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Dezvoitarea și modernizarea continuă
a producției de cărbune Impune

Utilaje miniere 
de tot mai bună calitate,

’ întreprinderea de utilaj minier Petroșani a găz
duit recent un schimb de experiență, organizat în co
laborare cu Comisia municipală a inginerilor și teh
nicienilor, pe teme vizînd îmbunătățirea calității u- 
tilajelor miniere și a utilizării lor eficiente in pro
ducție. Au participat cadre tehnice, specialiști și 
muncitori cu înaltă calificare din unitățile miniere, 
de cercetare-proiectare, Institutul, de mine, I.R.I.U.M.P., 
C.M.V.J., și I.U.M.P. Cu acest prilej au fost vizitate 

,o parte din secțiile de producție ale I.U.M.P.. unde 
pai tieipanții au fost informați asupra stadiului reor
ganizării unora din spațiile productive în vederea 

■ trecerii la fabricarea de noi utilaje miniere, ca și 
despre noile standuri realizate pentru efectuarea de 
încercări funcționale.

In continuare, au fost prezentate o serie de in
formări, care au evidențiat rezultatele obținute 
perspectivele 
rea locurilor

și
în fabricația de utilaj minier, în dota- 
de muncă din subteran.

Pornind de la realități și cerințe
i lor 
alocate 
pentru , 
utilaje. 

Ca 
urmare, gradul de meca
nizare a spoirit considera
bil, fiind de 55 la sută la 
încărcarea în galerii, 29 
la sută la încărcarea în 
abataj, 56 la sută la sus
ținerea metalică a abata
jelor, iar ponderea pro
ducției extrasă din aba
taje dotate cu complexe 
mecanizate a sporit în nu
mai cîțiva ani la 18 la su
tă.

Totuși, în producerea și 
exploatarea utilajelor mi
niere' se mai manifestă U-

a n 
fost

In perioada 
1976—1978 au 
însemnate fonduri 
achiziționarea de 
și instalații miniere.

nele lipsuri. La fabricație 
se înregistrează o serie de 
neîncadrări în normele de 
calitate ; de reținut, de a- 
semenea, faptul că se află 
în funcțiune doar 62 la 
siită din combinele de 
înaintări aflate în inven
tar, 56 la sută din com
plexele mecanizate de a- 
bataj și 46 la sută din com
binele de abataj. In anii 
următori modernizarea 
tehnologiilor va înregis
tra noj progrese. Gradul 
de mecanizare va fi de 77 
la sută la încărcarea . în 
galerii, iar 50 la sută din 
producția de cărbune se va 
extrage eu complexe me
canizate.

Exigențele producerii și 
eficiente a utilajului

utilizării 
minier

In dezbaterile 
majoritatea pârtie i pan ților 
s-au referit la interesul 
major pe care îl prezintă 
îmbunătățirea calității țiti- 
lajelor și instalațiilor teh-

produse pe plan
edtec-^

purtate, noi-ogioe 
local, utilizarea lor

Bujor BOGDAN

De la începutul 
lunii, cărbune 

peste plan
Din abatajele mecani

zate ale sectorului VII 
de la mina Vulcan s-a 
extras la zi, peste pre
vederi, în acest început 
de lună, 405 tone cărbu
ne.

Dornici să cîștige și 
în această lună întrece
rea Re frontul cărbune
lui, minerii" din brigăzi
le conduse de Ion Ca
lota, Iosif Costea, Cons
tantin Popa - și Grigore 
Cojoc aru au obținut ce
le mai frumoase succese 
in muncă.

LA SECTOARELE
IV ȘI V LONEA

Producții 
suplimentare

După prima săpfăniî-- 
nă a lunii noiembrie, 
sectoarele IV și V de la 
I.M. Lonea raportează 
extragerea de producții 
suplimentare din subte
ran. Cu cele 116 tone, 
respectiv 100 tone, sec
toarele IV și V se situ
ează in fruntea între
cerii din cadrul între
prinderii. O contribuție 
deosebită la acest suc
ces au avut brigăzile 
conduse de Florea An
ton, Iosif Clamba, de la 
sectorul IV și Andrei 
Antal, sectorul V, bri
găzi care la începutul 
săptămînii în curs au 
extras cea mai mare 
producție a lunii.

î

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, și a to
varășei Elena- Ceaușescu, 
miercuri dimineața, 
sit în Capitală dr. 
dolf Kirchschlager, 
ședințele federal al 
publipii Austria, 
nă cu doamna

a so
li li

pi-e- 
Re- 

împreu- 
Herma 

Kirchschlager, care face 0 
vizită de stat în țara noas
tră.

Actuala întâlnire la 
vel înalț dintre șefii 
stat ai României și 
trie; este menită să 
chidă noi perspective 
vol tării bunelor
româno-austrieee, 
punzător 
teraselor 
popoare, 
odată, o 
portari ta

ai
de

Aus- 
des- 

dez- 
relații 
cores- 

dorinței și in- 
ambelor țari și 
Ea reprezintă, țot- 
contribuție im- 
la cauza păcii.

începerea
La Palatul Republicii au 

început, miercuri, 8 no
iembrie, convorbirile o- 
ficiale între președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele 
federal al Republicii Aus
tria, dr, Rudolf Kirch
schlager;

Convorbirile prilejuiesc 
un larg schimb de pă
reri în probleme privind 
dezvoltarea actuală și în 
perspectivă a relațiilor ro- 
mâ.iio-austriece, precum și 
în legătură cU multiple as
pecte ale actualității po
litice internaționale.

Cei doi șefi de stat și-au 
exprimat '.satisfacția față . 
de evoluția rodnică a ra
porturilor tradiționale de 
prietenie și" colaborare 
dintre țările noastre, evo
luție puternic stimulată 
ele acordurile si înțelegeri-

securității și colaborării în 
Europa și în întreaga lu
me.

Ceremonia sosirii înal- 
ților oaspeți a avut loc pe 
aeroportul Otopeni, îm
podobit sărbătorește. Pe 
frontispiciul salonului o- 
fieial se aflau portretele 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu și președintelui 
federal Rudolf Kirchschla
ger, încadrate de 
lele de stat ale 
ei și Austriei,

La ora 11,30, 
prezidențială eu
călătorit președintele fe- 

. deral al Republicii Aus- , 
tria a aterizat.

La coborîrea din avion, 
președintele federal Ru
dolf Kirchschlager și 
doamna Herma Kirch
schlager sînt întîmpinați cu 
cordialitate de președin-

tele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu.

drape- 
Români-

aeronava 
care a

Cei doi președinți și-au 
strîns cu căldură mîinile. .

Cu aceeași cordialitate 
și-au strîns mîinile tova
rășa Elena Ceaușescu și 
doamna Herma Kirchschla
ger.

Comandantul gărzii de 
onoare 
Sînt 
stat, 
tria 
liste 
în semn de salut, răsună 
21 de salve de artilerie.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
federal Rudolf Kirch
schlager au trecut în re
vistă gardă de onoare.

Un grup de pionieri a o- 
ferit buchete de flori pre-

prezintă raportul. , 
intonate imnurile de 
ale . Republicii. Aus-..-T 
și Republicii Sooiă- 
România, în timp ce.

(Continuare în pag. a l a)

convorbirilor oficiale
le stabilite cu ocazia dia
logului la nivel înalt de la 
București și Viena. Au fost 
relevate, în acest sens, re
zultatele pozitive ale con
lucrării pe plan economic, 
tehnico-științific, cultural 
și în alte domenii de in
teres reciproc. Totodată, 
s-a apreciat că potenția
lul economic al României 
și Austriei oferă premise" 
favorabile pentru ampli
ficarea în continuare a 
colaborării bilaterale. A 
fost manifestată hotărî- 
rea comună de a se fruc
tifica aceste posibilități, de 
a se promova 
mai variate și 
colaborare, de 
noi acțiuni de 
industrială, între cele do
uă țări, precum și pe ter
țe piețe, de a spori 
lomul schimburilor 
merciale. S-a subliniat

extinderea conlucrării mul
tilaterale dintre România 
și Austria contribuie 
progresul economiilor 
rilor noastre, este în

forme cit 
eficiente de 
a se iniția 
cooperare

la 
ță- 

f<>- 
losul și spre binele ambe
lor popoare, al cauzei pă
cii, colaborării și înțele
gerii între națiuni.

Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Rudolf Kircli- 
șehlager au examinat, de 
asemenea, probleme ac
tuale ale vieții politice in
ternaționale, îndeosebi ce
le referitoare la întărirea 
securității și cooperării pe 
continentul european.

