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La I. M. Lupeni
DIN PRIMELE ZILE

Premise reale pentru 
creșterea producției 

de cărbune

în fruntea întrecerii 
minerești

Brigadierul 
ghe Poenar și 
săț -Iosif Karacsoni și 
Constantin Băicleanu 
le la l.M. Lonea.

Gheor- 
ortacii

4 pag. — 30 bani

Față de producția din 
acest an, in 1979 planul de 
extracție al' minei Lupeni 
va crește cu 70 000 tone. 
Pentru asigurarea condiți
ilor necesare realizării a-

■ cestul volum de producție, 
consiliul oamenilor muncii, 
sub conducerea comitetului 
ne partid, a analizat încă 
din trimestrul 111 posibili
tățile fiecărui sector in 
parte, stabilind pe aceas
tă. bază un program de 
muncă temeinic fundamen
tat. Acest program, a cărui

■ înfăptuire a 'și început, ur
mărește executarea lucrări
lor de deschidere și pregă
tire în vederea asigurării 
liniej de front necesare

■ activității 
extracție a 
ări'i unor 
topul celor 
rării căilor 
aeraj.. Prin 
timp a programului preli- 
mmfar au foșț adoptate so
luțiile tehnice cele mâi e- 
conomicoase și mai avan
tajoase,: în funcție de con
dițiile existente. Astfel 
pentru •înlocuirea capacită
ților de producție pe cale 
de epuizare, in anul viitor 
vor ti deschise, judicios 
eșalonat, încă 9 abataje 
frontale. Vor fi achizițio
nate . și introduse în fron
tale, la deschideri și

. pregătiri, noi echipamente 
de susținere, de avansare 
și tăiere mecanizată. în 
stratul III. blocul V pre- 
gă 
se

- să 
țlc 
în 
in ,.....................
<•; ii.'erării producției plani
ficate dar nerealizate prin 
peeonfirmarea unor rezer
ve s-a studiat posibilitatea 
exploatării unei zone de 
afloriment, prin exploatare 
la zi, în carieră. în acest

veder
i front 

neîntrerupte de 
cărbunelui, cre- 
noi abataje în 
epuizate, așigu- 
de transport și 
întocmirea din

.lirea feliilor de abatare 
va organiza astfel ineît 
fie permanent în func-

■ patru abataje frontale 
Joc de trei cile există 
prezent. în vederea re-

| Ua

I Astăzi, la ora 18, la 1 
librăria „Ion Creangă" ■ 
din Petroșani are lor. I 

I lansarea cărții „In- | 
candeseențe subtera- ■ 

ne'*, reprezentativă I
culegere din creația li- * 
țerară a membrilor ce- I 
nacluiU'i „Panait Istra- I 

! ti" al Văii Jiului. ]Iti' al 
(T.S.).

I| I.C.S. Mixtă Lupeni 
* anunță deschiderea în 
(cadrul unității nr. 117,

a unui frumos

1 familial", care 
consumatorilor

I preparate lacto-vegeta' I 
riene cît și dm car- I 
ne. Barul ce funcțio- i

Inează în noul local | 
este bine ; aprovizionat .

IC’l răcoritoare' și al le
sortimente de băuturi. , 

,lGh. O.). v '

„Local 
oferă 

atît

I
I
I
I

o ti ( fii ormăni

scop s-a întocmit din timp 
îm proiect, iar exploatarea 
a început deja și va fi 
continuată pînă la epuiza
rea rezervei.

în centrul atenției noas
tre stau și problemele lu
crărilor de deschidere, al 
căror plan fizic pe anul 
în curs este depășit cu 
175 ml. Acest fapt a creat 
condiții pentru finalizarea 
la termenele prevăzute a 
unor . importante lucrări, 
cum sînt săparea puțului 
principal cu skip, străpun
gerea galeriei de la orizon-, 
tul 480 din zona pilierului 
oraș și racordarea cu pla
nul înclinat de transport 
din stratul 15, continuarea 
exploatării stratului 3 prin 
orizontul 360 etc.

Asigurarea condițiilor 
necesare realizării ritmice , 
a planului încă din prima 
lună a anului viitor a fost 

rezolvareafăcută și prin
Ing. Emeric KOVACS, 

director tehnic 
al I. M. Lupeni

Colectivele celor 
uă întreprinderi 
ere — Lupeni și 
roșeni — care ați 
cheiat luna trecută 
sarcinile de plan 
lizate și depășite, 
în primele două zile lu
crătoare din decem
brie au confirmat pu
ternica angajare mun
citorească pentru mai 
mult cărbune.

l.M. Lupeni a rea
lizat in total pe data 
de 1 și 2 decembrie un 
plus de 812 de tone, iar 
l.M. Paroșeni, cu obiș- 
nuita-i constanță în re
alizări, un plus 'de 256 
de tone.

Exemplul celor două 
întreprinderi ar trebui 
urmat de toate 
lelalte mine din 
Jiului care, încă, 
pă aceste două 
lucrătoare, nu 
dicat la nivelul 
nilor planificate, 
mai mari restanțe 
înregistrat minele 
noasa, Bărbăteni, 
can și Lonea.
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Prin CALIFICARE SI POLICALIFICARE, 
prin DISCIPLINA

tinerii de la mina Uricani sprijină producția
în Cadrul activității 

litico-organizatoriie a 
miletului U.T.C. 
I. M. Uricani, un 
permanent îl 
mobilizarea tinerilor pentru . 
realizarea sarcinilor de 
producție. Pentru înfăptui
rea acestui obiectiv, orga
nizația noastră de tineret 
a desfășurat diferite, acți
uni vizând depășirea pro
ducției zilnice de cărbune 
a întreprinderii ; realizarea 
unor economii de materiale 
și piese de schimb. Prin 
acțiuni de muncă patrio
tică direct în fronturile 
de lucru, în ultimele două 
luni, tinerii au extras 1 000 
tone de cărbune peste sar
cinile de. plan. Sub îndru
marea comitetului de 
partid, în ultima vreme 
acționăm pentru refolosirea 
unor materiale și utilaje 
din dotare, ieșite din cir
cuitul producției. Din ini-

po
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• (Continuare in pag. a 2-a)
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Una din brigăzile artistice care s-a afirmat prin tr-o bună interpretare a
textului, răsplătită cu aplauze: brigada cooperativei „Unirea" din Petroșani.
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țiafiva organizațiilor U.T.C., 
tineri; au recuperat din 
subteran și recondiționat, 
în ultimele zece luni, 320 
armături metalice T.ll. și 
400 stîlpi hidraulici. Au 
fost colectate și predate la 
I.C.M. 500 kg cupru, iar 
130 tone de fier vechi au 
fost expediate Hunedoarei. 

Organizarea și desfășio 
rarea unor astfel de acți
uni în sprijinul producției 
au avut și au, evident, un 
puternic caracter educativ. 
De altfel, noi am acordat 
atenție și acțiunilor de în
tărire a ordinij și discipli
nei. în cadrul organizați
ilor U.T.C. din sectoarele 
de producție noilor înca
drați în muncă 1- se ex- 
plică, prin munca de la 
om ]a om, particularitățile 
meseriei de miner, avanta
jele de care . beneficiază 
minerii, tinerii fiind îndem
nați și îndrumați să ur
meze cursurile de califica
re și policalificare. Este o 
acțiune căreia îl acordăm 
o mare atenție, deoarece 
numai pentru 1979 lă I. M. 
Uricani sînt prevăzute in
troducerea unui complex 
de susținere mecanizată, a 
Unei combine moderne de

. înaintare și a altor utilaje 
tie mare complexitate teh
nică. Pînă in prezent, 122 
de tinerj au absolvit cuvsu-

i-ile școlii de calificare în 
meseriile de miner, meca
nic, electrician și lăcătuș, 
iar 40 de tineri electrolă- 
cătuși șu absolvit cursuri
le de policalificare, dobîn- 
dind și meseria de miner. 
Un însemnat pumăr de ti
neri din întreprinderea 
noastră își continuă și de- 
săvîrșesc studiile. în 
cursul acestui an de învă
țământ 65 de tineri frec
ventează cursurile serale și 
fără frecvență (5 studenți 
la I. M. Petroșani și 8 e- 
levi la școala de maiștri, 
iar ceilalți la liceele serale 
din Uricani și Lupeni).

