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Deschiderea noului an de învățămînt în Valea Jiului

Adunarea festivă de la Institutul de mine

Vizita de lucru a tovarășului NICOLAE CEAUSESCU în județul Dolj 
cu prilejul deschiderii noului an

Ieri dimineață în aula 
Institutului de mine din 
Petroșani a răsunat, ve
chiul cînteo studențesc 
„Gaudeamus igitur“, atît 
de legat de momentele im
portante din viața școlii 
românești, deschizînd adu
narea festivă consacrată 
Inaugurării anului de în
vățămînt 1981—1982. La 
adunarea festivă au par
ticipat tovarășii Gheorghe 
Vasiu, secretar al Comite
tului județean Hunedoara 
al P.C.R.. Viorel Faur,| 
prim-secretar al Comite
tului municipal Petroșani 
al P.C.R.. reprezentanți ai 
Ministerului Educației și 
învățămîntului, Combina
tului minier Valea Jiu
lui, ai întreprinderilor mi
niere și instituțiilor de 
cercetare și proiectare, ca
dre didactice și un mare 
număr de studenți. Des
chiderea noului an de în
vățămînt are loc într-o 
etapă de puternic avînt 
constructiv, caracteristic 
primului an al acestui cin
cinal al calității și efici
enței, al aplicării cuceriri
lor* științei și tehnicii în 
toate domeniile de activi
tate. In acest proces com
plex și dinamic, școala — 
principal factor de cultu
ră și civilizație — are sar
cini de mare importanță, 
formînd tinerele generații 
pentru a contribui cu toa
te forțele intelectuale la 
edificarea societății socia
liste multilateral dezvolta
te și înaintarea României 
spre comunism. Cei peste 
37 000 de elevi și studenți 
ai Văii Jiului — cuprinși 
în 97 unități de învățămînt 
preșcolar, primar și gim

Aspect de la deschi
derea noului an de în
vățămînt superior, la 
Institutul de mine.

Foto: Șt. NEMECSEK

Trebuie qîndit și mai aies acționat în virtutea unui adevăr

nazial, în 7 licee și în Ins
titutul de mine — au trăit 
ieri clipe de emoție la re- 
întîlnirea cu școala într-o 
nouă etapă de instruire 
și educație, cu cadrele di
dactice care-i călăuzesc, 
cu pasiune și competen
ță, pe drumul cunoașterii.

In tradiția învățămîntu- 
lui românesc fiecare nou 
an de studiu prilejuiește 
și un bilanț al rezultate
lor obținute în muncă. 
Problematica integrării în- 
vățămîntului superior mi
nier cu cercetarea, proiec
tarea și producția, adevă
rată sinteză a procesului 
de formare a viitorilor spe
cialiști în minerit, a fost 
dezvoltată de prof. dr. ing. 
Dumitru Fodor, rector al 
Institutului de mine din 
Petroșani. Activitatea de 
integrare a cunoscut for
me stimulative pentru ma
nifestarea gîndirii tehnice 
din institut (cercetare ști
ințifică pe bază de con
tracte, cercetarea și proiec
tarea desfășurată în ins
titut și instituții de pro
fil, practica în unitățile 
productive și în atelierul 
propriu, activități de a- 
sistență tehnică și consul
ting. deplasarea procesu
lui de instruire pe platfor
mele industriale ale Văii 
Jiului și județelor limi
trofe). Continua perfec
ționare a pregătirii stu
denților, prin îmbunătăți
rea planurilor de învăță
mînt și promovarea unor 
tehnologii didactice mo
derne, a permis creșterea 
calitativă a rezultatelor a- 
nului universitar trecut, 
a pregătirii moral-politice, 
activității de muncă pa

triotică (pe șantierul • na
țional al tineretului de 
la Motru, prima serie com
pusă din 150 de studenți 
a obținut locul I în între
cerea interbrigăzi, iar a- 
cum pe șantier se află în
că 100 de studenți). Crea
ția științifică nemijlocita 
legată de producție este 
sintetizată în acest an în 
40 teme în valoare de 
8 714 000 lei, obținîndu-se 
și 30 de brevete de inven
ții și inovații. Acestor bu
ne rezultate li se alătură 
munca din atelierul de 
producție (cu un plan de 
peste 1 500 000 lei), cer
cetarea științifică studen
țească (care cuprinde pes
te 1 200 de tineri), succe
sele din activitatea cultu- 
ral-educativă; artistică —

T. SPĂTARU
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de învățămînt școlar și
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a continuat, marți, 
vizita de lucru în județul 
Dolj.

Vizita s-a desfășurat în 
această zi sub semnul u- 
nui eveniment care, în 
fiecare toamnă, este trăit, 
cu intensă emoție și bucu
rie, de copiii și fiii pa
triei, elevi și studenți, de 
părinții lor, de dascăli, de 
întreaga țară — începerea 
unui nou an de învăță
mînt.

Conducătorul partidului 
și statului s-a aflat, în a- 
ceastă dimineață de sep
tembrie, în mijlocul elevi
lor și studenților, al ca
drelor didactice din muni
cipiul Craiova, însemnat 
leagăn de cultură și spi
ritualitate românească.

Tineretul studios craio- 
vean, corpul profesoral 
l-au înconjurat pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu cu 
nemărginită dragoste, ex- 
primîndu-i, direct și cald, 
satisfacția de a-1 avea ca 
oaspete drag în acest mo
ment sărbătoresc al înce
perii noului an școlar.

Onorată de vizita tova

rășului Nicolae Ceaușescu, 
mîndră de a găzdui des
chiderea oficială a anului 
de învățămînt 1981—1982, 
Craiova etalează ansam
bluri arhitectonice înălța
te îndeosebi în cursul ul
timelor cincinale, cvartale 
de locuințe și clădiri so- 
cial-culturale, care s-au 
alăturat construcțiilor va
loroase, sub aspect edilitar 
și istoric, existente.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu vizitează partea 
centrală a municipiului, 
reconstruită aproape în to
talitate, după cutremurul 
din martie 1977, pe baza 
indicațiilor și orientărilor 
secretarului general al 
partidului.

Primul obiectiv al vizi
tei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în unități de 
învățămînt din Craiova 
este Universitatea, a cărei 
clădire domină centrul o- 
rașului. •«’

La sosirea în universi
tate secretarului general 
al partidului i se face o 
primire deosebit de entu
ziastă.

în semn de dragoste, de 
înaltă prețuire, un grup 
de studenți oferă tovară-

universitar
șului Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășei Elena Ceaușescu 
frumoase buchete de flori. 
Se vizitează apoi o cuprin
zătoare expoziție care re
flectă modul în care se 
desfășoară în județul Dolj 
activitatea complexă de 
legare a învățămîntului cu 
cercetarea științifică și 
producția.

Prof. dr. ing. Silviu 
Pușcașu, rectorul Univer
sității, prezintă preocupă
rile cadrelor didactice și 
ale studenților pentru îm
bunătățirea continuă a 
procesului de învățămînt, 
pentru o mai strînsă le
gare a acestuia cu produc
ția și cercetarea, pentru 
îndeplinirea hotărîrilor ce
lui de-al XII-lea Congres 
al partidului, în acest do
meniu.

Secretarul general al 
partidului este informat că 
cercetarea științifică de la 
facultățile cu profil teh
nic și agricol este impli
cată în rezolvarea unor 
probleme cu aplicabilitate 
directă în industria și a- 
gricultura județului.

O plăcută impresie au 
făcut realizările tehnice 
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Instruirea 
propagantiișWor 
Precedind deschiderea 

noului an de studiu 1981 — 
1982, la Petroșani și in 
celelalte orașe ale muni
cipiului, a început ins
truirea celor peste 700 de 
propagandiști de la toate 
formele învățămîntului po
litico-ideologic de partid, 
U.T.C., O.D.U.S. Desfășu
rată pe parcursul a patru 
după-amiezi, pregătirea 
cuprinde studiu individual 
și dezbateri asupra prin
cipalelor' documente de 
partid și de stat. In ședin
țele plenare de instruire au 
loc schimburi de experin- 
ță și dezbateri privind 
formele și metodele de 
organizare a studiului și 
dezbaterii temelor pentru 
creșterea calității și efi
cienței învățămîntului po- 
liticâ-ideologic, iar în sec
țiuni, structurate pe tipuri 
de cursuri, se desfășoară 
consultații abordînd o lși- 
gă problematică a politicii 
interne și externe a parti 
dului și statului nostru, 
a teoriei și practicii cons
trucției socialiste în pa
tria noastră.

