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aproape 30000 tone cărbune

PROLETARI DIN TOATE ȚARII.B, UNIȚI-VĂ !
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In preocupările consiliilor oamenilor muncii
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Din minele Văii Jiului s-au extras, în 21 noiembrie,

EXEMPLARA MOBILIZARE 
MUNCITOREASCĂ 

pentru creșterea producției
♦ Plusul la extracție realizat de cinci în

treprinderi miniere — Lupeni, Vulcan, Ani- 
noasa, Paroșeni și Livezeni — însumează 947 
tone cărbune.

♦ Dacă întreprinderile miniere Lonea și 
Petrila, care nu se confruntă în această 
perioadă de final de an cu probleme deose
bite, și-ar fi realizat sarcinile pe aceeași zi, 
în Valea Jiului, pe ansamblu, ar fi fost ex
trase peste prevederi

Stă, așadar în puterea 
colectivelor de muncă din 
întreprinderile 
ale celor 
realizări : și pînă 
ca și a celor ce 
afirma de acum 
să se mobilizeze 
pentru ca producția 
cărbune 
noi creșteri, iar cotele

miniere, 
ce au obținut 

acum, 
se vor 
înainte, 
plenar 

de 
să înregistreze

268 tone.
îndeplinirii planului, 
urce continuu.

I. M. LUPENI

să

zilei
489

Depășirea planului 
de 21 noiembrie cu 
tone cărbune reprezintă 
o nouă confirmare că 
măsurile întreprinse la 
mina Lupeni pentru 
redresarea producției se

materializează faptic, 
aceeași zi s-au înregistrat 
adevărate recorduri pe 
fluxul de extracție : în 
schimbul III de trans
port condus de maistrul 
Liviu Cordea, s-au cul- 
butat 2 600 vagonete, iar 
în schimbul IV, formați
ile de lucru conduse de 
maistrul Radu Apostol 
au transportat o produc
ție de 1 800 tone cărbu
ne. S-au evidențiat prin 
producțiile realizate su
plimentar — exclusiv pe 
seama sporirii productivi
tății muncii — brigăzile 
conduse de Constantin 
I’ăunescu, Vasile Divri- 
ceanu și Dumitru Tăinîrș, 
din sectorul I, Marin Cio
chia, din sectorul II, 
Valentin Tofană și Con
stantin Lupulescu — sec-

(Continuare în pag. a 2-a)

Pentru o vie activitate 
cultural-educativă la Petroșani 
în locul declarațiilor formale 

e nevoie de fapte!
RAID-ANCHETA

intr-o perioadă în care sînt în plină 
Valea Jiului fazele orășenești ale eta- 
Festivalului național „Cîntarea Româ- 
doua, manifestare a educației politice

în pag, a 4-a

SPORT

comandă |
Camera de 

a U.E. Paroșeni. 
nerul Iosif Szasz și ta- 
blotorul Nicolae Ari- 
bășoiu efectuează 
nevre.

Ingi-

Pregătirea temeinică 
a producției anului viitor

în fața colectivului de 
muncitori, ingineri, și teh
nicieni al minej Lonea' 
stau sarcini economice de 
mare complexitate pentru 
anul 1979 : creșterea pro
ducției de cărbune în ex
presie fizică cu 15 000 
tone ; creșterea ponderii 
producției obținute cu tă
iere mecanică și susține
re mecanizată la paste. 60 
la sută din totalul activi
tății ; îmbunătățirea cali
tății cărbunelui extras și 
încadrarea în indicatorii 
de cenușă și umiditate pla
nificați ; reducerea cheltu
ielilor materiale de pro
ducție și a consumurilor 
specifice ele lemn de mină, 
cherestea, piese de schimb, 
combustibil și energie, în 
vederea sporirii valorii 
producției nete. înfăptuirea 
acestor sarcini din care se 
desprind ca deosebit de 
importante cele cu privire 
la producția fizică și valoa
rea producției nete — im-

pune ca pe Iîngă măsurile 
tehnice, organul colectiv 
de conducere să adopte, 
sub îndrumarea comitetu
lui de partid, un ansamblu 
de măsuri politico-organi- 
zatorice și educative me
nite să contribuie la mo
bilizarea întregului colec
tiv la realizarea ritmică a 
planului, 
ticipării 
a fiecărui 
1 activului 
promptă a 
se ivesc 
producție.

Trebuie : 
chis, că 
noastră va 
1978 cu o 
de mare la producția fizică. 
Este vorba despre faptul 
că nu am reușit în totali
tate să stâpînim probleme
le create prin introducerea 
tehnologiilor noi, să diri
jăm în mod corespunzător 
linia de front, să asigurăm 
funcționarea fără stagnări

la creșterea par- 
aetive, conștiente 

membru al co
in soluționarea 
problemelor ce 
în procesul de

să arătăm des- 
întreprinderea 

încheia anul 
restanță destul

a utilajelor și instalațiilor., 
miniere. Pornind de la a- 
ceste realități, organul co
lectiv de conducere înțele
ge că pentru înfăptuirea 
sarcinilor de plan pe anul 
1979 trebuie să acționăm, 
în primul rînd, pentru e- 
liminarea cauzelor care în 
1978 au condus la nereali- 
zări ele plan. Avem în ve
dere ca prin formele mul- 

. tipie ale muncii politice 
să acționăm, mai mult de- 
cît pînă acum, în vederea 
înțelegerii de către toți 
membrii colectivului — și 
în primul rînd de către 
conducătorii locurilor cheie 
ale producției — a impor
tanței și semnificațiilor

Andrei COLDA, 
secretarul comitetului 

de partid, președintele 
consiliului oamenilor 

muncii de la I. M. Lonea

(Continuare în pag. a 2-a)

'Ne aflăm 
desfășurare în 
pei de masă a 

? niei", ediția a
și culturii socialiste din patria noastră. O imagine 
asupra preocupărilor educative și c-ultural-artistice 
din Petroșani ni s-a oferit în urma unu>i paid-anchetă 

j prin cîteva întreprinderi, efectuat ieri. Am căutat 
! răspunsuri la întrebările : Cum vă pregătiți și cum 

anticipați că vă veți prezenta la faza orășenească ce 
va avea Ioc în 3 decembrie a.c. ? Aveți nevoie de 
sprijin în îndrumarea artistică ? lată ce am aflat.

La întreprinderea mini
eră Livezeni am adresat 
întrebările tovarășului Ioan- 
Moldovan, președintele co
mitetului sindical. Neasu- 
mîndu-și responsabilitatea 
unor afirmații, a. plecat 
după secretarul comitetu
lui de partid. Și nu au mai 
venit. Impolitețea întîlnită 
este edificatoare. însă, în 
;eea ce privește realitatea, 
cultural-educativă din 
treprindere. Poate de 

cum se va acționa în 
ceasta direcție.

— Ne vom prezenta cu 
brigada artistică, ne-a spus 
tovarășul Victor Negru, 
președintele comitetului 
sindicatului de la I. M. 
Dîlja. Avem oameni și 
pentru o formație de mu
zică ușoară, dar n-avem 
instrumente. (în timpul 
discuției am fost informați 
că brigada artistică, apre
ciată la concursul de
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într-un front al cărbunelui
Coborîm la brigada lui 

Emil Aionesei. Parcă 
o dată imi vorbise ingi
nerul șe( Grigore Grăj- 
dan, că are un frate, șef 
de schimb la Petrila. 
Rememorez puținele lu
cruri știute despre briga- 

colivia 
350. 

aba- 
au 

350,

Nimic extraordinar, doar un 
admirabil colectiv de muncă

I— A fost o vreme cînd 
se vorbea des despre noi. 
Minerii bătrîni de la noi 
au intrat în pensie. S-au 
ivit o serie de greutăți 
cu materialele, cil goalele, 
pentru o vreme. Doi șefi 
de schimb sînt mai vechi: 
Vasile Gușat și. Gheorghe 
Iile. Ion Apetrei și Pe
tru Colda au venit mai 
tîrziu. Vezi, munca cu 
omul e mai dificilă. Dar. 
de-acum, avem oameni 
buni. Ne cam omoară la
minările astea, dar căr
bunele trebuie scos, din 
fiecare „cuib" de stîncă. 
Prețuiește mult.

