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Multiple acțiuni politico-organizatorice 
PENTRU REDRESAREA 

PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE
Economii la costurile 

de producțieLa I.M: Lupeni, în acest an, ca rezultat: al acțiunii de economisire sprijinităd<Ț mineri și lăcătuși, s-au rl Jupcrat din lucrărileTvhi și refolosit 1 800 stîlpi armături TH. 4 700 m lanț alte materia matcrialelor refolosite la
rietalici, 2 600 s'S»). .scocuri, transportor și le. Valoarea recuperate și I.M. Lupeni în 9 luni, din acest an se ridică la 3 500 000 lei. In aceste zile, mai multe brigăzi de mineri au colectat din lucrări vechi, în vederea i-efoloșirii, alte înseninate cantități de materiale. Brigadierul Ion Moldovan din sectorul I împreună cu ortacii lut, spre exemplu, au recuperat 125 picioare pentru grinzi, 71 scocuri și alte materiale în valoare de 350 000 lei, fapt pentru care brigada a fost recompensată, (A. Mica, 
Lupeni).

Comuniștii., toți oamenii muncii de la întreprinderea minieră Lonea au luat cunoștință de sarcinile majore ce le revin din Proiectele de documente ale Congresului al Xll-lea al partidului, Jocul important ocupîndu-1 sporirea producției de cărbune necesar e- conomiei naționale, dezvoltării țării noastre. Prin diferite forme și mijloace, organizațiile de partid de la mina noastră acționează pentru mobilizarea întregului colectiv în vederea redresării producției de cărbune, recuperării a unei bune părți din minusul înregistrat în acest an Șl îndeplinirii angaj ainentelor asumate în cinstea mărețului eveniment.în discuțiile purtate cu comuniștii, au fost făcute o seamă de propuneri concrete, menite să soluționeze principalele probleme care se ridică în activitatea de producție, în scopul realizării ritmice a sarcinilor de ’ plan. Acestea's-au referit la mai buna organizare a

muncii în subteran, întărirea ordinii și disciplinei, aprovizionarea operativă eu materialele necesare, reducerea consumului de energie și combustibil etc. In acest sens, comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii au întreprins măsura repartizării cadrelor tehnico'pe lingă fiecare loc de muncă. întărind răspunderea și competența a- cestora, pentru a asigura o coordonare permanentă, judicioasă, ereînd posibilitatea acordării unui sprijin concret și operativ. Datorită acestui fapt, unele brigăzi au reușit ca în această lună sa raporteze îndeplinirea angajamentelor asumate în cinstea Congresului al Xll-lea al partidului. Printre acestea amintim pe cele conduse de Iosif Clamba, Ion Cojocarul.Gheorghe Poenaru, Cornel Țir, Andrei Antal, Zorilă Pintilie, Viorel Negru, Ion Miclea III, Nicolae Golea și alții. Ajjeașta a determinat sporirea zilnică a producției de cărbune cu

800—1000 de tone, ceea ce creează posibilități reale de redresare a activității economice la mina Lonea.O atenție deosebită
Andrei COLDA 

secretarul comitetului < 
partid de la I.M. Lonea

(Cont, in pag. a 2-a)
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I ln luna octombrie, la I.M. Aninoasa un mobilizator reviriment în

I realizarea sarcinilor la producția fizică de cărbune

II
II

în cursul dimineții de bral a salutat succesele ob-*: miercuri, tovarășul Nicolae ținute de România în Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-a întîlnit cu tovarășul Luis Cabra], secretar general adjunct al Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului de (PAIGC), președintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau.Cei doi șefi de stat și-au manifestat satisfacția de a se întîlni din nou, de a continua schimbul rodnic de păreri, în probleme privind dezvoltarea continuă a bunelor relații existente între cele două țări,. între Partidul Comunist Român și Partidul African al Independenței din Guineea- Bissau și Insulele Capului
(Continuare în pag. a 4-a)

Verde, precum și în legă-tură cu unele aspecte alevieții internaționale.Președintele Lil is Ca-

dezvoltarea generală ș țării și a arătat că ele constituie și o contribuție la întărirea forțelor care lup- . tă pentru independență, a tuturor forțelor antiimpe- rialiste, un sprijin pentru țările care s-au eliberat de sub dominația colonială și Ver- înaintează pe calea dezvoltării independente.în cadrul convorbirii s-a procedat la o informare reciprocă privind activitatea și preocupările actuale celor două partide și poare.Tovarășii N i c o 1 Ceaușescu și Luis Cabrai au constatat cu multă satisfacție că înțelegerile convenite cu prilejul dialogului avut în 1976 la București se. transpun cu succes în viață și au hbtărît să se acționeze în continuare pentru extinderea eolabo-

ale 
po-a e

Adunări generale ale oamenilor muncii

răspundere sporită in
Dezbaterea sarcinilor de plan 

pe anul 1980

Seară de poeiie 
patriotică și muzicăLamina" .....reunește un număr important de femei din Întreprinderile, instituțiile și cartierele orașului, sînt organizate în această perioadă numeroase acțiuni politico-educative. /Intre acestea se înscrie și recenta, seară de poezie patriotică și muzică folk organizată cu sprijinul elevilor Școlii generale nr. 6 din Petrila, pregătită .și coordonată de către inimosul dirijor prof. Gheorglie Musca. Cu a- c.e.st prilej Felicia Kalman, membră a cenaclului -- „Panait Istrati“ din Petroșani, a citit din versurile sale, inehinînd Patriei și partidului, pe aceasta cale, realizările oamenilor muncii din Petrila. La asemenea acțiuni educative femeile din Petrila vor participa și în zilele premergătoare desfăș urării marelui forum al comuniștilor.

POPESCU, comisiei de femei orașul Petrila).

clubul „Fe- din Petrila, ce

Atmosfera . efervescentă ce caracterizează întreaga activitate economico-so- cială a țarii în aceste zile premergătoare lui partidului, dobîndește noi dimensiuni. ale afirmării răspunderii muncitorești prin angajarea plenară a colectivelor din întreprinderi in vederea încheierii anului 197.9 cu realizări sporite și preluării integrale a sarcinilor anului următor. Organizate din inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adunările generale pe întreprinderi vor dezbate cifrele de plan pe anul 1980, vor contribui la adîncirea democratismului oi îndoirii noastre.Desfășurarea adun firilor generale consacrate baterii indicatorilor plan pe anul 1980, în municipiul nostru, readuce în discuție, sarcinile prioritare

Congresu-
venele a a- aflăm. cerin- că în

ce revin colectivelor de muncă, organelor colective de conducere cu privire la intensificarea preocupărilor pentru valorificarea deplină a potențialului productiv existent, la nivelul condițiilor create, în derea încheierii cu mai bune rezultate nului în care ne Răspunzînd acestei țe se poate afirmamulte colective — cum sînt cele de la minele Lupeni, Petrila — se acționează cu fermitate pentru a ridica încă din acest trimestru cota realizărilor la nivelul cerut de planul anului următor. Rezultatele constant superioare ale celor două colective amintite — cărora de eîtva timp li s-a alătirf&t și colectivul minei Aninoasa — sînt urmarea unei multitudini de preo-
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Două sectoare productive -IV și V-raportează

