muzi
ca definind omul, educa
ția sa morală, deci ea ne 
exprimă întrutotul.

— In încheiere, cîteva 
cuvinte pentru publicul 
petroșănean.

— Să iubească mereu 
muzica.
Convorbire consemnată 

de Gheorghe OLTEANU

productivă
cută țării și partidului, 
ca un angajament lucid 
și ca o invitație pentru 
toți tinerii la profunzime 
și vis creator, la poezia 
muncii entuziaste, la e- 
roismul conștient al ges
turilor și faptelor, ea o 
lansare sigură și clarvă
zătoare în timp, în viitor.

perativ de conducerea sec
ției din ' Iscroni a 
U.M.T.C.F. a figurat și a- 
nunțarea, mai bine zis in
vitarea directorului Unită
ții de mecanizare, trans
porturi' și construcții fo
restiere din Deva, ia Ani
noasa, spre a se convinge 
la fața locului, de starea 
construcțiilor la care ne 
referim. Am avut astfel 
prilejul să aflăm și modul 
în care considera necesar 
să acționeze conducerea u- 
nității, respectiv tovarășul 
Nicolac Socaciu, directorul 
ILM.T.C.F.,1 care ne-a de
clarat:

— Am repartizat o ladă 
de geamuri secției de la

Centrul de calcul al C.M.V.J. Operatorul la calcu
latoare electronice Carol Szasz execută prelucrarea 
automată a datelor. Foto : Gh. OLTEANU

Constructorii 
dau asigurări

• (Urmare din pag. I)

Dacă la aceste tronsoa
ne situația se prezintă bi
ne, alături, la celelalte, lu
crările stau ceva mai rău, 
deși primim asigurări că 
blocul nu va întârzia. La 
tronsonul B s-au montat 
pînă în prezent parterul 
și primul etaj, celelalte 
trej urmînd să se ridice 
pînă Ia sfîrșitul lunii și să 
se pună chiar acoperișul 
și izolația necesară. „Am 
putea lucra concomitent și 
la interioare — ne spunea 
maistrul Valentin Chira —, 
dar, deocamdată, echipele 
repartizate mai au de' lu
cru la blocul 50A din Pe
troșani.. Adică predarea în 
termen depinde de mișca
rea de oameni în cadrul 
șantierului. Chiar și la 
tronsonul A, unde nu e 
încheiat decît parterul, 
vom reuși să ne încadrăm 
în grafic, dacă, așa . cum 
am spus, vom avea echi
pele necesare și, mai ales 
dacă piesele prefabricate 
ni se vor aduce la timp. 
Transportul ne mai dă încă 
de furcă",

Iată deci că, din nou 
finalizarea unui obiectiv e 
condiționată de cauze care 
nu depind de punctul de 
lucru respectiv, însă pe

Iscroni Și deoarece tâmpla
rul întreprinderii noastre 
este bolnav, vom plăti un 
alt meseriaș pentru a pu
ne sticlele la geamurile 
celor trei grupuri de lo
cuințe. Totodată, am dispus 
ca ele să fie închiriate ori 
vîndutc, bineînțeles cu for
me legale.

In urma acestor asigu
rări ne-am format convin
gerea că se vor lua măsuri 
eficiente, că avansarea dis
trugerilor la construcțiile 
din Aninoasa ale
U.M.T.C.F. va fi oprită, că 
vor fi reduse pagubele.

Răgazul solicitat de con
ducerea unității din Deva 
și a secției din Iscroni 
pentru aplicarea măsurilor 
preconizate sa dovedit în
să, așa cum- o demonstra 
situația celor trei grupuri 
de locuințe, după mai bine 
de două săptămîni de la 
invitarea factorilor men
ționați la fața locului, o 
vorbă goală. Am dorit să 
fotografiem starea barăci
lor în cauză după aplica
rea măsurilor stabilite. Din 
păcate, nu s-a întâmplat 
nimic. Motiv pentru care 
invităm din nou conduce
rea U.M.T.C.F. Deva la A- 
ninoasa. Sau se așteaptă 
să invităm Curtea superi
oară de control .financiar...

T. țAțArcA . 

care șantierul 2 Petrila Ie 
poate soluționa. Avem în 
vedere aici o mai bună re
partizare 'a formațiilor de 
lucru, în așa fel îneît să nu 
se creeze goluri în activi
tatea de construcții. Cît 
despre ritmicitatea aprovi
zionării cu prefabricate, 
constructorii din • Petrila 
fac un nou apel la adre
sa S.U.T. Livezeni, ■ să-i a- 
jute, înțrupît piesele sînt 
în poligon, numai mașinile 
să facă față. Aceasta de
oarece colectivul de cons
tructori este hotărît ca la 
Petrila nici ;un apartament 
șă nu rămîijă restanță pen
tru anul viitor, pentru ca
re au un plan mobilizator 
dar s-au luat măsuri încă 
de pe acum în vederea a- 
tacării lucrărilor planifica
te.

