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<--------- ------- T?iExtinderea noilor tehnologii 
asigură creșterea 

productivității muncii
La sfirșitul celor 10 luni care au trecut din acest 

an, I.M. Lonea înregistra un însemnat minus de căr
bune la producția fizică. O bună parte din acest mi
nus se datorează nerealizării productivității muncii j 
atît la nivel de întreprindere cît și pe sectoare și bri- j 
găzi. La nivelul întreprinderii, productivitatea mun
cii realizată a fost sub cea planificată cu 131 kg pe 
post, iar în cărbune 373 kg pe post. Din cele cinci 
sectoare de producție de la mina Lonea, doar două 
și-au realizat și depășit productivitatea muncii pe 
cele 10 luni. Minerii din sectorul IV, prin depășirea 
productivității muncii cu aproape 400 kg pe post, au 
realizat o producție suplimentară de 30 000 tone de 
cărbune. însemnate depășiri la productivitatea mun
cii a obținut și sectorul V. Celelalte trei sectoare de 
producție nu și-au realizat productivitatea muncii 
și, deci, nici sarcinile de plan la producția fizică de 
cărbune. O analiză mai amănunțită pe cele 10 luni 
scoate în evidență faptul că în lunile septembrie și 
octombrie, luni în care minerii de la Lonea și-au rea
lizat sarcinile de plan la producția fizică și produc
tivitatea muncii în cărbune a fost depășită în medie 
cu aproape 100 kg pe post Această creștere a pro
ductivității muncii a fost obținută prin realizarea la 
timp a unor lucrări care vizau direct îmbunătățirea 
activității în abataje. La sectorul II cele trei abataje 
frontale cu tavan artificial și tăiere prin procedeul 
clasic de perforare-pușcare au fost transformate pe 
parcursul acestui an în abataje frontale cu tavan de 
rezistență și tăiere cu combina de abataj. Această 
metodă de exploatare care s-a extins în întregul sec
tor II a dus la creșterea productivității muncii în 
medie cu o tonă pe post în abataje și la. creșterea 
producției de cărbune la nivelul sarcinilor de plan 
în această lună. O creștere însemnată a productivității 
muncii (aprape 1506. kg pe post) a fost obținută și de
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Se „naște“ ! 
un nou front i 

de cărbune ! 
La Cimpu lui Neag, | 

la cîteva sute de me- a 
tri de incinta princi- ■ 
pală a carierei, în zo- I 
na din partea nord-es- ' 
tică a cîmpului minier | 
de la poalele Retezatu-. 
lui, se naște un nou I 
front de cărbune. La ■ 
cota 830, pe o terasă ce : 
a luat locul poiemior | 
înconjurate de brazii | 
falnici, constructorii mi- i 
nieri, cot la cot cu me- • 
canizatoril carierei, au t 
atacat dealul și dau I 
contur elementelor ce I 
vor constitui in curînd 
un ncu „abataj la zi" 
— zona E Perimetrul 
noii intemeieri se în
tinde de la platforma 
amenajată la baza dea
lului cu un complex de 
instalații de selectare și 
încărcare a masei mi
niere, pînă la terasa de 
la cota 830, unde se 
realizează descoperta 
< ntru a deschide aflo- 
rimetului de cărbune 
diurn liber spre puncte 
le de expediție.
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I
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Ioan DUBFK

(Cont. în pag. a 2-a. I

Patru colectiva 
miniere 

șbau depășit 
preliminarul zilei
După cum ne-a informat 

prin telefon dispecerul de 
serviciu, Mihai Pop, de la 
C.M.V.J., în ziua de 23 no
iembrie a.c., patru între
prinderi miniere din mu
nicipiul nostru au rapor
tat depășiri substanțiale 
la producția de cărbune 
față de preliminarul zilei. 
Colectivul I.M. Petrila a 
raportat cea mai însemna
tă cantitate, plus 211 to
ne de cărbune, fiind ur
mat de I.M. Uricani, plus 
102 tone de cărbune ex
tras peste sarcina preli
minată. Producții supli
mentare de 80 .și, respec
tiv 73 tone de cărbune au 
raportat și colectivele I.M. 
Lonea și I.M. Vulcan. Cu
mulat. de la începutul lu
nii noiembrie, cele mai 
mari producții suplimen
tare s-au înregistrat la 
I.M. Paroșeni și la cariera 
Cimpu lui Neag.

Este demn de remarcat 
faptul că producțiile su
plimentare au fost extrase 
din abatajele dotate cu 
complexe mecanizate și 
tehnologii moderne de tă
iere și transport. (V.S.)

La descoperlă, 
bogăția cărbunelui

Foto . Cristian ȘTEFAN

Note REALITĂȚI 
Neglijențe in plin centru

Noile blocuri de locuințe IA și IB, date în folo
sință in acest an pe Bulevardul Republicii, principa
la arteră rutieră din Petroșani, au întregit armonios 
arhitectura centrului reședinței de municipiu. Spațiile 
de la parter, unde au fost amenajate diferite unități 
de prestări de servicii pentru populație au fost în bu
nă măsură puse in funcțiune, spre satisfacția locata
rilor. Dar, în zonele din patele acestor blocuri nu e 
ca la fațadă. în urma constructorilor au rămas mari 
denivelări, resturi de materiale de construcție, im- 
■resi-nante grămezi de ărnînt și moloz. 

Se nare că problemele sistematizării, de a- 
_ menajare a aleilor, de creare a condițiilor normale de 
viață pentru locuitorii acestui cartier au rămas pe ul
timii plan al preocupărilor constructorilor. Dind 
glas justificatelor pretenții ale locatarilor de a se 
efectua lucrările de sistematizare din cartier, măcar 
acur.i, în ceasul al 12-lea, cînd iarna Iși face simțită 
pist.iaa, cerem constructorilor din cadrul șantieru- 
JU„ j. Petroșani .11 T.C.H., care au lucrat aici, să a- 
corde atenția cuvenită acestei probleme, (VJS.)

Zi de toamnă, la Petroșani.
Foto : Ștefan N'EMECSEK

Unitate și continuitate in istoria românilor (II)
Concomitent cu afirma

rea națiunii române la 
hotarul veacurilor XVIII- 
XIX, formarea statului na
țional român era „o pro
blemă" la ordinea zilei. 
Strigătul țăranilor de pe 
Cîmpia Libertății din Blaj 
„Noi vrem să ne unim cu 
țara !“ are valoare de sim
bol : revoluția de la 1848, 
pornită și desfășurată con
comitent in 
toate cele trei 
țări româ

nești, avînd un 
program simi
lar de reven

dicări sociale și naționale, 
pune în evidență maturi
zarea premiselor obiective 
ale unității naționale.

Ca această posibilitate 
să devină realitate trebu
iau înlăturate piedicile ca
re mai existau în calea 
făuririi statului național 
modern. La 24 Ianuarie 
1859 s-a înfăptuit unirea 

Moldovei cu Tara Româ
nească, iar la 9 Mai 1877 
noul stat și-a proclamat 
independența, Întărită prin 
luptele și jertfele armatei 
române în războiul neatîr- 

■ nării (1877—1878).

