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In adunările generale a’e oamenilor muncii 0 nouă

Fundamentare temeinică magistrală

a producției anului 1982 a termoficării

S-a încheiat decada a doua 
a lunii septembrie

Rezultatele înregistrate 
nu confirma o mobilizare 

ampla și eficientă

Potrivit indicațiilor da
te de tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretarul, ge
neral al partidului, la cel 
de-al II-lea Congres al 
consiliilor oamenilor' mun
cii. in perioada septembrie 
— octombrie se vor des
fășura adunările generale 
ale oamenilor muncii. In 
cadrul ordinei de zi. oa
menii muncii său repre
zentanții acestora vor dez

bate si aproba sarcinile ce 
le revin, în industrie, con

strucții, transporturi, circu
lația mărfurilor, finanțare 
etc., din planul național 
unic de dezvoltare econo- 
mico-socralâ a României pe 
anul 1982. în lumina ho- 
tărîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului. Tot
odată aceste foruri demo
cratice ale autoeondueerii 
muncitorești vor aproba 
programul unitar de mă
suri politico-organizatori- 
ce și tehnico-economice 
menite ,șă asigure îndepli
nirea sarcinilor de plan 
pe 1982. iar un punct or
ganizatoric distinct al ordi
nei de zi a adunărilor îl 
va constitui discutarea și 

alegerea candidaților pentru 
consiliul județean al oa
menilor muncii și reconfir
marea delegaților pentru 
conferința județeană a oa
menilor muncii.

Imprimînd dezbaterilor 
un pronunțat caracter de 
lucru, adunările generale 
ale oamenilor muncii din 
unitățile Văii Jiului vor 
trebui să analizeze în spi
rit critic și autocritic re
zultatele obținute în rea
lizarea planului și a bu
getului de venituri și chel
tuieli și totodată, să adop- 

•te măsurile necesare pen
tru recuperarea nerealiză- 
rilor înregistrate de unele 
colective de muncă și în
deplinirea planului pe în
tregul an. Aceste măsuri 
constituie o condiție e- 
sențială pentru pregătirea 
temeinică- a producției pe 
1982 și realizarea sarcini
lor de plan din primele 
zile. Pentru minerii Văii 
Jiului, anul 1982 va aduce 
eu sine noi și mobilizatoa
re sarcini. Ei vor trebui 
să se angajeze cu un plus de 
efort creator pentru ca ac
tivitatea lor productivă și 
rezultatele ei din viitorul 
an să se înscrie în ritmuri
le înalte ale cincinalului 
actual cînd va trebui asi
gurată economiei naționa
le. pînă în anul 1985. o 
producție de cărbune de 
15 — 16 milioane tone. 

De aueea adunările genera
le de la minele din bazin, 
mai cu seamă cele cu pla-

nul nerealizat — Aninoa- 
sa, Lonea. Petrila. Dilja, 
Livezeni, Vulcan — tre
buie să se desfășoare în- 
tr-o notă de exigență de
osebită. Adunările au sar
cina să analizeze cu ascu
țit simț critic și autocritic 
cauzele neîmplinirilor, 
lipsurile și neajunsurile ce 
s-au manifestat în activi
tatea de extracție, iar în 
același timp să adopte mă
surile ce se impun pentru 
îndeplinirea planului fizic 
la producția de cărbune 
pe trimestrul IV 1981, re
cuperarea din restanțele a- 
cumulate și încheierea a- 
nului cu sarcinile de plan 
îndeplinite. Analizele ce 
se fac cu acest prilej în 
toate întreprinderile mini, 
ere, în unitățile de pre
parare ale I.P.C.V.J., mă
surile ce se iau și propu
nerile pe care le vor fa
ce reprezentanții oameni
lor muncii — să asigure 
totodată revirimentul atît 
de mult așteptat în im- • 
bunătățirea calității căr
bunelui — indicator la ca
re sînt mari neîmpliniri. 
Creșterea productivității 
muncii și reducerea chel
tuielilor materiale trebuie 
să stea, de asemenea, în 
centrul dezbaterilor din

(Continuare in pag. a 2-a

Constructorii din ca
drul lotului Paroșeni al 
Trustului energoconstruc- 
țiă, care execută lucrările 
de terntoficare a Văii Jiu
lui au atacat un nou o- 
biectiv: magistrala din
tre Uzina electrică și ora
șul Lupeni. In colaborare 
cu beneficiarul, construc
torul a întocmit pentru 
ultimul trimestru al aces
tui an un program de lu
crări in valoare de 3,6 mi
lioane lei. Pînă la finele 
acestui an va fi efectuat 
un volum de 7429 mc să
pături și lucrări de spri
jiniri de 3560 mp. După 
cum ne-a informat ing. 
Vasile Nemeș, șeful lotu
lui Paroșeni al T.E.C.. vor 
fi săpate 138 fundații și 
vor fi turnați tot atîția 
suporți din beton. Cele 
două conducte ale magis
tralei vor înainta pe o 
distanță de 1900 ml. Con
form proiectului, magis
trala va fi montată la su
prafața solului pînă la in
trarea în oraș. (V.S.)

Fiind ultima lună a tri
mestrului III, septembrie 
trebuia să se caracterizeze 
printr-o sporire a eforturi
lor din partea tuturor co
lectivelor miniere, printr-o 
mobilizare exemplară a 
fiecărei formații de lu
cru, pentru creșterea pro
ducției de cărbune extras 
astfel incit, la încheierea 
acestei perioade, cit mai 
multe întreprinderi mini
ere să poată raporta re
alizarea și depășirea pre
vederilor de plan. Realiză
rile primei decade, așa 
cum mai aminteam, au 
fost departe de a crea op
timism în această privin
ță, iar rezultatele obținute 
în cea de-a doua decadă 
nu confirmă, la toate între
prinderile miniere, sporirea 
eforturilor’ pentru realizarea 
integrală a sarcinilor pla
nificate.

Este adevărat, în aceas
tă a doua decadă, două 
întreprinderi miniere — 
Uricani și Bărbăteni — 
au recuperat minusul pri
mei decade și au obținut 
peste sarcinile de plan cite 
653 și, respectiv, 468 de 
tone de cărbune cocsifi- 
cabil. Mina Lupeni a re
dus, la rîndul ei, minusul 
primei decade de la 2340 
de tone la 743 de tone. A- 
ceste realizări insă nu a- 
coperă minusul mereu în 
creștere de la celelalte în

treprinderi miniere. De 
fapt, unele mine — Lonea, 
Petrila, Livezeni și cariera 
Cîmpu lui Neag — și-au 
dublat minusurile primei 
decade, iar altele sînt ia 
un pas de acest neplăcut 
„record". La nivelul Com
binatului minier minusul 
a crescut de la 37 000, cit 
era în prima decadă, la 
aproape 64 000 în cea de-a 
doua decadă. Și aceasta în 
condițiile în care, con
form preliminări ilor-anga- 
jament întocmite și apro
bate de conducerile în
treprinderilor miniere la 
nivelul combinatului sar
cinile de plan, la în
cheierea lunii septembrie, 
trebuiau să fie depășite. 
Dar cum să fie depășite 
cînd mina Lonea, care s-a 
angajat să încheie luna cu 
un plus de 2500 de tone, 
a acumulat, după două 
decade, un minus de 12 500 
de tone, sau cînd mina Pe
trila care, de asemenea, 
se angaja să depășească 
planul lunii cu 1200 de 
tone, în aceeași perioadă 
(două decade), ajunge ia 
un minus de 10 672 de to
ne de cărbune ? Am a- 
mintit doar două dintre 
întreprinderile cu cele mai 
mari minusuri la încheie-

Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. a 2-a)

Cu planul pe 9 luni îndeplinit
Ieri, colectivul Autobazei I.T.A. Petroșani a ra- : 

: purtat un succes de seamă — îndeplinirea, cu 10 : 
; zile înainte de termen, a sarcinilor planului 'de pro- ș 
i ducție pe 9 luni. De la începutul anului, acest colec- < 
: tiv a realizat venituri suplimentare la toți indica- ; 
; torii activității economico-financiare. Numai la to- ?
; ne/km s-au obținut 7,5 milioane lei peste sarcinile 1
; de plan. Prevederile de plan au fost depășite cu 6,7 |
î la sută la veniturile brute și cu 7,3 la sută la ve- j
■ nituri călători. S

Frontul de lucru peniru
perioada rece 

șantierul
In perioada de timp 

țâre a trecut de la înce
putul anului, constructorii 
din cadrul șantierului 1 
al Grupului de șantiere 
Petroșani au predat bene
ficiarului 310 apartamen
te. Rodul muncii lor se 
concretizează în noile blo
curi ale ansamblului 272 
apartamente, în moderne-

—prioritate pe 
locuineior

mai începuse montajul 
structurii de la parter. 
Oamenii din brigada lui 
Ioan David lucrau la ter
minarea montajului. Ace
eași atmosferă de dăruire 
și hărnicie am întîlnit-o și 
în formațiile dulgherilor 
lui Gheorghe Neagoie, 
mozaicarilor lui Gheorghe 
Bețivu și tîmplarilor lui

Brigada condu ă de 
minerul Gheorghe Stoi
ca de la sectorul V al 
minei Dilja, își desfă
șoară activitatea cu 
bune rezultate la cons
trucția unei importante 
lucrări de investiții: un 
siloz principal de colec
tare a cărbunelui.

f realitate la termenJI? ftO I I I IILL și de calitate
le edificii din zona cen
trală, în alte obiective de 
investiții social culturale 
din Petroșani și Petrila.

