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A’.- președintele Consiliului Militar 
Administrativ Provizoriu 

și al Consiliului de Miniștri 
ale Etiopiei Socialiste ț

La I. M. Livezeni
Realizări care confirmă posibilitățile de redresare:
ÎN 5 DECEMBRIE PLANUL A FOST REALIZAT

ÎN PROPORȚIE DE 112,3 LA SUTARealizările înregistrate la mina Livezeni în ultimele zile ale lunii noiembrie la producția de cărbune, și tnai ales în ceea ce privește producția netă, confirmă că întregul colectiv a pornit cu pași siguri pe calea redresării. Cinci zile consecutiv producția obținută a fost superioară sarcinilor zilnice planificate, extrăgîndu-se suplimentar între 25-119 tone de cărbune. De fapt, realizările întregii luni demonstrează cu prisosință saltul cantitativ și calitativ care a avut loc la această mină în comparație cu prima parte .. a anului în curs. Evidențiem acest salt pentru ca saltul de la o realizare a pianului de pînă la 50 și sub 50 la sută, obținută în prima parte a anului, la peste 80-90 la sută, procent de realizare în medie, cu zile în care sarcina

»--- ----------------- »de plan este depășită a atins nivelul, în ceea ce chiar, este într-adevăr im- privește ritmicitatea mai presionant. ades, a sarcinilor de plan,«[ Obținerea acestor rezul-agȚdecît în anumite zile, tate^remarcabile, * pentru j^JLuni, 4 decembrie, deși mina Livezeni poate fi pu-jg o'zi .^de excepție? în privin-S să atît pe seama rezolvă-*^ ța 'numărului mare alaca> rii' unor probleme dificile Ajț eidentelor,, tehnice,*' a scos cu care Se confruntau bri-^f  la'iveală numeroase rezer- găzile de la fronturile de '^.ve de îmbunătățire, .• în lucru productive — asigu»^ continuare, a întregii acti- rarea liniei de front, meca-Gp* vități de producție și în nizarea tăierii în abataje, W mod deosebit pentru trans- . lucrări de pregătire și investiții,’ amenajarea și reprofilarea galeriilor principale de transport, a căilor ferate subterane, a suitoarelor colectoare, îmbunătățirea aprovizionării și asigurarea efectivelor necesare fronturilor de lucru ațtive —, dar și pe seama angajării plenare a întregului colectiv al minei, ho- tărîrii acestuia de a ridica mina la nivelul întreprinderilor fruntașe din bazin.Dar, cu toate acestea, deși ' saltul este notabil încă nu

portul cărbunelui în subteran. Astfel, benzile au staționat nici mai mult nici, mai puțin decît 12 ore, exact două schimburi, din diverse motive —- au tinat, s-au desprins la capsate, s-au răsucit ș.a.m.d. Această primă de- . fieiență și cea mai gravă a generat altele cu o influență tot atît de nefastă
pa-

I

Dorin GHEȚA

• (Continuare în pag. a 2-aJ

Mina Dîlja. Șeful de schimb Petru Carp din brigada condusa de t on 
stantin Buta, împreună cu ortacii se situează printre fruntașii minei.

INVESTIȚIILE • INVESTIȚIILE • INVESTIȚIILE în pag. a 4-a

Afară e frig SPORT

Se poate lucra 
pe șantiere ?Primii fulgi de nea căzuți anul acesta au găsit de locuințe pregătiți să rece și să-și desfășoare condiții. Temperatura la luarea unor măsuri

constructorii de pe șantierele înfrunte capriciile sezonului activitatea in cele mai . bune scăzută a anotimpului obligă speciale care să ■ ducă la protejarea lucrărilor împotriva înghețului.Ce măsuri s-au luatfi de făcut ?mai în această direcție?: Ce ar
Am puncte șantiere, can, pentru a primi răspuns la întrebări. La blocul 69, vizavi de stadionul .Jiul din Petroșani, discutăm cu maistrul Constantin Albu. „Avem create 1 toate condițiile pentru a lucra nestin-

trecut prin cîteva de lucru din două Petroșani și Vul- gheriți, ; eh iar și la temperaturi scăzute — ne spune interlocutorul. Momentan aproape întreaga activitate se desfășoară în interior. Cu excepția celui de al șaptelea etaj, care încă nu
C. IOVANESCU

(Continuate in pag o 2-a)

întreprinderi 
miniere cu sarcinile 

zilnice depășite
în toate întreprinde

rile miniere din 
Valea Jiului se 
depun strădanii pentru 
atingerea producției a- 
nului viitor, an în care 
planul de producție va 
fi mult superior celui 
din anul în curs. Numai 
marți, cinci întreprin
deri miniere, au înregis
trat importante depășiri 
la producția zilnică de 
cărbune — Petrila, plus 
735 tone, Lupeni — 361 
tone, Dîlja — 223, Live
zeni — 123 și Paroșeni 
—• 14. Producția supli
mentară extrasă de a- 
ceste întreprinderi, cele 
mai multe cu un înalt 
grad de mecanizare, de
monstrează din plin 
uriașa rezervă de utili
zare a timpului de lu
cru și a capacităților 
de producție, cît și mo
bilizarea oamenilor.

I
i

locote-Mengistu președin- Militar Provizoriu
MLSo-

Cei doi relevînd că mâno-etiopiene noscut, evoluție pozitiyă, mat dorința de a extinde colaborarea dintre țările noastre, pe tărîm politic, economic și tehnic,! în sfera învățămîntuluf și culturii, de a lărgi și diversifica aria cooperai rii bilaterale în domenii de interes comun, de a intensifica legăturile co-, merciale. S-a subliniat , _ ____ i conlucra-,rii româno-etiopiene este în folosul și spre binele celor două țări și popoare, al progresului și prosperității lor, al cauzei păcii,’

șefi de relațiile au stat,’ ro- cu-: în ultimii ani, » ău afir-
La Palatul Republicii au continuat, miercuri, 6 decembrie, convorbirile o- ficiale între tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și nent-colonel Haile Mariam, tele Consiliului Administrativ

și al Consiliului de niștri ale Etiopiei cialiste.In aceeași atmosferă cordială, prietenească, tovarășii Nicolae Ceaușescu că amplificarea și Mengistu Haile Mariam au reluat ■ dialogul privind dezvoltarea, pe planuri multiple, a rela- lațiilor româno-etiopiene, precum și în probleme ale vieții internaționale. • (Continuare în pag. a 4 a}

Astăzi posturile noastre de radio si televiziu
ne vor transmite direct, in jurul orei 10.40, ceremo
nia plecării președintelui Consiliului Militar Adminis
trativ Provizoriu și al Consiliului de Miniștri ale Etio
piei Socialiste, locotenent-colonel, Mengisju lîaile Ma
riani, care a făcut, la invitația președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o vizită oficială în țara noastră.