îmi vorbește despre 
oamenii săi, cu multă dra
goste, de fapt cu dragos
tea omului care a avut 
răbdarea să modeleze ca
ractere, conștiințe. Despre 
Mihai Nedelea — prîsiea 
brigăzii, are doar 19 ani ; 
Petru Blaj, tot nou înca-

a fost. El își 
mai bine ea

gros, falnic 
dă seama, 
alții, vreo 7 ani, pînă în 
’68, cînd a ajuns vagone
tar Ia Dîlja, a fost fores
tier, a colindat toți mun
ții dimprejurul Văii.

—- Păi, după nume, pari 
a fi moldovean, îl inter
pelez eu, după ce apar 
ortacii din schimbul II.

— Am fost. De iîngă 
Ieși, comuna Mădîrjac, 
n-ai auzit dumneata de- 
ea. M-a adus un văr, care 
lucra la Vulcan, dar de 
atunci sînt cu femeia și 
copiii în Vale.

— Ești șef de brigadă 
din ’69. Și totuși n-am 
prea auzit de brigada 
Emil Aionesei la I.M. 
Dîlja.

gadă e un bun organiza
tor, brigada respet 
nologia de lucru, 
e ceva important 
s-au stabilizat 
mulți tineri, nu 
fluctuație nici 
schimburi.

...Datorită laminărilor, 
abatajul pare la intrare 
un cort uriaș, sprijinit 
într-o pădure de brazi. 
Apetrei, Nedelea și Duță 
au tras grinda sus și ar- 
mează pentru schimbul 
II. Puteau să lase grinda 
în scoabe, ne explică tînă- 
rul figurant topo Traian 
Sav. dar 
tea face 
jumătate 
Aionesei 
ceilalți.

dă, în vreme ce 
ne lasă la orizontul 
Ortacii au avut un 
taj în același strat, 
coborît de la 400 la 
le-a luat locul o brigadă 
specialistă „la figuri", ei 
luînd în primire abatajul 
cameră nr. 1 din stratul 
5. In aripa estică, zicea 
șeful de sector, inginerul 
Rudolf Gurca, are o di
tamai intercalați® de ste
ril. care le creează des- 

ț tale greutăți la avansare.
Acolo, „macină în gol". 
Aud și-acum vorbele 
cretarului de partid 
șgctor Iosif Ember.

—De cinci luni au 
cut la abatajul acesta, dar 
cu
fac planul. Șet’ul de bri-

:-tă teh- 
Și mai 
— aici 
foarte 
există 

măcar pe
■ț

tre-
Ion VULPE

(Continuare în pag. a 3-a)

se-
pe

cum ar mai pu- 
cîte un ciclu și 
in șase ore ? 

trage în rind eu
Cară un brad

toate greutățile își

T. SPAT AR U

rntam

Foto : Ion LICIU

in
va 
de

Petro- 
vizitată 

vechi

prezentarea cărții 
de 

șeriito- 
Almaș.

(Continuare in pag a 2-a>

dintre tinerele 
fruntașe ale secției 
mașini de abataj 
prototipuri de la I.U.M. 
Petroșani pentru care 
calitatea muncii se în
scrie pe prim plan: e- 
lectromecanicii Silvia 
Lărgeanu, Elena Daj și 
Margareta Pîrvu.

In sala de apel a I.M. 
Lonea a avut ioc o ac
țiune cu cartea. S-a fă
cut 
„Drum de luptă șt 
glorie", operă a 
rului Dumitru 
Cu acest prilej s-a des
chis o expoziție de car
te cu lucrări social-poli- 
tice, economice și be
letristice. într-o singu-

ră ora s-au vîndut cărți 
în valoare de . 450 lei’.
♦---- --- ---- — .

Astăzi, la Lupeni, 
sala Palatului cultural 
avea loc un spectacol
pveselecție a formațiilor 
artist.ee din localitate în 
vederea desemnării. ce
lor care vor participa ia 
la/.a orășenească a Fes- 

. tivalului „Cîntarea Româ
niei". Brigada artistică 
„3+3 în alertă" de la 
I.M. Lupeni va fi pre

zentă la această prese- 
iecție cu un nou program. 
(Marcela I’rcdoșanu).
♦--------------

In fiecare zi, inire o- 
rcle 10 și 18, ia Muzeul 
mineritului din 
șani poate li 
expoziția „Ziare 
românești". Expoziția, 
care urmărește ideea 
de unitate politică la 
români, este deschisă 
pînă în ziua de 2 de
cembrie. (I. V.).

i

I
I

artist.ee
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(Urmare din pag. I)

Vulcan — vedere spre secția de preparare a cărbunelui Coroeștî.

• țU r m a » e din pag. I)

— care a avut loc la Lu- 
peni în 5 august — n-a mai 
avut nici un fel de activi
tate).

y. Care sînt preocupările 
cultural-educative ale or

ganizației de tineret în a- 
cest timp ?

— Săptămîna trecută — 
am aflat de la tovarășul 
Gheorghe Stoica, secretarul 
comitetului U.T.C. al mi
ori — am organizat o 
■seară cultural-distractivă la 
Casa de cultură, eu parti
ciparea minei Livezeni și 
a Fabricii de tricotaje. O 
altă seară culturală a avut 
loc. in ultimul timp, la 
clubul C.F.R.

Dar alte acțiuni cultural- 
educative nu au loc la a- 
ceaStă mină, unde muncesc 
300 de tineri care, fără nici 
o îndoială, așteaptă 
multă inițiativă, dar și di- 
versitate, în acest 
♦lin.

Nc-am convins 
mina Dîlja este în 
rîr.d nevoie nu de 
ci de autoajutor.
Pentru că la această între
prindere muncește un ta
lentat instructor și artist 
amator (sublnginerul Ion 
Velica) despre care încă nu 
se șt'a că poate îhtr-adevăr 
să pregătească măcar bri
gada artistică. Da,- nu se 
știa nici c.ă lucrează . de 
fapt numai într-un schimb, 
au în tură, deci se poate 
ocupa de problemele cul
turale.

— La faza orășenească 
a Festivalului național 
* Cîntarea României" ne 
vom prezenta cu brigadă 
artistică, o formație corală 
(pregătită de Vladimir U- 
reche) și un dans tematic 
«ie-a informat tovarășul 
Dumitru Boța, secretarul 
comitetului de partid de 
4a întreprinderea de utilaj 
nîihier.

Este limpede 
nevoie și aici 
în activitatea 
dar a fost solicitat nu a- 
cum, ci de mai multă vre
me.

E. G. L. Petroșani are

mai

dnme-

că la 
primul 
ajutor. 

De ce ?

muiți tineri capabili să 
susțină o viață culturală 
în întreprindere, Dar care 
sînt pregătirile actuale ?

— Momentan nu avem 
nimic, am aflat de la 
tovarășul Ștefan Velciov, 
președintele comitetului 
sindical. Avem de gînd 
să înființăm, la exploata
rea de transport, o bri
gadă artistică. Inii mpinăm 
și 
unor materiale de 
că culturală de la maga
zinul „Foto-muzica“ 
Petroșani. (Problemă 
trebuie soluționată
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nostră avem 38 de brigăzi, 
din care doar 10-11 își fac 
planul în mod ritmic, lună 
de lună. Celelalte rămîn. 
frecvent sub plan, datorită 
nerezolvării unor probleme 
de producție care nu depă
șesc, de cele 
ori, competența 
inginerului sau 
nevului. Avem 
de peste 50 de 
subingineri,
80 de maiștri. Sînt stabilite 
măsuri concrete privind 
acordarea asistenței tehnice 
fiecărei formații de lucru. 
Cu toate acestea. în' schim
burile II, III și IV brigăzile" 
nu sînt sprijinite în mod 
corespunzător. De aici, sar
cina noastră de a acționa, 
în continuare, pentru îmbu
nătățirea asistenței tehnice, 
pentru conștientizarea ca
drelor tehnico-inginerești 
asupra implicațiilor econo
mice și sociale pe care le 
au restanțele fiecărei bri
găzi, pentru întărirea răs
punderii prin cointeresarea 
directă a celor repartizați 
pe locuri de muncă, de re- 
z uită tele efective obținute 
de brigăzi.

