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Realizările acestui an trebuie să 
asigure o temelie trainică 

succeselor pe 1982
Sintem în pragul unei 

noi etape, de fapt a ulti
mei etape pe care o mai 
avem de străbătut din a- 
cest an, trimestrul IV, iar 
rezultatele . înregistrate 
pînă acum de colectivele 
de oameni ai muncii din 
întreprinderile și institu
țiile Văii Jiului reclamă 
o mai fermă „ mobilizare 
din partea fiecărui om, 
a fiecărei formații de lu
cru. pentru îndeplinirea 
ritmică și -integrală a pre
vederilor de plan stabili
te pentru această pe
rioadă. Se impune ca o 
necesitate stringentă' am
plificarea efortului pen
tru că in trimestrul IV 
al anului trebuie pregă
tită temeinic producția a- 
nului viitor, iar în lumi
na acestei sarcini realiză
rile obținute vor trebui 
în mod categoric să se 
ridice la nivelul prevede
rilor de plan stabilite pen
tru prima lună a anului.

____________________________________

O analiză exigentă cu . 
un pronunțat caracter cri
tic și autocritic care a 
avut loc cu cîteva zile în 
urmă în cadrul plenarei 
Comitetului municipal de 
partid a scos în evidență 
principalele cauze care au 
condus la neîncadrarea 
unor unități economice în 
principalii indicatori pla
nificați și a stabilit, tot
odată. căile și acțiunile 
spre care trebuie să se 
îndrepte preocupările tot 
mai susținute ale'organe
lor și organizațiilor de 
partid din Valea Jiului, 
organizațiilor de sindicat, 
de tineret, celorlalte orga
nizații de masă și obștești, 
conducerilor colective ale 
întreprinderilor și unită
ților economice, ale tutu
ror instituțiilor din muni
cipiul nostru.

Cit de puternică ■ trebu
ie să fie mobilizarea și 
cit de clare și precise 
trebuie să fie măsurile la 

toate nivelele, rezultă în 
mod pregnant din sarci
nile care sînt de îndepli
nit în anul viitor și cei
lalți ani ai cincinalului. 
Astfel, ca să dăm un sin
gur exemplu concret, pro
ducția de cărbune brut 
pe care va trebui să o 
realizeze întreprinderile 
miniere din Valea Jiului 
se ridică la aproape 
11 000 000 de tone, în 
1982, iar la sfîrșitul cin
cinalului va trebui să de
pășească 14 000 000 de 
tone. Or, pentru îndepli
nirea acestei atît de im
portante sarcini, cu un 
pronunțat caracter pa
triotic, organele și organi
zațiile de partid, condu
cerile colective ale între
prinderilor miniere și 
combinatului trebuie să 
ia toate măsurile pentru
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Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, 
șî colonel Moammer El 
Geddafi, conducătorul Ma
rii Revoluții de la 1 Sep
tembrie al Jamahiriei A

Cu planul pe nouă luni realizat
61600 tone de cărbune cocsificabil 

peste prevederi
Dovadă a vredniciei și competenței, a 

răspunderii muncitorești cu care acțio
nează ferm pentru îndeplinirea comanda
mentului major al economiei municipiu
lui — Țării, cît mai mult cărbune ! — 
minerii, inginerii și tehnicienii I.M. Lu- 
peni au realizat înainte de vreme sarci
nile fizice la producția de cărbune cocsi- 
ficabil ale primelor trei trimestre ale 
anului. Raportînd, la zi în această lună, 
un plus de 2731 de tone de cărbune, oa
menii muncii ai celei mai puternice în
treprinderi miniere a bazinului au extras 
peste sarcinile perioadei de la începutul a- 
nului pînă ieri 61 646 de tone de cărbune 
cocsificabil.

® Semnificativă în acest context este 
depășirea sarcinilor de la începutul anu
lui de către toate sectoarele producti
ve ale minei. Valorificarea la întregul 
potențial a experienței înaintate pe care 
o dețin, i-a condus pe oamenii muncii 
din sectoarele V, III și II ale minei la o- 
cpparca primelor trei locuri ale întrecerii

socialiste, în dreptul depășirilor proprii 
înscriindu-se cifre record : + 16 000 de 
tone la sectorul V, 12 500 de tone la sec
torul II și II 500 de tone de cărbune coc- 
cificabil la sectorul III.

© Colectivul sectorului III obține cele 
mai bune realizări în luna septembrie, cu 
un plus de peste 3 500 de tone. Același co
lectiv înregistrează și cel mai înalt nivel 
al productivității „în cărbune" în medie 
de Ia începutul anului — 8,6 tone pe post.