...Și dacă sărea 
blocul iu aer ?!

Oamenii, pentru că sînt 
înțelegători, trec multe cu 
vederea. Spre exemplu, 
înțeleg de ce întârzie livra
rea buteliilor pentru ara
gaz, chiar și atunci cînd au 
comenzi de o săptămînă, 
două sau... chiar mai mul-' 

■-..te, și mai ales cînd pri
mesc și explicații de genul: 
„Nu sînt în depozit" sau 
„A sosit vagonul cu bute
lii în Vulcan, dar abia a- 
cum îi servim pe cei din 
luna trecută" ș.a.m.d.

Nu înțelegem însă de ce 
în cazuri deosebit de gra
ve nu se acționează cu 
promptitudine. Iată un a- 
semenea oaz :

Vineri, 3 noiembrie, dis
tribuitorii onorează co
manda pentru apartamen
tul 7, blocul 4, de pe aleea 
Pinului din Petroșani. Nu
mai că... butelia avea o 
fisură chiar la îmbinare, 
la sudură. Alarmat locata
rul anunță imediat stația 
PECO din Petroșani, dar... 
pînă luni, 6 noiembrie, nu ' 
se prezintă nimeni. 
Noroc că omul, fiind un 
specialist al C.C.S.M., a 
luat măsuri de protecție a 
apartamentului și imobilu
lui. In cele din urmă, a 
fost nevoit să golească bu
telia de întregul conținut’ 
lichid pe un maidan.

Să mai spunem ce se pu
tea întâmpla dacă omul nu 
era prevăzător ? : Inutil. 
Toată lumea știe ce peri-, 
col reprezintă o butelie 
din care se scurge conți-' 

. nutul, dar se pare că doar 
distribuitorii nu cunosc a- 
cest lucru, pentru că dacă 
îl cunoșteau și n-au inter
venit, atitudinea nu poate 
fi calificată decît irespon
sabilă. Drept pentru care 
cerem forurilor în drept 
sancționarea exemplară a 
celor vinovați și stabilirea 
de măsuri caro să facă im
posibilă repetarea unor a- 
somenca nereguli. (D.G.).
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PREGĂTIRILE DE IARNĂ
între ce sînt și ce trebuiau să fie

La jumătatea toamnei, în plin sezon re
ce, am întreprins un raid prin cîteva între
prinderi economice din municipiul nostru in 
cadrul căruia am urmărit stadiul în care se 
găsesc pregătirile de iarnă, modul în care 
au fost îndeplinite măsurile stabilite pentru 
asigurarea condițiilor necesare desfășurării 
normale a activității economice și sociale 
pentru sezonul rece.

Contractele neonorate 
nu tin de cald

ta S.S.H. Vulcan con- în curs de finalizare. „Stăm . 
sultăm planul pregătirilor
de iarnă împreună cu su-b- 
ăngiinerul Emeric Gergely, 
șeful secției și Ion Ghiță, 
șeful serviciului adminis
trativ. Intr-adevăr, pregă
tirile au început de timpu
riu. Repararea acoperișului 
la toate atelierele s-a făcut 
încă din vară, zugrăvirea 
și completarea cu geamuri 
a secției, de asemenea. Ac
țiunea de conservare a u- 
nor materiale este pe ter
minate. Nici cu stocurile 
nu se stă rău. Sînt asigu
rate, de pildă, pentru ate
lierul de forjă 5 tone căr
bune și 2 tone ' păcurină 
necesare pe timpul iernii. 
Este deja asigurată, prin 
contractul încheiat cu E.C. 
Mintia, Deva (Termocentra
la Vulcan) și energia ter
mică. Sînt și rămîneri în 
urmă. Nu este asigurată 
însă încălzirea secției. 
Punctul termic nu este 
terminat. De fapt, lucră
rile au început aici încă 
din aprilie a.c., dar nu sînt 
gata nici pînă în prezent. 
Timp de 6 luni s-a lucrat 
cu „'încetinitorul". Motive 
și argumente, justificatorii 
sînt destule. Dar un lucru 
trebuie reținut. Cu moti
vații nu se poate crea mi
croclimatul necesar desfă
șurării în bune condiții a 
procesului de producție. 
Sînt asigurări, dar nu din 
partea I.U.M.P., cei care 
trebuiau să finalizeze de 
mult timp lucrarea, că în 
cîteva zile și la S.S.H. Vul
can va fi căldură.

De la in>g. Ion Crețu, in- 
.. ..ginefîil șef al I.R.I.U.M. 
f Petroșani aflăm că și la 

celelalte secții ale între
prinderii, pregătirile de 
iarnă au demarat încă din 
perioada timpului călduros. 
Modul de rezolvare a tu
turor lucrărilor a fost a- 
nalizat în lun,a octombrie 
într-o ședință a C.O.M. din 
care s-a desprins faptul că 
multe dintre lucrările pre
văzute în plan s-au termi
nat, chiar înainte de ter
menele scadente, și că au 
mai rămas puține lucrări lexandria.

