
LA I. M. VULCAN

Brigada de deschideri condusă 
de Die Chiron

a îndeplinit sarcinile pe primii 
trei ani ai cincinalului

PREOCUPĂRILE DE CĂPĂTÎI
ALE BRIGĂZII

♦ Promovarea progresului tehnic -
♦ Formarea oamenilor capabili să stăpî- 

nească noul
In 1976 — 700 mc, în 1977 — 798 mc, în pri

mul semestru a.c., alți 660 mc de rocă excavată su
plimentar în lucrări speciale + In brigadă, produc
tivitatea muncii planificată a fost depășită lună de 
lună de la începutul cincinalului în proporție de 
10—16 la sută + La principalele obiective miniere 
puse în funcțiune, de la începutul cincinalului, avan
surile înregistrate însumea ză aproape un trimestru.

Deși la sectorul VIII in
vestiții al I.M. Vulcan nu 
există, practic, nici o bri
gadă de deschideri sau e- 
chipă de montaj care să 
nu-și fi realizat în actua
lul cincinal, lună de lună, 
sarcinile de plan — a- 
vansul de timp înregistrat 
în realizarea lucrărilor 
miniere subterane ce-i re
vin colectivului întreg fi
ind de aproape trei luni 
—, prin consecvența cu 
care au continuat să se 
situeze permanent prin
tre „cei mai buni dintre 
cei mai buni“, ortacii lui 
Hie Chiron și-au cîștigat 
un binemeritat prestigiu, pere, înaltă calificare dă- 
Incă de la finele cincina
lului trecut, semn al în
crederii conducerii secto
rului și minei în compe-

tența profesională și res
ponsabilitatea muncito
rească a componenților 
săi, brigăzii lui Ilie Chi
ron i s-a; încredințat e- 
xecuția unei lucrări de 
maximă însemnătate pen
tru mină : complexul de 
lucrări de la puțul 7 Vest. ; 
A fost primul obiectiv fi
nalizat în actualul cinci ~ 
nai, pus în funcțiune de, 
către vrednicii mineri c.a 
un trimestru înainte de 
termen. Au urmat apoi 
alte lucrări speciale, ca
mere subterane și lucrări 
de deschideri, fiecare din 
ele presupunînd price-

H. ANTONIU

(Cont. în pag. a 3-a)
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La I. M. Lupeni

30 bani

3

5

Trei oameni de nădejde din brigada lui
Chiron ; șeful de schimb Aristide Boghean și ortacii 
săi Gheorghe Baboi și Ga vrii Dorloți. s

In acțiunea de redresa
re a producției, mina Lu
peni a început să-și de
pășească sarcinile de 
plan. Zilnic, începînd din 
10 noiembrie, sînt 
trase suplimentar 
portante cantități 
cărbune. Cea mai 
producție a fost 
să în 14 noiembrie,
patru sectoare — I, IV, V 
și VI — și-au depășit sar
cinile cu 350 tone de căr
bune. Un aport deosebit 
au avut brigăzile con
duse de frontaliștii loan 
Kacso, Valentin Tofană. 
Teodor Boncalo și loan 
Sălăgean.

ex- 
im- 
de 

mare 
extra- 

cînd

In această 
extrasă cea 
producție de 
la începutul 
ceasta a fast 
țorită funcționării 
proșabile a mașinilor 
utilajelor 
Numai în schimbul 
condus de 
Constantin Enache, 
extras pe puțuri și 
butat 2 045 tone de 
bune, ceea ce a 
buit la depășirea 
nilor de plan pe 
prindere cu 207 
(A. MICA — Lupeni).

zi a fost 
mai mare 

cărbune, de 
lunii. A- 
posibilă da- 

ire- 
și 

de transport.
IV, 

comunistul 
s-au 
cul- 
căr- 

contri- 
sarci- 
între- 
tone-

Vă prezentăm experiența sectorului I al I. M. Dîlja
privind

.5

Redresarea producției fizice, realizarea
sarcinilor anuale la cărbune

în primul 
anului, sectorul I 
Dîlja a înregistrat 
la producția de 
Colectivul nu s-a 
cu acesta postură ; .yx-a mo
bilizat potențialul de mun
că, întreaga sa capacitate 
creatoare spre îmbunătăți
rea calitativă a propriei 
activități, lată că în tri
mestrul III și în luna oc
tombrie a c. același colec
tiv raporta depășirea pro
ducției fizice de cărbune 
cu 2 478 tone și, respectiv, 
.457 tone. Notabil este fap
tul că plusul de cărbune 
realizat în trimestrul HI 
s-a obținut prin depășirea 
ritmică, lună de lună a 
sarcinilor. Pe această cale, 
ea și din economiile obți
nute prin reducerea costu
rilor materiale cu 646 000 
lei, în trimestrul III valoa
rea producției nete — noul 
indicator de bază econo- 
mico-financiar — a fost 
depășită cu 1,4 milioane 
lei. Productivitatea muncii 
realizată pe sector a fost, 
de asemenea, peste cea

semestru al 
al I. M. 
restanțe 
cărbune, 
împăcat 

și-a mo-

planificată. A rezultat ast
fel un fond de retribuție 
suplimentar care a fost re
partizat formațiilor de lu
cru, în 
80 000 
brie.

In 
vorbit 
cestui

PETRU COLDA, șef de 
schimb în brigada condusă 
de Emil Aionesei 1 Se știe 
că nu numai în sector, ci 
și la nivelul întregii mine, 
în prima parte a anului și 
chiar mai tîrziu, s-a făcut 
mult caz de neajunsurile 
din transport. Nu erau pie
se de schimb pentru repa
rat vagonete, nu erau nici 
echipe speciale pentru a- 
semenea lucrări. Aprovizio
narea materială era greoa
ie. Lemnul ajungea greu 
de la depozit la locurile 
productive. Ca urmare, de 
multe ori cărbunele era 
produs în abataje, dar cu 
greu putea fi scos la su
prafață.

Actualmente o bună parte 
din aceste neajunsuri, după

valoare de peste 
lei în luna oetom-

acest scop ne-au 
cîțiva membri ai a- 
vrednic colectiv.

ce au fost bine analizate 
de către noi toți în adunări 
generale de partid sau în 
ședințe de producție, la bi
roul șefului de sector și, 
mai aies, direct la fronturi, 
cu toți muncitorii și-au 
găsit rezolvarea. Iată de 
ce, după ce rămăsesem de 
nenumărate ori pînă atunci 
sub plan, în trimestrul III, 
brigada noastră și-a înde- bările în bine pe care le 
plinit lună de lună planul, 
obținînd pe trei luni o de
pășire de 362 tone cărbune.
Am recuperat 
bună parte din minusul 
primului semestru. în luna 
octombrie ne-am depășit 
din nou planul cu 130 tone.

