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VIZITA PRIMULUI MINISTRU 
AL TURCIEI, BULENT ECEVIT, 

IN ȚARA NOASTRĂ
Președintele

* Nicolae Ceaușescu ț 
a primit pe primul ministru 

al Republicii Turcia, 
Bulent Ecevit

Un util schimb de experiență la Petrila

INIȚIATIVELE MUNCITOREȘTI
resurse inepuizabile in creșterea

producției de cărbune
Numeroase brigăzi de 

mineri au lansat la înce
putul acestui an valoroase 
inițiative muncitorești me
nite- să sporească produc
ția de cărbune și să ridice 
la un nivel calitativ supe
rior activitatea întreprin
derilor miniere.. Despre e- 
ficiența acestor inițiative 
vorbesc de la sine faptele. 
In Valea Jiului, cele 119 
brigăzi care au îmbrățișat 
inițiativa „Brigada înaltei 
productivități", lansată de 
comunistul Eugen Voicu 
de la I.M. Petrila, au ex
tras peste sarcinile de plan 
tn ultimele 10 luni, mai 
mult de 70 000 tone. de căr
bune. Din totalul d<?._ 467 
formații de lucru, care a- 
plică inițiative muncito
rești, majoritatea obțin re
zultate deosebite, situîndu- 
se în fruntea întrecerii so
cialiste pentru mai mult 
cărbune.

Preocupat de- a da un 
nou imbold generalizării i- 
nițiativelor muncitorești,

Patru din brigadierii de frunte ai minelor Lonea și Petrila: Marin Ciu
băr, Eugen Voicu, Gheorghe Zaharia și Ludovic Repaș. Foto : Gh. OLTEANU

I.M, DÎLJA

Părticipanții la dezbateri 
au împărtășit din experien
ța lor, au formulat obser
vații și propuneri viztnd 
extinderea și generalizarea 
inițiativelor muncitorești. 
Referindu-se la cele peste 
19 000 tone de cărbune ex
trase suplimentar de la în
ceputul anului de brigada 
condusă de el, prin aplica
rea consecventă a inițiati
vei „Brigada înaltei pro
ductivități", brigadierul 
Eugen Voicu, de la secto
rul IV al IM. Petrila, a 
subliniat că depășirea este 
urmarea firească a mai bu
nei organizări a muncii pe 
toate cele patru schimburi, 
a disciplinei din brigadă, 
conștiinciozității cu care 
muncesc nu numai minerii, 
dar și electro-lăcătușii ca
re asigură buna funcționa
re a utilajelor. „Noi, sîntem 
prezenți cu toții cu mult

V. STRAI,'Ț

Mobilizați plenar în 
realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan, co
lectivul minei Dîlja în
registrează în ultimele 
zile noi succese pe fron
tul cărbunelui. Astfel, 
timp de trei zile conse
cutiv — 9, 10 și 11 no
iembrie — planul de 
producție pe întreprin
dere a fost depășit, ex- 
trăgîndu-se peste preve
deri 484 tone de cărbu
ne. Pe lîngă harnicii 
mineri din cadrul sec
toarelor productive I și 
II — cu cîte 198 și, res
pectiv, 189 tone peste 
plan, la zi — un aport 
deosebit în obținerea a- 
cestor succese îl au și 
schimburile sectorului 
de transport al minei.

(Continuare în pag. a 2-a)

Mașini 
și utilaje 
livrate 

unităților 
miniere

In prima lună a a- 
cesțtli trimestru, mun
citorii, tehnicienii și in
ginerii din cadrul 
T.R.l.U.M. Petroșani au 
obținut însemnate re

alizări la principalii in
dicatori de plan. Ast
fel, producția marfă â- 
fost realizată în : pro
porție de 113 la sută.. 
Aceste rezultate în
seamnă noi mașini și 
Utilaje livrate la timp 
întreprinderilor miniere.
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Președintele Republicii
, .Socialiste România, tova

rășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit, în cursul dimine
ții de luni, pe primul mi
nistru al Republicii Tur
cia, Bulent Ecevit, care 
face o vizită oficială în 
țara noastră, la invitația 
șefului statului român și 
a primului ministru al gu
vernului.

Exprimînd deosebita 
satisfacție de a se reîntîl- 
ni cu președintele Nicolae 
Ceaușescu, premierul turc 
a înmînat șefului statului 
român'Un mesaj din par- 
tea președintelui Republi
cii Turcia, Fahri Koruturk, 
și a transmis cele mai sin
cere urări de fericire per
sonală, de progres și* bu
năstare pentru poporul 
român prieten.

Tovarășul . Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit și 
a rugat să fie transmise 
din partea sa și a tovară
șei Elena Ceaușescu cele 
mai bune urări de ferici
re președintelui Fahri 
Koruturk și doamnei Ko
ruturk, împreună cu u- 
rări de bunăstare și feri
cire poporului turc prie
ten.

în cadrul întrevederii, 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul mi
nistru Bulent Ecevit au e- 
vocat cu profundă satis
facție evoluția ascenden
tă a raporturilor tradițio
nale de prietenie, colabo
rare pe multipe planuri 
și bună vecinătate dintre 
România și Turcia. în a- 
cest cadru s-a subliniat 
contribuția deosebită pe 
care a avut-o dialogul la

Dejun oferit de președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa

Elena Ceaușescu în onoarea 
primului ministru Bulent Ecevit 

și a doamnei Rahșan Ecevit
Președintele Republicii 

Socialiste România. to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au oferit luni un dejun în 
onoarea primului ministru 
al Republicii Turcia, Bu
lent Ecevit, și a doamnei 
Rahșan Ecevit.

nivel înalt româno-turc în 
promovarea și diversifica
rea acestor raporturi, în 
ridicarea pe o treaptă su
perioară a colaborării și 
cooperării pe plan poliȚie, 
economic, cultural și leii-, 
nico-științific dintre ce- ț 
le două țări și popoare. I 

Reafirmînd dorința de 
a acționa pentru amplifi
carea și âdînelrea bunelor 
relații româno-turce, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru Bulent 
Ecevit au examinat noi 
căi și mijloace de conlu-»^ 
erare reciproc avantajoa-,j 
se, cu convingerea că a- 
cest lucru folosește atîti 
celor două țări, cit și cau
zei păcii și colaborării în. 
Balcani,. în Europa, în în
treaga lume. . >|

Au fost abordate,. de a- 
semenea, unele probleme 
ale vieții politice interna
ționale.

De ambele părți s-a re
levat necesitatea lărgirii 
continue a contactelor bi-< 
laterale și multilaterale în 
vederea edificării în Eu
ropa a unui sistem . real 
de securitate și cooperare, 
care să asigure consoli
darea păcii, dezvoltarea 
neîngrădită a legăturilor 
reciproc avantajoase intre 
toate statele indiferent de 
orîndujrea lor socială. A* 1 
fost evidențiată s dorința 4 
României și Turciei de a 
acționa activ în vedere* ’ 
realizării integrale a pre-’ 
vederilor Actului final de 
la Helsinki, instaurării u- 
nui climat de încredere și

comitetul orășenesc de 
partid Petrila a organizat 
un schimb de experiență 
cu tema „Inițiativele mun
citorești și aportul lor Ia 
mobilizarea colectivelor de 
oameni ai muncii la reali
zarea sarcinilor economi
ce". Au participat mineri 
șefi de brigadă și de 
schimb, cadre de ingineri 
și tehnicieni de la I.M. Pe
trila, I.M. Lonea și Prepa
rați* Petrila, activiști de 
partid și ai unor organiza
ții de masă și obștești. In 
cadrul schimbului de ex
periență s-a dezbătut pe 
larg metodologia de aplica
re și rezultatele inițiative
lor „Brigada înaltei pro
ductivități", „Brigada de 
producție și educație", „Di-

i rigenția muncitorească", 
s-au trecut în revistă for
mele și mijloacele folosite 
de organele și organizați
ile de partid, de C.O.M., 
de comitetele sindicatelor, 
pentru generalizarea ini
țiativelor.

(Conlinuare în pag. a 4-a)

în timpul dejunului, ca
re s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordi
alitate, președintele Nicolae 
Ceaușescu și premierul 
Bulenț Ecevit au rostit 
toasturi.