în carieră, se deschide drum 
de la ( impu lui Noag.

spre LA SECȚIA DE MOSILĂ LIVEZIENI

Produse pentru expert

PE ȘANTIERE 
Bloc pe post de... frigorifer

tea continuă să lipsească. 
Problema caloriferelor 
afectează ritmul de lucru 
și la alte puncte de lu
cru din Valea Jiului, un
de din aceeași cauză se 
acumulează intîrzieri în 
predarea apartamentelor. 
Pentru a nu transforma 
blocurile de locuințe ga
ta construite în... frigi
dere, se impun demersuri 
mai ferme la nivelul Gru
pului de șantiere Petro
șani în vederea asigurării 
caloriferelor cerute pe 
șantiere. (V.S.)

cartierul Petroșanl- 
Nord, printre blocurile 
care ar fi trebuit să se 
prez'nte la recepție, se a- 
flă și blocul 12 Cons-* 
tructorii l-au finisat, cu 
excepția Instalației pen
tru încălzire. Calorife
rele n-au fost încă mon
tate, iar blocul a ajuns 
un adevărat frigider. De 
ce ? in pofida numeroa
selor demersuri ale con
ducerii șantierului V 
instalații din cadrul Gru
pului de șantiere Petro
șani pentru a asigura pe 
șantier calor ixerele, aces-

Participarea României 
la prima conflagrație mon
dială nu înseamnă că ac
țiunea ei politică și mili
tară din anii 1916—1918 a 
avut un caracter imperia
list. Țelurile pentru care 
s-au jertfit ostașii noștri 
au fost ale întregului 
neam românesc : elibera
rea fraților de sînge aflați 
sub stăpînirea austro-un- 

gară și desăvîrșîrea sta
tului național. In acei ani, 
prin sînge și lacrimi, ro
mânii și-au apărat glia 
strămoșească de invadato
rii străini și, în condițiile 
create de prăbușirea im
periilor țarist și austro- 
ungar și a intensificării 
mișcării revoluționare și 
de emancipare națională, 
și-au împlinit aspirațiile 
multiseculare de a se afla 
în hotarele aceluiași stat. 
„Astăzi ne este dată nouă 
— se preciza într-o pro
clamație către popor din 
15/28 august 1916 — să în

în ultimele două luni, 
colectivul secției de mobi
lă din Livezeni a întreprin
derii de prelucrare a lem
nului Deva a fost solicitat 
să execute un important 
volum de produse pentru 
export. In luna octombrie, 
secția a livrat un lot de 
700 de cuiere tip „Malta" 
pentru R.F. Germania, în 
prezent fiind în curs de 
finisaj încă 1400 cuiere de 
același tip, care vor fi li
vrate pînă la sfîrșitul lu
nii noiembrie aceluiași be
neficiar. în cadrul secției 
se află în curs de finali
zare și un lot de 2000 că
rucioare de servit (măsuțe 

tregim opera lor (a îna
intașilor) închegînd pen
tru totdeauna ceea ce Mi
hai Viteazul a înfăptuit 
numai pentru o clipă: u- 
nirta românilor de pe ce
le două părți ale Carpați- 
lor.

Un autentic curent popu
lar s-a manifestat în teri
toriile aflate pînă atunci 
sub autoritatea austro- 

ungară, du- 
cînd la înlă
turarea auto- 
rităților habs- 
burgice, la 

constituirea u
nor organe noi, revoluțio
nare. alese în mod demo
cratic : consiliile și comi
tetele naționale și munci
torești. în urma acordului 
dintre Partidul Național 
Român și Partidului Soci
al Democrat a luat ființă, 
ca organ reprezentativ al 
tuturor românilor din*
Transilvania și Banat, Con
siliul Național Central Ro
mân. La chemarea lui, s-a

Prof. D. PELIGRAD

(Continuare în pag. <. 2-a)

pe rotile) care vor fi li
vrate tot în această lună 
pentru S.U.A. Valoarea to
tală a produselor pentru 
export se cifrează la a- 
proape 1 200 000 lei, în- 
semnînd depășirea planu
lui de export al secției pa 
lunile octombrie-noiem- 
brie cu 35 000 lei.

Primul lot livrat a tre
cut cu succes examenul 
exigent al recepției, co
lectivul secției primind 
elogii pentru execuția ire
proșabilă. Atît cuierele cît 
și cărucioarele de servit 
au fost executate de colec
tivul sectorului prelucrări 
panouri, condus de mais
trul Măria Maksai, secre
tarul organizației de bază, 
respectiv de formațiile de 
tîmplari conduse de Petrii 
Eva și Ludovic Nagy, din 
care fac parte muncitorii 
Ioan Grecu, Emeric Bras- 
sai, Simion Șerban, Maria 
Prodan, Ghizela Tordai, 
Maria Lazăr, precum șt 
Viorica Iloiu, Margareta 
Simon, Georgeta Valache, 
de la finisaj.

asaaaaasaaeasi
In pag?, a 3-a

Dialog 
cetățenesc
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Turneul ansamblului artistic emerit „Donbas'*

al minerilor din Donețk

Sărbătoare a cîntecului și dansului

Extînderea 
noilor tehnologii

(Urmare din pag. I)
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Miercuri șl joi, pe sce
nele Teatrului de stat 
„Valea Jiului" din Petro
șani și Clubului sindica
telor din Vulcan, ansam
blul artistic emerit al 
minerilor „Donbas" din 
Donețk (R.S.S. Ucrainia- 
nă) a susținut spectaco
le muzical-coregrafice, 
care au îneîntat publicul 
spectator, prin bogăția și 
frumusețea folclorului po
poarelor sovietice, înal
tul nivel interpretativ al 
soliștilor vocali sau dan
satori. Cîntecul popular 
rus, ucrainian, al altor 
popoare sovietice a avut 
un valoros mesager în 
persoana basului Victor 
Karant; vocea sa caldă a 
nuanțat expresiv melo
dii celebre, mai ales cu
noscuta romanță „Ochi 
negri" a răsunat cu o 
tensiune dramatică apar
te, care a individuali
zat-o între modelele in
terpretative similare. 
Partiturile solistice pro
puse melomanilor de A- 
lexandra Pirogova au im
presionat prin acurate
țe, dar șl prin solicitarea 
unei voci de excepție, cu 
o frazare melodică în 
funcție de text, trăirea 
artistică relevînd un re
pertoriu vast, de la pa
tetic pînă la unda umo
ristică. Doi virtuozi, A- 
lexandr Kazacenko și A- 
lexandr Ciberko au su
plinit o întreagă orches
tră, dialogul instrumen
tal a subliniat încărca-

tura emoțională a cînte- 
celor. Victor Rusnak a 
prezentat cu deosebit pa
tetism realizările popo
rului sovietic. Prezenta
rea a fost făcută fn lim
ba română, atrăgînd în
delungi aplauze.

Revelația spectacolelor 
a constituit-o însă salba 
de dansuri rusești șl u- 
crainiene, kazaciokul, go- 
pakul, piesele coregrafice 
din zona Carpaților au 
stîrnit admirație. Plutirea 
lină, specifică 
lor est-slave, 
ția“ de figuri 
care participă 
corp, transfigurează bucu
ria solară, demnitatea 
celor avîntați în ritmul 
muzicii, recitalurile so
listice acrobatice inte- 
grîndu-se fidel în scena
riul coregrafic. Stiliza
rea unor dansuri permi

dansuri- 
„competi- 

dificile, la 
întregul

te tratarea umoristică a 
temelor, semnificativă în 
acest sens este „sceneta" 
coregrafică „Păpușa". Cu 
„Kalinka", formația de 
dansatori a cules cele 
mai numeroase aplauze, 
întrucît exuberanța pași
lor s-a desfășurat ca o 
adevărată apoteoză a vir
tuozității.