CONSTANTIN CRACIU- 
NE, maistru. minier : Este 
un fapt incontestabil că 
organizarea producției a 
cunoscut în ultima vreme 
serioase îmbunătățiri. Au 
fost numiți supraveghetori 
cp, sarcini concrete să se 
ocupe de aprovizionarea 
materială. Ei se ocupă de 
transportul materialelor de 
susținere începînd de la 
depozit și pînă la fiecare

punct de aprovizionare a 
brigăzilor. Dar, fie că vor
bim de aprovizionarea cu 
materiale, fie de organiza
rea în ansamblu a muncii, 
toate acestea țin, în ultimă 
instanță, de disciplină. Cel 
puțin 
poate 
tărire 
și ea,

la noi în sector se 
vorbi de o certă în- 
a disciplinei, care, 
a condus la schim-

producția, 
în primul

înregistrează
S-au redus, 
rînd, nemotivatele. Un 

astfel o mare interes pentru în
tărirea disciplinei, pentru 
buna organizare a muncii 
manifestă șefii de schimb 

brigăzi, cum ar fi Pe- 
Colda, Constantin Ca-

din 
tru

Anton HOFFMAN

(Continuare în pag. a 2-a)

ciu- al minei Petrila, unde și-a 
...... .......... . am început ucenicia acum 30 
hotărît să scriu despre Ru- de ani, apof' s-a desăvîrșit 
dolf Kailing, alegere fă
cută, se înțelege, mai mult 
sau mai puțin întîmplă- 

tor — n-aveam să bănui că 
o primă relatare reporte
ricească o voi culege de 
la ortaieii săi. D'eci : 
„Kailing ? După mine — 
își rostește gîndul elec
tricianul Ion Enăehescu 
— este omul care își cu
noaște meseria, știe ce 
vrea... Merită respect”. 
Se apropie și Vasile Gu- 
lea, un electrician înalt 
și firav : „Maistrul nostru 
își iubește meseria, deci 
întrebarea n-are sens”. 
Și un alt tovarăș de mun
că, Ion Ciorbă : „Nicioda
tă n-a fost pusă la îndoia
lă demnitatea, corectitudi
nea și priceperea lui Rudi.
E greu să găsești o unita
te de măsură pentru ase
menea oameni”- Niculae 
Toancă : „Eu lucrez aici 
de-o viață și-l cunosc ca 
pe propria-mi persoană : 
cînd ai un asemenea con
ducător nu-i greu de bă
nuit ce calificativ obține 
colectivul — foarte bun”.

Așadar, Rudolf Kailing, -

Poate că o să pară 
dat, dar atunci cînd

ca om și meseriaș, iar în 
final a ajuns un mais
tru destoinic și coștiincios, 
bucurîndu-se, ca un om, 
de notorietatea de care se 
bucură un mare pianist 
în rîndul melomanilor.

— Cred că e bine să 
scrieți despre muncă, des
pre meseriile omenești — 
a început omul voinic, 
puternic^ tînăr încă, în 
a cărui privire deschisă 
și limpede descoperi de 
la prima vedere întreba
rea : „Ce mai este de fă
cut oare ?“ —, căci fără 
muncă și un simț al da
toriei nu știu ce „ax“ ar 
mai avea viața. Rostul a- 
cesta al muncii nu-L știam 
acum patruzeci și ceva 
de ani, cînd mă lua bu
nicul de mînă, apoi tata 
și mă aduceau să văd 
„baia". Și voi ajunge și 
eu, cîndva să-mi 
fiul... In familia noastră 
munca la mină este o 
neîntreruptă tradiție. Și 
mai. este ceva...
Dumitru Dom, IONAȘCU

aduc :
I

șeful atelierului electric (Continuare în pag. a 3-a)
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(Vă informăm
La clubul sindicatelor 

din Lupeni a fost deschi
să ierj după-amiază o 
expoziție de artă plas
tica. Sînt prezentate lu
crări de pictură și gra
fică semnate de Simonel 
Bucur. (T.S.).
♦--------

Casa de 
Petroșani

| mîine, ora 16, o întîlni- 
| re a schiorilor din Va- 
I lea Jiului cu campio- 
I nul național de schi 
l Dan Cristea. întîlnirea va

din Petro- 
se fac în- 
o excursie 
itinerariul

cultură din 
găzduiește

fi urmată de proiectarea 
unor filme documentare 
din domeniul • acestui 
frumos sport al. curajului 
și bărbăției. (C.D.).

♦-------------
La filiala 

șani a B.T.T. 
scrieri pentru 
în R.P.U., pe
Petroșani — Deva — Ora
dea — Budapesta și retur, 
în zilele de 22—26 decem
brie. înscrierile se fac 
pînă în data de 18 no
iembrie. între 15—25 no
iembrie se fac înscrieri 
pentru un nou curs de 

ghizi însoțitori de excur-

sii cu durata de 6 luni. 
(I.M.)

Astăzi, la ora 18, mem
brii cercului „Meridiane" 
în limba maghiară, or
ganizează în sala biblio
tecii Casei de cultură din 
Petroșani o seară 
rară închinată 
rului Karinthy 
Activitatea va 
ținută de elevii 
industrial sub 
rea prof. Kiss 
(E.A.).

lite- 
scriito- 
Frigyes. 

fi sus- 
Liceului 
conduce- 

Elena.

(Vă informăm
acuarela de toamnă. Joto : Ion LIC1U
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Steagul roșu
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Opriți motoarele risipei!
Dm spațiul mie al sta ■ „torc" în liniște si ard 

ției de autobuze din Piața combustibil degeaba. în 
■Victoriei — Petroșani, por- 7 fruntea acestor staționări 
nesc aproape la fiecare 
cinci minute autobuze că
tre toate colțurile Văii 
Jiului. Cei mai mulți din
tre șoferii de pe aceste 
autobuze își fac datoria în 
mod ? conștiincios, piecînd 
în cursă la orarul stabilit 
prin graficul de circulație. 
Sînt binecunoseuți dintre 
aceștia șoferii care dove
desc mult spirit de răs
pundere, cum sînt Emilian 
Gloabă, Mititelu Sotirache 
și mulți alții care; apli
când. inițiativa „Să circu
lăm o zi pe lună cu com
bustibil economisit" au 
contribuit la realizarea u- 
nor însemnate economii la 
combustibil. Bunăoară, 
după trei trimestre din a- 
cest an s-au economisit la 
E.T.P. 12,5 tone de combus
tibil, însumând zeci de mii 
de lei. Odată cu începu
tul sezonului rece, în sta
ția de autobuze din Piața 
Victoriei, datorită menta
lității greșite a unor șoferi, 
se irosesc mari cantități de 
combustibil. în fiecare zi, 
la orice oră, pot fi văzute 
staționând aici autobuze 
cu motoarele în funcțiune. 
Există chiar și cazuri în 
care, în timpul acestor sta
ționări prelungite cinci, 
zece sau chiar mai multe 
minute, șoferii lipsesc de 
Ia volan, iar motoarele

neeconomicoase și neregle
mentare, s-au situat in luna 
octombrie șoferii de pe 
autobuzele 31-HD-5040, 31- 
110-5007, 31 110-5026, 31-
HD-5238.

Pe lingă faptul că — da
torită atitudinii iresporisa- 
bife a câtorva conducători 
auto — se irosește o în
semnată cantitate de com
bustibil prețios, în zilele 
cu pîclă și ceață, atît de 
frecvente la noi, în zona 
stației din Piața Victoriei 
domină adevărați - nori 
înecăcioși degajați din țe
vile de eșapament, gaze de 
combustie, care pătrund în 
autobuzele alăturate spre 
nemulțumirea zecilor de 
călători.

Sugerăm conducerii Ex
ploatării de transport din 
Petroșani să intervină ur
gent, să analizeze cu răs
pundere această situație 
generatoare de risipă și să 
ia măsuri ferme, chiar de 
sancționare dacă se consi
deră necesar, împotriva 
celor cîțiVa conducători 
auto care, prin comporta
rea lor, prin încălcarea în
datoririlor de serviciu pe 
care le au umbresc acti
vitatea meritorie a tovară
șilor lor de muncă. Opriți 
motoarele risipei !

V. STRAUȚ
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Final ]a bogatul spec
tacol prezentat marți 
după-amiază de elevii 
Școlii nr. 1 din Petro
șani, cu montajul inti
tulat „Unirea", in care 
micii soliști amatori ai 
clasei a V-a E au evo
cat evenimentele de sea
mă din istoria Unirii.

Foto : Ion LICIU

Tînărul sudor Liviu 
Marian, din echipa con
dusă de cunoscutul lă
cătuș Ion Gîț, este cotat 
ca un apreciat mese
riaș prin lucrările de 
calitate pe care le exe
cută în secția construc
ții metalice a I.U.M.P.