Depășirea planului lunar cu peste 3500 tone
FAȚA DE MEDIA PRODUCȚIILOR LUNARE DIN • SECTORUL IV a obținut pînă ieri, cu o zi înaintea bilanțului lunar. un plus de 2149 to

ne de cărbune. Colectivul de aici a realizat o productivitate medie a muncii, mai înaltă decît cea planificată în cărbu
ne în medie cu peste 450 
kg pe post, iar pe total 
sector cu peste 200 kg/ 

post. S-au evidențiat brigăzile conduse de Gheor-

I
I l’RIMELE NOUA LUNI ALE ANULUI, IN LUNA
1 OCTOMBRIE, L/C I.M. ANINOASA A FOST EX

TRASA O PRODUCȚIE MAI MARE CU PESTE 
18 000 TONE CĂRBUNE, ECHIVALENTA CU PLA
NUL LUNAR AL UNUI SECTOR PRODUCTIV DE 
CAPACITATE MIJLOCIE SAU CU PRODUCȚIA 
MINEI PE APROXIMATIV CINCI ZILE LUCRA
TOARE.Două sectoare productive ale întreprinderii —IV și V — se situează în fruntea acțiunilor întreprinse la nivelul întregii mine în scopul materializării imperativului redresării. Măsurile tehnico- organizatorice aplicate de aceste două colective s-au concretizat în extragerea unui plus față de prevederile lunare de peste 3500 tone de cărbune. (Continuare în pag. a 2-a)
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Brigadierul Teodor Boncalo împreună cu ortacii săi de Ia mina Eupen! all 
extras de la începutul anului 8700 tone de cărbune peste plan. In foto, schim
bul minerului loan Mîrșu, Foto ■ Gh. OLTEANU

dez-de
(Continuare în pag. a 2-a)

La Institutul de mine Petroșani

al
(Speranța președinta din

Măsuri ferme în vederea creșterii calitative a 
activității de cercetare științifică studențeascăPornind de la cerințele noii etape a dezvoltării societății noastre, de la rolul hotărîtor al științei în e- dificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului, Congresul al Xll-lea al partidului va dezbate și adopta „Programul de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic pînă îri 1990 și direcțiile principale pînă în anul 2000“. în deplină concordanță cu sarcinile și orientările desprinse din proiectul pro- gramului-directivă, la Institutul de mine Petroșani se întreprind măsuri ferme în vederea creșterii calitative a activității de cercetare științifică studențească, măsuri menita să conducă la extinderea

metodelor și formelor’ a- vansate de organizare și desfășurare a cercetării științifice. în cadrul I.M.P. activitatea de cercetare științifică studențească este organizată pe cercuri științifice, pe specialități, precum și în colective cu cadrele didactice.La Facultatea de funcționează un număr de 13 cercuri cuprinzînd de studenți, adică 10 sută dfn' numărul total de studențj ai facultății. Rezultatele bune și foarte bune, obținute cu diferite prilejuri, sînt expresia activității responsabile, angajate a studenților și ca- . drelor didactice îndrumătoare, alegerea temelor de cercetare, rezolvarea lor, posibilități a aplicăriiacestora In practică fiind.

mine160la

obiectivele prioritare ale muncii noastre în acest domeniu. Promovarea prin temele de cercetare a unei gîndiri științifice profund novatoare, îndrăznețe, cu adevărat revoluționare, conduce Ia legarea tot mai strînsă a muncii de cercetare cu învățământul Și producția, punîndu-se accentul pe scurtarea ciclului cercetare-proiecțare-pro- ducție, în vederea accelerării procesului de aplicare și generalizare în practică a rezultatelor obținute.Cu ocazia sesiunilor de comunicări științifice, _ te-
Conf. Dr. ing.
Nicolae DIM A, 

decanul Facultății de mine

(Continuare în pag. a 2-a) <
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Noile organe de partid la lucru (Urmare din pag. I)

Efectul măsurilor aplicate - folosirea 
mijloacelor de transport la întreaga 

capacitateA fost o perioadă cîhd colectivul de oameni ai muncii de la atelierul, de transport întimpina mari - greutăți privind încadrarea în media de. staționare a vagoanelor, de aici re- zultind mari sume plătite de î'fjtreprindere pentru locații. Comuniștii de la transport au analizat în numeroase rîndllri cauzele care au dus la aceste neajunsuri, și au luat măsuri corespunzătoare pentru reglementarea situației. S-a hotărît ca locomotivele să hu mal circule izolate, de-■ ■< ît în situațiile de excepție, între punctele de în- eărcare-descăreare. Spre e- xemplu, pentru a aduce vagoane goale din stația Is- eroni, locomotiva nu face cursa decît cu încărcătură. La fel se procedează și în

cazul celprlalte puncte pe care le servim — depozitele întreprinderilor miniere și ale altor unități din cadrul complexului. In acest fel am reușit să reducem considerabil media de staționare a vagoanelor în complexul Coroești : pe luna septembrie la 12 ore pe vagon, iar în octombrie la 11,50 ore, față de 14,50 pe vagon cît era. planificat. Este semnificativ, faptul că tot în a- eeastă perioadă am realizat și importante economii Ia consumul de carburanți — cifra acestor conomii ridieîndu-se 4000 litri de motorină. fila
Mircea IIROȘTEA, 

secretar adjunct al organi
zației de partid transport 

— preparația Coroești

cordăm în această perioadăz sporirii productivității muncii, o cale importantă con- stituind-o — așa cum se subliniază în Programul — 
Directivă de cercetare ști
ințifică, dezvoltare tehnolo
gică, de introducere a pro
gresului tehnic -— introducerea noului, aplicarea cu consecvență a realizărilor științei, și tehnicii românești. In perioada care urmează vom introduce in subteran noi c-omplexe mecanizate, combine, transportoare și alte utilaje miniere moderne, fiind convinși că prin aceasta vom reuși să sporim producția de cărbune la întreprinderea noastră. Acest lucru este dovedit de brigăzile noastre de mineri care lucrează în prezent cu asemenea utilaje și oare obțin productivități superioare. Dorim însă o mai intensă , preocupare din partea întreprinderilor care fabrică aceste utilaje, pentru a venii la fața locului, în subteran, în ideea de a vedea

modul de comportare al utilajelor, în condițiile de zăcămînt respective. Este necesar ca aceste utilaje miniere să consume cît mai puțină energie și combustibil, să fie cît mai ușor de manevrat, pentru a crește și mai mult eficiența e-