Minele sînt MINE DE CĂRBUNI,
CARIERE DE PIATRĂ!

In primele 8 luni ale 
anului, unitățile mi
niere ale Văii Jiului 
au reușit să livreze 
peste prevederile planu
lui 7 362 tone de huilă 
netă. Dar această 
realizare s-a 
obținut pe seama de
pășirii sarcinilor pre
văzute doar la huilă e- 
nergetică, minele Văii 
Jiului răminînd datoare 
cu 168 000 tone la sor
turile superioare cerute 
de siderurgie. In legătu
ră cu aceste nerealizări, 
îndeosebi a cauzelor lor 
tovarășul Otto Abra
ham, inginerul șef al 
CJM.V.J., ne-a preci
zat următoarele :

formula 
nostru 

toate

In dorința de a 
marginea serialului 
lize întreprinse în 
Valea Jiului pe tema 
solicitat opinia inginerului

— Restanța înregistra
tă la sortul superior, hui
lă spălată pentru cocs și 
semicocs, are două cau
ze ; prima — nerealiza- 
rea planului fizic la pro
ducția extrasă; a doua 
— cărbunele extras a 
continuat să fie necores
punzător calitativ, în
deosebi prin depășirea 
conținutului de cenușă 
prevăzut de normele in
terne.

Datele nu sînt deloc 
satisfăcătoare. Pe prime
le opt luni, conținutul

cîteva concluzii pe 
de anchete și ana- 

unitățile miniere din 
calității cărbunelui, am 

șef al C.M.V.J.

de cenușă admis al căr
bunelui extras a fost 
depășit față de norma 
internă cu 2,6 puncte. To
todată, umiditatea cărbu
nelui a fost și ea mai 
mare față de prevederi. 
Din această cauză, între
prinderile miniere au 
pierdut, prin penalizări, 
mari cantități de cărbu
ne, care, calculate valo
ric, au mari repercusi
uni asupra producției 
marfă și producției ne
te, deci a indicatorilor de 
eficiență.

— Cum se explică a- 
ceastă înrăutățire a 
calității brutului?

_ Prin insuficienta 
preocupare pentru înde
plinirea măsurilor stabi
lite pentru îmbunătăți
rea calității în subteran, 
măsuri care țin, îndeo
sebi, de tehnologia de 
lucru, de metodele de ex
ploatare, de alegerea a- 
cestora în funcție de ca
racteristicile zăcămîntu- 
lui. Este inadmisibil, bu
năoară, ca mina Bărbă- 
teni să extragă o maeă 
minieră care, în proporție 
de 57 la sută, reprezin
tă piatră, steril. în 1970

Interviu realizat de 
Ioan DU BEK

(Continuare in pag. a 3-a)

U.F.E.T. PETROȘANI

Sortimente de masă lemnoasă 
livrate suplimentar

Eforturile depuse de colectivele de forestieri din 
exploatările aparținind U.F.E.T. Petroșani pentru va
lorificarea superioară a masei lemnoase se concreti
zează în însemnate realizări. De la începutul anului 
au fost livrate suplimentar beneficiarilor importante 
cantități .de masă lemnoasă. Astfel,- au fost depășite 
sarcinile la următoarele sortimente : la bușteni fag, 
în total cu 8300 mc, la bușteni fag de diferite specii 
cu 601 mc, la celuloză cojită de fag cu 381 mc, la 
lemn pentru construcții rurale cu 930 mc, iar la crăci 
pentru P.F.L. cu peste 100 mc.

Realizările înregistrate la principalele sortimen
te de masă lemnoasă sînt rodul muncii pline de dă
ruire a brigăzilor de forestieri conduse de Ștefan 
Bodnar, Toader Afetelor, Nicolae Viciunca, Gheorghe 
Saucă, lovan Todea și Ștefan Șutu — toate din sec
torul Cîmpu lui Neăg, cel care înregistrează de fapt 
cele mai bune rezultate de la începutul anului in 
U.F.E.T. Petroșani, precum și de brigăzile conduse 
de Nuțu lenei și Ion Curcan din sectorul forestier 
Lonea. Livrările suplimentare sînt un rezultat al 
strădaniilor depuse de fiecare formație pentru folo
sirea din plin a utilajelor din dotare, a timpului de 
lucru, pentru depășirea randamentelor zilnice.
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La I.M. Paroșeni
A

înfăptuirea
Adunarea festivă de la Institutul de mine

propunerilor oamenilor (Urmare din pag. I)

muncit, acțiune permanenta
1 :r mina Par.ișeni au

tor un ducerea munci to 
rească este o metodă de 
conducere colectivă trans 
pusa in viață, 
rite generale 
zentanților 
muncii, unde 
cu propuneri 
concrete în ■ 
bunătățirii 
de extracție.

Caracterul 
de participare a 
menilor muncii la 
tul autoconducerii 
realizează, și prin 
gerea lor la descoperi
rea tuturor rezervelor lo
cale care Să asigure 
alizarea planului. 1 
așadar, vorba de 
re și acțiune de

Astfel,

în adună- 
ale repre 

oamenilor 
minerii vin 

i și soluții 
vederea îm- 

procesului

democrație
participare oa- 

ac- 
se 

atra

■ re- 
Este, 

gîndi- 
■ pers

pectivă. Astfel, Kalman 
Geza, șef de brigadă la 
sectorul II, a propus, la 
adunarea reprezentan
ților din 27 ianuarie, e- 
xecutarea un' galerii 
diagonale in blocul II 
nord și montarea unui 
reeomprimator de aer 
comprimat la același loc 
de muncă', 
înfăptuită în 
te 
menționat 
lui Geza, 
socialistă 
nivel de 
semestrul 
cui II la 
pregătiri, 
maistru, 
vederea 
aprovizionării cu 
rile ca la orizontul 
orizont de bază al 
nei. să fie montate 
nii ferate duble. Idei de 
o mare valoare practi
că au mai formulat ll'ei 
Garaliu, Dum'+ru Mi
hai. Vasil" 
Gheorghe Dineu, 
Cerceja, Ștefan 
ski, care nu s-au 
nit numai de 
propuneri, ci 
o contribuție

■

ia mobilizarea colectivu
lui in vederea înfăptu
irii acestora. La adu
narea reprezentanților 
din luna august 
cuiul brigadier 
cisc Fazakaș, 
îmbunătățirea 
onării 
lemn 
Dăbuleauu,

'faptul că este 
la nivelul C.C.S.M., să 
se organizeze cursuri de 
perfecționare cu electro- 
lăcătuși; Zeno Bar, se 
angaja să recondițione
ze în atelierul mecanic, 
cît mai multe piese și 
subansamble scoase din 
subteran; Petru Nicu-

cunos-
Fran- 

solicita 
aprov-izi-

cu materiale, cu 
corespunzător; Ion 

sublinia
necesar,

Âutoconducerea 
și autogestiunea 
muncitorească

propunere 
mare par- 

i sa. De 
brigada 

întrecerea 
la 
pe 
lo
de 

Pop. 
in

de brigada 
că 

în i
organizată 

C.M.V.J., 
I. a luat 
lucrările 
Andrei 

propunea, 
îmbunătățirii 

mate- 
360. 
mi- 

? li-

a- 
in 
de 

nouă capaci- 
de producție (este 

de abatajul din
13, sectorul 1, 
care, deja, a fost 

cu un

Dumitru
Pîfvulescu.

Vasile 
Pavlov- 
mărgi- 

formula 
și-au adus 

deosebită

a

laescu, se angaja, cu 
celași prilej să pună 
funcțiune, înainte

, termen, o 
late 
vorba 
stratul 
abataj 
dotat 
mecanizat).