ț
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Ambalajele din sticlă reintroduse 
în circuitul economic

In dorința de a contri
bui la reintroducerea în 
circuitul economic a am
balajelor de sticlă din gos
podării, comisia de femei 
din cartierul Aeroport —• 
Petroșani a cărei președin
tă este pensionara Ana la
poni, la îndemnul biroului 
organizației de partid din 
cartier (secretară Geta Cris- 
tea) a inițiat și finalizat 
cu rezultate bune o acțiu
ne de colectare a borcane
lor. Cu sprijinul activ al 
gospodinelor Nicolița La- 
zăr, Virginia Crișan, Ma
ria Vlaicu, Melania Biro, 
Ileana Ispir și al altor fe-

mej din cartier s-a reu
șit să se siringă cîteva su
te de borcane. Suma de 
peste 1000 de lei realizată 
prin valorificarea borcane
lor a fost depusă în contul 
organizației femeilor. Ase
menea acțiuni este bine să 
organizeze și alte comisii 
de femei din localitățile 
Văii Jiului, pentru a furni
za fabricilor de conserve 
cit mai multe ambalaje din 
sticlă în vederea sporirii 
cantităților de diferite con
serve pe care dorim să le 
găsim în magazinele ali
mentare. (T.Vț)

Un caricaturist
in timpul prezent
Crăiță Mîndră Vaslle

— Aveți un nume fru
mos. îmi spuneți și mie de 
unde vine ?

la un străbun de
clin nordul Moldo- 
bărbat frumos, î- 

vreo 2 metri care,

„Steagul roșu" 
a criticat, 

orginele riiate 
răspund

TELEVIZORUL
A FOST REPARAT

în articolul intitulat „Re
parați televizorul" se cri
tica tergiversarea reparării 
televizorului tovarășului 
Ion Marinescu de către 
Secția de specialitate a co
operativei „Deservirea" din 
Lupeni. în răspunsul tri
mis redacției se arată : 
„Cele relatate de ziar sînt 
adevărate. Pentru executa
rea operativă a reparațiilor 
de acest gen s-a intervenit 
la Reprezentanța tehnică 
„Electronica" Hunedoara în 
vederea schimbării la tim.p 
a nredulelor defecte cu 
altele în stare de funcțio
nare, aceasta cu scopul de 
a preîntâmpina aglomera
rea în ateliere a televizoa
relor defecte și a nu șe 
amina repararea lor. Cazul 
tovarășului Ion Marinescu 
și al altor posesori de tele
vizoare defecte s-a rezolvat 
favorabil, în funcție de 
numărul de module și alte 
piese de schimb primite. 
Dacă rezolvăm problema 
modulelor și pieselor de 
schimb necesare sîhtem in 
măsură să efectuăm ope
rativ toate reparațiile de 
radio și: televizoare din 
raza noastră de - activitate".

ȘEFII DE SECȚII 
NU VOR MAI FI 

ANONIMI

Faptul că la unele' secții 
ale cooperativei „Unirea" 
din Petroșani nu era afi
șat numele șefului de uni
tate a fost inserat în zia
rul nostru din 20 octombrie 
a.c. în răspunsul său, con
ducerea cooperativei ne in
formează că au fost luate 
măsuri ca fiecare responsa
bil de secție să poarte ecu- 
son, iar numele său și 
adresa să fie afișate la loc 
.vizibil în unitate.
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Azi, vești din Petrila

— De 
al meu 
vei, Un 
nalt de ..cit-,
atunci cînd venea la horă, 
avea prinsă la buzunarul 
cămășii o crăiță. De obicei, 
mîndră...

— Cum 
ricatură ?

' Cînd
mergeam
teca

ați ajuns la ca-

Cadre pentru 
noua fabrică

Cine dintre locuitorii 
rasului Petrila nu șt'e 
în localitatea noastră f 
construiește o fabrică 1 
mobilă ? ’ Noul 
prinde tot mai mult con-

fl

ea 
se 
de 

obiectiv

Ziareie 
se găsesc 
la librărie

tur. Paralel cu înălțarea fa
bricii s-au recrutat și ti
neri pentru a urma cursu
rile de calificare pentru 
a asigura cadrele de mese
riași necesare noii unități 
economice. De curînd a 
avut 1‘»' testarea celor în
scriși pentru a fi trimiși la 
calificare J.a Tg. Jiu, Caran
sebeș și Arad. Cursurile se 
preconizează să se deschidă 
la 1 decembrie a.c. așa în- 
cît atunci cînd își -va în
cepe activitatea, fabrica va 
avea și personalul de spe
cialitate pregătit.

Aron MATEI

No- 
și 

ser- 
ser-
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Redresarea producției fizice
• (Urmare din pag. I)
listru, din brigada lui 
Șuta, și Vaslle Castan, de 
la Zaharia. Lucrărilor de 
pregătire din sector li s-a 
acordat, de asemenea, o 
mare atenție. Minerii din 
brigăzile de pregătiri con
duse de Petru Gherasim, 
Balasz Acs și David Lasz- 
lo s-au străduit să asigure 
celor de la abataje linie 
de front activă suficientă.

RUDOLF GURKA, șeful 
sectorului I : De fapt, în 
trimestrul III, față de se
mestrul I al anului, ne-am 
asigurat capacități de pro
ducție suplimentare, tocmai 
prin depășirea planului la 
pregătiri. Nu numai că a 
sporit linia activă de front, 
ci s-au luat măsuri organi
zatorice .mai 
pentru creșterea 
fiecărui abataj, 
una dintre cele
brigăzi din abataje — cea 
condusă de Vasile Zaharia, 
care, extrăgînd în 
trul III 
plan a 
minusul 
tru și a 
vederi, 
tone — 
tarea abatajului nr. 2 din 
stratul 5. Producția lunară 
pe al>ataj a crescut astfel 
cu 1 500 tone, îndeosebi pe

judicioase 
capacității 
De pildă, 
mai bune

trimes-
peste 

întreg 
semes-

825 tone
i recuperat 

din primul 
realizat peste pre
ia cumulat, 176 

a trecut la exploa-

seama sporirii productivită- rale de partid ne-am pro- 
ții muncii. ..'

Au scăzut în. mare măsu
ră abaterile tehnologice în 
sector. în tot cursul ulti- . 
melor luni am prevenit 
producerea surpărilor care, 
se știe bine, provoacă une
ori stagnări ale producției. 
Nu este lipsit de interes 
să amintim aportul unor 
maiștri cu experiență la 
materializarea măsurilor pe 
care conducerea sectorului, 
în funcție de cerințele ne
mijlocite ale brigăzilor, ale 
șefilor de brigadă și de 
schimb, le-a propus. S-au 
remarcat în acest sens 
prin multă inițiativă Cor
nel Prața, Gigei istudor, 
Arpad Santa, adjunct șef 
de sector, precum și sub- 
inginerul Roman Bodreanu, 
conducătorul uneia din 
formațiile complexe de lu
cru din sector.

IOSIF EMBER, secreta
rul organizației de partid 
din sector: în colectivul 
nostru lucrează aproape 80 
de comuniști. Fie că era 
muncitor, inginer ori teh
nician nici un comunist 
din sector nu era împăcat 
cu gîndul că sectorul nos
tru ar putea continua să 
nu-și realizeze sarcinile. 
Iată de ce, pornind de la 
analizarea activității pro
ductive, jn adunări gene-

pus un ambițios, program 
. de măsuri care a vizat 
; redresarea. S-a contat în 

primul rî-nd pe șefii de 
brigadă și de schimb, ma
joritatea comuniști, fără 
să se omită răspunderile 
ce revin inginerilor și 
maiștrilor. Am beneficiat 
totodată de un sprijin sub
stanțial din partea condu
cerii minei, care a între
prins în același scop un 
program de măsuri de an
samblu. După prima lună 
de .mobilizare exemplară, 
iulie, de altfel și prima 
lună de aplicare a noilor 
indicatori de bază — pro
ducția fizică de cărbune și 
producția netă — toate 
brigăzile, ca și sectorul, au 
depășit prevederile la pro
ducția de cărbune. Impor
tant este, de asemenea, 
faptul că producțiile supli
mentare s-au obținut în 
condițiile în care s-au rea
lizat economii la costurile 
de . producție, respectiv 
cheltuielile materiale.