I
I
I
I

-------------- ------------------------
a,c., întreaga cantitate de 
deșeuri de hîrtie, plus 
cea de borcane, sticle și 
măceșe pentru întregul 
an școlar. (T. Cornea). 
♦------------------

Noi servicii către popu
lație oferă, îticepînd din 
aceste zile, cooperativa 
meșteșugărească „Uni
rea". din Petroșani. Este 

biologice în lumea con- v.0I'ba 3e servicii cum
temporană (T.S.) smt curățatul - apartamen-

(Vă iaforatăat
Astăzi, la ora 18, în 

sala mică a Casei de cul
tură din Petroșani, va a- 
vea loc o conferință pu
blică, în cadrul căreia va 
vorbi academicianul Eu
gen Macovschi despre ' 
problematica ~ științelor

I 
I 
I

Festivalul național „Cîntarea României11, ediția a ||-a

Cunoașterea și valorificarea artistică 
a tradițiilor locale

Un număr de 16 meca
nici de locomotivă și aju
tori de la Remiza C.F.R. 
Petroșani ah răspuns 
sîmbătă, 11 noiembrie ale. 
la apelul C.R.C.S. de a - 
dona onorific ’sînge pen
tru colegul lor de muncă 
loan Cătuțoiu, internat în 
spital. Printre donatori 
au fost prezenți 
ciu, E. Rogojan, 
drei, V. VlădUțu, 
cu și alții. (T.Vi) 
♦------------------

Pionierii din 
mentul clasei a VIII-a A 
de la Școala generală nr. 5 
Vulcan au colectat și pre- 

^dat, pînă la 10 noiembrie .

T.
F.
V.

Iler-

dețașa-

tului, spălatul geamurilor, 
spălatul rufelor,: îngriji
rea copiilor de vîrstă 
preșcolară. (V.S.)

Din inițiativa Consiliu- 
lui popular al orașului 
Vulcan, în stații de auto
buz și unități comerciale 
mai importante din loca
litate vor fi instalate di- 

de 
vor 

hotă- ■ 
Pre- j

fuzoare. Prin stația 
radioamplificare se 
populariza legile și 
rîrile nou apărute, 
cum și diferite informa
ții de interes cetățenesc. 
(C.D.)

COă in/eratăm
Evoluează grunul vocal-folcloric din Uricani. 

Foto : O. GEORGE

La Uricani, oamenii tră
iesc și miinicesc într-un 6- 
raș în plin proces de dez
voltare șj modernizare, 
păsfrînd un stil de viață 
simplu, în care se simt va
lorile create de generațiile 
de înaintași. Revelator pen
tru această continuitate 
spirituală, dar la un alt ni
vel, a fost spectacolul 
„Românie, plai de dor", 
susținut sîmbătă seara, pe 
scena casei de cultură o- 
rășenești, de artiștii ama
tori în cadrul ediției a doua 
a _ Festivalului național 
„Cîntarea României", ma
nifestare de mare comple
xitate stimulativă pentru 
întreaga viață culturală 
din țara noastră, intrată 
într-o etapă seleptivă în 
Valea Jiului.

De mai multi ani s-a 
pornit o acțiune de cu

noaștere și valorificare a 
obiceiurilor vechi, portului 
popular, dansului, cîntecu- 
hii și folclorului literar lo
cal. Nu numai că au fost 
descoperite multe piese 
frumoase, puse în circuitul 
artistic contemporan, dar 
au fost atrași mul ți local
nici în generoasa mișcare 
a artiștilor amatori. Astfel 
a luat ființă grupul vocal 
folcloric de mare frumu
sețe plastică condus de 
Maria Florănescu. Dar arh 
remarcat îndeosebi valoa
rea etnografică-a acestui 
grup, care trebuie să ajun
gă muzical pentru a fi con
vingător tot timpul cit se 
află în scenă. Punctul cel

T. SPATARU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Din scrisorile sosite la redacție
On apa. al preparatorilor: Curățenia vagoanelor ușurează munca

Nu toți acei care folo
sesc vagoanele pentru 
transportul diferitelor măr
furi știu că acestea trebuie 
întreținute cit mai curat. 
Iată de ce. Unele între
prinderi — de exemplu 
Preparația cărbunelui Lu- 
peni — transportă cărbuni 
cocsificabili și vagoanele 
trebuie să fie curate pen
tru a nu fi influențată c’a- 
litatea materiei prime des
tinate cocseriilor. Cărbune
le cocsificabil trebuie ex
pediat cocseriilor de la Hu
nedoara sau Galați fără 
impurități. Deci, se impu
ne ea vagoanele să fie cu
rate.

Zilnic, în preparație intră 
circa 60 de vagoane pentru 
încărcare cu cărbune cocsi
ficabil. In proporție de 
60 la sută vagoanele pro
vin de Ia diferite rampe. 
Zi de zi în vagoanele „goa
le" se găsesc zeci de tone 
de materiale ea : balast,
nisip, praf de piatră, res
turi de ambalaje, minereu, 
calupuri de fontă, fier 
vechi ș.a. Pentru curățirea 
acestor rămășițe de mate
riale din zecile de vagoa
ne Preparația Lupeni nu 
are un efectiv 'de oameni 
anume încadrat Ș* ni®’ 
rampă special amenajată 
care să servească acestui 
scop. Vagoanele se curăță 
de către personalul încăr
cării, pe liniile de garare 
și chiar pe linia de încăr
care.

Greutățile pe care ni le 
erează aceste vagoane mur
dare sînt mari. Pe lingă 

,VJ

E=..

de la bufetul
care la acea oră era și
ea aprinsă, vrea parcă
să spună că trebuie lua
te măsuri...
potriva acelora care
rosesc energia electrică.

Sîmbătă, în plină zi,
stradabecurile de pe

Uricaniprincipală din
ardeau. Poate că tova
rășii de la S.D.E.E. Lu-

recupere-peni vor să...
ze" cele două săptămîni

în care orașul a fost lip
sit cîte două-trei ore de
energie electrică. Firma

,Expres'

faptul că de multe ori se 
oprește întreaga instalație 
de preparare și întregul 
efectiv de la încărcare î- 
narmat cu lopeți și mături, 
curăță vagoanele. Pe lingă 
acest mare inconvenient, 
resturile adunate în gră
mezi între liniile ferate 
mai constituie și un per
manent pericol de acciden
te. Săptămînal se încarcă 
aceste materiale în vagoa
nele uzinale care se des
carcă în afara perimetru
lui uzinei.

Sperăm că rîndurile 
noastre vor fi citite de to-

Ce atribuții are dispecerul?
Cele relatate în rîndurile 

ce urinează s-au întîmplat 
în ziua de 27 octombrie o- 
rele 5,20. Autobuzul de pe 
ruta Petroșani — Uricani 
oprește în stația Vîscoza 
din Lupeni. Unii călători 
urcă, alții coboară, taxa
toarea taxează, iar șoferul 
anunță cum că mașina nu 
merge decît pină la garaj. 
Ușile se închid, mașina 
demarează, jar la garaj 
toți pasagerii coboară, co
boară și așteaptă doar, 
doar va veni un alt auto
buz. Cum așteptarea se 
prelungește, se face apel 
la dispecera de serviciu, 
care s-a despărțit greu de 
cabină unde era cald și 
bine. N-a luat însă nici o 
măsură deoarece, cică nu
mai dispecera din Petro
șani poate interveni. In 
schimb dispecera din Lu-

Sîmbătă, în plină zi, 
becurile de pe strada 
principală din Uricani 
ardeau. Poate că tova
rășii de la S.D.E.E. Lu- 
peni vor să... „recupere
ze"- cele două săptămîni 

în care orașul a fost lip
sit cîte două-trei ore de 
energie electrică. Firma 
de la bufetul „Expres", 
care la acea oră era și 
ea aprinsă, vrea parcă 
să spună că trebuie lua
te măsuri... exprese îm
potriva acelora care i- 
rosesc energia electrică. 

varășii care descarcă va
goanele la rampă, mai a- 
les unitățile de construcții 
cit și de organele căilor 
ferate însărcinate cu veri
ficarea acestor mijloace de 
transport înainte de a fi 
scoase de la rampele de 
descărcare. Intrucît vine 
iarna, iar aceste resturi 
se vor curăța din vagoane 
și mai greu în perioada în
ghețului, vrem, și insistăm, 
să ne fie recepționat, în 
sfîrșit, apelul.

Gheorghe PANA, 
secretarul Comitetului de 
partid, Preparația Lupeni 

peni a încercat să-i conso
leze pe cei 35 de pasageri 
cum că nu-i prima oară 
cînd șoferul Georgescu fa
ce asemenea „figuri". In 
sfîrșit, apare un alt auto
buz. Călătorii au urcat și 
au plecat, dar unii dintre 
ei au fntfrziaț de la servi
ciu. Cu toții se întreabă : 
ce atribuții are dispecerul 
de la Lupeni dacă nu ia 
nici o măsură și ce se vor 
face la iarnă dacă încă de 
pe acum au început ieșiri
le din cursă ?