Șase bărbați întind mîinile
ortacului lorTosif Guran, liderul sindical al minei Aninoasa, îmi vorbea, marți la vremea prînzului, despre șeful de brigadă Gheor- ghe Patrolea ' și ortacii săi, dintr-un frontal al sectorului IV. Despre bucuriile și necazurile lor. Abatajul este mecanizat de puțină vreme, oamenii n-au deprins toate tainele mînuirii combinei, n-au ajuns încă, la randamentele scontate, dar nu dezarmează, dimpotrivă merită relevate eforturile lor de a demonstra că și la Aninoasa, viitorul, și încă apropiat, aparține jelor moderne, de productivitate.Discuția noastră

foarte utila- înaltăDiscuția noastră a fost întreruptă de intrarea în birou a șase ortaci îm- brăcați în haine de lu- . cru, cu fețele abundent cănite de cărbune. Se vedea că veneau direct din șut. Cel de-al șaptelea, în costum de stradă, s-a strecurat stingher și a rămas în picioare, intr-un colț al biroului. Dinmeciului 
de fotbal 
Rijeka

• Cronica 
international 

N.K.

Aativitate intensă în secția mecanică a I.U.M.P.

.«
i

i

•i.vorbă în vorbă, am aflat motivul Dentru care s-au adresat președintelui sindicatului. Sînt membrii unei echipe de lăcătuși, _____________ _______semnaliști-cuplători și va- Din pricina lui, bineînțe- gonetari la puțul orb nr. Ies. Soarta lui nu le-a ră- -----------------------------—---- . mas ștrâină ortacilor din echipă. Vagonetarul Petru Prodan II, om de 40 de ani, cu trei copii, s-a sfă-■ tuit, la început,. cu Du- 6. Cel mai în virată din- mitru Botgfos. Apoi a1 trei ei, lăcătușul de revi- vorbit și cu ceilalți.■ zie Dumitru Botgrps, are de acum 51 de ani, mi se! pare purtătorul lor de ' cuvînt.’ — Am venit, tovarășe■ președinte, pentru ortacul dea în scris că va aban- ăsta al nostru, Mihai dona paharul, că se va Duma. I s-a desfăcut îndrepta și nu Va mai contractul de muncă din face nemotivate. Ne-amgîndit la el, repetă Petru Prodan II, pentru că și noi avem copii.Intervine vagonetarul Gheorghe Păruș, om de 38 de ani, cu doi copii. ' — La noi în echipă se cunoaște lipsa unui om, în doar avem posturi fixe.
Ion VULPE

avut niște necazuri, pe care le-a înecat în băutură. Un copil accidentat, apoi o vreme i-a plecat nevasta cu celălalt copil.
O lecție 
de omenie

— Am căzut de acord să-1 ajutăm cu toții. Să ne luăm în acest sens un angajament că-i vom . purta de grijă. Duma să
cauza nemotivatelor. La locul de muncă este foarte bun, dar cînd dă de pahar... Trebuie să-l a- jutăni, are nevastă și doi copii.Așadar, vagonetarul Mihai Duma, în ziua retribuției, se înfunda L. bufet, uita de copii și nevastă, a doua zi lipsea—__________ _ _ ________________ _de la serviciu. Cică ar fi (Continuare în pag. a 3-a)

( 'Oii ittț opinămI în cadrul unui specta- I col, care a avut loc ieri,
I
I
I
II

fie îmbrăcate în. huse. La înfrumusețarea în a- cest mod a claselor își vor aduce, bineînțeles, , „ - ---- , contribuția și părinții,m sala Palatului cultural, (C.D.). șoimii patriei din cele 6Lupeni talentulgrădinițe din și-au exprimat și pregătirea cultural-ar- tistică sub genericul celei de a doua ediții a Festivalului național „Cînta- rea României". (T.S.).♦--- —- -în ședința cu părinții, ce a avut loc la Școala1 generală nr. 1 din Petro- I șani, s-a luat inițiativa 9 ea băncile claselor să fie ^vopsite, iar totodată' să

♦---Ieri, la tulul din vut loc deosebită, solemn au fost carnetele de membru al organizației U.T.C. unui număr de 40 de tineri elevi și eleve de la Liceul industrial minier Petroșani. (T.V.).

Muzeul mineri- Petroșani, a a- o manifestare într-un cadru întruna te
I

na in
I

:!



Steagul roșu

l~a Urieani

Aprovizionare bună, exceptînd 
unele goluri la legume și fructeVolumul total aI mărfurilor alimentare și industriale desfăcute către populația orașului Urieani și localitățile aparținătoare «sie, pe primele zece luni ala anului, cu peste 2 jm I ioane' de lei mai mare «Leit cel planificat. S-au coalizat depășiri ale sarci- «ilor cantitative și valorice ^planificate în sectorul de alimentație publică, alimentar și nealimentar, precum și în cel de librărie, cu toate că pe anul 1978, față de anul anterior, au fost prevăzute sporuri substanțiale. înce- plnd din a doua parte a trimestrului Ill s-a manifestat o preocupare susținută pentru aprovizionarea unităților comerciale din «ona forestieră cu alimentele principale. Magazinele forestiere sînt asigurate în prezent cu 25 090 kg de cartofi; 2 500 kg de ceapă •— cu 1 000 kg mai mult decît cantitatea planificată —. 4 4tM) kg fasole, 1 000 kg iă’nă albă, 700 kg ulei și ttntură. 600 kg de pește să- irat. 480 kg telemea, 6 000 kg mălai și alte produse. S-a prevăzut și realizat, de asemenea, aprovizionarea c.i 36 de tone de cartofi. 5.5 tone fasole, 7 tone ceapă. 11 tone varză a consumatorilor colectivi — cantina I. M. Urieani și Casa de copii școlari. La unele sortimente cum sînt murăturile — asortate și varză murată —, ceapa, morcovii,, diferite conserve, cantitățile aprovizionate trebuie completați pînă la nivelul cptor stabilite baza studiului cererii consuni, perioada cantinei — în tineri nefamiliști —, ttectiVul Casei beneficieze de sis tente.Apreciind bune în domeniul aprovizionării populației. în general gi pentru perioada de iarbă, în special, recenta sesiune a consiliului popular 

ăl orașului Urieani a evidențiat și existența unor goluri în aprovizionare datorate nu atît inexistenței ^produselor respective, cît (deficiențelor de organizare 
și preocupare. Este vorba ide anumite conserve de jtearne, unele legume, bulion, roșii în bulion și alte jcîteva produse din dome- iniul alimentar, de sobe de încălzit, faianță, unele ser- 

pe studiului cererii de astfel ca pe toată iernii abonații majoritate și code copii să mese con-rezultatele