I-am intîlnit pe acești 
harnici constructori în 
una din zilele trecu
te, pe ■ șantier, acolo 
unde se lucrează la 
ultimele tronsoane de 
blocuri din cadrul ansam
blului 272 de apartamen
te. La ultimul etaj al 
blocului 2 A, formația 
montorilor lui loan Flo- 
rescu monta panourile din 
structura de rezistență. 
Este o echipă recent în
chegată. Oamenii do
vedesc maturitate profe
sională, hărnicie și pri
cepere. La blocul 3 D toc-

loan Tobă. Fiecare om știa 
ce are de făcut la locul 
său de muncă, în timp ce 
maiștrii se preocupă să
asigure aprovizionarea 
promptă a punctelor de 
lucru cu materiale și pre
fabricate.

Intre două puncte de 
lucru îl întilnim și pe 
tovarășul Nicolae Sasu, 
șeful șantierului 1. Ne in
teresăm în ce stadiu se 
află pregătirile pentru pe
rioada rece. „Avem două 
blocuri aduse la cbta zero, 
blocurile 14 B și 46 C cu 
cîte 20 de apartamente

V. S. FENEȘANU

(Continuare in pag. a 2-a)
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„In fiecare abataj a! făli Jiului
Sf) alia o parte dm munca noastră

ii anul 1978, pe 
ied a 

municipiului a a- 
o nouă unitate

De

I harta economi 
ț " municipiului i 

părut 
I.R.I.U.M. Petroșani, 
atunci și pînă în pre
zent colectivul întreprin
derii, deși tînăr, și-a a- 
firmat maturitatea și pri
ceperea realizind utilaje 
de 
te 
le 
un
mobilizator,

al energiei și capacității 
profesionale, oamenii 
muncii de aici au pornit 
hotărîți să infăptuiească 
ce și-au propus. Astfel, 
în anul 1979 valoarea 
producției' nete realizată 
peste prevederi a fost de
2 000 000 lei, în 1980, de
3 343 000 lei, iar în pe
rioada care a trecut din 
acest an de 2 031 000 lei.
Aceste realizări demons
trează că oamenii muncii 
de la I.R.l.U.M.P. au in-

înaltă compelitivita- 
tehnică pentru mine- 
din Valea Jiului. Cu 
p'.an de producție 

declanșator

a

Pfintr-un amplu și tra
dițional spectacol, desfă
șurat la Sarmizegetusa, 
duminică a început a 
Xll-a ediție a Festivalului 
educației și culturii „Sar- 
mis", organizat sub egida 
Consiliului de educație po
litică și cultură socialistă *

ț 
I
l

ț

calității utilajelor pe 
care le reparam". „Lună 
de lună, in cursul aces
tui an, ca și in cursul a- 
nilor precedenți, noi cei 
de la atelierul de arma
turi TU — ne mărturi
sea maistrul Carol Si- 
manis — am realizat sar
cinile de plan in propor
ție de 125 la sută, 
perioada care a l 
din acest an, 
nostru a 
peste sarcinile de plan 
3000 ’ "
1200 
Așa 
buie 
părticică din munca noas
tră în fiecare abataj 
Văi Jiului. Fiindcă 
cei din acest atelier, 
delăm fierul fără de 
re nu se poate concepe 
susținerea unui abataj,

Constantin GRAURE

țeles bine sarcina priori
tara trasată de conduce
rea partidului, au acțio
nat și acționează cu răs
pundere 
nirea ei.

f*  ste pozitiv faptul 
f* că la sărbătorirea 
n ZILEI ---------

PRINDERII 
loc recent la 
tură a sindicatelor 
Petroșani, oamenii 
cii de aici vorbeau 
justilicată mîndrie 
pre succesele obținute in 
realizarea sarcinilor 
producție. Iată ce 
mărturisea Tiberiu Bu- 
du, strungar specialist;
„Realizările pe care le 
raportăm cu acest pri
lej se datoresc hărniciei 
și priceperii colective. 
Muncim, dar nu oricum, 
ci cu pasiune și dărui
re. Totdeauna sîntem 
preocupați de găsirea u- 
nor idei noi, unor soluții 
avantajoase care să con
ducă la îmbunătățirea (Continuare în pag. a 2-a)

pentru indepll-

1NTRE- 
ce a avut 
casa de cul- 

diy 
mun

cii 
deș

. In 
trecut 

colectivul 
confecționat

de
ne

bucăți armături și 
bucăți țevi flanșate. 
stind lucrurile, tre
să spun că există o

al 
noi, 
mo
ca-

Sannis 81
din județul Hunedoara. 
Prin diversitatea tematică 
a manifestărilor, care vor 
avea loc pînă la 4 oc
tombrie, în case de cultu
ră, cluburi ale sindicate
lor, cămine culturale, in 
întreprinderi și instituții, 
tradiționalul festival liune- 
dorean este orientat spre 
calitate educativă, cultura
lă și artistică, și efici
ență, cele mai multe ac
țiuni (dezbateri, simpozi
oane, sesiuni de referate 
și comunicări) fiind orga
nizate în întreprinderi și

(Continuare în pag. a ’
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Șăptămina
Manifestare tradițională 

a acestei largi organizații 
de masă, șăptămina Cru
cii Roșii (20.—28 septembrie) 
prilejuiește și-n acest an 
desfășurarea unor largi 
acțiuni specifice pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor 
și ocrotirea sănătății popu
lației. După cum ne-a fă
cut cunoscut tovarășul dr. 
George Dîrlea, directorul 
Spitalului municipal Pe
troșani, vor fi organizate 
expuneri, conferințe, în- 
tilniri cu cadre medicale, 
acțiuni de igienizare, re
coltări de singe de la do
natorii onorifici, cicluri de 
filme educativ-sanitare, iar 
în școli va demara con
cursul „Sanitarii pricepuțî”. 
Din suita de acțiuni pri
lejuite de Șăptămina Cru
cii Roșii notăm :

' > La Spitalul municipal 
Petroșani deschiderea Săp- 
tămînii Crucii Roșii a fost 
evocată în prezența a pes
te 100 de medici, au fost 
trecute în revistă realiză
rile din domeniul sanitar, 
perspectivele și sarcinile 
din acest cincinal.

• Ieri, la Deva, a avut 
loc faza județeană a con
cursului grupelor sanitară 
de Cruce Roșie. A parti
cipat și grupa sanitară de 
Cruce Roșie de la mina

un total 
mente. In 
marginea 
deri a bulevardului 
publicii, cu patru benzi de
circulație, este prevăzută 
parcarea pentru autoturis
me. Vechiul vad comercial 
al Petroșaniului se va men
ține, deci, într-o iposta
ză nouă, modernă. — 
luni, 14 septembrie, 
săpat și transportat pes
te 3 000 mc de pămînt 
pentru fundația tronsoa
nelor A și B ale blocu
lui 59. La acest front de 
lucru se mai adaugă și a- 
tacarea, la Petrila, 
noi fundații pentru 
rile 39 B și 36 G. 
deci, asigurate de 
cum condiții constructori- 

pentru menținerea u- 
susținut ritm de mun- 
și în ultimul 
al anului.

De la începutul 
an, lună de lună, 
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Crucii RoșiiJ»
Dîlja, ocupanta locului I 
la faza pe municipiu a 
concursului.

• In această săptămînă 
vor avea loc trei recoltări 
de sînge — două la Pe
troșani și una la Hațeg — 
de la donatori onorifici. 
De remarcat faptul că în 
primul semestru al aces
tui an s-au recoltat 1019

, 1 singe, față de planul de 
800 1, donările onorifice
reprezentînd 97 la sută din 
această cantitate ceea ce 
depășește cu 2 procente 
sarcinile prevăzute.