Ion Țigăntele,
I.M. Uricani

P.S. Autobuzul ce ne-a 
lăsat în drum a fost con
dus de Georgescu și avea 
numărul acoperit cu noroi 
așa că nu s-a văzut bine 
dacă era l-HD-1909 sau 
l-HD-909.

• (Urmare din pag. I)

-mai fermecător au fost, 
însă, dansurile (o suită lo
cală i Bătrina, Hora pe 
stînga, pe dreapta și cu 
șapte bătăi) care au ele
ganță și finețe în mișcare. 
Specificul local este evi
dențiat prin costumație și 
fondul muzical (Gheorghe 
Calotă, un talentat și sen
sibil fluieraș),, dar grația, 
pasiunea și sinceritatea in
terpretării sînt deosebite,, 
In ceea ce privește cealal-
f/ZZZZZ/ZZZZ/ZZZSZZZSZZZ///ZZZZZSSZ

Valorificarea 
tradițiilor 

IIIIIIUIIIIIIlIHH/HIIIIIHmil 

tă direcție, a raportării la 
realitățile locale, s-a dis
tins brigada artistică „Su
nă telefonul" (text — Du
mitru Rădoescu, instructor 
— Dumitru Sîrbușcă). Este 
o formație încă nouă, cu 
experiență redusă, dar, a- 
preciind după dezinvoltura 
și realele calități ale com- 
ponenților, cu perspective 
promițătoare.

In cadrul spectacolului 
au mai evoluat fanfara 
(dirijor — Iosif Dinea) în 
care există atenție pentru 
atragerea tinerilor, forma
ția de muzică ușoară (con
dusă de Iosif Mișek). prac
ticând sonorități melodioa
se, lirice, interpretate u- 
neori cu temperament (cum 
a fost piesa „Mihai Vitea
zul"), taraful (condus de 
Ștefan Coteț) și soliștii Vio
rica și Ana Contra, Dumi
tru Lenghel, Ionel Farcă’J, 
poeții Ion Țigăntele și Va
ier lacobescu.

Festivalul național „Cîn- 
tarea României" a deter
minat înființarea multor 
formații noi sau revitdli- 
zarea altora din zona Văii 
Jiului. Ne așteptam ca la 
Uricani să activeze și dan
suri tematice, o echipă de 
teatru care ar diversifica 
viața culturală, dependen
tă nu numai de varietatea 
artistică, ci și de continui
tatea în prezentarea unor 
spectacole pentru oamenii 
muncii care urmăresc și 
așteaptă astfel de mani
festări ale permanenței 
creativității poporului nos
tru.

Inițiativele
• (Urmare din pag. I) 

timp înainte la mină ■— a- 
răta brigadierul Eugen 
Voicu. In fiecare schimb e 
la fel, ne adunăm în 
grup și așa plecăm spre 
puț, în frunte eu șeful de 
schimb sau de brigadă. Din 
mers facem aprovizionarea, 
ducem cu noi materialele 
de care știm că avem ne
voie. Schimbul se face în
totdeauna la fața locului, 
în abataj. In cazul în ca
re apare vreo defecțiune 
în funcționarea combinei 
sau a celorlalte utilaje oa
menii nu așteaptă electro- 
lăcătușii ci repară singuri 
utilajele. In brigada noas
tră nu se stă nici un mo
ment degeaba în timpul 
celor 6 ore de lucru".

împărtășind din expe
riența sa în aplicarea ini
țiativei „Brigada de pro
ducție și educație", pe li
nia reducerii numărului 
absențelor nemotivate și 
întăririi spiritului de răs
pundere al minerilor față 
de sarcinile care le sînt în
credințate, șeful de brigadă- 
Ioan Cojocaru de la I.M. 
Lonea a subliniat impor
tanța formării și menține
rii unei opinii colective 
ferme împotriva absento- 
manilor și a chiulangiilor, 
„întotdeauna cînd colecti
vul și-a spus în mod ferm 
cuvîntul, prin ' adunări 
scurte ale întregului 
schimb, împotriva celor ca
re au absentat nemotivat, 
rezultatele au fost vizibile. 
Cei vizați, în marea majo
ritate a cazurilor și-au 
schimbat atitudinea. Dar 
toț atit de adevărat e că 
atunci cînd preocuparea 
noastră pentru tragerea la 
răspundere a celor - vino- 
vați a fost lăsală pe tiaja- 
lă, și rezultatele au iest 
mai slabe".

Participam,ii la dezbateri 
au apreciat pozitiv munca 
politică de masă desfășu
rată de organele și orga
nizațiile de partid, de 
C.O.M. și comitetele sindi
catelor pentru generaliza
rea inițiativelor. Criteriile 

muncitorești
inițiativelor, obiectivele și 

.Stimulentele prevăzute, de 
acestea, aufost pe larg 
popularizate în sălile de 
apeF ale celor două între
prinderi miniere. Rezulta
tele obținute lunar de bri
găzile de mineri care apli
că inițiative muncitorești 
au fost popularizate la 
gazetele de perete, la sta
țiile de radioamplificare. 
A fost subliniată însă, pe 
bună dreptate, lipsa de 
preocupare mai sistematică 
și mai susținută a C.O.M. 
și a comitetelor sindicate
lor pentru susținerea si 
generalizarea inițiativelor 
muncitorești.

In cuvîntul său, șeful de 
brigadă Gheorghe Zaharia, 
de la I.M. Petrila, a făcut 
observația justificată că la 
nivelul comitetului sindi- 
catului nu s-a acordat a- 
tenția cuvenită asigurării 
condițiilor necesare aplică-i 
rii db alte brigăzi a iniția
tivei lui 'Eugen Voicu. In: 
cele 10 luni de cînd mie 
nerii din brigada lui Eu
gen Voicu aplică cu succes 
inițiativa ..Brigada înaltei 
productivități", numai • 
singură dată, un alt șef de 
brigadă a mers „la fața 
locului" să vadă metodele 
bune folosite. Maiștrii și 
celelalte cadre tehnice nu 
se ofupă decît formal de 
generalizarea inițiativelor 
muncitorești la nivelul tn>- 
turoc brigăzilor.

Schimbul de experiență 
a subliniat că inițiativele 
muncitorești și-au dovedit 
din plin eficiența. 8-a a- 
prcciat însă că mai există 
potente nevalorificate pe 
deplin în munca politică 
pentru generalizarea iniția
tivelor muftcițoreșți. lată 
de ce se impune .la nive
lul organizațiilor de partid, 
și al comitetelor -sindicate
lor o preocupare sporită, 
de sprijinire efectivă a e- 
fortului de generalizare a 
Inițiativelor muncitorești, 

. care și-au dovedit pe de
plin și își dovedesc eficien
ța în creșterea producției 
de cărbune alit de necesar 
economiei noastre naționa
le.

Pe urmele anchetei „Am pătruns in incintă 6 persoane cu o
mașină, prezentînd niște cartoane pe care scria „Legitimație"
In urma raidului nocturn prin cîteva întreprin

deri și instituții din Petroșani, întreprins de redactori 
ai ziarului nostru împreună cu ofițeri din cadrul Mi
nisterului de Interne, publicat în 6 octombrie; sub ti
tlul : „Apropo de vigilență — Am Pătruns în incintă 
6 persoane cu o mașină prezentînd niște cartoane pe 
care scria „Legitimație" — pe adresa redacției au so
sit răspunsurile unităților vizate, răspunsuri pe care 
le dăm publicității, în rezumat.

I.P.C.M.C.

Articolul a fast studiat 
cu atenție și conținutul a 
fost făcut cunoscut tuturor 
lucrătorilor din institut. 
Conducerile institutului și 
a compartimentului de cer
cetare își însușesc criticile 
formulate în legătură cu 
neajunsurile constatate. A- 
cestea corespund realității, 
sesizarea lor detcrminîndu- 
ne să aplicăm măsuri me
nite să c-onducă la preve
nirea unor asemenea ne
glijențe,.' excluderea posibi
lităților de repetare.