B (Urmare cta pag. 1}asupra realizării planului itoli'i cum ar fi neaprovi- hienarea cU vagonete goale 
a brigăzilor. La acestea s-au mai adăugat : o com- <bină de abataj blocată de 
la ora 22 La oi-a 3,30, defecțiuni la unele transportoare T.P.-2 și o surpare — de dimensiuni reduse, ’adevărat — dar totuși sur- gjare, intr-unui din abatajele minei.— In ultima vreme ne- funcționarea cSi-espunzatoa- re a' benzilor a condus la rierealizarea vitezelor de avansare — ne spunea inginerul șef al minei, Miron Mebedea. Și, odată cu ne- realizarea vitezelor de a- rvansare, apar presiuni excesive în abataje, se „beto- ®ează" transportoarele, iar susținerea metalică ~ individuală intră în vatră. Părerea mea este că benzile nu funcționează normal datorită unei slabe întrețineri a acestora de către personalul electromecanic. ȘTotodată, greutăți ne pricinuiesc și garniturile, de islabă calitate, pentru susți- 
inerea metalică individuală 

confruntăm cu realita- ziua de 23 magazinul din centrul orașului cărui gestionar este Ni- Unitatea

vicii de masă din porțelan, vopsele de ulei (anumite culori), unele confecții.Am căutat să aceste aprecieri tea, vizitînd în noiembrie a.c. C.L.F. al colae Preoteasa, 
dispunea și oferea cumpă
rătorilor cartofi, ceapă, morcovi, mere, fasole uscată; fulgi de fasole, murături, conserve și... cam afrt. Lipseau varza albă și roșie, țelina, pătrunjelul rădăcină, usturoiul, ouăle. Cau
za am aflat-o consultînd

borderoul de . comenzi unității. alAm aflat astfel că din comanda făcută pentru ziua de 20 noiembrie, spre exemplu, magazinul a primit numai cartofi și morcovi. Nu i-au fost onorate cantitățile solicitate de roșii de seră, ceapă arj>a- gic, gutui, usturoi, țelină, păstîrnac, praz, castraveți de seră, dovleac de copt, pastă de tomate, roșii în bulion, bere etc. Unitatea de legume și fructe - din cartierul Bucura —, vîn- zător Mihai Calotă —, coși aprp- de cea din avea în patro- negre, rest...în în- apro-
ordonată și, deci, vizionată tot i centrul orașului plus față de. unitatea natoare ouă, ridichi gulii, păstîrnac. In Se confirmau astfel tregime problemele vizionării discutate în sesiunea consiliului popular, concluziile desprinse cu privire la activitatea unităților de legume . și fructe din oraș, iar una din a- cestea se referă la nerea- lizarea unui volum de vîn- zări în acest sector pe 10 luni de aproape 300 000 lei. O altă apreciere făcută în același cadru : „conducerea C. L. F. Petroșani nu s-a preocupat suficient de redeschiderea unității de legume și fructe din cartierul Sterminos, această unitate stînd închisă de circa' un an de zile".
și numărul redus al venti- lelor de ceeași nerul nic al Bivolaru, rîndul său, defecțiuni 

schimb pentru a- susținere. Ingi- șef electromeca- minei, Dumitru ne spunea, la ., vizînd aceleași din ziua de 4
Realizări care confirmă 

posibilitățile
decembrie : „Necazurile cu benzile au fost pricinuite de apă, apa rezultată din spălatul galeriei de la o- rizontul 300. Banda 4 a fost înecată de materialul deroeat pentru că la banda colectoare a planului Lițean nu a fost plasat un om. Benzile au stat, în schimb, combina și transportoarele au mers, dever- șînd materialul pe banda oprită pe oare, așa cum ziceam, a înecat-o“.Peste ultima afirmație nu putem trece fără să punem o întrebare •

— Nouă — spunea vîn- zător.il Marin Păun —, nt'-ar conveni sa avem marfă din abundență pentru că sîntem plătiți după vinzări. Ș;iu că director cupă de nităților ninoasa, ce depozitele nu rează eomenzile ? am avea marfă, liza și vinzări

tovarășulCosma se preo- aprovizionarea u- din Urieani și A- dar nu știu de ne ț am maispre mulțumirea populației și a noastră.Bineînțeles ! Mai relevăm eă venind de la Urieani și aruneînd o privire pe sortimentul de produse de care dispuneau unitățile C.L.F. din Petroșani am constatat eă acestea desfăceau roșii de seră, pastă de tomate, varză albă și roșie, mere ceva mai frumoase și alte produse care nu se găseau la Urieani, Așa stînd lucrurile, este oare necesar să amintim conducerii C.L.F. că trebuie să se preocupe mai mult, mai concret și eficient de aprovizionarea unităților din Urieani c-u legume și fructe. Nu, nu este vorba de o preferință, mai degra
bă de înțelegerea unei o- bligații, localitatea fiind una dintre cele mai periferice ale municipiului, fără piață liberă, aprovizionarea locuitorilor, ei fiind asigurată pe tot parcursul anului de unitățile de legume și fructe.

T. VRlNCEANU 

Vinovatul a plecat aparatele 
au rămas nereparate

Două sesizări trimise redacției, una purtind sem
nătura lui Gheorghe Anghel și cealaltă a lui Ion 
Ciulavu, ambele la adresa unității nr. 25 de reparații 
radio—TV, aparținînd cooperativei „Deservirea" Lu
peni, ne-au determinat să ne deplasăm la Vulcan. 
La atelierul cu pricina am aflat că loan Ungureanu, 
meseriașul în cauză, nu mai lucrează aici și nici mă
car în cadrul cooperativei. Am încercat totuși să 
elucidăm lucrurile cu tovarășul Sabin Ghezvaiy, 
ponsabilul unității, de 
atelier. Discutind cu cele 
pe scurt ce am aflat.— Fostul meu coleg a luat, e drept, pikupul toavarășuluj Gheorghe Anghel la reparat. Pentru a-1 pune la punct a solicitat clientului să procure 4 tranzis- toare necesare reparației.

Nu se puteau, oare, monta 
interblocaje care să acțio
neze asupra fluxului de 
transport în momentul o- 
pririi accidentale a ben
zii ?Deci, ziua de luni, 4 decembrie, a scos în eviden

rezerve de a activității, defecțiunile
ță, așa cum mai menționam, și alte îmbunătățire tocmai prin care au apărut.-— In acest sens, al eliminării acestor defecțiuni, am demarat unele măsuri, unele acțiuni de prevenire a avariilor sau mai bine zis a opririlor accidentale, nedorite — ne relata directorul minei, ing. Dumitru Opriș. Covorul . benzii nr. 3, care avea peste 37 de capsări și de aicj foarte multe probleme de întreținere, a fost înlocuit com-

• |U r m o r » dm BOg |)

ono- Dacă rea- mari,
»s» cartierul Visroza din Lupeni se construiește o 

nouă centrală termică ce va alimenta cu apă caldă 
și căldură noile blocuri din cartier.

geamurile, frigul nu mai consti- o problemă pentru sau cel puți» nu atît să ne stînjeneaseă. mult, în foarte multe sobe

Pe urmele unor scrisori

res- din iatădin pfe-

plet. De asemenea, tronsoane care însumau peste 25 la sută din lungimea totală 
a benzij nr. 2, care avea 14 capsări, au fost înlocuite. Acțiunea continuă vom începe, înlocuirea cauciuc la de1.