@ Cele mai ridicate randamente pe 
întreprindere realizează brigăzile conduse 
de Pave] Bujor, din sectorul VI, Mihai 
Blaga din sectorul III și Constantin Popa 
din sectorul IV, dotate fiecare cu 
complexe mecanizate de susținere, 
primele două de tip SMA-2, fabri
cate la I.U.M. Petroșani. Depășirile rapor
tate de brigăzi la acest indicator sintetic 
al activității productive sînt de 2,8 tone 
pe post. 290 kg/post și respectiv 2,3 tone 
pe post față de nivelele planificate.

rabe Libiene Populare So
cialiste, au semnat, dumi
nică, 27 septembrie, în ca
drul unei ceremonii, Acor- 
dul-Program privind dez
voltarea cooperării econo
mice și a schimburilor co

merciale între Republica 
Socialistă România .și Ja- 
mahiria Arabă Libiana 
Populară Socialistă.

(Continuare în pag. a 4-a)

în preajma deschiderii noului an 
de învățământ politico-ideologic 

instruirea propagandiștilor, 
la Vulcan, a relevat

Punerea bazelor unui 
studiu de calitate

In orașul Vulcan ins
truirea -propagandiștilor a 
început prin prezentarea 
detaliată a sensurilor ca
drului organizatoric op
tim ce a fost creat de Ho- 
tărîrea Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. 
din iulie 1980, potrivit că
reia pe o durată de patru 
ani (1980—1984) învăță
mântul politico-ideologic se 
desfășoară pe cursuri și 
programe tematice, diferen
țiate in funcție de proble
mele concrete ce preocupă 
organizațiile de partid. In 
acest context se înscriu ce
le cinci forme de învăță- 
mînt alese pentru anul de 
studiu 1981—1982. S-a op
tat mai ales pentru forme
le cu "deschidere spre pro
blematica economico-so- 
cială cu care se confruntă 
colectivele de muncă, orga
nele și organizațiile de 
partid din oraș. Pentru ri

dicarea calitativă a învă- 
tămintului de partid, sin
dicat, TF.T.C.. O.D.U.S. la 
înălțimea exigențelor ac
tuale — s-;a arătat în ca
drul intervențiilor schim
bului de experiență, prile
juit de instruirea propa
gandiștilor — este necesară 
îmbunătățirea continuă a 
metodicii dezvoltării teme
lor cu cursanții, perfecțio
nării formelor și desfășu
rarea învățămîntului, a 
celor prin care se asigură 
antrenarea cursanților la 
studiu individual și parti
ciparea lor activă la dez
bateri. Mai este necesară, 
totodată, îmbunătățirea do
tării specifice și a activită
ții punctelor de documen
tare politico-ideologică pen-

I. bAlan
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La pupitrul central 
de comandă al Uzinei 
electrice Paroșeni, in
giner șef Alexandru 

Flaidăr și ing. Iosif 
Szasz urmăresc para
metrii de funcționare a 
întregii instalații.

Foto: Și. NEMECSEK

...și litâie mii de lei se dac 
pe apa simbetei

In gara Vulcan au fost 
aduse două macarale pen
tru descărcarea și încăr
carea panourilor prefabri
cate sosite de la I.M.C. 
Bîrcea. Una este in stare 
de funcționare, cealaltă... 
în data de 28 iulie 1981 a 
suferit avarii grave din 
cauza unei răsturnări. E- 
ra de așteptat ca I.M.C. 
Bîrcea să acționeze cu ho- 
tărîre pentru repunerea 
ei în funcție cît mai re

pede și aveau motive se
rioase să o facă : recupe
rarea restanțelor pe care 
le au pe șantierul de 
construcții din Vulcan. 
Mbrgînd la fața locului 
i-am găsit pe cei doi ma
caragii, Gavril Poliac și 
Andrei Marcu. „Nu mai 
pot face față singur vo
lumului de lucrări care 
se cere în gară. De • a- 
proape două luni trag de 
.unul singur și nici măcar 

nu ani asigurate condiți
ile necesare. Din condu
cerea întreprinderii nu 
vine nimeni pe aici de- 
cît foarte rar. Ultima da
tă a fost inginerul meca
nic șef Karol Pop, în 
jurul datei de 1 august sa. 
se intereseze de soarta

Ghcorglie BOȚEA
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Unul din cele mai 
harnice colective de 
muncă de la I.M. Uri- 
cani, cunoscut și recu
noscut pentru rezulta
tele obținute în exploa
tarea celui mai mare 
complex mecanizat cu 
care esie„ echipat aba
tajul unde lucrează. 
Fotoreporterul nostru 
i-a surprins Ia un obiș
nuit „sfat mineresc" 
după ieșirea din șut, 
alături de maistrul Ilic 
Amorăriței (in centrul 
imaginii) conducătorul 
acestei formații de 
muncă. De consemnat 
faptul că realizările la 
zi ale acestei brigăzi 
înregistrează pesie 800 
tone de cărbune peste 
sarcihile de plan.