Desigur, în activitatea 
comitetului U.T.C,, a orga
nizațiilor din cadrul sectoa
relor Pe Ungă rezultatele 
pozitive s-aui manifestat 
și neajunsuri. Printre cei 
Care mai fac nemotivate 
și contribuie la menținerea 
unui procent ridicat de 
fluctuație se numără încă 
destui tineri. Pentru atra
gerea șl stabilizarea forței, 
de muncă tinere în între-

Florea COMĂNOIU, 
secretarul 

comitetului U.T.C.
de la I. M. Uricani

(Continuare în pag. a 2-a

Astăzi, in 
și televiziune 
președintelui 
Provizoriu și 
Socialiste 
care, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste România, va efec
tua o vizită oficială in țara noastră.

11,30, posturile de radiojurul orei , . .._______  __ _____
vor transmite direct ceremonia sosirii 

Consiliului
al Consiliului de Miniștri ale Etiopiei 

locotenent-colonel Mengistu Haile Mariani, 
tovarășului

Militar Administrativ

Raportulde forțe pe plan 
permite 

preîntîmpinarea războiului
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Prezențe și absențe in if ia ța 
cultura, -educa ti vă din Petroșani

Odată cu spectacolul 
din Petroșani, care s-a 
desfășurat duminică, în 
Valea Jiului s-au încheiat 
etapele pe oraș ale Fes
tivalului național „Cînta- 
rea României", ediția a 
Il-a. Toate aceste mani
festări ale educației, cul
turii și artei socialiste, la ” 
care au participat mii de 
spectatori și artiști ama
tori — oameni ai muncii 
din instituțiile și între
prinderile miniere — for
mează o 'imagine actuală 
asupra mișcării culturale 
din municipiu. D;n capul 
locului trebuie să 'spunem, 
că, în comparație cu po
sibilitățile existente, ceea 
ce ș-a prezentat la Pe
troșani este sub nivelul
așteptărilor. Dar să nu 
an ticipăm. ■

în domeniul muzicii co
rale am .remarcat două 
formații, ambele conduse 
de harnicul și talentatul 
animator al acestui gen, 
Vladimir Ureche : corul

Festivalul național 
,Cîntarea României" 

ediția a ll-a
tineretului de la între
prinderea de utilaj mim-, 
er, bine lucrat și plăcut, 
deși e în plin proces e- 
volutivț corul studenților 
Facultății dd mine a 
I.M.P. care a interpretat, 
în premieră, cîntecul „No
roc bun, studenți**, lucra
re recentă a compozito
rului C. Romașcanu după 
versurile poetului amator 
loca' Ioan Dan Bălan. O

surpriză, și cea mai mare, 
am avut-o în privința 
brigăzilor artistice (în 
Petroșani sînt nutrtaj pa
tru), La Fabrica de trico
taje activează — de pu
țin timp, dar eu pers
pectivă promițătoare —. 
o formație cu 
mal „Cusută 
aibă" (text și 
— Mircea 
care, așa cum 
titlul, inspirat al 
lui.
haz, aspecte concrete din 
viață acestui tînăr colec
tiv de muncă. Același 
instructor a, pregătit pro
gramul „Și pe față și pe 
dos“ a’ formației 
la cooperativa 
ni rea", spectacol

progra- 
cu ață 
instructor 

Bujorescu) 
sugerează 

textu- 
:ne-a oferit, uneori cu

de 
.Al

bine 
T. SPATARU
....... ---------- -c'-'

„Cu toată complexitatea situației internaționale, 
doresc să declar cu deplină răspundere că partidul 
nostru, conducerea sa consideră că desfășurarea eve
nimentelor, cursul lor sînt în favoarea forțelor care 
se pronunță pentru o politică de independență, pen
tru dezarmare și pace. Stă în puterea popoarelor ca, 
acționînd unite, să împiedice un nou război mondial, 
să asigure o pace trainică in lume".

Evoluțiile ■ Ce a’J loc în 
viața internațională. relevă, 
drept trăsătură dominantă 
a epocii noastre, creșterea 

..pe plan mondial a ponde
rii și influenței forțelor 
păcii, democrației, indepen
denței naționale și progre
sului. Pornind de la ana
liza. realistă, lucidă și pro
fund științifică a vieții in
ternaționale, Partidul Co
munist Român, întregul 
nostru popor au convinge
rea fermă că, in ciuda ca- ___________________
racteruldi complex al vie- • (Continuare in pag. a 4 a)

NICOLAE CEAUȘESCU

ții internaționale, în ciuda 
confruntărilor care au loc, 
nu se poate sub nici o 
formă trage concluzia că în 
viitoriil imediat există pe
ricolul unui război nwn-. 
dial. Dimpotrivă, în lumea 
de astăzi există forțe uri
așe care pot asigura împli
nirea idealurilor de pace, 
securitate și cooperare în
tre popoare, pot să bare

Paul DIACONII
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I. F. A. \ iseoza l.upeni. Maistrul Mariana Brane, 
explică tinerei răsucitoare Ileana Codrea modul de 
lucru la mașinile automate.

Ce ar fi dacă și în cartierul ,,Carpați“ din Petroșani
s-ar face un comerț civilizat?

Toată lumea ar fi mulțumită

Pe agenda ergani/a|iilar de partid
Pătrunderii presei să i se acorde 

mat multă atenție
Acolo uncie este spriji-. 

uita ele comitetele de 
partid și. birourile organi
zațiilor de bază, activita
tea plină de răspundere 
desfășurată. de difuzorii vo
luntari din întreprinderi și 
instituții este încununată 
<fe roade. Exemple edifica
toare ne oferă multe comi
tete de partid de la în
treprinderile miniere care, 
pe parcursul acestui an, au 
asigurat o continuă crește
re a abonamentelor la pre
sa centrală și locală și la 
publicațiile de partid. Abo
namentele făcute de 
difuzori, numai în lu
na noiembrie, s-au ci
frat la 1 509 exem
plare la întreprinderea 
minieră Aninoasa. 1 544 la 
I. M. Petrii». 1 454 la 
I. M. I.onea, 1 760 la I. M. 
Paroșenj și 2 094 la I. M. 
'Lupeni. De la aceste între
prinderi miniere s-au evi
dențiat difuzorii voluntari 
Maria .Sandu, Florea Feni- 
șeru. Ion Carpen, Ton 
Sfănciu. Maria Volner. Te
odor Cioroianu, Constantin 
Rîneeanu, Silvia Berger 
Acș și multi alții.

Se cuvine să precizăm 
însă că nu în toate între
prinderile economice și in
stituțiile din municipiu pă
trunderea presei se află în 
preocupările comitetelor de 
partid, ale birourilor orga
nizațiilor de bază. Numai 
astfel se explică numărul 
redus de abonamente Ia 
unele ziare și reviste, în 
colective care însumează 
numeroși oameni ai muncii 
(I.T.A., șantierele de con
strucții, Spitalul munici
pal). în întreprinderile și 
instituțiile vizate, cit și în 
altele, sînt așteptate mă
suri mai concrete pe linia 
organizării și impulsionării 
pătrunderii presei. Precizăm 
că în primul rînd, aceste 
măsuri sînt așteptate de 
cititori, iar înfăptuirea lor 
se va dovedi îrr folosul 
muncij politice desfășurate 
de organele și organizațiile 
de pai lid.

Carol FQDOR,
activist

al Comitetului municipal 
de partid

Pe adresa redacției noastre au sosit, spre sfirșitul 
lunii octombrie și începutul lunii noiembrie, nume
roase scrisori de la oameni ai muncii din întreprin
derile economice ale Văii Jiului, și gospodine în care 
ne sesizau numeroase abateri de la regulile generale 
de comerț, atitudini lipsite de solicitudine <lin partea 
lucrătorilor comerciali și uneori chiar... ireverențioase.

Așa cum era firesc și cum prevăd reglementă
rile legale, am dat curs solicitărilor și sesizărilor fă
cute, am verificat autenticitatea faptelor și împreju
rările în care au avut loc. Concluzia la care am ajuns 
a fost una singură — majoritatea sesizărilor au fost 
confirmate în urina cercetărilor de pe teren și tocmai 
de aceea le dăm publicității, 'solicitîndu-i la rîndul 
nosttru, pe cei în drept — conducerea I.C.S.A. și A.P. 
din Petroșani să ia măsuri ferme împotriva vino- 
vaților.