In acest cadru, a fost 
evidențiată necesitatea in
tensificării eforturilor pen
tru transpunere,, efectivă 
în viață, ca un tot unitar, 
a prevederilor Actului fi
nal al Conferinței de la

• (Continuare în pag. a 4-al

im inifirmam

(Continuare in pag a 2-a)
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Se asamblează elemen
tele structurii de rezisten
tă ale noii fabrici'-de mo
bilă d«n Petrila.

Lacrătorii Relu Pădurarii și Iosif Csiser din brigada condusă <le Eugen 
Ileinczj din secția construcții metalice a I.U.M.P. confecționează un cadru 
ai unui nou complex mec anizat pentru subteran. Foto : Ion LICIU

Cea mai concretă fericire
. ?haKespeariană poți trăi plenar fericirea, re lucrează de 28 de ani 

Profesor la această lec- la. mina Lui>eni. Aș fi 
ție de omenie îi este nea vrut să scriu despre tî-

10 I I -O

noapte de vară, ani mulți • 
nu sînt de atunci, l-am 
întrebat pe studentul Ion

■ Gîf-Deac care este defi- 
I niția fericirii. Ambițiosul 
' oșan mi-a zis, scurt, „să 
| te împlinești acolo unde 
- te cunosc oamenii"; -or 
I pentru el acest
" da .fmac4k- a-ra.»->k

Ia lucrat, tatăl său, adică 
la Lupeni. De atunci, pre-

• Definiție — crez • Un profesor de o- 
menie, cu vechime la „catedră" de 28 de 

,tărim" ani • Tehnica metamorfozează conștiința 
se numește mina în care ^hilor • Primq „brazdă" ia

.... . .- - planificat • Grijile unui maistru, promovat
șef de brigada • O lampa abia pilpnnd • 
îndemn la bucurie.

99
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Consiliul municipal 
; al sindicatelor organi- 
. zează azi, ora 15, la clu- 
i bul muncitoresc din 
: Vtilcan, un util schimb 
i de experiență. Drumul 
: spre unitatea model, a- 
, plicarea celor mai efi

ciente metode în proce
sul de producție este 
terna care se. va dezba
te de către participanți 
— rdprezentînd colecti
vele întreprinderilor mi
niere Vulcan și Paro- 
șeni. (C.G.)
♦------------

In unitățile comercia
le de profil din Valea 
Jiu-lui au apărut prime
le banane din nouă re
coltă. Pînă în 
ău fost puse în 
către populație 
tea de 25 000 kg
♦ -——.

In. ultimul trimestru 
al anului, C.O.M. și 

comitetul sindicatului 
de la Grupul de șan
tiere din Petroșani al 
T.C.H. 
cursul 
zidari, 

niști și 
j (V.S.).
i ♦-----
ș- Din inițiativa Consi- > 
î Irului popular al orașu- J 
î- lui Vulcan, în stații de ; 
î autobuz și unități co- ș 
Ț merciale mai importau- : 
: te din localitate vor fi 
î instalate difuzoare. Prin 
t stația de radioamplifi- "; 
; care se vor populariza 
: legile și hotăririle nou ; 
: apărute, precum și dife- : 
; rite informații de inte- ; 
; res cetățenesc. (C.D.) ■

3
prezent 
vî'nzare, 

caritita- 
banane.

3

* « ■
' au SPdrit, spune . el „fe- 
| ricireâ înseamnă continuă 
•> ăutodepășire“ ; ca omul 
| care răspunde de aeraj și 
’ ,"protecția muncii la secto- 
Irul IV al minei Lupeni 

a învățat, pe lingă tai-
• nele meseriei. Un lucru 
I, esențial — de unul sin- 
j gur nu te poți bucura, nil

Alexe, așa îl știu și ma
rile personalități ale căr
bunelui românesc, pe se
cretarul de partid al sec
torului, Alexe Furdlii, ca-

despre câțiva ortaci din 
sector, mai precis despre 
noua brigadă a maistru
lui Valentin Tofană. Fi
indcă, luni, frontalul lor 
a devenit abataj de ma
re productivitate, adică 
în acest sector a intrat 
în funcțiune cel de-al pa
trulea complex de sus
ținere mecanizată cu tă
iere cu combina.

...In drum spre abataj, 
maistrul Dobrovie îmi 
vorbește deșpre atitudi
nea nouă a colectivului 
de muncă față de teh- 

nărul inginer Deac. Mi-a nica minieră de înaltă

termenul

I
*

I
■ V-

I
fi ■'

I
«I

! 
i
I
X "

I
* .

I
*1

I

’5-
j

5

interzis documentarea, 
nu atît din modestie, ci 
pentru a trăi o adevărată 
bucurie. Adică, să scriu

Ion VULPE i
(Continuare in pag. a 3-j) I
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au cuprins în 
de calificare 55 ; 
20 fierari-beto- ; 
28 betoniști.

5"
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In noul an de învățămînt
poiiticgMdeoîogic se impune

Conținutul dezbaterilor să fie 
mai strîns legat de viata 
economică a

La 
grija 
și pe 
pînă 
cadrul organizatoric 
sar bunet desfășurări 
învățământului 
Meologic din acest 
1175 de ■ cursanți 
cuprinși în 38 de 
toate avînd 
dezbaterilor

1. M. Lonea, prin 
comitetului de partid 
baza experienței de 
acum, s-a asigurat 

nece-
a 

politico- 
an. Cei 
au, fost 
cercuri, 

ca obiect al 
temele cu

prinse în forma „Probleme 
f undamen tale ale activi tâții 
de partid și de stat". 
In această formă de 
învățământ au fost cu
prinși pe lingă membri 
de partid, și 73 de uteciști 
și 111 oameni ai muncii" 
care nu sînt membri de 
partid.

In zilele de 26 și 27 oc
tombrie s-a inaugurat noul 
an de învățămînt, prin pu
nerea în dezbaterea cursan- 
ților a primei teme ^Pregă
tirea teoretică și politico-- 
ideologică a comuniștilor, 
a tuturor oamenilor mun
cii, înarmarea lor cu con
cluziile care decurg din 
analiza științifică a dez
voltării sociale efectuată 
de tovarășul Nicola? 
Ceausescu, secretarul gene-, 
ral al partidului. Discuțiile 
care au avuț loc cu acest 
prilej au , fost vii, intere
sante. Cu toate acestea, 
încă de la primele dezba
teri s-a făcut simțită a 
meteahnă veche. Ca și în 
anul trecut, pe alocuri dez
baterile au avut mai mult 
uri caracter de generalita
te. Discuțiile nu au fost 
canalizate mai stăruitor 
către preocupările majore 
aIe colectivului întreprin
derii, către problemele 
producției, încă nespluțio- 
nate. Or, în acest an, ac
tivitatea economică a în
treprinderii nu e la nivelul 
cerințelor și nici al posi
bilităților reale. De la în
ceputul anului pînă în pre
zent, I. M. Lonea a rămas 
datoare economiei națio
nale cu peste 48 000 tone 
de cărbune. Numai în luna 
octombrie s-a înregistrat 
un minus de mai bine de 
13 000 tone de cărbune la 
producția brută. La pro
ducția netă, planul anual 
la zi nu e realizat decât 
în proporție de 93 la sută. 
Faptul că nu se realizează 
planul la nivelul întreprin
derii are implicații negati
ve pentru întreg colecti
vul. Bunăoară, nerealîza- 

rea indicatorului de pro
ductivitate cu 28 kg pe 
post la nivelul întreprin
derii s-a repercutat asupra

întreprinderii
cîștigurilor medii cu 
lei. Aceste probleme, 
dul de îndeplinire a pla
nului zi de zi, la fiecare 
loc de muncă, trebuie să 
constituie miezul dezbate
rilor dip cercurile învă- 
țămîntu I ui politico-ideolo
gic de la I.M. Loneă.

Organizarea majorității 
cercurilor de . '
pe schimburi oferă posibi
litatea asigurării unei 
strînse legături cu proble
mele zilnice, decadale sau 
llmare ale producției. In 
cadrul dezbaterilor trebuie 
să ocupe un loc central 
problemele concrete ale 
productivității, economisirii 
de .materiale, piese' de 
schimb, cherestea și explo
zivi. O însemnată rezervă 
latentă pentru sporirea ac
tivității productive 
o constituie înca- 

. drarea 'strictă,. zi de zi, în 
cerințele normelor de ca
litate. Minusul înregistrat 
la producția de cărbune de 
la începutul anului, la ni
velul întreprinderii, ar fi 
fost cu 23 266 tone mai 
mic dacă întreprinderea 
n-ar <fi fost penalizată, eu 
această cantitate de căr
bune pentru neîncadrarea 
în indicatorii de cenușă 
și umiditate. Toate acestea 
trebuie să fie explicate, a- 
profundate în cadrul dez
baterilor de la învățămînt, 
astfel încât să fie pe deplin 
înțelese de toți cursanții, 
ei să se înarmeze cu con
vingeri proprii cu privire 
la activitatea zilnică din 
producție și să acționeze 
în mod ferm, în deplină 
cunoștință de cauză pen
tru '’îndeplinirea exemplară 
■a sarcinilor de plan ce le 
revin.