Sub conducerea comitetu
lui de partid, avînd per
manent sprijinul și îndru
marea organelor superioa
re, consiliul oamenilor 
muncii de la mina Lonea 

preocu
pările în perioada ce a mai 
rămas din acest an pentru 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan la producția fizică, 
productivitatea muncii, ca
litate și eficiență, axîndu-și 
în continuare, întreaga ac
tivitate pe descoperirea de 
noi resurse interne și va
lorificarea lor operativă în 
vederea desfășurării unei 
activități calitativ superi
oare. care să conducă la 
rezultate tot mai bune 
atîț pentru întreprindere, 
pentru fiecare om al mun

cii mai multă insis- cii, cît și pentru societate, 
inițiativele muncită- .

hotărîrilor adoptate de 
conducerea partidului, a 
legăturii directe ce există 
intre realizarea sarcinilor 
economice pe întreprindere 
și progresul multilateral 
al societății. Adevărul este 
că pînă în prezent ne-am 
limitat la acțiuni consacra
te cunoașterii acestor hptă- 
rîrl, dar nu am făcut totul 
pentru însușirea lor te
meinică, pentru aplicarea 
lor neabătută în activitatea 
c§ am desfășurat-o. In a- 
cest sens, vom folosi cu 
mai multă eficiență întîlni- 
rile cu brigadierii și șefii 
de schimb, cu minerii, me
canicii, lăcătușii, electricie
nii pentru a-i face să în
țeleagă în profunzime mo
tivația economică și socia
lă ce stă la baza cerințelor 
de creștere a productivită
ții muncii, de introducere 
a progresului tehnic, de ri
dicare a calificării profe-: 
sionale și a nivelului gene
ral de cunoaștere, de întă
rire a ordinii și disciplinei. 
Pentru îmbunătățirea con
ducerii locurilor cheie ale 
producției și creșterea com
petenței conducătorilor,. la 
nivelul formației de lucru, 
consiliul oamenilor muncii 
are în vedere ca în pro
gramul de perfecționare a 
forței de muncă; să fie pre- fși va intensifica 
văzute forme specifice de 
ridicare a pregătirii poli
tice și profesionale a celor 
mai buni mineri, în cadrul 
„Școlii brigadierului". De 
asemenea, yom ’atrage un 
număr sporit de mineri 
spre cursurile de calificare 
și policalificare, știind că 
numai astfel vom asigura 
o bună funcționare a uti
lajelor moderne și respeo 
tarea tehnologiilor de lu
cru. Pentru creșterea gra
dului de profesionalita’e 
în formațiile de lucru vom 
folosi cu mai multă insis
tență _ .
rești prin care este stimu
lat interesul pentru, califi
care și policalificare. Vom 
acorda toată atenția iniția
tivei ..Dirigcnția muncito
rească" care trebuie să 
o scoatem din Jornviiismul 
în care a căzut, transfor- 
mînd-o intr-o importantă 
pîrghie educativă cti dublu 
scor) : activizarea maiștri
lor în procesul de formare 
a muncitorului do tip nou, 
și o permanentă instruire, 
îndrumare, .modelare mo- 
ral-profeswnală a mineri
lor aflați în subordinea 
maiștrilor.

O realitate de cure ți
nem seama o constituie 
faptul că măsurile de con
știentizare vor trebui orien
tate Ș> asupra corpului teh- 
nicp-ingîneresc. La^ mina

mai multe 
maistrului, 
a subingi- 
un. număr 
ingineri și 

și aproximativ

formațiile din întreprin
deri. O privim și aflăm 
că I.M. Dîlja raporta: bri
gadă artistică, orchestre 
de muzică populară și mu
zică ușoară, plus o parti
cipare la corul 
I.M. Livezeni 
artistică, formație 
tru, participare la 
I.U.M.P. 
artistică, 
populare, 
orchestră
Iară ș.a.m.d. Unde sînt a- 
ceste formații și care este 
activitatea lor, e greu de 
spus pentru ; că acum pu
ține dintre ele au o acti
vitate reală. Al doilea as
pect îl formează corul băr
bătesc din Petroșani a că
rui ultimă apariție (cu to
tul neconvingătoare) a- 
vea loc în 14 mai a.c. 
De atunci n-a mai avut 
nici măcar o repetiție.

— După două nereușite 
încercări de a face repe
tiții 
Vasile Chirculescu, 
ședințele Comitetului 
nicipal de cultură și 
ducație 
(ieri — 
mată o

Deși cele aflate în timpul 
raidului nostru nu sînt 
fapte întru total pozitive, 
ne mîngîiem cu gîndul că 
înseși întrebările ce le-am 
adresat au avut un efect 
constant chiar pe loc : cei 
chestionați, deși cunoșteau 
că trebuie să se pregă
tească pentru apropiatul 
spectacol-concurs. au ■ în
ceput să privească altfel,
mai atent, această sferă
de activitate, esențial 
ducativă, chiar luînd 
tărîri 
acest stil 
permanent

cu brigada 
de

n.r.).
co
de

ac- 
cî- 

Pe-

greutăți în procurarea 
practi-

din 
care 

favo
rabil de Direcția comercia
lă — n.r.).

Activitate 
cultural-
educativă

— Noi nu avem nevoie 
de ajutor, ne spunea to
varășul losif Negoțiu, de 
la Cwperativa meșteșugă
rească „Unirea", Acti
vează o brigadă artistică 
(„Și pe față, și pe dos") 
care are continuitate în 
pregătire. Noi ne pregă
tim și pentru concursul 
CUltLiral-artistic din 
operație, în care .

’ yom pregăti și uri 
vocal.

Și acum în comerț, 
reținut

co- 
scop 
grup

că a fost 
de sprijin 
culturală,

Am 
afirmațiile tova

rășului Constantin do
lofan, director al Direcției 
comerciale :

— La etapa orășenească 
a Festivalului național 
„Cîntarea . României" ne 
vom prezenta 
artistică . (pregătită 
Gheorghe Sereș —

Și acum, după ce 
noaștem eforturile (?) 
ultimă oră (și reale) în 
tivitatea culturală ,'la 
leva întreprinderi din 
troșani, să luăm cunoștin
ță cu două aspecte care au 
interes; special. în urmă 
cu un an a fost întocmită 
□ situație care centraliza

bărbătesc; 
brigadă 
de tea- 

cor ; 
brigadă 
dansuri 
tînăi'ă, 

de muzică popu-

—■ cor, 
fanfară, 

muzâ<îă

ne-a spus tovarășul
pre- 
mu- 

e- 
socialistă astăzi 

n.r.) este progra- 
nouă întîlnire.

prompte Numai 
trebuie 
deoarece 

eațiă și cultura' nu 
racier festivist. Ne 
continua ancheta în 
lelalte instituții și între
prinderi din Petroșani 
pentru a vă informa 
preocupările existente 
munca de educație, 
pre eforturile de a parti
cipa activ la Festivalul 
național al culturii și e- 
ducației socialiste ..Cîn
tarea României".

♦ Sâptâmînal poate fi economisit un kWh dacă 
zilnic două becuri de 75 de Wați vor arde cu o oră 
mai puțin ?

♦ Puteți face economie într-un an de 240 kWh 
și 120 de lei pentru bugetul familiei înlocuind becurile 
de 100 de Wați, de la o lustră cu trei brațe, cu becuri 
de 60 de Wați ?