Rabat doar 
de la normele 

de igienă?
în ultimii ani calitatea 

servirii în unitățile de a- 
limentație publică s-a îm
bunătățit simțitor. Oame
nii, lucrătorii din comerț 
sînt mai - amabili, aprovizi
onarea mai bună, iar noi 
cumpărătorii cu mult mai 
mulțumiți. Față de această 
situație generală, ni se 
pare nelalocul ei situația 
pe care am întîlnit-o, la 
sfîrșitul lunii octombrie 
în cofetăria „Carpați" nr. 
321 din strada Republicii 

'—■ Petroșani.
în fața cumpărătorilor 

VÎnzâtoarea de serviciu —• 
era într-o vineri, 27 octom
brie, după ora 13 —, mă
tura spațiul din spatele 
tejghelei, ridicînd nori de 
praf, care se depuneau pe 
produsele de patiserie și 
cofetărie, așezate în lădițele 
deschise, nea<-operile și de
pozitate direct pe jos. 
După ce a terminat matu
ratul a început să serveas
că. I-am cerut napolitane 
și vînzătoarea le-a luat Cu 
mîna dintr-o ladă de jos. 

am întrebat-o dacă 
pe xnîini. S-a 
nu a vrut să

.și

servească, 
mult, m-a mai trimis 
o dată la rînd.

A intervenit 
tovarășă — mi-a spus că 

numește Magdalena 
și că locuiește 

de la magazinul 
—, dar a fost 
Nici condica de 
reclamații nu a 

i dea.
astfel de com- 

convins să

Firesc, 
s-a .spălat 
supărat și

se
Buzdugan 
în blocul 
„Hermes" 
zadarnic, 
sugestii și 
Vrut să-mi

Printr-o 
portare m-a 
nu mai cumpăr nimic.

Gheorghe GIIILEVKT. 
Petroșani

Servire 
peste rînd

Mă numesc Alexandru 
Pal și locuiesc în Petro
șani. în ziua de 29 octom
brie. în jurul orei 9. eram 
in magazinul cu autoservire

„Carpați" nr. 15, la raionul 
de dulciuri : - vînzătoare de 
serviciu era tovarășa Ma
ria Ciungu.

Un cetățean, 
bine îmbrăcat, 
pină la umeri : 
mari, a trecut în fața noas
tră, a celor care așteptam 
să fim serviți. I-am atras 
atenția vînzătoarei, care 
mi-a «’răspuns sec: „pentru 
chibrituri' nu se stă la 
rînd și nu. mai facet atâta 
gălăgie". I-am replicat că 
nu fac gălăgie și chiar 
pentru chibrituri trebuie 
să respecți oamenii -în 
vîrstă, mai ales cînd cum
peri o cutie de chibrituri 
și dai o bancnotă de 10 

dă restul 
ca pentru

un tînăr 
cu părul 

și mustăți

lei. Pînă îți 
timpul trece 
oricare alt cumpărător. 
Tocmai de aceea consider 
că o vînzătoare, Un lucrător 
din comerț nu procedează 

cînd servește peste 
în ' ' ’
Pe 
în 
la

corect 
rînd. 
dează 
teaptă 
rînd ol

felul acesta sfi- 
eeilalți care aș- 

ordine să le vină 
tejghea.

Atitudine • 
incalificabilă

Sînt casnică și mă nu
mesc 'Eugenia Garalin. Mă 
adresez dumneavoastră în 
speranța că în urma celor 
relatate mai jos voi găsi 
înțelegere și sprijinul ne
cesar.

în data de 12 octombrie, 
în jurul <->rei 17, m-am dus 
la unitatea „Carne" din 
cartierul „Carpați", unde 
domicilieE Cînd mi-a sosit 
rîndul la tejghea am so
licitat vânzătorului Francisc 
Acs 2 
porc, 
marfa 
dorită
zgîrci'iri, o destul de mare 
cantitate de oase — l-am

kg de pulpă de 
Cînd am văzut că 

nu era de calitatea 
— era numai piele,

rugat să-mi dea carne co
respunzătoare calității I, de 
25 lei kg. Deși observația 
i-am făcut-o în mod civi
lizat,.. vânzătorul Francisc 
Acs, a luat carnea de pe 
cîntar, a azvîrlit-o și mi-a 
spus cu un ton jignitor, 
brutal : „Pe tine nu te
mai servesc". La protestele 
mele și ale celorlalți cum
părători mi-a eîntărit din 
nou 2 kg, cu... 
oase și în rest, 
osebire.

Doresc să vă 
sînt o gospodină 
50 de ani, mamă a 4'co
pii și nu sînt mofturoasă

o a-
greu

spun că 
trecută de'"

sau cusurgioaică, dar 
semenea atitudine e 
de suportat.

în 13 octombrie am 
o sesizare
I.C.S.A. și A.P. care a fost 
înregistrată la nr. 9 561 în 
13 octombrie 1978, iar cu 
adresa nr. 46/9 561/20 oc
tombrie 1978 conducerea 
întreprinderii amintite îmi 
răspundea : „Am cercetat 
scrisoarea dv. și am ajuns 
la următoarele concluzii : 
„— Calitatea cărnii ser
vite de vînzător, după a- 
firmațiile personalului și 
ale unor martori ar fi co
respuns, dar pretențiile dv. 
au fost exagerate.

— S-a confirmat atitu
dinea necorespunzătoare a 
lucrătorului gestionar Fran
cisc Acs pentru care a fost 
sancționat cu «Avertis
ment-» conform Codului 
muncii".

Adresa este 
director și de 
lui comercial.

Consider că 
piins formal - 
„martorii" 
son al" să fi afirmat 
pretențiile mele au fost 
exagerate ? De ce nu sînt 
nominalizați ?

făcut
conducerii

semnată de 
șeful birou-

este un răs- 
eine sînt 

și cine din ’per- 
să fi afirmat că

• !U ’ m o r e din oag I)

prindere, comitetul U.T.C. 
are o bună experiență. Ti
nerilor plecați să-și satis
facă- stagiul militar li 
s-au trimis scrisori la uni
tăți, prin care colectivele 
în care au muncit și-au 
exprimat aprecierea și în
crederea că ei se vor în
toarce în cadrul întreprin
derii, la expirarea stagiu
lui. Aceasta a făcut — nu
mai în ultima lună — ea

Prin 
calificare

20 de . tineri să revină în 
colectivele din care au 
plecat.

Pentru a aduce întregul 
aport în sprijinirea produc
ției sporite d,n anul viitor, 
comitetul U.T.C. a întocmit 
de pe acum un program 
de acțiuni înscris în pre
ocupările de bază ale co
mitetului de partid și 
C.O.M. Printre măsurile 
preconizate ,ge numără re
lansarea încă din prima 
lună a anului viitor a ini
țiativei „Trofeul noului
încadrat în muncă", orga
nizarea unei noi brigăzi de
țineri care să preia în în
tregime un loc de muncă 
în cărbune, acțiuni de e- 
eonomisire a materialelor, 
de raționalizare a consu
mului de energie, de întă
rire a disciplinei în rîn
dul tinerilor. Noi, tinerii, 
sîntem ferm hotărîți să 
facem totul și în viitor 
.pentru sprijinirea efortului 
pe care colectivul între
prinderii îl face pentru a 
da patriei tot mai mult 
cărbune și de a ne situa 
pe un loc de frunte în în
trecerea socialistă.

Prezențe și absențe in viața culturaî- 
educativă din Petroșani

• (Urmare din pag. I)

interpretat —■ și mai
expresiv decîl cel al co
operativei „Deservirea" 
din Lupani, „Prezenți la 
datorie", instruită de ac- 

.. torul Corvin Alexe —■ eu 
trimiteri incisive lă fapte 
concrete, unele momente 
nefiind ’ servite și de un 
limbaj ponderat. Progra
mul acestei brigăzi, con
cret în conținut și plin 
de imaginație in formă, 
a reținut atenția specta
torilor, concentrați, ceva 
mai târziu, asupra celui 
de la I.C.S.A. — A.P. cu 
titlu adecvat — „Mercur 
în ospeție" (text — Gh. 
Negraru, instructor Gh. 
Sereș). Este o formație 
cu interpret! talentați, de
gajați -pe scenă, care știu, 
pornind' de la ce vedem 
prin comerț, să facă un 
program atractiv și foarte 
educativ. La început am 
zîmbit, apoi zîmbetul s-a 
șters .si am rămas deza
măgiți de brigada artisti
că ,Jn pantaloni scurți", 
a Casei de cultura. Por
nind de la un pretext spec
tacular interesant, pre
luat din teatru — panta
lonii scurți vrînd șă su
gereze copilăria, sinceri
tatea Și uneori cruzimea 
observațiilor specifice 
vîrstei juvenile — textul 
nu poate convinge deoa
rece, vorba latinilor, _ în 
toate trebuie respectată o 
măsură. Am ascultat tri-
miteri critice generale, Jiului, 
neacoperite de faptul conțin

concret care-i miezul e- 
dueativ și atracția brigă
zii ; am observat forțări 
în text dovedind o nese- 
lectare a faptelor, privite 
tot la modul general etc. 
în ceea ce privește inter
pretarea, lucrurile . stau 
altfel pentru că doar în 
această latură brigada 
Casei de c-ultură poate fi 
un .etalon al - complexită
ții spectaculare a genu
lui în"care fantezia și va
loarea, talentul artiștilor 
amatori, au un rol impor
tant. dar trebuie să por
nească, de la fapte 
concrete, altminteri sînt 
păreri subiective, exage
rate.