Timp de patru luni, con- 
tinuînd și în noiembrie, 
cînd înregistrăm din nou 
plusuri, situația economică 
pe sector a rămas constant 
pozitivă, colectivul nostru 
fiind ferm hotărît să în
cheie și acest an cu însem
nate plusuri de cărbune.

Orașul Petrila se dezvol
tă mereu. Numai în acest 
an s-au dat în folosință noi 
blocuri de locuit dintre ca
re unul, în cartierul, „7 
iembrie", cu magazine 
unități cooperatiste de 
vice la parter. Unele
vicii n-au ținut însă pasul 
cu ritmul de dezvoltare a 
localității. Spre exemplu de 
la tunel și pînă în cartie
rul 8 Martie, nu există nici 
un chioșc de ziare, fapt pe 
care, mai mulți locuitori ai 
orașului l-au sesizat. Pen
tru remedierea acestui nea
juns s-a intervenit la con
ducerea Centrului de libră
rii Deva care a acceptat 
vînzarea unor ziare la li
brăria din noul complex 
comercial din cartierul „7 
Noiembrie", E drept, deo
camdată se găsesc doar zia
rele „Scînteia" și „Steagul 
roșu", dar esențialul este 
că dacă nu este chioșc, se 
găsesc în schimb ziare la 
librărie.

Eugen STRIKBEGER, 
Emilian DOBOȘ

eram la Focșani 
mereu la biblio- 

municipală unde am 
găsit numere din „Secolul 
20“ și niște albume de ar
tă plastică ce cuprindeau, 
printre altele, . caricaturi 
de Steinberg și Biitner. 
Pentru că rideam de. unul 
singur și-1 deranjam. pe 
ceilalți, mă dădeau _afară. 
Dar eu n-am renunțat. Po
vestea s-a repetat de cîte
va ori pînă ce m-am ho- 
tărît să le fac eu și să rîd 
la domiciliu. 1 Am dovedit 
o totală lipsă de umor de 
vreme ce le-am trimis re
vistei „Urzica". Cel de aco
lo mă sfătuiau să învăț să 
desenez și să fac studii 
după natură.

— Cred că ați ascultat a- 
ceste sfaturi din moment 
ce ați absolvit Institutul 
de arte plastice „Ion Gri- 
gorescu" la secția monu
mentală. Fiind acum ța 
Bacău, am să vă întreb în 
ce relații sînteți cu cari- 
caturiștii din acest oraș.

— Mda, Costică Cucoș și 
Irina Dascălu mă privesc 
cu interes, Constantin- Cio- 
s.u este prea ocupat. Mă 
doare, însă, mai mult cînd 
lumea vorbește de mine la 
timpul trecut. Dar, odată 
cu participarea la saloane
le de umor de la Tg. Mu
reș și Petroșani, simt că 
am revenit din nou în fa
ță, adică în timpul prezent.

CU

Mihai BARBU

Panoul 
fotografie, ins
talat în sta
ția de autobuz 
din cartierul 
Vîscoza Lu
peni, nu mai 
găzduiește de 
multă vreme 
nimic. Dova
dă lacătul 
care a început 
să ruginească. 
Poate, privind 
această ima
gine tovarășii 
de la filiala 
Lupeni a
O. J. T. își
vor aminti de 
el și îi vor re
da atribuțiile 
pentru care 
fost înființat

lacăt... ruginit
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Colectivul ’ Întreprinderii 
miniere Livezeni depune 
mari strădanii pentru re
dresarea activității econo
mice. Sub îndrumarea co
mitetului de parti-d pe mi
nă, consiliul oamenilor': 
muncii a stabilit un judi
cios plan de măsuri i orga
nizatorice, urmărind mobi
lizarea colectivului, întări- 
rea ordinii și disciplinei. 
Minerii din brigăzile con
duse de comuniștii Mircea 
Secrieru, Mihai Gașpar,

să ies mai devreme, sînt 
. subinginer !". Dacă tocmai 

V.— _ ___________ el, care este investit cu
programului de lucru 19 răspunderi precise în pro- 
in.și erau instalați deja în 
autobuzul care trebuia să-i 
transporte de la puțul vest, poate 
de pe Maleea, în Petroșani, dh. ------- ;_
la sediul întreprinderii. In Se mai ridică în-că o în-, 
timp ce ceilalți Ortaci fo- trebare : oare maiștrii'-Mi
logeau din plin timpul de 
lucru, urmînd să fie schim
bați la fața locului, în a- 
bataje și celelalte puncte 
de lucru din subteran, cei

ziua de 6 noiembrie ă.c., 
la ora 12, cu o jumătate de 
ceas înainte de încheierea

ducție a manifestat o - ast
fel de atitudine, ce se mai

> pretinde oamenilor 
din subordine.?!

Demnitatea — adevărata 
măsură a omului

• (Urma r e din pag. I)

Pentru întărirea ordinii șl disciplinei
la I.M. Livezeni

Exigenta muncitoreasca 
să-și spună autoritar

hai Bud, de la . transport, 
Petru Vasiu de la electro
mecanici, Romulus Rodea- 
nu de la investiții, Ion 
Matei' și Ianoș Doncoș de 
la sectorul producție, aflați 

' toți în schimbul 1, nu tre
buiau să fie ei cei care să 
urmărească contrapontajul 
în subteran ? Fiindcă toc
mai ei au atribuția, obli
gația de a da de lucru oa
menilor, de a ști în orice 
moment unde se află și ce 
fac toți cei aflați în sub
ordine nemijlocită.

Faptul că printre cei ce
de

Constantin Nica, Aftonie 
Costea, Pamfil Vlaicu, că
rora li s-au încredințat re
cent lucrări de mare im
portanță, de care depin
de în mod hotărîtor reali
zarea planului lunar de 
producție, obțin rezultate 
deosebite în muncă. Șefii 
de schimb Ștefan Lazăr, 
Marcel. Istrate, Gheor
ghe Nicoară, Ion Ca- 
< oveanu, electromecani
cii Marin Lupu, Ion 
Mălăianu și mulți alți mi
neri de nădejde dovedesc 
zi de zi o preocupare sus
ținută pentru realizarea 
preliminarului, pentru gos
podărirea - judicioasă a ma
terialelor, utilizarea efi
cientă a capacităților, a 
timpului de lucru.

Acest climat de muncă 
creatoare este umbrit însă 
de atitudinea unora, pu
țini la număr, care prin 
modul lor de comportare 
sc dovedesc a fi tributari 
unor mentalități înapoiate, 
lipsei de răspundere la lo
cul de muncă față de în
datoririle care le revin. In

19 erau deja la suprafață. 
Cine sînt ei ? Fierea Ma- 
teiciuc, 
sile lonescu, 
jos, Iosif Pop, 
.Văduva, Alexandru 
Victor 
Andor 
C oștea, 
Vasile 
Mircea 
iescu,
Ion Carp și Adalbert Cțicz- 
ko, de la sectoarele de in
vestiții, 
ducție.
părăsit 
înainte 
bului — în adunarea 
nerală 
a fost 
tele și 
bul să 
cui ui — 
plecat capul, 
au fost surprinși într-o 
semenOa ipostază neplăcu
tă, Este cu totul de neînțe
les însă comportarea de-a 
dreptul sfidătoare a unui 
subinginer, Adalbert Cucz- 
ko. Acesta susținea sus și 
tare, în fața directorului 
întreprinderii că „e normal