• In zilele următoare se 
vor desfășura o suită de 
acțiuni educativ-sanitare, 
urmărind dezvoltarea de
prinderilor igienice în în
treprinderi, pe șantiere, în 
școli cum sînt: expune
rile „Abuzul de alcool-’ — 
pe șantierele de construc
ții, „Avortul și săhătatea 
femeii” — la întreprinde
rea de tricotaje Petroșani, 
iar în școli va fi iniția
tă în rîndurile elevilor 
acțiunea „Dinții frumoși 
și sănătoși’. Filmele do-
cumentare de scurt metraj 
ce vor fi prezentate la 
cinematografe în cadrul 
jurnalelor de actualitate, 
vor întregi gama acțiunilor 
de educație sanitară. (l.B.)

(Urmare din pag. I)

J durabilitatea, trăinicia 
acestuia. La riadul său

I Zeno Canea, sudor, șef 
j de brigadă, secretar al 
I organizației de bază nr. 
' 2 montaj, afirma: Am

pus îndeosebi accent pe 
' calitatea lucrărilor. Co- 
Imuniștii, intre care a- 

mintim pe Nicu Cioba- 
Inu, Emeric Biro, Dumi

tru lureșel au fe.st și
• sînt „prima vioară'’ în 
I acest domeniu. Sînt e- 

xemple demne de urmat.
> Despre rebuturi sau despre 
(absențe nemotivate nu 

se poate vorbi in briga-
* da mea. Apoi, ca secre- 
: tar de partid, trebuie să 
« spun că în organizația 
I noastră nu este nici un 

membru de partid care 
* să nu aibă sarcini con-
I crete, sarcini pe care le 
J îndeplinesc cu înaltă 
« răspundere.

ITot la era acestui bi- 
lanț, cînd colectivul își

| trecea în revistă izbînzi- 
! Ze, am discutat și cu tî-
I nara bobinatoare Elvira

Secția depănat de Ia
I.F.A. „X îscoza” Lupeni.

Foto : Șt. NEMECSEK

Uidilă, componentă a bri
găzii artistice care n< 
mărturisea: „Am venit
ia atelierul de bobina) 
Varnița imediat după ab
solvirea școlii profesio
nale. Am intilnit un co
lectiv bun care m-a aju
tat să mă integrez in 

„în fiecare abataj a! Văii Jiului 
se află o parte din munca 

noastră**

adunări. Măsurile să vi
zeze folosirea tuturor uti
lajelor din dotare, a com
plexelor- mecanizate, la pa
rametri inalți de funcți
onare, mai buna valorifica
re a timpului de lucru, 
recuperarea și recondițio- 
narea materialelor și pie
selor de schimb, întărirea 
ordinii și disciplinei în 
muncă, desfășurarea în
tregului proces de extrac
ție din subteran in depli
nă siguranță.

Îndeplinirea planului 
producției fizice la toate 
sortimentele planificate, pe 
seama productivității mun
cii in continuă creștere, 
ridicarea nivelului calita
tiv și de înnoire al produc
ției — mai ales la cea 
destinată exportului — tre
buie să constituie firul 
roșu al dezbaterilor în a- 
dunările generale ale oa- 

prinderii, întrucît magazi
nul respectiv are o im
portantă contribuție în 
îndeplinirea planului de 
desfacere. Atunci de ce 
atîta întîrziere ?

• CITIM, cu mirare e- 
nunțul care ne informează 
despre categoria unei uni
tăți comerciale. Categoria 
unității — ni se spune — 
este următoarea : cofetă
rie.. obișnuită! Unitatea se 
află în Lupeni (Braia), iar 
calificativul de „obișnuit” 
a fost inspirat probabil 
de faptul că, și aici, vin- 
zătoarea povestește cu cli-

muncă, să mă împlinesc 
ca om. De lapt trebuie 
să mărturisesc că succe
sele de care vorbim as
tăzi se datoresc mai cu 
seamă oamenilor care 
știu să muncească și să 
trăiască în chip com« 
nist".

Ce a realizat colecti
vul J.R.I.UJ4.P. în peri
oada 1978—1981? Cu ce 
a contribuit la înfăptu
irea programului de me

Frontul do lucru pentru perioada rece
(Urmare din pag. II

fiecare, unde în curînd 
vom începe lucrul la struc
tura de rezistență după 
un proiect care .prevede 
montajul din panouri 
mari, prefabricate”. Aflăm 
amănunte interesante și 
cu privire la noul punct 
de lucru deschis de săp- 
tămîna trecută în perime
trul dintre strada Cons
tantin Miile și hotelul 
C.M.V.J., unde beneficia
rul a predat de curînd 
amplasamentul unor noi 
construcții. Concentrind 
aici cîteva autobasculan
te și un excavator Cu cu
pă de 1,2 mc, au fost a- 
tacate săpăturile în spa
ții largi la fundația unuia 
dintre cele mai mari blo
curi de locuințe din Va
lea Jiului. Este vorba de 
blocul 59, care va avea 7 
tronsoane, eșalonate sub 
forma unui uriaș S. Blo
cul va avea magazine la 
parter și patru etaje cu

canizare a lucrărilor din 
subteran? Sînt întrebări 
firești al căror răspuns 
este la fel de firesc: a 
muncit, nu și-a precupe
țit eforturile, și-a pus 
priceperea, hărnicia și 
talentul în slujba spori

rii producției de cărbu
ne. Fie că vorbim de 
formația „service" din 
care amintim pe Mircea 
Bogdan, Emil Bencovici, 
loan Dulce, loan Gergelj. 
Aurel Berindea, Nicolae 
Szabo, care au montat și 
adaptat la condițiile de 
zăcămînt diferite tipuri de 
utilaje, la unitățile miniere 
din Vale, fie că vorbim 

de 112 aparta- 
fața blocului, pe 
viitoarei extin-

Re-

Pînă 
s-ati

a două 
blocu- 
Există, 
pe a-

lor 
nui 
că 
tru

trimes-

acestui 
produc-

de atelierul de reparații 
Livezeni, de oamenii de 
aici care repară cu suc
ces locomotive de mină, 
combine de înaintare în 
cărbune și steril, fie de 
atelierul de metrologie, 
de S.S.H. Vulcan, fie că 
amintim muncitorii de nă
dejde cu Vasile Voiculescu, 
Iuliu Duștință, Tra
ian Marcu, loan Jina,
loan Zburea, Victor Cu- 
cu, de maiștrii Trân
tise Soo, loan Cenușe, 
inginerii lean Herman, 
Aurel Stoicoiu, desprin
dem adevărul că fiecare 
la locul său de muncă 
și-a făcut datoria. De 
aceea faptele de muncă 
ale întregului colectiv 
sînt fapte firești care au 
valoare de simbol : al 
muncii și izbinzii. Sinte- 
tizînd realizările obținu
te de oamenii muncii de 
la Lli.I.U.M.P. — loan 
Crețu, inginerul șef al 
unității ne spunea că 
bunul renume cîștigat 
se păstrează numai prin 
muncă.
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Ia nivelul 
realizat in

tivitatea medie 
șantierului s-a 
proporție de 101,3 la sută. 
Din punct de vedere ăl 
planului fizic, graficul de 
execuție la apartamente 
a fost respectat. Sub as
pect valoric, șantierul 1 a- 
re la zi o depășire de cir
ca 200 000 lei față de sar
cina planului anual. In a- 
tenția conducerii șantieru
lui se află acum, la înce
put de toamnă respectarea 
termenului de predare a 
tuturor apartamentelor, 
conform graficului de exe
cuție, a centralei termice 
din Petrila, pentru a asi
gura Ia timp agentul ter
mic in noile blocuri pre
date în ansamblul 435 a- 
partamente. Constructorii 
din cadrul șantierului 1 
și-au propus să se menți
nă și în acest an în frun
tea colectivelor fruntașe 
în întrecerea socialistă. 
Este un angajament care 
îi onorează. Iar faptele 
confirmă hotărîrea lor de 
a respecta întocmai ter-

Rezultatele înregistrate 
nu confirmă (Urmare din pag. t)

(Urmare din pag. I)

rea a două decade, dar 
lor va trebui să le a- 
dăugăm și mina Aninoasa 
care deține recordul mi
nusurilor în Valea Jiului 
cu 13169 de tone de căr
bune (dar conducerea a- 
ceștei întreprinderi mini
ere, cel puțin la începutul 
trimestrului, nu se anga
ja pentru a realiza planul 
lunii septembrie) și cariera 
Cîmpu lui Neag care, de 
la un minus de 1890 de 
tone, cît avea în prima 
decadă, a ajuns la un mi
nus de 6420 de tone de 
cărbune în cea de-a doua 
decadă.