oameni luna ..încheiat-o
benzilor calificați, noiembrie la nu re-

Se poate lucra pe șantiere?luat măsuri a tuturors-au dere lucrindu-se în prezent numai la interioare și la izolarea planșeului superior, încălzirea se face tot pe bază de sobe. Maistrul Ilie Catilina ne asigură că în cîteva zile vor fi terminate lucrările, Ia centrala termică, introdueîndu-se căldura în ambele blocuri.Și pe șantierul din Vulcan, unde se lucrează din plin la recuperarea restanțelor înregistrate în predarea apartamentelor, am întîlnit o preocupare deosebită pentru crearea condițiilor optime de lucru în sezonul rece. La ambele blocuri ce se construiesc în paralel — IA și 3 B1

de închi- spațiilor,

pricina foarte au fia-
— Explicația ?— Pikupul cu lucrează în regim dinamic și deci nu bilitate, iar tranzistoareleGC 520, deși originale, nu asigură o funcționare de ■minim 3 Iun; cît avem obligația să dăm garanție.— Dacă nu rezistă, de ce le-a mai solicitat clientului ? în atare situație, omul a cheltuit bani in mod inutil.— Da, așa este. Piesele nu sînt ieftine. Cele patru GC-urj au costat 320 lei. Noi putem să reparăm pikupul cu condiția ca tovarășul Gheorghe Anghel să renunțe la termenul de garanție deoarece, în oaz de o nouă defecțiune, nu avem alte piese de schimb, în ceea ce privește case to- . fonul tovarășului Ion Ciu- lavu, a fost reparat, dar după două zile a fost readus la atelier deoarece nu mai merge ca înainte. Deși termenul de garanție se prelungește cu perioada în care aparatul se află în atelier, totuși cele 60 de zile de garanție au fost depășite.— Fiindcă sînteți nou în postul de șef de unitate, cu ce neajunsuri vă con-

Cînd va cînta cucui ?atîtea insistențe, și de afirmația cum că probabil s-a scos vreo piesă din meșteșugarul i-a prompt :— Doamnă, m-ai și nu am chef să-l Să nu mai venițiun ceas la mine la reparat.Oare așa trebuiecedeze un lucrător rator cu clienții ?

O altă scrisoare, semnată de Maria Vrăncianu din Lonea. Autoarea ne relatează că a dus la reparat, încă din 25 august a.c., la atelierul de cesornicărie din Petroșani, al cooperativei „Unirea", un ceas cu cuc. De atunci a fost în fiecare săptămînă să-și ia ceasul reparat, dar zadarnic. Ultima oară a fost în noiembrie. Supărat de
Din cele relatate mai sus reiese că Ia 

cooperative din municipiul nostru mai sînt neajunsuri 
în ceea ce privește operativitatea efectuării lucrărilor 
în unele secții, a calității lor, în procurarea pieselor 
de schimb (îndeosebi la radio și TV), în atitudinea 
față de solicitanți, deficiențe ce vor trebui înlăturate.

D. CRIȘAN

27
ambele

DECEMBRIE 1971

Serbările „Scîntelî 
tineretul* 1

e încheiat, camerele de la toate nivelele sînt închise, au fost puse deci tu ie noi, cît Mai camere am introdus pentru încălzire, pînă cînd se va face racordul la centrala termică".Cît despre locurile unde se descarcă materialele , care se rulează pe șantier, s-au luat măsuri de protejare împotriva înghețului, oa de altfel și la lucrările de glisare în eofraje mata- lice, a căror izolare se face cu vată termoizoian- tă. Alăturat, la blocul 50 A, unde se lucrează la finisarea ultimelor două tronsoane, de asemenea, 

fapt singurul meseriaș 
două scrisori pe masă,— După cite rezultă scrisoare, omul a adus : _ sele cerute, dar pikupul tot nereparat a rămas.— Așa este, deși efectuarea lucrării nu necesita prea mult timp.

_ '' ă Și după aceea, covoruluibanda nr.Vom căuta să evităm în viitor capsarea și vom recurge -numai la vulcaniza
re, care este mai trainică. Totodată, căutăm să ne completăm efectivele _ pentru manipularea ’ ;’~~cu Deși n-ani plan' și prin urmare sîntem mulțumiți cu zultatele obținute, cu toate că producția extrasă a crescut față de lunile precedente, nu depunem „armele", ea să spun așa, ci ne vom mobiliza și mai puternic. Trebuie să ne re
alizăm sarcinile de plan.

P. S. Ieri, 5 decembrie, mina Livezeni și-a realizat sarcinile de plan în proporție de 112,3 la sută, cu o productivitate a muncii în abataje, superioară planului, cu 2,6 tone/post.

Luni, 11 decembrie la Casa de cultură Petroșani și Palatul tura! Lupeni se vor fășura Serbările tineretului" pârtiei panților tradiționale vor aha. invitați, Dorn Stănculescu, Mircea Florian, Benedict Popescu, Zoe Alecu, formația de. muzică pop „Progresiv T.M.“, grupul umoristic „Reflex", cunosculii interpret ai cîntecului popular Dumitru Fărcaș, E- lena Merișoreanu și Gheorghe Turda, poeții Nicolae Dan Fruntelată. Neculai Stoian, precum și actorii Geo Costiniu și Gheorghe Paul Avram. (T.V.).

a.c., din cul- des- „Scînteii .In mijlocul la aceste serbări se în calitate de Tudor Gheorghe,

■— s-au luat toate măsurile de a se lucra în spații închise. „Deși noi nu putem, deocamdată, introduce încălzirea în apartamente, întrucît nu sînt rezolvate toate problemele la punctul termic, arăta maistrul principal Dumitru Ciobescu, ne-am procurat sobe și avem asigurată încălzirea în toate camerele unde se lucrează Ia interioare. Materialele pe care le aducem de la stația de preparare a betoaneter nu sînt depozitate în șantier, .expuse înghețului, ci le folosim imediat, direct din mașini. Evident, mai sînt și locuri în care protejarea împotriva frigului nu s« poate face, potrivit cerințelor, dar foarte puține".
fruntați și cum vedeți remedierea tor ?— Problema problemelor rămîne cea a pieselor de schimb. Noi, în atelier, a- vem obligația ca în termen de 5 zile să constatăm defecțiunea și să înaintăm comanda pentru piesele necesare. Trec însă uneori și două luni fără să le primim, așa că atunci cînd aparatele se află în termen de garanție ne vedem puși în ' situația de a da 
negație, în vederea schimbării lor. Deci operativita- . 
tea reparațiilor depinde și 
de noi.Mergînd pe firul problemei am aflat că președintele cooperativei a promis că aparatul va fi reparat așa incit să funcționeze bine.P. S. In timp ce toți oamenii muncii sînt angajați plenar în economisirea e- nergiei electrice, din tavanul atelierului de reparat . 
aparate de radio și televizoare nr. 25 din Vulcan iradia lumină în mod inu- zîua în amiaza mare, de wați, masa de 0 lampă se putea optime.
ții,de la bec de 200 cu toate că pe reparații se afla la a cărei lumină lucra în condiții Fără comentarii !