Francisc Tdrok, Va- 
Șandor La- 

Gheorghe 
lancu, 

Andrița, Ion Cojan, 
Gergely, Alexandru 
Constantin Lobdă, 

Stanca, Iuliu Szep, 
Sibișan, Ion Stro- 
Alexandru Hering,

transport și pro- 
Intrebați de ce au 
locul de muncă 
de sosirea schirn- 

ge- 
a oamenilor muncii 
adoptată, printre al- 
hotărîrea ca schim- 
se facă la fața 

cei mai multi 
rușinați

lo
an, 
că 
a-

Familia, celulă vie a societății
t( Aîntre cuscri

cu u-

Tinerii „prinși
Fiecare om se naște în

tr-o familie — familia de 
origine. Iar atunci cînd 
doi tineri se căsătoresc, 
ambii ies din familiile lor 
de origine și își constituie 
o nouă familie — familia 
proprie. Chiar dacă conti
nuă să conviețuiască
na din familiile de origi
ne, noua familie este 0 rea
litate independentă de ne
contestat. Părinții continuă 
să-i considere pe tineri tot 
copiii lor, și foarte a- 
desea doar copii. Și astfel, 
dificultatea reală a trece
rii fiecăruia dintr-o familie 
în cealaltă poate fi adînci- 
tă, în loc să fie ajutați să 
depășească mai ușor acest 
prag.

Situațiile obișnuite rele
vă5 o multitudine de aspec- j 
te aberante ale relației din
tre familia tîriără și famili
ile de origine. Un exem
plu concludent îl consti
tuie familia soților P, Ște
fan (26 ani) și P. Gabriela 
(22 ani) căsătoriți de pes
te doi ani. „Discuțiile" au 
început înaintea căsătoriei. 
„Problema" era îtnbrăcă- 
mintea miresei. In timpul. 
nunții au apărut și alte 
„probleme", cum ar fi ce
le legate de contribuția 
fiecăruia dintre cuscri la 
cheltuieli, invitați, dotarea 
tinerei familii cu cele ne
cesare etc. încă nu ar fi 
fost rău dacă, totul se în
cheia atunci și dacă „ru
fele se spălau în familie". 
Au fost antrenați în dis
pută și vecinii, care cu 
;uUă „bunăvoință" ac-

centuează divergențele. Și 
totul continuă încă. ’

Tinerii sînt tot mai tul
burați și se lasă antrenați 
de acest tăvălug. Apari
ția primului copil, nu nu- 

• mai că nu atenuează a- 
ceste relații încordate, ci 
le presează puternic. Bo
tezul ca și îngrijirea micu
țului . constituie noi motive 
de discordie. Nici prezența 
celui de al doilea copil nu 
reușește să îmbunătățească 
această atmosferă conflic- 
tuală.

■ Relațiile dintre tineri a- 
jung și ele să se resimtă. 
Fiecare are ceva de repro
șat celuilalt. Cel măi mult 
se reproșează comunicarea 
„excesivă" cu părinții pro
prii prin care este puter
nic influențat.

In cazul relataț, cine gre
șește cel mai mult are mai 
puțină importanță, impor
tantă este acțiunea desta
bilizatoare exercitată din 
exteriorul familiei tinere. 
Intențiile bune ale cuscri
lor nu sînt suficiente. Te
rapia instituită de Labo
ratorul de sănătate minta
lă, își manifestă eficiența 
Situația a fost redresată. 
Dar în cite cazuri se poate 
interveni prompt ? Este 
sigur că și în asemenea si
tuații, prevenirea răului 
este mai ușoară decît în
dreptarea sa. Și, asemenea 
situații trebuie să constituie 
teme de meditație și de 
dezbatere.

și-au părăsit locurile 
muncă înainte de termina
rea schimbului se aflau și 
șase membri de partid, tre
buie să declanșeze acțiuni 
hoțărîte în organizațiile de 
bază de Combatere a indis
ciplinei. Avem convingerea 
că, în adunările generale 
ale organizațiilor de bază, 
comuniștii îi vor trage la 
răspundere pe membrii de 
partid care încalcă discipli
na muncitorească și. nu 
sînt exemple de conduită 
profesională pentru ceilalți 
ortaci. Sînt necesare însă 
și la nivelul comitetului 
de partid. al e.o.m, măsuri 
mat energice de întărire a 

disciplineiordinii și disciplinei în 
rîndul maiștrilor, . ai perso
nalului tehnic. Redresarea 
activității economice a în- 
trepri nderii, îndepl inirea
ritmică a sarcinilor de plan 
cer să se exercite o acțiu
ne permanentă, pe toate 
schimburile, de întărire 
ordinii și disciplinei !

S-a oprit și a început să 
împartă „lucrul". O echipă 
condusă de Adalbert Bu
cher, a plecat la stația de 
pompe, o altă la puțul orb 
nr. 12. Iosif Andraș și La- 
dislau Kormoaș la locomo- . 
tivele 'cu troley : „Aveți
un motor de înlocuit și ve
deți ce-i cu linia de con
tact !" Un număr de oa
meni trebuiau să plece pe 
liniile telefonice. Combina 
de la complexul mecanizat 
„are nevoie de-o interven
ție rapidă". Și la suprafa
ță... Atelierul electric, la 
o mină este ca o stație pi
lot. De aici încep repara
țiile electrice și intervenți
ile urgente, cele de mare 
amploare. Mecanismele, i- 
luminatul la zi și în subte
ran, tablourile de distribu
ție, pompele, locomotivele, 
toate sînt legate nemijlocit 
de atelierul electric și oa
menii lui...

— Meseria de electrician, 
chiar dacă ești maistru 
sau inginer, . cere eforturi 
multiple, atât ca efort fi
zic cît și capacitate; de gîn- 
dire. Lipsa de concentrare 
asupra operației executate 
la utilaje și mecanisme 
poate aduce prejudicii se
rioase producției. Intr-o zi, 
la banda- de „1000“ s-a ars 
un motor. Era chiar la sfâr
șitul schimbului. Oamenii 
erau obosiți, pregătiți 
plecare. Și totuși : „Băieți, 
avem necaz cu banda !" A- 
tît a-spus Rudi. Intr-o clipă 
s-a golit atelierul și am 
luat-o spre locul cu prici
na. După două ore banda 
funcționa. Așadar, în se
cunde, îți poți solicita cu
noștințele 1 și deprinderile 
care ți s-au format în ani. 
Important este însă alice-

va : OMUL cu* care mun
cești. Meseria „am prins-o" 
de la Iosif Steiner. Era un 
om pretențios, exigent, u- 
neori mi se părea chiar 
exagerat. Avea o vorbă. 
„Mai bine spui că sînt rău, 
decît să spui mîîne-poi- 
mîine că te-am lăsat de 
capul tău și nu s-a prins 
nimic de tine". Așa mi-am 
educat și eu colectivul. In 

noastră ai nevoie 
toa- 

de 
ești 
me- 
n-o 

tru-

meseria 
de disciplină cum au 
te viețuitoarele nevoie 
aer. Dacă te chemi că 
meseriaș, apoi să fi 
seriaș bun ; meseria 
poți face decît dacă 
dești, înveți...

Au început să zbîrnîie te
lefoanele. A mâi rezolvat 
câteva probleme. Cu calm 

de și răbdare. „Abia începe !" 
a rîs continuând : „Electrî-

clanul asiăzi e ca un pioA 
al mecanizării. Dacă își fa
ce munca bine, e ca la 
șah, din pion poate ajunge 
regină, cuprinzînd o arid; 
și mai largă de operațiuni'. 
Pe un om cu lipsuri Jn. 
meserie pot să-1 ajut, să-l 
corectez, dar cu Un om ca
re m-a . mințit mi-e greu să 
lucrez, nu mă pot baza pe 
el. Pentru că răspunderea 
pentru tot ce se întâmplă în 
marele angrenaj al plinei 
nu-mi revine numai mie, 
ci întregului colectiv. Ni se 
cere o muncă ordonată, dis
ciplinată. ..

