
ANUL XXXVII. NR. 9021 I MARȚI. 8 SEPTEMBRIE 1981 14 PAG. — 30 BANI

Plenara Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R.

Lucrările celui de-al doilea 
Congres Național de Chimie

Ieri, a avut loc la Deva 
plenara Comitetului jude
țean Hunedoara al P.C.R.

La lucrările plenarei au 
participat membri și mem
bri supleanți ai comitetu
lui județean, cadre de 
conducere din unități eco
nomice și organizații de 
construcții din județ, re
prezentanți ai unor minis
tere, centrale industriale 
și organe de sinteză, ac
tiviști de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă 
și obștești, alți invitați.

Plenara a adoptat ur
mătoarea ordine de zi :

1. Raport cu privire la 
activitatea organelor și 
organizațiilor de partid, 
consiliilor oamenilor mun
cii și a organizațiilor de 
masă pentru îndeplinirea 
planului de investiții pe 
1981. Măsurile pentru pre
gătirea condițiilor de rea
lizare a sarcinilor de plan 
pe 1982.

2. Preocuparea organelor 
și organizațiilor de partid 
pentru aplicarea hotăriri- 
lor Congresului al XH-lea 
a’ partidului și a indica
țiilor date de tovarășul 
N t OLAE CEAUȘESCU 
privind perfecționarea sti

lului de muncă pe 
linia întăririi continue 
a legăturilor cu mase
le de oameni ai mun
cii, pentru atragerea aces
tora la conducerea vieții 
politice, economice și so
ciale.

3. Informare privind ac
tivitatea desfășurată de 
organele și organizațiile de 
partid, de masă și obștești, 
privind rezolvarea propu
nerilor. sesizărilor, recla- 
mațiilor și cererilor oame
nilor muncii.

4. Informare cu privire 
la activitatea biroului de 
la plenara anterioară și 
pină in prezent.

5. Măsuri organizatorice.
Pe marginea materiale

lor prezentate au luat cu
vin tul tovarășii : Viorel 
Faur, Stelian Popescu, Vi
orel Doda, Petru Barna, 
Viorel Dânilă, Ioan Popa. 
Maria Medrea, Leru Circo, 
Elena Brîndușa, Grațian 
Faur.

Analizînd activitatea din 
domeniul investițiilor, ple
nara a apreciat că de la 
începutul anului s-au ob
ținut o serie de rezultate 
bune, s-a predat un im
portant număr de obiec

tive industriale, agrozo
otehnice, edilitar-gospodă- 
rești și de locuințe. In a- 
cest interval volumul lu
crărilor de investiții a fost 
cu 82 milioane lei mai 
mare decît în perioada co
respunzătoare a anului tre
cut, punîndu-se în func
țiune 23 obiective de in
vestiții, dintre care opt în 
devans, și au fost date în 
folosință 1611 apartamen
te. Cu rezultate mai bune 
se înscriu C.M.V.J., I.M. 
Barza. I.P.G. Deva, Mar
mora Simeria, I.P.I.C.F. 
Deva, I.A.S. Simeria, 
X.S.C.I.P. Orăștie, I.I.L. Si
meria ș. a. ; unitățile de 
construcții T.C. Deva, 
Energomontaj Mintia, 
G.S.C.F.I. Deva, care și-au 
îndeplinit sarcinile de plan 
ale perioadei.

în cadrul plenarei s-a 
indicat ca la toate obiec
tivele de investiții și in 
mod deosebit la cele cu 
termen de finalizare în a- 
eest an să se facă o re- 
eșalonare a lucrărilor pe 
luni, decade și zile ; să se 
organizeze lucrul pe 2—3 
schimburi în regim pre-

(Conlinuare în pag. a 2-a)

Sub înaltul 
al tovarășei 
cian doctor 

patronaj 
academi- 

inginer
Elena Ceaușescu, membru 
al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al 
Guvernului Republicii So
cialiste România, președin
tele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnolo
gie, luni dimineață au în
ceput la București lucră
rile celui de-al doilea Con
gres Național de Chimie.

împreună cu tovarășa a- 
cademician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, prim 
viceprim-ministru al gu
vernului, președintele Con
siliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, în 
prezidiul congresului au

Cronică
In vederea unei mai bune coordonări 

a activității din domeniul industriei con- 
strucțiilor de mașini și utilaje, industriei 
de mașini-unelte, electrotehnice și elec
tronice, prin decret al Consiliului 
de Stat a fost reorganizat Minis
terul Industriei Construcțiilor de Ma
șini și s-au înființat Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini și Mi
nisterul Industriei de Mașini-Unelte, E- 
lectrotehnică și Electronică.

Prin decret prezidențial, în funcția de 
ministru al industriei construcțiilor de 
mașini a fost numit tovarășul Ioan A- 
vrâm, iar în funcția de ministru al in
dustriei de mașini-unelte, electrotehnică și 
electronică tovarășul Gheorghe Petrescu.

De asemenea, avînd în vedere sarcinile 
deosebite din domeniul extracției și pre

parării cărbunelui, minereurilor și altor 
materii prime și materiale, al extracției 
țițeiului și gazelor naturale, prospectării 
și punerii in evidență a noi resurse, prin 
decret al Consiliului de Stat a fost reor
ganizat Ministerul Minelor, Petrolului și 
Geologiei și s-au înființat Ministerul Mi
nelor, Ministerul Petrolului și Ministerul 
Geologiei.

Prin decret prezidențial, tovarășul Virgil 
Trofin a fost eliberat din funcția de mi
nistru al minelor, petrolului și geologiei 
și de viceprim-ministru al guvernului, 
urmînd a primi alte însărcinări.

în funcția de ministru al minelor a fost 
numit tovarășul Ion Lăzărescu, în funcția 
de ministru al petrolului tovarășul Gheor
ghe Vlad, iar în funcția de ministru al 
geologiei tovarășul loan Folea.

Săptămîna acțiunilor patriotice
Ieri, 7 septembrie a început 

„Săptămîna acțiunilor pa
triotice;1 inițiată de Co
mitetul orășenesc U.T.C. 
Uricani în colaborare cu 
comitetul U.T.C. al minei. 

luat loc miniștri, directori 
ai unor institute de cerce
tare de profil.

La lucrări participă aca
demicieni, alți oameni de 

știință, cercetători, cadre di
dactice din învățămîntul 
superior de profil, proiec- 
tanți, specialiști din alte 
ramuri ale economiei nați
onale, din combinare și 
întreprinderi chimice.

Iau parte ca invitați nu
meroși oameni de știință 
din Austria, Marea Brita- 
nie, Bulgaria, Cehoslova
cia, R. P. Chineză, Ecua
dor, Egipt, Elveția, Franța, 
R. D. Germană, R. F. Ger
mania, Grecia, Italia, Po
lonia, Spania, S.U.A., Un
garia și U.R.S.S.

In deschiderea lucrărilor

După cum ne-a informat 
tovarășul Nicu Călin, se
cretarul comitetului orășe
nesc U.T.C., * la acțiunile 
respective, constînd din 
colectarea a 50 de tone de 

congresului, a luat cuvîntul 
tovarășa academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu.

Cuvîntarea a fost subli
niată în repetate rînduri 
prin puternice și îndelungi 
aplauze.

în continuarea ședinței 
inaugurale, ministrul in
dustriei chimice a prezen
tat un referat pe tema 
dezvoltării industriei chi
mice din țara noastră.

Au luat apoi cuvîntul 
personalități științifice de 
peste hotare participante 
la Congres.

în cursul după-amiezii, 
lucrările congresului s-au 
desfășurat pe secțiuni.

Lucrările congresului 
continuă.

fier vechi, utilaje, deșeuri, 
1 500 kg cupru, în galeri
ile din subteran, vor parti
cipa peste 115 tineri. Acți
unile se vor desfășura Zil
nic între orele 12-15.