Turneul mesagerilor 
sovietici ai cîntecului și 
dansului, desfășurat în 
județul nostru, se consti
tuie într-o sărbătoare spi
rituală cu profunde sem
nificații, într-o elocven
tă dovadă a comunicării 
fertile prin dialogul ar
tei generoase în idei no
bile, dedicate idealurilor 
luminoase, a apropierii, 
prin cîntec și dans, a oa
menilor.

Ion VULPE 
Ilustrație: Șt. NEMECSEK
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brigăzile sectorului III de 
la numerele de abataj 62 și 
63. Aici, abatajele cameră 
au fost înlocuite cu abata
je frontale, urmînd ca în 
cursul anului viitor și în a- 
ceste abataje să se extindă 
metoda tavanului de rezis
tență. Această metodă care 
a fost experimentată 
sectorul IV și care

de 
a 

dat rezultate bune s-a ex
tins în acest an și la sec
torul II, urmînd să se 
extindă în continuare la 
sectoarele III, IV și V. La 
sectorul I, unde exploata
rea cărbunelui nu se poa
te realiza decît prin aba
taje cameră, s-au luat mă
suri de îmbunătățire a a- 
provizionării cu material 
lemnos. Pe galeria direc
țională, de la orizontul 
480, pe care se face apro
vizionarea tuturor locuri
lor de muncă cu materia-

le din acest sector, este în 
curs de finalizare o insta
lație de monorai pe o 
lungime de 500 de metri, 
instalație care va rezolva 
problema transportului de 
materiale. Tot pentru creș
terea productivității mun
cii la acest sector, în vi
itorul apropiat se va tre
ce de la transportul dis
continuu la 
continuu pe bandă, 
tru ca să 
tinuare 
muncii la 
vom căuta 
van de rezistență la toate 
locurile de muncă unde 
este posibil acest lucru șl 
vom îmbunătăți în conti
nuare aprovizionarea locu
rilor de muncă cu materi
ale prin punerea în func
țiune a altor instalații de 
monorai la sectoarele II și 
V“ ne spunea sing. Dumi
tru Guran, șeful biroului 
geo-topo-tehnic.

și continuitate hi 
istoria românilor

(Urmare din pag. I)

transportul 
”. „Pen- 

crească în con- 
productivitatea 

mina noastră 
să realizăm ta-

PROGRAMUL
universității politice și de conducere

Filiala Petroșani
Cursurile Universității se desfășoară după urmă

torul program :
— anii 1, III și IV în ziua de luni, 28 noiembrie 

., ora 17, în sălile casei de cultură.a.c..

întrunit la 1 decembrie 
1918, la Alba Iulia, Ma
rea Adunare Națională, 
reunind delegați ai celor 
4 milioane de români care 
au votat „unirea pe veci" 
cu România. Printre ei se 
aflau circa 4000 de mineri, 
din totalul de 10 000 de 
muncitori ardeleni și bă
nățeni „veniți să declare 
în fața prea-cinstitei adu
nări 
lumi 
turor 
vrem 
lupta 
pentru înfăptuirea și apă
rarea unirii... de aceea 
cînd aderăm la unirea tu
turor Românilor, voim tot
odată și posibilitatea de 
dezvoltare a muncitori
mii române, voim să des
chidem porțile largi în a- 
ceastă Țară Românească 
nouă, să se dezvolte și 
progreseze și poporul mun
citor așa cum au progre
sat și popoarele muncitoa
re din Apus..."

(Va urma)

Și 
că

?i 
cu

în fața întregii 
vrem unirea tu- 
Românilor. Noi 
sîntem gata de 
toate mijloacele

Se „naște“ un nou front de cărbune
Drumurile șerpuiesc 

de la baza dealului 
pînă în zona noilor fron
turi de cărbune, și, chiar 
mai departe, peste deal, 
unde urmează să fie dis
locat sterilul. Excavatonș- 
tii și buldozeriștii — Pe
tru 
rel 
cut 
excavații 
acest an în cadrul lucră
rilor de'descopertă a fost 
realizat, reprezentînd 75000 
mc steril. De sub stratul 
de pămînt și steril s-a ivit 
cărbunele care va începe 
să fie exploatat din pri
ma zi de lucru a noului 
an.

Deci, stratul de cărbune 
a fost descopertat. Am vă
zut un bulgăr de cărbune 
din noua microcarieră, un 
bulgăr negru, strălucind în 
mîinile oamenilor și ilumi- 
nind de satisfacția reuși
tei fețele acestor oameni 
care, după ce l-au desco
pertat, îi vor asigura ex-

Voicu, loan Iriza, Au- 
Burducea —: și-au fă- 
datoria. Volumul de 

prevăzut pentru

încărcat. 
aceste 
de la 
cons- 
șanti- 
finali-

ploatarea. Dar, pînă atunci, 
deși nu mai e mult, mai 
este' totuși... de lucru be
rechet. Deoarece pentru 
a ajunge la destinație, căr
bunele urmează să fie con- 
casat, selectat.
Pentru a trece prin 
faze, la platforma 
baza microcarierel 
tructorii și montorii 
erului au ridicat și
zează un complex de ins
talații moderne. Aici a 
fost montat, în timp de 2 
săptămîni, un trommer — 
un concasor-selector 
masei miniere, făurit 
premieră la I.U.M.P., 
cum și 4 instalații 
transport cu benzi, cu 
lungime totală de vreo 
m, care face legătură 
tre silozul de bruți, trom
mer, cele două estacade — 
de cărbune și steril — 
precum și silozul de căr
bune. Zeci de constructori, 
de la I.C.M.M., montori, 
dulgheri și betoniști din 
echipele lui Ștefan Au
gustin, Mihai Haivas, ion 
Mănărăzan, Dumitru Smeu,

al 
în 

pre
rie 

o
300 
în-

Ion Hruban, Petre Voicu, 
Ștefan Băzăran, sub 
ducerea maiștrilor 
Dascălu și Ervin Wiesen- 
maier, și-au unit eforturi
le pentru a executa la 
timp și în condiții calita
tive ireproșabile toate lu
crările. Trommer-ul, ben
zile sînt terminate; se dă 
bătălia în ritm intens pen
tru finalizarea celor două 
silozuri, aflate și ele, In 
fază avansată de montaj, 
avînd toate șansele să fie 
predate la sfîrșitul acestei 
luni.

Concomitent, un alt grup 
de constructori și montori 
— echipele 
Belgun și 
găriță — 
xul de 
platforma 
diție din 
rieră, 
ge cu basculantele la a- 
ceastă stație, unde două 
transportoare puternice îl 
vor încărca direct în va
goane.

con- 
lon

lui Nicolae 
Constantin Găr- 
făuresc comple- 
instalații de pe 
stației de expe- 
Uricani. Din ea- 

cărbunele va ajun-

Duminică, 27 noiembrie
8,00 Teleșcoală.
8.30 Almanahul familiei. 
9,00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii. 

iO.OO Viața satului (parțial
color).

|1,45 Lumea copiilor. 
43,00 Album duminical 

(parțial color). 
Din sumar :
Telex.

— Cîntece de voie bună.
— Unirea, visarea iubi- 

tă a poporului ro- 
t mân.