în spectacol au evoluat, 
dovedindu-și ’talentul care 
se împlinește - în mod 
dirijat, elevj ai Școlii 
populare de artă din Pe
troșani. Calități bune are 
Niedermayer Richard (a- 
rie din opera „Flautul 
fermecat" de Mozart), Fe
licia Negruț (pian), inter
pret'd de stil folk Geo 
Popa și. Valentin 
loniță. Formația de dan
suri, realizată în colabo
rare cu Casa de cultură 
(instructor — Nicolae 
Zăbălău) a dovedit vir
tuți coregrafice, stil și e- 
leganță, chiar plăcerea 
jocului, deși nu are o 
pregătire prea îndelunga
tă. Taraful ansamblului 
„Mîndra" (dirijor — 
prof. Gh. Popa), format 
din buni instrumentiști 
din diferite părți ale Văii 

vădește pregătirea 
ă. valoarea muzi

cală fiind în creștere. 
Dintre soliști (și sînt 
destui acum) ani reținut 
pe Floriea Sudrijan, Mă- 
ricuța Hoțea, Mihai Stan
ei iu.

Muzica ușoară a fost 
reprezentată de ansam
blul Comitetului munici
pal al U.T.C. și formația 
casei de cultură. Prima, 
orchestra vocal-instru- 
mentală „Intim XX", are 
un stil confuz și ar tre
bui ■ îndrumată cu 
competența și con
tinuitate de către 
Comitetul municipal 
al U.T.C. în muzica folk 
a formației „Diamantele 
roșii" (de ce și de unde 
această denumire?) este, 
o inexplicabilă nostalgie, 
doar grupul vocal folk 
fiind mai convingător 
din punct de vedere ex
presiv și ideatic. Forma
ția de muzică ușoară „So
nor" (cp unele melodii 
frumos exprimate) și un 
montaj literar-muzical (în 
limba maghiară) comple
tează imaginea mișcării 
cultural-artistice din Pe
troșani. O imagine care 
ar putea fi mult mai cla
ră dacă ar exista mai 
mult interes pentru acti
vitatea educa tiv-culturală- 
și la întreprinderile mi
niere Dîlja și Livezeni, 
la Spitalul unificat și 
Grupul de șantiere, la 
I.C.M.M. și Combinatul 
minier „Valea Jiului". De 
la viața culturală a unei 
localități nu trebuie doar 
să cerem, ea se constituie 
numai printr-o partici
pare a tuturor.

V-am prezentat sesizările oamenilor muncii, se
sizări care se referă la o stare de lucruri necores
punzătoare în unitățile comerciale din cartierul 
„Carpați", pentru că intr-adevăr toate sesizările sînt 
din cartierul „Carpați". Ce se întîmplă cu comerțul 
în cartierul „Carpați" ? Așteptăm răspuns concret 
din partea conducerii I.C.S.A. și A.P. din Petroșani.

C. GRAURE

Premise reale pentru creșterea 
extracției de cărbune

• (Urmare din pag. I)

unor probleme tehnico«or- 
ganlzatprice vizînd mărirea 
capacității de transport 
atît în subtei’an, cât și la 
suprafață. încă din prima 
lună a acestui trimestru 
s-au stabilit termene și res
ponsabilități pentru urmă
rirea și urgentarea execu
ției unor lucrări ca, bună
oară, mărirea capacității 
de c-ulbutare prin montarea 
unui culbutor dublu în 
gara plinelor, detonarea u- 
nor noi linii de transport, 
reorganizarea și echilibra
rea transportului de ma
teriale și de personal pe 
puțuri în funcție de pro
ducția sectoarelor și gradul 
de ocupare cu forță de 
muncă a acestora, monta
rea unea colivii basculante 
la puțul orb nr. 7, prelun
girea unor benzi de trans
port pe orizontală. Aceste 
modificări vor aduce îm
bunătățiri calității cărbu
nelui, datorită încărcării 
separate a mocirlei rezul
tate de pe fluxul ,de trans
port.

Colectivul nostru de 
muncă va acorda, în con
tinuare, cea mai mare a- 
tenție folosirii utilajelor 
din dotare la parametrii 
proiectați, scurtării timpi
lor de revizii și reparații 

a complexelor mecani
zate, a combinelor de a- 
batare și de înaintare. în 
acest scop vor fi calificați 
și poiicalificați mai mulți 
meseriași și mineri decât 
în anul 1978. Sub conduce
rea organizațiilor de partid, 
vonr intensifica acțiunile 
politico-educative, de întă
rire a ordinii și discipli
nei pe toate schimburile, 
în toate compartimentele 
de activitate. Colectivul 
nostru își exprimă astfel 
hotărîrea de a face tot ce 
îi stă în putință pentru a 
satisface nevoile crescînde 
de cărbune cocsificabil și 
energetic necesar industri
ei.

Desigur, pe lângă aceste 
măsuri tehni eo-organi zațo- 
rice conducerea întreprin
derii, în strînsă colaborare 
cu minerii, șefii de briga
dă. maiștrii și inginerii, va 
căuta. în funcție de condi
țiile concrete ale fiecărui 
sector, noi soluții tehnice 
menite să îmbunătățească 
activitatea de producție. 
Sîntem eonș*enți că există 
premise reale nu numai 
pentru realizarea integrală 
a tuturor indicatorilor de 
plan prevăzuți pentru anul 
4979, ci și pentru livrarea 
suplimentară a unei însem
nate cantități de cărbune 
cocsificabil.
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sec,, ea Ia antre-

continuă într-un 
pînă la sfîrșit, 

au stăpî-

Sport • Sport • Sport * Sport • Sport o
■

Fotbal, divizia A: Jiul

Victorie reconfortantă, de bun augur
Oaspeții, cu o formație fără 

nume sonore,- dar omoge
nă, știu bine lecția meciu
rilor în deplasare ; au de
monstrat-o la Timișoara șj 
Iași, . au înclinat în mod 
demn steagul la Pitești. 
Tactic, în atac au contat în 
permanență doar pe Stan 
și Marin (cit a jucat), dar 
linia mediană s-a dovedit 
destul de mobilă, avansînd 
'ușor spre buturile lui Ca
val.
în 
Și-a

Formația din Vale, 
i-îndul căreia Căssai 
descoperit vocația de 

fundaș dreapta, n-a reușit 
să se detașeze din start, 
întrucît baloanele l-au cău
tat în special pe Sălăgean, 
deși Bucurescu 
un apetit deosebit 
După primul sfert 
trioul Sțoichiță •—• 
cu —■ Guțan a
inspirat o-rientarea 
vei spre un 
scurte, 
adversar, pe aripa dreaptă 
și-a făcut, deseori, loc în 
linia lor și Cassai, de la 
care a și pornit în minu
tul 19, faza primului gol 
—centrarea sa 
pinsă cu capul 
din întoarcere, 
șutat puternic, 
înălțime, robinsonada

manifesta 
de joc. 
de oră, 
Mulțes- 
preferat 

ofensi- 
joc de pase 

derutante pentru

dintre fotbaliștii Jiului în- 
eercînd să rezolve solitar 
fazele în care sînt impli
cați, alții, dimpotrivă, ex
pediază prea iute, și deci 
greșit, balonul pentru a 
scăpa de răspundere. în 
min. 36 Stoica și ă pus 
însă în valoare stîngul, de 
pe linia porții a degajat 
cu capul Simion.