zulate foarte bune. Vom acorda o atenție sporită și celorlalte inițiative care s-au dovedit eficiente : ,,Brigada înaltei productivități", „Dirigenția muncitorească", etc mobilizînd toate forțele la realizarea angajamentului pe care co-
Pentru redresarea 

producției de cărbuneconomică a acestora în scopul obținerii a cît mai mult cărbune cu un/cost de producție cît mai scăzut.Am reținut din documentele 'ce vor fi supuse dezbaterii Congresului al Xll-lea al partidului că trebuie să ne preocupăm mai mult de extinderea metodelor înaintate de lucru, a inițiativelor muncitorești. în acest context inițiativa care s-a născut la mina noastră, „Brigada de producție și educație socialistă" e-ste astăzi tot mai mult îmbrățișată de formațiile de lucru de la noi din întreprindere, din întreaga Vale a Jiului; obținînd re-'

leetivul minei noastre și l-a luat în întâmpinarea Congresului al Xll-lea al partidului.în vederea redresării ac- ne-amli- de a.. „ ... toțioamenii muncii la realizarea exemplară a sarcinilor. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, munca politică desfășurată de comuniști trebuie să se reflecte în rezultatele economice obținute. De aceea acțiunile politico-educative pe

tivității de partid sporit preocupările pe nia organizațiilor partid pentru mobiliza comuniștii,

le organizăm în această perioadă . — întâlnirile cu maiștrii, șefii de schimb, șefii de sectoare, pe diferi* te compartimente de activitate, discuțiile pe schim- buri prin munca de la om la om — au ea Scop sporirea răspunderii fiecărui comunist, a fiecărui om al muncii la îndeplinirea e- xemplară a sarcinilor, formarea unei atitudini ferme ■ față de lipsurile care se manifestă.Pentru anul 1980 ne revin sarcini deosebit de importante, producția de cărbune va crește cu peste 150 000 tone de cărbune prin deschiderea unor noi orizonturi, intrarea în funcție a noi abataje și capacități de producție, modernizarea transportului în subteran și la suprafață, îmbunătățirea activității de aprovizionare.Documentele ce vor fi supuse dezbaterii Congresului al Xll-lea al partidului constituie pentru noi o călăuză sigură pentru realizarea sarcinilor ce ne revin, pentru dezvoltarea viitoare a minei, spre binele și prosperitatea noastră, a întregului popor.
(Urmare din pag. I) tiții din întreprinderile miniere. Dar, la cele mai multe unități sînt încă serioase rămîneri în urmă la aceste lucrări de care, în 1980, va depinde, în bună parte, realizarea producției fizice. Cu exigență,

în frunte cu orientate spre . randamentelor

cupări la nivelul formațiilor din abataje - și al sec- . toacelor, pentru folosirea integrală a utilajelor, a forței de muncă și timpului de lucru. In acest climat do,exigență se afirmă cd rezultate bune, inițiativele until mare număr de mineri, ingineri, maiștri și tehnicieni, comuniștii, creștereași a productivității pe fiecare utilaj și loc: de mun- . că, pe fiecare schimb, astfel incit nici o zi să nii se încheie fără îndeplinirea și depășirea preliminarului ia producția fizică.In, domeniul minier, pornind de la modul în care sc acționează în prezent, a- dunările generale vor trebui să supună unei, analize aprofundate toate posibilitățile de sporire a producției ; fiecare e- chipă și brigadă să-și îndeplinească in mod exemplar. îndatoririle, să respecte cu strictețe tehnologiile de lucru, să contribuie la întărirea ordinii și disciplinei. Concomitent cu realizarea planului la producția fizică, o atenție corespunzătoare va trebui a- eordată executării în termen a lucrărilor de pregă- iîre-desthidere. Ne-au sosit la redacție vești bune despre ritmul alert înregistrat de multe brigăzi de pregătire și sectoare de itives-

adunările' generale vor trebui să analizeze cauzele oricăror întârzieri, să adopte măsuri capabile să conducă la recuperarea integrală a restanțelor, astfel ca toate capacitățile de extracție prevăzute pentru a- nul 1980 să intre în funcțiune la termenul planificat. De aceasta, repetăm, depinde preluarea, sarcinilor de plan pe 1980, realizarea creșterilor prevăzute pentru ultimul an. al cincinalului actual și, în continuare, întreaga tare a activității fracție.Sarcini proprii, își regăsesc și colectivele din activitatea de construcții. industriale și so- c.ial-culturale, construcții de utilaj minier, confecții, tricotaje, exploatarea lemnului, din toate ramuri economice, și colectivele de tori și proiectanți.matul de exigență al adunărilor generale — un climat străbătut de un pronunțat caracter de lucru — trebuie să-și găsească o valorificare deplină gîndi- rea înaintată a colectivelor, propunerilor făcute de oamenii muncii, atît cele care vizează creșterea producției fizice cit și cele o-

dezvol-de ex-specifice
celelalte precum cercetă- 1n cli-

rientate spre promovarea unul regim sever de economisire și îngrădire a oricăror căi ale risipei. Pe a- ceastă bază, adunările generale vor adopta planuri concrete, atrăgînd responsabilitatea fiecărei formații de lucru, a fiecărui ca- -dru de conducere, la înfăptuirea dezideratului cu privire la sporirea eficienței economice în întreaga .activitate desfășurată. ~După cura se știe, adunările generale din aceste zile vor trebui să dezbată și să aprobe : planul de 
voltare economică și 
cială a întreprinderii 
bugetul de venituri 
cheltuieli pe anul 1980, 
gajamentele de depășire a 
planului pe anul viitor, 
programul unitar de mă
suri care să asigure înde
plinirea planului și anga
jamentelor asumate în în
trecerea socialistă. In temeiul acestor importante documente, colectivele de muncă, sub conducerea organizațiilor de partid, vor .trebui să mobilizeze și să pună în valoare toate posibilitățile și resursele proprii pentru ca anul 1979 să fie încheiat cu cele bune ■ rezultate, să se eze premisele ca în activitatea să se încă din primele zile, la nivelul de exigență prefigurat în documented; e- - laborate pentru cel de-al Xll-lea Congres al partidului.

sindicale de la I.M.const rucții

Cercetarea științifică studențească

Noul cabinet de
gen din întreprinderile Văii Jiului.

Vulcan — unicul de acest
I oto : Șt. NEMF.CSEK

(Urmare din pag. t)
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mai cre- 1980înscrie,

mele prezentate din partea cercurilor aparținînd Facultății de mine, au fost apreciate pentru multiplele lor posibilități de aplicabilitate practică. Numai în cadrul . celei de-a XXII-a sesiuni de comunicări științifice din aprilie anul a- cesta, cercurile de cercetare științifică de la facultatea noastră au prezentat 26 de teme dintre care 9 au fost apreciate și stimu-
r t„Steagul roșu“a criticat, organele vizate răspund

Unele în termen, altele...
In articolul „Incognito, pe drumurile risipei de 

carburanți" publicat în ziarui nostru nr. 8411, din 21 
septembrie 1979, se critica consumul inutil de com
bustibil, lipsa unui control riguros atît din partea 

' unităților deținătoare de parcuri auto (autobaza I.T.A. 
și S.T.R.A. Petroșani) cit și a celor care beneficiază 
de aceste mijloace de transport.