Cu toate acestea trebuie 
să amintim și să reamin
tim că r.e mai desparte 
doar o decadă de sfîrșitul 
acestui trimestru, și că a- 
eum, poate mai mult ca 

I • ÎN VULCAN continuă 
! lucrările de modernizare a 

frumosului bulevard care

I străbate centrul civic. 
Prin asfaltarea tronsonului 
cuprins între blocul M 1

Iși cinematograful „Lucea
fărul", bulevardul Victo-

I riei va fi extins cu peste 
• 300 ml, asigurînd o cir

culație rutieră corespunză-
I toare.

• ALTE LUCRĂRI edi- 
l litare se desfășoară în

oricînd, trebuie intensifi
cate eforturile, trebuie va
lorificate integral toate re
zervele de care dispun 
formațiile de lucru pen
tru ca unitățile miniere 
să iasă din impasul în 
care se află, pentru a de- 
p,ăși dificultățile cu care 
se confruntă in procesul 
de producție astfel îneît 
să se diminueze cît mai 
mult minusul acumulat'pî- 
nă acum.

Sintem in pragul înce-’ 
perii unui nou trimestru, 
ultimul al anului, cînd 
întreprinderilor miniere le 
revin sarcini sporite mai 
ales că in această ultimă 
perioadă a anului realiză
rile trebuie să se ridice 
la nivelul prevederilor a- 
nului 1982, motive în plus 
pentru mobilizarea mai 
fermă, mai hotărîtă, dar 
mai ales eficientă.

ritm susținut și în orașul 
Lupeni. Concomitent cu 
intensificarea construcției 
noilor blocuri de locuințe 
și a celorlalte dotări ur
banistice din Bărbăteni, au 
fost reluate demolările din 
zona pilier est.

e CU NERĂBDARE, 
un număr apreciabil de 
cumpărători din întregul 
municipiu așteaptă deschi
derea noului magazin pen
tru piese și accesorii auto- 
moto din Petroșani (Aero
port). Nerăbdarea cumpă
rătorilor corespunde cu 
dorința conducerii între-

Fundamentare temeinică
menilor muncii din cele
lalte unități economice din 
municipiu ca I.U.M.P., 
1.R.1.U.NLP., U.F.E.T.,
l.F.A. Viscoza Lupeni, în
treprinderea de confecții 
Vulcan și cea de tricota
je Petroșani, Fabrica de 
mobilă Petrila și altele.

Ținînd seama de sarci
nile mari ce-i revin mu
nicipiului în domeniul in
vestițiilor — peste 12 mi
liarde lei în acest cinci
nal — adunările generale 
din șantierele Văii Jiului 
sînt chemate să dezbată și 
să adopte măsuri ferme 
pentru realizarea integra
lă a planului la construc
ții și lucrările de montaj, 
cu accent deosebit pe pu
nerea în funcțiune la ter
men a noilor capacități de 
producție, darea în folosin
ță a tuturor apartamen
telor planificate pe acest 
an, asigurarea calității lu
crărilor, a condițiilor de 

enții casei, lăsînd alți cum
părători să aștepte la rînd, 
minute în șir. Căutăm o 
cofetărie „neobișnuită”!

• RECENT, 52 de mun
citori de la I.M. Lupeni, 
âu terminat cursurile de 
policalificare. Minerii s-au 
calificat pentru meseria de 
electrolăcătuși, iar electro. 
lăcătușii pentru meseria de 
miner-mecanizator. Numă
rul muncitorilor policali- 
ficați pînă în prezent la 
I.M. Lupeni se ridică la 
240. (A.M.)

9 CU PLANUL DEPĂ
ȘIT. Librăria nr. 35 Aero

atacare a noilor obiective 
aferente planului de cons
trucții pe anul 1982.

In largul context al 
problematicii ce formează 
obiectul dezbaterilor, adu
nările trebuie să aborde
ze cu exigență aspectele 
pregătirii profesionale și 
perfecționării personalului 
muncitor din toate dome
niile de activitate, asigu
rarea unor condiții de; 
muncă și sociale corespun
zătoare. In toate adunările 
generale ale oamenilor 
muncii, dezbaterile, măsu
rile stabilite să se consti
tuie in momente hotărâtoa
re pentru realizarea inte
grală a sarcinilor de plan 
pe anul 1982, pe întărirea 
și dezvoltarea autocondu- 
cerii și autogestiunii mun
citorești, perfecționarea sti
lului de muncă al c.o.m., 
întărirea răspunderii orga
nului de conducere colec
tivă.

port, lucrătoare Margare
ta Doț și Mona Petria), a 
depășit sarcinile de plan 
pe primele 8 luni ale a-
nului cu peste 32 000 lei, 
iar în luna septembrie, 
prin o bună aprovizionare 
cu rechizite școlare, are 
o depășire, la zi, de 39 000 
lei. (Gh. B.)

Rubrică realizată de 
Ion MUSTAȚA

menele de predare a obiec
tivelor, în condiții de cali
tate sporită.

Sarmis '81
(Urmare din pag. I) 1

fiind adecvate vieții econo
mice și sociale.

Integrată în festivalul 
„Sarmis ’81", activitatea 
educativă și cuiturai-artis- 
tică din Valea Jiuiui par-, 
ticipă, printr-o implicare 
directă în problematica 
social-economică a muni
cipiului, la organizarea u- 
nor manifestări care să 
răspundă cerințelor oame
nilor muncii. Astfel, Ia 
Combinatul minier Valea 
Jiului este organizat as
tăzi (ora 16) schimbul de 
experiență cu tema „Noi 
orientări și rezultate in 
perfecționarea tehnologii
lor de extracție a cărbune
lui" la care participă ca
dre tehnico-inginerești. La 
întreprinderile „Viscoza” 
Lupeni, confecții Vulcan și 
cea de tricotaje din Pe
troșani, astăzi (ora 15) au 
loc dezbateri cu tema 
„Concepția Partidului Co
munist Român despre ro
lul femeii în viața politi
că, economică și socială a 
țării”. Festivalul „Sarmis 
‘81 ■’ stimulează, în egală 
măsură, capacitatea orga
nizatorică, a celor cu a- 
tribuții educative, și po
tențialul cultural al Văii 
Jiului.
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Atletismul a prins pragul

Steagul roșu

Egal în a n i e
afirmării în Vale

De la condiția de floare 
rară în Valea Jiului, iată 
că ultimul 
certifică atletismul 
tățile arborate, 
ția de 
sportiv 
Ștefan 
cum în 
Iii în

sezon sportiv 
velei- 

astfel sec- 
a clubului 

(antrenor 
are

8

atletism 
Jiul 

Mihaly) 
palmares 
competițiile _ _

blicane, alte succese nota
bile. Pentru efectivul sec
ției — opt alergători a- 
vansați și opt de perspec
tivă (copii) — rezultatele 
constituie în sine o per
formanță.

— N-am mulți elevi, re
cunoaște antrenorul Mi
haly (pe vremuri campion 
și titular al naționalei la 
800, 1500 și 4X400 m.
campion balcanic la 800 
m în 1958 și 1963). Selec
ția a fost însă riguroasă, 
desfășurîndu-se cu prile
jul Crosului 
al 
școlare, 
pale; cu 
sprijinit profesorii de e- 
ducație 
Gram (Șc. gen. nr. 2), Xe
nia David și Dorel Vla
dislav (Liceul industrial) 
din Petroșani.

A urmat pregătirea în 
sine, de fapt competiția 
cea mai grea cu sine în
suși, nevăzută de și așa 
puținii suporteri ai atle
tismului. Pista de alerga
re a stadionului — sub 
orice critică, greutăți cu 
echipamentul, participa
rea la unele competiții a- 
sigurată de conducerea 
clubului în ultimul mo
ment, cu toate că secția a- 
re un buget al său pentru 
calendarul competițional.

Rezultatele l-au răzbu
nat însă pe antrenor. Pe
tru Drăgoescu a cîștigat 
concursul republican de 
primăvară, timpul său la 
800 m reprezintă cea mai 
bună performanță a junio
rilor I același atlet a mai 
cules lauri la finala 
campionatului republican 
școlar (locul II) și a deve- 
nit campion al juniorilor

de a- 
meda- 
repu-

CU 
tineretului, 

competițiilor atletice 
locale și munici- 

deosebire ne-au

fizică Francoise

mari, clasîndu-se pe locul 
III în finalele de tineret, 
cu un timp și 
La 3 000 m s-a 
dor Havriliuc,
dalia de argint (juniori I) 
în campionatul republican 
de primăvară, de aseme
nea, la republicanele ju
niorilor II (1500 și 3000 
m), a obținut titlul de vi- 
oecampion. Cu o medalie 
de argint se poate lăuda 
și Ilie Diaconu la 8000 m, 
în întrecerea celor mai 
buni crosiști (juniori I). 
O surpriză plăcută au o- 
ferit însă fetele, recepr 
tive la pregătiri, ambi
țioase pe pista întreceri
lor oficiale. ’ '" ' 
na Mănescu, 
locurile IX 
XII la 3 000 
după nici doi ani de a- 
lergări, iar junioara III 
Aurelia David a întrecut 
multe adversare superioa
re ca vîrstă la 400 m, 
timpul ei la 400 și 800 m 
oferă speranțe într-o com
portare onorabilă în sezo
nul viitor. Există totuși 
și un restanțier — Ion 
Bădicuț, care și-a îndepli
nit baremul propus la 
800 m.