♦ Utîlizînd rațional lumina becurilor într-un a- 
partament cu două camere se pot economisi într-o 
oră : 180 Wh la 3 becuri de 60 de Wați ; 240 Wh la 
4 becuri de 60 de Wați ; 360 Wh la 6 becuri de 60 
de Wați.
Una vorbesc, și alta... „economisesc"

S.D.E.E. să le stingă, 
cuvinte, una 
„economisesc", 
nu știm, că în exemplul de față, 
numai de economie de energie 
electrică nu se poate vorbi
(D.G.).

leri, 22 noiembrie, pe strada 
principală, și nu numai pe aceas
tă arteră intens circulată din Pe
troșani, toate becurile din ilumi
natul public, erau aprinse dis- 
de-dimineață și la ora 11,15 abia 
de au catadicsit lucrătorii de la

|b •«» <• *♦»*•*-*♦•

Cu alte 
vorbesc și alta...
Ce 0,r economisi

în
eaniă- 
eeapă, 

conser-

Aprovizionare 
abundentă

pentru muncitorii 
forestieri

Potrivit zicalei „omul 
gosjwdar își face iarna 
car și vara sanie", ma
gazinele de aprov iziona- 
re a muncitorilor fores
tieri și-au umplut 
această toamnă 
rile cu cartofi, 
fasole, diferite
ve și alte produse ali
mentare. Excepție de la 
această regulă nu face 
nici magazinul alimen
tar din incinta depozi
tului' de lemne al 
U.F.E.T. din Uricani 
(responsabilă Bodica 
Stancău). Magazia și 
rafturile sînt pline de 
mărfuri agroalirrtentare. 
Aici se găsește în per
manență și apă 

minerală, dovadă că 
responsabila unității 
este preocupată de apro- 
viziona rea m a gaz i n u 1 ui 
cu un bogat sortiment 
de 'mărfuri.-.

Eftimie MARDARE

ricani, Du- 
ajutorulmitru Badea și 

său Cernut Stroe, sînt cu- 
noscuți ca buni meseriași.

Itoto : Gh. OLTEANU
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Exemplară 
mobilizare

• [Ur mcr e din pag. I)

torul IV, si Ion Kacso — 
sectorul VI. (A. MICA, 
I. M. Lttpeni).

I. M. VULCAN
După două zile conse

cutiv din această săptă- 
mînă, 20 și 21 noiembrie, 
în care pe mină s-au ex
tras producții peste plan, 
situația depășirilor din 
luna noiembrie la sectoa
rele productive ale I. M. 
Vulcan este următoarea : 
sectorul \ I : + 685 tone
cărbune, sectorul IV : 
+ 342 tone, sectorul V : 
-1- 322 tone și sectorul 
VII : -f- 800 tone cărbune. 
(L. PARDOS, I. M. Vul
can).

I. M. LIVEZEN’
In ziua de 20 noiem

brie, colectivul I. Li- 
vezeni a extras peste pre
vederi 126 tone cărbune, 
pentru ca in cea următoa
re — 21 noiembrie —
plusul pe zi să sporească 
la 276 tone. Cu sprijinul 
deosebit ai colectivelor de 
muncă din sectoarele de 
servire — transport și 
electromecanic — și al 
tehnicienilor și ingineri
lor repartizați pe schim
buri pentru coordonarea 
activității din subteran, 
brigăzile de mineri din 
fronturile direct produc
tice, între care cele con
duse de Maxim Vasile, 
Aftonic Costea, Gheorghe 
Dănălache si Vasile Im- 
bru. au realizat producții 
de cărbune peste sarcinile 
preliminare. (I. MOLDO
VAN, I. M. Livezeni).
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Opțiune justificată

colectiv de munca
ATITUDINI

eu munca în re
ne spunea în ur- 
cîteva zile. Acolo 
merge prea încet 
nici plata... Abata-

Cum ar putea fi 
cînd în abataje 

mai

• (Urmare din pag. I)

drat, se întrece în vred
nicie cu tinerii frați Ion 
și Vasile Rus — „nu-s 
gemeni, dar la muncă se 
vede că-s făcu ți de o 
mamă vrednică" — glu
mește forhaierul. Nemo
tivate n-au mai fost din 
mai.

— Aș putea spune că 
am fost și am rămas buni, 
timpul a cernut, cei cu 
„probleme" au plecat sin
guri. în fața muncii nu 
există Vîrstă. Uite, Mar
tin Nagy are 50 de ani, 
dar tine rîndul cu cei 
de 20.

Ion Apetrei, evident tot 
moldovean de obîrșie, e 
mai în vîrstă cu 2 ani 
decît Aionesei, a împlinit 
42. Tinerețea lui s-a nu
mit mistrie și firul cu 
plumb, adică a fost zi
dar. De 11 ani a ales băr
băteasca meserie a mine- ; 
ritului. îl întreb ce pâre- ’ 
re are despre șeful de * 
brigadă, dar să lase de o 1 
parte „patriotismul lo
cal". 1

Pe fețele 
ortacilor lui 
Emil Aionesei 
de Ia mina 
Ilîlja se poa
te citi satis
facția datoriei 
împlinite.

fi A’ '■

în urmă cu cîteva luni, 
Petru Tudor din brigada 
lui Petru Roman de la 

. I. M. Aninoasa absolvise 
un curs de calificare în 
meseria de mecanic. Dor- ■ 
nic să-și pună în valoare 
cunoștințele acumulate 
solicită să fie transferat 
într-un domeniu cores
punzător. Totodată în a- 
abataj se simțea nevoia 
de oameni, mai ales că 
Tudor avea și calificarea 
de ajutor miner. Insistă 
totuși și, înțelegătoare, 
conducerea sectorului îi 
aprobă transferul. Dar în buni, calificați și polica- 
noua muncă Petru Tudor lificațl. Ce nu face astăzi 
nu stă mult și cere din un miner care stăpînește 
nou să fie primit de unde bine și mecanica 1 
plecașe. „Nu mă puteam C. IOVĂNESCU

obișnui 
gie — 
mă cu 
munca 
și apoi _ _ 
jul e altceva. M-am învă
țat aici. Să văd eu cum 
merge cărbunele, la care 
am pus și eu mîna". Or
tacii l-au reprimit cu 
multă căldură. Acum se 
află din nou la fostul 
său loc de muncă, se 
bucură de multă încre
dere, 
altfel 
trebuie oameni tot

am cînd

— Dacă toți șefii de 
brigadă de la mină ar fi 
ca el treburile ar merge 
mai bine. Calități : bun 
organizator, priceput pro
fesional, se poartă fru
mos cu oamenii. Mă*uit 
ce s-ar fi întîmplat cu 
bănățeanul nostru. Gică 
Veleotă, dacă nu l-ar fi 
întîlnit pe Emil. Pe ăsta 
nu-1 împingi de la spate, 
nu-i ca alți tineri, 
repede lucrul și 
întreabă „eu, 
fac ?"...

Mihai Nedelea 
hedințean din
Marc. A auzit că 
ritul e 
greu, s-a 
tr adevăr 
obișnuit-

— Am

termină 
apoi 'te 
ce mai

c me-
Poroina 

mino- 
frumos, dar e 
convins că în- 
e greu, dar s-a

simțit ajutorul 
tovarășilor mei mai mari, 

explicat cum să 
Daj- șeful de 

m-a învățat și ce 
cu banii, să pun

Mi s-a 
lucrez, 
schimb 
să fac

și deoparte, să 
plec la armată.

Norocul lui Nedelea se 
poate numi și 
Duță, lîngă care lopătea
ză de zor. Șj el a venit 
doar de un an, pînă la 
36 a fost sondor, șef de 
schimb, meșter cu alte 
cuvinte. Nu s-a descurcat 
cu „cîmpul sălbatic", voia 
un loc stabil, să fie cu 
nevasta și copiii. L-a gă
sit aici, la Dîlja, în Va
lea Jiului...

— Am ajuns Intr-un 
colectiv bine închegat, 
oameni buni, muncitori.

Brigada lui Emil Aio
nesei n-are depășiri 'sen
zaționale de plan — în 
noiembrie, spre exemplu, 
indicele de productivitate 
a muncii a sporit doar eu 
0,57 tone/post, dar în 
condițiile grele din a- 
batajill lor aceasta în
seamnă foarte mult.