In asigurarea conținutu
lui concret al, învățămîntu
lui politico-ideologic,: o ex- 
periență'bună o.are comite
tul de partid -de la I- M- 
Parpșeni ’ La această între
prindere care raportează 
lună de lună depășiri ale 
sarcinilor de plan, în în- 
vățăEhîntul politiCb-ideolo- 
gic s-a încetățenit încă 
din anul trecut metoda de 
a fi controlate de către 
secretarul adjunct cu pro
paganda în preziua dezba
terilor. tema și pregătirea 
propagandistului. Ar fi, 
desigur, utilă, adoptarea 
acestei metode și la 1. M. 
Lonea, pentru 
tuturor 
conținiit concret.

V. STRAUȚ

majorității 
învățământ

a asigura
dezbaterilor un

Ea magazinul nr. 11 Confecții din Petroșani se gă
sesc articole de sezon după ultima linie a modei.

„STEAGUL ROȘU“A CRITICAT, ORGANELE VIZATE
răspund

Preocupări pentru
Referitx>r la articolul 

„După lapte și pline prin 
unitățile alimentare", de la 
Fabrica de morârit și pa
nificație Petroșani am pri
mit următorul răspuns : 
„Vom depune tot efortul 
ca magazinele alimentare 
să fie aprovizionate cu

pline și specialități la
primele ore ale dimineții.

buna aprovizionare
La unitățile unde există 
condiții de depozitare, noi 
livrăm produse noaptea 
pentru ea la deschiderea 
magazinului să existe în
treaga gamă de sortimente;

In continuare, în atenția 
întregului colectiv va sta 
buna aprovizionare a popu
lației Văij Jiului.

r

Zilele trecute am efectuat un raid prin cîteva uni
tăți comerciale din orașele Lupeni și Uricani. Doream 
să urmărim felul în care responsabilii acestora 
țin seama, consemnînd în jurnalele de zi notele de 
comandă, de cerințele cumpărătorilor. De asemenea, 
am căutat să aflăm felul 
fost !) rezolvate sesizările

Unitatea C.L.F. nr. 
din cartierul Vîseoza 

La intrare, — 
de ceapă, de varză, câțiva 
morcovi risipiți pe jos. A- 
cestea însă ai 
prin farmec",\ după 
ne-am făcut cunoscută

■ dentitatea, 
furi mult 
gospodine : 
nă, gulii, 
gpșari, vinete,

peni

;U dispărut „ca
ce
i- 

măr-Lipseau 
solicitate 
pătrunjel, 
ardei gras.

varză 
șie, usturoi. Responsabila, 
Elena Radu ,ne informează 
că mărfurile sini cerute 
pe frecare notă do coman
dă, dar nu sînt onorate in 
întregime. Aceeași stare de 
lucruri am constatat-o și 
la unitățile C.L.F. nr. 31 
(Lupeni) și nr. 23 (Uricani). 
Pe avizul de. expediției nr. 
16961 din 31 octombrie, 
primei unități i s-au li
vrat doar morcovi și var
ză, cu toate că notă de co
mandă cuprinde și alte 
produse, iar la cea din U- 
ricani pe comanda

în care au fost (sau nu au 
din condicile de reclamați».

nr. 2»3,
întocmită pentru a doua

n.n.) se 
pă tran

zi (1 noiembrie — 
cereau • tot țelină, 
jel,.usturoi și fasole. Ges
tionarul Nico’ae Preoteasa 
ȘÎ vînzătorul Marin Păun, 
sperau că produsele solici-

Azi, vești din Petrila
Stimați constructori, cînd vă luați țevile?

Orașul Petrila se înnoieș
te mereu. Printre noile 
blocuri de locuit date în 
folosință. în acest an se 
numără și acela din car
tierul 7 Noiembrie, avînd 
unități comerciale și de 
servire la parter. In fața 
blocului au fost amenajate 
zone verzî și trotuare: as
faltate. După ce au termi
nat lucrările, constructorii 
au început munca la alte

blocuri. Au lăsat însă, pe 
o porțiune de zonă verde, 
cîteva țevi de metal de. la 
schelăria acestui bloc. Ele 
dau Un aspect inestetic îm
prejurimilor blocului. Pe 
locatarii blocului ti deran
jează faptul că țevile res
pective stau lingă .bloc și 
nu sînt folosite și la alte 
construcții.

Emilian DOBOȘ

Preluați și borcanele!
Chioșcul alimentar de la 

I.M. Lonea'este bine apro
vizionat. Cîrnăciori proas
peți, chit'teluțe, iaurt,, ră-' 
coritoare, dulciuri, sînt o- 
ferite operativ și civilizat 

Iu liana Munteahu. La-

junsuri. Se întâmplă ca 
responsabila să pregăteas
că borcanele de iaurt 
de alte produse, toate 
late bine, spre a fi 
cate, dar uneori cei 
fac aprovizionarea cu

ta te voi- I _ Condi
cile de reclamații ale ;in;- 
tăiilor C.L.F. vizitate de 

nu cuprindeau ,.nou- 
■ : o sesizare din 31 ia

nuarie, (unitatea nr. 24), și 
talonul deeupabil al sesiză
rii nr. 4 din 1975 (?!) de 
la unitatea din Uricani, ca
re nu fusese trimis condu
cerii întreprinderii.

O problemă de perspica
citate a trebuit să rezol
văm la magazinul nr. 335 

Lupeni.„Radio-TV" din
Care din rele trei tovară
șe aflate; în spatele tejghe
lei este responsabila 
unității ? Ne-am luat ini
ma îh dinți și ne-am adre
sat celei care... nu purta 
ecuson. ..Știți, pînâ acum 
am avut vreo trei eeusoa-

Utilaje miniere de tot u
• IU r ni □ r » din oap. f)

iă în întreprinderile mi
niere, la nivelul parametri
lor tehnico-cconomici . pro
iectați.

Cerința . diversificării 
producția, a creșterii ra
pide a nivelului tehnic al 
fabricației pune în fața, 
colectivului I.U.M.P. așa 
cum arăta ing. Gheorghe 
Olariu, sarcina reorganiză
rii fluxului de fabricație, a 
îmbunătățirii pregătirii 
producției și a identifică
rii Unor noi forme de co
operare cu beneficiarii de 
la unitățile miniere. In a- 
cela^.i timp, îmbunătățirea 
calității utilajelor, repro- 
wectarea unor piese și sub
ansambluri reprezintă 
sprijin important 
umtățRe miniere 
are în contextul 
noului mecanism
— producția netă. Comple
xitatea sarcinilor ce de
rivă din acțiunea de con-

un 
pentru 

benefici- 
aplicarii 

economic

cepere și fabricare pe pide a tehnologiilor. Fun-
pian local a utilajului mi- damentarea programului

de reparații în funcție de 
fiabilitatea materialelor și 
utilajelor, acordarea unei 
atenții sporite unor as
pecte calitative cum ar fi 
studierea aprofundată a 
fenomenelor de ungere, 
studie rea P roprietă ți 1 or
materialelor electro-izolan- 
te sau a lichidelor greu 
inflamabile constituie doar 
cîteva exemple de ciume- 
nil noi ce se impun cer
cetării miniere în perspec
tiva producerii și folosirii 
unbr utilaje mereu mai' 
complexe.

O contribuție însemnată 
la înfăptuirea acestor ce
rințe este necesar să și-o 
aducă cadrele tehnice de 
specialitate de la unitățile 
productive, de cercetare —- 
proiectare care trebuie di
rijate într-o măsură spo
rită spre abordarea și so
luționarea problemelor 
complexe ale producției.

•nier, de asimilare rapidă 
a noilor echipamente in 
fluxul de producție din 
subteran face necesară o 
colaborare strânsă a tutu
ror factorilor implicați. S-a 
arătat, în acest sens, ne
cesitatea organizării cen
tralizate a . unui număr 
sporit de activități de tip 
„service" (manșonarea cab
lurilor electrice flexibile 
sau reparațiile electrice la 
combine, de exemplu) deoa
rece pe această cale se 
poate asigură un grad spo
rit de securitate, precum și 

prin 
productivității 

ȘÎ 
ți

sporirea eficienței
. creșterea 

muncii și recuperarea 
refolosirea unor piese 
subansamble.