Ultima 
dragoste
Ea, cu mult mai în ; 

virstă decît el, s-a lă- i 
sat amăgită de șoapte- j 
le-i mieroase. Și așa, ; 
deși el a făcut nume- ; 
roase dovezi că îi ur- : 
mărește doar epuizarea i 
economiilor la CEC, : 
întrucît au ajuns și în : 
fața completului de ju- ; 
decată, ea îl „iartă" la ■ 
infinit, chiar și după ce i 
a aflat că Don Juanul : 
are soție și copii. în i 

: consecință, banii se : 
■ duc pe Apa Sîmbetei, : 
! adică amorezul se pre- ; 
: face a se încadra in i 
; mai multe locuri de j 
• muncă, dar, in același ; 
: timp îi stoarce econo- i 
j miile Julietei cu păr î 
; alb, administrîndu-i o cu- l 
î venită sancțiune pentru • 
î credulitatea sa fără : 

margini. Fuiorul min- : 
ciunii a fost tors pînă ; 
la capăt, încă din ziua i 
cînd el, galant, s-a o- : 
ferit să-i completeze i 
prima foaie de restitu- • 
ire a banilor de pe car- j 
netul CEC. Acum ea e i 
gata să condamne în- î 
treaga societate, cerînd ; 
sus și tare să i se facă ; 
dreptate. El a epuizat ; 
însă și ultima dragoste Ș 
— banii iubitei, de a- j 
cum se gîndește pocăit ; 
la consecințele aventu- i 
rii sale galante. Incre- i 
dibil pînă unde duce : 
mariajul între creduli- ; 
tate și minciună. Rea- ■ 
litatea este însă crudă, ? 
această poveste s-a pe- î 
trecut între Elena G. '■ 
din Petrila șl loan D., ■ 
care pare-se sălășluiește î 
prin Vulcan, după cîte ; 
aflăm din scrisoarea a- 1 
dresată nouă de Isolda • 
sexagenară. (Red VION) :

Una dintre brigăzile de mineri din cadrul sectorului I de Ia I. M. Uricani recunoscută pentru 
consecvența și hărnicia ei este și cea condusă de minerul Constantin Sorescu (al doilea din dreapta). în 
imagine o parte din coniponenții brigăzii Ia un „sfat mineresc" după ieșirea din șut.

Foto : Șt. NEMECSEK

Drumul spre cărbune
Cine nu deschide ochii (!a „intercalarea" 

fierului și lemn ui in cărbune) 
ar trebui să deschidă punga...

Zi de zi, la preparația 
Lupeni sosesc cantități i- 
mense de piese metalice 
de tot felul, material lem
nos, blocuri de ciment și 
altele.

Dînd curs sesizărilor re
petate ale preparatorilor, 
am vizitat intr-una din 
zile, împreună cu tovară
șul ing. Gheorghe Stăncu- 
lescu, adjunctul șefului 
secției Lupeni a I.P.C.V.J., 

principalele locuri de depozi
tare a acestor materiale, 
expediate de întreprinde
rile miniere. Ce am găsit 
aici depășește orice închi
puire I Zeci de tambure 
pentru cuplaje hidraulice, 
sute de roți de vagonete, 
sute de role de bandă, 
zeci de palete de trans
portoare cu raclete, lan
țuri de transportor, cablu 
de cauciuc și de metal 

(zeci de metri), plasă de 
sîrmă, suporți de role etc. 
Și parcă pentru a pune 
.capac" la toate acestea, 
însoțitorul nostru pe ara - 
tă cîteva motoare electrice 
și angrenaje de benzi — 
unele noi-nouțe ! Pentru 
ca cititorii să-și dea sea
ma de iresponsabilitatea 
celor care fac asemenea 
„cadouri" preparației, l-am 
abordat pe maistrul de 
întreținere Tiberiu Sila- 
laghi, din cadrul prepara
ției, care ne-a spus : „Sînt 
de neînțeles atitudinile a- 
cestor oameni care pur și 
simplu aruncă utilaje (an
grenajele arătate mai sus) 
în valoare atît de mare. 
Aceste angrenaje valorea-

Ioan 1 A. TAR

/Continuare in paj, u Z-a,

Puținelor cuvinte pe 
care le știam despre oa
menii lui Cerceja, au ur
mat altele, prin descrie
rea lor de către șeful 
sectorului IV, maistrul 
minier principal Mihai 
Crîșmaru.

— Este o formație re- 
matură, 

doblndi- 
Cerceja, 
s-au for- 
sînt cei 

lativ tînără, clar 
prin experiența 
tă. Oamenii lui 
întreaga brigadă 
mat în timp. Ei
care deschid drumul spre 
cărbune. Conștienți de 
acest lucru, ei acționează 
cu toate forțele pentru 
cantitate dar și pentru 
calitate. După o biografie 
bogată, completată și de 
secretarul organizației de 
partid, maistrul energetic 
Gheorghe Nițaru, care 
spunea că „acești oameni,
manifestă o atenție Peose-(Continuare in pag a 2-a)

bilă față de utilaje, față 
de care au o grijă părin
tească", l-am cunoscut 
personal pe șeful de bri
gadă
Născut 
ani pe
ne, la

Vasile Cerceja. 
in urmă cu 46 de 
plaiurile năsăude- 

o vechime de 
peste 28 de ani în mină, 
succesul pe primele 6 
luni (locul III pe Valea 
Jiului, la brigăzile de in
vestiții), vine să între
gească un bilanț deosebit 
de fructuos. De altfel, lu
crarea de care răspunde 
în prezent — planul co
lector la orizontul 360-425 
pentru transportul cărbu
nelui de 
în silozul 
cea mai

V

la orizontul 360 
principal — este 
importantă lu-

ALEXANDRUloan

I 
Plus peste 3300 | 
ml la lucrările I 

de pregătiri
Preocupate de asigu

rarea din timp a noilor i 
capacități de producție, ; 
colectivele miniere din I 
Valea Jiului raportea- i 
za un însemnat succes I 
în realizarea planului ' 
de pregătiri. După pri
mele 8 luni ale" anului, 
s-au executat peste 
plan 3383 ml lucrări de 
pregătiri — succes la 
care și-au adus contri- l 
buția 7 din cele 10 în- I 
treprinderi miniere din I 
bazin. (Au rămas sub I 
plan, la acest indicator, 1 
minele Petrila, Paroșeni l 
și Vulcan). Cele mai ; 
mari depășiri au fost ; 
obținute la minele Lu- I 
peni (+1469 ml), Lo- ; 
nea ( + 1101 ml), Live- ; 
zeni (+1055 ml). Și-au i 
depășit de asemenea : 
planul la lucrările de \ 
pregătiri minele Uri- ; 
câni, Bărbăteni, Aninoa- ; 
sa și Dîlja. în ceea ce : 
privește lucrările mi- ■ 
niere de deschideri, j 
și-au depășit sarcinile ? 
pe primele 8 luni mi- î 
nele LivfJeni (+147 ; 
ml), Bărbăteni (+126 j 
ml), Paroșeni (90 ml), ș 
Aninoasa (+45 ml) și ; 
Vulcan (21 ml). :

In pag, a 3-a
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Acțiuni ferme pentru valorificarea 
rezervelor de reducere a cheltuielilor ar trebui să deschidă punga • ••

de producție (Urmare din pag. I)

Prin reducerea cheltu
ielilor de producție mi
nerii de la mina Live
zeni au economisit de 
la începutul anului peste 
10 milioane de lei. Eco
nomiile au fost obținute 
prin reducerea atît a 
cheltuielilor directe (pro
ductive), cît și a cheltu
ielilor indirecte. Econo
miile la cheltuielile di
recte de 8 800 000 lei au 
fost -obținute prin redu
cerea consumului de 
lemn de mină cu 4 mc/ 
1000 tone de cărbune ex
tras și a consumului' de 
cherestea cu 1,3 mc/1000 
de tone cărbune. Conco
mitent cu economia de 
material lemnos s-au mai 
realizat economii și la 
armăturile TH prin re- 
condiționarea și refolosi- 
rea lor în mai multe ci
cluri de producție. Pen
tru a stimula acțiunea de 
recondiționare a armă
turilor TH, la sectoarele 
de producție au fost in
troduse în subteran ma
șini de recondiționare a 
acestora.