— Muzică și poezie.
— Cîntec drag pe-ntinsul 

j. țării, program fol
cloric.

— Lumina tinereții, pro
gram muzical-core- 
grafic.

— Cascadorii rîsului.
— Un virtuoz al trom

petei.
,— Zbor spre soare, mi

crorecital.
34.30 Desene animate.

— Drumuri printre a- 
, mintiri. „Arghezi și 

balada unirii" — re
portaj.

— Cîntecele unirii —
i program coral.
I — Vatră românească de
L cîntec și dor — mu

zică populară.
— Reportaj de scriitor.

< Succese ale școlii mu
zicale românești.

> — Ritm și melodie.
— Semnal.

J7.30 Telesport: Handbal

feminin : România
gj. — Polonia șl Româ- 
F nia — Ungaria.

— Mîndru-i jocul româ
nesc.

•— Cîntec de bucurie — 
muzică ușoară.

18.50 Film serial i iți,. 
Cervantes * 18! Sî 
(color).

19,40 Micul ecran pentru 
cei mici.

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20,15 Unire, de-a pururi 
unire (color). 
(Spectacol festiv rea
lizat la Alba Iulia).

21,05 Film artistic :
Vom trăi și vom ve
dea

22.30 Telejurnal (parțial 
color).

— Sport.
— Avanpremieră săp- 

tămînală TV.
Luni, 28 noiembrie

15,00 Telex.
15,05 Emisiune în limba 

maghiară (PC).
17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal. (PC)
20.20 A patriei cinstire.
20.30 Orizont tehnico-știin- 

țific.
20,55 Roman foileton ! 

întoarcerea lui Vodă 
Lăpușneanu (C). 
Partea a II-a.

21.50 La zi în 600 de secun
de.

22,00 Tezaur folcloric.
22.30 Telejurnal (PC),

Marți, 29 noiembrie
11,00 Telex.
11,05 Pași de viață lungă.
11.35 Film serial :

Frontul invizibil (C).
12,25 Secvențe albaneze.
12.35 Desene animate.
16,00 Telex.
16,05 Viața școlii.
16.35 Orașe iugoslave. <
16.50 Clubul tineretului.
17,20 Agrozootehnia pe în

țelesul tuturor.
17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal (PC). **

PROGRAMUL p/
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20,20 Actualitatea in eco
nomie.

20,35 Memoria documente
lor.

20.55 La Alba Iulia — cîn
tecele unirii

21.15 Teatru TV :
Frații (I) — Flacăra
nestinsă (C).

22.30 Telejurnal (PC). 
Miercuri, 30 noiembrie

16,00 Telex.
16,05 Școala educației cetă

țenești.
16.30 Viața culturală.
16.55 Cărți și idei.
17.15 Canțonete și valsuri.
17,25 Imagini din Benin.
17,35 Tribuna experienței.
17,50 Voința neamului —

cîntecele Unirii.
18,00 Fotbal: Cehoslovacia 

— România în preli
minariile campiona
tului european. Trans
misiune directă de la 
Bratislava (C).

19,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal (PC).
20,20 Actualitatea în ec<> 

nomie.
20,30 O țară ca c inimă — 

documentar TV (C).
21,00 E scris pe tricolor O 

nire — cîntece pa
triotice.

21,15 Teatru TV t
Frații (II) — Dimi
neața peste Carpați 
(C).

22,30 Telejurnal (PC).
Joi, 1 decembrie

11,00 Telex.
11,05 Dulce cîntec româ

nesc — melodii popu
lare.

11,25 Homan foileton ! 
întoarcerea lui Vo
dă Lăpușneauu (II). 
(C).

12,20 EcranBI copiilor. 
16,00 Telex,
16,05 Din marea carte a 

patriei.
l«,20 Sub tricolorul steag 

•— cîntecele unirii.

16.30 Studioul tineretului, 
20,00 Telejurnal.
20.45 Drumul marii bir.uin- 

ți — omagiu unirii. 
Spectacol festiv de
dicat aniversării a 
65 de ani de la fău
rirea statului națio
nal unitar român.

21.45 Omul — măsura hț» 
crurilort — film.

22.10 Melodii îndrăgite.
22.30 Telejurnal ,(PC).

Vineri, 3 decembrie 
15,00 Telex.
15,05 Teleșcoală.
15.30 Emisiune în limba 

germană (PC).
17.25 La volan.
17,40 Tragerea loto.
17.50 1001 de seri. 
20,00 Telejurnal (PC).
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20.30 Memoria documen

telor.
20.50 Cîntece pe adresă 

dv.
21.10 Cadran mondial.,
21.30 Film artistic: 

Ultima noapte 
dragoste (C).
Producție a casei de 
filme Trei. Prima 
parte.

22.30 Telejurnal (PG).
Sîmbătă, 3 decembrie

11,00 Din marea carte ff 
patriei.

11.25 Film serial ? 
Cervantes (C).

12,15 Ora de muzică.
13,00 La sfîrșit de Săptă- 

mină (PC). ____—.

Din sumar :
— Telex.
— Străbătînd codrul 

des... cînteee.
— Unirea — deziderat 

de veacuri a) popo
rului român.

— Gala desenului ani
mat.

— Autograf muzical.
* Invitație la circ.
•>» Magnetoscop muzi

cal
— Profesiunea de cre

dință a unui medic.
— Muppets.

17.10 Contemporanii noș-
• tri.

17,25 Săptămîna politică.
17.40 Film artistic:

Ultima noapte de 
dragoste (C).
Ultim parte.

18,50 1001 de seri.
]9,00 Telejurnal (PC).
19.20 Seara muzicală la 

Iași (G).
19.40 Teleencicloptdia.
20.20 Seara muzicală la 

Iași (2) (<S).
20.40 Film serial :

Frontul invizibil» 
Episodul 6.

21.30 Seară muzical-dis* 
trac ti vă ta lași (III)-

i Și la Iași,- Varietăți 
— Spectacol cu pu
blic.

22.30 Telejurnal (PC).
—• (Sport.

22.40 Seară muzicală la 
Iași (IV).



VINERI, 25 NOIEMBRIE 1983 Steagul r oțn 3

'a

Grijă deosebită pentru gospodărirea
La fața locului

Oamenii au dreptate, dar...

de
Și 

din-

Ritmul deosebit de dez
voltare a orașelor Văii 
Jiului — concretizare a 
grijii deosebite pe care 
partidul, secretarul său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o acordă mi
nerilor — ridică în fața 
colectivelor de muncă 
din cadrul unităților 
gospodărie comunală 
locativă probleme
tre cele mai deosebite, 
cu implicații asupra gra
dului de confort al oa
menilor muncii. Spre a- 
ceste probleme și-au în
dreptat cu deosebită răs
pundere atenția repre
zentanții oamenilor mun- 

| cii din cadrul întreprin
derii de gospodărie co
munală și locativă din 
Petroșani. Darea de sea
mă prezentată a relevat 
faptul că pe primele 10 
luni ale anului au fost 
îndeplinite și depășite 
sarcinile aferente perioa
dei, volumul total de pro
ducție — prestații fiind 
realizat în proporție de 
108,9 la sută, în condiți
ile în care cheltuielile la 
1000 lei producție mar
in (ne 9 luni) a fost înde
plinit în proporție de 
98,6 la sută. Pe această 
cale beneficiul la activi
tatea totală pe nouă luni 
a fost realizat în pro
porție de 108,29 la sută. 
Este expresia sintetică a 
activității rodnice dcsfă- 

I șurate atît la nivel de 
' unități aparținătoare, cit

zestrei orașelor noastre

subac- 
verzi, 
către 
n-au

și la nivel de întreprin
dere.