O colaborare rodnică 
te necesară pe măsură 
domenii nOi de studiu 
oferă cercetătorilor și spe
cialiștilor din producție, ca 
urmare a modernizării ra

es-
ce
se

sau 
spă- 
ridi- 
eare 
pro- 

respectă 
programul. Oare nu se i»ț

de
boratoarele din . Petroșani duse lactate nu
și Petrila, care asigură o 
bună parte a produselor 

onorează 
țimînd

ce se desfac aici, 
prompt comenzile 
seama de cantitățile solici
tate de responsabila chioș
cului. Cu produsele 
mai sînt încă unele nea-

lactate

ridica sticlele și borcanele 
goale de lapte și iaurt și 
face ; o aprovizionare rit
mică la chioșc și cu a- 
ceste produse ?

Petru VASIU

dar se .țot desface a- 
cul"i încerca să se , scuze 
Măriuca Maioga, chiar res
ponsabila unității. Aici 
lipseau îndeosebi tuburile 
electronice PL 500, PCL-86, 
PY-88, PCL-85 și PFL-200, 
foarte căutate de poseso
rii de aparate de radio și 
televizoare. „Lunar ■ rie 
sînt repartizate cam 10—15 
bucăți, dar acest număr 

este mic față, de solicitahți" 
-— ne declara responsabila 
magazinului. Absența u- 
nor produse căuta ie de 
populație am const ataț-o șl 
la alte două unități care 
desfac produse industriale: 
magazinul n r. 303 „Merce
rie” din cartierul Vîscoza, 
unde responsabila Anișoa- 
ra Comescu ne spunea că 
sînt căutate „mărunțișuri
le" : fermoare, batiste, um
brele și treninguri suprăe- 
lasti.ee. La fel stăteau 
crurile și la unitatea 
372 „Metalo-chîmice"

n-e,

lu- 
nr. 
di n 

Uricani, Ia care de pe nota 
de comandă 
24 octombrie 
on orate doar 
conținu înd 
mărfuri 
sobe de încălzit cu

nr. 2268
a.c. au 

șase poziții, 
să lipsească 

intens solicitate :
com

bustibil, sobe pentru gătit,

din 
fost

clientii
capace pentru oale 19—23 
cin, ibrice și servicii pen
tru cafea, diferite vopse
le. In condica de 
r ec! ama ții a unității 
„Radio-TV” am găsit două 
taloane decupabile ale : se
sizărilor hr. 7 și 8 care nu 
erau completate și expedi
ate conducerii.

Unitatea de autoservire 
nr. 279 din centrul vechi 
al orașului și nr. 280 din 
cartierul Bucura, erau con
fruntate cu aceleași greu
tăți : r.eanțM*area în între
gime a comenzilor „Ne lip
sesc produse mult căuta
te ca : foi dg tort, pastă 
de roșii, saleuri, grisine, 
ciocolată (50—100 gr.) peș
te, compoturi, telemea de 
oi" 
bilul magazinului 279, 
Gheorghe Barbu. Mărfuri
le acestea erau trecute atît 
în jurnalul de zi al unită
ții, cît și pe notele de co
mandă — unele onorate 
doar parțial. Și la aceste 
magazine am descoperit 
taloane 
pediate 
Lupeni.

— ne relata responsa-

am
decupabile neex- 

către I.C.S. Mixt

Gh. OLTEANU

raidului i din pai>sfîrșitul
preocuparea ca magazinele

Concluzia desprinsă la
tea responsabililor există
să ofere consumatorilor toate mărfurile sol' itate. Da
că se ivesc goluri în aprovizionare cu unele mărfuri, 
atunci vina o au cei răspunzători de onorarea la 
timp a comenzilor. Reclamațiile și sesizările din eon- 
dici trebuie tratate eu mai multă atenție !

ai bună calitate
Din cuvîntul participanțiior

de utilizarea unor noi materiale sau de 
avizarea gradului de protecție a utilaje
lor. In același timp, va trebui acordată iă-. 
tenția cuvenită procurării aparaturii de 
măsură ,și eontrdl.’; j;
• Ing. PETRU MANEA, I.R.I.U.M. Pe

troșani : Cadrele tehnice să se ocupe în
tr-o .măsură mai mare dș soluționarea

• Ing. NIGOLAE RADU, director ad
junct electromecanic al I. M. Vulcan : 
In condițiile în care beneficiem de utila
je tot mai complete, nu trebuie să negli
jăm problemele aparent „mărunte”, dar 
de eficiență- ridicată, cum sînt dispoziti
vele de mică mecanizare sau reproieeisi- 
rea și îmbunătățirea unor produse de 
Serie. ' problemelor complexe ale producției. M6-

• fonf. «ir. ing. ALEXANDRU FLO- - -
pu-

unui
unei

REA, institutul de mine: Pentru a 
tea stabili cit mai exact eficiența 
iiou utilaj, prototipul trebuie supus 
game cit mai complete de testări.

• Ing. TITUS COSTACHE, direc
tor elecîromecanic la I.M. Lupeni : 
Dialogul permanent între proiectantul, 
constructorul și beneficiarii utilajelor mi
niere constituie o cerință esențială a îm
bunătățirii calității acestora, a exploatării 
lor la paranjetri înalți de eficiență.

• Dr. ing. GHEORGHE M1CHEȘ, Cen
trul de cercetări pentru securitate minie
ră: Introducerea largă a mecanizării în 
subteran impune orientarea cercetărilor 
spre soluționarea unor probleme legate

eternizarea tehnologiilor oferă comisiilor 
inginerilor și tehnicienilor largi posibili
tăți de acțiune.•

• Ing ION VASILE, inginer șef electro
mecanic la LM. Lqnea : Reducerea terme
nelor de asimilare a noilor utilaje ne 

poate ajuta să îndeplinim cu un ceas 
maj devreme programele de mecanizare, 
de creștere a productivității muncii.

• Ing. GHEORGHE OLARIU, directo
rul 
Js'ă 
țiile cu.
observații și propuneri de soluții ne .pot 
ajuta să' îmbunătățim calitatea produse
lor și să asigurăm livrarea lor în termen.

VaI. U. M. Petroșani: Va trebui
reglementăm <■ îț aaai bine rela- 

beneficîarii noștri, care prin

lasti.ee
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Bărbați care onorează titlul de miner

Satisfacția de a pregăti 
oameni de nădejde

t clasă.;; Aflu despre nod i- 
' rea cia plasă de sârmă,

5

,,Măj băieți, voi să în- 
vățați mult, pentru că 
peste zece — douăzeci de 
ani un miner o să tre
buiască să știe de toate, 
ca un tehnician sau un 
inginer". Aceste cuvinte 
rostite, acum două dece
nii, de fostul șef de bri
gadă Traian Păcurariu, 
i-au rămas adine întipări- 

tînărului Ni- 
abia venit la

de 17 ani, de cînd lucrează 
în acest sector, familiile 
lor au domiciliul în Lupeni. 
Ion are .trei copii, Aurel 
doi, amîndoi muncesc pen
tru ei, în același 
din 1961, așa înțeleg ei fe
ricirea și o înțeleg foarte 
bine. In partea opusă a 
abatajului, minerul 
Baba, miner vechi, 
de ani. „robotește" 
de Costieă Sur mei.

înseamnă a cunoaște mul
te probleme de mecanică, 
tată de ce nu trebuie să 
mire pe nimeni că un 
maistru a preluat condu
cerea unui astfel de fron
tal. Aș zice că' înseamnă 
o „promovare".

Maistrul Tofană îmi vor
bește despre grijiile sale. 
Pe lingă deprinderea tai
nelor Complexului, omo
genizarea brigăzii îl preo
cupă în cel mai mare grad.

despre cuplarea cu fir 
plastic, despre trecerea la 
profiluri mari în lucră
rile din acoperișul stratu
lui, cu avantajele.deose
bite pentru manipularea 
materialelor, aeraj și 
circulație. . Cpmpfexul, în 
sine mi se pare Un tem
plu antie mișcător, ale , 
cărui coloane nrmăresc, 
cu aviditate, stratul de 
cărbune. Acest complex 

i însă, ca și celelalte trei, 
J a metamorfozat conștiința 
ț oamenilor. S-a cîștigat în-’ 
| că o experiență folositoa- 
/ re, cei tineri nu „resping" 
I tehnica, dimpotrivă o adop- 
1 tă din mere. Ceea ce este 
l însă interesant, maistrul
) Valentin Tofană — 28 de 
* .ani; dintre care aproape
1 10 la mină, în același sec-

!

I

4 
4 
4
4

sector

Aurel 
are 46 
alături
Costi-

re permanenta moderni
zare a tehnologiei de lu
cru din: subteran.

— Cînd vor începe 
cursurile de policalifica
re, îmi voi trimite și eu 
băieții șă le urmeze, li
nii dintre ei vor deveni, 
poate, șefi de brigadă î.n- 
tr-un abataj mecanizat, 
iar acolo, dacă nu stăpi- 
ne.ști bine două, trei 
meserii, nu faci față.