In rîndurile de față publicăm îb rezumat răspun
surile primite din partea beneficiarilor :

vitatea de transport de care răspunde șefa depozitului Livezeni, organul colectiv de conducere a hotărît sancționarea acesteia cu retrogradarea din funcție pe timp de trei luni".
ÎNTREPRINDEREA 

TRANSPORT
NEDOARA DEVA:

Măsuri operative
ÎNTREPRINDEREA MI

NIERA PETRILA: „ln legătură cu articolul „Incog- pito, pe drumurile . risipei de carburanți", vă comunicăm următoarele: Situația semnalată în legătură cu cele două mijloace de transport 31 HD 464 și 21 HD 2242 aparținînd S.T.R.A. Petroșani ce deservesc I.M. Petrila este înlăturareasemnalate, la nivel de întreprindere au fost luate o serie de măsuri menite șă ducă la folosirea mai efi-
reală. Pentru deficiențelor

cientă a. mijloacelor de transport. Vă mulțumim pentru sprijinul acordat".
C. V. A. PETROȘANI: „Modul în care se gospodăresc mijloacele auto închiriate de noi a constituit obiectul unei analize în cadrul organului colectiv de conducere al unității noastre. In cadrul analizei au fost scoase în evidență o serie de nereguli în activitatea de transport printre care și cele evidențiate în articolul „Incognito, pe drumurile risipei de carburanți". Confirmînd cele semnalate în articol cît Și alte aspecte legate de acti-

DE 
AUTO HU- „La a- dresa dv. nr. 151 din 24 IX 1979 prin care ne-ați trimis articolul „Incognito, pe drumurile risipei de carburanți" vă comunicăm că împotriva celor vinovați de încălcare a prevederilor Decretului 468/1977 am luat măsuri de sancționare a acestora. Vă mulțumim".

Se așteaptă o nouă 
critică, sau...Este adevărat, întreprinderea de transport auto Hunedoara Deva, întreprindere care tutelează Autobaza Petroșani, ne-a tri-

mîs răspuns, de unde rezultă că s-au luat măsuri de sancționare a celor vinovați. (deși sancțiunile nu rezolvă întotdeauna totul). Lipsesc însă măsurile Concrete, măsuri pe care trebuia să le întreprindă autobaza I.T.A. Petroșani pentru îmbunătățirea activități i criticate. In aceeași situație este și S.T.R.A, Petroșani, unitate subordonată Combinatului minier Valea Jiului. Ce se așteaptă oare, o nouă critică sau..,?Amintim totuși organelor de conducere de la aceste unități că articolul 64 din Legea presei prevede : 
„ORGANELE de stat, în
treprinderile și instituțiile, 
precum și organizațiile de 
masă și obștești, au datoria 
să răspundă, în scris, or
ganului de presă, în termen 
de 30 de zile de ta data 
primirii comunicării trimi
se de acesta cuprinzînd 
opiniile critice exprimate 
în presă cu privire Ia ac
tivitatea lor".

late.cu premiile I, II și III. Pentru anul universitar în curs, cercetarea științifică studențească va cunoaște o îmbunătățire calitativă e- sențială prin reorganizarea cercurilor, atragerea unui număr și mai mare de studenții prezentarea unor referate cuprinzînd noutăți în domeniu, analizarea periodică a stadiului de rezol-, vare a temelor luate în studiu, întâlniri cu specialiști din învățămînt. cercetare, producție, care să prezinte realizările cele mai noi, antrenarea cadrelor -a- sociate în îndrumarea u- nor teme, care să se desfășoare la întreprinderile de unde acestea provin. In cazul studenților din anii superiori — membri ai cercurilor, tematica de cercetare va fi solicitată astfel incit ea să poată constitui în perspectivă o varietate d? teme pentru proiectele de diplomă.Ne vom concentra atenția asupra instituirii în cadrul facultății -noastre a

unuj climat propice dezvoltării activității de cercetare, asupra canalizării tuturor eforturilor în direcția aplicării în viață a hotărîrilor partidului și statului cu privire la unirea tot mai strînsă a învăță- mîntului cu cercetarea producția — factor determinant pentru realizarea unui învățămînt modern de înaltă eficiență - științifică. Vom răspunde astfel, prin fapte, la nivelul posibilităților care ne sînt create, chemării adresate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la deschiderea noului an de învățămînt universitar 1979: „Legarea 
învățămintului cu produc
ția, organizarea secțiilor 
de producție» a laboratoa
relor, participarea la cer
cetarea științifică să se rea
lizeze la un nivel tot mai 
Înalt, demonstrînd marea 
forță a cadrelor didactice, 
studenților și elevilor, pre
cum și justețea orientării 
școlii spre activitățile prac
tice și științifice".

(Urmare din pag. 1)ghe Patrolea, Ilie Șteț, Alexandru Vereș, Constantin Gherma și Mihai Pușcaș.
peste 5 la sută a produc
tivității muncii planificată pe sector. In lunile septembrie și octombrie'' același colectiv realizase, peste prevederi, mai mult de 4 000 tone, cărbune, în condițiile în care capacitatea de extrac-• COLECTIVUL SEC

TORULUI IV participă _ . . .la rodnicele rezultate pe ție zilnică a sectorului se întreprindere cu Un plus situează, în luna octom- 
— pînă ieri — de 1491 brie a.c., la nivelul pro- 
tone de cărbune și cu de- ducției medii planificate 
pășirea >n proporție de pentru 1980.la nivelul pro-
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Individ * Colectivitate • Individ Colectivitate *

„Să închei o activitate frumoasă
m care aidesprinse apreciere șef de la Crăciun, Centrală.— con- Crăciun

Sînt cuvinte dintr-o succintă a fostului inginer I.U.M.P., Dumitru actualmente în „Adică, acest om tinuă inginerul— cu care o bună parte din ani am lucrat ?î eu, a în- cheiat o activitate bogată în împlinirile muncii pentru că a știut să înfrunte fiecare moment greul, electrician, nu ai voie greșești, iar el n-a cunoscut și nu cunoaște, cred, noțiunea de modestie în îndeplinirea obligațiilor, deși este de-o modestie rară. De aceea am și venit de la Ploiești să sărbătorim împreună ultima zi de activitate și prima zi din așa zisul relaș al „pensionării".Despre Adolf Terenyi au cuvinte de laudă toți cei care au muncit eu el. In cei 26 de ani cit i-a „pe- treeijt" muncind numai la l.U.M. Petroșani ci electri- f"< ian, în afară'de prompti- tudine conștiincioz