_  La Petroșani, atletis
mul și-a cucerit, în sfîr- 
șit, dreptul la afirmare. 
Pentru început există doar 
o secție pe lingă clubul 
Jiul, sperăm însă ”x 
cîștiga adepți și în 
localități ale Văii, 1 
peni, 
chiar 
tele
Vom
cialiști la fond și 
fond ?

— Federația mă 
să am rezultate în 
niul meu. Există 
profesori de educație fizi
că cu specialitatea atle
tism, ar mai fi, e drept, 
nevoie de cîțiva antrenori. 
Școlile — iată pepiniera 
atletismului din Valea 
Jiului. Această pepinieră

mai bun. 
impus Teo- 
prin me-

Astfel, Titia- 
s-a clasat" pe 
și respectiîv 
și 1 500 m,

că va 
i alte 
la Lu- 

Uricani, Vulcan, ba 
în comunele și sa- 

municipiului nostru, 
avea însă numai spe- 

semi-

obligă 
dome- 
atîția

nu trebuie lăsată la voia 
întâmplării, talentele na
tive descoperite trebuie 
„replantate" în aria per
formanței. După părerea 
mea, la aruncări și sări
turi, într-un răstimp scurt, 
un antrenor priceput și 
îndrăgostit de meserie, ar 
trăi satisfacții deosebite.

— Un antrenor de atle
tism are și deziluzii ?

— Poate nu acesta este 
cuvîntul, dar pe mine mă 
doare, spre exemplu, fap
tul că în Ilie Diaconu s-au 
investit 3 ani de eforturi 
materiale, de pregătire, 
din partea Clubului, a an
trenorului și a sportivului 
menționat. Ilie Diaconu, 
așa cum s-a scris în zia
rul minerilor din Vale, dă 
însă cu,., piciorul efor
turilor materiale și încre
derii morale investite în 
el, joacă fotbal la... Ani
noasa. Dacă s-ar dedica 
numai atletismului, cu el 
aș domina semifondul ro
mânesc — toate probele 
de la 800 la 10 000 m. II 
mai aștept acum cînd în
că nu e prea tîrziu. Fiind
că vine un timp cînd „cui
ele" nu mai pot fi pre
schimbate pe „crampoane". 
Acesta e visul meu. Ele- 

se afirme printre 
buni din țară, să 

cu cinste tricoul 
în întrecerile in-

întreruperea campiona
tului, apropierea decisivei 
întîlniri a tricolorilor cu 
naționala Ungariei, a pri
lejuit divizionarelor A de 
fotbal o nouă perioadă de 
retușuri și 
punct a unor scheme tac
tice inedite, 
nea, necesitatea 
rii unei bune condiții fi
zice și a omogenizării de
pline a unsprezecelui de 
bază a impus Jiului con
tractarea unor partide a- 
micale, cu adversari de 
valoare. Prima dintre e- 
le, în compania Universi
tății Craiova s-a disputat 
sîmbătă, pe Centralul din 
Bănie. E drept, gazdele 
n-au aliniat în teren fot
baliștii chemați la lot (și 
numărul lor este impre
sionant, formația din ca
pitala Doljului fiind prin
cipala „furnizoare" de ti
tulari a naționalei), to
tuși jocul practicat de am-

punere la

De aseme- 
menține-

bele combatante a plăcut 
prin seriozitatea combi
națiilor inițiate și cursi
vitatea fazelor. Din suita 
de ocazii irosite amintim 
ratările lui Cîrțu și Pău
na de la studenți, Giuchici, 
Șumulanschi și Sălăgean 
de la Jiul. Astfel, partida 
s-a încheiat la un scor 
alb, dar cele două cupluri 
de antrenori au fost inte
resate mai mult de reali
zarea unor deziderate tac
tice decît de soarta victo
riei.

Astăzi, la Timișoara, în 
deschidere la partida in
ternațională oficială din
tre selecționatele de tineret 
ale României și Ungariei, 
divizionara A Politehnica 
primește replica Jiului, 
partida fiind considerată 
ca o utilă verificare a for
mației din Vale înaintea 
partidei de campionat, ce 
se va disputa sîmbătă, pe 
gazonul butuneștean din

strada Dr. Staicovici, 
compania fotbaliștilor de 
la Progresul-Vulcan. Rea
mintim cititorilor că a- 
ceastă confruntare fotba
listică va fi radio-televi- 
zată. (I.V.)

Breviar
• FOTBAL, divizia 

C : C.F.R. Simeria — 
Minerul Aninoasa 2—1; 
campionatul județean : 
Minerul Deva — Mine
rul Uricani 0—4; I.M.C. 
Bîrcea — Minerul Te- 
liuc 3—1 ;Parîngul Lo- 
nea — Constructorul 
Hunedoara 1—2; Prepa- 
rația Petrila — 
nica Orăștie 
Campionatul 
pal: Autobuzul 
talul Petroșani 
Comerț — Minerul Li- 
vezeni 2—4; Hidromin 
— Minerul Dllja 2—4; 
Minerul Livezeni — 
Hidromin 2—0.

- Meca-
2—3; 

munici- 
— Spi-

2—2 ;

Fotbal, divizia C

Un reușit spectacol fotbalistic

vii, să 
cei mai 
poarte 
tricolor
ternaționale.

Ion VULI’E
« MM /

POPICE, divizia A :
In divizia A la Popice: 

Chimia Tîrnăveni — Jiul 
Petrila 5521—5272. Rezul
tate tehnice individuale 
ale popicarilor din 
la : Victor Miclea
Constantin Dobrică 
Ion Scorțea 834. 
Gherman 879, Ion
868, Nicolae Păsărică 399 
(junior). Mihail Ernest 404.

Petri-
979,
909, 

Radu 
Popa

MINERUL-ȘTIINȚA 
VULCAN — MINERUL 
PAROȘENI 1 —1 (1—1).
în tribunele stadionului 
Minerul din localitate se 
aflau numeroși iubitori ai 
fotbalului. Galeriile celor 
două echipe și-au ocupat 
locurile cu mult înaintea 
începerii partidei, prin cîn- 
tece și urale sportive im- 
primînd o atmosferă săr
bătorească. Meciul dintre 
cele două divizionare C 
din localitate este aștep
tat cu mult interes de su
porteri. Toți doreau 
siste la o partidă 
taculoasă, frumoasă, 
multiple faze „calde" 
final să aplaude < 
care prin joc sportiv va 
feuși să-și impună auto
ritatea. Conform 
lor, am urmărit 
evoluția a două 
miniere dornice

să a- 
spec- 

cu 
și în 

echipa

așteptări- 
duminică 
formații 

de afir-

mare, care printr-o dispu
tă încadrată în limitele 
fair-play-ului au reușit să 
ofere un frumos spectacol 
fotbalistic. Consemnăm cu 
satisfacție și evoluția lău
dabilă a celor două ga
lerii minerești, care, pe 
tot parcursul partidei, și-au 
încurajat reciproc echipele, 
au aplaudat la scenă des
chisă fazele reușite, indi
ferent de autorii lor.

Minerul-Știința, o echi
pă matură, cu jucători for
mați, cu experiență, reu
șește ca în primele 30 de 
minute să aibă o ușoară 
superioritate tactică, de 
fapt pînă în momentul 
deschiderii scorului, în 
min. 31, cînd Tismănaru 
execută o lovitură libe
ră din marginea careu
lui de 16 m. în fața por
ții, dintr-un buchet de ju
cători se desprinde Topor,

care trimite balonul cu 
capul în vinciul sting al 
porții apărate de Cretan.

Echipa ___ ______
Paroșeni revelația prime
lor cinci etape disputate 
pînă ' 
lînd 
bile, 
neri, 
ință 
re, a fost înfrîntă doar în 
12 minute, 
conduși, combină mai 
tent, echilibrează 
chiar să-1 
voarea lor, 
galarea în 
ambițiosul 
face un slalom lung 
tre poarta adversă, trece 
de tot ce-i iese în cale, 
inclusiv portar, și înscrie.