Este experiența unei vic
tori; reînnoite mereu ; aș 
zice sintetizînd gîndurile 
unui om care se destăinuie 
printre „două-trei dispozi
ții și. rezolvări urgente de 
situații ce par fără ieșire", 
fiind atît de obiectiv, în
cât îl bănui ori de prea 
multă modestie, ori de 
prea mult orgoliu. Și totuși, 
Rudolf Railing _ posedă o 
neasemuită voință de _ a 
demonstra că poate ieși în
vingător Cu fiecare zi de 
muncă Și trăire printre 
oameni și mașini, că ambi
ția și cunoașterea, repre
zintă fondul de aur care 
generează atitudinile înain
tate, în consonanță de
plină cu exigențele cu i- 
dealul epocii noastre. Cu 
orice preț. Nu știu dacă îl 
aprob în totul. Dar îl ad
mir mult.

ATITUDINI Ba tor ia

V. STRAUȚ

i ■■
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Atelierul de confecții metalice al I’reparației căr- 
specialist Iuliu Luca 
i profesională tînă-

bunelul; Coroești. Lăcătușul ț, 
împărtășește din experiența sa 
rulai lăcătuș Iosif Gros. Foto; Ștefan NEMECSEC

Valerian I. PRODANCIUC 
sociolog

Cu cîtv'a timp în ur
ină,. secretartil - Comite
tului de partid “de 
Preparația Petrila, 
varășul Ion Morga,

la 
to- 

a 
venit și a spus în fața 
comuniștilor :

— Trebuie să intro
ducem un nou cîntar la 
linia nr. 5, pentru a 
mări capacitatea de 
prelucrare a Cărbunelui 
de la minele Petrila 
Lonea. Pentru 
avem nevoie de 
calificați, bine 
ti ți. ..

Toți știau că 
nu vine din afară să le 
facă treaba. Și n-au. mai 
stat pe gînduri. Un om 
de la o secție, doi de la 
alta — așa s-au adunat 
60 de oameni. Cu toții 
au hotărît să se apuce 
de lucru. Și astfel, a- 
proape zilnic, după cele 
opt ore de muncă pe
trecute în secții (căci ni
meni nu i-âr fi putut 
scuti și de sarcinile lor 
curente) cei 60 de oa
meni se întîlneau la cel

și
aceasta 
oameni 
progă-

nimeni

Brigada lui Ilie Chiron
• (U r m a r e din pag. I)

ruire, exigență calitati
vă. Pe magistrala de la 
orizontul 300, cale princi
pală pe care cărbunele 
va „curge" în viitorii ani 
dinspre abataje spre lu
mină, pentru a produce 
la rîndul său lumină, oa
menii brigăzii s-au îm
bogățit cu o nouă trăsă
tură, aceea de promotori 
ai tehnologiilor avansa
te de săpare în subteran. 
De fapt, această trăsă
tură este definitorie pen
tru colectivul lor, care a 
lansat inițiativa realizării 
lunare a 120 ml de avan
sare în lucrări în steril 
și 150 ml în cărbune cu 
ajutorul combinelor.

Stăm de vorbă cu șe
ful de brigadă Ilie Chi
ron. Din cele spuse de 
brigadier, reținem : „Lu
nar, excavăm între 
1 060—1 200 mc de rocă 
dură, ceea ce înseamnă, 
într-un profil mediu de 
galerie, între 110—130 ml 
de lucrare. Nu la toate 
lucrările speciale de des
chideri putem utiliza 
combina, dar promovarea 
progresului tehnic, 
gătîrea ortacilor mei 
acest scop 
întotdeauna 
rile noastre 
Majoritatea 
sîntem policalificați, A- 
șa sînt șefii de schimb 
.Ludovic Pali, Gheorghe 
Grosu, Aristide Bogheanu 
și Dumitru Petrea, cel

pre- 
în 

constituie 
preocupă- 
de bază, 

dintre noi

mai tînăr dintre ei. 
două calificări — de ..... 
ner și de lăcătuș — au 
Gheorghe Bîrsan

Gheorghe Morari u, 
bainierii brigăzii. Prin e- 
fortul nostru de a învă
ța mereu mai mult, de a 
ne însuși continuu cunoș
tințe noi, de a mînui ast
fel cu pricepere utilajele 
de mare complexitate de 
care beneficiază în ultimul 
timp toți minerii din Va
lea Jiului, răspundem, de 
fapt, sarcinii exprese tra
sată în această privință 
de către secretarul gene
ral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul vizitei sale în 
Valea Jiului, cînd a co- 
borît și în mina noastră, 
Ia frontul nostru de lucru.

Tot 
ml-:

și 
codi

de-al doilea loc de mun- 
;, unde mai lucrau 

Mai e- 
jumătate

că, unde mai 
4—5 ore pe zi. 
ra o lună și ț 
pînă la împlinirea ter
menului pentru finali
zarea lucrării. Cîntarul, 
masiv, în greutate de 
peste 100 tone, a fost 
pus în funcțiune înain
te de data fixată. Prime
le 60 de tone de căr
bune pe care le-a cîn- 
tăriț au constituit exa
menul de verificare a 
lucrării. Un examen al 
priceperii pe care acești 
oameni minunați l-au 
luat cu nota maximă.

—- Pe cine să eviden
țiem ? — îl întrebăm pe 
secretarul comitetului de 
partid.

— Nu putem eviden
ția pe cineva aparte, ne 
răspunde. Toți cei 60 
de oameni, aflați sub 
conducerea șefilor de 
echipă Ion Ciur și Mi
hai Șereanu și-au făcut 
pe deplin datoria.

Valeriu COANDRAȘ ■ c9

J
Alfăm că în brigada lui 

Ilie Chiron nu s-a 
nit în ultimii ani 
absențe, decît în 
de forță majoră, 
ceea ce realizează, 
peste plan, brigada eco
nomisește cel puțin un 
post productiv la nivelul 
sectorului — deci 300 pe 
an, ceea ce echivalează 
cu aproape 900 de la în-' 
cepului cincinalului. Cu 
atîtea posturi se pohte e- 
xecuta o galerie trans
versală care să asigure 
deschiderea întregului pa
chet de strate Ia Vulcan. 
Productivitatea muncii 
realizată în brigadă s-a 
situat întotdeauna între 
cele mai înalte niveluri 
din Valea Jiului, 
lejul recepțiilor, lucrări
le executate de brigadă 
au primit, de fiecare dată, 
calificativul foarte bine.

pome- 
despre 
cazuri

Prin 
zilnic,

Cu pri-
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Prezente 
românești

LUXEMBURG 15 (Ager
pres). — La Biblioteca 
națională din Luxemburg 
a avut loc, sub patronajul 
deputatului Dominique 
Meis, membru al C.C. al 
Partidului Comunist Lu
xemburghez, o seară cul
turală românească.

Au fost prezentate fii- - 
mele „Comori de artă** și 
„Documentare turistică".

Au participat deputați și 
reprezentanți ai autori
tăților locale, oameni de 
cultură și un numeros pu-

Festivitătî•
MOSCOVA 15 (Ager- 

pres). — La 15 noiembrie, 
la Kremlin, Leonid Brej- 
nev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului So
vietului Suprem al 
U.R.S.S., a înmînat pilo- 
ților-cosmbnauți V.V. Ko- 
valionok și A.S. Ivancen- 
kov înaltele distincții con
ferite de Prezidiul Sovie-

la Kremlin
tului Suprem al U.R.S.S.
— Ordinul „Lenin“ și me
dalia „Steaua de aur".

Vladimir Kovalionok și 
Aleksandr Ivancenkov au 
realizat, la bordul com
plexului orbital de cer
cetări științifice „Saliut-6“
— „Soiuz", cel mai înde
lungat zbor din istoria 
cosmonauticii — 140 de 
zile.