în Casă

știut să Înfrunți greufcomunistul Terenyi a însumat un bogat palmares de lucrări importante în treprindere. Montarea canalelor din atelierul turnătorie de fontă la numai aici i-au trecut mină peste 1 000 metri de cablu electric, sau execuția stației electrice de la cuptorul de 0,5 tone, instalația electrică la cele două cuptoare de la turnătoria de oțel — sînt doar o parte din lucrările de anvergură înscrise pe răbojul muncii lui. Și dacă mai adăugăm multiplele raționalizări și inovații făcute numai în cei 20 de ani de cînd conduce brigada de electricieni n-am avea suficient spațiu pentru a le trece în revistă. Maistrul Ladișlau Galik spunea că acest muncitor de care se va despărți greu a fost un pinion principal în angrenajul producției de toate zilele a secției meca- no-energetică, iar directorul adjunct, inginerul Nicolae Hiro îl aprecia pe șeful bri-

în- made care prin
găzii de electricieni ca un om eu un suflet excepțional a cărui gîndire a fost întotdeauna pentru nou și bine, ancorată în vi itor. Tocmai de aceea, cei . care i-au „trecut prin mînă" au rămas acum oameni de bază, meseriași de nădejde ai secției.L-am surprins pe Adolf Terenyi în ultima lui zi de lucru, instruind încă pe cei cărora le va preda ștafeta. Bineînțeles, momentul l-am înregistrat pe peliculă.— Deși predau brigada pe mîini bune, ne-a zis brigadierul, deși am încredere că Ion Juia, căruia i-o predau, e un comunist de nădejde și-un meseriaș bun, nu vreau să creadă că vor scăpa de mine ușor, veni' în uzină ori de ori va fi nevoie de pentru că, chiar ușor de lucruri oameni de varăși buni

Voi cîte mine, să știți, nu esă te desparți dragi și de omenie, de to-

Oameni crescuți la școala muncii

i i ! I I I

In atelierul de reparații motoare al E.T.P. se lucra de zor. Pe ușa întredeschisă* împreună cu maistrul de schimb am pătruns pe nesimțite. Șeful de echipă, comunistul loan Cicea și cei patru coechipieri lucrau intens la demontarea unui motor diesel care necesita o reparație capitală. Atmosferă de lucru, Oamenii e- xecutau cu precizie fiecare operațiune. Complexitatea lucrării impune multă pricepere și compe- tate de tență din partea fiecărui si... ~' membru al formației. Pentru ei, cei care și-au luat de mult atestatul în executarea de lucrări complexe, este ceva obișnuit, autobuzelor, Succesele obținute de a- ior mai grabnică-ceastă echipă au la ’ hărnicia, o disciplină fier, un climat de muncă sănătos ce s-a format în timp si care

dează de la o. zi la alta.Comunistul loan Cicea lucrează în cadrul I.G.C.b. Petroșani de 21 de ani, din care 19 ani numai ca șef de echipă la reparații motoare. In tot acest cunoștințele tehnico-profe- timp, a depusmult interes, pentru întărirea spiritului de echipă, străduindu-se permanent să aplice tot ce este nou și valoros în ale meseriei. Este veșnic preocupat de scurtarea duratei de reparație a fiecărui motor, de ușurarea efortului fizic. Nu demult, Ioan Cicea a conceput și executat un dispozitiv care reduce timpul operației de demontare a unui motor cu peste 30 la sută. Lucrările execu- ' ' * ei și echipa sasînt- întotdeauna de bună calitate și realizate în termen, din plin la timpului de

multă răbdare de calificarea în meseria de mecanic auto a tinerilor, îm- părtășindu-le din „tainele" meseriei, ajutîndu-i să-și îmbogățească permanentsionale, într-un climat e- fervescent de muncă și disciplină muncitorească. 57 de tineri din cadrul secției auto a E.T.P. au fost formați. la înalta școală a muncii, avîndu-1 ca dascăl pe priceputul loan Cicea.Apreciindu-i de bun organizator procesulu; de comuniștii din cadrul organizației de l-au reales ca biroului organizației partid. Este o câștigată de șeful echipei reparații motoare la școala muncii, în mijlocul a- celor oameni pentru care se dăruiește zi de zi și a căror încredere a fost cîștigată prin exemplul său de om, de comunist.
M. BEIU

calitățile al producție,transport membru al de apreciere

l")i III
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s 
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fapt ce contribuie reducerea staționare a la repunerea înbaza circulație, de O mare calitate a comunistului loan Cicea este consoli- aceea că se preocupă cu

Ion I.K TU

Un băiat „excepție

familie seDupă două decenii, o destramă aviditate faptele

A fost un băiat cuminte, ascultător, cu rezultate bune la învățătură, în general. A excelat la istorie și geografie. Acum repetă a VII l-a pentru absențe în număr neîngăduit de mare. Are un „palmares" bogat, fugind de șapte ori de acasă, de fiecare dată fiind readus de către autorități din diferite colțuri ale

țării. Din pornirea sa pentru citit și din exaltarea lui pentru a face neapărat ceva, s-a născut dorința de a deveni explorator. La nivelul său de cunoaștere a vieții, aceasta este .însă confundată cu aventura ieftină. Părinții, firi sobre, au găsit soluția de a-i interzice să mai citească vreo carte, în afară de manualele școlare și, la fel, claustrarea pe traseul de acasă la școală și :retur. Le-a scăpat din vedere însă că Și din manualele sale, băiatul selecta cu curajul, eroismul, ieșite din comun.Educatorii, la rînduj nu au reușit să se facă țeleși: un explorator putea fi și acela care sește o soluție nouă construcții, care ră un nou element mului sau care să creeze un nou plante de cultură, sfîrșit, că, pentru orice activitate, se cere atît o pregătire teoretică bună, cît și o muncă asiduă, pentru ca rezultatele să fie meritorii. Curios este, de asemenea, că

• Omul in robă era,'pur și * ~ rimPlu, indignat. El, trebuia să se ridice supra pasiunilor și sentimentelor, pentru plica litera legii, ne ta cu despre proces de divorț, judecat recent.tul judecătorului, Elena Și Vasile și de blice, copii, or să

amărăciune în împricinații
care dea- chiara a- rela- suflet unuiDincolo de verdic-E. mai au însă parte judecata opiniei pu- dar și a propriilor Cu timpul, oamenii uite motivele despărțirii, sînt atîtea momente ale vieții care merită să rămînă memorabile, clar copiii, copiii lor, despărțiți printr-o decizie judecătorească, vor continua să rămînă frați, să susțină un aspru rechizitoriu la adresa ambilor părinți.Ce înseamnă de fapt 20 de ani de căsnicie ? zeci de ani mun, cînd maturizează ță să aibă