ceas, replicatplictisit repar, cu nicisă pro-coope-

z%25c4%2583tor.il
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Oameni care onorează titlul de miner
Un tînăr se afirmăvz
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Deși abia a împlinit 25 de ani, de două luni a preluat conducerea unei brigăzi din sectorul I al I. M. Vulcan. Timpul are pentru el două coordonate principale — munca și învățătura. Intr-un autobuz ce ducea schimbul acasă am reușit să aflu gîndurile și preocupările acestui om, care este cel

lucrat ajutorvreo-
lificată. Apoi am ca vagonetar și miner.— Te-a încercat dată regretul ?— Nu. Satisfacțiile nu-mi dau voie să regret ceva. în prima lună de cînd am fost numit șef de brigadă am dat un plus de 324 tone cărbune. ________ .... . Urmez cursurile la Insti- mai tînăr șef de briga-Mijtul de mine, secția sub- dă de la I. M. Vulcan —• minerul Gheorghe Colda.— Cînd ai optat pentru minerit ?— în 1974, adică imediat după terminarea Liceului industrial minier Petroșani.— Nu înaintea liceului?■— Nu. Ca orice tînăr al țării noastre aveam dreptul să-mi propun orice meserie sau profesie după terminarea liceului. De ce să nu recunosc că mi-am făcut multe proiecte< de viitor. Am rămas însă în Vale unde am copilărit. Pină la urmă m-am hotărît să devin miner. Pentru a învăța meserie a trebuit să fac întii muncă neca-

ingineri-mine și aceasta . îmi dă posibilitatea să-mi perfecționez pregătirea.— Cum te-au primit minerii mai vîrstniei din brigadă ?— Cu încredere. Sînt în brigada pe care o conduc oameni de 48-50 de ani, pentru care mineritul reprezintă o viață. Dacă faci dovada că ai învățat ceva, că știi meserie, știi să organizezi lucrul, ești pe deplin asigurat de stima lor.— Cum crezi că se poate afirma un tînăr care și-a ales drept Ioc de muncă mina ?— Muncind. în nici un caz nu eschivîndu-se sau vizînd locuri mai „călduțe", mentalitate că dacăde muncă'Există oai

EB

terminat liceul minier ml poți fi decît specialist. Nu poți fi specialist dacă mintea nu ți-a dat imboldul să cunoști cît mai mult.— Trebuie să ai curaj., să fii brigadier la 25 de ani ?— Bineînțeles. Dar cu o precizare. Curajul ți-1 dau numai cunoștințele pe oare ești stăpîn, la care se adaugă experiența muncii.-— Crezi că le ai ?— Le îmbogățesc fiecare zi, suficient ea nu am teamă.Ne apropiem de ultima stație de autobuz. Gheor- ghe Colda se pregătea să coboare. îj priveam, chipul tînăr peste care mina a lăsat definitiv amprenta tenacității și a bărbăției, care l-a învățat că afirmarea înseamnă muncă neobosită.
Gheorghe POPESCU
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Degradarea 
mărfurilor 

a fost evitatăEra în jurul orei 17. In stația de autobuz din centrul orașului Petroșani, lume multă. Deodată, atenția călătorilor care așteptau autobuzul de Petrila a fost atrasă de un jet de apă ce țîș- nea din chioșcul ce aparține de bufetul „Zori de zi". Apa amenința să distrugă produsele ce se aflau în chioșc. Renun- țînd la autobuz, un tînăr de vi-eo 25 de ani a alergat la bufetul „Zori de zi“.— Veniți repede că la chioșc s-a spart o conductă.La puțin timp, tânărul s-a întors împreună cu o femeie în halat alb care a deschis ușa chioșcului, învîrtind un ventil, inundația â fost oprită, ier mărfurile salvate de la degradare. Faptul în sine nu este deosebit. Tînărul Ion Florin., lăcătuș la preparația din Coroești, a dat dovadă însă de responsabilitate pentru evitarea unor pagube din avutul colectivității.
Petru GĂINA, 

corespondent

Lumea cuEra femeia îmbrăcată în negru. O rochie de mătase neagră îi strîngea trupul. Părul lung, despletit, negru ca smoala, i se legăna în valuri, pe spate, strîns doar la rădăcină de o panglică 
neagra. Pășea rar — parcă nu mergea pe picioarele ei. Trupul ei plutea între pereții strîmți ai străzii albe — o pată neagră într-o mare de sori. Mergea așa, nespus de frumos și de tandru femeia în negru, nestingherită de nimeni și de nimic.Apoi —- glas de bărbați tineri. Și rîs de bărbați fără barbă încă. Veneau în susul străzii sporovă- ind, hlizîndu-se, glumeți. Erau îmbrăcați în „blugi", „purtau bluzițe11, țesute des, să nu pătrundă aerul curat prin ele și să nu le răcorească trupurile transpirate. Se opriseră stană, aținîndu-i calea. Stăteau într-o poziție caraghioasă, numai uimire și batjocoră, și se uitau la femeia în negru.— Ți-a murit berbantul ? ! a rîs cel înalt.

a! ti ochi->— A plecat în nai gagiul ? se hlizea mijlociul.Cel mic nu spunea nimic. Uimit îi privea pe rînd, pe fiecare.— Faceți loc, să treacă ! s-a răstit el.Cei doi se porniră pe un rîs drăcesc. Cel mic, sta și-i privea ; nu-i înțelegea.— Ce-ați găsit de vă mînziți ? ! Dacă i-a murit mama, ori tata ? S-ar putea să vină de la cimitir, unde a sădit flori. Poate...Deodată rîsul le muri pe buze. S-au întors să privească din spate femeia. Ar fi dorit să se uite și ea peste umeri. Era departe de ei, și rîsul lor îi strîngea inima. Lor Ie părea rău de ce făcuseră, dar era târziu. Ar fi privit-o acum cu alți ochi. Femeia în negru se pierdea tot mai mult și mai departe plutea pe strada îngustă și plină de sori.Porniseră și cei trei bărbați tineri pe strada albă. Dar nu mai erau ei, de la început.
Dumitru Dem IONAȘCU

• (Urmare din pag. i)Duma e un muncitor foar
te bun, cum rar se află. Păcat că are viciul beției. Nimeni nu-i cere să nu «nai pună băutură în gură. Dar să știe să cumpănească, să • bea cu măsură, nu să se lase „judecat11 de alcool.— Serviciul e servici, și casa trebuie să fie casă, conchide lapidar un alt ortac, Ion Bunea.—• La avans și lichidare, cel puțin pentru 5—6 luni, pînă ne recîștigă încrederea, să vină soția să-i ia banii. Dar să nu care cumva să facă vreo prostie... își dă cu părerea semnalis- 
tul Constantin Oltean u, -bare a văzut multe în viață, numai la mină lucrează de 22 de ani.— Așa-i. Să-i mai spunem încă o dată ce pierde pentru o nemotivată : bonul de cărbune, alocația 

pentru copii, chiria și al' tele. De fapt suferă nu numai Duma, ci toată familia lui, își susține ortacii Augustin Banc, cel care la 31 de ani e tată 
a trei copii.
Șase bărbați întind 

mîinile ortacului lor
Mihai Duma ascultă spășit judecata ortacilor săi. Apoi îndrăznește.— Dacă mai fac o singură nemotivată, nu mai pot da ochi cu nimeni. Nu mai am curajul să intru pe poarta minei.. îmi iau lumea în cap...Iosif Guran cumpănește îndelung. Intr-adevăr, numai o simplă măsură admi

nistrativă nu poate îndrepta, uneori, un om. Dar cînd colectivul de muncă își ia un angajament în scris că se va strădui să-l readucă pe calea cea bună, șansele. sînt, evident, mai 

mari. Astfel de cazuri a mai întâlnit la mina Ani- noasa, de cînd e președinte al sindicatului. Și, de cele mai multe ori, ortacii, cu „măsura inimilor lor" au reușit. Forța colectivului de muncă, prin înalta lecție de omenie, și-a spus întotdeauna cu- vîntul. Așa că Iosif Guran îi asigură pe ortacii lui 

Duma de sprijinul său. Le cere angajamentul lor scris, ca și pe cel al lui Duma, pentru a le prezenta secretarului de partid, conducerii minei....Marți, la vremea prîn- zului, am participat la cea mai frumoasă „ședință" din viața mea. Fără înscrieri la cuvînt, dar fiecare dintre cei șase ortaci au pus umărul la reabilitarea colegului lor de muncă, ale cărui „isprăvi11 de pînă a- cum le afectau munca, dar mai ales îl duceau de rîpă ca om, îi distrugeau, poate, căminul. De acum, Mihai Duma are obligația morală de a răspunde încrederii pe care j-au acordat-o cei șase ortaci, de a fi la înălțimea angajamentului ne care și l-au asumat. Vei fi în stare, Mihai Duma, să răspunzi prețuirii de care te-ai bucurat, chiar atunci cînd erai căzut în greșeală ?
Unul din veteranii meseriași ai atelierului elec

tromecanic de la I.M. Uricani, strungarul Emil Dără- 
muș într-un consult profesional cu maistrul de ate
lier Traian Nan.