Vă informăm că s-au 
luat măsuri de instruire a 
personalului ce face de 
serviciu la sediu, în sensul 
de a manifesta vigilența 
necesară în serviciul de 
pază și securitate a sediu
lui ; s-a numit personalul 

de control care la termi
narea orelor de program 
va verifica închiderea co
rectă și conform prevede
rilor legii a documentați
ilor, a încăperilor și mobi
lierului destinat pentru 
păstrarea aparaturii, a lu
crărilor, studiilor și în ge
neral a dotării; s-au revi
zuit și completat sistemele 
de închidere ale camerelor 
și a mobilierului ,a ușii de 
la intrare în sediu pentru 
zilele nelucrătoare ; s-au 
aplicat măsuri disciplinare 
de sancționare a celor vi- 
novați pentru neajunsurile 
constatate în noaptea cînd 
s-a efectuat controlul.

I.M. EIVEZENI

A fost întemeiată cons
tatarea că ușa biroului ca
re, în mod obișnuit , se în
chide Ia sfîrșitul progra- 

mulul, era deschisă. Ince- 
pînd cu data de 7 octom
brie a.c. conducerea unită
ții a desemnat persoane 
care să verifice zilnic, la 
sfîrșitul programului de 
lucru, modul în care este 
organizată securitatea bi
rourilor.

„Steagul roșu“ a criticat, 
organele vizate răspund

Deficiențele constatate în 
legătură cu paza unității 
vor putea fi remediate prin 
reinstruirea paznicilor - ce 
funcționează la I.M. Live- 
zeni, măsură ce a fost lua
tă de noi prin sesizarea fă
cută la Corpul de pază mi
litarizată Deva,, detașamen
tul Valea Jiului.

Considerăm că. articolul 
ne-a fost de • Un real folos 
în ceea ce privește asigu
rarea pazei unității, a se
curității documentelor.

FABRICA DE PRODUSE 
LACTATE PETROȘANI

Conținutul articolului a 
fost prelucrai, cu persona- 

Iul care asigură paza uni
tății și are răspunderea de 
„Ofițer de Serviciu". De a- 
semenea, a fost prelucrat 
regulamentul personalului 
de pază.

In ceea ce privește aba
terea tovarășei Maria Gun- 
del, cafe era de serviciu, 

vă informăm că a fost pe
nalizată eu 10 la, sută din 
remunerarea pe luna oc
tombrie. In data de 14 oc
tombrie a.c. se va da în 
funcțiune mașina de spă
lat și îmbuteliat sticle cu 
lapte, pentru a evita spă
larea și îmbutelierea ma
nuală, care încarcă costu
rile de producție și redu
ce simțitor productivitatea 
muncii. S-au luat măsurile 
necesare pentru confecțio
narea unei porți metalice, 
acționate electric, care nu 
va permite intrarea în in
cinta unității a persoanelor 
fără aprobarea ofițerului 
de serviciu.

Semnătura aparține to

varășului Vasile Băltărețu. 
Facem insă o precizare : 
mașina de spălat și îmbu
teliat sticlele cu lapte nu 
■ fost pusă în funcțiune 
in 14 octombrie, ci a- 
bia in jurul datei de 1 no
iembrie, însă, de funcțio
nat nu funcționa corespun
zător nici în 6 noiembrie.

ÎNTREPRINDEREA DE 
TRICOTAJE PETROȘANI

Pentru abaterea săvîrși- 
tă în noaptea de 4 spre 5 
octombrie, tovarășul. Ion 
Moldovan, care era de ser
viciu la poartă a f06t sanc
ționat cu diminuarea retri
buției cu 10 la sută pe o 
lună.

A fost prelucrată, 
tregul personal interesat, 
Legea nr. 23 din 1971 și ar
ticolul publicat.

C.C.S.M,

Vă comunicăm că paza 
unității noastre se execută 
de Detașamentul de pază 
militarizată Petroșani, iar 
cele semnalate în articol 
s-au adus la cunoștință ver
bal și în scris detașamen
tului de pază militarizată 
Petroșani și Corpului de 
pază militarizată Deva.

Se vor lua măsuri de 
intensificare a controlului 
din partea C.C.S.M. pen
tru evitarea deficiențelor 
semnalate in articolul men
ționat.

Un răspuns amplu, de
taliat în ceea ce privește 
măsurile luate împotriva 
celor care fiind „în post" 
nu și-au îndeplinit sarci
nile de serviciu dar, care 
cuprinde și măsurile sta
bilite pentru, evitarea în 
viitor a acestor neajunsuri, 
am primit și din partea 
Corpului de pază militari
zat Deva, detașamentul de 
pază militarizat Petroșani.

xxaspunșurue primite, și 
dat

publicității, măsurile sta
bilite pentru întărirea or
dinii și disciplinei, pentru 
asigurarea întreprinderilor 
și instituțiilor, pentru se
curitatea documentelor și 
aparaturii folosite, demons
trează cu prisosință serio
zitatea și răspunderea cu 
care conducerile întreprin
derilor și instituțiilor a- 
mintite au privit deficien
țele și mai ales remedie
rea acestora, deficiențe 
semnalate în ziarul nostru.

Dorin GHEȚA

cu în- ' P- care parțial le-am
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Meci internațional 
de fotbal 

la Petroșani
O veste bună pen

tru iubitorii fotbalului 
din Valea Jiului : In 
cadrul pregătirilor și 
menținerii formei 
sportive, Jiul Petro
șani va susține joi, de 
la ora 14, o intîlnire 
amicală cu formația 
Sport club Nicolaev 
din U.R.S.S.

In dorința de a ve
dea un meci frumos, 
sintem siguri că spec
tatorii vor umple pî- 
nă la refuz tribunele 
stadionului. Să aplau
dăm sportiv fazele 
spectaculoase ale 
ambelor echipe, pen
tru că există condi
ții să vedem multe a- 
semenea faze.

DIVIZIA C

bine „în c.imp“ trebuie să și înscrii
Timișoara —

Nu ajunge să jaci
I.C.R.A.L.

Echipa studenților din
Petroșani s-a deplasat în 
orașul de pe Bega nu pen
tru a-i admira frumusețile, 
ci spre a dovedi . iu
bitorilor sportului cu 
balonul rotund din Ti
mișoara că la Petroșani se 
joacă fotbal bun și la ni
velul diviziei C. Ca joc stu
denții au reușit acest lu
cru, dar ca rezultat nu. E- 
chipa noastră a jucat bine

Știința Petroșani 1-0
în câmp, a plimbat mult și 
precis balonul, dar a ratat 
mult din situații favorabi
le. Fără îndoială că eroul 
acestor ratări a fost de as
tă dată Gulea care a iro
sit 3—4 ocazii de gol, dar 
nu numai el, ci și Velcotă 
și Popescu puțeau să ne a- 
ducă avantaj pe tabela de 
marcaj.

Cînd totul părea că se 
îndreaptă spre o remiză i-

nevitabilă a venit și fati
dicul minut 90 care a în
călzit inimile suporterilor 
timișoreni. Se execută un 
corner, în careu se produ
ce înghesuială, gazdele în
scriu golul victoriei și ast
fel studenții se întorc aca
să fără nici un punct. Bun 
arbitrajul prestat de Ion 
Zaharia din Drobeta Turnu 
Severin. (C.D.)

O partidă a ratărilor
Progresul Băilești — Minerul Vulcan 3-0 (1-O)

Tenis de masă
Sportivii noștri pe locuri de frunte \

piu băieți, locul II prints 
Mircea Torok ; dublu fetej

La etapa județeană a 
campionatului republican 
i nd i v i d u a 1 de seni
oare și seniori desfă
șurată în orașul Hune
doara, reprezentanții Clu
bului sportiv școlar Petro
șani au obținut următoare
le locuri : 1, 2 și 3 la indi
vidual senioare, prin Ro- 
dica Vasian, Iuliana Bota" 
și Florica Mărcuș ; la sim-

locul I Florica Mărcuș șid 
Rodica Vasian, iar la du.*-' 
blu băieți, perechea Cos-» 
tel Marcu și Marius Ro—' 
zenffeld a ocupat locui IIIj; 
ia dublu mixt jucătorii de-* 
la C.S.Ș. Petroșani, Iulia—* 
na Bota și Matei Gheorghe» 
au ocupat de asemenea lo
cul I.

C.S.Ș. Petroșani a retrogradat

Iancu privește uimit 
cum șutul său puternic 
este respins de... bara 
părții.

Fază din meciul Mi
nerul Lupeni — Meta
lurgistul Sadu. 
l’oto : Gh. OLTEANU

Deși echipa noastră a 
«o* învinsă cu scor de 
forfait, jucătorii s-au com
portat în teren mult mai 
bine. Au muncit mult, cre- 
îndu-și numeroase ocazii, 
dar nu le-au valorificat 
cum trebuia. In schimb 
gazdele au avut mai multă 
clarviziune în joc și au 
profitat.