Două- de destin co- doi tineri se treptat, înva- încredere reciprocă în ei, își cresc copiii, îi pregătesc pentru viață. După 20 de ani, iată că în familia E. din Petrila apar disensiuni ireparabile.— Se înțelegeau rău, se certau și se băteau reciproc, avea să recunoască obiertbr 
o vecină, Elisabeta C.In vară, soția se încadrase la un depozit de cherestea, dar, numai după trei zile, și-a găsit un nou ales

inimii. „Dragoste ful-al ger", care n-a ținut seama de vîrsta înaintată a „Ju- lietei" din Petrila, de responsabilitățile ei sociale, eg soție, ca mamă a patru copii. Există totuși o iubire adevărată, care sc poate închega și la vîrsta tâmplelor argintii, vor susține unii, ainintindu-1 pe titanul poeziei ger-

s-a gîndit numai cămin, încadrat concubinaj, a o tresărire a dar apoi aîntoarcă acasă.
la noul juridic avut i- conști- refuzatȘi

E. ei drept nițiai inței, să secopiii? A. urmat o adevărată partidă de biliard între cei doi soți, „arbitrată" și apoi sancționată de oamenii legii. Fiecare voia
Anchetă socială

incucu
la

cea

mane, Goethe, îndrăgostit la o virstă venerabilă, de o jună care abia depășise pragul adolescenței. E- xistă, dar dragostea, adevărată se supune unor canoane morale, nu intra flagrantă contradicție conveniențele sociale, cutumele poporului.Elena E. a dat naștere patru copii. Fatamare era deja căsătorită, cînd mama a început să cocheteze cu „amicul". Un băiat terminase școala generală și, poate datorită lipsei de supraveghere, nu se încadrase în muncă, alți doi copii sînt încă e- levi în clasele a VIII-a și respectiv a VI-a. deși nu i-anoua postură, a apelat, în două rînduri, la vecinilor, al organelor de ordine, cu gîndul împăcării. în egoismul ei Elena
Tatăl, stat bineajutorul

să-i paseze pe cei doi elevi celuilalt.— Să-i crească tatăl, cerea Elena E., invoeînd faptul ca are o retribuție iu-, nară de 4030 lei.— Să-i crească mama, solicita tatăl..Iată cum rodul dragostei lor, copiii, au devenit în fața foștilor soți, un prilej de tîrguială și învrăjbire. Nu mai conta faptul ca obligația lor morală e- ra să facă din ei adevărați oameni. Fiecare încerca să se spele pe mîini de misiunea de părinte. Oamenii legii au întrerupt a- cest caruscj penibil, au procedat corect. După încercările repetate de împăcare, au decis „împărțirea" copiilor școlari. Dorinei și Cristinel ar fi dorit însă să crească împreună, doar sînt frați, ar fi.vrut să

aibă un tată și o mamă buni, nu o mamă vitregă pasageră (fiindcă și Vasile E. a contractat un concubinaj efemer), sau un tată vitreg, care nu va fi vreodată legat sufletește de copilul concubinei sale.Ani istorisit această tristă povese nu în dorința de a provoca neapărat o reacție spontană cititorilor, de a blama public — deși merită — comportarea celor doi părinți, fiindcă, în cazul lor lucrurile, din păcate, nu se vor mai îndrepta, ci pentru a provoca clipe de meditație celor care, în căminul lor, se comportă despotic, duc o viață departe de regulile de conviețuire firească, înainte de a arunca o vorbă grea, de a ridica mina, gestul lor trebuie să fie paralizat de privirile copiilor, de conștiința grijii cotidiene care trebuie, acordată urmașilor lor, pentru a face din ei adevărați oameni. Injuria sau lovitura provoacă rupturi ireparabile pentru o familie, consecințele lor sînt suportate greu — material, dar mai ales moral — tocmai de' cei nevinovați, de copii care au nevoie de ocrotire dragoste părintească.
Ana PÂNDIRU

Și

lor, în- ar -gă- îndescope- al ato- reușește soi Și, de 
în.

nimeni nu s-a
care-1 cunosc es- de cîrtiță. DeInsui pe te un fel ce ? Drumul pe care-1 străbate se află undeva în întuneric, pe care nimeni în afară de e], nu-1 știe. Sapă zi și noapte. Cu botul, cu dinții, cu ghearele, cu ce nimerește. Numai să-și a- tingă scopul. Adică să a- jungă acolo unde și-a propus, în vîrful mușuroiului. In calea-i ascunsă nimeni n-ar cuteza să se pună. Atît ți-ar trebui, ca să te strivească în picioare, să te înșface de viu, cu colții lui de viperă veninoasă. Frate să-ț fi, tată sau mamă, ■ piatră să-i pui în cale, mlaștină străbate cu du-i pe toți cîndu-i una reducîndu-1 mu-i — proiectat în obscura lui memorie, pavat de

sau șmîre, le îndîrjire, dîn- la o parte, făcu pămîntul, la zero. . Dru-

gîndit să-i folosească entuziasmul, pentru unele activități, cum ar fi excursiile, cercurile drumeției etc. Pentru ideile sale și spiritul său de frondă a primit însă, pur și . simplu, calificativul de neascultător și indezirabil pentru desfășurarea normală a . procesului de învățământ.Și astfel, din divorțul băiatului-excepție cu metodele părinților și educatorilor, s-a născut fuga de a- oasă. De fiecare dată a fost găsit.Ii arunc, ca o nadă, întrebarea :— Bine, dar în „expedițiile" astea ale tale nu te-ai temut că te vei pierde, că nu vei mai avea ce mînca ?Răspunsul a venit prompt.— Nu era cazul. De fiecare dată cînd am ajuns la ananghie m-am lăsat găsit și atunci mi s-a dat să mănînc, iar miliția a a- vut grijă să mă duc acasă..— O putem socoti și pe 
.asta una din descoperirile tale ?__ ț?

I. BAKDAC

sudoarea munci; altora, denigrați și sfidați de gura lui blestemată — devine drept, sens unic pentru luminăția sa. Dacă ochii-i lu- cioșj întîlnesc lumina zilei, se sfiesc câ de nu știu ce ; o spaimă adîncă îl cuprinde și gîndul îi zboară la -faptul că va fi descoperit - și abătut din drum. Este singurul lucru la care se cutremură. Scoate flăcări pe nas, niușcă și se retrage în gaura lui — bîrlog abject de animal — unde ascultă vaietele celor puși. Rînjește și ca cineva să i se să-și verse știu dacăcu sau fără intenție, într-o bună zi îi schimbă destinul...
nă,Nu

ră- așteaptă interpu- veninul.cineva,
Val. COANDRAS
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ÎN LU/Me

președintele Luis Cabrai
(Urmare din pag. 1)rării dintre Republica Socialistă România și Republica Guineea-Bissau în spiritul Declarației solem

ne comune și al celorlalte documente semnate cu acest iprilej.Abordîndu-se unele probleme ale activității internaționale, tovarășii Nicolae -Ceaușescu și Luis Cabrai au reafirmat voința Republicii Socialiste România și Republicii Guineea-Bissau de a-și aduce, în continuare, contribuția lor activă 
la lupta pentru adîncirea procesului transformărilor revoluționare din lumea contemporană, împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru asigurarea independenței naționale a tuturor popoarelor, pentru instaurarea unor relații noi, democratice în viața internațională, bazate turi de egalitate între state, . care zeze dezvoltareațărilor Și în primul 
a celor Jn curs de dezvoltare. Ei au reafirmat rolul important care revine țărilor socialiste, țărilor în curs de dezvoltare, state
lor nealiniate în viața internațională pentru instaurarea unui climat de securitate și pace, pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie între toate națiunile lumii. În acest context, s-a evidențiat necesitatea ca mișcarea de nealiniere să-și întărească unitatea și solidaritatea pe baz-a principiilor și orientărilor sale fundamentale.