De remarcat 
a trecut puțin 
la adunarea 
tanților < 
cii din 
gust o parte 
punerile 
s-au 
sînt în curs 
(este vorba de 
nerile făcute de 
trate și ' 
Conducerea colectivă a 
minei urmărește ca în 
funcție de necesitățile 
impuse de procesul de 
producție pînă la fine
le anului toate propu
nerile, hotărârile il

complex

că deși 
timp de 
reprezen- 

oamenilor 
i luna 

din 
formulate 

și înfăptuit,'

mun- 
au- 

pro- 
aiei 

unele 
de realizare 

propu- 
lon Is- 

Tudor Petru), 
i colectivă

doplate in adunarea 
prezentanților să lie 
alizale exemplar. 1 
îndoială, 
realizare 
stabilite 
este 
eipală a 
de • pai 
conducerii i 
a reușit să 
întregul colectiv, 
frunte cu 
valorificarea 
existente, rezerve 
nite să conducă la 
rirea producției 
cărbune. Tocmai de 
geea problema elimină
rii neajunsurilor și a 
valorificării acestor re
zerve de care dispune mi
na a fost recent pusa în 
dezbatere la toate ni
velele — brigăzi, for
mații de lucru, sectoare, 
adoptîndu-se măsuri 
politice și tehnico-orga- 
nizatorice specifice fie
cărui loc de muncă.

Referindu-se, de 
dă, la modul cum 
duse la îndeplinire 
punerile 
nările î 
din acest an 
spus că la nivel de 
mitet de partid s-a 
mărit nu 
propunerile 
alizale 1 
ci și calitatea și eficien
ța acestora. îndrumarea, 
controlul, dar mai 
sprijinul concret 
dat de activul de 
tid celor care au 
sarcina de a

t re- 
■ re- 
Fără 

acțiunea de 
la termenele 

a hotă rîrilor 
o preocupare prin- 

comitetului 
r t i d, a 
minei, care 

t mobilizeze 
în 

comuniștii, la 
rezervelor 

rae- 
spo- 
de 
a-

12 premii obținute la Fes
tivalul național „Cintarea 
României", ediția 1979— 
1981 — și sportivă. As
pecte ale acestei activități ■ 
de formare a viitorilor 
specialiști în minerit — 
Institutul de mine a pre
gătit, în 33 de ani de e- 
xistență, peste 6 OOO de in
gineri și subingineri — au 
fost relevate de conf. dr. 
Vasile lușan. :onf. dr. ing. 
Vasile Zamfir. Ion Lupu- 
lescu, student în anul I, 
și Valeriu Ursan. student

anul IV, președintele Con
siliului Uniunii Asociații
lor Studenților din insti
tut, care au vorbit în ca
drul adunării festive.

Dezvoltarea și moder
nizarea învățămîntului din 
Valea Jiului face parte in
tegrantă din procesul de 
perfecționare a activității 
sacial-economice din mu
nicipiu Referindu-se la 
acest aspec t tovarășul Vio
rel Faur, a subliniat că în 
actualul cincinal în mu
nicipiu se vor realiza in
vestiți în valoare de peste 
12 miliarde lei, o parte fi

pii- 
sint 
pro- 
adu-făcute în

reprezentanților
trebuie

■ co- 
ur- 

numai dacă
1 au fost re
ia t i m p,

ales 
acor- 
par- 
avut

rezolva 
propunere sau alta, 
condus la realizarea, 
cele opt luni din 
an, a producției 
proporție de 103 
tă 
lor 
lei

și reducerea 
de producție

o
a 

în 
acest

nete în 
la su- 

eosturi- 
eu 7

pe tona de cărbune.

Constantin GRAURE J

ind destinate învățămîntu
lui, contribuind astfel la 
sporirea calității și efici
enței Jui, la pregătirea te
meinică a tinerilor pentru 
o integrare rapidă in ac
tivitatea economică. Ne
cesitatea creșterii calității 
instruirii, înțeleasă ca o 
condiție a perfecționării 
calității vieții, a fost re
marcată de tovarășul 
Gheorghe Vasiu, care a a- 
rătat că modernizarea teh
nică și tehnologică a mi
neritului presupune o. soli
dă pregătire a studenților 
pentru a-și pune în va
loare, la viitoarele locuri 
de muncă, gîndirea și 
creativitatea.

Intr-o atmosferă entu
ziastă. participanții la a- 
dunarea festivă de la Ins
titutul de mine au aprobat 
o telegramă adresată to
varășului N i c o I a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral ai partidului, președin
tele Republicii Socialiste 
România.

1 n încheierea festivității 
consacrată deschiderii no
ului an de învățămînt su
perior, formații artistice 
studențești au prezentat un 
spectacol.

★
Festivități consacrate 

deschiderii anului de în
vățămînt 1981—1982 au a- 
vut loc, ieri dimineață, în 
toate școlile municipiului. 
La aceste momente deose
bite au participat membri 
ai birourilor comitetelor 
municipal și orășenești de 
partid, activiști de 'partid 
și de stat, inspectori din 
Inspectoratul școlar-al ju
dețului Hunedoara, cadre 
didactice, elevi și pă
rinți.

Spre conducerea clasamentului
Primul abecedar se 

răsfoiește eu grijă.

Foto: Șt. NEMECSEK

Arcașii din Aninoasa 
din nou pe locuri 

fruntașe

in stațiunea Sovata a 
avut loc tradiționala com
petiție de tir cu arcul do
tata cu „Cupa Eliberării’, 
organizată de către 
C.J.E.’F.S. Mureș, Ca și 
ia celelalte competiții ofi
ciale din acest an, arca
șii de la Minerul Aninoa
sa au reușit să obțină nu 
mai puțin de 3 locuri întîi 
prin Vasile Tămaș (seniori), 
Vasile Bud (juniori 11) și 
Dorina Damian (junioare 
1). Pe echipe Minerul A- 
nînoasa a ocupat poziția 
secundă.

Forma bună a majori
tății componenților, ne 
îndreptățește să sperăm- că 
la campionatele R.S.R. de 
seniori, care se vor des
fășura în acest an pe po
ligonul din Aninoasa, să 
obținem și de această da
tă locuri fruntașe și, de 
ce nu, chiar titluri de 
campioni si recordmeni 
naționali pe anul ț981.

S. BALOI

Invitație la stadion
Stadionul Jiul din Pe

troșani găzduiește joi, 17 
septembrie a.c. un inte
resant și atractiv cuplaj 
fotbalistic. Incepînd cu ora 
15 se desfășoară meciul 
dintre selecționatele ar
bitrilor și cea a antre
norilor din Valea Jiului. 
Formațiile vor avea ur
mătoarea alcătuire : Ar
bitri: Gram — Rîpa, Șto- 
ker, Aruncuteanu, țosma 
— Ceteraș, Lixandru — 
Mihai Marian, Leca, Ko- 
tormani, Naidin. Rezerve;

• ȘAH. In stațiunea 
Voineasa a avut loc fina
la Campionatului repu
blican individual de șah 
rezervat junioarelor doi, 
unde reprezentanta Aso
ciației sportive Construc
torul minier Petroșani, 
Cristina Bădulescu, a ob
ținut un frumos succes, 
ocupînd locul III, la ega
litate de puncte cu pri
mele două clasate.

• TENIS DE ClMP, di
vizia A, Jiul Petroșani —

I< CERCURI. Ieri du- 
pă-amiază și-au început

I activitatea cercurile prac- 
tico-aplicative organizate, 
pentru anul de învăță- 
mînt 1981/1982, în cadrul

I Universității cultural-.ști-
I ințifice ce funcționează pe 
| lîngă Casa de cultură a 

sindicatelor Petroșani.
< O NOUA ETAPA A 

I LUCRĂRILOR. La par- 
ț. terul magazinului univer

sal, csre- se înalță în cen
trul civic al Petroșaniu- 
ui, execută in aceste 

zne primii metri pătrați 
de pardoseli din marmu
ră. Concomitent, la ulti
mul nivel al magazinului 
se află in lucru cele din 
urmă zidării interioare și 
tencuieli.