Foto : I. LICIU

••••••••••••••••••••••••••••••a••••••••••*ii primiseră, mndcâ era tînăr și zicea că vrea să muncească, să-și facă o meserie, la căminul de n.e- familiști om strada Vîsco- zei. Avea așternuturi curate, liniște, de fapt tot ce-și dorea, fără a plăti măcar ceva. Și Aurel Mă- rănduc s-ar fi putut gîndi să pună ceva bani la o parte, să aibă rnai tirziu. Poate îi și trecuseră prin minte asemenea idei, dar, din păcate, ar fi vrut să facă „economii" pe seama averii obștești. A făcut rost de o legătură de chei și a dat iama în camerele nelocuite, de unde a înșfăcat patru covoare de iută, cinci cearșafuri și două di- ? fuzoare. L'e-a îndesat în- î J tr-un geamantan, pe care j •' l-a aruncat apoi pe fereas- 
f tra spălătorului. A coborît, poate fluierînd, scările căminului, avea, vezi bine, chef de plimbare..., ' într-o altă zi, un locatar al căminului constată cu stupefacție, că, din camera lui, încuiată, i-au dispărut un sacou, o scurtă de fîș, cutiile de șah și table. Hoțul a fost repede descoperit. Mare î-a fost mirarea păgubașului cînd

Cînd nepăsarea dospește... fapte antisocialei-au fost aduse lucrurile înapoi, dar mai ales cînd a aflat că hoțul este tocmai colegul său de cămin, Aurel Mărănduc, în vîrstă de 19 ani....Nici „iarba fiarelor11 nu-1 va mai scăpa, pentru o vreme, de acolo, unde a ajuns datorită vinovăției de a crede în „infailibile" operațiuni de sustragere a bunurilor altora, cu scopul de a se pricopsi. Or, asemenea pricopseală, mai bine lipsă.Petru Muntean este doar cu un an mai tînăr. Dar biografia sa, edificatoare prin fapte reprobabile, cuprinde aventuri mult mai „palpitante11. A ales o cale greșită încă din adolescență. In speranța că se va îndrepta, reprezentanții legii, acționînd cu multă răspundere și omenie, l-au internat într-un centru de reeducare a minorilor, unde s-a calificat ca frezor. După „stagiul" de reeducare a lucrat doar yreo două luni la I.M.U.M. 

Medgidia, apoi „plictisit" subit s-a îndreptat spre mina Bărbăteni, unde muncea un frate de-al Iui, Fierea. Trebuia să facă instructajul, îl începuse chiar,- dar, năravul din fire..., a ochit biroul administratorului de la cantină. S-a reîntors noaptea, a spart un gemuleț, a cotrobăit prin sertare, a profitat de neglijența administratorului care lăsase acolo cheile de la fișet, din care a înșfăcat 10 001 lei. Și-a dat seama că lăsase urme, în aceasta constau remuș- cările lui, a vrut să dispară, mai ales că Florea i-a tăinuit furtul, ba chiar, cu „prețul11 tăcerii — vreo 5 000 de lej și-a cumpărat o scurtă velurată, ceas de mină,. pantofi, material pentru pantaloni — peste noapte devenise un adevărat lord. Petru Muntean crezuse că, prin dispariția sa din Lupeni, autorul furtului va rămîne nedescoperit. Amarnic s-a înșelat. 

lucrătorii de miliție I-au descoperit la Craiova, unde comisese alte matrapaz- lîcuri.Aurel Mărănduc și Petru Muntean sînt doi ' tineri, care, fie datorită lipsei de îndrumare sau unei atrofieri a conștiinței au apucat-o pe căi greșite. Prin comportarea lor, in contradicție flagrantă cu legile țării și normele eticii noastre socialiste, ei au atentat la adresa averii obștești, lată de ce nu putem rămîne indiferenți, cind se întâmplă astfel de fapte reprobabile. Dar, înainte de a condamna, un sănătos principiu moral ne îndeamnă că e mai bine, mai ușor să previi. N-am prezentat isprăvile lor în dorința de a le oferi cititorilor noștri întâmplări „picante". Dimpotrivă, ne gîndim că. în cazul celor doi, colegii de muncă, de cămin, membrii organizațiilor de tineret de Ia unitățile în care lucrau sau voiau să se încadreze 

ar fi trebuit să le acorde maf multă atenție. Ș; nu numai la locul de muncă, ci și în viața de toate .zilele, să se intereseze de greutățile sau necazurile lor. Să le cunoască preocupările și principiile morale care le guvernează conștiința. Mai ales că era vorba de tineri care au la activ fapte antisociale. Poate Aurel Mărănduc și Petru Muntean și alții ca ei ar fi venit, într-adevăr, cu gîndul să muncească. Cum i-au ajutat prietenii, tovarășii lor de muncă să uite tristele capitole din biografiile lor, cum i-au îndemnat să cunoască adevăratele valori morale, care sînt prețuite de societatea noastră ? Ce îndemnuri le-au adresat ? I-au atras cumva în sfera lor de preocupări, le-au testat nivelul cunoștințelor politice sau profesionale ? Fiindcă se știe: un „rebut11 total în viața socială nu există decît dacă individul certat cu legea este lăsat, 

din nepăsarea sau comoditatea celorlalți, să greșească în continuare. Dimpotrivă, printr-o adecvată, atentă și cuprinzătoare muncă de educație, asemenea „oi negre" pentru moment pot redeveni oameni adevărați, care pot fi priviți apoi cu nădejde de colective de muncă, de oamenii care manifestă într-adevăr preocuparea de a-i integra în mijlocul lor.Iată, acum cînd Aurel Mărănduc și Petru Muntean se află în situația de a da seamă pentru faptele lor, cîteva întrebări, de-acum tardive, în aceste cazuri, dar pe care, mai bine mai tirziu decît niciodată, trebuie să și le pună foștii colegi de muncă sau de cămin ai celor doi tineri. Pentru ca, altădată, în situații asemănătoare, să știe cum să procedeze, să readucă în matca omeniei și cinstei pe cei oare, din întâmplare sau chiar cu premeditare, au greșit o dată în viață.
Ion VULPE 
cu sprijinul 

căpitanului de miliția 
Emil C1MPEANU



Steagul roșuVizita în țara noastră a locotenent-colonelului Mengistu Haile Maria] 11
• [Urmară din pag. I)colaborării și înțelegerii intre națiuni.Cei doi președinți au Bbordat, de asemenea, aspecte principale ale tualității politice interna- ~ " deose-pro- zone- care două