în cadrul adunării s-a 
subliniat, de asemenea, 
faptul că la unele 
tivități — zone 
prestări servicii 
terți — sarcinile 
fost realizate datorită in
suficientei preocupări a 
conducerilor unor uni
tăți din teritoriu. Cu bu
ne rezultate s-au înche
iat primele 10 luni și în 
ceea ce privește activita
tea de construcții și mon

ADUNĂRI GENERALE
ALE REPREZENTANȚILOR OAMENILOR MUNCII

ta je. Un mare volum de 
muncă s-a depus în a- 
cest an pentru întreține
rea fondului locativ de 
stat. Au fost executate 
reparații curente la 311 
clădiri, 106 ascensoare, 37 
centrale termice și punc
te termice.

Așa cum s-a desprins 
din darea de seamă pre
zentată și din discuțiile 
la care au luat 
Vasile Carișan, 
Meszaroș, Nicolae 
culescu, Nicolae 
teanu, Victor Voicu, Ni
colae Josan, Mihai Nai
ca, Grigore Pop, Iuliu 
Pop, Alexandru Ponyțki 
și Dumitru Firuț, bunul 
mers al activității a fost 
stînjenit de insuficiența

parte 
Iacob 
Chir- 
Mun-

dus la întîrzierea 
lucrări. Pe de altă 
au fost și cauze a 
înlăturare a stat 

colectivului.

unor materiale și piese 
de schimb, a căror lip
să a 
unor 
parte 
căror 
în puterea
Este vorba de fluctuația 
forței de muncă, fluc
tuație care a reprezen
tat 20 la sută din efec
tiv. Nu este mai puțin 
adevărat că dintre 
care au plecat din 
tățile aparținătoare 
54 de cazuri a fost 

cei 
uni- 

în 
des-

făcut contractul de mun
că pentru absențe ne
motivate.

în perioada analiza
tă, în toate localitățile 
și la nivel de întreprin
dere, s-a desfășurat o 
amplă activitate de in
vestiții. Dacă valoric pla
nul construcției de locu
ințe a fost realizat, la 
sarcinile fizice se înre
gistrează restanțe, mai 
rămînînd să fie predate 
pînă la finele anului un 
mare număr de aparta
mente. în adunare s-a 
subliniat necesitatea ca 
organul de conducere 
colectivă să acorde o a- 
tenție sporită activități
lor de investiții, lucrări
lor de gospodărie comu

nală, celor de întreținere 
și reparare a fondului 
locativ de stat, lucrări 
care contribuie direct la 
ridicarea gradului de 
confort al locuitorilor 
Văii Jiului.

Subliniind că sarcinile 
sporite ce stau în fața 
colectivelor de muncă 
din unitățile de gospodă
rie comunală și locativă 
au create condițiile nece
sare realizării planului 
pe anul 1984, participan- 
ții la dezbateri au cerut 
să se acționeze cu mai 
multă fermitate pentru 
întărirea ordinii și disci
plinei, pentru creșterea 
răspunderii fiecărui om 
al muncii față de sarci
nile încredințate. S-a ce
rut, de asemenea, să se 
acționeze în direcția ri
dicării calitative a între
gii activități, aceasta în- 
semnînd de fapt folosi
rea tuturor posibilități
lor, a condițiilor și re
surselor locale pentru dez
voltarea activității 
prestații de servicii, 
exploatare și întreținere 
a fondulul locativ de 
stat, mai buna gospodă
rire a localităților și pre
gătirea temeinică a inves
tițiilor anului 1984 astfel 
încît toate obiectivele 
prevăzute în plan să fie 
predate beneficiarilor — 
minerii, oamenii muncii 
din Valea Jiului.

c. dragoș

de 
de

Extragem dintr-una din 
scrisorile sosite pe adresa 
redacției : „în luna fe
bruarie a anului în curs 
ne-am mutat în noul bloc 
19 din cartierul „Bucura" 
— Uricani. Nici pînă în 
prezent fațada exterioară 
nu a fost tencuită, fapt 
care ne afectează aparta
mentele care au multe fi
suri pe unde „trage" cu
rentul...

Prezentîndu-ne cu scri
soarea mai sus amintită la 
comitetul orășenesc de 
partid UrjCani, a fost cons
tituită o comisie ad-hoc, 
formată din tovarășul Mar- 
cu Dan, vicepreședinte al 
consiliului popular oră
șenesc, sing. Constantin 
Călătorii, șeful lotului U- 
ricani al Șantierului 2 
montaj, și Vasile Tocaci, 
dirigintele de șantier pe 
zona Lupeni — Uricani din 
partea I.G.C.L. Petroșani.

Deplasîndu-ne la fața lo
cului, am constatat că ce
le prezentate în scrisoare 
corespund realității. în
tîrzierea tencuirii fațadei 
la blocul 19 s-a datorat în 
primul rînd stilului de lu
cru „consacrat" al condu
cerii șantierului de cons
trucții din Valea Jiului al 
T.C.H., care a purtat mun
citorii calificați în astfel 
de lucrări prin toate loca
litățile municipiului nos
tru. Au fost montate de 
mai multe ori și schele, 
dar au lipsit atunci „meș

terii" și materialele. în 
prezent sînt de toate, dar 
gerul nu mai permite e- 
fectuarea lucrărilor de fi
nisare. Așa că... pînă se 
va face cald afaiă, locui
torii blocului 19 vor supor
ta consecințele lucrului de 
mîntuială al constructori
lor. Conform afirmațiilor 
sing. Constantin Călătoru, 
în decursul primei decade 
a lunii decembrie, va fi 
rezolvată problema subso
lului la același bloc, în 
prezent inundat. Cauza o 
constituie faptul că apele 
scurse din conductele span- 
te de înșiși locatarii blo
cului, care au înfundat 
scurgerile apelor menaje
re cu diverse gunoaie, nu 
se adună în totalitate în 
canalul de colectare din 
cauza unor deficiențe la 
turnarea betoanelor. Des
pre această problemă vom 
reveni.

în ceea ce privește îm
bunătățirea livrării căl
durii în apartamente, am 
fost asigurați că încă din 
aceste zile se va îmbună
tăți prin intrarea în func
țiune a extinderii centra
lei termice din cartier, ca
re nu mai putea livra în 
mod corespunzător agen
tul termic și noilor blocuri.

Ștefan NEMECSEK

„Steagul roșu" a criticat, 
organele vizate răspund

Ceasul... bun

Un an de la deschiderea i
ț complexului „Jiul" '

La începutul acestei săptămini s-a împlinit un an * 
de la deschiderea complexului comercial „Jiul" din 
Petroșani. In anul de activitate re
cent încheiat — după cum ne-a informat to
varășul Pavel Haiducsi, șeful complexului — cele 30 
de raioane ale „big"-ului au desfăcut un fond de 
mărfuri in valoare de peste 200 milioane lei, reve- 

ț nind aproximativ pentru fiecare locuitor al Văii Jiu
lui un volum de mărfuri în valoare de pesto 1300 Ici. 