In minutul 30 deschid 
scorul prin Corneanu la 
o greșeală a apărării oas
peților. In min. 63 Stoe- 
nescu are egalarea în vîr- 
ful bocancului, dar trimite 
de la 2 metri peste poartă. 
Nu același lucru se întîm- 
plă cu gazdele care majo
rează scorul după două 
minute. Oaspeții ratează

din nou 0 mare ocazie în 
min. 71, portarul Epure 
respinge o minge pînă la 
Stoenescu, dar acesta cu 
poarta goală trimite în a- 
fară. In min. 74 Nemeș 
reușește să reducă din han
dicap, însă, arbitrul anu
lează golul pe motiv de 
ofsaid. Și în loc de 2—1, 
scorul devine 3—0 în min. 
84, în urma unei curse a 
lui Corneanu și un șut pe 
sub portarul Constantin.

Așadar, cu toate că ra
portul de forțe a fost des
tul de echilibrat, oaspeții 
n-au știut să profite de si
tuații, ratînd din poziții i- 
deale. Avem în vedere ce
le două ocazii de mai sus, 
la care s-au adăugat altele

două, tot așa de mari. Cea 
din min. 76, cînd Bălosu 
recuperează balonul, cen
trează la Iacov și acesta, 
de la 7 metri, șuteâzfi pes
te poartă, iar în min. 80 
tot Bălosu execută un cor
ner, Stoenescu nu-i lasă 
mingea lui Aruncuteanu 
(mai bine plasat) și... din 
nou ratare.

Am enumerat doar patru 
dintre ocazii, cele mai cla
re, de a înscrie, care, fruc
tificate, ar fi hotărît alt
fel soarta partidei.

C.A. VOINESCU 

întreceri sportive 
școlare la Urfcanl

La Pitești s-a încheiat 
returul campionatului pe 
echipe junioare. Reprezen
tanta noastră, C.S.Ș. Pe
troșani, a retrogradat din 
divizie datorită faptului că 
a înregistrat o singură vic
torie și 4 înfrîngeri. La a- 
ceastă întrecere echipa a 
plecat improvizată deoare
ce Rodica Vasian nu a

participat la întreceri fn-*> 
trucît nu a susținut nor
mele de control. Iată re—' 
zultatele tehnice : 5—3 ci» 
Metalurgistul Cugir și cue 
scorul de 2—5 a pierdui 
la Gloria Buzău, Politeh
nica București. C.S.ȘT 
București și C.S.Ș, Piteștii

A. SLĂBIT p

Lupte» divizia A
Jiul a ratat calificarea

Atît terenul de la Casa 
de copii din Uricani cît și 
sala de sport din locali
tate au găzduit pasionante 
întreceri la fotbal și tenis 
de masă.

întrecerile de fotbal la 
care ;1U fost antrenate toa
te cele 7 clase a IV a din 
oraș, dotate cu „Cupa ti
nerelor speranțe", au fost 
cîștigate. do clasa a IV-a 
de la Casa de copii. între
cerea dintre clasele mai 
mari, dotate cu „Cupa 1 
Decembrie" a fost cîștiga- 
tă de elevii clasei a Vll-a 
tot de la Casa de copii 
din localitate.

La tenis de masă a cîș- 
tigat elevul Ion Duinan de 
la Școala generală din U- 
ricani care a dispus în fi-, 
hală cu 21—15 de Cornel 
Bereș. (Tilu CORNEA)

La etapa interserii, des
fășurată la Brașov în zile
le de 11 și 12 noiembrie 
a.c., reprezentativa muni
cipiului nostru — Jiul Pe
trila — s-a clasat pe locul 
V, la egalitate de puncte 
cu Textila Lugoj clasată 
pe locul IV, ratînd astfel 
calificarea pentru turneul 
final.

Indisciplina sportivului 
Măndilă Constantin a con-

tribuit mult la această sfff 
tuație, precum și slaba 
preocupare în mobilizarea, 
sportivilor a antrenorului 
Dumitru Pîrvulescu .

S-au evidențiat : Ioan
Corbei care a ocupat locul 
I la categoria 52 kg. Vasi- 
le Iliuță' categoria 48 kg- 
și Marin Stanciu la 
categoria 90 kg, ambii cla
sați pe locul secund.

B. STAICU

DIVIZIA C 7
REZULTATE TEHNICE: C.F.R. 

Craiova —■ Minerul Lupeni 1—0, 
Pandurii Tg. Jiu — Metalul Ro- 
vinari 4—1, Unirea Drăgășani — 
Gloria Drobeta Tr. Sev. 4—1, 
Dierna Orșova — Constructorul 
Tg. Jiu 4—1, Minerul Motru — 
Bistrița Băbeni 3—0, Metalurgis
tul Sadu — Constructorul Cra
iova 2—2, -Progresul Băilești — 
Minerul Vulcan 3—0, Chimistul
Rm. Vîlcea — Lotru Brezoi 2--1.

CLASAMENTUL
Pand. Tg. Jiu 12 10 1 1 36-9 21
C.F.R. Craiova 12 8 2 2 21- 8 18
Dierna Orșova 12 7 1 4 27-20 15
Constr. Cv. 12 5 4 3 18-14 14
Chim. Rm. V. 12 6 1 5 15-12 13
Min. Lupeni 11 6 0 5 20-11 12
Min. Vulcan 12 5 2 5 15-15 12
Met. Rovinari 12 5 2 5 12-19 12.
Unirea Drăg. 12 5 1 6 16-20 11
GI. Dr. T. S. 11 0 0 6 16-24 10
Min. Mot.ru 12 3 3 6 19-16 9
Met. Sadu 12 3 3 6 17-18 9
Pr. Băilești 12 4 1 7 16-20 9
Lotru Brezoi 12 4 1 7 9-16 9
Bistrița Băbeni 12 4 1 7 - 8-30 9
Constr. Tg, Jiu 12 3 1 8 12-24 7

ETAPA VIITOARE: 'Cons
tructorul Tg. Jiu — Unirea Dră
gășani, Lotru Brezoi — Progre
sul Băilești, Chimistul Rm. Vîl- 
eea — C.F.R. Craiova, Metalur
gistul Sadu — Bistrița Băbeni, 
Gloria Drobeta Tr. Sev. — Me
talul Rovinari, Minerul Vulcan 
— Dierna Orșova, Minerul Lu
peni — Minerul Motru, Construc
torul Craiova — Pandurii Tg. Jiu.

DIVIZIA C8
REZULTATE TEHNICE: Me

talul Bocșa — Minerul Ghelar 
2—®> I.C.R.A.L. Timișoara — Ști
ința Petroșani 1—0, C.F.R. Siine- 
ria C.I.L. Blaj 2—0, Unirea 
Tomnatic — Unirea Alba Iulia 
1—0, Metalul Hunedoara — Vul
turii textila Lugoj 0—2, Lami
norul Nădrag — Electromotor 
Timișoara 1—o, Metalul Oțelu 
Roșu — Minerul Oravița 1—1, 
Gloria Reșița — Unirea Sînnico- 
lau Mare 2—0.

CLASAMENTUL
Lam. Na-Uiag 12 7 2 5 27-14 16
Vuit. tx. Lugoj 12 7 2 3 24-12 16
Unirea Tomn. 12 6 3 3 21-12 15
Unirea S.N. M. 12 7 i 4 16-11 15
I.C.R.A.L. Tini. 12 6 2 4 13-16 14
Unirea A.I. 12 6 1 5 14- 9 13
Electr. Tim. 12 4 4 4 17-14 12
Gloria Reșița 12 5 2 5 19-17 12
Știința Petroș. 12 4 4 4 18-18 12
Min. Oravița 12 4 4 4 16-19 11
Met. Oț. Roșu 12 4 2 6 13-17 10
Min. Ghelar 12 4 2 6 11-17 10
C.F.R. Simeria 12 3 3 6 11-15 9
C.I.L. Blaj 12 3 3 6 8-15 9
Met. Bocșa 12 4 1 7 12-20 9
Met. 11 uned. 1 o 3 3 6 9-21 9

ETAPA VIITOARE : . Vulturii 
textila Lugoj — Metalul Oțelu 
Roșu, Unirea Aibă Iulia — 
I.C.R.A.L. Timișoara, Unirea Sin- 
nieolau Mare — Laminorul Nă
drag, Minerul Oravița — Gloria 
Reșița, Electromotor Timișoara
— C.F.R. Simeria, Metalul Bocșa
— Unirea Tomnatic, Minerul 
Ghelar — Metalul- Hunedoara, 
Știința Petroșani — C.I.L. Blaj.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN

REZULTATE TEHNICE : Mi
nerul Paroșeni — Aurul Certej 
4-0, Explorări Deva — C.F.R. Pe
troșani 8—0, I.M.C. Bîrcea — Me
talul Crișcior 3—0, Auto Hațeg 
— Metalul Simeria 0—1, Parîn- 
gul Loiiea — Dacia . II Orăștie 
0—1, I.G.C.L. Hunedoara — Cons
tructorul Hunedoara 3—2, Mine
rul Aninoasa — Preparatorul 
Teliuc 8—1, Minerul Uricani — 
Preparatorul Petrila 2—3.