, a necesitatea [înseninării climatului politic din Africa, a soluționării pașnice, cu respectarea independenței și in- [itegrității teritoriale, a problemelor complexe e- otisțente pe continent, probleme create de îndelungata dominație colonia
lă, a întăririi unității și solidarității popoarelor africane la lupta [imperialismului, lismului și r.: râului, pentru independenței pentru emancipare economi” 
că și socială, pentru o ,viață liberă și demnă. Au țost reafirmate solidari
tatea militantă a României și Etiopiei cu lupta popoarelor din Namibia 
și Rhodesia, precum sprijinul lor activ 'de lupta populațieiRepublica împotriva de apart-

ționale. O atenție < toită a fost acordată Ulemelor specifice lor geografice în sînt situate cele țări. In acest cadru, fost reliefată i._—:

de încordare care mai dăinuie în diferite zone ale globului, pentru realizarea dezar-’ mării, pentru crearea u- nuj climat de securitate și ac- largă cooperare internațională.S-a apreciat că rezolvarea marilor probleme a- le contemporaneității impune participarea activă a tuturor statelor, un rol de seamă revenind țărilor în curs de dezvoltare, țărilor nealiniate, care constituie marea majoritate a omenirii.A fost reafirmată tărîrea României și

șl ^'conflict țiopiei de a acționa, în Tstrinsă conlucrare cu țările socialiste, cu toatefprțele revoluționare și iubitoare de pace pentru continuarea și consolidarea procesului destinderii, pentru instaurarea unor relații democratice între state, pentru lichidarea fenomenului subdezvoltării și făurirea u- nei noi ordini economice mondiale, întemeiată pe deplină egalitate și echitate, pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte, a unei lumi 
■ a colaborării și prieteniei între națiuni.ho-E-

împotriva colonia- neocolonialis- i asigurarea naționale,

ti față ma-

Vizitarea Combinatului petrochimic 
de la Brazi și întreprinderii 

1 Mai“ din Ploiești»»În cursul după-amiezii de miercuri, președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu și al Consiliului de Miniștri ale Etiopiei Socialiste, locotenent-eolonel Mengistu Haile Mariam, și persoane oficiale etiopiene care îl însoțesc, au vizitat Combinatul petrochimic de la Brazi și Întreprinderea „1 Mai“ din Ploiești.* împreună cu șeful statului etiopian s-a aflat tovarășul Manea Mănescu, prim ministru al guvernu- , lu.i ~tul petrochimic,^oaspetele a fost salutat de pre-

județean — Prahova, Cîrcei, care a adresat etiopian bun venit. Adrian Stoi- al ministru- chimice. în

tului etiopian manifestă interes față de preocupările colectivului Combinatului pentru capacităților de și modernizarea nentă a proceselor logice. în cadrul țiilor se relevă că ritatea complexelor Ihsjtalații, care intră încomponența combinatului, sînt mânești,

dezvoltarea producție perma- tehno- discu- majo-

lorilor do mașini toni. Gazdele că perfor manetele lațiilor de foraj

Iar Ion șefului statului un călduros Era prezent ca, adjunct lui industrie; întîmpinare au venit membri ai conducerii unității, numeroși petrochimiști care au făcut șefului statului etiopian o primire prietenească. Un grup de tineri au oferit poporului etiopian chete de flori.Directorul Combinatului, Alecu Popa, a prezen- .profilul unității care sosirea în^Combirta-^r^tlizează o largă gamă ’ de'"’produse petroliere și petrochimice, valorificînd

țjoritare dinSud-Africană politicii rasiste, beid.t în timpul convorbirilor 
a fost, subliniătăj de asemenea, necesitatea intensificării eforturilor pentru stingerea focarelor, ședințele Consiliului popu- superior țițeiul. Șeful sta- . . ■■

Solilor
bu-

rodul, gîndirii ro- performanțele tehnice superioare ale gregatelor de acest fiind apreciate și în țări unde acestea ționează curs de apoi Ia formareroliză ale combinatului, unde atenția oaspeților este reținută de gradul î- nalt de automatizare al acestor instalații, care a- sigură o mare productivitate, de o serie de produse petrochimice cU superioare. Oaspeții interesează cum este organizată duejia ca și cadrelor.S-a vizitat prinderea „1 țiile de bază ful statului interesat de le unor utilaje metalurgiei, chimice și miniere, se realizează aici, o înaltă apreciere tații creatoare a

a- gen alte func- . sau se află în montare. S-a mers instalațiile de re- catali.tică și pi- ale atenția
calități 

se de modul pro-de pregătireaapoj între- Mai". In sec- ale uzinei șe- etiopian s-a performanțe- destinate industriei 
care dînd capaci-construc-

ploieș- in formează insta- purtînd marca întreprinderii „1 Mai“ au evoluat continuu, permițînd săparea unorsonde pînă la adîncimea de 10 000 de metri. Ele sînt deja cunoscute în peste 30 de țări ale lumii, unde se exportă în curent.La sfîrșitul vizitei, peții au asistat la o monstrație de . ridicare și coborîre a unei instalații de foraj pentru dîncimi pînă la ț 6 000
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PETROȘANI — 7 iembrie : Reyanșa ; publica : O fată aproa- I pe cuminte ; Unirea : ' Ghinionistul.PETIHLA : FiulPalide.LONEA : Cei tru din fotografieiANINOASA:cină.VULCAN : Al jurămînt, seriileLUPENI —Aventurile luiJuan.URICANI : Haiducul cu ochii ca stelele.

Fețeipa-
Ul limatreileaLII.Cultural :Don

I

I 
I 
I

.. ii*’ a-„ - . . de .^ metri, distinsă cu meda- lia de aur la numeroase competiții internaționale pentru nivelul tehnic randamentul înalt în -ploatare.Vizita înalților soli poporului etiopian în ceste unități din județul constituit un bun de a cunoaște în direct experiența și lizările României liste pe calea zării, pretutindeni saluțați eu căldură, deosebită cordialitate, prietenie.In aceeași zi, statului etiopian și soanele care l-au în această vizită s-au reîntors în Capitală.

10,40 
di-

și
ex-

ai 
a-econotnice Prahova a prilej mod rea- socia-industriali- fiind cu , cușeful

per- însoțit
I 
I 
I
I

TV, 
în jurul orei 

“ Transmisiune 
rectă de la Aeroportul
Internațional Bucu- 
rești-Otopeni : Ceremo
nia plecării președinte
lui Consiliului 
Administrativ 
vizoriu și al 
lui de Miniștri 
piei Socialiste, 
tenent-colonel 
tu Haile Mariam, 
a făcut, 
președintelui 
cii Socialiste 
tovarășul 
Ceaușescu, o 
ficială în țara noastră.17,00 Telex. 17,05 Te- leșcoală. 17,25 Curs de limbă rusă. 17,45 Melodii populare. Campionatul de handbal România — Transmisiune de la Bratislava. 19,05 Film serial pentru copii : Sindbad marinarul. .Episodul 16. 19.30Telejurnal, 19,50 mentariul zilei. Ora tineretului.