' Merită evidențiată activitatea complexului „Jiul'* 
l și în ceea ce privește schimburile comerciale cu alte 

țări — Lngaria, Bulgaria și R.D.G. — unde produse
le romanești au fost apreciate și solicitate.

La apiovizionarea continuă și diversă, cu toato 
. sortimentele de mărfuri căutate de cumpărători, la. 

încheierea contractelor comerciale cu parteneri din 1 
v țară sau de peste hotare, și-au adus o contribuție^ 
t deosebită șefii de etaj: Martin Schreter, loan Tără- 

sescu, Gheorghe Făran, Francisc Edelin, Mircea Ban- ’ 
' ciu, Adolf Schreter, Vintilă Borhină, Francisc Fabian, ț 
ț La coordonarea și desfășurarea în bune condițiuni a i 
. activității de zi cu zi merită amintite eforturile șefi- . 
' lor de raion Elena Oproiu, Mihaela Enache, Viorica 1 
ț Hindea, șefii de sală Vaier Necs șl Ion Dochițu, șefii ț 
1 dc unitate Maria Burlec și Mihai Sotirescu. (Șt. N.) j

Răspundem cititorilor
OCTAVIAN MOȘ, Pe- 

trila : Credem că ați re
marcat că am dat publici
tății sugestia dv privind 
programarea întreruperii 
curentului electric în dife
rite zone ale localităților, 
care rămîne să fie recepți
onată de cei în drept. Am 
intervenit și cu privire la 
a doua sesizare privind 
impuritățile din apă și, 
după cite sîntem infor
mați, apa de la robinetele 
apartamentelor din car
tierul „8 Martie" din Petrl- 
la este limpede.

ȘTEFAN MIRT, Lupeni: 
Ziarul nostru publică în 
mod regulat cronici ale 
meciurilor de pe teren 
propriu a'" atît de mult 
îndrăgitei echipe de fotbal 
„Minerul" Lupeni, iar u- 
neori chiar și din deplasare. 
Ne solicitați să publicăm 
și clasamentul seriei a 
lll-a a diviziei B. Vă sa
tisfacem dorința publi- 
cînd clasamentul, în mă
sura posibilităților, după

ecar etapă. Anunțăm pe 
această cale și pe suporte
rii celor trei echipe divi
zionare € din Valea Jiu
lui că vom publica și cla
samentul seriei a VllI-a 
în care activează formați
ile din Valea Jiului.

DUMITRU BALOTA. 
Petrila : Intr-adevăr, ca
litatea cărbunelui de alo
cație, deci și cel livrat la 
centralele termice din Pe
trila, lasă de dorit, fapt 
ce a avut repercusiuni cu 
privire la asigurarea căl
durii și apei calde din a- 
partamente. în ultimul 
timp s-au făcut eforturi 
pentru o mai bună func
ționare a centralelor ter
mice din Petrila și credem 
că acest lucru se face 
simțit șl în apartamentele 
locatarilor. Aceste rînduri 
se vor un răspuns și la 
sesizarea semnată „Un 
grup de cetățeni" din Pe
troșani. Dacă deficiențele 
semnalate mai persistă, 
reveniți. --------- ---------

între redacție, cetățeni, 
dispeceratul din cartierul 
Aeroport al E.G.C.L. și 
alte unități prestatoare de 
servicii are loc un per
manent dialog și, de re
gulă, util. Susținem aceas
tă afirmație cu cîteva e- 
xemple :

La cererea președinte
lui asociației de locatari 
Eugen Mărginean din car
tierul Aeroport, joi, 17 no
iembrie, am solicitat dispe
ceratului E.G.C.L. o inter
venție urgentă la blocul 
nr. 12 din strada Saturn. 
Locatarii blocului nu a- 
veau apă în locuințe da
torită unei spărturi din 
subsolul tehnic, și acesta 
plin cu apă. Vineri, 18 no
iembrie, dispecera Carmen 
Lărincz, ne-a anunțat: „A- 
limentarea blocului 12 din 
Saturn, cu apă, a fost res
tabilită de instalatorii Ni
colae Vreja și Ion Raho- 
tă, iar maiștrii loan Das- 
călu și Grigore Pop, îm
preună cu șoferul Carol 
Biro de pe autospeciala 
„Voma" au asigurat goli
rea subsolului".

In răspunsul referitor la 
nota cu titlul „Promisiu
ne neonorată", publicată în 
„Steagul roșu" din ziua 
de 14 octombrie a.c. dat

O conlucrare utilă !
redacției de E.G.C.E. se 
spune: „Conducerea sec
ției mixte Petroșani a a- 
sigurat operativ deplasa
rea unei echipe de inter
venții la apartamentul 27 
al blocului nr. 5 din stra
da V. Roaită — Petroșani 
(despre care s-a vorbit în 
notă — n.n.). în prealabil 
s-a luat legătura cu loca
tarii ale căror aparta-

Revenim pe urmele
mente au fost afectate de 
defecțiunea de ia aparta
mentul 27 și, în cursul 
după-amiezii zilei de 14 
octombrie 1983 s-a execu
tat remedierea".

Și pentru acest caz este 
valabilă concluzia pe care 
am enunțat-o cînd ne-am 
referit la situația de la 
blocul 12, strada Saturn.

încă un exemplu. Cu 
cîtcva săptămini în urmă, 
din Aleea Florilor, carti
erul . Carpați" a fost tri
misă redacției o sesizare 
referitoare la canalul ter
mic ce traversează aceas
tă stradă, însoțită de o 
fotografie. Redacția le-a 
publicat în cuprinsul unei 
pagini „Dialog cetățenesc", 

Iar E.G.C.L., în răspunsul 
trimis redacției arată, în
tre altele : „Referitor la 
articolul „Aleea săpături
lor" apărut în ziarul „Stea
gul roșu" nr. 9688, vă in
formăm că ne facem vino- 
vați de întîrzie.rea lucrări
lor, fiind angrenați în alte 
lucrări mai urgente. Dat 
fiind faptul că lucrarea 
respectivă a fost începută,

articolelor publicate
urmează a fi și terminată 
de E.G.C.L. Petroșani. Ne 
angajăm ca ultimul ter
men de finalizare a ei să 
fie 10 decembrie 1983".

Apreciem că un aseme
nea răspuns-angajament, în 
cazul în care este respec
tat, satisface scopul urmă
rit de cetățeni.

Nu ne-a putut satisface 
decît parțial răspunsul 
E. C.L. cu privire la no
ta „Front de lucru pentru 
gospodari" publicată în 
„Steagul roșu" nr. 9687, 
din 2 noiembrie 1983, prin 
care ne-am referit la as
pectul deplorabil al zonei 
din spatele halelor agroa- 
limcntare. Mii de cetățeni 
dezaprobă atitudinea uni

La nota cu titlul „Ros
tul ceasului public", pu
blicat în „Steagul roșu" 
nr. 9635, în care ne-am 
referit la „pauza" în care 
se afla ceasul public din 
Vulcan datorită defectării, 
a răspuns Consiliul popu
lar al orașului. „A fost o 
perioadă cînd ceasul pir- 
blic din orașul nostru nu 
a funcționat datorită unor 
defecțiuni la mecanism — 
se spune în răspuns. Pie
sele de care a fost nevoie 
pentru efectuarea repara
ției au fost aduse de Ia 
Timișoara și montate de 
meșterul Alexa Greța. în 
prezent ceasul public din 
Vulcan funcționează nor
mal". Sperăm că arată și 
ora exactă.

tăților eare beneficiază în- 
tr-un fel sau altul de a- 
ceastă zonă, dar nu o în
grijesc în mod corespun
zător, aspectul ei fiind de
zordonat. Cu toate, acestea, 
dintre unitățile 'vizate — 
I.C.S.A.-A.P., Fabrica de 
produse lactate, I.C.R.M., 
•Șantierul termoficării, 
E.G.C.L., Grupul de șan
tiere Valeji Jiului al 
T.C.H., administrația pie
țelor —, nu a răspuns re
dacției decît E.G.C.L. și 
aceasta numai cu referire 
la transportul mal opera
tiv al containerelor cu re
ziduuri, deoarece — se 
subliniază în răspuns —, 
unitatea nu a executat lu
crări la magistrala de ter- 
moficare și nici la punctul 
termic. Nici nu i-a atribut 
nimeni asemenea lucrări. 
A executat însă modifica
rea traseului conductei de 
apă, modificare din flhre 
au rezultat niște capete 
de țevi, care zac de doi 
ani lîngă hale. Acolo este 
locul lor ?