Repriza secundă se 
desfășoară sub aceeași no
tă de joc dinamic, spec
taculos. Am remarcat de 
la gazde evoluția 
a lui Tismănaru, 
tatea lui Voicu, 
țele lui Frățilă și 
ța întregii linii defensive. 
Oaspeții s-au remarcat 
prin risipă de energie în 
compania unui adversar 
ce se simțea „acasă1", reu
șind prin temperamentul 
căpitanului echipei, M. 
Marian — care a fost unul 
dintre cei mai buni de 
pe teren — să obțină un 
valoros punct pe care 
l-au adăugat la zestrea de 
puncte a echipei, 
mai evidențiat de la 
peți Lăzăroiu, Lascu, 
tea, Maria, Vîlceanu 
Crecan.

minerilor din

în prezent, acumu- 
7 puncte din 10 posi- 
cu jucători foarte ti- 
dar cu evidentă vo- 

și dorință de afirma-

Văzîndu-se 
a- 

jocul, 
încline în fa-

și reușesc e- 
min. 43 prin 
Lăzăroiu care 

că-

i-ază din meciul Minerul-Știința Vulcan Mi nerul Paroșeni.

FOTBAL, CAMPIONATUL JUDEȚEAN

unui poligon 
bine utilat. Po- 
sine nu rezolva

Un mare sufletist al arcașilor 
din Aninoasa

Un optimist prin exce
lența, un sportiv model 
(schior, alpinist de valoa
re, dar mai ales arcaș) u- 
nul dintre cei mai valo
roși trăgători de tir cu 
arcul din țară, Vasile Tă- 
maș s-a dăruit sportului 
de performanță, conștient 
fiind de sacrificiile ceru
te celor ce vor să urce în 
vîrful piramidei. Antre
norul arcașilor din Ani
noasa a înțeles secretul 
succesului, faptul că tirul 
nu-ți permite clipe de ră
gaz, el cere muncă asiduă. 
„Nea Vasile", așa cum il 
știm eu toții și-a durat în 
poligon casa sufletească 
și nu pentru puțin, si nu 
din întîmplare. La înce
put între anii 1957—1969 
organizarea unei secții de 
tir cu arcul era o proble
mă. — 
sport creînd o anumită do
tare. Așa că optează pen
tru ___
șani devenită ulterior Pa
rîngul. In 1974 reușește să 
revină în Aninoasa după 
ce în prealabil îi inițiase 
ÎD tainele acestui sport pe 
cîțiva copii de la școala 
generală din comună (Au
rel Urițescu. Petrică Fe- 
ier. Ionel Petric. Dânuț 
Baroncea. Ecaterina Tura. 
che și alții)*  Baza materia
lă încropită în acel an era 
modestă. Vasile Tămaș 
insistă pe lînă conduce
rea întreprinderii, pe lîn- 
gă consiliul popular co
munal și cel al asociației 
sportive și reușește să pu-

Practicarea acestui

A.S. Spartac Petro-

nă bazele 
frumos și 
ligonul în 
însă progresul tirului. E- 
rau necesare arcuri mo
derne și săgeți. Prin efor
turile conjugate cu ale 
președintelui secției, ini- ■ 
moșul Eugen Șerbănescu, 
se fac pași înainte și în 
acest sens. Baza materială 
și condițiile de pregătire 
au fost asigurate. Arcașii 
de la Minerul Aninoasa 
s-au aflat în ultima vreme 
într-un permanent efort 
de autodepășire, de perfec
țiune reușind să doboare 
nenumărate recorduri re
publicane și să obțină per
formanțe care au intrat în 
beneficiul tirului cu arcul 
din România. Pentru rea
lizarea acestor succese 
maestrul aninosean a dat 
dovadă de o mare dărui
re. El a exersat ore în șir. 
zi de zi, alături de elevii 

săi. căutînd să se situe
ze mereu prin valoarea 
rezultatelor în actualita
te. Autodepășindu-se îi o- 
bliga pe acei cu care lucra 
să procedeze la fel. Prin 
seriozitate la antrenamen
te, modestie, corectitudi- 
ne, dă o tentă educativă 
întregului proces de pre
gătire a arcașilor din A- 
ninoasa. Văzîndu-1 pe Va
sile Tămaș 
afirmi care dintre succe
se îl bucură mai mult; ce
le personale sau cele rea
lizate de trăgătorii pe ca- 
re-i pregătește.

Prof. Teodor TRIFA

este dificil să

Hu-i destul să domini

tehnică 
incisivi- 
insisten- 
siguran-

S-au 
oas- 
Pin-

Și

Șt. NEMECSEK

FAK4NGUL LONEA — 
CONSTRUCTORUL HU
NEDOARA 1 — 2. Cu tot 
terenul desfundat, meciul 
de la Lonea a început cu 
faze frumoase, sub semnul 
echilibrului. Repriza întîia 
se desfășoară, pînă în min. 
44. în limitele jocului co
rect, cu angajament fizic 
lăudabil. In min. 45 Ghi
șan care l-a înlocuit pe 
Nylas. driblează scurt, de

pășește și pe ultimul a- 
părător al 
însă, cînd să șuteze 
„cosit" în careu : 
Trage Cris te a și... 
ză !

Acest moment psiholo
gic avea să-și pună am
prenta pe desfășurarea ac
țiunilor în repriza a do
ua. O indicație greșită a 
antrenorului N. Toma 
care îl scoate pe Lixan- 
dru de oe linia apărării 
și îl trimite în atac, gre-

adversarilor
e

11 m ! 
ratea-

seală sancționată imediat 
de oaspeți. Pomîrdean și 
Cornea îl depășesc pe 
Năcreală. mingea ajunge 
la Deca și acesta înscrie 
șutind pe lingă 

colțul scurt :
min. 59.

O avalanșă de 
gazdelor, purtate succesiv 
pe stînga și pe dreapta 
se termină cu centrarea 

lui Mora și un cap frumos 
a lui Fîță, care aduce ega- 
larea în min. 65 : 1 — 1. 
In finalul meciului o pasă 
precisă, la întîlnire ajun
ge la Pop care nu iartă și 
1 — 2. S-au evidențiat Li- 

xandru (cel mai bun de pe 
teren), Mora. Cic. Ghișan, 
de la Parîngul, Pop, Deca. 
Tăsală și Litră de la oas
peți.

La juniori : Parîngul — 
Constructorul 3 — 0.

Ion Dan BALAN-

Popescu în
0—1, in

atacuri ale

Gazdele au avut parcă plumb în ghete
PREPARATORUL PE

TRILA — MECANICA 
ORAȘTIE 2—3. Practicînd 
un joc colectiv incă în 
minutele 2,3 și 6 gazde
le sînt pe punctul de a 
înscrie dar apărarea oas
pete bine dirijată de Cos- 
tea reușește să nu primeas
că gol. Totuși în min. 7 
Dupir înscrie din careu și 
gazdele preiau conduce
rea. Dar inexactitățile în 
fazele de apărare cît și în 
atac, au făcut ca ea să fie 
dominată în min. 12 
tesz I comite fault 
propierea careului mare. 
Cătăraru execută și 
ce egalarea echipei 
Prima parte a jocului se 
încheie la egalitate 1—1. 
In repriza a doua antreno
rul Constantin Curelea in
troduce în teren pe Buium 
în locul lui Coroian. Do
minarea aparține gazdelor 
și în min. 50 Buium aflat

I

l
i

Ker- 
în a-

adu- 
sale.

într-o poziție favorabilă 
înscrie cu capul aducînd 
avantaj echipei sale: 2—1. 
Din min. 60 echipa Pre
paratorul pare a avea 
plumb în ghete permi- 
țînd oaspeților să își facă 
jocul.

Defensiva gazdă nefiind 
bine grupată, dind semne 
de oboseală, permite 
Cătăraru să egaleze 
minutul 75. (2—2). Oaspe
ții practică jocul cu pase 
lungi și în min. 80 Dedu- 
lescu ii deschide pe Cătă
raru și Ciobanu de la gaz
de, trimite în corner. Prese- 
can execută cornerul, por
tarul Svedak (junior) in
troduce mingea în propria 
poartă și scorul devine 
3—2 dar în favoarea oasT 
pețitor.

La juniori 5—3 în fa
voarea gazdelor.

Vasile BELDIE 
Ion BiSTKIUEANU

lui 
în
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manifestări Din țările socialiste

lEMENKj
FILME

c/echcate României
Presa de peste hotare 

publică articole și comen
tarii in care reliefează 
succesele remarcabile obți
nute de poporul român în 
toate domeniile de activi
tate, subliniază rolul de
terminant al tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, în elaborarea și 
transpunerea în practică a 
politicii interne și exter
ne 
De 
țari 
tari

La 
zak", 
vac 
o adunare festivă.