Brigadierul Nicolae 
Stoica a înțeles pe de
plin înțelepciunea vorbe
lor rostite de fostul său 
șef de brigadă. Minerul

te în minte 
colae Stoica, 
mină.

Biografia 
mană cu a 
au venit în 
ca brațele lor vînjoase, șef de brigadă. Minerul 
bărbătești, să smulgă — tehnician, minerul bi- 

. munților bogăția tăinuită 
în ej de milenii : cărbu
nele. Muncitor neealifi- 
cat, ajutor miner, miner 
— iată drumul parcurs 
de el din anul 1958, cînd 
s-a încadrat la I.M. Vul
can și pînă în 1963 cînd, 
doar la cinci luni de . la 
absolvirea cursurilor de 
calificare pentru meseria 
de miner, a primit răs
punderea de a conduce o 
brigadă. Avînd în minte 
mereu vie amintirea fos
tului său șef de briga
dă, Nicolae Stoica, s-a si
tuat de Ia început printre 
primii care s-au preocu
pat de formarea unor mi
neri bine pregătiți profe
sional, care, să stăpîneăs- 
că cunoștințele ce le ce-

sa se asea- 
multora care 
Vale dornici

grafic
menținerea unei ordini 
exemplare în abataj, dar 
mai ales prin crearea u- 
nei atmosfere de 
reciprocă și

ne pregătit, înarmat eu 
o multitudine de cunoș
tințe tehnieo-profesionă- 
le, a devenit o realitate a 
zilelor noastre. Deocam
dată, acolo în abatajul 
cameră cu. susținere clag,„ 
sică, tinerii săi ortaci în
vață la bărbătească școa
lă a muncii. „Dascălii" 
sînt minerii Petre Rujoi, 
Dumitru Vîlceanu, Mi
hai Adam, Toad er Nicu- 
leasă, oameni cu un vechi 
stagiu în subteran,, care,, 
știu că exemplul lor o- 
ferit tinerilor loan Burcă, 
Vasile Mustață, Hornul us 
Trîncă și altora va cons
titui pentru aceștia un 
țel, al strădaniilor lor zil
nice la locul de muncă.

Prin respectarea mono-

__ __  _ . stimă 
reciprocă și conlucrare 
tovărășească, brigadierul 
Nicolae Stoica și ortacii, 
săi au reușit ca și pe a- 
cest an să acumuleze de
ja o producție suplimen
tară de 1 200: tone cărbu
ne,

— Să-i știu cit mm' ’bi
ne pregătiți, adevărați 
mineri-tehnicieni — ia
tă preocuparea mea de 
câpătîi. Dacă eu am lu
crat doar într-un abataj 
cameră cu susținere, cla-. 
sică, vreau ca ei să știe 
să se descurce și atunci 
cînd va trebui să lu
creze înțr-un frontal, me
canizat.''Și de oare este 
mai înălțător pentru un 
miner, mai vîrstnie decât 
satisfacția de â ști . că la
să în urma Să oameni de 
nădejde.

O. L. GHEORGHIU

tor — nu este miner de-, 
cit de o... lună.

— Mi s-a încredințat 
sarcina de a monta‘‘com
plexul în urmă cu o lu
nă. Eu sînt Specialist în 
electromecanică, Ortacii au 
fost „adunați" din sector. 
Unii mai buni, alții mai . 
crează probleme. Și, deși 

fost greu, pri
de cărbune a 
timoul

la început a
H

la
ma „brazdă' 
fost ‘.rasă 
ficat.

-- Știu 
„service", 
ortacii lui 
realizat un record 

două

di-n

plani

echipa 
ajutat, 

luliu Covaci au 
trei 

«vidre în două schimburi. 
Cum v-ați înțeles cu ei ?

— ■ Conlucrarea aceasta 
a desăvârșit o osmoză nece
sară între mineri și meea- 

s ’stănînl ort comnlex

Cea mai 
concretă 
fericire

Adică toți să fie săritori . 
la muncă precum Ion și 
Aurel Tecșa, Aurel Baba, 
Costică Surniei, ca minerii 
Alexandru , Pop .și Gheor- ; 

: glie ‘ Iancu. Mai e însă ce
va. Brigada așteaptă mai 
mult sprijin de la condu
cerea sectorului, Marți, 
spre exemplu, intr-a doua 
zi de funcționare a com
plexului, ortacii din schim
bul lui Ion Tecșa „căutau", 
da, acesta este cuvântul,, 
materiale. Promisiunile 
privind plasa și lemnul nu 
fuseseră onorate,

...De lîngă interfon pri
vesc: cum se face pășirea 
troițelor. Ion Tecșa, ea și 
Aurel Tecșa, amândoi veri, 
dar și șefi de schimb, sîht . 
de loc de lîngă Albă,

deei,

lor

Politețea
Am fost martor, zilele 

trecute, la o întâmplare. 
Trecusem prin piață, între 
două „dealuri" de varză, 
— cum numai în noiem
brie. pot fi întâlnite. Pe 
o potecuță lata de-o pal
mă, din partea opusă ve
nea o ceată zburdalnică, 
patru băieți și două fete. 
Intre ei și mine, opintin- 
du-se cu greu printre ade
vărate movile de varză, o 
veritabilă pereche, un moș
neag cu soția lui, pe nume 
Niculae și Maranda Seco- 
șan, căsătoriți de 40 de 
anj, Căre își cărau sacul 
doldora spre ieșirea acelei 
văi imaculate, în care in
tra ceata primăvăratecă 
înaintând zgomotos și fal
nic. despărțind brutal, pe
rechea de bătrîni, călcîn- 
du-ie sacul în picioare. Da
că’ nu mț s-ar fi urcat sîn- 
gele în obraz la vederea 
acelei scene brutale. poș
te 
la
ca

că, distrat, in-aș fi dat 
o parte, lăsînd năvalni- 
junețe să mă pironească

1 r e v e

se învață !
și Pe mine în „dealul 
varză. Dar eram prea 
dignat și deci, pornit, 
nu numai eu. Uhiar și vin- 
zătorij și-au suflecat mî- 

necile și au intrat în pli
nul lor, imprăștiindu-i ca 
pe un cârd de gâște. N-a 
protestat nici unul. M-am 
gîndit, trecând mai departe, 
că pe acești țineri chiar 
nu i-a învățat nimeni cum 
să se poarte în lume ? De 
aceea sîntem datori să nu 
le tolerăm apucăturile huli
ganice. Să intervenim ! Să-i 
trezim la realitate, dacă 
părinții și profesorii 
nu și-au făcut, datoria.

Și dacă ne vom face 
fiecare omenește datoria, 
zilnic la tot pasul, o să 
înceapă și tinerii de acest 
sor — că sînt destul de 
puțini — să învețe ceva. Să 
învețe cuim să se poarte în 
lume, nu să stea mai tot 
timpul ‘ la bar cu țigara-n 
colțul gurii și cu paharul 
de coniac dinainte.

Dumitru Dem. IONAȘCU

:rul Cornel Țîr 
de Ia unul din abata
jele cameră ale sectoru
lui I al I.M. Lonea se 
distinge prin, calitățile 
sale de bun organizator 
ta locul de muncă. Este 
principalul factor prin 
care brigada Sa a obți
nut numeroase succese 
în extracția cărbunelui.

Cineva spunea 
an urniți oameni

că există 
cel puțin 

tot atît de josnici ca hoții 
«e bueunar ; oei care ; as
cultă în spatele ușii, 
uită pe gaura 
cu urechea la 
alții sau citesc 
re nu le sînt

se 
cheii, trag 
ce vorbesc 
scrisori ca- 

. adresate. 
Chiar dacă ne-ar sta în 
putință să îndulcim acest 
calificativ, n-am face-o, ă- 
cestea fiind , și convingeri
le noastre. Dar există si- 
tuații cînd pur și simplu 
nu poți evita 0 atare i- 
postază contactul (vizual 
sau auditiv) cu doi oameni 
care dialoghează. Am asis
tat astfel fără intenția de 
a o face, dar neavînd în
cotro «— la o discuție între 
doufi tinere fete. Și asta 
s-a întâmplat chiar în ziiua 
când Marfa Derstu, împli-

rență
nea 20 de ani, iar „băieții", 
tovarășii ei de muncă din 
atelierul de tîmplărie de 
la Livezeni, au ținut s-o 
sărbătorească.

— Ce-ai prrm.it, draga ? 
— a, întrebat prima.

— Astea, a spu<s Maria 
Peretu, arătîndu-i un bi:-- 
diet de flori, frumos am
balat în hîfție albă.