Ieri, a început

festivalul filmului 
decumentar 

Valea Jiului 1981
Ieri, a început ediția a 

XUI-a a Festivalului fil
mului documentar în Va
lea Jiului, manifestare — 
integrată în festivalul edu
cației și culturii hunedore- 
ne „Șarmis ’81“ — organi
zată pînă la 2 octombrie, 
de Studioul cinematogra
fic „Alexandru Sabia" din 
București, Comitetul jude
țean de cultură și educație 
socialistă, întreprinderea 
cinematografică a județului 
I-Iunedoara. Această tradi
țională și complexă acțiune 
de informare și cultură ci
nematografică realizează în 
fiecare toamnă un dialog 
nemijlocit între realizatorii 
filmelor documentare, ins
pirate din realitățile poli
tice, economice, . sociale 
și spirituale ale poporului 
nostru, si minerii, oamenii 
muncii din Valea Jiului.

Actuala ediție a festiva
lului se desfășoară atît prin 
prezentarea filmelor (la ci
nematograful „Luceafărul" 
— Vulcan, „Cultural" — 
Lupeni, „Retezatul" — U- 
ricani. „7 Noiembrie" și 
„Unirea" din Petroșani), 
cît și prin întîlniri ale re
prezentanților Studioului 
..Alexandru Sabia", scena
riștilor, regizorilor și ope
ratorilor cu oamenii mun
cii. Ajuns la a XÎII-a e- 
diție, festivalul cuprinde 
filme sintetizate în cinci ci
cluri tematice — Romania 
pe coordonatele socialiste 
și comuniste ; Din realiză
rile României socialiste; E- 
roi și evenimente de seamă 

/Continuare în pag a 2-a)
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La întreprinderea de produse electrotehnice din 
Petroșani continuă în ritm susținut lucrările de mon
tare și amenajare a unor noi hale de producție, cu 
utilaje moderne de mare productivitate. în imagine 
fotoreporterul a surprins un instantaneu de muncă 
intr-una din secțiile deja productive, unde se defi
nitivează primele prototipuri ce vor intra în fabrica
ția de serie.

Festivalul filmului documentar
/Urmare din pag I)

din istoria multimilenară 
a patriei; Aspecte ale po
liticii externe a României 
socialiste, puse în slujba 
destinderii și păcii in lu
me ; Universul mirific al 
copilăriei — care oferă o 
imagine asupra celor mai 
actuale preocupări ale Stu
dioului cinematografic „A- 
lexandru Sahia“.

Odată cu aceste acțiuni 
utile, atît procesului de 
informare și educație, prin 
intermediul filmului docu
mentar, cit și realizatorilor 

acestora prin opiniile, su
gestiile și ideile oamenilor 
muncii vor mai avea loc 
prezentări de filme în în
treprinderile miniere, pe 
schimburi, consfătuiri cu 
cineamatorii din Valea Jiu
lui. Manifestarea organi
zată cu consecvență de 13 
ani, dovedește o lărgire și 
adîncire a metodelor și for
melor utilizate în producția 
și prezentarea filmelor, în 
diversificarea acțiunilor cu 
conținut educativ pentru a 
se realiza o calitate nouă, 
superioară și în acest do
meniu de educație și cul
tură.

Trei premii
In panoplia cu tro

fee atribuite creatori
lor literari din Valea 
Jiului, in cadrul fazei 
finale a Festivalului 
na(ional „Cîntarea 
României', s-au mai a- 
dăugat, recent, trei pre
mii pentru dramatur
gie. Astfel, piesa „Lu
mină in munți'', sem
nată de lăcătușul Gh. 
Năchescu. de ia I M. 
Vulcan, a' fost distin
să cu premiul. III, in 
competiția rezervată 
teatrului politic, pre
miul IV revenind lui 
Mircea Andraș, lucr'i- 
tor la Oficiul de poștă 
și telecomunicații pen
tru drama „Aproape de 
cer''. In cadrul creați
ilor destinate teatru
lui pentru tineret, Gh. 
Negraru, directorul Ca
sei de cultură a sindi
catelor din Petroșani, 
a cucerit premiul IV cu 
piesa „Noaptea conver
tirii". Parafrazind tit
lurile laureate, putem 
conchide ușor că,' pen
tru Teatrul de stat Va
lea Jiului, s-a ivit... lu
mină in munți, pînă... 
aproape de cer, in ceea 
ce privește prorțovgrea 
dramaturgiei locale. 
Sperăm însă că... noap
tea convertirii să nu 
fie prea lungă. tl.V.)