DEPĂȘIRI. Unitatea 
nr. 330 „Tricotaje" (res
ponsabil Maria Szilvester) 
din noul centrul civic al 
orașului Lupeni a depășit 
in această lună sarcinile 
de plan cu 5 la sută. A- 
cest fapt se datorește, în

Danciu, Moga, Sandu, M.i- 
ri.ș, Velica și Fercu.

Antrenori: Șarpe — Po
pescu, Tonca, Kelemen, 
Rus — Iirimie, Libardi, 
Tonta — Cotroază, Gol- 
goțiu, Bulbucam Rezerve: 
Mihalache, Gabor, Ani- 
sie, Păsculescu, Chiceanu.

După cum se vede vor 
evolua numeroși foști ba 
chiar și actuali jucători 
care au ridicat prestigiul 
sportului cu balonul ro
tund din Valea Jiului.

De la 01a 17 se va des
fășura meciul vedetă din
tre Jiul Petroșani și o se
lecționată a divizionarelor 
B și C din municipiu. 
Formațiile — Jiul : Caval
— Vînâtoru, Rusu, Vizitiu, 
Giurgiu’ — Varga. Neagu, 
Muia, Șumulanschi, Sălă- 
jean, Giuchiei. Rezerve: 
Demarcek, M. Popa, I.’ra- 
goș. Selecționata divizio
nară : Olteanu — Diaco
nii, Leleșan, Frățilă, Greu
— Chirițoiu, Voicu, Lascu
— Topor, Stafie; Bolos. 
Rezerve : Lixandru, Poc- 
șan, Gliițan, Gheorghe, Lă
zăroiu, Popescu B.

toREVIAR
Cimentul Deva 5—4. Din
tre rezultatele obținute de 
jucătorii din Petroșani a- 
mintim: Popovici — Ko
vacs 3—0 (6—3, 6—0 6—4), 
Almăjan — Orășany 3—0 
(6—0, 6—4. 7—5) și Ne
meș — Popescu 3—0 
(6—4, 6—3, 8—6).

• FOTBAL, divizia C. 
Minerul Ghelari — Mine
rul Vulcan 4—0 ! Cam
pionatul județean: C.F.R.

Petroșani — Minerul De
va 3—2, Minerul Criscior
— Preparatorul Petrila 
3—2, Mecanica Oțăștie — 
Parîngul Lonea 1—1, A- 
vîntul Hațeg.— I.M.C. Bir- 
cea 2—0, Minerul Teiiuc
— Minerul Uricani 1—0.

• HANDBAL, divizia B 
(tinerel) Nitramonia Făgă
raș — Utilajul Știința 
26—21. Campionatul repu
blican de juniori: C.S.Ș. 
Sibiu — C.S.Ș. Petroșani 
29—21.

MINERUL PAROSENI 
— C.F.R. SIMERIA 2—0 
(2—0). După disputarea e- 
tapei a IV-a a seriei a 
Xl-a din cadrul campio
natului divizionar C, e- 
chipa minerilor din Pa- 
roșeni acumulează șase 
puncte (două victorii și 
două egaiuri). Elevii an
trenorilor Marcel Golgo- 
țiu și Iosif Svircec, au do
vedit și duminică, în fa
ța propriilor suporteri, că 
sînt capabili, prin voință 
și luptă sportivă, să obți
nă rezultate frumoase, să 
practice un joc bun care 
să le aducă aprecieri din 
partea publicului specta
tor. Fiind o echipă tînară 
cu un potențial fizic și 
tehnic bun, Minerul Paro- 
șeni poate fi, prin evo
luțiile de pe teren, prin 
scorurile înregistrate, una 
din apreciatele echipe mi
nerești din Valea Jiului, 
așa cum vor și o doresc 
toți suporterii vulcăneni. 
Revenind la meciul etapei 
a IV-a apreciem evoluția 
întregii echipe, a mai ve
chilor componenți Maria, 
Pintea, Lăzăroiu, M. Ma
rian, Lascu, Popescu, cît 
și a noilor veniți Boloș, 
Petra și Guran, care, prin 
jocul prestat, au făcut ca 
prima repriză să aparțină 
în exclusivitate gazdelor. 
Deși dominarea este evi
dentă din primele minute 
ale partidei, golul cade 
de-abia în min. 20. cînd

Lăzăroiu șutează puternic 
pe spațiul porții, în urma 
unei acțiuni de atac in 
careul advers și înscrie. 
Scorul este majorat în 
min. 26 de Bîrsan prin- 
tr-un șut plasat în colțul 
sting al porții ceferiștilor 
din Simeria. Deși pînă în 
finalul reprizei scorul pu
tea fi majorat, Boloș, Lă
zăroiu și M. Marian n-au 
reușit să finalizeze din 
poziții favorabile. Repriza 
a doua a debutat eu o 
evidentă echilibrare a ■ 
forțelor de pe terenul de 
joc.- Oaspeții, combinind 
mai atent, au reușit să 
pătrundă de mai multe 
ori spre careul gazdelor 
însă linia defensivă a mi
nerilor era la post. De 
consemnat cele cîteva in
tervenții inspirate ale por
tarului Crecan. Deși jocul 
a fost cursiv, cu faze alter
native în fața ambelor 
porți, scorul a rămas 
neschimbat pînă în fina
lul meciului. A arbitrat 
Cornel Matei din Deva, 
corect și autoritar.

Mine'rul Paroșeni: Cre
can, Toma, Maria, Pintea, 
Bîrsan (Sălăjan), Petra, 
Lăzăroiu, M. Marian, Las
cu, Guran (Popescu B), 
Boloș.

La juniori. Minerul Pa
roșeni — C.FJl. Simeria 
3—2. zău marcat pentru 
gazde : Racheleanu, Bălă- 
ceah.il si Gheza.

Ștefan NEMECSEK

primul rînd, vînzarii u- 
nor mărfuri necesare co
piilor și, îndeosebi, elevi
lor la început de an șco
lar.

4. COMERȚ DE INT1M- 
P1NARE. Cooperativa 

„Streiul" din orașul Că- 
lan, care a prezentat la 
ediția a Il-a a Tîrgului 
cooperativelor meșteșugă
rești, organizat la Petro
șani, o bogată și variată 
gamă de produse apreci
ate de clienți, a hotărît să 
deschidă în Valea Jiului 
un stand permanent. 
Standul va fi deschis de

două ori pe lună, în zi
lele de vineri, în piața 
a’groalimentară din Petro
șani, oferind spre vînzare 
articole de cojocărie și 
confecții din piele și înlo
cuitori.
* EXPOZIȚIE. In fo

aierul Casei de cultură din 
Petroșani s-a deschis, ie
ri, . expoziția pictorului 
Paul UZUM, membru al 
Uniunii Artiștilor Plastici 
București. Expoziția este 
deschNă în perioada 15 
septembrie — 3 octombrie 
a.c. puțind fi zilnic vizitată 
de iubitorii artelor.

4. REPARTIȚII DE 
LEMN. Ocolul silvic Pe
troșani asigură repartiții 
de lemn de c.onstrucții 
pentru populația din me
diul rural al Petrilei. Au 
prioritate gospodarii care 
contractează animale cu 
statul.

<$> HANDBAL. Iubitorii 
handbalului din localita
te vor avea prilejul să ur
mărească, joi după-amia- 
ză, la ora 17, în incinta 
bazei sportive C.S.Ș. Pe
troșani, intîlnirea dintre 
divizionarele B Utilajul- 
Știința și Independența

Sibiu. In formația oaspe
ților vor evolua și bihe- 
cunoscuții internaționali, 
multiplii campioni mon
diali, Ștefan Birtalan, 
Werner Stockl și loan Kic- 
sidt. Meciul se dispută în 
cadrul etapei a IV-a a 
campionatului.