în repriza secundă, Glo
ria a mizat mai mult pe 
atac, introducerea luj Ne- 
goescu și Radu fiind o do
vadă edificatoare, pe aripa 
stingă buzpienii aii reușit 
cîteva combinații pericu
loase, apărarea gazdelor a 
fost însă la post. Bădin 
prin intervenții inspirate, 
Ciupitu chiar a surprins 
prin cîteva curse și pase 
în adîncime. „Omul în 
plus" a creat breșe largi 
în fața buturilor lui Tă
nase, mai ales cînd Bucu- 
rescu și-a atras doi „suprâ-

a fost res- 
de. Nan și, 
Sălăgean a 

la ’ semi- 
lui 

Tănase dovedind'ii-se tardi
vă, inutilă: 1—0. Ultimul 
apărător buzoi an a depășit 
apoi momentele grele și cu 
ajutorul... gazdelor, unii

veghetori". Astfel, în min. 
55, după centrarea sa de 
pe aripa dreaptă, Mul {es
eu a primit 
în loc 
Tănase. 
poartă, 
ling în 
fost înlăturat de apărătorii 
buzoieni. Peste trei minute 
Bucurescu execută un „re
play", de pe cealaltă par
te a terenului. '.Nan inter
vine cu capul, balonul este 
trimis de Mulțescu spre

balonul, dar 
lobeze peste 

ieșit din
să-l 

mult 
a preferat un drib
plus și pericolul a

Duniitrache și abia int.ro- 
dtisul în teren înscrie, prin- 
tr-un șut 
nament.

Partida 
ritm vioi 
evident, gazdele 
nit terenul, au ratat și alte 
ocazii prin Bucurescu. Mul
țescu și Sălăgean. Ultima 
evoluție pe teren propriu 
în acest tur al campionatu
lui ,nu prea bogat în bucu
rii, se soldează astfel cu o 
reconfortantă victorie și, 
să sperăm, de bun augur 
pentru prima manșă a fi
nalei Cupei Balcanice. 
După cum se știe, forma
ția, noastră primește, mier
curi, replica, în teren pro
priu, din partea puternîcti-1 
lui club iugoslav Rijeka. 
Și, în acest an jnfruct'Uos 
pentru fotbalul românesc, 
Jiul are ambiția să-1 rea
biliteze printr-un 
de prestigiu. Iată 
miercuri, în marea 
tivă de a fi desemnată cea 
mai bună echipă din bal
cani, în confruntarea cu 
Desnița, Tukrov și ceilalți, 
•Jiul are nevoie de sprijinul 
concret al suporterilor săi. 
Ca număr și încurajări cu 
adevărat sportive.

rezultat 
de ce, 
tenta-

Ion VULPE

Duel aerian in care balonul este reținut <le por
tarul echipei Gloria Buzău. Foto: A. DULA

A s a

turul campiona- 
seria a”
Minerul ■ 

încă 
bine
pro- 

fiind

CONSTRUCTORUL CRA
IOVA — MINERUL VUL
CAN 1—2 (1 -9). în ultimul 
ni’Ci din
tutui diviziei C, 
Vil-a. e bipa 
Vulcan a demonstrat 
o dată că joacă mai 
în deplasare decît pe 
priul teren, elocvent
și faptul <ă a adus în a- 
cest tur 
plasare, 
nota de 
pei din
tează deschiderea scorului 
în min. 7 prin Ene. Treptat 

1 Jocul se echilibrează și în

6 puncte din de- 
Jocul a început in 
dominare a eehi-
Craiova care ra-

DIVIZIA A
REZULTATE TEHNICE : Di

namo — Polj Iași 3—1, „U" Cya- 
iova — C. S. Tîrgoviște 0—0, 
Jiul —- Gloria Buzău 2-—0, F. C. 
Baia Mare — Steaua 1—0, Olim
pia — F. C. Argeș 1—0, F. C. Bi
hor — Sp. studențesc 0—1, F. C.

S. C. Bacău 2—0, 
Timișoara 3—1, 

fim. Vâlcea

Corvinul —
A.S.A. — „Poli'
U.T.Â. — Chimia 
3—0.

C LAȘA M E N T U L

DIVIZIA C 7

F. C- Baia M.
F. C. Argeș 
Steaua 
Dinamo
F. C. Olimpia 
„U" Craiova 
„Poli" lași 
C. S. Tîrgov. 
Jiul
A.S.A.
U.T.A.
S.C. Bacău
F. C. Corvinul 
Sp. studențesc 
Gloria
„Poli" Tim.
F. C. Bihor
Chimia

J.
1
4
6
2
7
3
3
3
5
4

5
6
5
4,
6
4
6
6
6
5

6
8
9
9
8

decem-
- F. C.

Jiul, Glo-
F. C. Bihor, F. C. Argeș 

Dinamo, . S. C. Bacău — 
A.S.A., „Boli" Iași — U.T.A., 
„Poli" Timișoara — F. C. Cor
vinul, Sp. studențesc — F. C. O- 
limpia, Chimia — „U" Craiova.

ULTLMA
brie): C. S.
Baia Mare, Steaua - 
rîa

(»<*ETAPA
Tîrgoviște —■

Aîîine, începind de la ora 14, Jiul Petroșani susține prima manșă a confruntării 
cu formația iugoslavă N K Rijeka, (în fotografie lotul oaspeților) in cadrul finalei 
„Cupei Balcanice". .

c Au învins
disciplina de joc și.

min. 11 asistăm la prima 
mare ocazie a meciului, 
cînd Papuc respinge mira
culos yoleul lui Iancu de 
la circa 12 m. Ocaziile de 
gol abundă și notăm cele 
ratate de Buțdangiu min. 
8. Iancu min. 17 și Voicu 
min. 14 și 22. Tot Voicu, 
pătrunde în min. 26 prin 
dribling în careul de 16 m 
advers, este agățat, dar ar
bitrul lasă jocul să con
tinue. în min. ..30, explozie 
de bucurie în tribune : 
Voicu recuperează o minge 
la 18 ni lateral stingă de

MINERUL LUPENI — 
PANDURII TG. JIU 3—1 
(1—0). Cînd în uraleie en
tuziaste ale celor peste 
3 000 de suporteri, echipa 
gazdă a pătruns în ■ -teren, 
puțini erau cei care se aș
teptau ca echipa lor favo
rită să-și adjudece victoria 
la o diferență atît de clară 
pe tabela de marcaj. Dar 
echipa condusă de cuplul 
Mihalaehe — Cotroază a 
avut o prestație foarte 
bună. Gazdele încep me
ciul fără complexe în lata 
„pandurilor" și ca atare în

d a!
min. 18 și 27 ' lacov ra
tează din interiorul careu
lui de 16 m. în min. 28 
gazdele reușesc deschide
rea scorului. Pamfil. șutea
ză puternic la 
Constantin respinge
în picioarele lui Ene, 
reia spre 
îl lovește în față pei Dra- 
gomir și 
poartă :

REZULTATE TEHNICE : Mi
nerul Lupeni — Pandurii Tg 
Jiu 3—1, Metalurgistul Sadu — 
Minerul Motru 4—0, Dierna Or
șova — C. F. R. Craiova 2—0, 
Constructorul Craiova — Minerul 
Vulcan 1—2, C ■_ 
— Bistrița Băbeni 4 
Drobeta Tr. Severin ■ 
Băilești 1—1, 
Jiu 
mistui Rm. Vîlcea 
Rovinai-j 4—1.

CLASA M 
Pand. Tg. Jij 15 
C.F.R, Craiova 15 
Dierna Orșova 15 
Min. Lupeni 15 
Min. Vulcan 15 
Lotru Brezoi 15 
Chim. Hm. V. 15 
Conștr Cv. 15 
Met. Rovinari 15 

“Gl. Dr. Tr. S. 15 
Met. -Sadu 15 
Pr. Băilești 15 
Unirea Drag. 15 
Mm Motru 15 

.Cons.tr. Tg. Jiu 15 
Bistrița Băbeni 15

Unirea Drăgășani
1, Gloria 

• Progresul 
Constructorul Tg. 

Lotru Brezoi 3—0. Chi-
Metalui

N 
1
4
2
1
4
1
9
4
2
1
4
2
2
3
1

TUL
2
2
4
5
5
7
7
6
7
8
7
8
8
8
9
9

E
12

9
9
9 
6 
7 
6 

. 5
6
6
4
5
5
4
5 
4

Cu toată jntrîngerea , 
la Lupeni. Pandurii Tg. 
cucerit laurii 
toamnă ia trei puncte diferență 
de a doua clasată. .Minerul Lu- 
pem a ocupat locui patru în 
clasamem cu 19 puncte. în urma 
victoriei de la -Craiova, Minerul 
Vulcan a urcat pe a' cincea 
treaptă a clasamentului. Oare
cum firesc, lanterna a fost' p, 
luată de Bistrița Băbeni.