V___________________

Plenara Comitetului județean 
huneooara

primele opt 
economisite, 

însemnate canti-

In 
fost 
menea, 
tăți de aer comprimat, a 
căror valoare se ridică 
aproape la un milion de 
lei. Economiile obținute 
prin reducerea consumu
lui la \lemnul de mină, 
cherestea și aer compri - 
mat au condus la depă
șirea planului la pro
ducția netă valorică în 
această perioadă cu 
951 000 de lei. Totodată 
cheltuielile la producția 
marfă au fost reduse cu 
15 milioane de lei, ast
fel la mia de lei pro
ducție marfă vîndută și 
încasată cheltuielile au 
fost mai mici cu 63 de 
lei. Dacă energia elec
trică ar fi fost mai ra
țional folosită și nu ar 
fi fost consumuri inuti
le, economiile puteau fi

. mai mari cu peste 110 000 
lei, aceasta fiind valoa
rea depășirii consumului 
de energie electrică. Eco
nomisirea energiei ca de 
altfel și îmbunătățirea 
calității cărbunelui cons
tituie rezerve însemnate

(Urmare din pag. I

luni au 
de ase-

pe calea reducerii chel
tuielilor. In ceea ce pri
vește calitatea producției 

o tendință de 
Astfel, pe

semestru pru
de cenușă admis 

depășit eu 3,2 
iar cei de umî-

există și 
îmbunătățire, 
primul 
centul 
a fost 
puncte, 
ditate cu 0,6 puncte, în 
luna iulie procentul de 
cenușă a fost depășit nu
mai cu 1,7 puncte, iar cel 
al umidității 
0,4 puncte.

Alături de 
cheltuielilor directe, 
această perioadă, au fost 
reduse și cheltuielile in
directe cu aproximativ 
1,2 milioane lei. Numai 
cheltuielile administra
tiv gospodărești au fost 
reduse cu peste 50 000 lei. 
Economii au fost făcute 
și la întreținerea și re
parațiile curente ale u- 
tilajelor.

Din cele spuse de con
tabilul șef al minei, Mi
tică Bora, am reținut că 
în preocupările mineri
lor de la Livezeni stă în 
permanență reducerea

cu numai

reducerea
în

costului pe tona de căr
bune extras. Ca surse de 
reducere a cheltuielilor 
de producție rămîne sa 
se acționeze pentru îm
bunătățirea calității căr
bunelui și economisirea 
de energie electrică, pre
cum și executarea repa
rațiilor curente la timp și 
de bună calitate, pentru 
valorificarea tuturor re
zervelor interne pentru 
ca, odată cu redresarea 
activității de extracție, 
să se obțină realizări cît 
mai însemnate pe calea 
reducerii consumurilor, 
pentru îndeplinirea pla
nului de producție cu 
cheltuieli cît mai miei. 
In acest sens, există po
sibilități multiple, ca de 
altfel și programe de mă
suri concrete. Totul e să 
se acționeze cu fermitate 
de către întregul colec
tiv, la fiecare 
muncă, pentru a valori-

1 fica din plin 
interne, pentru înfăptui
rea măsurilor elaborate.

a

loc de

resursele

Gheorghe BOȚEA

ne- 
ca-

al 
a 

Și

lungit cu extinderea acor
dului global.

De asemenea, plenara a 
atras atenția asupra 
cesității îmbunătățirii 
lilății lucrărilor.

La punctul al doilea 
ordinei de zi, plenara 
apreciat că organele 
organizațiile de partid 
și-au îmbunătățit stilul și 
metodele de muncă și, in 
scopul perfecționării acti
vității de întărire a legă
turii cu masele de oameni

ai muncii atragerii a- 
cestora la conducerea vie
ții politice, economice și 
sociale, a adoptat un plan 
de măsuri.

Plenara a cooptat în rîn- 
durile membrilor comite
tului județean de partid 
pe tovarășul Viorel Faur, 
prim-secretar al comitetu
lui municipal de partid Pe
troșani.

In încheierea lucrărilor 
plenarei a luat cuvîntul 
tovarășul Radu Bălan, 
prim-secrctar al Comitetu
lui județean Hunedoara al 
P.C.R.

Șofer grăbit •••
fi fost, oare, nou, pe 'ruta 
Uricani — Petroșani ? Să 
nu fi auzit semnalul ta
xatoarei ? Să nu fi auzit 
glasul mulțimii din auto
buz ? Ar fi prea de tot. 
Atunci de ce atîta lipsă 
de respect față de acești 
oameni ? Poate ne vor aju
ta să dezlegăm taina a- 
cestui grăbit șofer cei in 
subordinea căruia este:

Teodor ARVINTE

Am fost martorul 
unui caz de atitudine re
probabilă față de călătorii 
din autobuzul 31-HD-6340. 
In dimineața zilei de 1 
septembrie a.c., la ora 
6,30, circa 30 de cetățeni 
așteptau autobuzul în sta
ția din fața liceului din 
Vulcan. în sfîrșit, sosește 
autobuzul cu pricina la 
ora 7, dar... șoferul in 
cauză, al cărui nume nu 
am reușit să-1 aflăm (nici 
ecuson nu avea), oprește 
în stație, și apoi, fără să 
aștepte semnalul taxatoa
rei, pornește glonț 
Petroșani, 
au fost

spre 
cure 

__  curajoși 
s-au aruncat din mers în 
autobuz și au luat atitu
dine împotriva îndărătni
cului șofer care nu a res
pectat nici cea mai ele
mentară regulă profesiona
lă. Degeaba îl rugau oa
menii să oprească, impa
sibilul șofer iși continua 
drumul în „stilul" său. Să

Cei 
mai

P.S. Un caz similar s-a 
petrecut la vremea amie
zii, vineri, 28 augusl și 
in stația Paroșeni-mină. 
Precipitatul conducător au
to de pe ruta Uricani 
Petroșani a pornit 
stație fără să asigure 
curitatea călătorilor, 
pe scara autobuzului 
prăbușit o femeie și 
mai întîmplarea a
ca evenimentul rutier 
nu se încheie cu 
tragice.

din 
se- 
De 
s-a
nu-

lacut 
să 

urmări

l

« GEST SUBLIM. Vi
nerea trecută, dispensarul 
medical al minei Uricani 
putea fi numit, pe bună 
dreptate, reședință a ge
nerozității umane. Mai 
bine de 50 de oameni ai 
muncii de la mină au do
nat sînge, între ei se află 
tinerii Costică Atomei, Io
sif Sebișan, Ion Sîrghie, 
Nicolae Horvath, Marin

ză intre 15 000—30 000 lei". 
Fără comentarii suplimen
tare ! Aceasta ar fi o la
tură a pierderilor. A doua 
latură ar fi că preparația 
recepționează tot acest ma
terial „străin" de cărbune 
(fier, lemn ș.a.) drept 
cărbune și aceste cantități 
mari nu fac altceva decît 
să prejudicieze producția 
netă a preparației.

Dacă cineva ar crede că 
pagubele se limitează doar 
la atît s-ar înșela amar
nic. Nu o dată, piesele me
talice mari sau blocurile 
masive de piatră, care vin 
amestecate cu cărbune, pro
duc avarii, întrerup acti
vitatea în unele secții ale 
preparației, nu doar cîte- 
va ore, ci uneori zile în
tregi. Nu de mult, cîteva 
roți de vagonete intrate în 
concasorul din „spălare" 
au provocat scoaterea lui 
din funcțiune, pe 5 zile 1 
La numai cîteva zile, din 
cauza 
mari, 
re de 
după 
darea
feritor la cantitățile mari 
de material lemnos care 
vin în cărbune, trebuie să 
arătăm că, de obicei, în- 
tr-o lună se string mai 
mult de 4 vagoane de lemn 
vechi (!). Să nu uităm că 
această cantitate este 
portată drept. cărbune 
cepționat, la fel, ca și 
cile de tone de fier ce
în preparație amestecate cu

unor piese metalice 
banda 25 (în valoa- 
150 000 lei) s-a rupt 
numai o lună de la 
ei în funcțiune. Re-

cărbune. De altfel, interlo
cutorul nostru sublinia cu 
o ironie amară : „Noi nu 
ne creăm probleme de rea
lizare a sarcinilor la colec
tarea fierului vechi. Au 
grijă de asta minele care 
ni-1 trimit în cărbune".