Rubrică realizată de
I. BALAN

ceah.il


MIERI I RI, 16 SEPTEMBRIE 1981 Steagul roșu 3A da tării CĂRBUNE CÎT MAI MULT înseamnă și CĂRBUNE CÎT MAI BUN !
Rațiunea de a fi a fiecărei unități economice este 

aceea de a răspunde anumitor nevoi ale economiei 
naționale, potrivit programului de producție stabilit 
in conformitate cu profilul unității respective, cu ce
rințele generale ale societății. O unitate economică 
iși îndeplinește menirea numai in condițiile eind iși 
realizează ritmic și integral planul de producție, eind, 
respeetînd contractele încheiate cu unitățile benefi
ciare. livrează în cantitatea, la calitatea și in sorti
mentele prevăzute, producția planificată.

Așadar, concomitent cu realizarea sarcinilor de 
creștere a producției de cărbune, colectivele miniere 
din Valea Jiului au îndatorirea să se preocupe în 
cel mai înalt grad și de îmbunătățirea calității pro
ducției. Acestui deziderat, în perioada scursă de la 
începutul anului i-au fost consacrate strădanii, do
vadă că în multe unități s-a înțeles că a extrage 
producția înseamnă să trimiți la suprafață nu doar 
tone multe, ci a da cărbune cu un conținut de steril 
cit mai redus. Ințelegînd această cerință, unele co
lective au reușit să micșoreze conținutul de cenușă. 
Astfel, față de luna ianuarie, cînd cenușa brutului 
a reprezentat 44 la sută, s-a ajuns ca în luna mai 
cenușa să fie doar de 40,9 la sută. Aceasta prin fap
tul că o seamă de unități și-au îmbunătățit indicato
rii de calitate. Rău e că, îneepînd din iunie, cenușa a 
crescut din nou. Pe luna august, bunăoară; procentul 
de cenușă la cărbunele extras pe Vale a fost de 43,8. 
Nici nu este de mirare, în condițiile cînd doar mi
nele Dîlja și Urieani au reușit să se înscrie în nor
ma internă de calitate, I.M. Dîlja avînd o cenușă de 
numai 34,6 la sută față de 37 cit e norma admisă, iar 
I.M. Urieani să se încadreze la limită. Celelalte uni
tăți, îndeosebi Bărbăteni, cariera Cîmpu lui Neag, 
Lupeni, An incasa și altele au realizat o producție cu 
o cenușă mult peste norma admisă. Tot in luna au
gust și procentul de umiditate a fost depășit pe ba
zin. In consecință, pierderile de producție înregistra
te in urma corecțiilor aplicate se cifrează doar pe 
luna august la peste 37 000 tone cărbune. Aceste pier
deri au repercusiuni directe asupra realizării sorti
mentelor de cărbune spălat (producție netă de căr
bune) cerute de economia națională, dar, totodată, 
grevează și indicatorii economico-financiari ai între
prinderilor. Bunăoară, calitatea producției influen
țează direct producția marfă, producția netă valori
că, costurile de producție, rentabilitatea întreprinde
rilor și inclusiv fondul de retribuție. Așa este firesc, 
așa este economic: țara are nevoie și plătește căr
bunele, nu piatra.

în consecință, ’ concomitent cu eforturile depuse 
pentru sporirea extracției de cărbune, redresarea ac
tivității tuturor întreprinderilor miniere, in fiecare 
unitate se impun ACȚIUNI FERME PENI Rl A 
EXTRAGE CARBINE CÎT MAI BUN!

Minele sînt mine de cărbuni, 
nu cariere de piatră !

(Urmare din pag', l)

Bărbateniul a dat o pro
ducție bună, cu un pro
cent de cenușii de 36,4, ca 
in 19/7 sa ajungă la 50,8, 
iar in august 1981 la 58,3 
procente. Se pune pe bu
na dreptate problema — 
ce fel de cărbune mai 
e acela care mai bine de 
jumătate e piatră ?! Con
ducătorii, colectivul a- 
cestei unități trebuie să 
înțeleagă că unitatea lor 
nu e o carieră de pia
tră, ci mină de cărbuni 
și iși justifică existența 
doar în condițiile cînd 
furnizează cărbune, nu o 
masă mineră a cărei pon
dere o reprezintă steri
lul. O situație nemulțu
mitoare în privința cali
tății are și mina Lupeni. 
Ponderea acestei unități 
reprezintă 70 la sută din 
producția de huilă coc- 
sificabilă a Văii. Mina 
are o depășire substan
țială la producția extrasă, 
însă rău e că iși depă
șește mult norma admi
să de cenușă (în luna au
gust, de exemplu, cu a- 
proape 3 puncte). E ade
vărat că pilierul Est are 
o influență negativă, dar 
s-a înrăutățit calitatea și 
la cărbunele extras din 
mină (cu vagonete). 
Statul pune la dis
poziția minelor dotare, 
forță de muncă și fond 
de retribuție pentru ca 
acestea să livreze cărbu
ne, nu steril. Depășirea 
normeț de cenușă cu 4 
puncte la brut, înseamnă 
scăderea cu 8 puncte a 
recuperării, adică o pier
dere zilnică de 700—800 

tone cărbune cocsificabil. 
Or, ce sa mai spunem de 
cariera Cîmpu iui Neag 
care livrează o masă mi
nieră in care 66,6 la su
tă (media pe 8 luni) o 
reprezintă piatra. Dova
da ca, deși e vorba de o 
carieră la zi, nu se iau 
măsuri pentru exploata
rea selectivă; se face to
tul să se raporteze tone, 
or economia națională are 
nevoie de cărbune. Stă 
foarte prost mina Ani- 
noasa, care, pe lingă fap
tul că are mari rămi- 
neri in urmă, dă un căr
bune cu norma de cenu
șă depășită cu 5 puncte.

înainte de a trece la al
te probleme, subliniez în
că un fapt semnificativ : 
de la preparația Lupeni 
se evacuează zilnic 3000 
tone steril. Și, această can
titate este raportată la 
unitățile miniere drept 
producție livrata...

Evident, conținutul e- 
xagerat de steril ajuns 
la preparații, crează mul
te greutăți în instalațiile 
de preparare, determinînd 
scăderea randamentelor a- 
cestora, iar selectivitatea 
lor nu poate satisface în- 
trutotul cerințele calita
tive ale beneficiarilor. In 
orice caz, preparatorii au 
obligația, și în aceste con
diții ale calității brutu
lui să asigure valorifica
rea superioară a cărbu
nelui pentru a livra, atît 
siderurgiei, cît și termo
centralelor, sorturile de 
Huilă la calitatea cerută. 
Nu au justificări pentru 
a nu realiza acest dezi
derat. Marea problemă 
rămîne insă îmbunătă
țirea calității cărbunelui 
brut.

— Ce s-a întreprins

Nerealizarea conți
nutului de cenușă 
planificat la cărbune
le brut extras influ
ențează negativ indi
catorii de preparare, 

reducîndu-se cantita
tea de cărbune cocsi- 
ficabil și energetic ob
ținut. Astfel, dacă se 
introduc în prepara- 
ție 10 000 tone de căr

Un exempl.’...
Un exemplu concret ; 

privind influența preo- i 
cupărilor pentru imbu- ■ 
nătățirea calității căr- i 
bunelui asupra ciștigu- i 
rilsr : intr-o singură lu- i 
nă, brigada lui Traian ; 
Bor șa, dintr-un abataj ■. 
cameră din stratul 3 ; 
blocul IU al sectorului • 
V de la mina Vulcan, : 
a realizat e producție ; 
de 4164 tone de cărbu- = 
ne; concomitent, el a : 
ațes și depozitat la lo- ; 
cui de muncă 66 mc de i 
steril. Luindu-se in cal- ; 
cui și sterilul ales, bri- ; 
gada a realizat un cîș- : 
tig de 105 016 lei, res- ; 
pectiv 151,3 lei / post. ■ 
Dacă nu ar fi ales sie- i 
vilul, ar li ciștigat CU : 
4 479 lei mai puțin, i 
deci numai 100 537 lei 
pe brigadă și doar 144.3 : 
lei pe post. Sterilul ales ; 
de brigadă a însemnat, i 
așadar, un ci.știg supli- ; 
mentar pentru fiecare ; 
membru al formației do l 
7 lei pe post.