46-14 25
28-10 22
31-20 20
29-14
18-17
14-18
17-16
20-22
21- 35
20- 35
22- 20
21- 26
21-26
23-22
16-26
11-37
suferită
Jiu au 

de campioni de

19
16
15
14
14
14
13
12
12
12 
II
11
10'

seriozitatea, 
galeria

poarta lui Papuc,, trimite 
un șut-centrare . care, luînd 
o traiectorie curioasă, lo
vește muchia barei și intră 
în poartă : 1—0. Acest gol 
vine să răsplătească domi
narea categorică a gazde
lor. Este adevărat că de 
partea cealaltă acțiunile 
lui Pițurcă și Băluță' pre
zintă un real' pericol, dar 
Homan (excelent în acest 
meci, ca de altfel în tot 
turjil) intervine salvator în 
min. 35, 36 și 44. După 
primă repriză, terminată 
cu avantaj minim, dar bi
nemeritat al gazdelor, ni
velul spectacular al jo
cului crește. Asta datorită 
îndeosebi jocului excelent 
al gazdelor care supun 
poarta oaspeților la un ve
ritabil asediu. Se detașea
ză Tuddr,. Iancu și mai ales 
Voicu. Urinare a acestei 
dominări, în min. 60, gale
ria gazdelor, admirabilă în 
acest meci, în care din 
primul și pînă în ultimul 
minut și-a încurajat frene
tic favoriții, 
binemeritata

delor, balon ce este urmă
rit de lacov, dar portarul 
iese și prinde mingea la 18 
m de poartă.
eordă 
la 18 m, 
tată^ excelent de AruncU- 
teanu și 1—1. Minerii do
mină în continuare și în 
min. -75 reușesc să înscrie 
golul victoriei prin Bălan, 
prof ițind de o greșeală a 
portarului gazdă, care a 
scăpat balonul din mină : 
2—1.
"în acest meci evidențiem 

întreaga echipă a .Mineru
lui care . s-a dăruit în to
talitate pentru, a obține 
victoria, deși deplasarea a 
fost făcută doar de 13 ju
cători, ceilalți fiind indis
ponibili.

Arbitrul a-
lovitui'ă liberă de 

care este execu-

poartă, 
pînă 
care 

mingeapoartă,

intră în

'întărit să
. meciului 

încă de la

apoi
1—0. După pauză, 

Minerul intră, 
schimbe soarta 
dominând clar
începutul reprizei. în min. 
60, Cătuți trimite un ba
lon lung spre poarta gaz-

DIVIZIA C8
REZULTATE TEHNICE : Mi

nerul Oravița .— Electromotor 
Timișoara 4—0, Metalul Oțelu 
Roșu — Minerul Ghelar 2—0, 
Unirea Sînnicolau Mare — Uni
rea Tomnatic 2—0, I.C.R.A.L. Ti
mișoara :— Laminorul Nădrag 
1—0, Metalul Bocșa — Metalul 
Hunedoara 3—1, Știința Petro
șani — C. F. R. Simeria 2—1, 
Vulturii textila Lugoj — Unirea 
Alba lulia 2—0, Gloria Reșița 
— C. 1. L. Blaj 4—0

CLAS A 
Vu.lt. tx. Lugoj 
Unirea S. M. 
Lain. Nădrag

Tom.
A. 1.
Tim. ■ 
Petr.

Breviar
• POPICE, Campionatul 

municipal : Vîșcoza Lupeni 
(femei) —- Constructorul 
Minier Petroșani 1 797— 
2 044 p.d.

• RUGBI, Campionatul 
republican al juniorilor : 
C.S. Școlar Petroșani . — 
Grupul școlar C. F. R. Arad 
44—6.

își primește 
răsplată, a- 

tunei cînd Leca înscrie de 
la circa 6 m, ridicînd sco
rul la 2—0. Cu toate că 
gazdele atacă și ratează în 
continuare ocazii .mari prin 
Iancu ș.i Leca, în min. 63, 
68, 72 ”și 78. oaspeții sînt 
cei care înscriu'prin Pițur
că, în min. 80 saricționînd 
plasamentul greșit al fun
dașilor centrali ai gazde
lor. La scorul de 2—1, as- 
cultînd de sfatul antreno^- 
rului Mihalaehe de a ieși 
la atac, gazdele presează 
puternic adversarii în ca
reu. Drept urmare în min. 
87 Leca înscrie din nou, 
cel mai frumos gol al par
tidei, după ce a driblat 
și portarul.

Alexandru TĂTAR 
Emil DEMIAN

Unirea
Unirea
Electr.
Știința
Min. Oravița 
I.C.R.A.L. Tim. 
Gloria Reșița
Min. Ghelar 
Met. Oț. Roșu 
Met. Bocșa 
C.F.R. Simeria 
C. I. I.,. Blaj 
Met. Huned.

MONTUL 
lo'g
15 9
15 8
15 7
15 8
15 6

SCHIArcașii 
din Aninoisa 
au țintit bins

în ziua de 3 decembrie 
a.c. în sala dd sport „Olim
pia" București s-a desfășu
rat „Cupa INDO1Î" pe dis
tanțe scurte de 18 și 25 m. 
Secția de tir cu arcul Mi
nerul Aninoasa, avînd și 
de data aceasta o compor
tare excepțională, cucereș
te locul întîi pe competi
ție și trofeul pus în joc. 
Arcașii din Aninoasa au 
obținut locurile I pe echi
pe juniori și junioare și 
aproape toate primele trei 
locuri la juniori I și II- 
Iată cîștigătorii : juniori I: 
1. Petrică Feier, 2. Aurel 
Urițescu, 3. Gheorghe Pop. 
Fete : 1. Ecaterina Tura-
che, 2. Raveca Andrișan, 
3. Rodica Dincă. Juniori 
II: locul 1 Vasile Bud la 
băieți și Dorina Damian la 
fete.

Primele antrenamente 
pe zăpadă

• însoțiți de profesorul 
. Alfred lrnlmg, 3U de elevi 

ai secției de 1----- ------ - ._
la Școala spârtivă din Pe 
troșani,' 
ieșire pe 
j urimile 
Vîlean.

29-13
20-16
28-17
27-16
18-13
23-18
23-22
21-20
16-23
23-20
21-19
15- 21
16- 27
14-18
10-21
11-29

2
4
1
4

6 4
4
2
9

2

6
7
6
6
5
5
4
4
4

20
19
18
18
17
16
16
16
16
14
14
12
12
11
11
11

2 4
1 -5

5
4
6
5
5
5
6 
7
7

2.8
8
8 
8 
8

După încheierea "'turului divi
ziei C, seria a Vili-a, titlul de 
campioană de toamnă a fost cu
cerit de Vulturii textila Lugoj. 
In urma victoriei la limită în 
țața ceferiștilor din Simeria, Ști
ință Petroșani a ocupat un ono
rabil loc VII in clasament, la 
numai patru puncte de lider, lan
terna rămînînd pînă la primă
vară în posesia formației Metalul 
Hunedoara.

2
3
3
3

B. STAICU

, J V uC U t V v • *■

schi lona de

prima 
impre- 

lJasul

au făcut 
zăpada, în 

cabanex

schiori 
i „Pio

nierul" din Lupeni, sub 
îndrumarea . prolescarei 
Angela Manole, au luat, în 
acest sezon,'-contact Ai ză
pada, la cabana Straja,.

• Cei 30 de schiori din 
grupele de performanță și 
avansați (schi alpm) su 
Școlii sportive din Petro
șani au făcut primul antre
nament pe zăpadă în masi
vul Paring, sub îndruma
rea profesorilor Virginia 
Peterfi și Giinter ■ Gedeon.

• 65 de viitori 
de la clubul de schi 

din Lupeiu,

Cons.tr
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TV

directă: 
i sosirii pre- 

Consiliului 
Administrativ 

C’on-

Convorbiri la nivel înalt

(Ager-

a-

Simulacru electoral în Namibia

presă

guvernului

să le abando- a-

AL

Mi-
Na-

Santiago 
că 

sprijine un 
între

Demo-

PIERDUT ecuson 
6512 și legitimație de 
viciu

mî- 
. pericol, 
Teheran

pă trei 
chipele 
nunțat 
de a-i
41 de
adîncime de 
Majoritatea 
negri proveneau de 
bantustanele 
wana și Lebowa.

cheamă 
mai 

a 
în

a- 
a-

dent 
american au abordat 
pecte ale evoluțiilor 
venite în situația din 
rientul Mijlociu.