Revista indiană „Socia- 
lock*  consacră un amplu 
articol României, în care 
prezintă realizările popo
rului nostru în dezvolta
rea social-economică, op
țiunile pentru o diploma
ție de largă deschidere 
spre lume, activitatea pre
ședintelui N î o o 1 a e 
Ceaușescu, consacrată ri
dicării nivelului de viață 
al întregului popor, demo
cratizării relațiilor interna
ționale, păcii în lume.

O altă 
„Neutral 
articol 
României 
tăți ale 
chise și rolul opiniei pu
blice".

Ediția din Bombay a 
cotidianului „Indian Ex
press" scrie într-un arti
col despre transformările 
revoluționare care au a- 
VUt loo în țara noastră 
în toate domeniile de ac
tivitate, subliniind reali
zările deosebite obținute 
de poporul român în pe
rioada care s-a deschis

statului 
Nicol

cotidian

a
a 
e

si- 
un 
la 

din 
a 

de

MOSCO\ A 21 (Agerpres). 
în perioada actualului plan 
cincinal 
prinderile 
Ministerul 
de Mașini 
Transport

a României socialiste, 
asemenea, în diferite 
au loo noi manifes- 
dedicate României.

întreprinderea ,Ko- 
din orașul cehoslo- 

Klatovy, a avut loc

revistă indiana, 
Eye", publică un 
despre politica 
sub titlul „Cali- 
diplomației des-

prin alegerea in fruntea 
partidului și 
tovarășului 
Ceaușescu.

Principalul
rian „Al Baas" publică 
amplu articol referitor 
pavilionul României 
cadrul actualei ediții 
Tîrgului internațional
la Damasc, pe care-1 apre
ciază ca unul dintre cele 
mai reprezentative pavili
oane. Ziarul arată că pro
dusele industriilor construc
toare de mașini și de uti
laj petrolier, ca și cele
lalte exponate s-au bucu
rat de un interes general.

Revista egipteană „Alam 
Al-Fikr" consacră un am
plu articol realizărilor eco
nomice, sociale și culturale 
ale poporului român.

Ziarul italian „II Popo- 
lo“, referindu-se la politi
ca externă de pace și co
laborare internațională pro
movată cu consecvență de 
președintele Nicolae 
Ceaușescu, arată : „Fermi
tatea cu care acest con-, 
ducător apără indepen
dența -și suveranitatea na
țională reprezintă premi
sa întregii sale politici ; 
de fapt, ceea ce reclamă 
pentru țara sa președin
tele Ceaușescu propune cu 
tenacitate și pentru cei
lalți, angajîndu-se într-o 
operă constructivă de edi
ficare a păcii, a progre
sului și a colaborării in
ternaționale’'.

Ziarul grec 
din Salonic, 
vistă marile 
țării noastre i 
belică.

Cotidianul 
Cronica" și 
bo Nuevo", 
mexican Tabasco sublini
ază marile transformări 
din România socialistă.

sovietic, între
ce aparțin de 

Construcțiilor 
Grele și de 

vor realiza o 
serie de noi agregate pu
ternice destinate în prin
cipal modernizării unități
lor industriei metalurgice 
și construirii de noi obi
ective ale acestui sector 
industrial. Astfel, este în 
curs de elaborare docu
mentația tehnică pentru 
un cuptor gigant, cu un 
volum util de 5580 mc, 
destinat uzinei metalurgice 
din Cerepoveț. O atenție 
deosebită se acordă accele
rării lucrărilor în sfera au
tomatizării. Astfel, in in
tervalul 1981—1985 vor fi 
produși 1500 
dustriali. De 
treprinderile 
vor construi 
valorificarea
gaze naturale din Siberia.

★
SOFIA 21

La șantierele
Varna a fost
apă primul cargou pentru

de roboți in- 
asemenea, în- 

ministerului 
utilaje pentru 
rezervelor de

(Agerpres). 
navale din 
lansat la

■ „Macedonia", 
trece în re- 
realizări ale 

în epoca post-

peruan „La 
ziarul „Rum- 

din statul

in sprijinul recunoașterii forțelor 
salvadoriene
și Franța a forțelor 
mocratice salvadoriene 
reprezentante autentice 
legitime ale poporului 
Salvador", informează 
genția I.P.S.

democratice
CIUDAD DE MEXICO

• 21 (Agerpres). Reprezen
tanții a opt partide ale 
Stingii ciliene, reuniți la 
Ciudad.de Mexico, au ho- 
.tărît să sprijine „Recu- _ 
noașterea de către Mexic

de- 
ca 
și 

din 
a-

Noi state pe harta lumii

Belize
Intr-o recentă alocuțiu

ne rostită la postul de ra
dio din Belmopan, 
tala Belizei, primul minis
tru George Price a anun
țat că această colonie bri
tanică își proclamă inde
pendența la 21 septembrie 
anul acesta. Un eveniment 
memorabil, cu dublă sem
nificație. Trei veacuri de 
dependență se vor înche
ia, astfel, prin lupta unui 
popor hotărît să trăiască 
liber. Belize inaugurează 
un nou capitol al istoriei 
sale — cel al existenței 
suverane.

Belize, colonie britanică 
de pe coasta orientală a 

are o 
kmp 
circa

capi-

Americii Centrale, 
suprafață de 22 965 
și o populație de 
160 000 de locuitori.

Ocupat în 1683 de 
rea Britanie și cunoscut 
pînâ în mai 1973 sub numele 
de Hondurasul Britanic, 
Belize a fost proclamat o- 
ficial colonie britanică în 
1862. Potrivit Constituției 
intrate în vigoare în ianu- 

' arie 1964 și amendată ul
tima dată în 1974, Belize 
este teritoriu autonom ți- 
nînd de coroana britani
că, membru al Comunită
ții Antilelor. Activitatea' 
legislativă este exercitata 
de guvernator și un parla-

Ma

containerelor 
industria bul- 
navă, deși re- 

din punctul de 
capacității 

— 10 000
de 

tone 
cali- 
pr in 

o 
na- 

grad 
insta-

transportul 
realizat de 
gară. Noua 
lativ mică 
vedere al 
transport
— se remarcă prin 
tățile sale tehnice, 
eficiență în exploatare, 
instalație modernă de 
vigație și un înalt 
de automatizare a 
lațiilor.

(Agerpres). 
de fabrici 
Iugoslavia 
1980, pro- 
de 45 mi- 

informează

•k
BELGRAD 21 

Cele peste 400 
de mobilă din 
au realizat, în 
duse în valoare 
liarde dinari, 
agenția Taniug.

Industria mobilei dispu
ne de importante 
de materii prime, 
mativ o treime 
prafața țării este 
tă cu păduri 
peste 9 milioane de ha), 
ceea ce reprezintă un po
tențial de 
ard metri 
noasă.

resurse 
Aproxi- 
din su- 
acoperi- 

(respectiv

peste un rnili- 
cubi masă lem-

*

21 (Agerpres).IIANOI
în capitala vietnameză s-a 
încheiat construcția pri-

economice
pentru țările in

WASHINGTON 21 
gerpres). — în raportul 
intitulat „Plafonarea aju
torului pentru dezvoltare". 
Banca Mondială prevede 
limitarea la 13 miliarde 
de dolari a programului 
de împrumuturi pentru 
dezvoltarea surselor de e- 
nergie ale țărilor în curs 
de dezvoltare în exerci
țiul financiar 1981—1985, 
în timp ce obiectivul fixat 
era de 25 miliarde de do
lari. Raporțul adaugă că 
programul „total" de dez
voltare a surselor de e- 
nergie al țărilor în curs 
de dezvoltare ar trebui 
să fie cel puțin de 450 
miliarde dolari în deceniul 
1980—1990. Documentul
semnalează că Asociația

(A- 
său

a

un stat suveran pe
ment bicameral, compus 
din Senat (8 membri nu
miți de guvernator) și Ca
mera Reprezentanților (18 
membri aleși prin vot di
rect pentru un mandat de 
5 ani). Activitatea execu
tivă este exercitată de 
guvernator și de un cabi
net condus de liderul 
partidului majoritar în Ca
mera Reprezentanților.

Teritoriul său este situ
at în sud-estul Peninsulei 
Yucatan și se învecinează 
cu Mexic, Guatemala și 
Marea Caraibilor. Caracte
rizat printr-un relief plat, 
întrerupt doar 

_ lanțuri muntoase 
titudini scăzute 
Cockscombe), el este stră
bătut de un curs de apă 
navigabil (Belize) și de 
alte rîuri mai mici (New 
și Hondo). Climatul sub
tropical umed favorizează 
dezvoltarea pădurii dense, 
cu esențe prețioase (ma- 
hon, cedru, palisandru). 
Principalele orașe sînt Bel
mopan, capitala țării, și 
Belize, fosta reședință a 
teritoriului pînă în anul 
1970.