Situația din 
Nicaragua

MANAGUA 15 (Ager
pres). — în ultimele zile 
situația s-a agravat în Ni
caragua, fiind semnalate 
frecvente ciocniri armate 
între detașamente ale 
Frontului Sandinist de E- 
liberare Națională și tru
pe ale Gărzii Naționale 
rămase fidele dictatorului 
Somoza.

NUMĂRUL oficial 
al șomerilor francezi a fost 
la sfîrșitul lunii octombrie 
de 1 344 100, în creștere cu 
4,6 la sută față de luna 
precedentă — se arată în- 
tr-Un raport al Ministeru
lui Muncii. i

FILME

blic.
★

MADRID 15 (Agerpres). 
— La Biblioteca naționa
lă a Spaniei din Madrid 
a avut loc vernisajul u- 
nei expoziții de carte ro
mânească, manifestare de
dicată celei de-a 60-a a- 
niversări a formării sta
tului național unitar ro
mân. în standul princi
pal al expoziției sînt ex
puse, la loc de frunte, a- 
perele președintelui Re
publicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, documente ale 
Partidului Comunist Ro
mân. Sînt prezentate, de 
asemenea, lucrări de isto
rie, filozofie, științe ju
ridice și politice, etnogra
fie și folclor, artă, lite
ratură, lingvistică etc.

Conflictul dintre Uganda și Tanzania
KAMPALA 15 (Ager

pres). — Președintele U- 
gandei, Idi Amin, a dat 
citire la postul de radio 
Kampala unui comunicat 
în care a informat că, la 
14 noiembrie, a ordonat 
retragerea, pînă la fron
tierele recunoscute ale 
Ugandei, a forțelor arma
te ugandeze din teritoriul 
tanzanian ocupat în urmă 
cu două săptămîni — in
formează agențiile de pre
să internaționale — UPI, 
AP, AFP și Reuter. Des
pre această hotărîre au 
fost informați președinte
le în exercițiu al Organi
zației Unității Africane 
(O.U.A.), secretarul gene
ral al O.U.A., secretarul ge
neral al O.N.U., precum și 
secretarul general al Li
gii Arabe.

DAR ES SALAAM 15 
(Agerpres). — Guvernul 
Republici) Unite Tanzania 
a dat publicității o de
clarație de răspuns la co
municatul radiodifuzat al 
președintelui Ugandei, Idi 
Amin, în care afirmă că, 
întrucît trupele ugandeze 
nu au fost retrase „Tanza
nia își va apăra necondi
ționat integritatea terito
rială, continuînd să lupte".

★
NAȚIUNILE UNITE 15 

(Agerpres). — Purtătorul

de cuvînt al O.N.U., R. 
Stajduliar, confirmînd că 

- președintele Idi Amin l-a 
informat pe secretarul ge
neral al O.N.U. despre 
ordinul dat forțelor sale 
armate de a se retrage 
de pe teritoriul Tanzani
ei — a declarat: „Secre
tarul general și-a expri
mat speranța că va fi po
sibilă rezolvarea rapidă a 
conflictului dintre Ugan
da și Tanzania, în strictă 
conformitate cu Carta 
O.N.U.".

PRIMUL MINISTRU 
al Marii Britanii, James 
Callaghan, și Indira Gan
dhi, fost premier al Indiei, 
au efectuat ieri la Londra 
un schimb de opinii asu
pra relațiilor dintre ce
le două țări și a altor 
probleme de interes co
mun.

PRODUCȚIA DE PE
TROL a scăzut cu 9 la 
sută în țările membre ale 
OPEC (Organizația sta
telor exportatoare de pe
trol) în primele șase luni 
ale acestui an, în com
parație cu aceeași peri
oadă a anului trecut. A- 
ceastă scădere a fost com
pensată de o creștere de 
același ordin a produeței 
petroliere a țărilor dezvol
tate.

I

I
I

Finlanda Procesul unor neonaziști
HELSINKI 15 (Ager

pres). — Conducătorul ne
onaziștilor finlandezi, Pek
ka Siitoinen, a fost con
damnat, de tribunalul o- 
rășenesc din Helsinki, la 
cinci ani privațiune de 
libertate pentru incendie
rea tipografiei „Kursiivi**, 
din capitala finlandeză, 
unde se editează ziarul 
comunist „Tiedonantaja",

pentru întemeirea și con
ducerea unei organizații i- 
legale, pentru posesiune 
ilegală de arme și pen
tru activități antistatale, 
în cadrul aceluiași pro
ces alți neonaziști fin
landezi au fost condam
nați pentru atentate cu 
bombe, profanarea unor 
monumente și alte acte 
contrare legii.

Institutul de mine Petroșani
încadrează de urgență prin transfer :

— CONTABIL (principal) „

• -FOCHIST

Condițiile de încadrare și de retribuire 
sînt conform Legii 12/1971 si Decretului 
188/1977.

Cererile de încadrare se pot depune zil
nic la Biroul plan, retribuire, personal, un
de se pot obține și relații suplimentare, te
lefon 42580, 42581, interior 151.

MICA PUBLICITATE
ANUNȚ DE FAMILIE

Marți, 14 noiembrie 1978 
s-au împlinit 40 zile de 
la moartea mult regre
tatului preot

ADRIAN BOCIAT.
Preoteasa Marioara — 

soție, cu inima îndurera
tă anunță rudele, priete
nii și cunoștințele că du
minică, 19 noiembrie, ora 
13, va avea loc comemo
rarea în Biserica sf. Ni
colae din Lupeni. Tot pe 
această cale, mulțumește 
tuturor celor care au de
pus o floare și o lacrimă 
la mormîntul soțului ei.

Un gînd pios pentru cel 
pierdut. (694).

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Campionatul județean de fotbal

Reușită repetiție înaintea derbyului

„Cupa F.R.F." : JiUL - CORVINUL 2-3 (0-2) II

Sub orice critică...
în „familie'* diviziona

rele A hunedorene au a- 
bordat partida, la anti
pozii fotbalului. Astfel, în 
vreme ce Corvinul, cu mul
te nume neaoșe de lingă 
furnale, cu atuul tinere
ții a stăpânit lucid tere
nul, gazdele, eu blazonul 
pecetluit de plictiseală au 
acceptat soarta învinșilor 
iară împotrivire. în pri
ma-repriză, tînărul Nicșa 
a dejucat schemele apă
rătorilor adverși, în min. 
31 și 40 a înscris două 
goluri cu ajutorul „dezin
teresat** al lui Cavai, hazar- 
dant în ieșirile spre cen
trul terenului, asemenea 
unui portar mare, dar ca
re trăiește clipe de ino
cența.

După pauză, „cadeții" 
Corvinului păstrează ne
alterat raportul de forțe, 
ba chiar, în min. 58, Ga
bor, fotbalist născut în sa- 
jul Ponor, megieș cu Valea 
Și cu guralivul solist al 
galeriei noastre Nicolae 
Șiminic, a reușit să tri
mită balonul în plasa e- 
chipei, la care ar fi vrut 
șâ joace nu demult, dar 
ide care a fost refuzat. Ar
bitrul Făgaș, a anulat fă

ră motiv golul. Tribunele, 
trezite de gafele elevilor 
lui Oaidă, numesc pres
tația idolilor lor drept „pa
rodie, comedie pe gazon", 
un mucalit chiar a cerut 
intrarea în teren a maseo- 
rului. Apoi, Lucescu, a 
trecut din postura de sfet
nic al antrenorilor în cea 
de extremă dreapta. în fi
ne, după □ suită de ratări 
incredibile, Sălăgean a 
„întors" un balon în careu 
și după un stop pe piept 
și voleul luj Ciupitu, sin
gurul fotbalist al Jiului 
care ne-a încîntat, Ion 
Gabriel a privit conster
nat tresărirea ritmică a 
plasei. Patru minute mai 
tîrziu, Lăcătuș îl servește 
impecabil pe Economu și 
după spectaculoasa execu
ție a acestuia, diferența 
de goluri sporește din nou 
în favoarea Corvinului. în 
min 83 se petrece ultima 
modificare pe tabela de 
marcaj — după ce Sălă
gean se evidențiase ca— 
apărător al oaspeților, Du- 
mitrache reia în gol, cu 
cunoscuta-i, dar din ce în 
ce mai rara lovitură de

cap, balonul centrat de
Stoichiță.