Aionesei, Duță și multi 
alții sînt comuniști. Ne
delea, frații Rus sînt ute- 
ci.ști, aJții nu sînt înca
drați politic. Aionesei și 
Apetreț sînt molcloveni 
de obîrșie, Nedelea — 
mehedințean, Duță — 
gorjan. Nagy ardelean, 
Veleotă — bănățean 
ș.a.m.d., împreună mun
cesc în abatajul nr. 1/5, 
împreună alcătuiesc în 
Vale o inimă de țară. Bi
ruie greutăți, iau în piept 
muntele pentru a scoate 
cit mai mult cărbune.

Florea

S-a făcut atunci multă 
vîlvă în oraș. Mulți poate 
își mai amintesc, ieșiseră 
chiar și glume pe seama 
asta. Cum că mai mulți 
lucrători de la complexul 
comercial „Minerul" din 
Petroșani s-au „fript", cum- 
părînd cartușe întregi de 
Kent, care conțineau însă 
nu țigări, ci bucăți de ma
terial polimerizat, implan
tat cu cuie (să tragă la cîn- 
tar). S-a făcut o poantă și 
la rubrica noastră dumini
cală „Magazin". Lucrătorii 
amintiți s-au ales cu pa
guba și cu învățătura de 
minte, ofensat însă, fără a 
i se fi pronunțat sau scris 
numele s-a arătat „genera
lul", adică portarul de la 
„Minerul", care cerea nea
părat dezmințire. La pri
ma vedere reacția sa de 
nemulțumire părea înte
meiată, om la 50 de ani, 
pensionat 
muncă de 
CU atîtea 
se găsește cineva să-1 bla
meze public. „Generalul" 
devenise vehement...

Ziua de 23, septembrie 
avea'să aducă lumină asu
pra adevăratei personalități 
a „năpăstuitului" și 
catului pe nedrept" 
de la „Minerul", pe 
le său adevărat

procurate de la străini, 
ferite amatorilor de 
muri albastre" și mai... cos
tisitoare. De, cică alcoolul 
urcă mai repede la cap, te 
simți mai zmeu cînd a- 
runci pe nări fum de Kent 
sau Moore. Intr-o postură 
similară a fost descoperită 
și fosta garderobieră Ma
ria Bănică. Delictul pe 
care îl săvîrșiseră cei doi,

lei pachetul. Hei, „Kojac" 
e negre și lungi — care 
vasă.zică ajunsese să le vîn- 
dă la centimetri liniari — 
și pe deasupra, ca un bun 
negustor, solicita și un 
„șpriț". Doar merita riscul, 
știind că, pus să-și facă 
datoria, cu bună știință, 
comitea un delict.

La numai cîteva zile, 
Vasile Baltag prinsese o

cu vocație de nababi 
cine își 
meze

In „fumur Iluziilor de îmbogățire Ilicită

Un „cartuș" fatal 
pentru „general"

dl drept de 
4 ore pe zi, om 
greutăți și iată

și nu pentru prima oară, 
cum au demonstrat cercetă
rile, se numește speculă. 
„Generalul" s-a lepădat de 
acuzațiile aduse, poza 
chiar într-o victimă. Fap
tul că restaurantul „Mine
rul" devenise Un vad al 
speculei de țigări străine 
nu trebuia să-i fie lui im
putat. El nu știe 
Vad, gurile rele...

Poate că unii îl și 
pe „general". Cu 
ani în urmă,
cînd fusese renovat loca
lul, procurau de la el pa
chetul de Kent doar con
tra 25 de lei și a unei ser
vile plecăciuni. Apoi, „ge
neralul", fără contracandi- 
dați la „bursa" țigărilor 
străine, emisese pretenții 
mai mari : 40, chiar 50 de

nimic.

căinau 
cîțiva 

de
„criti- 
portar 
nume- 
Vasile 

Baltag. în acea zi, ca din
„întîmplare" -— mare ghi
nion pentru Vasile Baltag 1 
Lucrătorij de miliție găsesc 
asupra sa vreo 9 cartușe 
de țigări stil Kojac, adică 
Moore și altele de .. .Kent,

pasiune subită pentru gara 
C.F.R. Petroșani. îl urmă
rea dorul de aventură ? 
Aș 1 A dat ocol gării, s-a 
plimbat o vreme pe peron 
și apoi s-a prezentat la 
„bagaje" pentru a ridica 
o valiză și o sacoșă. „Cu
rioși" din fire, dar mai 
ales datorită profesiei, lu
crătorii de miliție au dorit 
să vadă conținutul baga
jelor, ajunse în mîinile „ge
neralului", ca o pronie ce
rească. Mai nimica toată 
— ia, acolo, cîteva cartușe 
de Kent, în valoare de 
numai 20 000 lei, la preț 
oficial. Darmiie. la preț de 
speculă ? !

Planurile „generalului", 
de îmbogățire rapidă pe 
seama exploatării fără jenă 
a „fumurilor" unor snobi,

permite să fu- 
20 de *

costă cît 2 kg 
cea mai bună 
au dat greș, 
clienți ar fi 
societății noastre socialis
te, ale cărei coordonate 
sînt guvernate de cel mai 
umanitar cod etic din lu
me, nu-i este indiferent 
faptul că un individ e 
pus să se chivernisească 
prin mijloace ilicite, inter
zise de lege. Cu atît mai 
mult cu cît îndatoririle de 
serviciu ale lui Vasile Bal
tag prevedeau, în mod 
expres, o servire civili
zată, ireproșabilă, exelu- 
zînd „taparea" consumato
rilor, pricopsirea pe seama 
lor, prin oferirea unor măr
furi dobîndite pe căi întor
tocheate, fără a face parte 
din gestiunea unității. Au 
dat greș, poate mai devre
me decît se aștepta el și 
aceasta va fi soarta tutu
ror celor care vor încerca 
să se abată de la normele 
eticii noastre socialiste. A 
tuturor acelora care încear
că să scoată bani

. „fum", prin speculă, 
indcă este o
nească — nu poate să iasă 
fum pînă nu faci foc. Or, 
dogoarea „focului" pe care 
l-a provocat .Vasile Baltag 
îi frige acum degetele și- 
conștiința.

Florea BUDURU, 
cu sprijinul căpitanului 

de miliție 
Emil C1MPEANU

țigări, care 
de carne de 
calitate ! —
Chiar dacă 

cu duiumul,

din
Fi-

vorbă roma-

Anchetă
Am discutat cu fiecare 

în parte, cu toți 6 Ia cî
teva zile după ce sentința 
a fost pronunțată și cînd 
fiecare dintre ei știa ce-1 
așteaptă, știa pentru ce a- 
■nume fusese pedepsit. Toți 
tineri, mai ales EL — cel 
mai tînăr abia trecuse pra
gul majoratului, iar cel 
mai vîrstnîc împlinise 23 
de ani, ELE — se apro
piau de „amiaza vieții" — 
26 și 30 de ani. Cu excep
ția mezinului grupului — 
pentru că se constituiseră 
într-un grup, deh !, cine se 
aseamănă se adună —, fie
care avea cel puțin o ca
lificare, dar... nici unul nu 
lucra.

De ce ? Api înceț-cat să 
aflăm de la ei, care le este 
părerea despre modu! de 
viață pe care au dus-o.

FRANCI-SC T„ 21 de 
ani, necăsătorit, cel care a 
pus apartamentul părinți
lor, plecați din localitate, 
la dispoziția „prietenilor" 
pentru un „mic chefuleț 
de două zile". Posesor a 4 
calificări — mecanic auto, 
electrician gradul T, șofer 
și lăcătuș subteran — nu 
lucra din 31 august a.c.

— Cînd am terminat ar
mata am avut un C.E.C. 
de aproape 2 000 de lei. 
Cîtva timp am fost la bu
nica, la țară, și am mai 
ajutat la treburile gospo-

„Căutau de lucru... chefuind de două ii!e“
dariei. Acum vreau să mă
îneadrez ca șofer și am 
așteptat să sosească o ma
șină nouă. Știți, o mașină 
nouă, înseamnă bani mai 
mulți, mai puțină muncă.