Un „IFRON" în „cîrje", vagonete, claie peste grămadă... Această este ima
ginea „pregătirilor" de iarnă din incinta Maleia a I.M. Livezeni.

destul de bine și cu sto
curile. S-au asigurat, de 
pildă, pentru atelierul me
canic -Livezeni cele 50 tone 
cărbune necesar pentru 
centrala termică. Se finali
zează în aceste zile lucră
rile de izolare a acoperișu
lui de la Atelierul „Varni- 
ța". Exceptînd situația cu 
încălzirea de la S.S.H. Vul
can, ce va fi remediată în 
cîteva zile, putem spune că 
la I.R.I.U.M. sînt efectuate 
pregătirile pentru iarnă" — 
ne spunea în continuare 
interlocutorul nostru, ing. 
Ion Crețu.

Din discuția avută cu; to
varășul Nicolae Lazăr, pre
ședintele comitetului de 
sindicat — cum arată și 
faptele — rezultă că și la 
I.U.M. Petroșani au fost 
luate din timp măsuri, ast
fel încît procesul de pro
ducție să se desfășoare nor
mal în sezonul rece. S-ău 
realizat multe din obiecti
vele prevăzute în progra
mul pregătirilor de iarnă. 
Amintim doar, cîteva : ve
rificarea și izolarea conduc
tei de apă potabilă, veri
ficarea și repararea punc
telor termice,. izolarea a- 
coperișurilor la unele secții, 
asigurarea stocului de com
bustibil- pentru iarnă. In 
general la I.U.M.P. lucru
rile stau bine.

Zicem în general, pentru 
că mai sînt și rămîneri în 
urmă la unele lucrări. Nu 
s-a asigurat încălzirea ha
lelor monobloc. Cauza : ne- 
livrarea la termen de că
tre I.A.I.C. Alexandria a 
celor patru baterii pentru 
aeroterme. La insistențele 
făcute de către beneficiar,' 
furnizorul a stabilit mai 
multe termene de livrare. 
Cert este Că, 'acum, cînd 
iarna bate tot mai insistent 
la ușă, încălzirea nu este 
peste tot asigurată. Se aș
teaptă oare noi termene de 
livrare a bateriilor cu pri
cina ? Sau se mai găsesc 
și alte soluții ? Redacția 
promite să intervină la A-

Progfamul pregătirilor 
de iarna, aflat în curs de 
aplicare la I.M. Livezeni 
cuprinde ample măsuri în 
vederea" reamenăjăfii incin
tei puțului nr. 2 Maleia 
pentru extracția cărbune
lui. Respectiv, pe aici ur
mează să se extragă de a- 
cum înainte o bună parte 
din producția zilnică a 
minei în condițiile în ca
re funcționarea normală a 
fluxului principal de ex
tracție prin incinta din Li
vezeni, este afectată de de
fecțiunile ivite la descen- 
soarele spre orizontul 300.

Așadar, incinta puțului 
2—Maleia constituie în 
perspectiva actualei ierni 
un „post? cheie" al extrac
ției cărbunelui pentru mi
na Livezeni. Cum este ei 
pregătit pentru sezonul re
ce ? Mai întîi, la altitudi
nea la care se află incinta, 
iarna și-a făcut deja sim
țită apariția prin mici nin
sori și înghețuri, . urmînd 
ca în cu.rind, mai repede 
decît în alte părți, anotim
pul frigului și zăpezilor

Deficiențe mărunte, dar care...
cupa rea preparatorilor de„Iarna nu ne poate găsi 

nepregătiți ’din moment ce 
noi am început pregătirile 
încă din luna iulie". Ex
plicația aparține ingineru
lui Traian Miclea, adjunc
tul șefului secției de pre
parare Corcești a I.P.C.V.J., 
pe care l-am rugat să ne 
informeze despre stadiul 
pregătirilor de iarnă. A- 
flăm astfel că cea mai ma
re parte a lucrărilor s-a 
încheiat. încă din a doua 
jumătate a lunii septem
brie, cînd a avut loc pri
ma analiză a stadiului pre
gătirilor de .iarnă, se rea
lizase aproape jumătate 
din ce s-a propus. Evident, 
atenția a fost concentrată 
în direcția urgentării lu
crărilor cu ponderea cea 
mai mare, cum ar fi revi
zia și repararea instalației 
de încălzire, etan.șarea ca
nalelor de apă, curățirea 
prizelor de captare a apei, 
închiderea spațiilor ce co
munică cu exteriorul, ca și 
alte asemenea lucrări cu. 
termen scadent la începu
tul sezonului rece/

Se poate aprecia că în 
prezent, din planul de mă
suri privind crearea con
dițiilor în vederea realiză
rii planului de producție 
pe perioada de iarnă 
1978—1979, care cuprinde 
67 de poziții, cu termene 
și responsabilități precise, 
repartizate colectivelor din 
toate atelierele secției, s-au 
realizat peste două treimi 
din lucrări. De asemenea, 
sînt încheiate sate sînt în 
stadiu de finalizare chiar 
unele lucrări cu termen 
scadent în luna decembrie, 
ceea ce demonstrează preo- 

să se instaleze pentru o 
lungă perioadă de timp. 
Aspectul de ansamblu al 
incintei, deloc satisfăcător. 
Tînărul subinginer Dionisie 
Nădășan, de la sectorul 
transport al minei, împreu
nă cu care am urmărit 
problemele care ne intere

Ritm lent, pagube mari
sau, a trebuit să recunoas
că justețea unei asemenea 
opinii. Motoare electrice, 
diverse întrerupătoare, ins
talații mecanice se vedeau ' 
risipite prețitundeni.