Ca să ne convingem și 
mai mult de neglijența și 
nepăsarea din acest do
meniu, însoțitorul nostru 
ne-a invitat să vedem „pe 
viu"- ce se întimplă la 
banda 30, de la recepția 
„brutului" Lupeni. In pe
rioada de 10—15 minute, 
cît am stat acolo, din ce
le 30—40 de vagonete, 
toate — absolut TOATE — 
aveau în ele noroi și apă. 
Ce părere au despre a- 
ceasta brigăzile de mi
neri, responsabilii cu cali
tatea de la I.M. Lupeni ?

Concluzia ? Toate aceste 
aspecte dovedesc neglijen
ța față de 
riale, față 
producției, 
citudine la 
petate ale 
de a alege toate aceste ma
teriale din cărbune, do
vedește că cei ce au a- 
ceastă datorie o încalcă cu 
bună știință. Este cazul ca 
să se ia măsuri ferme 
potriva risipitorilor, a 
lor cu „mina spartă", 
re împrăștie bunurile 
nei. De exemplu, sîntem 
siguri că Ia întrebarea: 
„Cîte angrenaje sau cîte 
motoare electrice a impu
tat I.M. Lupeni în ultime
le 6 luni ?r‘ — răspunsul ar 
fi evaziv sau ar lipsi iu 
desâvîrșir?h.

bunurile mate- 
de calitatea 
Lipsa de soli- 
insistențele re- 
preparatorilor,

îm-
ce-
ca-
mi-

Aspect de munca din cadrul atelierului electric 
al minei Vulcan. Electricienii Gică Steclaru și Iosif 
Fazecaș execută repararea unor aparate electrice de 

«comutație pentru subteran.

ra- 
re- 
ze- 
vin

■ww

(Urmare din pag. I) motiv pentru care 
iese din mină 
poartă pecetea 

tot ce rămîneI
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

crare de investiții 
cadrul minei,- în -prima 
jumătate a actualului 
cincinal. Și cum aveam 
să aflu, decizia de a i se 
încredința această lu
crare nu este intimplă- 
toare. Este urmarea suc
ceselor dobindite cu alte 
două lucrări anterioare : 
bazinul de colectare a a- 
pelor la orizontul 425 (cu 
tot complexul de lucrări) 
și galeria nord î 
tul 425 pentru 
ambele lucrări 
ireproșabil.

1 n ziua cinci 
noscut, oamenii 
ceja betonaseră 9 
de canal 
atacarea nișei pentru uti
laje. Această brigadă 
înaintează cite 3 ml în 
24 de ore, ceea ce în
seamnă 80 de vagonete 
de piatră excavată, încăr
cată și scoasă la „ziuă". 
Mai adăugați la aceasta 
armarea, bandajarea și

apoi ceea ce am 
la început. 
Vasile 
oamenii 
înfiripă ușor. Iși cunoaște 
oamenii 
tatea sufletului. De obicei 
se spune doar despre me
tal, dacă este sau nu 
sudat corespunzător. Dar,

la orizon- 
stratul 5, 
executate

i-arn cu- 
lui Cer- 

metri 
și au pregătit

aratat 
Discuția cu 

Cerceja, despre 
din brigadă, se

pînă în intimi-

este un 
tot ce 
noastră 
calității
în urma noastră la lu
crările de pregătire este 
de maximă importanță. 
Ele deschid drumul spre 
cărbune. Și asta îți cre
ează mari obligații și răs-

mă asigură șeful de bri
gadă, „în cazul unei bri
găzi miniere această ca
litate este indispensabilă".

— Cuvîntul de ordine 
la oamenii mei este cu
noscut șt respectat de 
toți : pentru un lucru bun 
trebuie timp, iar pentru 
un lucru rău trebuie de 
două ori mai mult timp. 
O dată să il faci, 
re]act. Oamenii 
acest lucru. De 
vem nu numai 
dar și calitate.

apoi sa îl 
mei știu 
aceea a- 
cantitate,

Și mai

punderi morale.
Șeful de brigadă Vasile 

Cerceja știe că a conduce 
o brigadă nu înseamnă 
numai a spune „fă asta" 
sau „jă aia". Exemplul 
celui care conduce se o- 
glindește în ceea ce el 
însuși face. Că brigada 
s-a închegat intr-un co
lectiv omogen este meri
tul tuturor. Ambiția și 
hotărîrea ajutorilor mi
neri Constantin Pleșoia- 
nu, Sigismund Csordaș șt 
Emil Hăboj sau dorința

de afirmare și perfecțio
nare a vagonetarilor Cas
tel Mititclu, Cristian Pav- 
licsek .Dumitru Mareș și 
Ionel Radu sînt „alimen
tate" de experiența și 
dîrzenia „călită" în zeci 
de ani de minerit a șe
filor de schimb Petru 
Zlătneanu, Adrian Mir
cea, Silvestru Simon și 
Aurelian Lazăr. Ca sd 
nu mai vorbim de tinărul 
vagonetar loan Degi — 
fiul, care crește, învață 
și se formează sub îndru
marea competentă și au
torizată a șefului de 
schimb Ioan Degi — tatăl.

11 ascult pe omul din 
fața mea cu atenție și cu 
admirație îmi dau seama 
că „drumul" pe care îl 
străbate împreună cu cei 
13 ortaci este un drum 
deschis spre viitor, spre 
succesul sigur al zilei de 
mîine, spre noi rezultate 
care să dea valoare mun 
cii lor împlinite. Sau, 
mai simplu, este „dru
mul spre cărbune".

i*
I*
I
1
I«

State și mai vîrstnicii lor 
ortaci Florea Totorean, Va
sile Busnosu, Laios Bot
nar și Elena Gal. De ase
menea, printre cei care au 
semnat „autografele vieții" 
s-au numărat minerii Mi
hai Farcaș, Nicolae Scor
pie și alții. Viitoarele vieți 
salvate le doresc, din ini
mă, un călduros „La mulți 
ani", drept mulțumire pen
tru gestul lor sublim. (Ilie 
Coandreș)

• SCHIMB DE EXPE
RIENȚA. Comitetul sindi
catului de la I.P.C.V.J. 
organizează, în colaborare,

un schimb de experiență 
la Uzina de preparare din 
Teliuc, la care vor parti
cipa reprezentanți ai pre
paratorilor gazdelor, cei din 
municipiul nostru și de la 
uzina din Aghireș (județul 
Cluj). Discuțiile vor avea 
ca temă „Epurarea apelor 
reziduale, rezultate din 
procesele de preparare".

» CENACLUL „FLACA- 
RA“ IN VALEA JIULUI. 
Cenaclul „Flacăra" al Tine
retului Revoluționar, orga
nizat de C.C. al U.T.C. și 
revista „Flacăra", condus 
de portul Adrian Păunes-

cu, anunță, în curînd, o 
stagiune intensivă în mai 
multe localități hunedore- 
ne, între care așezările 
din Valea Jiului : Lupeni, 
Cimpu lui Neag, Aninoasa, 
Petrila, Lonea și Petroșani. 
Amănunte asupra datelor 
de desfășurare a specta
colelor, 
xim

în numărul pro- 
al revistei „Flacăra".

• REBUS. Din inițiati
va 
entuziaști, la Oficiul

unui grup de tineri 
de 

poștă și telecomunicații 
Petroșani a luat ființă un

cerc de Rebus și enigmis
tică, care cuprinde 20 de 
pasionați ai genului. La 
primele întruniri ale cer
cului au prezentat din lu
crările lor rebusiștii Ionel 
Burdea, Mircea Medișan, 
Gheorghe Ferar, Constan
tin Lupa, Gherasim Iacob, 
Eugenia Pupăză și alții. 
(M. Andraș, coresp.)