și a reprezentanților
Poporului 

de Sud-Vest, 
le- 

Na-

de 
, ______.de-
a adăugat el — 

schimbării 
este încă

INTR-UN INTERVIU 
acordat săptămînalului 
„The Observer" . pe mar
ginea funcționării unor

legea cu privire la asigu
rarea locurilor de muncă 
pentru tineret, adoptată 
anul trecut în Italia. Tot
odată, scrisoarea
guvernul să ia măsuri 
eficiente de combatere 
șomajului, în special 
rîndul tinerilor.

adresat 
ță- 

o 
ex- 

pro-
fundă față de felul în ca
re se transpune în viață

CE VA FI DUPĂ SOMOZA

Santiago Carrillo despre problemele 
politice ale Spaniei

MADRID 4 (Agerpres )l 
Intr-o cuvin tare rostită, 
duminică, la o adunare 
populară organizată în o- 
rașul Bilbao, secretarul ge
neral al Partidului Co
munist din Spania, Santia
go Carrillo, a cerut popu
lat iei să participe la 
ferendumul de la 6 
cembrie și să se 
țe în favoarea 
lui de Constituție a 
El a afirmat că 
viitoarei Constituții, 
va înlocttj vechea 
lație franchișta, sînt 
lemente puriste din 
tă și teroriștii. Referin

re- 
dc- 

pronun- 
proiCctu- 

țării. 
dușmanii 

care 
legis- 

e- 
arma-

du-se la recenta Încerca
re, eșuată, de lovitură de 
stat militară din Spania, 
Carrillo a apreciat că 
armata este încă ■ marca
tă de cei -10 de am 
franchișm, „ceea ce 
notă ' 
că asimilarea 
democratice nu 
ușoară".

în încheiere, 
Carrillo a declarat 
este gata să 
guvern de coaliție 
Uniunea Centrului 
eretic (partidul de guver- 
nămînt) și Partidul Socia
list Muncitoresc Spaniol.

ungarc-etiopicne
BUDAPESTA 4 

preș), 
la Budapesta, a avut’ 
o convorbire între 
Kadar, prim-secretar 
C.C. al P.MIS.U., ,și 
gistu Haile Mariam,, 
ședințele Consiliului 
litar Administrativ 
vizoriu 
de Miniștri 
Sociâlișje, care se află în-

Evoluția situației 
din Iran

FILME

La 4 decembrie, 
loc 

Janos 
"’..'■al. 
Men- 
pre- 
Mi- 

P ro
și al Consiliului 

ale Etiopiei

tr-o vizită .oficială în H .1.’. 
Ungară. Au fost abordate 
probleme privind dezvol
tarea relațiilor dintre cele 
două 'țări, 
cutat, . de asemenea, 
bleme internaționale 
interes 
atenție 
i lor de 
frican.

Părțile au dis- 
p ro

de 
comun, acordînd o 
deosebită evoluți- 
pe continentul

Rezultatele provizorii ale alegerilor 
din Venezuela

ficiale, victoria 
candidatului 
social-crcștin 
Luis Herrera 
care totalizează 
voturi, față de 
adjudecate de 
partidului de 
mînt, Acțiunea
tică, Luis Pinerua Ordaz.

CARACAȘ 4 (Agerpres). 
— Postul de televiziune 
„Venevision" din Caracas 
a anunțat luni că după 
evaluarea a aproximativ 
85 la sută din sufragiile 
exprimate în cadrul scru
tinului prezidențial de du
minică din Venezuela, de
și rezultatele nu sînt o-

a revenit 
partidului 
„COI’El", 
Campins,

2 387 334
2 197 421 

candidatul 
guvernâ- 

Democra-

O scrisoare a Tineretului Comunist Italian 
adresată

WINDHOEK 4 (Ager
pres). — Ignorînd rezolu
țiile Organizației Națiu
nilor Unite cu privire la 
Namibia și sfîdînd voința 
opiniei publice internațio
nale, regimul minoritar 
rasist de la Pretoria a ho- 
tărîț de la sine putere să 
organizeze un simulacru 
electoral — între 4 și 8 
decembrie — în vederea 
desemnării unei așa-zise 
Adunări constituante în 
Namibia. Această farsa 
politică este destinată să 
creeze în teritoriul ilegal 
ocupat de Republica Sud-

Africană un regim mario
netă supus guvernului de 
la Pretoria.

Pentru a evita surprize
le, în ajunul „scrutiirului" 
poliția locală, sprijinită 
de peste 50 000 de mili
tari din R.S.A., a proce
dat .la arestări masive în 
rîndul populației de culoa
re 
Organizației 
din Africă 
singurul reprezentat 
gitim al poporului din 
mibi-a, recunoscut 
O.N.U. și Organizația 
nității Africane.

TEHERAN 4 (Agerpres).
— în timpul unor de
monstrații'care au avut 
16c la Teheran după in
trarea în vigoare a res- - 
tricțiilor de circulație s-au . 
produs ciocniri cu poliția 
soldate cu. 5 morți, 20 de 
răniți și 145 arestați — 
informează agenția irani
ană de presă Pars, citind
o declarație a Adminis
trației legii marțiale.

TEHERAN 4 (Agerpres).
— Un comunicat al
ni sterul ui Educației
țîonale din Iran anunță că 
„pentru a menține secu
ritatea în școli, a apăra 
viețile școlarilor și a 
nimăliza orice 
toate școlile din 
și suburbiile capitalei vor 
fi închise pînă la 13 de
cembrie" -— informează a- 
genția iraniană de 
Pars.

Pe de altă parte, 
n i șirul comerțul ui, 
mad Me’Marzadeh.

ROMA 4 (Agerpres). — 
Federația Tineretului Co
munist Italian a 
primului ministru al 
fii, Giulio Andreotti, 
scrisoare în care își 
primă dezamăgirea

Program de guvernare democratică 
dat publicității de Mișcarea Poporului Unit 

din Nicaragua
(Ager-
l’opo-

coa-

41 DE MINERI negri de 
la cea mai mare mină de 
aur din Republica Sud- 
Al'ricană, „Vaal Reef's Gold 

,Mine" au murit în incen
diu! care s-a declanșat vi
neri și care a provocat ră
nirea și internarea în spi
tal a altor 223 mineri. Du- 

zile de căutări, e- 
de salvare au re
ia orice speranță 
mai găsi pe cei 
mineri, aflați la o 

2 000 nietid.
lucrătorilor 

la
Bapliutais- *

instituții l’ieței
munc/ primul ministru bri
tanic, James Callaghan, a 
avertizat că executivul 
„celor nouă" — . Comisia 
C.E.E. „își arogă res
ponsabilități pe care gu
vernele țărilor membre n'J 
sînt dispuse 
neze".

mi- 
Ah- 

a- 
o 

controlul 
aprovi- 
de con- 
agenția

a 
nunțat că va fi creată 
comisie pentru 
prețurilor și al 
zionării cu bunuri 
suni —• relatează 
Pars. i

Mota Pinto. Dezbaterile 
se vor , încheia la 12 de
cembrie.;

LA CENTRUL CON
GRESELOR „SAVA" DIN 
BELGRAD au început lu
crările . Reuniunii pregă- 
titoare a grupului de co
ordonare'al țârilor nealini
ate pentru folosirea ener
giei nucleare în scopuri 
pașnice. Grupul a— luat 
ființă prin hotărirea Con
ferinței ministeriale a ță
rilor nealiniate care a
vut loc la Belgrad în vara 
acestui an și din el fac

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I »

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Alt bărbat, al
tă femeie; Republica : 
Cu stele în păr și la
crimi în ochi; Unirea : 
Ghinionistul;

PETRILA : Cei pa
tru din fotografie ;

ANINOASA : Din nou 
liniște;

VULCAN : Aventurile 
lui DOn Juăn;

LUPEN1 — Cultural : 
Albul Bim, ureche nea
gră ; Muncitoresc : Me
reu împreună ;

URlCANI : Haiducul 
cu ochii ca stelele.)

, în jurul orei 11,30
Transmisiune

I Ceremonia
I ședintelui
I Militar
I Provizoriu și al
| siliului de Miniștri ale
■ Etiopiei Socialiste, lo- 
cotenent-colonel Men- 
gistu Haile Mariam.

I 15,00 Campionatul 
I mondial de handbal fe- 
Iminin: România —R-F-
I Germania — Transmi- 
I siune directă de
Bratislava. 16,00 
16,05 Teleșcoală.
Curs de‘ limbă

țză. 1.7,15 Din

1 naturii: Inscripții 
alb. 17,45 Pagini

I muzică 1.........

MANAGUA. 4
preș).. — Mișcarea 
rului Unit (M.P.U.). 
liție regrUpind majorita
tea organizațiilor.. de stin
gă din Nicaragua, a dat 
publicității,! la Managua, 
un program de guvernare 
democratică, axat pe na
ționalizarea- prinicipajelor 
sectoare ale producției. 
Programul ar urma să in
tre în vigoare după răs
turnarea de la putere a 

: regimului dictatorial al 
.- președintelui Anastasio
- Somoza și formarea unui 

guvern de coaliție a tu- 
turoj' forțelor politice și 
sociale de opoziție.