• In fața unei grămezi de 
fier vechi — cîteva tone, 
dacă nu chiar cîteva zeci 
de tone -— pregătită pen
tru a lua calea I.C.M.-ului, 
se găsea — parcă tenden
țios, cu cupa ridicată — 
un „1FRON" ce urma să 
fie folosit tocmai la încăr
carea fierului. Mare ne-a 
fost mirarea să aflăm că 

a asigura condiții optime 
pentru desfășurarea nor
mală a procesului de pro
ducție în sezonul rece. Du
pă cum ne mărturisea 
maistrul Vasile Gonciulea, 
„la atelierul electromeca
nic pregătirile sînt realiza
te în proporție de 90 la su
tă, o singură lucrare fiind 
neatacată din lipsa mate
rialelor".

Și totuși, deși cifrele sta
tistice demonstrează un sta
diu avansat al pregătirilor 
de iarnă, încă mai sînt u- 
nele probleme nerezolvate. 
E drept că lipsa geamuri
lor nu se datorează secției, 
dar'consecințele vor li tra
se de către preparatori la 
iarnă cînd producția va su
feri din cauza înghețului. 
Este deci necesar să se ur
genteze aprovizionarea cu 
geamuri, depozitul central 
„Varnița" să onoreze co
menzile întreprinderilor, 
astfel încît lucrările nee
xecutate al. căror termen 
dste deja depășit să fie re
cuperate în cel mai scurt 
timp în asa fel încît să se 
creeze toate condițiile ne
cesare desfășurării normale

Alte cîteva restante nedorite• •
anulatoarelor pentru trac-Dacă în general se poate 

spune că în majoritatea în
treprinderilor și unităților 
economice s-au luat din 
timp măsuri pentru buna 
desfășurare a procesului 
de producție în anotim
pul rece, iată că mai apar 
unele restanțe și încă la 
„capitole" nu tocmai lipsi
te de importanță.

• I.M. PETRILA — încă 
nu s-au făcut verificarea, 
repararea și, bineînțeles, 
probele de funcționare la 
sistemul de încălzire cen
trală de. ia depozitul de 
lubrifianți ; repararea uși
lor de închidere a tunelu
lui pentru dezghețarea va- 
gonetelor lasă de dorit, ca 
de altfel și repararea aco
perișului Ia baia muncito
rilor • I.M. URICANI — 

utilajul a stat defect timp 
de Un an, că a fost apoi 
reparat și folosit cloar cî
teva zile dar că, de circa 
o lună, de cînd au început 
pregătirile pentru iarnă în 
incintă, se află dip nou „pe 
butuci", în poziția în care 
I-am văzut — și fotogra

fiat 1 Evacuarea fierului 
vechi era planificată , pen
tru începutul lunii octom
brie — aceasta eondițio- 
nînd crearea suprafeței de 
teren de care au nevoie 
mașinile care transportă 
cărbunele spre preparație, 
Doar „bunătatea" acestei 
toamne prelungite face ca 
mormanul de valori, pe ca
re îl reprezintă fierul vechi 
să nu fi fost acoperit pînă 
acum de zăpadă.

La amenajarea liniilor 
ferate am întâlnit o echipă 
de cîțiva muncitori. Erau 

a producției. Aceasta se 
impune cu a'tît mai mult 
cu cît în procesul de pre
parare se folosește în can
tități mari apa, care de
seori duce la înghețarea 
instalațiilor, pfoducînd dis
continuități în funcționare.

O altă problemă nerezol
vată încă este cea a băii 
muncitorilor. Ni s-au dat 
asigurări că va fi rezolvată 
în această săptămână, du
pă cum spunea inginerul 
Francase Appel, șeful sec
ției. De asemenea, cantită
țile mari de fier vechi, e- 
xistente la Coroești, să fie 
expediate din timp pentru 
a nu fi îngreunată această 
operație atunci . cînd va 
cădea zăpada.