O SEARA CULTURAL 
DISTRACTIVA. Mîine sea
ră, la ora 19,30, în cadrul 
serii cultural-distractive de 
la Clubul cultural studen
țesc al Institutului de mi-

ne se reîntîlnesc membrii 
cenaclului literar-muzical 
„Orizont", pentru a pune 
la punct spectacolul „Stu
denție — vis de aur", 
care va fi prezentat în 
cinstea deschiderii noului 
an universitar.

Rubrică realizată de 
Ion VULPE
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Rugbi, „Cupa F.R.R.“

Punctul prețios confirmă revirimentul
Sîmbătă, fotbaliștii Jiu

lui au demonstrat că prima 
lor victorie din această e- 
diție a campionatului nu 
este întîmplătoare, dimpo
trivă achizițiile din ceasul 
al... treisprezecelea, Giur
giu și Muia, au creionat, 
alături de Giuchici, o aripă 
stîngă cu veleități de 
„elice" în fazele ofensive. 
De asemenea, restructura
rea unor posturi, în func
ție de potențialul jucători
lor, a reliefat capacitatea 
strategică a antrenorilor 
Libardi și Tonca. încă îna
inte de a intra în gazon, 
jucătorii noștri își însuși
seră „datele" concrete ale 
partidei ; Vizitiu l-a luat 
în primire pe Gîngu, Nea- 
gu s-a instalat în fața tan
demului defensiv central, 
cei patru mijlocași au pri
mit sarcina să „macine** 
intențiile ofensive ale vîl- 
cenilor. Normal, învingă- 
toarea campioanei „en ti
tre", încurajată de public, 
a dominat mai mult, dar 
s-a expus rapidelor contra
atacuri organizate de pe a- 
ripa stîngă, acest sistem 
defensiv tip „calcan" faci
litează repunerea rapidă a 
formației noastre An „tran
șeele" adverse ; balanța o- 
caziilor din prima repriză 
este edificatoare — în situ
ații clare de gol s-au aflat: 
Giuchici (min. 7), Alexan
dru (12) și Șumulanschi 
(43). în acest sens, și-a 
dovedit eficacitatea inspi
rata idee a antrenorilor 
Jiului de a scoate un în
drăgostit 
mediană, 
Giuchici, 
afirmare 
preajma

Și după pauză, oaspeții 
au temperat zelul ofensiv 
al adversarilor, încă din 
terenul neutru, cînd totuși 
c'imiștii au pătruns pe 
aripi, centrările lor înalte 
n-au creat probleme lui 
Cavai, Sturza Rusu și Vi
zitiu. în min. 53; Gîngu a 
scăpat însă de suprave
gherea „umbrei1' sale, pasa 
lui Stan Gabriel s-a pre
lungit într-o incursiune pe 
aripa dreaptă, driblingul 
prin întoarcere l-a lăsat 
spectator pe Vînătoru, șutul 
înaintașului vîlcean, în 
stînga lui Cavai, a poposit 
în plasă : 1—0. Golul n-a 
produs degringoladă în 
rîndul fotbaliștilor din Pe
troșani, dimpotrivă a mo
bilizat mai ales trioul 
gacilor, în min. 75, 
cîteva „repetiții", la 
participase chiar și 
tiu, Muia a executat 
vitură liberă din

stîn- 
după 
care 

Vizi- 
o lo- 

careul 
mare, nestingherit, Sălăgean 
l-a învins pe Roșea, căruia 
i se poate imputa indeci
zia la centrare. Spre meri
tul lor, divizonarii A din 
Vale nu s-au retras în a- 
părare, multe s-ar fi în- 
tîmplat poate în careul lor 
dacă fazele fierbinți ar fi 
cantonat acolo... O singură 

trecut prin 
a exe- 
directă 
bravul

A

de balon din linia 
l-am numit pe 

lăsîndu-i cîmp de 
a fanteziei în 

buturilor adverse.

dată Cavai a 
emoții, Carabageac 
cutat o lovitură 
peste zid (82), dar 
nostru apărător al buturi
lor nu s-a lăsat înșelat de 
traiectoria balonului. în 
așteptarea fluierului final, 
Varga, dar mai ales Giu- 
chici s-au avîntat în sprin
turi scurte, dar de efect, 
Chimia a acuzat clinciul 
și lovitura dură chiar în 
propriul careu, cu un mi-

Din 
ne- 
șu- 
în 

lîn-

nut înainte de final, 
nou, Giuchici a fentat 
așteptat trei adversari, 
tul său a fost respins 
corner de Roșea, aflat
gă butul drept. Dacă talen
tatul nostru jucător ar fi 
pasat înapoi spre Muia sau 
Șumulanschi... Oricum, cu 
această fază, deși jocul a 
fost prelungit, conturile 
fuseseră încheiate.

Punctul dobindit, după a- 
tîția ani de confruntări în 
stadionul din Zăvoi, certi
fică maturizarea rapidă a 
Jiului, asamblarea mai 
aproape de ideal a com
partimentelor de joc, cum 
scriam, noile achiziții, re
venirea lui Rusu și restruc
turările strategice au pro
dus schimbarea la față a 
formației noastre. Suporte
rii au realizat deja 
mutații valorice din 
najul echipei, le 
datoria să fie cu 
multă inimă alături 
chipă, iată de ce, cum pe
rioada de întrerupere a 
campionatului va servi ca 
o bună lecție „recapitu
lativă**, tabăra noastră îi 
așteaptă, la prima întîlnire 
în deplasare, în tribunele 
stadionului bucureștean din 
strada Dr. Staicovieî, să se 
bizuie astfel pe aportul u- 
nei galerii consistente. Fi
indcă performanța 
reclamă ambiții și 
mente sporite ale 
torilox- săi.

ȘT1INTA PETROȘANI 
— C. S. M. SIBIU 27—7. 
Uitînd de lipsa „internați
onalilor" Bucan, Ortelecan 
și Ștefan Constantin, sfi- 
dînd terenul umed, studen
ții atacă din primul minut 
de joc. Trimiteri rapide și 
succesive de balon îl pun 
în poziție favorabilă pe 
Ghiță, dar aripa noastră 
este grav accidentată chiar 
lingă terenul advers de 
țintă. în min. 7, Dinu „cro
șetează", spărgînd apărarea 
adversă și sancționează 
prompt: 4—0. Sibienii e- 
chilibrează în min.
printr-un „drop" al 
Tamaș.

O indicație scurtă a
trenorului Gh. Băltărețu 
ajunge la urechile căpita
nului echipei noastre (Ion 
Florentin, foarte bun !), e- 
chipa din Vale se mobili
zează exemplar și oferă, 
pînă la sfîrșitul meciului, 
un adevărat recital rugbis- 
tic de o rară frumusețe, 
așa cum de mult nu s-a 
văzut pe dealul Institutu
lui. în continuare, scorul 
a evoluat astfel : Stoica
Octav, de la meci la meci 
mai precis pe șut, trimite

confirmă

10, 
lui

an-

pedeapsă 
cu toată 
umezeala 
grămezile

aceste 
angre- 
revine 

mai 
de e-

echipei 
angaja- 
susțină-

Vînăto- 
Giurgiu 
Șumu-

JIUL : Cavai — 
rul, Rusu, Vizitiu, 
— Varga, Neagu, 
lanschi, Muia — Sălăgean, 
Giuchici.

REZULTATE TEHNICE : 
Chimia Km. Vîlcea — Jiul 
Petroșani I—1 (0—0),
F. C. M. Brașov — „U“ 
Cluj-Napoca 1—0 (0—0), 
Sportul studențesc — F. C. 
Argeș 1—1 (1—0), Corvinul 
Hunedoara — Progresul 
Vulcan 7—1 (3—1), C. S.