O primă concluzie — 
MAI PUȚINĂ MUNCA, 
mai mulți bani, și asta o 
spune un om cu 4 califi
cări, un tînăr în puterea 
virstei.

Cît despre faptele • pen
tru care au fost arestați 
•— ridica din umeri nedu
merit „Nu înțeleg de ce. 
Nu am dus un trai para
zitar. Și pe urmă, în apar
tament nu am făcut nimic 
deosebit, stăteam liniștiți".

Așa să fie oare ? Să ve
dem ce spun și „prietenii" 
săi.

VIOREL B., 21. de ani, 
căsătorit, tatăl a două fe
tițe, de asemenea, neînca
drat în ciinpul muncii, deși 
e calificat lăcătuș mecanic ;

— M-am certat cu soția 
(soția este casnică — n.n.) 
și am vrut să plec din Va
lea Jiului. Ne-am despăr
țit. Unul din copii este Ia 
părinții mei, celălalt la 
părinții ei. în, apartament 
la T. Francisc chefuiam, 
beam, cântam. Ce am făcut 
sînt convins că nu este 
bine. Era mai bine cînd 
eram cu soția, cînd eram 
alături de copii. îmi pare 
rău acum, dar cînd mă 

voi elibera am să mă în
cadrez în muncă șj am să 
mă întorc acasă, la soție. 
Dacă... o să mă mai pri
mească, dacă o să mai vrea 
să fim împreună...

• Cu 4 certificate de calificare în buzunar, T. 
Francisc, la 21 de ani, aștepta... mașinâ nouă.

• O contabilă-planificator, nu lucrează din 
1973. Motivul ? îi ajung banii părinților care-i 
cresc și copilul.

• La 30 de ani, Valeria V. a executat 25 de 
zile de detenție — pentru că „eram curioasă 
să știu cum este acolo'1..

IOSIF D., 23 de ani, ne
căsătorit — calificat tîm- 
piar de mobilă și șofer :

— Nu mai lucrez de o 
lună și jumătate. De fapt, 
nici unul dintre noi nu 
lucra Tatăl meu însă lu
crează, ca și cei doi frați 
și cele trei surori. Eu am 
greșit și suport consecin
țele. De tatăl meu, de frați 
și surori îmi pare rău că 
:-am făcut de rîs. îmj este 
rușine de ei. Din cauza 
asta îjni este foarte greu, 
dai am să mă încadrez și 
am să spăl rușinea prin 
muncă.

VALERIA V., 30 de ani, 
a fost căsătorită, mama u- 
nei fetițe de 4 ani, e cali
ficată croitoreasă, cu liceul 

terminat. Nu lucrează de 
6 luni :

— Sînt croitoreasă cu 
școală profesională și am 
lucrat la cooperativa „U~ 
nirea". N-arn vrut să mai 

lucrez pentru că m-au 
mutat Ia un ‘ atelier din 
Petrila. La T. Francisc am 
fost că m-a invitat o prie
tenă. Tili, la un chef. A 
durat două zile (rîde satis
făcută, n.n.). Da. am mai 
fost condamnată 25 de zile 
pentru o amendă pe 
C.F.R. Eram curioasă, am 
vrut să văd cum este... 
„acolo" (teribilă curiozita
te — n.n.). Fostul soț lu
crează la Lonea. este mi
ner. Pe mine și fetiță ne 
țin .părinții.

Părinții i mania casnică, 
Ș> tatăl are o pensie de 
1200 de lei din care tre
buie să întrețină încă 
două persoane — pe „Vali" 
și fetița ei, pentru că

„Văii" nu vrea să lucreze.
OTILIA I., 26 de ani, a 

fost căsătorită, e mamă a 
unui băiețel, Gigei care 
este în clasa I. E absolven
tă a unui liceu economie, 
de profesie contabil-plani- 
ficator, dar nu lucrează din 
anul 1973.

—• Stăm la părinți. Tata 
are o pensie de 1 300 „de 
lei, mama este muncitoare 
și cîștigă și ea cam 1100. 
Sigur, ne ajung banii la 
toți (5 persoane — n.n,). 
Pentru chef am adus mîn- 
care de acasă, de la părinți. 
Bani pentru băutură a a- 
vut „Charly", așa îi zicem 
noi lui Viorel. Sîmbătă am 
fost la Un film... Am a- 
vut bani că am făcut o 
„colectă". Ne-au dat prie
tenii, cunoscuții...

Despre VALERTU G., 
mezinul grupului, care 
încă nu a împlinit 19 ani, 
prea multe nu se pot spu
ne, deși sînt destule : a 
abandonat liceul economic, 
a umblat cîteva luni prin 
București unde a mai și 
lucrat și a revenit la Pe
troșani. A încercat și aici 
să lucreze pe la LC.S.A. și 
A.P., dar pînă la urmă a 
renunțat și... s-a afiliat 
grupului amintit.

V-am prezentat cuvînt 
cu cuvînt spusele celor 6 
tineri caie în plină putere 
stau pe spinarea părinților. 

Vi i-am prezentat pentru 
că deși calificați, deși so
cietatea a investit bani 
pentru a-i face oameni de 
nădejde, pentru a le asi
gura un viitor, vin la un 
„chefuleț" care... durează 
două zile. Unul își cinsteș
te „prietenii" cu banii co
piilor pe care i-a lăsat în 
seama părinților, iar cea
laltă le ia mîncărea de pe 
masă copiilor ca să poată 
chefui cu prietenii.

în locul concluziilor, pe' 
care sîntem convinși că 
le-ați tras și dumneavoas
tră, vă prezentăm părerea 
locotenentului major de 
miliție Ioan Arsenie : „Sînt 
cazuri deosebite pentru că 
toți sînt calificați și au 
renunțat la meseriile lor 
ca să ducă un mod de 
viață parazitar. De fapt, în 
condițiile lor «mod de 
viață parazitar» este puțin 
spus. Nu sînt copii ca să 
spună că nu știu ce au fă
cut. Uni; dintre membrii 
grupului au avut familii, 
au copii pe care i-au pă
răsit. pe care i-au lăsat 
pe seama părinților. Legea 
este aspră, dar e dreaptă ; 
și lor. tuturor, li s-au a- 
plicat sancțiunile pe care 
le meritau. Societatea nu a 
renunțat la ei, dar dacă nu 
avi vrut să înțeleagă de la 
început ce răspunderi le 
revin, ce obligații au fațț? 
de societate, aceasta le-ă 
reamintit prin articolele de 

lege".

Tudor MUNTEANU
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FILMEFILME
deschiderea Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ 
ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia

La
în dimineață zilei de 
noiembrie lucrările 
intuirii Comitetului 
litic Consultativ al 
telor participante- la

Moscova au început
22

Cons-
Po- 
sta- 

Țra
tatul de la Varșovia, 

La consfătuire iau par
te delegațiile Republicii 
Populase Bulgaria, Repu
blicii Socialiste Ceho- Republicii Socialiste Româ-
slovace, Republicii Denio- nia.

Populare Polone, Republi
cii Populare Ungaro, 
nilinii Republicilor 
vietice Socialiste-.

Delegația Republicii So
cialiste România este co'n-

U-
Șo-

dusă de tovarășul1_._-L,..l Nicolae
Ceaușfescu, secretar gene
ral al Partidului Comu-

V Li, ■ oLwl L IClj

ral al Partidului 
nist Roiiiân, președintele

Din delegație fac parte 
erate Germane, Republicii tovarășii Manea Maties-

în Comitetul pentru decolonizare

cii, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-mi-' 
nistru al Guvernului,: Ște
fan Andrei, membru su
pleant. al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afaceri
lor ekterne, Vasile: Mușat. 
secretar al C.C, al P.C.R,

Consfătuirea.. a fost des
chisă de tovarășul 
iîici; Brejiiey, 
lutat călduros 
participante.

Lucrările
vor continua în ziua de 23 
noiembrie.

Leonid 
care a sa- 

delcgațiile

consfătuirii

al Adunării Generale a O.N.U.