— Numai niște flori ?!
Așteptam o replică tă

ioasă din partea Manei i-e- 
retti, ceva de genul „n-are 
importanță valoarea pe
cuniară a darului" sau 
„importante sînt sentimen
tele care i-au făcut pe bă
ieți să mi le ofere". Dar, 
dacă constatările primei 
ne-au indispus, răspunsul 
Măriei ne-a făcut tabula 
rasa i „Ce vorbești, dragă, 
dar toate astea (și în eli

Pa în care zicea „toate as
tea" îi flutura prin fata 
ochitor buchetul) costă o 
sută douăzeci de lei ! Sînt 
20 de bucăți și 20 ori sase 
iac...

Dacă noi avem scuza că 
am auzit „acest scurt și 
expresiv, dialog cu totul 
întâmplător, siguranța , cu 
care Maria i-a mărturisit 
tovarășe; sale prețul e- 
xăct ai acelor flori, ne fa
ce să bănuim că le-a cal
culat chiar în momentul 
în care le prâmear

Și ne mai gândim la ace
le femei, ..tovarășe de-ale 
noastre, care se bucură din 
inimă și pentru o singură 
floare. Pentru ele, numai 
existența notațiilor de fa
ță constituie o ireveren- 
ță. Deci...

■ Mha culpa. Le lăsăm pe 
ele să tragă cuvenita con
cluzie.

Tmtar M A IC A N

I.xista o singură cade de 
a te realiza în viață — 

I drumul cinstei, al muncii. 
I Sînt insă și inși care îl 
I rătăcesc întâmplător sau 

premeditat. Faptele lor vad 
sub incidența legii, neres- 
peotaiea -codului ' eticii 
noastre socialiste nu poate 
fi tolerată. Acest lucru 
știa de multă vreme 
loan Gorea, cunoscut 
un pasionat: „turist" prin 
țară, pe buzunarele altora. 
Voluminoase dosare de 
cercetare penală oferă da
te concrete despre furtu
rile săvârșite în diferite 

■ colțuri’ ale. țării ,din cei 31 
dfe ani multi i-a „petre
cut" după gi'ătii. învăță
tura de minte, amară, dar 
de scurtă durată, a pierdut 
întotdeauna partida în fa
ța gândului de a sălășlui 
fără muncă. Tentaculele 
traiului parazitar, furturile 
comise l-au readus de 
multe 'ori la penitenciar. 
Ioan Gorea a beneficiat în
să șj de clemența legii. 
Pentru o altă faptă repro
babilă s-ă hotărît condam
narea sa la muncă cprec- 
țtonală. I s-a asigurat un 
loc de muncă, poate chiar 
rîvnit de Unii : Operator 
chimist la „Vîscoza" Lu- 
peni...

îl 
și 
ea

că e mult mai tîriăr — 22 . 
de ani, adică cu un an mai 
mult deeît vârsta de mi
nerit a lui Baba.

— Costică, se aude la 
vocea lui Tofană, 
înveți cum pășesc

interfon. 
treci să 
troicile.

Aurel 
de șeful 
o rugăminte.

— Valentine, lasă-niă. Și 
pe mine să văd și să în
văț.

Atirel Bata inii vorbise 
despre lopată și ciocanul 
de abataj, despre greutatea 
stâlpului de susținere, _a- 
cum zice el, e greu de în- 
vățat tehnica, dar cînd o 
stăpânești munca e cu 
mult mai ușoară... Lampa 
lui Tofană abia pîlpîie. Știu 
și de ce. In -ultimele șapte 
zile a făcut vreo 14 schim
buri, ca să învețe toți or
tacii cum se lucrează la 
complex. Aș vrea să-l în
treb ce înțelege bl prin 
fericire. Nu m-ar auzi In
să în zgomotul abataju

lui. Știu totuși, că și pen
tru el, ca Și pentru tîfiă- 
rul inginer Deac, asisten
tul de la catedra de teh-^ 
nică a mineritului de 
I.M.P., fericirea este 
noțiune foarte concretă, 
care cuprinde neapărat <» 
colectivitate. Acum Tolanâ 
se gândește să-și pună in 
practică lucrarea de diplo
mă.- ab'a a absolvit școala 
de maiștri — mecanizarea 
transportului de material 
pe suitoarele din acoperi
șul stratului. Pentru a u- 
șura munca ortacilor săi. 
Pentru binele familiilor lor, 
dar mai a'es pentru a da 
țării cit mai mtilt cărbu
ne. E fericirea de a te ști 
folositor cu toate forțele, 
cu întreaga capacitate de 
gîndîre, în pns mariic 
salturi tehnice pe care le 
trăiește mineritul 
nesc. E fericirea de a con
feri certitudinea eă în 
frontalul IV al sectorului 
IV de la Lupeni. ortacii 
își fac, cu prisosință, da
toria. E adevărata bucu
rie. pe care mă îndccnnase 
s-o trăiesc, alătur; de el, 
tînărul inginer Ion Gîf- 
Deac.

Baba se apropie 
său de brigadă cu

amara
Guinea începuse chiar șă 

creadă că loan Gorea s-a 
dat „pe brazdă". Și sincer 
oamenii se bucurau, îi do
vedeau încrederea tor, aju- 
tîndu-1 să uite trecutele-i 
„rătăciri". Pînă intr-o 
noapte cînd... In acea noap
te, pompierul de serviciu 
voia să-și facă rondul dar,
IMIIIIIIimilllllHUHIIIItlIlh

Alcoolul, inamicul 
public nr. 1

UIIIHIHIIr/nHlIHIMMHIIHI

la
o

româ-
i a 
că

de lei. din cei 1 000 eîți "ă- 
sise în lașcă. Unii vor zi
ce : „omul a greșit, a fost 
beat, a recunoscut, paguba 
e mică" etc. etc. Poate că 
aceste elemente s-ar fi 
constituit în circumstanțe 
atenuante, dacă loan Go
rea s-ar ii aflat la prima 
lui greșeală. Or, el trebuia 
să dovedească, la un loo 
de muncă impus, că s-a 
hotărât să devină un eu 
totul alt om. O vreme își 
atrăsese o impresie favora
bilă, dar apoi și-a dat în 
petec. Cunoscând consecin
țele săvârșirii unor abateri, 
le-a comis totuși premedi
tat și, drept, urmare, pe
deapsa i-a fost comutată

neglijent, uitat deschisă 
ușa de la garaj. Atît a aș
teptat și loan Gorea Cu __ ____
ochii de răpitoare de noap- în închisoare. c 
te a zărit geanta pompișru- Amară experiență, p# 

care loan Gorea o regrotâț 
dar, culmea, o aruncă doae - 
în seama inamicului pu^ 
blic nr. 1 si vieții noaw 
tre sociale — alcoolul. Dar,’ 
de dușmani întotdeauna 

a trebuie să înveți să te fe* 
cești. Viața lua a fost pectâ 
tiuită de acest 
umbrită

miliție
cu

lui. A înșfăca t-o și dus a 
fost. Ce căuta în acea 
noapte în întreprindere ? 
Să-i dăm. cuvîntul:

— Eu am fost în stare 
de ebrietate,: cînd am co
mis acel furt, iar cînd a 
venit organul de miliție la 
locuința mea, feu 
cunoscut fapta săvîrșită.

Lucrătorii de 
și-au făcut datoria 
promptitudine. Dovadă, 
loan Gorea nu apucase să 
cheltuiască deeît vreo 309

am re- dușman';
< fapt* 

căro«* 
îa 

autoapărare.
Sever NOIAN ?

de 
josnice, împotriva < 
ra societatea noastră 
măsurile de

prrm.it
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N i c o 1 a e 
și Rudolf 

tovarășei

șed iuților 
Ceaușescu 
Kirehschlager, 
Elena Ceaușescu și doam
nei Hernia Kirehschlager.

Miile de cetățeni ai Ca
pitalei at'lațî pe 
fac o însuflețită 
tație de stimă și 
președinților 
Ceaușescu și 
Kirehschlager, aclamă 
căldură pentru continua 
dezvoltare a prieteniei și 
colaborării dintre cele 
două țări și popoare). Pre
ședinții Nicolae Ceaușescu 
și Rudolf Kirehschlager 
au răspuns cu cordialitate

aeroport 
manifes- 
simpatie 
Nicolae
Rudolf 

cu

manifestărilor de simpatie 
ale mulțimii.

Aceeași atmosferă dom- 
traseu- 

coloana 
ai Ca- 

căldu- 
Nicolae 
Rudolf

nește de-a lungul 
lui străbătut de 
oficială. Cetățeni 
pitalei salută cu 
ră pe președinții 
Ceaușescu și
Kirehschlager, exprimîn- 
du-și, prin.aplauze și urale 
satisfacția pentru dia
logul la nivel înalt din
tre România și. Austria 
care va marca un moment 
important în dezvoltarea 
colaborării și prieteniei 
dintre cele două țări și 
popoare, în folosul lor. re
ciproc, al cauzej păcii și 
înțelegerii internaționale. .