Intre primele măsuri

prevăzute de M’.P.U. în 
programul amintit figu
rează eliberarea celor a- 
proximativ 4 000 de de
ținuți. politici, destituirea 
membrilor familiei S'no
xa din posturile oficiale 
pe care le-au acaparat, 
garantarea libertăților pre
sei și opiniei. Totodată, 
Mișcarea Poporului Unit 
preconizează convocarea 
unei adunări constituan
te, la care să participe doar 
organizațiile care „au lup
tat pentru răsturnarea dic- 
tâtui-ii", ceea ce implică 
dizolvarea Partidului Li
beral Naționalist, aflat 
actualmente, la putere.

ÎN KUWEIT AU ÎN- 
CEI'Ut lucrările celei de-a 
patra sesiuni a Comitetu
lui permanent de coope
rare arabo-af ricana, care 
urmează să se închelb 
miercuri. La sesiune parti
cipă reprezentanți ii' a 24 
de țări arabe și africane, 
secretarul general al Li
gii Arabe, Mahmud Riad, 
și secretarul general al Or
ganizației Unității Afri
cane (O.U.A.). Edem K,od- 

jo- ............

ALEKSEI
președintele
Miniștri al 
întîlnit la 4 decembrie, 

. Moscova. cu ministrul 
nanțelor a! S.U.A .
Blumenthal, și

'•trUi Comerțului
Juanita Kreps',

KOSÎGHIN,
Consiliului de 
U.R.S.S. s-a 

la 
fi-

Michael 
cu minis- 

al S.U.A.. 
clare faci o 

Vizită în ■U.R.S.S. Alt fost 
discutate, cu acest prilej, 
probleme ale relațiilor co
merciale și economice bi
laterale — transmite a- 
ger.ția TASS.

dCpă-AmiazA,
Re- ■ 

Lisabona au. 
partâ- 

progra- 
•cpndus 

de primul ministru Carlos

LUNI
la Tăiatul; Adunării...
publici! din 
început dezbaterile 
menta re asupra ■ 
ni ului gii vernu 1 ui

REGELE HUSSEIN
IORDANIEI l-a primit la 
Amman, pe senatorul 
merican Robert Byrd, 
fiat in capitala iordaniană
în cadrul tonul' turneu ' pe 
care îl întreprinde intr-o 
serie de țări din Orien
tul Mijlociu ca trimis spe
cial al președintelui S.U.A., 
Jimmy 
oficială 
nunțat 
mit și

• IU r m o r e din pag. I) forței, promovării cbliibo- 
rării și înțelegerii Interna
ționale.

In lumea de azi și-au 
sporit considerabil influen
ța partidele’ comuniste și , 
m.nicitorești. Alături de
comuniști, acționează parti-" 
de socialiste și soci-ai-

ze calea războiului, să de
termine un curs construc
tiv, pașnic, în viața inter
națională.

Socialismul ■ a triumfat 
pe mai bine de o pătrime 
din suprafața planetei, gru- 
pînd peste 30 la sută din 
populația globului, și fur- 
nizînd peste 40 la sută din 
producția industrială mon
dială. Au apărut peste 80 
de state noi independente, 
care au devenit o forță 
anti imperialistă • tot mai 

'activă. Se dezvoltă o miș
care amplă de nealiniere, 

un rol tot 
în viața in- 

peste 
curs de 
nealîni- 
acestor

deplinei egalități, respec
tării independenței. și su
veranității naționale, nea
mestecului în treburile in
terne și avantajului reci
proc, renunțării la forță și 
la amenințarea cU forța. în 
prezent, s-a creat o atmos
feră: în care este de necon-

avîntul luptei popoarelor 
pentru libertate, indepeit- 
dență și progres, se înre
gistrează și momente de 
recul, trebuie’ remarcat că, 
în ansamblu, tendința ge
nerală este pozitivă, ideile 
socialismului, ale indepen
denței și progresului afir-

formarea largă a popoare
lor asupra problemelor pă
cii creează condițiile pbiec- 

âpararea in- 
suverâmtă-

lor, pentru promovarea 
lume a unei politiei noi, 
egalitate și dreptate, 
respect între toate nați-

Cele 
în

care exercită 
mai important 
ternațională.
100 de state 
dezvoltare, țările
ate, organizațiile 
state, O.N.U. și alte orga
nizații internaționale pun 
în .centrul preocupărilor lor 
problemele păcii, stabilirii 
unei noi ordin; economice 
internaționale, democrati
zării relațiilor dintre state, 
rezolvării diferendelor ex
clusiv pe cale pașnică, ne
gociată, repudieri; forței și 
amenințării cu, . utilizareaU-- '--to- to ~ '■
REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str Republicii, nr. 90, letetoane 4 16 62 (secretarial), 4 2)64 (secțd). id'AiiLL; iipefipdi»■l'rtroșani, str Republicii, tu .67

Raportul de forțe pe plan mondial 
permite preîntîmpinarea războiului

cep ut ca un responsabil al 
vreunui guvern 
face propagandă 
în favoarea 
Dimpotrivă, crește tendin
ța de a izola în viața in
ternațională pe toți cei ce 
propagă războiul, discrimi
narea rasială, colonialismul 
și neocolonialismul.

Evaluarea corectă a ra
portului mondial de forțe 
trebuie făcută fără subes
timarea, dar și fără supra
aprecierea pericolului cer
curilor agresive. Deși în 
viața internațională există 
în prezent grave contradic
ții, stări de încordare și 

pe baza principiilor conflicte, deși paralel cu liste, iubito

democrate, formațiuni de
mocratice și progresiste, 
mișcări de eliberare națio
nală, mișcări pacifiste, or
ganizații sindicale și profe
sionale, de tineret, temei, 
care, indiferent de deose
birile de convingeri ideolo
gice, filozofice, se pronun
ță și ădționbază în spiritul 
păcii.

Constituie o realitate in
contestabilă a zilelor noas
tre manifestarea tot mai 
viguroasă a forțelor pro
gresiste de pretutindeni, 
care se pronunță pentru o 
politică nouă și democra
tică, de colaborare între 
state,

să poată 
deschisă 

războiului.

mîndu-se cu tot mai multă 
vigoare.

Desigur, 0 evoluție nor
mală a situației interna
ționale' nu' vine de la sine, 
ci presupune o luptă in- 

/tensă, ceaștientâ, angaja- 
. rea plenară a tuturor po
poarelor și resurselor pen
tru a determina ca balan
ța să se încline tot mai 
mult in favoarea destinde
rii, păcii. Conștientizarea 
crescândă a popoarelor, mo
bilizarea maselor populare, 
conlucrarea strînsă a tu
turor forțelor democratice, 
revoluționar ’. antiimperia- 

c.e pace in-

five pen _ru 
dependenței și 
ții 
in 
de 
de . . ,
uni le. Toate acestea eviden
țiază necesitatea ca guver
nele, toți factorii de deci
zie, să treacă de la vorbe 
la măsuri practice de pre-

■ întâmpinare a eventualității 
unui nou război, în primul 
xînd, la măsuri în direcția 
dezarmării și reducerii 
cheltuielilor militare.

Țărilor socialiste, parti
delor comuniste și munci
torești, forțelor revoluțio
nare, progresiste de pretu
tindeni le revine în acest 
context misiunea istorică 
de a sprijini evoluția de
mocratică a vieții interna
ționale, de a face totul 
pentru impunerea și gene
ralizarea ei la scară mon
dială, pentru înfăptuirea 
idealurilor înaintate, de 
pace și progres, ale po
poarelor.
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serviciu pe numele 
eas Elena, eliberată 
I.U.M. Petroșani, 
clară nulă. (758).

_____ pe numele Damliuc 
Dumitru, eliberate de Pre- 
parația Pețrila. Se de
clară nule. (760).

Se

INSTITUTUL

DE MINE

DIN PETROȘANI
A N U N Ț A

în ziua de 9 de
cembrie .1978, orele 
11, în Aula Institutu
lui are loc susținerea 
publică a tezei de doc
torat, intitulată, 
„Contribuții privind 
îmbunătățiri construc- 
tiv-funcționale la 
șiniie de încărcat 
nereuri, din
indigenă",
de inginerul 
SOMEȘ AN.

ma- 
mi- 

fabricație 
elaborată 
CORNEL

Lucrarea este depu
să spre consultare . la 
biblioteca Institutului. -
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