A fost evidențiată necesitatea intensificării eforturilor pentru soluționarea 
pe cale politică, prin negocieri, a tuturor problemelor litigiose dintre state, pornihdu-se de la respectarea independenței, și su-

pe rapor- și respect să favori- tuturor rînd

veranitățîi fiecărui stat, a dreptului fiecărui popor de a se dezvolta de sine tător. În acest cadru subliniat importanța zolvării prin tratative tre statele africane,- nici un amestec din afară, a suirilor de încordare și conflict apărute între țări de pe continentul african.N i c o 1 a e Luis Cabrai solidaritatea

stă-s-a re- în- fără
Tovarășii Ceaușescu și au reafirmat activă a României și Gui- neei-Bissau cu lupta de e- llberare națională a popoarelor din Namibia și Rhodesia, a populației majoritare din Africa de sud împotriva discriminărilor rasiale și apartheidului.Pornind de la considerentul ' că pacea mondială este indivizibilă, s-a subliniat importanța unui sistem real de securitate și cooperare în Europa, care va avea o influență pozitivă asupra păcii și securității în întreaga lume. Cei doi șefi de stat au. scos țn evidență necesitatea întreprinderii de măsuri concrete și eficiente care să ducă la realizarea dezarmării generale, și în primul rînd a dezarmării nucleare.A fost evocată, de asemenea, situația din Orientul Mijlociu, apreciindu-se că este necesară continuarea eforturilor în vederea realizării linei păci globale în această regiune, prin rezolvarea pe cale politică a conflictului, pe baza retragerii Israelului din teritoriile arabe ocupate în 1967, soluționării problemei poporului palestinian prin exercitarea dreptului său la autodeterminare, inclusiv constituirea unui stat palestinian independent, asigurării independenței și integrității teritoriale a tuturor statelor din zonă.

realizării

L

Prezențe românești
TUNIS 31 (Agerpres). loc vernisajul expoziției La casa, de cultură „Ibn: de pictură românească contemporană./

OTTAWA 31 (Agerpres), Ansamblul folcloric „Doina Bueureștiului" care efectuează un, turneu în Canada, a prezen-
Rachiq" din Tunis a avut expoziției „Imagini In cadrul prezența - o comp rin -
loc vernisajul de fotografii din România", expoziției, este tă, de asemenea, lecție de cărți ....... .zînd volume cu operele un spectacol la Van- tovarășului N i.c o 1 a e .Ceaușescu, lucrări pri- ....... ‘vind politica internă și externă a României, cărți . . ..de artă, știință și litera- re entuziastă .din. partea tură românească.

Măiestria mesagerilor i artei populare românești s-a bucurat de o primi-
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Reuniune a 

Comitetului militar 
mixt 

egipteano-israelian
CAIRO 31 (Agerpres), La Um Hashiba (Sinai) a avut loc o reuniune a Comitetului militar mixt e- gipteano israelian, desfășurată în prezența ministrului apărării al Egiptului, general Kamal Hassan Aii, și a ministrului apărării al Israelului, general Ezer Weizman. Au fast continuate cu acest prilej convorbirile privind retragerea Israelului din regiunea St. Eeaterina și din alte zone din Sinai, conform prevederilor tratatului de pace intervenit între cele două țări.
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7 No- tra-. - Albinele sălbatice ; Unirea : Aventurile lui Mark Twain, seriile I-II ;
PETRILA : Legea lege :
LONEA : Fiara ; 
ANINOASA : Un câtor în ploaie ;
VULCAN : Inocentul, seriile I-II ;
LUI’ENi — Cultural : Tînar si liber ;
URICANI : Leac potriva fricii.
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îm-unui numeros public. Presa și radioteleviziu- nea locală au apreciat în Sivori" m°d elogios pe artiștii31BUENOS AIRES(Agerpres). La muzeul de artă ,,Eduardo „.1' din Buenos Aires, a avut români.

Punctul de vedere al Frontului Patriotic Zimbabwe privind alegerile 
preconizate in Rhodesia

LONDRA 31 (Agerpres).— Referindu-se la ultimele propuneri britanice privind soluționarea situației din Rhodeșia. un purtător de cuvînt al Frontului Patriotic că
Set

Zimbabwe a declaratFrontul nu va accepta _________participe la viitoarele a- .
■ Id. vili Cel,

legeri ce urmează să fie organizate în țară dacă a- cestea se vor desfășura sub supravegherea forțelor- de poliție ale regimului minoritar, informează agențiile U.P.I. și France Pres’se. Purtătorul de cuvînt a a- pentru a fi cu a- devărat liberă și echitabi-

lă, această consultare e- lectorală trebuie să fie supravegheată fie de o forță a Națiunilor Unite, ce va înlocui armata și poliția actuală de la Salisbury, fie de una alcătuită, în mod egal, din membri ai Frontului.

16,0516,40
„Cal-Reluare.

Procesul unui grup de 
criminali naziști

BONN 31 (Agerpres). La Dusseldorf continuă procesul intentat unui grup de criminali naziști, acuzați de a fi participat direct la ' uciderea a aproximativ 250 000 de persoane, în majoritate evrei. în lagărul de exterminare hi- tlerist de la Maidanek.Procesul a început noiembrie 1975.Principala acuzatăfosta gardiană Hermine Braunsteiner, căreia i s-a retras cetățenia americană pe care () dobîndise după război, fiind expulzată din Statele Unite. Potrivit martore, „selecțio- din lagărpentru a fi trimiși în camerele de gazare.Un alt martor a relatat completului despre de la de 317 000

.i'CWT.

îneste
declarației unei ea participa la narea" copiilor

de judecată uciderea în lagărul ziua aMaidanek, în noiembrie 1913 de evrei.