și ce măsuri se au in 
vedere în acest sens

— Biroul executiv al 
c.o.m. din combinat a 
dezbătut recent problema 
calității și a elaborat măr 
suri corespunzătoare. S-au 
aplicat și măsuri disci
plinare în cazurile unde 
s-a constatat neglijarea 
prevederilor stabilite pen
tru încadrarea în normele 
de calitate. Se are în 
vedere, de asemenea, o- 
prirea acelor locuri ele 
muncă, și chiar unități, 
care nU asigură cărbune
le in conformitate cu 
normele de calitate pre
văzute. Din aceste masuri, 
toate colectivele miniere 
trebuie să înțeleagă că 
menirea lor este să li
vreze cărbune in condiți
ile respectării indicatori
lor de calitate. In acest 
scop se impun acțiuni 
ferme pentru realizarea 
măsurilor prevăzute în 
programele stabilite la 
unități. Pe cît posibil, ste
rilul trebuie separat de 
cărbune la toate locurile 
de muncă ; pentru aceas
ta trebuje acționat mai 
mult în vederea cointe
resării formațiilor de lu
cru. Totodată, trebuie ă- 
sigurat ca punctele de 
claubare să funcționeze 
pe toate schimburile, cu 
efectivul prevăzut, astfel 
ca sterilul să 
nu ajungă la suprafa
ță și, în nici un caz, la 
preparații. De asemenea, 
sterilului ales trebuie să 
i se asigure flux de trans
port separat pentru eva
cuare, iar acolo unde ste
rilul nu poate fi claubat 
in subteran, să se separe 
la suprafață. La mina 
Bărbăteni această soluție 
trebuie urgentată neapărat.

Argument convingător
bune brut, cu un con
ținut de cenușă de 45 
la sută, se vor obține 
3200 tone de cărbune 
cocsificabil și 3800 to
ne de cărbune ener
getic. Creșterea conți
nutului de cenușă cu 
2 puncte face ca din 
aceeași cantitate de 
10 000 tone de cărbu

CAI MULTIPLE LA 1NDEMÎNA FIE
CĂRUI COLECTIV MINIER : * dirija
rea corectă a lucrărilor de pregătire de 
la panourile de abataj, astfel îneît să se 
evite interceptarea intercalațiilor sterile 
4 asigurarea încărcării separate a steri
lului rezultat din lucrările de pregătire, 
prin amenajări de secții de rostogol se
parate sau încărcarea sterilului în peri
oada cînd la locurile de muncă se exe
cută lucrări auxiliare neproductive < or
ganizarea claubării sterilului la punctele 
de încărcare din subteran sau la supra
față cu plasarea efectivelor necesare pe

toate schimburile și ținerea unei eviden
țe stricte a volumului de steril claubat 
4* efectuarea conform regulamentului în 
vigoare a probelor de șist vizibil, cu evi
dența exactă a numărului de probe și 
rezultatul probelor pe vagonete < stimu
larea morală și materială a formațiilor 
de lucru care obțin rezultate bune in 
îmbunătățirea calității cărbunelui < ur
mărirea și popularizarea zilnică a rezul
tatelor obținute la indicatorii de calitate 
și analiza decadală a stadiului de reali
zare a măsurilor stabilite pentru calita
tea producției.

BRIGĂZILE POT CON
TRIBUI LA ÎMBUNĂ
TĂȚIREA CALITĂȚII 
LA ABATAJELE CA

MERA PRIN : « execu
tarea corectă a susținerii 
și podirii abatajului, con
form monografiei de ar
mare, pentru prevenirea 
surpărilor și a căderilor 
de roci sterile in cărbune 
4 la executarea lucrări
lor de împușcare nu se 
vor încărca găurile forate 
în steril odată cu cele din 
cărbune, ci separat, pen
tru a preveni, astfel, sfărî- 
marea și amestecarea ste
rilului cu cărbunele < 
sterilul depozitat pe podi
tură va fi preluat zilnic 
de către maistrul minier 
care-1 va evidenția în car
tea de raport înaintea 
lucrărilor de prăbușire, 
brigadierul va preda topo-

■ grafului, la fața locului, 
sterilul ales și depozitat 
pe poditură ; în caz că 
volumul de steril e prea 
mare, se vor lua măsuri 
de evacuare.

ÎN ABATAJELE FRON
TALE CU SUSȚINERE 
INDIVIDUALA ȘI PUȘ-
■ ARE : 4 Se va executa 
susținerea conform mono
grafiei de armare cu res
pectarea densității ștîlpilor 
pentru prevenirea surpă
rilor (măsuri’ necesare în
deosebi in abatajele din 
stratele 3 și 5) + în aba
tajele cu tavan artificial 
se va asigura o poditură 
bună cu plasă cu fir 
gros de rezistență și 
cu f î ș i i 1 e cusute 
între ele se va monta 
un perete despărți toi' spre 
zona exploatată înainte de 

In imagine : cantitatea de sterii, mult mai mare decît capacitatea de evacuare 
a elevatoarelor de steril, a înfundat unul din punctele de deversare a cărbunelui, 
producind strangulări. _ Foto : Șt. NEMECSEK

ne brut să se obțină 
numai 3000 tone căr
bune cocsificabil și 
3700 tone cărbune e- 
nergetic; deci, se 
pierd 200 tone huilă

Așadar, nerealizarea conținutului de cenu
șă a cărbunelui brut conduce direct la redu
cerea cantității de cărbune cocsificabil și ener
getic obținut, cauzind nerealizarea cantitati
vă a sortimentelor de cărbune cerute de eco
nomia națională.

împușcare pentru a pre
veni amestecul cărbunelui 
"U sterilul rezultat de la 
dirijare intercalațiile
sterile se vor împușca se
parat, iar sterilul rezultat 
se va depozita pe poditură 
sau pe culcuș spre spațiul 
exploatat < blocurile de 
steril rezultate din dife-

Măsuri 
necesare, 

măsuri 
realizabile

rite incluziuni sau căzute 
accidental din tavan vor 
fi alese și depozitate pe 
poditură sau culcuș + în 
cazul unor cantități mari 
de steril, se vor lua mă
suri de încărcare separată 
sau crearea condițiilor de 
depozitarea Iui la culcușul 
stratului ; in acest caz 
maiștrii minieri vor evi
denția înainte de dirija
rea abatajului sterilul de
pozitat sau numărul va- 
gonetelor încărcate < la 
executarea preabatajelor 
de la culcușul stratului 3 
se va evita împușcarea 
culcușului pentru a redu
ce conținutul de steril din 
cărbune.

LA ABATAJELE FRON
TALE CU SUSȚINERE 

pentru cocs și 100 to
ne de cărbune ener
getic. Această pierde
re reduce valoarea 
producției globale și 
nete cu 150 000 lei.

INDIVIDUALA SI TAIE
RE CU COMBINA se vor 
respecta aceleași reguli : 

executarea corectă a 
poditurii, respectarea den
sității de armare + ale
gerea blocurilor de steril 
rezultate de la tăiere sau 
venite accidental din ta
van.

LA ABATAJELE FRON
TALE CU SUSȚINERE 
MECANIZATA : < în
stratul 3, în abataje cu 
tavan artificial, se va e- 
xecuta corect poditură la 
tavan pentru prevenirea 
surpărilor și a ruperilor 
de plasă la feliile inferi*. 
oare < se va evita deten- 
sionarea concomitentă a 
mai multor cadre pentru 
a preîntîmpina ruperea ta
vanului și, deci, a scurge
rilor de steril in aba
tajele unde există posibi
lități de încărcare a ste
rilului, se va organiza a- 
legerea blocurilor de ste
ril de pe transportoarele 
din preabataje, acestea ur- 
mind să fie evacuate și 
încărcate separat eind Îs 
fronturi se execută lucrări 
neproductive + se va ur
mări evitarea intercalații- 
lor de steril la executarea 
lucrărilor de pregătire ce 
se execută in stratul 3, în
deosebi în culcuș + Ia lu
crările de întreținere a 
traseelor de transport «w 
flux continuu se va acor
da o atenție deosebită în
cărcării separate a sterilu
lui în vagonete în perioa
da gînd în abataje .se exe
cută lucrări auxiliare ne
productive.
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create in sprijinul pro
ducției in cercurile de 
creație tehnico-științifîcă 
ale pionierilor și șoimilor 
patriei.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu are cuvinte de 
apreciere la adresa rezul
tatelor bune obținute de 
cadrele didactice, de stu
denții, elevii și pionierii 
Doljului in integrarea ac
tivității de învățămînt cu 
cercetarea și producția. In 
același timp, secretarul 
general al partidului a su
bliniat necesitatea de a se 
acorda in continuare o 
atenție deosebită acestor 
probleme care constituie 
domenii fundamentale 
pentru accelerarea progre
sului economic-social al 
patriei.