CLASAMENTUL
Expl. Deva 13 11 1 î 38- 5 23
Min. Paroșeni 13 9 2 2 32-11 20
Aurul Certej 13 7 7 4 25-23 16
Constr. Hd. 13 7 1 5 28-12 15
I.M.C. Bîrcea 13 6 2 5 27-19 14
Dacia 11 O. 13 7 0 6 23-16 14

Min. Uricani 13 6 2 5 26-26 14
Min. Anin. 13 6 1 6 25-23 13
I.G.C.L. Hd. 13 5 3 5 19-26 13
Prep. Petrila- 13 6 0 7 17-26 12
Auto Hațeg 13 4 3 6 17-20 11
Met. Simeria 13 5 1 7 19-23 11
Parîngul L. 13 4 2 7 19-25 10
C.F.R. Petroș. 13 5 0 8 20-29 10
Met. Crișcior 13 3 1 9 12-24 7
Prep. Teliuc 13 2 i 10 14-53 5

ETAPA VIITOARE: Aurul
Certej — Preparatorul Petrila, 
Preparatorul Teliuc — Minerul 
Uricani, Constructorul Hunedoa
ra — Minerul Aninoasa, Dacia 
II Orăștie — I.G.C.L. Hunedoa
ra, Metalul Simeria — Parîngul 
Lonea, Metalul Crișcior — Auto 
Hațeg, C.F.R. Petroșani — I.M.C 
Bîreea, Minerul Paroșeni — Ex
plorări Deva.

B r e
• FOTBAL. Campiona

tul republican de juniori : 
Victoria Călan — Jiul 2—1; 
C.S. Școlar Petroșani — 
Dacia Orăștie 2—0. Etapa 
finală pe municipiu a cu
pelor pe ramuri de pro
ducție (nelegitimați) : I.M, 
Lupeni — Utilajul 3—5 ; 
Utilajul — Vîscozâ 4—1.

• HANDBAL. Campio
natul liceelor fete : Liceul 
informatică — Liceul Pe
trila 4—2 ; Liceul Vulcan 
— Liceul informatică 3—7; 
Liceul' Petrila — Liceul 
Vulcan 5—4 ; Liceul Vul
can — Liceul economic 
8—5. Băieți : Liceul econo
mic — G.S.M. Petroșani 
21—35 ; Liceul Petrila — 
Liceul economic 17—12 ; 
Liceul informatică — 
G.S.M. Petroșani 21—20 ;

v i a r
Liceul Petrila — Liceul in
formatică 13—22. In clasa
ment pe primul loc la 
fete cît și la băieți, condu
ce liceul de informatică. -•

RUGBI. Divizia B: 
I.O.B. Bâîș — Minerul Lu
peni 88—0 ! Constructorul 
Alba — Minerul Livezeni 
6—3; Campionatul republi
can de juniori: C.S.Ș. Pe
troșani — Școlarul Oradea 
8—50.

• VOLEI. Sala de sport 
a Liceului industrial Petro
șani a găzduit primul tur
neu al campionatului ju- 
dețean de volei rezervat 
junioarelor II. In urma re
zultatelor înregistrate pe 
primul loc s-a clasat echi
pa liceului din Simeria.

s. bAloi

T E L E X
VARȘOVIA 13 (Ager- 

pres). — La Nowy Târg 
s-a disputat meciul retur 
dintre echipa locală Pod- 
hale și formația Steaua 
București, contînd pentru 
turul III al „Cupei cam
pionilor europeni" la ho
chei pe gheață. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 
3—1 (2-0, 1-1, 0-0) în fa
voarea hocheiștilor polo
nezi. Golurile au fost mar
cate de Tomaskiewicz, 
Djubînski și: Iskrycki, res
pectiv Justinian. învingă
toare și în primul joc cu 
același scor (3—1), echipa 
Podhale Nowy Târg s-a 
calificat pentru turul ur
mător al competiției.

PARIS 13 (Agerpres). — 
Campionatul european de 
fotbal programează mier
curi, 15 noiembrie, pa
tru partide. La Valencia, 
în cadrul grupei a 3-a, se 
va desfășura meciul din
tre selecționatele Spaniei 
și României. în celelalte 
trei jocuri se vor întîlni 
Austria — Portugalia 
(grupa a 2-a) ; Polonia — 
Elveția și Olanda — R.D. 
Germană (ambele din gru-

MADRID 13 (Agerpres), 
— Selecționata de fotbal 
a României, care va în
tîlni miercuri seara echi
pa Spaniei, în prelimina

riile campionatului euro
pean (grupa a 3-a), a sosit 
luni la Valencia. Pe aero
port, fotbaliștii români au 
fost întîmpinați de repre
zentanți ai federației spa
niole de specialitate și, da 
numeroși ziariști. ■

în cursul serii, la lu
mina reflectoarelor stadio
nului „Luis Casanova*, ca
re va găzdui acest meci 
tur, echipa României a e- 
fectuat un antrenament 
de 40 de minute. ; - "

VARȘOVIA 13 (Ager
pres). — La Cracovia s-a 
desfășurat un turneu ins
ternațional de lupte gre- 
co-romane pentru juniori» 
la care au participat 
sportivi din R.D. Germană, 
Polonia și România. Prin
tre învingătorii competw
țiej s-au numărat și tw: 
nerij luptători români1 
Nicolae Iordaehe (48 kg) 
și Gheorghe Minea (75 kg), 
clasați pe primul loc la 
categoriile respective.

BERLIN 13 (Agerpres).-* 
—• în runda a 4-a a tur* 
noului internațional femi
nin de șah de la Halle» 
maestra româncă Ligitj, 
Jicman a învins-o pe Walt
her (R.D. Germană).

In clasament conduc© 
Brigitte Hofmann (R.D, 
Germană), cu 3,5 puncte.

Mot.ru
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asigu- 
Și 

fie-'

1 T i.l

I 
I?

cooperare care să 
re pacea, securitatea 
dezvoltarea liberă a 
cărui popor potrivit inte
reselor și aspirațiilor .sale. 
S-a apreciat că trebuie să 
se acorde atenție deose
bită pregătirii temeinice a 
reuniunii 
pentru ca 
cesteia să 
îndreptate

de la Madrid 
rezultatele a- 
ducă la măsuri 
spre dinami

zarea procesului de des
tindere pe continentul eu
ropean. în acest cadru s-a 
reliefat însemnătatea a-

doptării unor măsuri con
crete de dezangajare mi
litară, de dezarmare fără 
de care nu pot fi con
cepute pacea și securita
tea în Europa și în lume.

Totodată, s-a subliniat 
importanța extinderii co
laborării dintre țările bal
canice, întăririi încrederii 

. și a felațiilor de priete
nie și bună vecinătate din
tre acestea. A fost expri
mată convingerea că 
tuația din' Cipru va
soluționată pe cale poli
tică, pe baza respectării

și
ți

independenței, integrității 
și neutralității 
stat, a asigurării condiți
ilor necesare unei convie
țuiri pașnice a celor do
uă comunități.

O atenție deosebită 
fost acordată 
relațiilor și 
bilaterale și multilaterale 
dintre țările 
promovării unor 
de bună vecinătate, de 
țelegere și stimă 
între 
mării 
nă a

acestui

a
dezvoltării 
contactelor

balcanice, 
raporturi 

în- ■ 
reciprocă

acestea, tranșfor- 
Ba.lcan.ilor într-o zo- 
păcii și colaborării.

CONVORBIRI OFICIALE
în cursul după-amiezii 

de luni, au început con
vorbirile oficiale 
.primul ministru al 
vernului Republicii 
aliște România, 
Mănescu și primul 
tru al Republicii Turcia, 
Bulent Ecevit.