Așteptăm răspunsurile 
celorlalte unități.

Toma ȚAȚARCA
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Viziîa primului ministru al guvernului român, 
tovarășul Constantin Dăscălescu, in R.P. Chineză

BEIJING 24 (Agerpres). 
Vizita oficială de prietenie 
a primului ministru al Gu
vernului Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, în 
Republica Populară Chine
ză, a continuat joi printr-un 
program de lucru realizat 
în municipiul Shanghai. A 
fost vizitat combinatul pe
trochimic „Zinshan" — u-

na dintre cele mai mari și 
moderne unități industria
le ale Chinei populare.

Joi după amiază, tova
rășul Constantin Dăscălcs- 
cu a părăsit municipiul 
Shanghai.

In drum spre Beijing, to
varășul Constantin Dăscă
lescu s-a oprit, pentru 
scurt timp, în orașul Nan
jing. Aici au fost vizitate

cîteva din cele mai re
prezentative obiective so- 
cial-economice și culturale 
ale orașului.

•A-
în seara aceleiași zile, 

Ministerul Culturii al Re
publicii Populare Chineze 
a organizat, la Beijing, un 
spectacol de gală în cins
tea tovarășului Constantin 
Dăscălescu

FILME

LUPENI — Cultural :
Misterele Bucureștilor.

UR1CANI : Tunurile
din Navarone.

16,30

20,00
20,20

Guvernului României
i-a fost acordată Medalia do aur 

pentru ecologie pe anul 1983
ROMA 24 (Agerpres). 

Sub înaltul patronaj al 
președintelui Republicii I- 
taliene, la Bari a avut loc 
ceremonia înmînării premi
ilor de ecologie pe anul 
1983.

Medalia de aur pentru e- 
eologie pe anul 1983 a fost 
acordată Guvernului Româ
niei. . .’iind cuvîntul, pre
ședintele juriului a spus: 
„Atribuim această distinc
ție Guvernului României 
pentru eforturile și activi
tatea pe care națiunea ro
mână prietenă le depune 
în permanență în vederea 
îngrijirii patrimoniului na
tural, caracterizat prin e- 
xistența unor minunate 
parcuri și a acelei incom

parabile realități ecologice 
care este Delta Dunării. 
Un program organic de i- 
nițiativc, reglementat prin 
legi adecvate de tutelare 
și valorificare a naturii, 
urmărește educarea popu
lației și turiștilor în spiri
tul ocrotirii mediului în
conjurător și al folosirii 
sale raționale.

Toate acestea fac din 
România o țară aflată în 
avangardă în acest sector, 
în spiritul directivelor ela
borate de președintele 
Nicolae Ccaușescu și care 
urmăresc să garanteze cali
tatea mediului înconjură
tor ca o valoare politică 
și socială".

O rezolufie a Consiliului de Securitate 
în problema Libanului

NAȚIUNILE UNITE 24 
(Agerpres). întrunit pen
tru examinarea situației 
din nordul Libanului, Con
siliul de Securitate al 
O.N.U. a adoptat, în una
nimitate, o rezoluție care 
deplînge pierderile de vieți 
omenești provocate de e- 
venimentele din zonă și 
cere respectarea strictă a 
suveranității, independen

ței și integrității teritoria- 
ale a acestei țări. Consi

liul de Securitate „cere 
părților implicate să ac
cepte fără întîrziere o în
cetare a focului și să res
pecte cu scrupulozitate sis
tarea ostilităților". Părțile 
implicate sînt invitate, tot
odată, să-și reglementeze 
diferendele dintre ele ex
clusiv prin mijloace paș
nice și să se abțină de la 
amenințarea cu forța sau 
recurgerea la forță.

Acțiuni 
în favoarea păcii 

și dezarmării
BONN 24 (Agerpres). 

Mișcarea pacifistă vest- 
gerrnană continuă să cea
ră organizarea unui refe
rendum în problema am
plasării rachetelor „Per
shing—2" și „Cruise" în 
R.F.G., a anunțat Comite
tul de coordonare al Miș
cării pentru pace din R.F.G. 
Un purtător- de cuvînt al 
comitetului — citat de a- 
genția France Presse — a 
precizat că mișcarea nu 
recunoaște decizia adopta
tă în Bundestag și va "or
ganiza un referendum pe 
cont propriu în 1984, dacă 
parlamentul refuză să or
ganizeze un referendum o- 
ficial.

PARIS 24 (Agerpres). 
Organizația Națiunilor U- 
nite pentru educație, ști
ință și cultură (UNESCO) 
a adresat un apel tuturor 
țărilor membre ca în ziua 
de 22 martie 1984, la amia
ză, să se păstreze un mi
nut de liniște „pentru a 
demonstra în mod unanim 
dorința de pace, înțelegere 
internațională șl cooperare 
universală". Intr-o rezolu
ție adoptatii în cadrul lucră
rilor conferinței UNESCO 
— care are loc Ia Paris — 
se cere întregii comunități 
internaționale „să între
prindă acțiuni pentru o- 
prirea cursei înarmărilor j 
care poate duce omeni- I 
rea în pragul ireparabilu- | 
lui". •
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PETROȘANI — 7 No
iembrie : Șatra ; Unirea: 
Facerea lumii.

PETRILA ; Slujbă tem
porară.

LONEA : Bani grei.
VULCAN — Luceafă

rul : Un comando pentru 
apa grea, I—II.

15,00
.15,05

15,40
15,50
16,00

TV
Telex.
Revista literar-artis- 
tică TV.
La volan.
Tragerea loto.
Emisiune în limba 
germană. (CP)

20,30
20,45

21,45
22,00

închiderea progra
mului.
Telejurnal. (CP)
Actualitatea în 
conomie.
Cadran mondial.
Film artistic : 

pumn de
Premieră 
ducție a 
lor din 
mană.
Telejurnal. (CP) 
închiderea progra
mului.

e-

„Un 
note", (C) 
TV. Pro- 
stud iourl- 

R.D. Ger-

I

I
I
1

I
I
I
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FOTBAL, D;VIZIA'b

Pentru a dona
RAPID ARAI» — MINE

RUL LUPENI 1—1 (0—0). 
Ai doilea punct consecutiv 
obținut în deplasare de mi
nerii din Lupeni, după un 
joc de calitate bună, dis
putat în limitele sportivită
ții. După „sfertul de oră" 
al gazdelor, în care cuplul 
defensiv Romeo Rusu — 
Chițac s-a remarcat la 
centrările înalte, coechipie
rii lor se avîntă cu mai 
multă îndrăzneală in atac, 
prima mare ocazie a mine
rilor a fost irosită, în 
min. 30, de Petre Popa, 
care, ajuns față în față cu 
apărătorul buturilor rapi- 
diste, a șutat alături de 
poartă. Pînă la sfirșitul 
pr•’v’-i reprize au mai ra
tat ocazii favorabile Nechi
miș și Sălăgean.