Aprobarea unor proiecte de rezoluție 
în problema rhodesiană

UNITE
Comitetul

22NAȚIUNILE 
(Agerpres). — 
pentru decolonizare al A- 
dunării Generale a O.N.U. 
a aprobat, marți, două 
proiecte de rezoluție în 
problema rhodesiană. Pri
ma declară „nulă și ne
avenită" așa-zisa regle
mentare internă inițiată 
de regimul rasist de la 
Salisbury și condamnă cu 
putere țările care „per
mit sau încurajează pe 
teritoriul lor recrutarea, 
instruirea și tranzitul de 
mercenari" spre Rhode
sia șl cere tuturor sta
telor să acorde „toată a- 
sistența morală, materia
lă, politică și umanitară 
necesară Frontului Pa
triotic Ziirîbabwe în lup-

ta sa pentru drepturile i- 
nâlienabile ale poporului 
Zimbabwe". Totodată, re-

■ state- 
oricăror 
di recto 
regimul

zpluția Cere tuturor 
lor să pună capăt i 
legături economice 
sau indirecte cu 
.lui Ian Smith.

Cea de-a doua rezoluție 
adoptată cere Consiliului 
de Securitate „să impună, 
între altele, un embargo 
obligatoriu asupra livrări
lor de petrol și produse 
petroliere către Africa 
de Sud, de .. unde sînt 
transportate spre Rhode
sia. De asemenea, se in
sistă asupra necesității 
întăririi sancțiunilor eco
nomice împotriva Rhode- 
siei.

Evoluția situației din 
Orientul Mijlociu

; „Egiptul — a declarat 
agenției M.E.N, un pur- 

. tător de cuvînt al Mi- 
histerli-lui de Externe din 
Cairo — rămîne atașat 
cererilor sale ’ privind sta
bilirea mnei legături între 
tratatul de pabe și solu
ționarea problemelor Cis- 
iprdan:iei. și Gâzei, fiind con- 
vins că pacea pe care o 
negociem trebuie să fie 
reală, dreaptă-și cuprin
zătoare".

TEL AVIV 22 (Ager
pres). Președintele S.U.A, 
Jimmy Carter, a avut o 
convorbire ■■ telefonică cu 
premierul israelian Me- 
nahem Begin — anunță 
postul de radio Tel Aviv, 
reluat de agenția M.E.N. 
Șeful executivului ameri
can a fost informat asu
pra măsurilor adoptate de 
guvernul israelian în 
drul reuniunii sale 
marți.

CAIRO 22 (Agerpres). — 
O declarație guvernamen
tală informează că, .con
ducătorul delegației ' E- 
giptuiuî la convorbirile 
tripartite de la Washing
ton,, generalul Kamal Has
san AU, a fost rechemat la 
Cairo pentru consultări, 

du- 
către
a co

se 
între

Hotărîrea intervine 
Pă ;.Respingerea de 
guvernul Israelului 
rerii egiptene de a 
stabili o legătură 
tratatul de pace egiptea- 
no-israelian și reglemen
tarea problemelor Cis- 
iordaniei . și . teritoriului 
Gaza.

NICARAGUA

Expirarea termenului acordat dictatorului 
Somoza de către

MANAGUA 22 
preș). — Miercuri a 
pirat termenul de 15 
acordat dictatorului 
moza de Frontul 
Opoziționist pentru 
ceptarea 
yendi.cări ale forțelor

(Ager- 
ex- 
zile 
So-

Am piu 
ac- 

principalelor re
de 

opoziție din Nicaragua.
Cu numai 6 ore înainte 

de expirarea acestui ter
mfen, Comisia internațio
nală de mediere (S.U.A., 
Guatemala,. Republica Do- 
minicană)c.a cerut un ră
gaz de 72 de ore pentru 
a-și continua misiunea i- 
nițiată cu 45 de zile în 
urmă și a avansat o so- 
luției de compromis cons- 
tînd în organizarea unui 
referendum. Frontul iAm
pla Opoziționist a respins 
această propunere anun- 
țîndu-și hotărîrea de a 
continua lupta împotriva 
regimului Somoza.

forțele de opoziție
La rîndul său, 

rul Somoza a 
marți că refuză categoric 
să demisioneze.

clictato- 
anunțat ca

de

în legătură cu evenimentele sîngeroase 
din Guyana

GEORGETOWN 22 (Ager
pres). — Consiliul de 
Miniștri al Republicii Gu
yana s-a .întrunit la Geor
getown pentru a analiză 
situația creată în urma 
evenimentelor sîngeroase 
de la Port Kaiturna și Jo
nestown, unde au fost des
coperite cadavrele a peste 
400 cetățeni americani, 
membri ai sectei religi
oase „Templul Poporului". 
A fosț examinat un ra
port întocmit de vicepre- 
mieruT Ptolemy Reid, care 
a condus un grup de in-

vestigâții în „comuna ru
rală" Jonestown, unde tră
iau'circa 1 200 adepți ai 
sectei.

Cercetările întreprinse 
în comun de S.U.A. și 
Guyana au dus la desco
perirea a 409 cadavre, in
tre care și cel al lui Jim 
Jones, fondatorul „Tem
plului Poporului". 83 din
tre- cadavrele descoperite 
la Jonestown sînt ale unor 
copii, ceea ce anulează i- 
poteza unei „sinucideri în 
masă".
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Fotbal, divizia A : JIUL - POLITEHNICA TIMIȘOARA 2-0 (0-0)

Victorii pe toată 
linia

Dumitrache și-a făcut
dis-
Jiul
se-

scor,

datoria

PETROȘANI — 7 No-, 
iembrie : Doctorul Poe- 
riaru ; Republica : Sca- 
rampuehe ; Unirea :• 
Fiul Feței Palide.

PETRII.A: Din Iu-, 
mpa filmului de altăda*) 
tă.

Zair, 
muzicii 
Recital 

Rodriguez.
18,35 Forum cetățenesc, 

pen-

a Ii-a :

LONEA : Magazinul
de antichități.

■ \

IANINOASA : Ulti
mul post de control, 

•seriile I-II.
| VULCAN : Ultima ci-

Ină.
LUPENI — Cultural: 

| Corsarul din insulă. 

| URICANI: Avaria.

I

I

Iieșcoa 
limbă

I

I

I

I 19,05 Film serial 

j tru copii : Sindbad

irinarul. Episodul 
19,30 Telejurnal.

|La ordinea zilei în e- 
’ conomie. 20,00 Ora ti
neretului. 20,50 
ce patriotice.
blicitate.
TV : „Examene"
Alecu Popovici.
Telejurnal.

TV.

1.7,00 Telex. 17,05 Te- 
leșeoală. 17,20 Curs de 

l rusă. 17,35 Pen
tru timpul dv. liber, 
vă recomandăm,,. 17,50 
Reportaj pe glob: 
18,20 Decada 
portugheze. 
Amalia

Cînte-
21,05 Pu-

21,10 Teatru 
de

22,20

VREMEA

stația meteorologică 
Petroșani, . comunică s 
Ieri, temperatura 
ximă a aerului la 
troșani a fost de 
grade, iar 
—6 grade.

în zilele de 18 și: 19 no
iembrie a.c. orașul Brad 
a găzduit primul tur al 
campionatului. județean 
de volei rezervat senioa
relor. Au participat echi
pele : Vidra Orăștie; Vo
ința Brad, Mătasea ’ Deva 
și reprezentanta munici
piului nostru — Parîngul 
Petroșan i. Comportîndu-se 
foarte bine, echipa Pa
rîngul Petroșani, condusă 
de prof. Gheorghe Popa, 
a învins cu scorul de 3—0 
toate celelalte participan
te, clasîndu-se pe primul 
loc, cu șansa de a cîștiga 
campionatul județean. Fe
licitări !

S. BÂLOI

REZULTATE' TEH
NICE : F.C. Corvinul 

—1 ; Jiul,— 
Timișoara 

Bihor. — 
Mureș 0—0;

Iași —

minima
La Paring, 

temperatura maximă a 
fost de ' + 6 grade, mi
nima de —f grad.