In spiritul hotărîrilor și 
înțelegerilor convenite în 
cadrul întîlnîrilor la ni
vel înalt, de la București 
șl Ankara, ai Declarației 
solemne comune, a fost 
analizat stadiul actual al 
colaborării și cooperării 
dintre România și Turcia. 
Cei doi prim-miniștri și-au 
exprimat satisfacția pen
tru evoluția ascendentă a 
relațiilor româno-turce pe 
plan politic, economic, teh-

dintre
Gu-
Soci- 

Manea 
minis-

nico-științific, cultural și 
în alte domenii.

Convorbirile au avut ca 
bază orientările stabilite 
cu prilejul convorbirii din
tre președintele Nicolae 

mi- 
1vil. In 
au fost sta- 
menite să 
lărgirea și 

colaborării 
în

Ceaușescu și primul 
nistru Bulent 
acest context 
bilite măsuri 
contribuie la 
intensificarea ___ _
dintre cele două țări 
diverse sectoare de activi
tate și, îndeosebi, al co
operării în producție în 
industriile constructoare 
de mașini, petrolieră, mi
nieră, transporturi și a- 
gricultură'. Ca un obiec
tiv de o deosebită impor
tanță în. cadrul ; cooperării 
bilaterale a foșt sublinia
tă construirea rafinăriei

de petrol din Anatolia Cen- . 
trată cu o capacitate de 
prelucrare de 5 milioane 
tone țiței, ce va produce o 
largă gamă de produse, pe
troliere. De asemenea, s-au 
convenit soluțiile pentru 
accelerarea executării de 
prospecțiuni, explorări și 
exploatări petroliere-și mi
niere, realizarea de obiec
tive pentru ; construcția de . 
tractoare, de utilaje pen
tru industria alimentară, 
forestieră, pentru dezvol-

Au 
stabi- 

ex- 
și diversificarea 

comerciale 
a colaborării 

do 
/tu-

tarea transporturi lor, 
fost, de asemenea, i 
lite acțiunile pentru 
tinderea 
schimburilor 
bilaterale, 
tehnico științifice. în 
meniul cultural și al 
rismului.

Vizita în Capitală
Primul ministru al Re

publicii Turcia, Bulent 
Ecevit, împreună cu per
soanele oficiale care îl 
însoțesc, a făcut, luni du- 
.pâ-amiază, o vizită la Ins
titutul de cercetări pentru 
mecanizarea agriculturii și 
la întreprinderea „Semă
nătoarea" din Capitală.

La Institutul de cerce
tări . pentru mecanizarea 
agr icult urii, pre m ier u 1
turc a fost întîmpinat de 
Angelo Miculescu, vice- 
prim-ministru al guvernu
lui, ministrul agriculturii 
și industriei alimentare, 
care a prezentat 
palele tipuri de 1 
și 
în Cultura plantelor 
cîmp, legumicultura, 
ticultură,

și lâ executarea u- 
îmbunătă- 

realizate în 
Primul 
Ecevit

mi-
a 

teh- 
uti- 
pc

cum
nor lucrări de 
țiri funciare, 
țara noastră, 
nistru Bulent
apreciat calitățile 
nice, ale mașinilor șj 
lajelor. și a felicitat

■ realizatorii lor. ,
în continuare, oaspetele

a vizitat întreprinderea ț 
„Semănătoarea",. impor
tantă unitate producătoa
re de mașini agricole. 
Aici au fost evidențiate e-
voluția acestei ' unități, 
specificul producției sale, 
perspectivele dezvoltării 
ei.

în timpul vizitării expo
ziției de mașini agricole 
organizată în întreprlnde-

prihei- 
tractoare 

mașini agricole folosite 
de
vi- re, gazdele arata că speci-

zootehnie, pre- ali.știi de la „Semănătoa-

dinrea" au realizat tipuri 
ce in ce mai perfecționate, 
ale căror performanțe teh
nice au fost recunoscute 
prin, distincțiile primite la 
tîtguri și expoziții inter
naționale.

La sfirșituî .vizitei, pri
mul ministru al Repubii- 
cii Turcia a semnat în 
cârtea de onoare, felicj- 
tînd colectivul acestei u- 
nițăți și urîndu-i noi suc
cese în activitatea pe care 
o desfășoară.

★
în aceeași 

ministru al 
Turcia, Bulent 
depus o coroană de 
la momi men tul <
luptei penti-u 
poporului și a patriei, pen
tru socialism.

zi, primul 
Republicii 
Ecevit, a 

flori 
eroilor 

libertatea

Economisirea de energie
și de materii prime
(Ager-
S.U.A.. 
lansat

a
care

WASHINGTON 
preș). Președintele 
Jimmy Carter, a 
săptâmîna trecută în mod 
oficial un program dece
nal de cercetare, dezvolta
re și experimentare a unor 
tehnologii vizînd fabrica
rea de celule solare gene
ratoare de energie electri
că puțin costisitoare.
..Președintele Carter 

semnat o lege prin
ministrul energiei al S.U.A.

■ este însărcinat cu punerea 
în aplicare, începînd de a- 
nul viitor, a unui program 
destinat să facă să .scadă 
prețul unui Watt de elec
tricitate produs de celule 

. fotovoltaice de la 20—25 
.. dolari în prezent la un do

lar în'1988. In acest fel, a- 
preciază președintele, utili
zarea unor asemenea gene
ratoare ar urma 
bleze în fiecare 
cest deceniu.

să se du- 
an în a-

UNITE 
- (Agerpres). Consiliul Ad

ministrativ al Programului 
O.N.U. pentru dezvoltare 
(PNUD) va studia un pro
iect avansat de o serie de 
țări în curs de dezvoltare,

NAȚIUNILE 
(Agerpres).

€u privire la convocarea Comitetului 
Politic Consultativ al statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia
în conformitate cu înțelegerea realizată, la sfîr- 

șitul lunii noiembrie 1978 va avea loc Ia Moscova 
Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al sta
telor participante Ia Tratatul de la Varșovia.

O cuvîntaLre 
a președintelui Tito

BELGRAD 
preș). — 
rostită la mitingul 
sacrat celei de-a 35-a 
niversări a bătăliei 
rice de pe rîul Neretva —■ 
relatează agenția Taniug 
— președintele Iosip Broz 
Tito a subliniat' însemnă
tatea și amploarea acestui 
eveniment, unde membrii 
de partid, luptătorii iu
goslavi, au înfăptuit acte

13 (Ager- 
în cuvîntarea 

con- 
a- 

isto-

„A- 
ex- 

pentru 
ge- 

inspiră 
ti- 

forțelor 
continuă 
socialiste 
a po-

de eroism de neuitat, 
ceasta reflectă esența 
perienței noastre 
concepția' de apărare 
neral națională, ■ 
educația generațiilor 
nere, mobilizarea 
noi în edificarea 
a comunității 
de autocondueere 
poarelor și naționalităților 
egale în drepturi din Iu
goslavia",

Situația din Nicaragua
MANAGUA 13 (Ager

pres). — Starea de ten
siune continuă să șe ma
nifeste în Nicaragua. Pur
tători de cuvînt ai „Fron
tului lărgit de opoziție" 
(F.A.O.) au declarat .. că 
săptâmîna aceasta orga
nizația va exercita „puter
nice presiuni" asupra go

nefalului Anaslasio Somo- 
za pentru a-1 determina să 
renunțe la putere. Agen
țiile internaționale de pre
să relevă pe de altă parte 
că, în diferite localități din ' 
țară, se înregistrează cioc
niri între elementele de
mocratice și forțele fidele 
dictatorului Somoza.

PE SCURT
O DECLARAȚIE OFI

CIALA publicată la Dal
es Salaam și reluată de 
agenția Associated Press 
anunță că Ia stîrșitul săp- 
tămînii trecute forțele ar
mate tanza.nie.ne au lansat 
un atac dp amploare pen
tru respingerea trupelor 
ugandeze de pe teritoriul 
țării. In afară de faptul că

luptele. între cele două 
părți continuă, nu au fost 
furnizate alte detalii asu
pra acestei ofensive.

DEN SIAO-PIN, 
miei- a> Consiliului 
Stat al R.P. Chineze, 

. sit în Singapore la 
tația primului ministru 
acestei țări, Lee Kuan Yew, 
anunță agenția China No
uă.

vicepre- 
de 

a so- 
invi- 

al

Notă externă

CHELTUIELI Șl. . . . . CHELTUIELI**
Cheltuielile prilejuite 

de campania electorală 
pentru alegerile legislati
ve din Statele Unite — 
informează agenția Reu
ter -—• reprezintă un re
cord absolut, precizînd că .... .... _____
ele au întrecut cu 30 de. lele ejectorale atit de pu

ternic finanțate.
Un alt indiciu simpto

matic oferit de galanto
nul senator Helms: deși 
el a fost .ee] mai larg la 
mină.cu banii, tot el este

legățorl ,nu s-au prezen
tat la . urne, 
du-.și, și în

cxprimîn- 
. . , acest fel,

scepticismul în privința 
promisiunilor- politice ale 
„aleșilor" și dezinteresul 
crescînd față de spectaco-

milioane recordul prece
dent în materie de chel
tuieli electorale.