Secretarul general al 
partidului este invitat în 
continuare să cunoască u- 
na din unitățile reprezen
tative de învățămînt școlar 
din Craiova, Liceul de ma- 
temștică-fizică „Frații Bu- 
zești ‘.

Pe culoarele și în sălile 
de clasă ale liceului, un 
mare număr de elevi îl 
înconjoară pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
țin să exprime, cu dra
goste și căldură, sentimen
tele de adîncă recunoștin
ță pentru grija de părin
te cu care este urmărită și 
asigurată pregătirea în ce
le mai bune condiții pen

FO i Mff bt r
Ministrul de externe al României a fost primit de președintele Prezidiului 

R. S. F. iugoslavia
BELGRAD 15 (Agerpres). 

— Tovarășul Ștefan An
drei, membru supleant al 
Comitetului. Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe 
al Republicii ' Socialiste 
România, aflat în vizită 
oficială de prietenie la 
Belgrad, a fost primit în 
ziua de 15 septembrie a.c., 
de tovarășul Serghei Krai- 
gher, președintele Prezi
diului R.S.F. Iugoslavia.

Cu acest prilej a avut 
loc un schimb de mesaje 
între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Serghei Krai- 
gher.

în cadrul convorbirilor, 
care s-au desfășurat în
tr-o atmosferă ■ de caldă 
prietenie, caracteristică re
lațiilor româno-iugoslave, 
s-a dat o înaltă apreciere 
dezvoltării continue a co
laborării pe multiple pla
nuri dintre România și 
R.S.F. Iugoslavia, adîncirii 
conlucrării lor în viața in
ternațională. S-a evidențiat 
cu satisfacție dezvoltarea 
raporturilor dintre cele 
două țări în spiritul înțe
legerilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Iosip Broz Tito

Remaniere ministerială în Anglia
LONDRA 15 (Agerpres). 

— Primul ministru al Ma
rii Britanii, Margaret That
cher, a procedat la o rema
niere ministerială, șase 
miniștri, miniștri adjuncți 
și secretari de stat fiind 
eliberați din funcții, ca 
urmare a criticilor for
mulate la adresa contro
versatei politici monetaris- 
te promovate de cabinetul 
conservator. —- informează 
agenția Reuter. Cu aceeași 
ocazie au fost anunțate cî
teva schimbări de porto
folii între membri ai gu
vernului și înlocuirea pre

Vizita de lucru a tovarășuluiNicolae Ceaușescu în județul Dolj
tru muncă și viață a tine
rei generații.

Adresîndu-se secretaru
lui general al partidului, 
directorul liceului, prof. 
Dumitru Voicu, mărturi
sește emoția cadrelor di
dactice pentru vizită, în- 
tr-o unitate de învățămînt 
care se pregătește să-și 
sărbătorească centenarul.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îi sînt prezen
tate, într-o ilustrativă ex
poziție, lucrări de diplomă 
ale elevilor. Rețin aten
ția materialele realizate 
pentru laboratoarele șco
lii, precum și reperele des
tinate producției unele 
dintre ele destul de com
plicate, cerînd o înaltă în- 
demînare tehnică.

La invitația gazdelor, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de 
stat vizitează cîteva labo
ratoare, unde se află a- 
paratura modernă pusă la 
dispoziția elevilor.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu discută cu pro
fesorii și elevii, le urea
ză succes în noul an șco
lar, multă sănătate . și fe
ricire.

Cadrele didactice și ele
vii liceului mulțumesc în
că o dată pentru privile
giul de a fi primit vizita 
secretarului general al 
partidului, pentru apre
cierile și îndemnurile ge
neroase pe care le-au pri
mit cu acest prilej.

In continuare, tovarășul 

și s-a subliniat rolul hotă- 
rîtor pe care .îl are con
tinuarea întîlnirilor la ni
vel înalt pentru întărirea 
prieteniei și solidarității și 
extinderea colaborării reci
proce. S-a constatat că în 
spiritul documentelor a- 
doptate și înțelegerilor con
venite cu prilejul vizitei 
oficiale de prietenie a to
varășului Nicolae Ceaușescu 
în R.S.F.I., în octombrie 
1980, s-au obținut noi re
alizări în adîncirea și di
versificarea raporturilor 
bilaterale. A fost exprima
tă hotărîrea ambelor 
părți de a acționa pentru 
intensificarea colaborării, 
îndeosebi în domeniile e- 
conomic și tehnico-științi- 
•fic; pentru înfăptuirea 
integrală a celor stabilite 
la nivel înalt.

în cadrul schimbului de 
vederi asupra evoluției si
tuației internaționale a 
fost exprimată îngrijora
rea celor două părți in le
gătură cu agravarea încor
dării, cu accelerarea poli
ticii de forță, de împărți
re și reîmpărțire a sfere
lor de influență și de do
minație, cu intensificarea 
fără precedent a cursei 

ședintelui Partidului Con
servator, Lordul Thorney- 
croft, care recent a criticat 
și el public politica eco
nomică a guvernului, cu 
Cecil Parkinson, ministrul 
comerțului.

Agențiile internaționale 
de presă sînt unanime în a 
aprecia că remanierea gu
vernamentală constituie o 
confirmare a hotărîrii pri
mului ministru de a-și ur
ma programul de politică 
economică în pofida tutu
ror criticilor și obstacole
lor.

Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid 
și de stat vizitează facul
tatea de medicină din 
Craiova.

Secretarul general al 
partidului este informat 
că facultatea s-a integrat 
în activitatea unităților 
sanitare atît la nivelul mu
nicipiului Craiova, cît și 
ca for metodologic de spe
cialitate pentru județele 
Dolj, Mehedinți, Gorj și 
Vîlcea. Vizitîndu-se labo
ratoarele de explorări 
funcționale, de înaltă ca
litate și finețe, de vîrf 
în tehnica de profil, care 
completează pe cele exis
tente în spital, sînt în
fățișate acțiuni inițiate de 
cadrele didactice în direc
ția legării strînse a învă- 
țămîntului cu practica me
dicală. Se trece rînd pe 
rînd prin laboratoare, săli 
și amfiteatre.

Pe traseul vizitei în a- 
ceastă unitate, creată din 
inițiativa secretarului ge
neral al partidului ca o 
necesitate concretă pentru 
învățămîntul medical ro
mânesc, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, sînt informați 
despre activitatea științifi
că a cadrelor didactice 
craiovene.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu felicită cadre
le didactice ale facultății 
craiovene de medicină 
pentru rezultatele obți
nute în scurta perioadă 
de activitate a acestei ins

înarmărilor 
rea crizei

și adînci- 
economice

internaționale care pune 
tot mai mult în primejdie 
pacea mondială, indepen
dența și securitatea popoa
relor. A fost reafirmată 
hotărîrea României și Iu
goslaviei de a acționa și 
în viitor, împreună cu alte 
țări socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare și ne
aliniate, cu toate forțele 
democratice și progresiste 
pentru oprirea încordării 
internaționale, pentru re

luarea și continuarea po
liticii pentru pace, dezar
mare și securitate, pen

GUVERNUL Republicii 
Populare Mozambic a e- 
mis un decret privind în
ființarea unei companii 
naționale de producere a 
sticlei. Compania „Vidreira 
di Mozambic11 este chema
tă să asigure necesarul de 
sticlă pentru piața internă, 
cît și disponibilități pen
tru export. r

A LUAT sfîrșit vizita 
oficială de prietenie în
treprinsă în. R.D.P. Yemen 
de delegația de partid și 
de stat cehoslovacă con
dusă de Gustav Ilusak, se
cretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele R.S. Cehoslovace. 
Cu acest prilej, anunță a- 
genția CTK, a fost sem
nat Tratatul de prietenie 
și colaborare dintre R.S. 
Cehoslovacă și R.D.P. 
Yemen.