Inițiativa a aparținut 
oaspeților și la reluare, 
mulțumită aportului de ex
cepție al mijlocașilor, care 
au lansat multe baloane 
în adîncimea dispozitivului 
defen.iv advers. In min. 
62, o asemene? incursiune 
s-a soldat cu succes — 
porni; pe aripa dreaptă, 
Nechimiș a „jalonat" toti 
adversarii întîlniți, voleul 
iui Mușat, în stînga porta-

1 b fi» a ■ ■ b a fi s ■ s iEimainstBmiBfiiainiiiiiBtaMMiRițiiacimiBaiDiiisiammnvtiiiisjiiinaiiiiiiiiimtEEoiiiiaifiifimjxmr'utfimm

oară consacutiv
rului s-a dovedit necruță
tor: 0- 1. In „căutarea" re
mizei, arădenii și-au arun
cat toate forțele în atac, 
în min. 75 au fost însă sur
prinși de cursa lui Ionel 
Popa; mijlocașul minerilor 
s-a complicat, a pierdut 
balonul, care a ajuns apoi 
la Bora, in flagrantă pozi
ție de ofsaid. Golul înscris 
de înaintașul arădean (cel 
mai bun din teren;, deși 
tușierul sancționase pozi
ția •, a fost totuși validat 
de centralul buzoian N. 
Gogoașă. Finalul deschis 

oferă Iui Petre Popa, Sălă- 
gean și Nechimiș posibili
tatea detașării echipei lor, 
dar fie că apărarea rapi- 
d'.stă a fost la post, fie că 
precizia șuturilor a lăsat 
dc dorit. In orice caz, acest 
egal aduce formația antre
nată de ing. Petre Libardi 
la + 1 în clasamentul a- 
devărului și oferă certitu
dinea că a depășit condiția 
de „unsprezece doar de 
gazon propriu". Din echipa 
de la Lupeni s-au remar
cat Roineo Rusu, Leordean 
întreaga linie mediană, Să- 
lăgea- și Nechimiș.

Iun VULPE

Lupte
In cca de-a treia etapă 

a „Memorialului Covaci", 
care stringe la saltele ca- 
deții hunedoreni în pauza 
competițională, gazdele, 
A.S. Jiul Petrila, s-au im
pus la limită, adiționînd 32 
de puncte, urmate fiind de 
C.S.Ș. Petroșani (32) și 
Constructorul Hunedoara. 
Din garniturile Văii Jiului, 
primul loc a revenit, la 
categoriile respective de 
■:r utate, lui Al. Stanciu 
(36 kg). Attila Deak (4u), 
Lucian Palade (48), Romu
lus Sâpințan (65), losif 
K ss (HI) de la Jiul (antre
nori Ion Corbei și Costieâ 
Marmaliuc). Costul Panai- 
te (30), Ionică Mihai (32), 
Dumitru Doiu (44), Mai .us 
Văcărea..u (52), Samir tJi- 
țâ (56) și Petru Ceuțj (75)

H BASCHET, divizia B 
(tineret). Politehnica Timi- 
șoa — Jiul-Știința 83-62.

9 FOTBAL (tlneret-spe- 
ranțe*. Jiul Petroșani — 
C.S. Tiigoviște 4—0; Cam
pionatul școlilor genera
le oraș Petroșani : Școala 
se i. nr. 7 — Școala gen. 
nr. 2 1—2; Școala gen. nr. 
6 — Școala gen. nr. 4 
9—1; Școala gen. nr. I — 
Școal gen. nr. 5 4—2.

libere
de la C.S.Ș.P. (antrenor 
Vasile Făgaș). Configura
ția clasamentului general 
după trei etape ; 1. C.S.Ș.P. 
(10 puncte), 2. Constructo
rul (8), 3. Jiul (7) și 4. 
C.S.S. Deva (5).

La juniori s-au clasat pe 
locul 1 : Ion Doroș (52), Ni- 
cușor Marmaliuc (57), Ro
mulus Săpințan (62)^ Gheor- 
ghe Șuncă (90) de la Jiul, 
respectiv : Petru Toma (74), 
Grigore Meteuță (63) și 
Gelu Madear (82) de ia 
C.S.Ș.P, La această catego
rie ele vîrstă, după între
cerile de sîmbătă și dumi
nică, in postura de lideri 
se află liberiștii din Hu
nedoara, secondați de Jiul 
Petrila.

Sever NOIAN

BREVIAR
După desfășurarea a do

uă etape din cadrul cam
pionatului rezervat școli
lor generale la nivelul o- 
rasului Petroșani, pe pri
mul loc se află echipa 
Școlii generale ni. 6 cu 3 
pu icte, Urmată de Școala 
generală nr. 2 cu același 
număr de puncte, dar cu

TELEX
PRAGA 24 (Agerpres). ! 

Ant-enorul reprezentativei 
de fotbal a Cehoslovaciei, I 
F. Ilavranek, a comunicat ■ 
lotul de jucători pentru 
meciul din 30 noiembrie, 
de la Bratislava, in compa
nia echipei României, din 
preliminariile campionatu
lui european.

Au fost selecționați ur
mătorii fotbaliști: ^portari : 
Gruska și Miklosko; fun
dași: Jakubec, Fiala, Pro- 
kes, Jurkemik, Rada; mij
locași: Cbaioupka, Zelens- 
ki, Stambacher, Sloup, 
Calta: înaintași: Vizek, Da- 
nek, Janccka, Lugovy, Ne
mec și Griza.

un golaveraj mai slab, iar 
locui trei Școala generală 
nr. 1 cu 2 puncte. Cu ci
te un punct în clasament 
se află echipele școlilor 
generale nr. 5, 7 și 4. Eta
pele 3, 4 și 5 se vor des
fășura în anul viitor.

S TENIS DE MASA, 
divizia A: C.S.M. lași — 
C.’.R.-C.S.Ș. Petroșani
5-2 și 5-3.

S. BALOI

M ca publicitate
VÎND casă Petroșani, 

strada Măgurii nr. 24. 
(1387)

PIERDUT legitimație' de 
serviciu, pe numele Cosrna 
Dan'e! Corneliu, eliberată 
de I.M. Petrila. O declar 
nulă. (1379)

PIERDUT carnete de 
student, pe numele Stoica 
Lucian și Graure Scvețicâ, 
eliberate de Institutul de 
nune Petroșani. Le declar 
nule. (1381)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe nuțnele Șaucă 
Romulus, eliberată de 
l.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (1382)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Papuc 
Laurențiu, eliberată de 
l.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (1383)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vilan 
Mariana, eliberată de l.M. 
Lonea.. O declar nulă. 
(1304)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele On Vio
rel, eliberată de I.M. Lu
peni. O declar nulă. (1385)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gruia 
Elena, eliberată de l.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(1386)
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