PEKIN 8 (Agerpres). — 
In Republica Populară 
Chineză a apărut c nouă 
carte despre țara noastră, 
intitulată „însemnări din. 
România11, Publicat de e- 
ditura ziarului „Jenm'ih- 
jibao", volumul însumează 
16 capitole în care sînt 
incluse note de călătorie și 
reportaje scrise de mem
brii delegațiilor ziarului 
care ne-au vizitat țara în 
1977 și 1978, precum și 
articole ale corespondenți
lor „Jenminjibao" și a- 
genției de presă China No- . din bogatul 
uă Ia București.

Intr-o prezentare a 
ții, făcută de autori, 
relevă că materialele 
care le cuprinde

tă succesele strălucite ob
ținute /de poporul român, 
sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în revoluția so
cialistă, și in' construirea 

fer- 
popo- 

menține- 
națio- 
pricte- 
dintre 

Româ-

socialismului, voința 
mă și puternică a 
rului român în i 
rea independenței 
naîe, ca și marca 
nie revoluționară 
popoarele Chinei 
nici".
. Primele .două

și

imagini
■material i- 

lustrativ al volumului pre
zintă pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene- 

Comu-

căr-
se
pe ral al Partidului

„reflec- nist Român, președintele

Republici; Socialiste Româ
nia, și pe tovarășul Hun 
Kuo-feri, președintele Co
mitetului Central ăl Parti
dului Comunist Chinez, 
premierul Consiliului de 
Stat al Republicii Popu
lare Chineze, în timpul vi-. 
zilei acestuia în țara 
noastră. în luna august' 
a.c. Alte fotografii înfă
țișează pe secretarul ge
neral al partidului nos
tru în mijlocul poporu
lui, ilustrează articolele 
care se referă la succese
le obținute în industrie, a- 
gricultură, cercetare 
ințifică, la viața 
lă și. Festivalul

ști- 
cultura- 

. ............. . „Cînta-
rea României", la nivelul 
de viață al poporului ro
mân.

I
I

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Tentacule ;
Republica : Septem
brie ; Unirea : .Soțul 
meu, seriile I-II.

PETRILA : Urmărire 
periculoasă, seriile I-II.

. LONEA : Epidemia.
ANINOASA .* Alege

rea ginerelui.
VULCAN : Magazi

nul de antichități.
LUPENI — Cultural: 

Cianura și picătura de 
ploaie.

URICANI : Revanșa.

TV.

• (Urmare din pag. I)

Helsinki, pentru impulsio
narea colaborării econo
mice și tehnico-științifice, 
liberă de restricții și dis
criminări, între statele e- 
uropene, pentru dezvol
tarea schimburilor în sfe
ra culturii și în alte 
menii de activitate, 
arătat că „edificarea 
securități reale și a
păci trainice pe continen
tul european impune 
mod deosebit trecerea 
măsuri ferme,

lea tratativelor pașnice, 
pe baza respectării inde
pendenței și suveranității 
fiecărei națiuni.

S-a apreciat că proble
mele complexe 
fruntă omenirea 
soluționate decît 
ciparea tuturor
indiferent de mărimea sau 
orînduirea lor socială.

N i co 1 a e 
Rudolf

ee eon- 
nu pot fi 
cu parti- 

ș țațelor,
do-

S-a 
unei 
unei

în 
la 

concrete, de 
dezangajare militară și de 
dezarmare.

In același timp, s-a con
siderat că trebuie făcut 
totul pentru a se. împiedi
ca accentuarea 
și a tensiunilor 
internațională, 
du-se pentru ca 
mele .litigioase 
te să fie rezolvate pe ea-

încordării 
din viața 
acționîn- 

proble- 
dintre sta-

Președinții
Ceaușescu și 
Kirehschlager au reafirmat 
hotărîrea României și 
triei de a conlucra 
maj strîns pe plan 
tern, de a*ȘÎ aduce o 
trlbuție 
tizarea vieții /internaționa
le. la afirmarea unei po
litici noi, de destindere și 
colaborare egală între na
țiuni, la statornicirea' 
nul climat de pace, 
operare și securitate în Eu
ropa și în întreaga lume.

Aus- 
tot 

ex- 
con- 

activă la democra-

Indira Gandhi 
revine în 

parlamentul indian
DELHI 8 (Agerpres). — 

Fostul premier indian, In
dira Gandhi, a obținut vic
toria în alegerile parla
mentare parțiale desfășu
rate duminica trecută în 
circutnscr ipți a. Chikmaga- 
lur din statul indian Kar
nataka. Din cele aproxi
mativ 453 000 de voturi 
exprimate, Indira Gandhi 
a obținut, potrivit rezul
tatelor oficiale, 249 376, in 
vreme ce principalul ei 
oponent. Veerendra Rații, 
candidat al partidului Ja
nata, de • guyernămînt, 
întrunit 172 043 voturi.

Dineu

Poziția egipteană 
la tratativele de la Washington

Președintele Republicii 
Socialiste România/ tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au oferit, miercuri, un 
dineu oficial în onoarea 
președintelui federal 
Republicii Austria, 
Rudolf Kirehschlager, 
a doamnei Hernia Kireh
schlager.

In timpul dineului,

al 
dr.

și

s-a desfășurat într-o at- 
mosferă caldă, cordială, 
președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu; 
și președintele federal al 
Republicii Austria, dr. Ru- 
doll Kirehschlager. aii ros
tit toasturi, urmărite cu 
atenție-și subliniate cu a-/ 
plauze.

AGENȚIA ANSA INFOR
MEAZĂ că miercuri di
mineața' 4n Italia a fost 
comis yn nou și grav a- 
teniat ui-jia i-au tăzut 
victime trei persoane. 
Printre eej .. uciși se află 
procurorul locahtai a Fro- 
sinon®, Fedele Calvosa.

EFECTIVE ALE GĂR
ZII NAȚIONALE AU DES
CHIS FOCUL, LA MANA
GUA, împotriva tineri
lor de la școlile secunda
re care participau la o ma- 

* nifestație de protest îm
potriva regimului dicta
torial al lui Anastasie So- 
moza.

CAIRO 8 (Agerpres).— 
La încheierea unei reu
niuni consacrate negocie
rilor de la Washington, 
Consiliul de Miniștri al 
Egiptului a definit în-
tr-un comunicat cinei prin
cipii privind poziția e-
gipteană la tratativele de 
la Washington cu Israelul. 
Potrivit comunicatului, 
Egiptul- rămîne . atașat spi
ritului inițiativei de pace 
a președintelui Sadat, ca
re are drept obiect 
rp i n a rea barierelor 
Ciunii și stingerea 
lor de conflict prin 
crarea drepturilor 
me ale poporului 
riian. Egiptul caută, să re
alizeze o reglementare glo
bală pentru edificarea pă
cii în Orientul Apropiat. 
Edificarea unei păci per
manente si juste 
— in concepția 
nă — garantarea

eii- 
șuspi- 
surse- 
consa- 
legiti- 

palesti-

necesită 
egiptea- 

.......... ....... dreptu
rilor poporului palestinian. 
De asemenea, legătura în
tre reglementarea pe fron
tul egiptean și reglementa
rea problemei palestiniene 
sub toate a-soectele sale es
te considerată drept im
perativă, pentru că scopul 
este de a permite între
gii regiuni să depășească e- 
tapa cmiflict"lor și urii 
și. să trăiască într-un cli
mat de pace. pentru ca 
popoarelef sale să se bucu
re de prosperitate în de
plină; securitate. In sfîr- 
șit, garanția esențială

păcii este oa această pa
ce să se bazeze pe drep
tate și să realizeze drep,- 
turile legitime ale tutu
ror părților,

CAIRO 8 (Agerpres). — 
Președintele Anwar El- 
Sădat a declarat că „Egip
tul nu va încheia un a- 
cofd de pace cu Israelul 
dacă acesta nu va stipula 
clar viitorul negocierilor 
ce urmează a avea Ioc ‘cu 
reprezentanții palestinieni, 

îneît aceștia să-și 
decide ei înșiși vi- 
pe malul occiden- 
fluviului Iordan și

astfel 
poată 
i torul 
tal al 
în zona Gaza“. Președin
tele Sadat a arătat. în con
text. că a transmis dele
gației egiptene la nego- 
c erîle de pace de la Was
hington instrucțiuni ca a- 
cordul de pace să afirme 
autonomia administrativă 
a poporului palestinian pe 
malul occidental și în. Ga
za.