PUTERNICELE PLOI 
musonice și revărsările a- 
pelor rîurilor au inundat 
sute de sate din nordul 
Indiei, provocînd moar
tea a 44 de persoane și 
lăsînd fără locuințe alte 

tituții de învățămînt, pen
tru programele de cerce
tare elaborate, pentru gra
dul de dotare tehnică asi
gurată și le urează noi 
succese în activitatea de 
pregătire, de asigurare a 
unei asistențe medicale 
cît mai calificată.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu, sînt 
înconjurați cu aceeași dra
goste, stimă și prețuire de 
studenți și cadre didacti
ce care aclamau cu însu
flețire pentru partid și se
cretarul său general.

Mulțumind din adîncul 
inimii pentru -vizită și 
pentru cuvintele frumoase, 
decanul facultății sublinia
ză dorința fierbinte a tu
turor, studenți și cadre di
dactice laolaltă, pentru a 
înfăptui întocmai sarci
nile trasate învățămîntu- 
lul superior, școîîî în ge
nerai.

★
De la Facultatea de me

dicină, coloana oficială se 
îndreaptă spre centrul o- 
rașului, unde urmează să 
aibă loc adunarea popu
lară care încheie vizita de 
lucru a secretarului gene
ral al partidului, în jude
țul Dolj.

Un mare număr de lo
cuitori ai Craiovei sînt pre- 
zenți de-a lungul întregu
lui traseu.

Piața Unirii este împo
dobită sărbătorește, ca de 
altfel întregul municipiu. 
Zeci de mii de oameni ai 

tru democratizarea rela
țiilor internaționale, edi
ficarea noii ordini econo
mice internaționale.

România și Iugoslavia se 
pronunță pentru încheierea 
cu rezultate pozitive con
crete a reuniunii de la 
Madrid, care să asigure 
convocarea Conferinței 
pentru întărirea încrederii 
și dezarmării în Europa, 
extinderea colaborării în
tre joate statele partici
pante și continuitatea pro
cesului edificării securită
ții și dezvoltării colaboră
rii prin convocarea unor 
noi reuniuni europene.

200 000, informează agen
ția indiană de știri UNI 
reluată de Associated 
Press. Statele cel mai greu 
încercate au fost Uttar 
Pradesh si Assam.

PRIMUL FILM din 
Zimbabwe, care reprezin
tă „zorile" cinematografiei 
din tinărul stat african, 
va fi intitulat „Iarba care 
cîntă" și va fi realizat de 
regizorul Michael Raebrun, 
in colaborare cu o echipă 
de cineaști din Zambia. A- 
ceastă primă producție ci
nematografică din Zimbab
we are la bază o carte 

• care înfățișează perioada 
cînd in țară se mențineau 
legile segregației rasiale și 
opresiunea comunității mi
noritare asupra populației 
majoritare.

LA 14 SEPTEMBRIE au 
început manevre de toam
nă ale N.A.T.O., denumi
te „Autumn Forge" care 
se desfășoară din Norve
gia pînă în Turcia, sub co
manda generalului ameri
can Kroesen, comandan- 
tul-șef al forțelor ameri
cane terestre in Europa 
— transmite agenția DPA. 
La manevre, care vor du
ra pînă la începutul lunii 
noiembrie, participă 280 000 
de militari. 

muncii din industria cra- 
ioveană, studenți, elevi, 
alți oameni ai muncii din 
întreprinderile și institu
țiile județului, țărani coo
peratori au venit pentru 
a se întîlni din nou cu 
conducătorul iubit al 
partidului și statului.

La apariția în tribuna 
oficială, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului sînt întîmpinați 
cu puternice aplauze și 
urale.

Adunarea populară este 
deschisă de tovarășul Miu 
Dobrescu, prim-secretar al 
Comitetului județean Dolj 
al P.C.R., președintele Con
siliului Popular județean.

Dînd glas dorinței una
nime a participanților la 
acest moment sărbătoresc, 
al tuturor oamenilor mun
cii din Dolj, primul secre
tar al Comitetului jude
țean de partid a adresat 
tova'rășului Nicolae 
Ceaușescu rugămintea de 
a lua cuvîntul.

Intîmpinat cu îndelungi 
urale, ia cuvîntul tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România.

Cuvîntarea conducătoru
lui partidului și statului 
nostru a fost urmărită cu 
viu interes și subliniată

16,35

16,55

FILME
I PETROȘANI — 7 No-

Iiembrie : Serpieo, I—11 ; 
Republica: Nepotul și 
bunica ; Unirea : Duelul.
PETRILA: Campionul 

I-II. ‘
LONEA : Mașina tim

pului.
ANINOASA : Doi fot

baliști în Siberia.
VULCAN — Luceafă

rul : lancu Jiann haidu
cul. Muncitoresc : Pri
vighetoarea.

LUPENI — Cultural : I împușcături la poliția 
secretă ; Muncitoresc : I Șansa.
UR1CANI : Vineri nu 

e sărbătoare.

TV

I 16,00 Telex.

116,05 Teleșcoală. Cabi
net de științe so- 

întreprinderea județeană 
de transport loca! Hunedoara-Deva 
aduce la cunoștința publicului călător că înce- 
pînd cu data de 1 octombrie 1981 se introduc 
noile tarife aprobate în baza Deciziei 307/1981 
a C.P.J. Hunedoara :

Biletele de călătorie pentru autobuzele de 
transport în comun din cadrul municipiilor și 
orașelor județului Hunedoara vor fi minim de 
1,50 lei.

Abonamentele de călătorie vor fi pentru o 
linie de 70 lei, cele pentru două linii de 100 lei, 
iar pentru mai multe linii de 150 lei, vechile 
tarife incetîndu-și valabilitatea cu aceeași 
dată.

Menționăm că noile bilete de călătorie vor 
fi puse la dispoziția publicului călător începînd 
din 27 septembrie 1981 la tonetele și unitățile 
întreprinderii județene de transport local.

Noile abonamente de călătorie se vor eli
bera începînd cu data de 15 septembrie 1981 
prin casenile autobazelor din cadrul fiecărui 
municipiu și oraș.

în repetate rînduri cu pu
ternice aplauze și urale, 
fiind evidențiată și in a- 
cest fel hotărîrea celor ce 
trăieso și muncesc pe a- 
ceste plaiuri românești de 
a aduce la îndeplinire, în 
mod exemplar, indicațiile 
și recomandările secreta
rului general al partidu
lui, de a munci mai bine 
în viitor, de a înlătura lip
surile și neajunsurile, de 
a acționa cu devotament 
și hărnicie pentru realiza
rea sarcinilor cincinalului, 
a obiectivelor celui de-al 
XII-lea Congres al parti
dului.

După adunarea popu
lară, mii de oameni al 
muncii au venit pe aero
portul din Craiova pentru 
a saluta cu căldură, pe 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, la pleca
rea spre București.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, salută cu pri
etenie pe cei prezenți. Din 
mii de piepturi izbucnesc 
urale și ovații.

în această ambianță, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
își iau rămas bun de la 
locuitorii județului Dolj, 
care, pe parcursul celor 
două zile ale vizitei de 
lucru i-au înconjurat cu 
cea 'mai mare dragoste și 
stimă.

ciale.
Imagini din Me
xic.
Fotbal: Universita
tea Craiova — O- 
lympiakos Pireu in 
„Cupa Campioni
lor Europeni'’ și 
Dinamo București 
— Levski Spartak 
Sofia în Cupa 
U.E.F.A. Transmi
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