Pentru următoarele
24 de ore :

Vremea rămîne 
general frumoasă, 
friguroasă noaptea 
dimineața. Vînt 
din nord. în cursul di-, 
mineții se vor produce 
ceață slabă și brumă.

cui ofensiv al fundașilor 
laterali, în special P; Gri- 
gore a pendulat cu folos 
între cele două careuri.

Balanța meciului a încli
nat definitiv în,, favoarea 
gazdelor în 
cînd în teren a fost 
trodus tocmai 
care lipsea, omul de gol, 
adică Dumitrache (min. 
58). Cu ghiocei la (împle 
(lă numai 31. de ani !) par
tenerul : de întrecere al. lui 

a
nu

într-un anume fel, 
pută de ieri, dintre 
și Poli Timișoara, a 
niănat, nu numai ca 
cu precedenta lor întîlni- 
re din 
E.R.F.". 
prima 
n-au reușit să se 
dă de adversari 
n-au găsit antidotul 
singului practicat de stu- 
denți. Cum Mylțeseu era 
păzit cu strășnicie de Roș
ea, practic, la mijloc jo
cul nu „se lega", s-au pre
ferat. greșit, centrările. î- 
nalte ; în . careul lui Ca- 

, tona., totuși, Sălăgeăn și 
Bucurescu nu se puteau 

' măsura cu detenta, dar 
mai ales înălțimea lui Păl- 
tinișan sau Mehedințu. S-a 
depășit perioada de tato
nare, dar jucătorii 
n-au găsit calea

' buturile timișorene, 
te și timorați de 
faulturi grosolane 
de Cotec sau Barna. în 
plus, galeria gazdelor, prin 
injuriile unor huligani, ca- 
re-și fac mendrele în tri
bune, a adus «devărâte 
deservicii favoriților ei. 
Și astfel, chiar și solitare
le incursiuni, încercate de 
clarvăzătorul și subtilul 
tehnician Ciupitu, sau în 
tandem cU Mulțescu au 
fost sortite eșecului.

După pauză, elevii lui 
Oaidă și Ene II au înțeles 
să joace „la firul ierbii" in 
fața unui sistem defensiv 
cu gabarit da baschet, toto
dată au descoperit rostul 

' țeșăturfi de pase rapide 
pe aripi, și, mai ales, au 
prețuit cum se cuvine jo- erilor și suporterilor

care
cadrul „Cupei 
îndeosebi în 

repriză, gazdele 
desprin- 
fiindcă

pre

momentul 
in- 

jucă torul

Jiului 
spre 
poa- 

unele 
comise

Pele la Guadalajara, 
demonstrat că dacă 
mele i-a fost încrustat în 
pantheonul- fotbalului ro
mânesc, în teren mai ră- 
mîne încă... Dumitrache 
(deși suferind). Ieri, el a 
simțit că echipa și-a pus 
toate nădejdile în el și și-a 
făcut, cu prisosință, da
toria. Maj întîi, în min. 61, 
cînd Ciupitu a executat o 

respinsă 
, Mul- 

ju-

min. 84 : pe aripa dreap
tă, lui Sălăgeăn i-a reușit 
o manevră de atragere . a 
fundașilor adverși, după"' 

a pasat spre Bucu
rescu. Balonul liftat, de cea
laltă extremă a noastră a 
fost propulsat de Dumitra
che sub transversală î 
2—0.

Astfel, Jiul mai cîștigă 
o partidă, după o primă 
repriză anostă. Noroc că 
pauza — sfetnic bun a 
adus jucătorilor săi mai 
multă clarviziune, viteză 
a combinațiilor și un erou 
numit, ieri, Dumitrache.

— Steaua 1 
Politehnica
2—0 ; F.C. 
A.S.A. Tg. 
Politehnica
Chimia . Rrn. Vîlcea 
4—1 ; S.C. Bacău — 
Olimpia 3—0 ; Spor
tul studențesc — Glo
ria 4—1 ; U.T. Arad—

Mare 4 -1 ;
— Universita-

C.S.
F.C. Ar-

F.C. Baia 
Dinamo 
tea Craiova 1—0 ;
Tirgoviște
geș 1—0.

Ion VULPE

I1
PRONOEXPRES

Rezultatele 
Pronoexpres 
iembrie 1978

din
tragerii
22 no

lovitură directă, 
de Păltinișan spre 
țescu. Cel mai tehnic _ 
cător xlin Vale a intuit po
ziția lui 
pasat cu capul și; din 
propiere, jucătorul cu nu
mărul 17 a șutat necruță
tor pentru Catena.

Oaspeții au forțat apoi 
egalarea,. în vreme, ce fot
baliștii noștri, ofereau „flo
ricele" pentru tribuna a- 
morfă și înghețată ; au 
existat momente destul de

Duini trache. i-a
a-

1 dificile la poarta lui Ca- 
vai, din cauza unor dri- 

. blinguri inutile, a unor 
greșeli de marcaj, etc., din 
fericire fără urmări gra
ve. Pentru a doua oara 
însă, .------ -—’ - -

spulberat grijile coechipi- 
în

C LA SĂMENT
Steaua 13 7 3 3 24—15 17
F.C. Baia Mare 13 8 1 4 16—12 17
Dinamo 13 5 5 3 16— 9 15
F.C. Argeș 13 7 1 5 20—15 15
Politehnica Iași 13 6 3 4 13—10 15
Universitatea Craiova 13’ 5- ? i 4 17—11 14
C.S. Tirgoviște 13 6 2 5 13—13 14
S.C. Bacău 13 6 1 6 16—11 13
U. T. Arad 13 5 3 0 20—15 13
Sportul studențesc •' 13 4 ■5î- 4 18—17 13
Jiul 13 5 3 5 16—16 13
F.C. Olimpia 13 6 1 6 14—16 13
A.S.A. Tg. Mureș \ 13 4 5 4 14—20 13
Gloria Buzău , ■ 13 5 2 6 16—21 12
F.C. Corvinul 13 5 1 7 17—20 11
F.C. Bihor .. 13 4 2," 7 15—21 10
Chimia Rm. Vîlcea 13 2 5 6 12—25 9
Politehnica Timișoara : 13 2 3 8 8—18 7

ETAPA A XIV-A (duminică 26 XI) F.C. Baia Mare — 
Poli Timișoara, Olimpia — A.S.A. Tg. Mureș, F.C. Ar- 

xcuuu • geș — Gloria, Dinamb — Steaua, F.C. Corvinul — U.
i Floiea Duiriitrac‘he a Craiova, U.l. Aiad —- S.C. Bacău, C..S. Thgoviște ~—

Sportul stud., Poli Iași — Jiul, Chimia. Rm. Vîlcea —
F.C. Bihor.

Lupte libere Extragerea
21 43 32 41

In prima etapă a cam
pionatului de juniori și 
școlari desfășurată în zilele 
de 18 și 19 noiembrie a.c., 
la Tg. Jiu, elevii de la 
C.S.Ș. Petroșani (antre
nori Vasile Făgaș și Ion 
Blaj) au reușit să obțină 
rezultate bune și, în final, 
să ocupe locul secund in 
clasament cu 52 puncte. 
La bilanțul final un a- 
port deosebit și l-au adus 
luptătorii: Mircea Risipi
rii; (categ. 57 kg), Vasile 
Plugar (categ. 
bii clasați pe 
Mihai Zoltan 
kg) locul doi, 
binaru (categ.
Marian Șișu (categ. 68 kg) 
ambii clasați: pe locurile 
trei.

Ex trage rea
40 1024. 13 26

am-82 kg) 
primul loc 
(categ, 
Dorel Bre-
62 kg) și

74

cîștig :
990 590

Fond de

ViND Dacia 1100, sta
re perfectă, Petroșani, Oi- 
tuz 4, ap. 21. Telefon. 
42468, după ora 16. (724).

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Rațiu 
Octavian, eliberată de 
IM. Lupeni. Se declară 
nulă. (725).

tuz 4, ap. 21
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