Ne-am referit doar la ti
na din secțiile de prepara
re. Dintr-o situație centra
lizată la I.P.C.V.J. rezultă 
că și celelalte secții — Lu
pani și Petrila — se pre
zintă bine cu pregătirile 
de iarnă, însă în timpul 
care a mai rămas vor tre
bui definitivate toate lu
crările. Altfel, micile de
ficiențe pot deveni la un 
moment dat mari, dacă nu 
se rezolvă la timțp.

nu s-a pus în funcțiune 
noua centrală termică • 
I.M. LUPENI — încă nu 
sînt izolate și protejate 
conductele de apă, aer com
primat si hidranții • 
I.M. ANINOASA și I.M. 
D1LJA — nu este rezolva
tă problema alimentării cu 
apă la nivelul solicitări-, 
lor • I.M. BARBATENI
— bateriile pentru încăl
zirea puțului auxiliar și a 
celor două compresoare 
L50 nu sînt puse în func
țiune • I.F.A. „VtSUOZA"
— trebuie rezolvată apro
vizionarea cu celuloză, 
stocul existent fiind insu
ficient • U.F.E.T. PETRO
ȘANI — se înregistrează 
restanțe în procurarea pie
selor de schimb pentru fie- 
răstraiele mecanice. a acu-

planificate, de asemenea, 
reparații la vagonete. Cu 
toate acestea, reparații nu 
se făceau. „N-avem rul
menți pentru roți" — ne-a 
spus lăcătușul Petru Chi- 
vuleseu, șeful de echipă. 
Se oprise și cuibutarea ste
rilului din cauză unei de
fecțiuni la o pompă. Deși 
la fața locului se aflau un 
inginer din sectorul de 
transport al minei, un al
tul din partea comporți-, 
montului electromecanic, 
iar o ingineră supraveghea 
mersul autocamioanelor ca
re transportă cărbunele,, 
instalațiile nu prea mer
geau. Defecțiunile se țineau 
lanț, fără Ca puținii munci
tori plasați la diferite lu
crări să poată interveni o- 
perativ și eficient. Parcă, 

i pentru a adăuga acestei 
stări de lucruri nemulțu
mitoare un element inedit, 
sudorul Ion Văduva ne-a o- 
ferit un spectacol „cu foc“, 
ce l-a „lăsat rece“ doar pe 
inginerul electromecanic 
Iacob Strat. Uonfecționînd 
doi recipient! de motorină 
pentru' asigurarea unei re
zerve de carburant în pe
rioada următoare — măsu
ră cuprinsă în programul 
pregătirilor de iarnă — ca
blul (improvizat 1) _ dintre 
agregatul de sudura și lo
cul unde se suda ardea la 
una din legături. Doar o 
întâmplare fericită a făcut 
ca flama: să aibă loc acolo 
unde cablul era așezat pe 
sol, altfel de la o asemenea 
sursă de incendiu se putea 
oricând ajunge la mari pa
gube. De altfel, însăși uti
lizarea unui cablu de for
ță pentru subteran în lpcul 
unui cablu de sudură era 
tot o pagubă. După cum 
ne spunea sudorul, acest 
material strict necesar pen
tru bunul mers al activită
ții nu le este asigurat, așa 
că muncitorii sînt nevoiți 
sa apeleze la improvizații. 

Iată deci, cum, în incin
ta nr. 2—Maleia a I.M. Li
vezeni pregătirile de iarnă 
nu numai că întîrzie, ci 
din cauza unei organizări 
defectuoase, a numeroase
lor neglijențe se înregis
trează mari pierderi mate
riale, în timp ce producția 
stagnează.

Pagină realizată de : 
D. Gheța, A. Hoffman, 
C. Iovănescu, C. Graure

toare, a lanțurilor antide
rapante .și echipamentului 
de lucru.

De asemenea, dintre pro
blemele nerezolvate ia toa
te întreprinderile miniere 
amintim : goluri în apro
vizionarea cu geam tras 
de 3 mm, spălarea echipa
mentului de lucru și de 
protecție al muncitorilor, 
neasigurarea în totalitate, 
a pieselor de schimb, punc
tele sanitare, atît la supra
față cît și în subteran nu 
sînt dotate conform bare
mului stabilit de Ministe- 
ral Sănătății, iar’ magazi
ile din subteran nu sînt a- 
șigurate, la rândul lor, cu 
materialele și piesele de 
schimb necesare.

Ne oprim aici cu inventarierea 
restanțelor din domeniul pregătiri
lor pentru sezonul rece. Exemplele 
prezentate sînt edificatoare — nu 
peste tot s-o acționat cu simț de 
răspundere pentru asigurarea con
dițiilor optime necesare desfășură
rii procesului de producție pe timp 
de iarnă.