Militar 
Pro- 

Consiliu- 
al Etio- 
!, loco- 

Mengis- 
care 

la invitația 
Republi- 

România, 
Nicolae 

vizită o-

18,00 mondial feminin : Olanda, directă

I

I
I
I
I

Co- 20,00 20,50 Melodii celebre din filme, operete, musical- Uru 21,15 Din cartea naturii : Poteci de munte. 21,55 Poeții cînta patria. 22,15 Telejurnal.
PRONOEXPRESRezultatele tragerii Pronoexpres din 6 decembrie 1978 :Extragerea I5 31 11 1 Extragerea a Ha43 4 21 35 30Fond: 894 627 leiReport 245 538 lei
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În prima manșă a „Cupei Balcanicei 

DETAȘARE LA LIMITA 
Jiul Petroșani — N. K. Rijeka 1-0 (0-0). N.K. Rijeka — nume de ^Grecia), calificîndu-se ast- rezonanță în fotbalul iu- " - - • - - - - -goslav, de fapt inițialele . . _____.clubului profesionist în- mată în două manșe, feri scamnă Fotbal club, aedul de naștere al acestei [grupări sportive este da- itat în 1946. După cum 
ne declara vicepreședintele Clubului Slavko Grjincici 'fotbaliștii în echipament i Complet alb, sau com- ■plet albastru, au pendu
lat deseori între primele 
'două ligi ale soccerului [iugoslav, în ultimii ani irnpunîndu-se pe firmamentul celor mai bune e- chipe din țara vecină prin performanțe deo- — clasarea pe lo- în campionatul na • două ediții cîșțigarea

fel, alături de Jiul Petroșani în finala progra-

cîteva sebite cui V țional, cutiv, Iugoslaviei, pînă în turul II al petiției europene a : cupelor. Patru din larii clubului sînt țflecționați , în naționala .plăcilor ; portarul Avramovici, veteranul echipei — 27 ani, fundașul stingă -Flrstici, mijlocașul Țti- Ikrov și extrema Desnița, cel care nu ne-a lăsat o amintire prea plăcută în ultimul meci al selecționatelor României și Iugoslaviei, profitînd de o gafă a lui fiăducanu; în ultimele minute de joc., în tradiționala compe- din iugo- de în-

conse-Cupei calificarea com-Cupei titu- se-

și miercurea viitoare. Antrenorul echipei D. Spa- soievici a evoluat ea jucător la diferite divizionare din elita fotbalului iugoslav, între care și la Bor, numele lui a căpătat însă strălucire ca antrenor. , sPartida de ieri, găzduită de stadionul fost bulgari Hrisțo Atanasov și ril Harîzariov. Cele combatante au aliniat următoarele formații : J1UL : Caval — Cassai, Ciupitu, Petre Stoichiță, Mulțescu, ca — Sălăgean. și Bucurescu ; Avramovici — Makin, Țukrov, JurieiCi, Bursaci, Tomici, Ruziei, (în ordinea

Jiul, a condusă de arbitrii Mitko Ciukov,Chi- 
două tidei

Ml
g»;-. t

fiție a fotbaliștilor Balcani, jucătorii Slavi au avut parte sorți favorabili, trecut formațiile 
beu (Albania), au., Skander- și Aris

știu să joace la ofsaid, pliindu-se în atac cu efectiv sporit. In prima priză această teamă și exagerată timorare a adus satisfacții formației cu nume de rîu (în sîrbă rijeka = rîu), Avramovici a intervenit cu succes la șuturile lui Bucurescu, Să- iăgean și Mulțescu. Astfel, în min. 30, după o combinație Stochiță —> Mulțescu — Ciupitu, primul a fost angajat în a- dîncime, dar balonul i-a fost „suflat" în ultimă instanță, de gool-keeperul iugoslav.După pauză,Jiului au cu Guran locuindu-1 dinamizat tilor de la poalele Parîn- gului, coechipierii săi nu s-au. descurcat însă în fața unei apărări ferme, siguranță bete^

Bădin, Grigore, Stoi- , Guran RIJEKA : Filipovicî, Radin — Pegici — Jerolimov (în ordinea numerelor de pe tricou). Gazdele, cu avantajul terenului, au a- tacat încă din startul disputei, în min. 2, primind o pasă de la Stoica, Mulțescu, s-a deplasat pe aripa dreaptă,, șutind spre colțul stîng. Sălăgean a a- lunecat lîngă butul stîng, neputînd să introducă balonul în plasă. Presiunea Jiului ar fi avut șanse de izbîndă dacă mijlocașii n-ar fi manifestat o ' exagerată prudență. Frica de gol a „înghețat" fazele la mijlocul terenu- care evolua cu lui, mai ales că oaspeții pe un gazon ca,,

antrenorii exclus varianta în formație, în- Dumitrache a atacul fotbaliș

Smgurul gol al s-a înscris în Stoica ză avansarea fundașilor adverși, îl deschide pe Mulțescu, care evită duelul direct cu Makin și șutează în unghiul ’ scurt. Avramovici, deși plonjează spre butul drept, nu poate reține balonul. Dar, deși formația de lîngă litoralul Adriaticii, manifesta prea puține ambiții trăgînd adesea ne-au mirat .și schimbările produse — Mijaci în locul lui Bursaci și Desnița în centrul liniei de atac, fiindcă Tomici nu dăduse satisfacție, fotbaliștii Iuj Oaidă și Ene II n-au știut-să treacă- de barajul ofsaidului. S-au mai înscris goluri (Dumitrache și Sălăgean), dar din poziții semnalizate ca incorecte, s-au obținut cîteva lovituri libere

min. exploatea- pripită a

ofensive, de timp, întrucîtva

care nu au fost însă transformate Ciupitu.Victoria la nută de Jiul multe șanse va avea, în a doua manșă, avantajul terenului propriu. Și totuși jucătorii Jiului, chiar dacă n-au fost prea norocoși în partida de ieri, au descoperit destule breșe în dispozitivul defensiv advers. Să sperăm că la Rijeka vor fi exploatate cu mai multă inspirație și că astfel trofeul balcanic va fi prezent în panoplia de prestigiu a echipei' minerilor din Valea Jiului, Pentru împlinirea acestui deziderat .trebuie însă mai multă dăruire, mai multă ambiție și mobilizare lectivă exemplară.

ANUNȚ DE FAMILIE 
Cu adîncă durere fa

miliile Dănescu și Șuiei, 
anunță încetarea din 
viață printr-un tragic 
accident a celuj care a 
fost

DANESCU VASILE 
înhumarea va ț 

loc în data de 8 
cembrie 1978, orele

îi vom păstra 
nuntire veșnică.limită obți- acordă mai Rijekăi, care

co-
Ion VULPE,

Etnii DEMIAN

INSTITUTUL
DE MINE

PETROȘANI 
A:deee.rn-11, îh are loc publică doctorat 

„Imbunătă- 
dirijării presiunii

ANUNȚIn ziua de 16 brie 1978, ora Aula institutului susținerea tezei de tițulată : 
țirea 
miniere prin creșterea 
vitezei de avansare în 
vederea reducerii des
prinderilor blocurilor 
de cărbune din fron
tul abatajelor complex 
mecanizate 
Leurda și 25/5 
ia din bazinul 
nifer Motru".Lucrarea este să spre consultare biblioteca. institutului.;

a in-

5/10 
L'iipoa- 
carbo-depu- 

la
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