Tîrgoviște — F. C. Olt 
2—1 (1—0), F. C. .Constan
ța — Dinamo 1—3 (0—0), 
S. C. Bacău — A. S. A. Tg. 
Mureș 1—0 (0—0), Steaua 
— U. T. Arad amînat, Po
litehnica Timișoara 
niversitatea 
nat;

FOTBAL. DIVIZIA B

Jscor sever
U-

Craiova amî-

E N T U L

J-

CLASAM

1. Dinamo
2. Universitatea Craiova

6
5

4
4

1 
0

1
1

15— 7
13— 3

9
8

—4. F. C. M. Brașov 6 3 2 1 7— 5 8
S. C. Bacău 6 3 2 1 6— 4 8

5. Corvinul 6 3 1 2 16— 8 7
6. F. C. Olt 6 3 1 2 8— 5 7
7. Steaua 5 2 2 1 8— 7 6
8. F. C. Argeș 6 1 4 1 6— 5 6
9. „U“ Cluj-Napoca 6 2 2 2 6— 8 6

10. C. S. Tîrgoviște 6 3 0 3 7—12 6
11. „Poli" Timișoara 5 2 1 2 6— 6 5
12. Sportul studențesc 6 I 3 2 7— 8 5
13. Jiul 6 1 3 2 7—11 5
14. F. C. Constanța 6 1 2 a 7— 7 4
15. A. S. A. Tg. Mureș 6 2 0 4 9—10 4
16. Chimia Rm. Vîlcea 6 1 2 3 5—11 4
17. U. T. Arad 5 0 3 2 4—10 3
18. Progresul-Vulcan 6 0 3 3 6—16 3

ETAPA VIITOARE (sîm- Napoca —- C . S. Tîrgoviște,
Craiovabătă, 26 septembrie) : F. C. 

Argeș — Chimia Rm. Vîl
cea, Politehnica Timișoara
— F. C. M. Brașov, Dinamo
— F. C. Olt, A. S. A. Tg. 
Mureș — Steaua, „U" Cluj-

Universitatea
Sportul studențesc, U. T. 
Arad — F. C. Constanța,

Corvinul Hunedoara — 
S. C. Bacău, Progresul 
Vulcan — Jiul Petroșani.

Suporterii echipei Mi
nerul Lupeni se 
tau ca favoriții 
se întoarcă din 
mureș cel puțin 
rezultat 
tate. N-a 
să așa. Reprezentati
va minerilor din Lu
peni a pierdut întilni- 
rea cu C.I.L. Sighet la 
un scor sever fără ca 
măcar să înscrie golul 
de onoare. Gazdele a- 
tacă încă de la începu
tul partidei și după nu
mai 9 minute de joc 
Moldovan deschide sco
rul. în minutul 35 gaz
dele beneficiază de o 
lovitură de la 11 m. 
transformată de Ciohan 
II. Penultimul minut al 
primei reprize duce la 
majorarea scorului la 
3—0 prin același Mol
dovan și tot el în mi
nutul 56 stabilește re
zultatul final la 4—0. 
Mulțumite de rezultat 
gazdele sting motoare
le, dar oaspeții nu reu
șesc să înscrie.

de 
fost

aștep- 
lor să 
Mara- 
cu un 
egali- 

; în-

Stiinfaf »
o lovitură de 
printre buturi, 
greutatea și 
mingii (7—3). La
ordonate, Di urnea cîștigă 
baloane prețioase. La înce
putul reprizei secunde, 
Dinu prinde ca un verita
bil fundaș, pătrunde ca un 
cui în apărarea oaspeților, 
Ion Florentin preia înși- 
rînd cîțiva adversari, 
face „om în plus" — Luca 
și... 11—3, ca tot acesta să 
transforme din poziție 
foarte dificilă : 13—3. O 
adevărată avalanșă de faze 
spectaculoase se reflec
tă pe chipurile satisfăcute 
ale spectatorilor și confir
mă forma bună a favori- 
ților noștri. Dragu (remar
cabil) combină cu P. Do
bre, acesta fixează, Băloi 
vine din urmă ca un bo
lid și culcă balonul oval 
în țintă : 17—3 în min. 52. 
Medragoniu, intrat în locul

lui Ghiță, sancționează o 
eroare a apărării adverse 
și majorează : 21—3, iar 
Stoica Octav transformă ; 
23—3, balanța astfel încli
nă decisiv înspre echipa 

Un eseu „de o- 
sibienilor (Mo- 

altul în ultimul 
joc al lui Băloi 

scorul final:

mai bună, 
noare" al 
toi) și un 
minut de 
pecetluiesc
27—7. Lingă cei citați s-au 
evidențiat: Șușinschi, San
du, Bonea, Garofil, Chiriac, 
Ganea, V. Dobre. S-a văzut 
clar, mai 
secundă, 
tră poate 
fensiv și 
acesta reprezintă 
rea unei etape dificile, fa
miliarizarea noilor veniți 
cu prima divizie și crista
lizarea unei concepții 
loroase de 
că viitorul 
ta te.

loan

ales in repriza 
că echipa noas- 
juca deschis, o- 
eficace; meciul 

depăși-

va-
joc. Să sperăm 
ne va da drep-

Dan BALAN

Chemarea munților nu cunoaște limită de vîrstă. 
Cu rucsacurile la spinare turiștii o pornesc pe cărări 
de munte spre înălțimi. Urcușul este greu și ane
voios, dar minunatele priveliști ce te întimpină la tot 
pasul incintă privirile, 
trei tineri, prieteni de 
pe un tăpșan ferit de 
cele patru zări. (D.C.L

Cunoscători ai 
drumeție, și-au 
unde pot privi

muntelui, cei 
așezat cortul 
in voie spre

Fotbal, divizia C

Spre satisfacția sutelor de spectatori
MINERUL-ȘTIINȚA VUL
CAN — AUTOMECANICA 
MEDIAȘ 3—0 (1—0). A 
treia etapă a campionatu
lui diviziei C seria a VIII-a 
pe terenul minerilor din 
Vulcan a consemnat o fru
moasă partidă de fotbal în 
care arbitrul de centru 
Constantin Durlă din Tg. 
Jiu a procedat bine, sanc- 
ționînd cu promptitudine

REZULTATE TEHNICE : 
F. C. Bihor Oradea — 
F. C. M. Reșița 3—1 (2—0), 
C. I. L. Sighet — Minerul 
Lupeni 4—0 (3—0), C.F.R. 
Cluj-Napoca — Minerul 
Ilba Seini 1—0 (1—0), Mi
nerul Cavnic — înfrățirea 
Oradea 4—2 (2—1), Olimpia 
Satu Mare — Rapid Arad 
4—0 (3—0), C. S. M. Dro- 
beta Tr. Severin — F. C. 
Jaia Mare 0—0, C. F. R. Ti
mișoara — Aurul Brad 2—3 
(1—2). Strungul Arad — 
U. M. Timișoara 3—1 (3—1), 
Dacia Orăștie — Someșul 
Satu Mare 1—1 (1 — I).

DIVIZIA B, SERIA A III-A

14—:

CLASAMENTUL

1. F.- C. Bihor 4 3 1 0 12—4
2. F. C. Baia Mare 4 3 1 0 6—2
3. Someșul Satu Mare 4 2 1 1 6—7
4. înfrățirea Oradea 4 2 0 2 11—6
5. Olimpia Satu Mare 4 2 0 2 8—4
6. U. M. Timișoara 4 2 0 2 7—5
7. C. S. M. Drobeta 4 1 2 1 5—3
8. C. F. R. Timișoara 4 1 2 1 8—7
9. Strungul Arad 4 2 0 2 6—6

10. C. I. L. Sighet 4 2 0 2 5—6
11. F. C. M. Reșița 4 1 2 1 4—5
12. Minerul Lupeni 4 2 0 2 4—7
13. Aurul Brad 4 2 0 2 5—8
15. Minerul Ilba Seini 4 1 1 2 4—5

Minerul Cavnic 4 1 1 2 4—5
16. Rapid Arad 4 1 1 2 4—7
17. C. F. R. Cluj-Napoca 4 1 1 2 3—9
18. Dacia Orăștie 4 0 1 3 1—7

7
7
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
5
3
3
1

ETAPA VIITOARE : (du
minică, 13 septembrie) : 
Minerul Lupeni — Strun
gul Arad, F. C. M. Reșița 
— Dacia Orăștie, Minerul 
Cavnic — Minerul Ilba 
Seini, C. I. L. Sighet — 
Olimpia Satu Mare, Rapid ■ 
Arad — F. C. Bihor Ora
dea, înfrățirea Oradea — 
C. F. R. Timișoara, Some
șul Satu Mare — C. S. M. 
Drobeta Tr. Severin, Aurul 
Brad — C. F. R. Cluj-Na
poca, U. M. Timișoara — 
F. C. Baia Mare.

atitudinea nesportivă a u- 
nor jucători. Spectatorii au 
condamnat lovirea intenți
onată a adversarului de că
tre Dumitru, deși îl apreci
ază ca fiind un bun jucă
tor.