Timpul, deocamdată, este favora
bil desfășurării lucrărilor, a pregăti
rilor și fiecare zi bună trebuie folosi

tă din plin pentru că, așa cum este 

cunoscut, iarna, pe meleagurile 

noastre nu întîrzie să vină, ci se 
grăbește. ■ - .-l :; Lț; ți •
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5^- Lucrările unor comitete 
ale Adunării Generale

NAȚIUNILE UNITE 7 
(Agerpres). — Luând cu
vântul în Comitetul pen
tru problemele juridice 
•1 Adunării Generale a 
O.N.U. pe marginea rapor
tului Comisiei de drept in
ternațional, reprezentan
tul român Alexandru Bo- 
li.ntineanu a subliniat că 
in concepția țării noastre 
se impune îmbunătățirea 
normelor de drept inter
național, adoptarea de noi 
norme și principii de re- 
flații internaționale, co
respunzător cerințelor 
conviețuirii popoarelor pe 
’bază de deplină egalitate 
și respect mutual, ale a- 
siigurării progresului fie
cărei națiuni în concor
danță cu dorința și aspi
rațiile sale legitime, ale 
edificării unei păci traini
ce. '

Comitetul pentru pro
blemele economice și fi
nanciare a discutat ra
poartele Programului Na
țiunilor Unite pentru Dez
voltare, Programului Na
țiunilor Unite pentru Me

diul înconjurător și Fon
dului Națiunilor Unite 
pentru activități în do
meniul populației.

In cursul dezbaterilor, 
s-a subliniat necesitatea 
imperioasă de a se adop
ta măsuri hotărâte în di
recția lichidării subdez
voltării și făuririi unei 
noi ordini economice in
ternaționale.

In cursul zilei de luni 
la O.N.U. au continuat 
dezbaterile simultane a- 
supra mai multor puncte 
înscrise pe ordinea de zi,

Adunarea Generală a în
ceput dezbaterea. asupra 
problemei cipriote în a- 
tenția delegaților aflîn- 
du-se raportul secreta
rului general al O.N.U. pe 
această temă.:

Adunarea Generală a 
hotărît ca, mai întîi. Co
mitetul Politic special să 
asculte . pe reprezentanții 
comunităților greacă. și 
turcă, după, care să se re
ia lucrările în plen.

Negocierile
egipteano-israeliene

WASHINGTON 7 (Ager
pres). — Negocierile tri
partite ce se desfășoară la 
Washington în vederea în
cheierii unui tratat de 
pace egipteano-israelian au 
continuat luni după-amia- 
ză printr-o nouă rundă 
de întrevederi separate a- 
le secretarului de stat a- 
meriean, Cyrus Vance, cu 
șeful delegației egiptene, 
Kamal Hassan Aii, și eu 
cel al delegației isrâelie- 
ne, Moshe Dayan. După 
cum a indicat purtătorul

de cuvânt oficial, George 
Sherman, în cadrul în
trevederilor au fost tre
cute în revistă progresele 
realizate la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute în cursul 
convorbirilor . neoficiale 
dintre delegațiile egiptea
nă șj israeliană. El a pre
cizat, totodată, că negocia
torii se află ,,foarte a- 
proape“ de încheierea a- 
nexei militare la tratat, 
dar că problema petro
lului din Sinai rămîne ne
rezolvată.

UNESCO: Proiect românesc de rezoluție
PARIS 7 (Agerpres). — 

In comisia a H-a (științe 
exacte și naturale) a celei 
de-a XX-a Conferințe- Ge
nerale a UNESCO au con
tinuat dezbaterile -asu
pra modalităților de a se 
ajunge la o mai bună
țelegere a naturii, științei 
și tehnologiei și a rolu
lui lor într-o societate în 
schimbare, prin ameliora
rea și extinderea predă
rii lor în educația școla
ră și extrașcolară și prin 
promovarea în mase a in
formației în aceste dome
nii : creșterea contribuți
ei UNESCO . la dezvolta
rea rurală integrată în ță
rile în curs de dezvoltare;

ameliorarea cunoașterii 
proceselor de evoluție a 
scoarței terestre, în spe
cial în eeea ce privește o- 
riginea, amploarea și u- 
tilizarea resurselor mi
nerale și energetice ale

CU PRILEJUL celei de-a 
61-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din 
Octombrie, la Moscova, în 
Piața Roșie s-a.u desfășu
rat, la 7 noiembrie, tra
diționala paradă militară 
și demonstrația oameni
lor muncii din capitala 
.sovietică.

în- - pământului ; studiul mill- 
tidisciplinar al riscurilor 
naturale și al mijloacelor

Prezențe
CIUDAD DE MEXICO 7 

(Agerpres). — In cadrul 
acțiunilor dedicate îm
plinirii a 60 de ani de la 
formarea statului națio
nal unitar român, la Cen
trul de studii științifice și 
tehnologice din cadrul Ins
tituim Politehnic din Me
xic a fost inaugurat un 
ciclu de activități politi
ce, culturale și turistice. 
Cu acest prilej, au vorbit 
despre semnificațiile e- 
venimentuluj Rosalio Ju
arez Lozoya, directorul 
centrului „Lazaro Carde
nas", și ambasadorul 
României în Mexic, Du
mitru Mihaîl.

A fost deschisă, toto
dată. o expoziție de car
te românească.