TODOR JIVKOV, prim- secretar al C.C. al Bulgar, președintele siliului de Stat al Bulgaria a primit pe Kurtovici, președintele Conferinței Federale a U- niiinii Socialiste a Poporului Muncitor din Iugoslavia, care se află în Bulgaria în frunfea unei delegații a USPM1. Au fost discutate chestiuni legate de relațiile dintre Bulgaria și Iugoslavia.
PARTIDUL COMUNIST Paraguayan,, care acționează în ilegalitate ,a dat publicității o declarație" de protest împotriva politicii represive a autorităților. Totodată, P.C. Paraguayan a cerut partidelor de opoziție, sindicatelor, zațiilor studențești, zentanților clerului,

P.C. Con- R.P.Todo

organi- repre- tuta-
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Campionatul județean

Victorie■x

la scorDuminică, echipa din U- a surclasat cu 6—0 Simeria. înscris după partea o cen-trimite cu Un minut de Vasian.

ricafti echipa Primul în 
odreaptă, urmată trare și Vasian capul în poartă.mai tîrziu scorul este2— 0 prin același, \ oamu. După ce în min. 25 oaspeții șut'ează puternic încer- cînd să reducă din handicap, gazdele inițiază un nou atac, Andraș pasează prin spatele fundașilor centrali, printre care Vasian în vervă mare țîș- neste și ridică scorul la3— 0.In repriza a doua, jocul are același aspect, iar gazdele mai înscriu trei goluri prin Andraș de două ori și Munteanu din 11 m. Echipa gazdă a avut cei mai buni oameni în Pe- trovan, Danciu, Toldea, Andraș și Vasian.

Ilie COANDREȘ

Metalui gol este minutul cursă pe 10,de

In meciul retur contînd pentru preliminariile campionatului
european de fotbal

Iugoslavia - România 2-1 (0-0)

ror patrioților să strîngă rîndurile în lupta împotriva regimului dictatorial.
EXPERȚII IUGOSLAVI subliniază că Provincia Autonomă Socialistă Kosovo dispune de importante resurse de materii prime și energetice care urmează să fie valorificate, în mod superior. Astfel, . de lignit sînt peste 10 mi- ccea ce repre- ' sută din re-

Teleșcoală. .Publicitate.Film serial : 
varul".Teleșcoală.Curs de limbă franceză.17,00 Reportaj pe glob: Alger.Viața culturală.Iugoslavia, azi — documentar.Baschet masculin în Clipa campionilor europeni: Dinamo București — EFES Instanbul repriza a Il-a). 1001 de seri. Telejurnal. Țara întreagătîmpină Gongreșiil partidului.19,45 Program de cîhtece 20,10

17,20

1 18.50I 19,001-19,30 în-

21,20
Ediție specială a emisiunii „Ora tineretului".Meridiane folclorice. p •Telejurnal.zăcămintele estimate la liarde. tone, zintă 57 . lasursele Iugoslaviei. In alți termeni, această cantitate reprezintă 27 la siită • din resursele de energie primară ale Iugoslaviei.
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Institutul de

21,35
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Rezultatele tragerii din 
31 octombrie 1979Extragerea 1 :

mine Petroșani
ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ, direct sau prin 
transfer:
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un
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— doi

BELGRAD 31 (Agerpres).— în localitatea Kosovska Mitrovica s-a desfășurat miercuri meciul retur dintre selecționatele Iugoslaviei și României contînd pentru preliminariile campionatului european defotbal (grupa a 4-a). Ceipeste 40 000 de spectatori prezențj în tribunele modernului stadion inaugurat cu acest prilej au urmărit un joc antrenant, cu numeroase faze de poartă, disputat într-o atmosferă de sportivitate, încheiat cu scorul de 2—1 (0—0) în favoarea fotbaliștilor iugoslavi.In prima parte a întîlnirii, echipa română s-a apărat organizat și a ieșit curajos în atac, avînd două mari ocazii de a înscrie: prima în minutul 10, cînd Mul- țescu a șutat din interiorul careului, dar .fundașul Magici a deviat mingea în corner, iar cea de-a 'doua prin același Mulțescu, ca- brează jocul, revin de mai

re, în minutul. 22, a reluat balonul cu capul spre poartă, însă portarul Pantelici a salvați cu piciorul, un gol ce: părea iminent.în continuare, oaspeții au preluat inițiativa, acțio- nînd în special pe extrema dreaptă, unde Petrovici a creat numeroase faze periculoase. Apărarea noastră, în frunte cu Ștefan eseu și Sameș, a rezolvat în prima repriză fazele critice de la poarta lui Cristian. începutul reprizei secunde a fost insă nefavorabil echipei române, care supusă unor atacuri succesive, a primit îhtr-un interval de numai două minute două goluri la ambele apărarea imediată. comițînd erori de marcaj, în minutul 48, Vujovici a înscris din apropiere, iar în minutul 50 Sliskovici, de asemenea lăsat liber, a majorat scorul ia 2—0.După primirea golurilor, fotbaliștii români echili-

ori în atac și în mi*70 Marcel Răducanumultenutul .. _a șutat puternic dîndu-i din nou prilejul lui Pante-, lici să șe remarce. în mi- ,nutul 79, Augustin, introdus îji teren cu două minute Î11 urmă, a centrat pe jos și Marcel Răducanu, bine plasat în careul oaspeților, a marcat reducînd handicapul la 1—2.în finalul’ partidei echipa noastră are ocazia de a egala, dar mingea trimisa cu capul de Sameș trece peste poarta gazdelor. La a- ceastă fază Sameș s-a accidentat Și a părăsitîn primul j°c României cîștigase rul de 3—2.In clasamentulconduce Spania, cute, urmată de Iugoslavia, — 6 puncte, România — • 4 puncte (toate -trei din cile 5 jocuri disputate), și Cipru — 1 punct (un meci disputat).

terenul, echipa cu sco-grupei7 pune-

tîmplar manual universal 
tîmplar întreținere 
sudor 
strungar 
electricieni

— trei lăcătuși mecanici

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
conform Legii nr. 12/1971 și Decretului 
183/1977. i

Cererile se pot depune zilnic la Biroul 
plan-retribuire-peisonaî, unde se vor obține 
și relații suplimentare.

Mica publicitateVÎND cline buldog, Independenței 43/34, Petroșani. (904)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Trincu Paul, eliberată de I.U.M. . Petroșani. Se declară nulă. (900) ■■■■■■’■.PIERDUT carnet ' stu- d’^nt pe " numele Avram Maria', eliberat de Institutul de mine ’ Petroșani. Se declară nul. (902)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Venc- zel Ludovic, eliberată de preparația,, Petrila, Șe declară nulă. (903)? 'PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Dolgae Ion, eliberată de I.U.M.

*
Petroșani. Se declară nulă. (9ft5)

ANUNȚ DE FAMILIES-au scurs doi ani de lacrimi și grea suferință de lă pierderea seurii- puluî și în veci neuîtă- țul noștru
. ‘PETER FRANCISCmodel de soț și tată i- deal, fiu, frate, cumnat, adorat și prețuit. Va ră- mîne veșnic în memoria și -sufletele noastre zdrobite pentru tot restul. vieții.Lacrimi și flori pe tristul lui mormînt. (987)
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