Jocul începe în nota de 
dominare a gazdelor care 
vrînd să-și asigure victo
ria încă din prima repriză 
atacă dezlănțuit poarta ad
versă. Șuturile expediate 
pe spațiul porții de Voicu, 
Burdangiu, Zlate, Iacov și 
Topor întîlnesc însă por
tarul adversarilor care le 
reține cu ușurință. Pînă în 
min. 30 asistăm la domina
rea gazdelor și cele două 
mingi trase în bară de Fră- 
țilă de la 25 m și Voicu 
de la 
ranțe 
teptau 
rare.
plasa
versarii printr-o 
ție a jucătorilor 
11. Noroc... cu

16 metri dînd spe- 
tribunelor care aș- 

golul. Dar exaspe- 
Cei care zguduie 

în min. 30 sînt ad- 
combina-
nr. 9 și 
ofsaidul.

Gazdele ies mai hotărîte la 
atac, dar sînt stopate prin 
faulturi de către nr. 8 care 
are repetate intrări dure 
asupra lui Voicu. La o ast
fel de ocazie se dictează

lovitură liberă indirectă în 
urma căreia Postelnicu, de 
la numai 6 metri, ratează 
o mare ocazie de gol. Fa- • 
zele de gol culminează cu 
o excelentă execuție a ce
lui mai bun jucător de 
pe teren Voicu și bucurie 
in tribună : 1—0. Suporterii 
încurajează în continuarea 
echipa favorită dar scorul 
rămîne același, pînă la 
pauză.

în repriza a 11-a o exe
cuție frumoasă a lui Iacov 
chiar dacă nu s-a soldat eu 
gol ne face să ne amintim 
de jucătorul de altădată, 
llotărît să majoreze sco
rul, în min. 59 Dumitru 
trage un șut care se vroia 
a fi și gol. Același portar 
salvează majorarea scoru
lui. Jocul se echilibrează, 
oaspeții ies la atac pînă în 
min. 80 cînd o splendidă 
centrare a lui Voicu și 
Chirițoiu, proaspătul intrat 
în echipă, o introduce în 
poartă ; 2—0. în continu
are Zlate este oprit prin 
fault Arbitrul dictează 11 
metri.
3—0,
sutele de spectatori 
zenți

Execută Voicu și 
scor care satisface 

pre-
in tribune.

T. ARI LX TE
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A
încadrează

SOFIA 7 (Agerpres). — 
Agenția B.T.A. transmite 

că. pentru merite deose
bite față de partid și de 
popor în lupta împotriva 
fascismului și în construc
ția societății socialiste, pen
tru aportul la cauza con
solidării păcii și securită
ții, cu 
vîrstei 
rășulul 
cretar 
tului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, pre-

prilejul împlinirii 
de 70 de ani, tova- 
Todor Jivkov, se- 

general al Comite-

ședințele Consiliului
Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, i-a fost în
clinată, luni, „Steaua de 
Aur de Erou al Republi
cii Populare Bulgaria" — 
cea mai înaltă distincție 
bulgară.

Cu acest prilej, tovară
șul Todor Jivkov a 
felicitat de membrii 
membrii supleanți ai Bi
roului Politic, de secretari 
ai C.C. al P.C.B.

de

fost
Și

BERLIN 7 (Agerpres). — 
După cum transmite agen
ția 
ker,
C.C. al P.S.U.G., 
tele
R. D. Germane, 
la Tîrgul de la 
oamenii de stat 
orinduiri sociale 
ar trebui să se întîlnească 
tocmai în perioadele cele 
mai complicate pe plan in
ternațional. Acest lucru — 
a spus el — este, firește, 
valabil și în ce privește o 
întîlnire cu cancelarul 
R.F.G., Helmut Schmidt, 
„în corespondența noastră 
— a relevat Erich Honec
ker — noi am convenit să

A.D.N., Erich Honec- 
secretar t general al 

, președin- 
de Stat al 
a declarat, 
Leipzig, că 
din țări cu 

diferite

Consiliului

ne întîlnim la o dată opor
tună, pentru a discuta toa
te problemele care privesc 
atît asigurarea păcii, cit 
și normalizarea relațiilor 
dintre Republica Federală 
Germania și Republica De
mocrată Germană".

— doi fochiști autorizați pentru centrala 
termică a combinatului.

Condițiile de încadrare și retribuire con
form Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974.

Cei interesați se pot adresa la com
binat, serviciul personal, între orele 7—15 
sau la telefon 41012.

Reuniunea miniștrilor afacerilor externe 
din țările membre ale

LONDRA 7 (Agerpres). 
— La Brockett Hali, su
burbie a Londrei, s-a des
fășurat, timp de două zile, 
o reuniune a miniștrilor 
afacerilor externe din 
rile membre ale C.E.E. 
trivit unei declarații 
cute de un purtător 
cuvînt al Foreign Office- 
ului, dezbaterile s-au con
centrat asupra cooperării

ță- 
Po-
fă- 
de

politice în cadrul 
comune, precum 
supra 
a se 
delungatei controverse din
tre statele membre în le
gătură cu participarea la 
bugetul C.E.E. Aceste pro
bleme vor fi reluate 
discuție de miniștrii 
externe în cadrul viitoarei

Pieței
Și 

posibilităților 
pune capăt

a-
de 
în-

în 
de

lor întîlniri programată să 
se desfășoare la Bruxelles 
în zilele de 14 și 15 sep
tembrie.

Au fost abordate, de a- 
semenea, o serie de pro
bleme ale actualității in
ternaționale, între care si
tuația din sudul Africii, 
Salvador și sudul Libanu
lui.

Situația 
din Angola

LUANDA 7 (Agerpres). 
— Sub titlul „Situația mi
litară din Angola", cores
pondentul agenției France 
Presse la Luanda relatează 
printre altele : Intervenția 
sud-africană în sudul An- 
golei, începută acum două 
săptămînl, se prelungește, 
în ciuda afirmațiiloi- Preto
riei că și-a retras trupele. 
Un grup de ziariști străini 
invitați de autoritățile an
goleze să viziteze zonele 
sinistrate din sudul țării 
au putut constata că a- 
viația sud-efricană contro
la spațiul aerian angolez 
și continua sîmbătă să 
bombardeze obiective ci
vile și militare pînă la o 
adîncime de 200 de 
în interiorul țării de 
granița cu Namibia.

km
la

Perspectivele nivelului dobînzilor, 
în viziunea președintelui 

Asociației bancherilor americani
♦

WASHINGTON 7 (Ager
pres). — într-o declarație 
făcută la Washington unei 
rețele de televiziune, pre
ședintele Asociației banche
rilor americani, Lee Gun
derson, a apreciat că nu 
există perspective certe 
privind reducerea, în vi
itorul apropiat, a nivelului 
ridicat al dobînzilor per
cepute la împrumuturi de 
marile bănci.

Afirmațiile lui Gunder
son, precizează agenția 
Associated Press, care 
transmite această știre, vin

în contradicție cu estimă
rile unor oficialități ale 
actualei Administrații, care 
arătau că pînă la finele 
anului în curs este posibi
lă o reducere a dobînzilor
pînă la 15 la sută, față de
20,5 la sută cit este în
prezent.