*
BUJUMBURA 7 (Ager

pres). — La Bujumbura 
s-au încheiat lucrările
celei de-a V-a sesiuni a
Comisiei mixte guverna
mentale româno-burunde- 
ze de cooperare economi-
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Rusbl. șase victorii din șase
Prima fază a campiona

tului diviziei A la rugbi a 
luat sfîrșit odată cu dispu
tarea celei de a șasea eta
pe a seriilor preliminare. 
Comportîndu-se remarca
bil, rugbiștii de la Știința 
Petroșani au reușit o de
tașare netă în fața colegi
lor de grupă, Grivița roșie 
București, Politehnica Cluj- 
Napoca și T.C. Ind. Cons
tanța. învingându-le cate
goric în duble întâlniri.

După ce miercuri studen
ții mineri și-au probat a- 
devărata valoare în fața 
elevilor lui Viorel Moraru 
și Radu Demian câștigând 
cu 16—6, iată că dumini
că au evoluat relaxați, în- 
trecînd fără dubii cu 31—10 
și cea de-a doua echipă a 
litoralului T.C. Ind.

Abordând jocul cu destu
lă ușuriiiță, petroșănenii 
nu conduc la pauză decît 
ctt 13—6, Bonc-'a (essai), Ne-

deleu (essai), Tudose (trans
formare) și Stoica Enciu 
(lovitură de pedeapsă) fi
ind ingurii finalizatori ai 
numeroaselor situații de 
majorare a scorului, în 
timp ce Otcaparu sancțio
nează prompt o bîlbăială a 
defensivei gazdelor,-înscri
ind essai într-o poziție u- 
șor de transformat pentru 
Enciu. Greșeala se repetă 
imediat după reluare și 
scorul devine 13—10, ca 
urmare a încercării „sem
nate" de fundașul constăn- 
țean Florescu. Dușul rece 
îi trezește la realitate pe 
studenți și Știința redevi
ne... Știința, alternînd ra
pidele incursiuni ale liniei 
de treisferturi cu incisive 
acțiuni ale pachetului de 
înaintași. Patru șarje ale 
gazdelor se încheie cu tot 
atâtea essai-uri autorii 
momentelor finale ale a- 
cestor faze rugbistlce fiind 
Tudose, Dinu (de două ori) 
și Oțetaru : Stoica Enciu 
reușește transformarea u- 
neia. făcând ca activul de 
puncte al studenților mi
ner; să se ridice. la 31 în 
această partidă.

N. LOBONȚ

Duel rugbistic la „î- 
nălțime". învingătorii 
s-au detașat și de a- 
ceastă dată.

Foto : I. LEONARD

de a evita urmările aces
tora.

România a prezentat un 
proiect de rezoluție pri
vind cooperarea în regi
unea Balcanilor în do
meniul seismologiei- și con
tribuția pe care UNESCO 
trebuie să o aducă la pro
movarea și consolidarea 
acestei. cooperări.

românești
că și tehnică. A fost exa
minat stadiul relațiilor e- 
con ornice bilaterale și s-au 
convenit măsuri concre
te pentru dezvoltarea și 
diversificarea în continua
re a schimburilor comer
ciale și a cooperării în do
meniile geologic minier, 
industrial, energetic, a- 
gro-industrial, transportu
rilor, în alte domenii.

IN ȚĂRILE PIEȚEI CO
MUNE continuă să creas
că prețurile la bunurile 
de consum. După cum in
formează ziarul „Les 
Echos'1, în ultimele 12 luni 
prețurile la bunurile de 
consum au marcat creș
teri variind între 2,4 la 
sută și 11,7 la sută.

LA BELGRAD au avut 
loc convorbiri între Iosip 
Vrhoveț, secretar federal 
pentru afacerile - externe 
al Iugoslaviei, și Sam 
Nujoma, președintele Or
ganizației Poporului ; din 
Africa de Sud-Vest. Iosip 
Vrhoveț a subliniat, cu 
acest prilej, hotărârea Iu
goslaviei de a sprijini pe 
plan material, diplomatic 
și politic lupta pentru eli
berarea națională și pen
tru independența Namibi
ei.

Reuniune a țărilor nealiniate
NAȚIUNILE UNITE 7 

(Agerpres). — La Națiuni
le Unite a avut loc o reu
niune extraordinară a re
prezentanților țărilor ne
aliniate consacrată exa
minării situației din Afri
ca australă.

Continuarea ocupării i- 
legale a Namibiei de re
gimul rasist din R.S.A. —• 
se arată într-un comuni
cat publicat la încheierea 

-reuniunii — constituie un 
act agresiv nu numai îm
potriva poporului nami-

bian ci și împotriva tutu
ror popoarelor și statelor 
africane independente și, 
în consecință, implică o 
amenințare la adresa pă
cii și securității interna
ționale și este o sfidare la 
adresa O.N.U. In docu
ment sînt condamnate ac
țiunile represive ale regi
mului de la Pretoria îm
potriva poporului nami- 
bian șj Organizației po
porului din Africa de 
Sud-Vest (SWAPO).