Recordmenul acestui 
record — relevă, cu o . 
nuanță de ironie agenția
citată — a fost „omul de și unul dintre cei mai în- 

care a cîști- verșunați adversari
Senat
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FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie ; Matriarhat; 
Republica-: O bucată de 
cer. Unirea : Cianura și 
picătura de ploaie.

PETRILA: Now
York, New York, se
riile 1-11.
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17,05 I 

nt. na- ’

LONEA: Pledoarie
pentru dragoste

ANINOASA : Avaria.

VULCAN: R occo și 
frații săi, seriile I-II

LI PEN 1 — Cultural !
Sărbătoarea 
copți. 
Adios

cartofilor
Muncitoresc : 

muchachos.

TV.
Teleșcoală

Consultații 
că, 10,00 
(reluare), 
foileton

9,00
matemați- 
Panoramic 

10,35 Roman- 
„P utere 

glorie" (reluarea 
I dului 12). 11,25 
1 Și negru. 12,10
12.15 Închiderea 
gramului. 16,00 
16,05 Teleșcoală 
Consultații biologie. 
16,35 Curs de limbă en
gleză. 17,05 La volan 
— emisiune pentru con
ducătorii auto. 17,20 
Muzică populară. 17,40 
Publicitate. 17,45 Moș
tenire pentru viitor : 
„George Călindscu" (II).

118,30 Consultații pen
tru ' învăță.mm tul de 
partid. 18,50 Lecții TV 
pentru lucrătorii din a- 
gricultură. 19,20 1001
de seri. 19,30 Telejur
nal. 19,50 România so
cialistă— idealuri îm
plinite (1918—1978).
20.15 La o'rdinea zilei 
în economie — recupe
rarea deșeurilor meta- 

'lice. 20,30 Seară de tea
tru :
Cih
de Filippo, 

pe țară, 
studiourilor engleze 
televiziune. 22,05

I tor spre lumină - 
jzică ușoară. 22,20 
‘jurnal. 22,30 închiderea 
| programului.

I

fâră 
episo- 

în alb 
Telex.

pro- 
Telex.

I 
I 
I

„Sîmbălă, dumini- 
luni" de Eduardo 

Premieră 
Producție a 

de 
Ca la - 
- mu
tele-

RADIO
știrii'5,00 Buletin de 

5,05 liitniuri matinale. 
6 j()0, Râdioprogra m u l di - 
miniiții. 7.00 Radiojur- 

Revista pre- 
• Curierul me- 

9,05. Lăs
ase: il tutori! or. 

de știri.
1 n t e r p r e ț i 

Alter-

|nal. 8,oo 
I sci. 8,10

Iod iilor, 
pundem 
1.0,00 _ Buletin 
10,05

de operetă. 10,20

Inanțe rock și folk. 10,40 
Miorița. 11,00 Buletin 
de știri. 11,05 Atlas 
folcloric, 11,35 Publici
tate.
știri.
ra

112,35 
13,00

{Clubul
Radioj

* ordonate
16,40 Noi

|de muzică ușoară. 17,00 
Buletin de știri.' 
Te apăr Și te cînt, pa
tria mea. 17,30 Refrene J 
fără vîrstă.- 18f)0 Orele | 
serii. 20,00 Tezaur fol- ■ 
cloric. .20,15 România — | 
peisaj industrial con- .

I
I 
I 
I 
I 

;l 

I

li milioane" 
gat o realegere în -.....
din partea stalului Caro
lina de Nord.

Arhicoiiservatorul 
se Helms, 
„omul de 6 
și-a cîșligat ren urnele co- culari" 
lectînd, și apoi cheltuind 
suma-reeprd de 6.7 mi
lioane dolari, de 32 de o- 
ri mai mult decît oponen
tul său. Iată, deci, că vir
tutea supremă a candida- 
ților, pînă la urmă, tot 
în bani se calculează — 
ceea ce-și explică, proba
bil în parte,-faptul . că 
peste 60 Ia sută dintre a-

. _ . .... ai
cheltuielilor cu caracter 
social ale guvernului fe
deral. Aceasta, probabil, 
și explică lărghețea cu 
care și-au desfăcut pun
gile contribuabilii 

la fondul 
ral a] luj Helms, 
ce, se știe, în 
campaniei pentru 
rea cheltuielilor 
ale guvernului, destinate 
unor programe în favoa
rea maselor largi ale 
populației, se află marile

. companii particulare.

inanțe n 
Miorița.unui 

ener-
ce prevede, crearea 
sistem de utilizare a

pentru pompa- 
efectuarea unor 
irigații.
se. ridică la a- 
un milion do-

giei solare 
rea apei și 
lucrări de 
proiectului 
proximativ 
lari.

Realizarea unui asemenea 
plan va sprijini eforturile, 
de dezvoltare ale statelor 
respective, prin asigurarea 
accesului lor la . mijloacele 
tehnice moderne. ,

șui clădirilor care trans
formă energia razelor so
lare în energie termică ne
cesară încălzitului apei. 

Costul ' Trecînd peste detaliile teh
nice este demn de reținut 
că folosirea pe sejară largă 
a procedeului ar permite 
economisirea a 48 pînă la 
75 la sută din energia -uti
lizată la .încălzirea electri
că a apei.

PARIS (Agerpres). -- 
Pentru economisirea ener
giei, francezii încep sa se 
orienteze tot mai mult spre 
alte surse decît cele con
venționale. Una dintre a- 
ceste izvoare este energia 
solară. Pentru încălzitul a- 
pei necesare locuințelor 
s-au realizat deja prototi
puri de instalații de o com
panie specializată în echi
pamentul menajer. După 
cum scrie : revista „Le 
Point", instalațiile, puse în 
funcțiune la Chateauneuf— 
sur2—Loire,
Intr-un mod satisfăcător 
Ele utilizează celule capta- locuiască pe 
toare instalate pe acoperi-

BONN (Agerpres). în 
cadrul dezbaterilor din. 
Bundestag asupra proble
melor energetice, reprezen
tanții grupului social-de7 
mocrat, precum și ai opo
ziției s-au pronunțat pen
tru utilizarea rațională și 
economică a surselor ener
getice existente. Aceasta 
— au spus ei — trebuie să 
constituie o orientare po
litică pe termen lung a 
R.F. Germania îh proble
mele energiei. Totodată, 
vorbitorii au insistat asu
pra necesității găsirii unor 

. surse energetice de com-
fiincționează plețare sau a altor forme 

. de energie care să le în
cete conven-

ționale.

I-

Jes- 
republițan, 
milioane", : „parti- 

elccto- 
deoare- 
spatele 
reduce- 
șociale

C. B.

Mica publicitate
. Petrila,-

7, Pă
VIND brutărie,, 

strada Luminii nr. 
nă Mircea. (687.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Zamecz 
Aurica, eliberată de I.M. 
Petrila. Se declară nulă. 
(682) i '

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Răcșan 
Vasile, eliberată. de 
S.S.H. Vulfean. Se declară 
iiulă., (684)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pataki

Iosif,; eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(685)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Flueraș 
Susana. eliberată de Pre- 
.parația Petrila. Se declară 
nulă. (686)

PIERDUT certificat stu
dii 7 clase pe numele Ma
nea Eugen și adeverință 
absolvire 2 ani școală pro
fesională (tîmplar) elibera
te de Școala specială nr. 30 
Ișalnița, județul Dolj, 
declară nule. (689)

de 
comoa- 
nostru. 
ușoară. 
3. 15,00

12,00 Buletin 
12,05 Din 
folclorului 

Muzică
De Ia 1 la

Clubul curioșilor. 16,00 
jurnal. 16,20 Co- 

' economice, 
înregistrări

con
temporan. 20,30 Memo
ria pămîntului româ
nesc. 21,00 Buletin de 
știri. 21,05 Studioul ar
tistului amator. 21,4'» 
Tangpuri. 22,00 O zi 
într-o oră. 23,00-5,00 
Non stop muzical noc-

WoST A, . .VS*. . , . .

REDACTIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str Republicii, nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, sir. Republi'" nr