După cum se știe, auto-

Producția de petrol a Perului

ritățile federale se pronun
ță pentru menținerea în 
continuare a unei politici 
monetare restrictive și a 
dobînziloi- ridicate, conside
rată ca cea mai bună so
luție pentru reducerea pre
siunilor inflaționiste în e- 
cbnomia americană.

INTR-UN interviu acor
dat revistei „Al Mostak- 
bal", regele Hussein al 
Iordaniei s-a pronunțat 
pentru organizarea unei 
conferințe internaționale în 
vederea soluționării con
flictelor din Orientul Mij
lociu. „Am în vedere o 
conferință internațională la 
care să participe toate ță
rile implicate, inclusiv 
S.U.A. și U.R-S.S., precum 
și Organizația pentru Eli
berarea Palestinei" — a a- 
rătat suveranul hașemit.

ÎNTR-O cuvîntare rosti
tă cu prilejul unei vizite 
în provinciile din centrul 
țării, primul ministru al 
Republicii Zințbabwe, Ro
bert Mugabe, a anunțat 
că vor fi luate măsuri vi
zând întărirea armatei și 
formarea unei miliții popu
lare, alcătuită din bărbați, 
femei și tineri 
ză agenția 
Press.

LA ATENA 
astăzi o nouă 
consultări între 
generali ai ministerelor de 
externe ai Greciei și Tur
ciei, Stavros Russos. și, 
respectiv, Kamuran Gurun, 
în problema delimitării 
platoului continental al 
Mării Egee și a spațiului 
aerian din această zonă, 
anunță agenția France 
Presse.

IN CADRUL FESTIVA
LULUI CINEMATOGRA
FIC de la Veneția a fost 
organizată luni f acțiune 
demonstrativă în favoarea 
cinematografiei italiene, 
care trece în prezent prin- 
tr-o adevărată criză. Nu
mărul spectatorilor în săli
le de cinema din peninsu
lă a scăzut de la 513 mili
oane în 1975, pînă la 241 
milioane anul trecut. au 
arătat organizatorii acestei 
acțiuni, care cere măsuri 
urgente pentru redresarea 
celei de-a șaptea arte.

U. DEH
strada Gh. Barițiu nr. 9-13, telefon 16350 

încadrează urgent
pentru cariera Banița următorul personal ; 

— 2 excavatoriști categ. 2-6.
Se asigură locuință pentru familie și abo

nament C.F.R.
Retribuția tarifară se va acorda conform 

Legii nr. 57/1974

— relatea-
Associated

a început 
rundă de 

secretarii

încadrează imediat următoarele categorii 
de personal muncitor

de 5 tone

pentru secțiile 
lucrează în a-

— strungari
— lăcătuși
— macaragii pod rulant și automacara- 

gii pentru macaralele
— sudori
— electricieni
— manevranți CFN
— șef manevră CFN

— muncitori necalificați 
de producție unde se
cord global, realizîndu-se o retribuție 
medie de 1 800 lei.

Pentru tot personalul unității se asigură 
masa contracost la cantina combinatului și 
cazare pentru nefamiliști la căminele de 
nefamiiiști.

Informații suplimentare se primesc zilnic 
la biroul persor.al-învățămînt-retribuire, te
lefon 929/12623, interior 212 sau 208.

LIMA 7 (Agerpres). 
Din exploatările interne 
țiței, Peru iși asigură 
la sută din necesarul 
nergetic național. Produc
ția zilnică de 
rii este în 
200 000 barili, 
mite, după 
consumului intern, 
rea și a unei cantități de 
țiței pentru export. între
prinderea de stat Petrope- 
ru realizează, la exploată
rile din nordul țării, o 
producție de țiței de 23 000 
barili pe zi.

de
65
e-

petrol a ță- 
prezent de 
ceea ce per- 

acoperirea 
livra-

i

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Talismanul to
readorului ; Republica ; 
Nicki ; Unirea : Contra
bandiștii din Rajgrad.

PETRILA : Munții în

în ceea ce privește pre
lucrarea petrolului, între
prinderea de stat dispune 
de cinci rafinării, cu o 

ba-

Mari finisndatll

178 000capacitate de 
rili pe zi.

Deși pînă în 
ru nu produce 
turale, se apreciază că în 
departamentele Ucayali și 
Tumbez ar exista zăoă 
minte conținînd 
valoroasă materie

Rezervele de 
ale țării sînt estimate la 
1 100 000 000 tone, iar po
tențialul hidroenergetic 
este apreciat la 371 000 MW.

prezent
și gaze

Pe- 
na-

i zăcă- 
această 
primă, 

cărbune

ciul ; Muncitoresc : Mî- 
nia I-II.

LUPENI — Cultural: 
S.O.S. Titanic ; Mun
citoresc : Acțiunea Ful
gerul circular.

URICANI : Super
man I-II.

TV
9,00 Teleșcoală.
9,50

10,00
Șoimii patriei.
Desene animate ; 
Tom și Jerry.

I
17,40
18,25

LONEA : Scurt popas. 10,20 Pentru ochii mîn-
ANINOASA : Poarta drei mele — pro-

j aur a incașilor. gram muzical fol-
VULCAN — Luceafă- doric.
il : Iancu Jianu zap- 10,50 Film serial ; „Dal-

BEIJING 7 (Agerpres). 
în urma ploilor abunden
te căzute in perioada 14 
august — 6 septembrie în 
provincia Shaanxi a R.P. 
Chineze s-au produs mari 
inundații care au pricinuit 
moartea a 764 de persoa
ne șl rănirea altor 5000 
— relatează agenția China 
Nouă. Potrivit unor date 
provizorii, citate de ace
eași sursă, au fost distru
se imobile însumînd pes
te 322 000 de camere de 
locuit, iar 230 de sate au

fost inundate lăsînd fără 
adăpost peste 
persoane. De 
cantitatea de 
căzută — între

ha 
iar 
de 
au

200 000 de 
asemenea, 

precipitații 
400 și 600 

milimetri — a dus la inun
darea a peste 100 000 
de terenuri agricole, 
mai multe tronsoane 

-căi rutiere și feroviare 
fost distruse.

în prezent se întreprind 
măsuri de ajutorare a vic
timelor și de repunere în 
funcțiune a unor obiective 
economice.

11,40

12,05

12.30
16,00
16,05
16.30

17,15

las". Reluarea epi
sodului 21.
Arii vesele din ope
rete.
în lumea
lor. Serial 

fie. 
Telex.
Telex.
Teleșcoală.
Matineu de 
ță. Băiatul 
fantul. Episodul 2.
Phenian — docu
mentar.
Clubul tineretului.
Munca polltico-edu- 
cativă : 
ficiență,

enigme- 
științi-

vacan- 
și ele-

18,50
19,00
19,25

19,40

1 001 de seri. 
Telejurnal. 
Actualitatea econo
mică.
Al II-lea Congres 
Național de Chimie 
— București 1981.
Ancheta TV.
Teatru TV : 
trînul" de Maxim 
Gorki.
Telejurnal.

inițiative, e-

Șantierul LI
renularizare

z
încadrează pentru cariera Peștera Bolii

— șef formație, în acord global, de pro
fesie maistru minier sau artificier cu expe
riență în exploatări miniere la zi

- doi mecanici utilaje terasiere pentru 
buldozer S 1500

Șl

— un mecanic pentru motocompresoare 
electrocompresoare
— un electrician de foiță.
Informații suplimentare la sediul carierei 

din Peștera Bolii, oraș Petroșani,

ANUNȚ DE FAMILIE

Cu adîncă întristare, colegii de la I.C.S.A. și A.P. 
din orașul Petrila anunță Încetarea fulgerătoare din 
viață a celei care a fost

BERON JUDITA
înmormîntarea va avea loc azi, orele 16, în orașul 

Petrila.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA î Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, telefoane 1 16 62 (secretarial), 12164 (secții). TIPAR (It i Tipografia Petroșani, Str. Nicolae Bălceseu