Economia națională 
bazează pe agricultură, 
sector în care lucrează 40 
la sută din forța de mun
că, și care contribuie în

de cîteva 
cu al- 
(Maya,

se

curs de deivoltare
Internațională de Dez
voltare (A.I.D.) — filială 
specializată a Băncii Mon
diale în împrumuturi cu 
dobînzi miei pentru țările 
cel mai puțin dezvoltate 
—, ar putea cunoaște în 
viitor dificultăți, ca ur
mare a eșalonării contri
buției S.U.A.

Documentul subliniază 
că, deși economiile state
lor în curs de dezvoltare 
au crescut anul trecut în 
general cu 4.6 la sută, a- 
ceste țări întîmpină multe 
dificultăți ca urmare în
deosebi a scăderii prețu
rilor la export ale produ
selor lor (materii prime 
— n.a.) si a marilor de
ficite de conturi curente 
ale statelor neproducătoa
re de petrol.

sută la 
brut, 

80 la 
expor-

de 25 Ja 
național 
totodată 

valoarea 
Principalele cul- 

trestia
ore- 

de

proporție 
produsul 
însumînd 
sută din 
turilor. 
turi agricole sînt 
de zahăr, citricele, 
zul. Belize dispune, 
asemenea, de întinse cul
turi de bananieri, cacao 
și cafea, 
zahăr 
1980, 
tone, 
du-se 
ric de 95,4 milioane 
lari. Cele mai 
te ramuri 
cele producătoare de 
grășăminte chimice, 
garete, hîrtie. Există, 
todată, întreprinderi 
prelucrare a produselor a- 
groalimentare. Industria 
piscicolă a realizat, în 
1980, o producție expor
tabilă în valoare de 8 mi
lioane dolari.

Belize înfăptuiește în 
prezent importante pro- 
grtme energetice, cu a ■ 
sistența tehnică a unor 
experți ai O.N.U., vizînd 
îndeosebi 
resurselor 
Concomitent, se 
prind prospecțiuni 
tru detectarea de 
minte petrolifere în zo
na platformei continen-

Producția 
a țării a atins, 

nivelul de 
exporturile 
la un volum

industriale

de 
în 

130 000 
cifrîn- 

valo- 
do- 

dezvolta- 
sînt
în- 
ți- 
to- 
de

valorificarea 
hidroelectrice, 

între- 
pen- 

zăcă-

Specialiștii 
curînd, Be- 
produce și 

hidrocarburi.
dezvoltarea sa 
Belize dis-

tale a țării, 
afirmă că, în 
lize va putea 
exporta

Pentru 
ulterioară, 
pune de un serios atu : 95 
de locuitori din 100 
știutori de carte, 
un număr important (pes
te 500), raportat la popu
lația totală, urmează 
cursuri universitare. In 
acest fel, Belize își poa
te forma contingentul de 
specialiști necesar „autoh
tonizării" economiei na
ționale, după proclama
rea independenței.

Cînd, în această toam
nă, la Belmopan este ar
borat drapelul național al 
Belizei, pe harta 
că a lumii își face 
riția un nou stat 
ran. Pentru tînărul 
începe însă o nouă 
— lupta pentru a 
independență, cea 
nomică. Este lupta 
tru recuperarea 
resurselor sile 
ce, controlate de 
prinderi străine, 
valorificarea 1— 
în 
popor, pentru 
fermă pe făgașul dezvol
tării de sine stătătoare.

(Agerpres)

sînt 
iar

politi- 
aparU 
suve- 

stat 
luptă 
doua 
eco- - 
pen- 

tuturor 
economi- 

între- 
pentru 

_____ lor numai 
interesul . propriului 

înscrierea

mul ui centru complex din 
țară pentru pregătirea 
profcsional-tehnică a ele
vilor din ultimele clase 
ale școlilor generale. Cen
trul este dotat cu echipa
mente moderne ce permit 
tinerilor 
meserii

însușirea unor 
solicitate de in

dustria țării, 
centre vor fi 
ito? în toate 
vinciile țării.

Asemenea 
create în vi- 
or.ișele pro-

MW
FIDEL CASTRO, prim- 

secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, președintele 
Consiliului de Stat și pre
ședinte al Consiliului de 
Miniștri ale Republicii 
Cuba, l-a primit pe Olof 
Palme, 
dului 
Democrat din Suedia, 
cursul întîlnirii au 
xaminate probleme 
lațiilor dintre cele 
partide și au fost 
în revistă o serie de pro
bleme internaționale.

IN CINEMATOGRAFUL 
„Salawa" din capitala liba
neză s-a produs, 
că după-amiază, 
zie, care a 
moartea a patru 
și rănirea altor 
trivit unui bilanț 
zoriu —■ relatează agenți
ile internaționale de pre
să. În sală se aflau in 
majoritate copii și tineri. 
Atentatul a fost revendi
cat de o organizație care 
se autointitulează „Fron
tul eliberării Libanului de 
străini", care a 
cat și alte trei 
în cursul cărora 
pierdut viața 31 persoane, 
alte 119 fiind rănite.

președintele Parti- 
Muncitoresc Social- 

în 
fost e- 
ale re- 

două 
tr ’Cute

dumini- 
o explo- 
provocat 
persoane
20, po- 

provi-

revendi- 
atentate 

și-au

BALANȚA COMERCI
ALA a Italiei a acuzat, 
în curăul primelor 7 luni 
ale anului curent, un de
ficit care depășește 11 000 
miliarde lire (aproximativ 
10 miliarde de dolari).

i

i

■ 7 No- 
i epure 
Repu- 
pentru 
Confi

PETROȘANIT 
iembrie : Un
pentru avocat ; 
blica : Dreptate 
toți ; Unirea : 
dențe.

PETRILA : Aii Baba 
și cei 40 de hoți, 1—ÎL

LONEA : Campionul, 
I—11.

ANlNOASA : Bariera.
VULCAN — Lucea

fărul : Stele de iarnă.
LUPF.M — Cultural: 

m ’U ; 
:it >n»ii

Tinerețea teii ui 
Muncitoresc C;

măreați.

12,00

12,25

18,20

18,50
19,00
19,20

19,40
20,20

29,40

TV
1
1

populara 
Giurgiu-

Teleșcoală.
Șoimii patriei.
Film serial : „Sfi
darea”. Reluarea 
episodului 1.
Orchestra de mu
zică 
„Doina 
lui".
în lumea enigme
lor —• serial 
ințific.
Telex. 
Telex.
Teleșcoală.
Fotbal : România 
— Ungaria în pre
liminariile campio
natului european 
de tineret. Trans
misiune directă 
de la Timișoara. 
Agenc.'a Festiva
lului internațional 
„George Enescu’. 
10 >1 de '-••>) 
Telejurnal.
Actualitatea 
nomicâ.
Ancheta TV. 
Din sălile 
concert și 
spec tacole ale 
tivalului int< 
țional „Ge 

Enescu".
Teatru TV : „Iată 
femeia pe care o 
iubesc" de Cam ii 
Petrescu.
Telejurnal.

ști-

eco-

"3
1i
13
|
I

|

3
1
I
3

3
3

3

5

î

5
3 
î

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 
student pe numele Nemeș 
Viorica, eliberată de In
stitutul de mine Petroșani. 
Se declară nulă. (828).

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Berbențea 
Ion, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. Se de
clară nul. (829).

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Boar 
Minodora, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. Se decla
ră nulă. (830).

ANUNȚt Rl

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Valente 
Pascu, eliberată de I.M. 
Petrila. Se declară nulă. 
(831).

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Varo 
Elena, eliberată de Între
prinderea de confecții Vul
can. Se declară nulă. (83’3) 

SCHIMB casă colonie cu 
apartament două camere 
zona Hermes sau piață, 
informații Petroșani stra
da împăratul Traian 
23/2. (832).

DE FAMILIE

FAMILIILE dr. Balassy și Terlecky anunță 
adîncă durere încetarea din viață a scumpei și 
votatei lor soție, mamă și fiică

BALASSY GIZELLA
Înmormîntarea are loc azi, 22 septembrie 

cimitirul din Lonea. (835)

cu 
de-

în

COLECTIVUL de oameni ai muncii din cadrul 
Spitalului orășenesc Petrila, anunță cu 
gret încetarea neașteptată din viață a 
colege

profund re- 
stimatei lor

BALASSY GIZELLA.
Pe această cale transmitem sincere 

familiei îndurerate. (834)
condoleanțe

LIA și Costinel Dron, soră și cumnat George- 
ta, Sandu și Lucian, nepoți și fini, aminteso cu 
profundă durere rudelor și prietenilor că se împli
nește un an de cînd

LAURA TILIVIA născută TUMUT
a plecat pe drumul fără întoarcere.

Amintirea ei rămîne veșnic vie în inimile noas
tre. (826)
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