OTTAWA 8 (Agerpres). 
■— Referindu-se la negoci
erile triipartide de la Was
hington, premierul israe- 
lian Menahem Begirt a de- 

în cadrul unei con- 
Ot- 
află '

clarat, 
ferințe de presă la . 
tawa, că acestea 
„înti'-un stadiu foarte de
licat'1. Au fost obținute 
progrese reale, dar mai 
există încă deosebiri de

se-
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de limba ■ rusă.
Pentru timpul dumnea
voastră liber, vă reco
mandăm... 17,20 //Re
portaj l’ie glob : Para
guay. 17,40 Corespon
denții județeni trans
mit... 17,55 Consultații 
medicale. 18,15 La iz
voarele cîntecului. 18,35 
Forum cetățenesc. 19,05 
Film serial pentru co
pii: Sindbad marina
rul. Episodul 13, 19,30 
.Telejurnal. 19.5' 
neretului. 20,45 
scurt — Premieră j 
țară.: „Acoperișul".
Dramatizare după 
vela cu același 
de Petru Vintilă. 
Publicitate. 21,25 
ridianele cînteculu.i și 
dansului. 22,20 Tele
jurnal.
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Fotbal

• SPORT • SPORT ••SPORT •;sr\ RȚ • SPORT ® SPORT • SPORj

Gazdele, 
învingătoare 
merituoase

Intîlnirea de fotbal din 
campionatul județean
dintre Preparatorul Pe- 
trila și Minerul Aninoasa 
"s-a caracterizat, de la bun 
ânceput, printr-o. domina- 
Țiș teritorială a gazdelor. 
Această dominare s-a sol
dat cu multe cernere la 
poarta aninosenilor, dar 
primul gol est® înscris >a* 
-bia în min. 30 de către 
Pop. Nu trec deeît 5 mi
nute și Preparatorul Pe- 
■țrila majorează; scorul 
la 2-0 prin Kalai. . După 
pauză oaspeții par . mai 
hotărîți și îii min. 50 re
duc din handicap prin 
,Vaida. Gazdele preiau din 
®ou inițiativa și în min. 
87 același Kalai • pecetlu
iește scorul la 3-1.
, , ' Vașile BELDIE, 

corespondent

Campionatul județean
3—2, Dacia H Orăștie —
Auto Hațeg 0—1, Metalul

REZULTATE TEHNICE:
Aurul Certej —; Minerul
Uricani 3—2, Preparatorul Simeriia — LM.C. Bircea
Petrila — - Minerul Aninoa 2—1. Me tali.11 Crișcior
sa 3—1,; Preparatorul Te
liuc — I.G.C.L. Hunedoara Explorării D.eva. 0—1, C
3—0, Constructorul Hune Petroșani — MLine rul Par o-
doara — Parîngul Lonea șeni 0—1.

.‘4 CLASAMIENTUIb
Explorări Deva ; ;, 12 10 1 1 30—- 5 21
Min. Paroșem 12 8 2 2 28—11 18
Aurul Certej, 12 7 2 3 25—19 16
Constr. Hunedoara 4 12 7 1 4 26—9 15
Minerul Uricani 12 6 2 4 24—2'3 14
Dacia II Orăștie 12 6 0 6 22—16 12
I.M.C. Bîrcea 12 5 2 5 24—19 12
Auto Hațeg 12 4 3 5 17—19 11
Minerul Aninoasa 12 5 1 6 17—22 11
l.G.C.L. Hunedoara ' 12 4 3 5 16—24 11
C.F.R. Petroșani . 12 5 0 7 20—21 10
Parîngul Loneă -■ / ' : 12 2 6 19—24 10
Prep; Petrila 12 5 0 7 14—24 10
Met. Simeria 12 4 1 7 18—23 9
Met. Crișcior 12 3 1 8 12—21 7
Prep. Teliuc 12 2 1 9 13—45 5

ETAPA VIITOARE : nea — Dacia II Orăstie,
Minerul Paroșeni — Au- I.G.C•L. Iiunedoara •
rul Certej, Explorări De
va — C.F.R. Petroșani, 
I.M.C. Bîrcea — Metalul 
Crișcior, Auto Hațeg — Me
talul Simeria, Parîngul Lo-

Constructorul Hunedoara, 
Minorul Aninoasa —. Pre
paratorul Teliuc, Minerul 
Uricani — Preparatorul 
Petrila.

• PARIS 8 (Agerpres). 
— După cum s-a mai a- 
nunțal, la 3 decembrie se 
va desfășura la București 
meciul dintre .selecționa
tele de rugby ale Româ
niei și Franței, contînd 
pentru campionatul ' euro
pean „Cupa FIRA".

In cursul zilei de ieri s-a 
stabilit ca această partidă 
să fie arbitrată de 
dezul D.M. Rea.

• BUENOS AIRES 
(Agerpres). — Olimpiada 
de șah aheontinuat la Bue
nos Aires 
turul 11

irlan-

8

cu întilnirile din 
al concursului 

masculin, încheiate cu ur
mătoarele rezultate : Iu
goslavia—-România 2,5-1,5 
(Gheorghiu y- Liubojevici 
remiză ; Matanovici — 
Ciocîltea 1-0 ; Ivkov — 
Ghițescu remiză ; Șubă — 
Parma remiză) ; U.R.S.S. 
Suedia 1—1 (2).; S.U.A — 
R.F. Germania 2,5-0,5 (1);
Ungaria — Islanda 3-1; 
Polonia — Spania 1,5-0,5 
(2); Anglia — Danemarca

2-1 (1); Bulgaria — 
gentina (A) 2,5-0.5
Elveția — Filipine 3-1 ; 
ba — Israel 0,5-0,5 
R.P. Chineza — Tunisia
1.5 0,5 (2).,4 ,ț

Șahiștii români, au 
tigat cu 3-1 meciul 
turul anterior cu 
secundă a 
(Gheorghiu 
remiză; Ciocîiteâ.— 
Ier remiză ; Ghițescu 
Braf. 
1-0) șt l-au terminat 1 
galitate (2-2) pe cel 
turul 8 cu formația 
găriei (partida dintre 
cil tea și F.rmenkov, 
treruptă de două ori, 
încheiat remiză).

In clasament, pe primul 
loc a trecut S.U.A. —-
28.5 puncte (1), urmată de
Ungaria '--■■/ 28 puncte, 
U.R..S.S. — 26,5 p’.mcte (3); 
R.F. Germania — 26 punc
te (1). Iugoslavia - — 1
puncte, Suedia — 25.5'
puncte (2) ; România — 
25 puncte etc. ■ - -ț'/h

mi cî.ș-, 
din 

echipa 
Argentinei 

Giărdelli 
Seid-

ga 1-0; Șubă — Monier 
la e- 

diri 
Bul-
Cio- 
în- 
s-a

• 5.09 _ Buletin de știri,
i 5,05 /Rțtimifi matinale. 
[6,00 Radioprogramul di- 
I mineții. 7,00 Radiojur- 
I nai. 8,00 Revista pre
sei. 9,00 Buletin < 
’9,05 liâspundem 
cuitătorilor. 10,00 ]
letin. de știri. 10,05 Ra- 
diomagazinul f 
10,35 Interpreți 
gărului românesc ‘" 
rina Chiria::. J

.lețin de . știri. 12,00 Bu
letin de .știri. 12,05 Din 
comoara foclorului nos
tru. 12,35 Repere in
terpretative. 13,00 De 
la 1 la 3. 15,00 ~ '
club. 16,00 
nai. 16,25 
economice,
stantane :• 

Buletin de 
- U ni v e rs u l f amiiie i.
17,30 Concerț de. muzi
că populară. 18,00 ț țO- 
rele, serii. 20,00 . Rap
sodii de toamnă — mu
zică populară. 20,15 E 
scris pe tricolor unire. 
21,00 Buletin de știri. 
21,05 Reflexele timpu
lui. 21,15 Cadențe so
nore, 22,00 O zi mlr-o 
oră. 23,00 Melorîțifi 
'78. 24,00 'Buletin de 
știri. 0,05-5,00 Non. stop- 
muzicaL nocturn..

!
Tehnic- ț 

Radioj tir- _
Coordonate ’• 
16,40 In- > 

solistice. 17.00 î 
; știri.' 17,05 ' 

familiei- *

PRONOEXPRES

Rezultațele tragerii.
Pronoexpfes din 8 no
iembrie 1978 :

Extragerea-1 : 33 38 36 
20 11 31

Extragerea a H-a : 31
8 14 29 45

Fond de

‘ din care
|eategoria 1

26 H
- te

19. îjjțy
cîștiguri:

725 770 
report •

91993

lei 
la 

lei
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