Fotbal, divizia C
Minerul Vulcan—Lotrul Brezoi 2-9 (0-0)

Meciul de duminică a a- 
dus pentru Minerul Vulcan 
încă două puncte, care se 
adaugă la suita de victo
rii din ultimul timp. A 
fost cea de a șasea partidă 
consecutivă în care vulcă- 
nenii nu au cunoscut în
frângerea, îm.bogățindu-și 
zestrea de puncte, cît și de 
goluri. In cele șase partide 
au primit un singur ^ol pe. 
teren propriu. Indiscutabil, 
este un succes al fotbaliș
tilor de la Minerul Vul
can însă partida cu Lotrul 
Brezoi a demonstrat unele 
slăbiciuni. Cu toate că gaz
dele au învins, la o dife
rență de două goluri, s-a 
observat o anumită scăde
re de formă, ceea ce va 
trebui să constituie un 
semnal de alarmă pentru 
antrenori. E drept că nu 
a fost aliniat cel mai beai 
unsprezece, lipsa lui Bă- 
losu fiind resimțită aproa
pe în toate acțiunile de a- 
tac, dar cei aflați în teren 
ar fj putut face mai mult. 
Lipsa omului de gol nu a 
putut fi suplinită prin, re
profilarea fundașului Greu 
ca atacant central, acesta

dovedindu-se nu prea ins
pirat în fazele de poartă. 
Tocmai de aceea scorul a 
fost deschis abia în min. 
65, în urma unui penalty, 
după ce arbitrul acordase 
o lovitură liberă indirectă 
din careu. Transformă A- 
runcuteanu : Deci, 1—0.

Am mai notat două si
tuații rarisime de gol, în 
minutele 43 și 45, la cele 
două „bare" purtând sem
nătura lui Stoenescu, ulti
ma fiind cea mai specta
culoasă fază (foarfecă din 
careu în bara transversa
lă).

Cu cinci minute înaintea 
finalului, la o degajare în 
adâncime a portarului 
Constantin, apărarea oas
peților e prinsă pe picior 
greșit, Nemeș profită de 
situație, și după ce trece 
de portar înscrie cel de al 
doilea gol, pecetluind soar
ta partidei.

Diferența de pe tabela 
de marcaj nV reflectă fi
del echilibrul din teren, 
medul fiind câștigat mult 
mai greu decît s-ar părea.

C. A. VOINESCU

Primul turneu județean la volei
Timp de două zile, sala 

sporturilor din Deva a găz
duit primul turneu din ca
drul campionatului jude
țean de volei masculin la 
care au participat echipele 
Dacia Deva, Măgura Hațeg, 
I.M Orăștie și reprezen
tanta municipiului nostru

— Minerul Știința Livezeni.
Iată rezultatele obținute 

de echipa noastră : 3—0 cu 
Măgura Hațeg, același scor 
cu I.M. Orăștie și 2—3 cu 
Dacia Deva, în urma unui 
joc foarte disputat. (S. BĂ- 
LOI)
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PETROȘANI — 

iembrie : Cum se 
nește un măgar ; 
publica : Floare 
cîmp ; Unirea : 
meu, seriile I-II.

PETRILA: Urmărire 
periculoasă, seriile I-II.

LONEA ; Epidemia.
ANINOASA : Cap

cana din munți.
VULCAN: Magazi

nul de antichități.
LUPENI — Cultural: 

Din nou liniște ; Mun
citorescCele 12 munci 

’ale lui Asterix.
URICANI : Revanșa.
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prezentat de 
dețul Vaslui. 
Publicitate. 
Melodii 
românești.

jurul orei 11,30 
Transmisiune di
rectă : Ceremo
nia sosirii pre
ședintelui federal 
al Republicii Aus
tria, dr. Rudolf 
Kirchschlager, îm-
preună cu doam-
na Herma 
schlager.

Kirch-

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,30 Curs de limba

germană.
17,00 Din țările socia-

liste.
17,10 Muzică în ima-

gini.
17,40 Tragerea prono-

expres.
17.50 Invățământ-educa- 

ție.
18.20 Telecronica pen

tru pionieri.
18,40 Festivalul „Cân

tarea României".
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19.50 La ordinea 

în economie. 
Noi, femeile ! 
Publicitate. 
Telecinemateca. 
Telejurnal.

zilei-

l RADIO
13,00

16.00
16,15

la 3.De la 1 
Radiojurnal.

Cântece.
Coordonate 

: ce. 16,40 
.ușoara. 17,00 
i știri. 17,05
române. 17,35 Colocvii 
folclorice. 18,00 Orele 

> serii, 20,00 Muzică 
populară. 20,50 Cadențe 

’sonore. 21,00 Consem
nări. 21,30 Uniți în trun
chiul nemuritor de 
țară. 21,35 Medalion 
George Grigoriu. 22,00 O 
zi într-o oră. 23,00-5,00 
Non stop muzical noc

turn.
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16,25 
eeonomî- 
Muzică 

Buletin de 
Odă limbii

LOTO
Rezultatele 

excepționale 
7 noiembrie

tragerii
loto 
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9 56

Extragerea
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Extragerea
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