în consecință, Jiul a
pierdut această partidă, 
pentru că, excluzîndu-1 pe 
Ciupitu, echipierii săi au 
evoluat sub orice critică, 
nu și-au apărat, cu dem
nitate și ambiție, șansele. 
Cum diagramele ultime
lor partide înregistrează 
mereu curbe descendente 
grija de mai apoi trebuie 
să provoace motive de 
meditație. Fiindcă, supor
terilor nu le trebuie zile 
negre, ci victorii.

Ion VULPE, 
Emil DEMIAN

P.S. Se face atîta pâ- 
radă de atragerea copi
ilor în jurul balonului ro
tund și totuși, ieri, ca și 
cu alte prilejuri „cerberii** 
de la porțile stadionului 
le-au interzis premeditat 
accesul gratuit. Regretul 
ne cuprinde, nu numai 
gîndindu-ne la viitoarele 
talente din Vale, ci și la 
entuziasta galerie a ado
lescenților care, adesea,, a 
oferit „lecții" celor mari—

MINERUL PAROȘENI 
— AURUL CERTEJ 4—0. 
Meciul de fotbal dintre 
Minerul Paroșeni — Aurul 
Certej a atras în tribune
le stadionului „Minerul" 
din Vulcan Un număr ma
re de spectatori care au 
aplaudat în final o vic
torie categorică și jocul 
bun al echipei Minerul 
Paroșeni. Meciul debutea
ză cu atacuri insistente ale 
gazdelor, care se materia
lizează încă din min. 8 
cu golul lui Popescu Ovi- 
diu. Meciul se desfășoa
ră în jumătatea de teren 
a echipei oaspete, care 
totuși în plină dominare a 
gazdelor în min. 11 este pe 
punctul de a egala. A-

Victoria voinței
MINERUL URIC ANI — 

PREPARATORUL PETRI- 
LA 2—3. Timpul frumos, 
și mai ales că jucătorii 
din Uricani au obținut re
zultate foarte bune în ul
timul timp, au atras un 
număr apreciabil de spec
tatori la'stadion pentru 
a susține echipa favorită. 
Jucătorii din Uricani fă
ceau pronosticuri că vor 
învinge la patru — cinci 
goluri diferență. Dar în- 
gîmfarea și subaprecierea 
adversarului i-a costat 
scump. Oaspeții, deloc ti
morați de valoarea ad
versarului, ies la atac și 
în minutul 10 Kalay des
chide scorul pentru oas
peți ca în minutul 19 a- 
celași Kalay să-l ridice la 
2—0. Fără să-și piardă 
cumpătul gazdele reiau

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Podul ; Re
publica : îți dăruiesc
un trandafir ; Unirea : 
Cianura și picătura de 
ploaie.

PETRILA : Capcana 
din munți.

LONEA : Ultima cină. 
AN INCASA : Ple

doarie pentru dragoste.
VULCAN : Al doilea 

start.
LUPENI — Culturali 

Soțul meu, seriile I-II.
URICANI : Schmidt 

tace și nu face.

TV

Te- 
de

Pen- 
dumnea-

reco-
Re-

16,00 Telex. 16,05 
leșcoală. 16,35 Curs 
limbă rusă. 17,05 
tru timpul 
voastră liber vă
rnandăm... 17,20 
portaj pe glob. Siria — 
istorie și contempora
neitate. 17,40 Cores
pondenții județeni trans
mit... 17,55 Consulta
ții juridice. 18,15 Hand
bal masculin : Româ
nia —- R.F. Germania. 
Transmisiune directă de 
la Palatul sporturilor. 
19,30 Telejurnal. 19,50 
La ordinea zilei în eco
nomie. 20,00 Ora tine
retului. 20,55 Dincolo 
de orizont. Film TV. 
22,05 Muzică româ
nească. 22,20 Telejur
nal. 22,30 închiderea 
programului.

RADIO

știri.

I
I
I
I

I 
I
I
I

cest semnal de alarmă îi 
trezește pe atacanții gaz
delor care-și sufocă ad
versarul. Insistența lor în 
atac se soldează cu un nou 
gol înscris de Pecsar în 
min. 15.

Repriza a doua mar
chează o revenire a oas
peților, care dau impresia 
că echilibrează jocul, dar 
primesc Un al treilea gol 
la o gafă a fundașului Po
pa fără să-l observe pe 
Arhip care înscrie fără 
dificultate. în penultimul 
minut de joc Frățilă pă
trunde printre fundașii 
centrali adverși stabilind 
scorul final de 4—0.

Alexandru TATAR

împotriva îngîmfârii 
totul de la început, calmi, 
caută treptat să pună 
stăpînire pe joc și în mi
nutul 34 Danci reduce din 
handicap. După pauză se 
fac unele schimbări, care 
însă n-au influențat prea 
mult în bine situația din 
teren. în minutul 67 fun
dașul Săndulache, venit în 
atac, aduce egalarea. Dar 
stupoare, în minutul 78 
oaspeții pfeiau din nou 
conducerea prin Popa. Ju
cătorii din Uricani luptă 
pentru egalare, îi ajută și 
arbitrul în minutul 89 
prințr-un 11 m, care însă 
este ratat de Munteanu- 
și astfel jucătorii din U- 
rieani, prea siguri de vic
torie, părăsesc terenul cu 
capetele plecate.

Alex. PUȘCAȘ. 
Ilie COANDREȘ

I
I
I

' 5,00 Buletin de
5,05 Ritmuri matinale. 
6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojur
nal. 8,00 Revista pre
sei. 8,10 Curierul me
lodiilor. 9,00 Răspun
dem ascultătorilor. 10,00 
Buletin de știri. 10,05 
Radiomagazinul feme
ilor. 10,35 Interpreți ai 
șlagărului
Cornel
10,45 Atlas
11,00 Buletin de
11,05 Coruri 
pești. 12,00 Buletin 
știri. 12,05 Din 
ra folclorului
12,35 Muzică
Vasile Veselovschi. 13,00 
De la 1 la 3. 15,00 Teh- 
nic-club. 16,00 Radio
jurnal. 16,15 Cîntece 
de Emil Lerescu. 16,25 

I Coordonate economice.
16,40 Instantanee solis
tice. 17,00 Buletin de 
știri. 17,05 Opinia pu
blică. 17,30 Concert de 
muzică populară. 18,00 

’! serii. 20,00 Te- 
_____  folcloric. 20,15 E 

pe tricolor unire. 
Buletin de știri. 
Reflexele timpu- 
21,15 Cadențe so-

românesc : 
Constantini u. 

folcloric, 
știri, 

muncito- 
de 

comoa- 
nostru. 

ușoară de

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I
I
I 
I
I
I I
I
I 
I
I 
I
I

I
I
I

I Orele
zaur

I
I
I
I
I
I
I

scris
21,00
21,05 
lui.
nore. 22,00 O zi într-o 
oră. 23,00-5,00 Non stop 
muzical nocturn.

PRONOEXPRES

Rezultatele
Pronoexpres din 
iembrie 1978.

Extragerea I :
23 3 34 33

Extragerea a H-a: 28 
16 40 2 42 44

Fond de cîștiguri :
917 575

Report cat. I :
143 624

tragerii 
. 15 no-

24 38

I
I
I
I
I
I
I
I
II
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