Punerea bazelor 
unui studiu de calitate

/Urmare din pag. I) 

tru a ti de real sprijin în- 
vățămîntului. Sînt cerințe 
în sensul cărora au împăr
tășit din experiența lor, în 
intervențiile avute la dez
baterile din cadrul instrui
rii, tovarășii Georgel Che- 
leș, secretar adjunct cu 
propaganda la comitetul de 
partid de la I.M. Vulcan și 
Vasile Visinari, propagan
dist la învățămîntul poli
tic U.T.C. de la aceeași mi- 
nă, Vasile Purice, respon
sabilul p'unctului de docu
mentare de la I.M. Paro- 
șeni.

Prin conținutul său an
trenant, ancorat în realita
te și problematica vieții 
politice, economice și so
ciale, instruirea propagan
diștilor de—la Vulcan a 
captat și îndreptat atenția 
și preocupările acestora 
spre coordonatele înalte 
f>e care trebuie să se în
scrie învățămîntul politi
co-ideologic în acest an. 
Accentul în învățămînt să 
fie pus pe aprofundarea 
studiului hotărîrilor de 
partid și de stat. Cursan- 
ții să deslușească din con
ținutul acestora — în pri
mul rînd din expunerile 
secretarului general al 

partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la adunarea fes
tivă consacrată ■ celei de-a 
60-a aniversări a făuririi 
P.C.R., la Congresul 
U.G.S.R., la Congresul 
consiliilor oamenilor mun
cii, la cea de-a 50-a ani
versare a ziarului „Scînte- 
ia" — clarificările aduse 
în probleme fundamentale 
ale construcției socialiste, 
ale făuririi omului nou, 
ale politicii externe a 
partidului și statului nos
tru și poziției României 
în problemele complexe ce 
confruntă lumea contem
porană etc. Bunăoară, ba
zat pe aceste clarificări, în
vățămîntul politico-ideo
logic să sădească cu lim
pezime în gîndirea oame
nilor muncii din fiecare co
lectivitate conceptul de pro
dus social, de venit națio
nal și raportul dintre a- 
cestea, modul responsabil 
cum trebuie privită înfăp
tuirea independenței ener
getice a patriei și contribu
ția ce le revine minerilor 
la rezolvarea acestei pro
bleme majore a zilelor 
noastre etc.

Bine a procedat organul 
orășenesc de partid Vul
can inițiind, în timpul ins
truirii propagandiștilor, un 

ștand de carte politică, des
chis de unitatea de libra* 
rie nr. 41 în holul clubului 
sindicatelor. Prin această 
inițiativă s-a urmărit crea
rea posibilității ca propa- 
gandiștii să-și procure în
că de la instruire materia
lul bibliografic necesar stu
diului, pregătirii lor te
meinice pentru învățămînt. 

învățămîntul să fie ne
mijlocit legat de practică. 
Propagandistul să țină o 
strînsă legătură cu cursan- 
ții și în afara orelor de 
învățămînt, să le cunoască 
locul de muncă și compor
tamentul, realizările, pro
blemele sau greutățile cu 
care se confruntă, neajun
surile sau lipsurile pe care 
le au în muncă sau viața 
de familie, în colectivitate, 
ajutîndu-i să le depășeas
că. Numai desfășurîndu-se 
în consensul acestor cerin
țe, învățămîntul politico- 
ideologic se va ridica Ia î- 
nălțimea exigențelor, își va, 
îndeplini menirea de a în- 
rîuri conștiințele, de a mo
biliza comuniștii, toți oa
menii muncii, Ia înfăptui
rea politicii partidului Și 
statului nostru, la realiza
rea obiectivelor de dezvol* 
tare economico-socială a 
patriei în actualul cincinal 
al calității și eficienței.

o Zilele revistelor 
i literare din Transilva- 
: nia. In cadrul Festiva- 
; lului cultural-educativ 
: și artistic, „Sarmis ’81", 
; în zilele de 1 și 2 oc-
■ tombrle, orele 10,33 șr 
î 13,00, vor avea loc șeză-
i tori literare în sălile 
: de apel de la minele 
: Lupeni și Vulcan. Mi- 
; nerii vor fi gazdele 
: scriitorilor de la revis- 
: tele „Tribuna', „Stea- 
; ua ", „Transilvania",
■ „Astra", „Familia" și 
: „Orizont".

©
Frezorul Eva Crișan 

este una din tinerele cu 
care colectivul atelie
rului de reparații Live- 
zeni, aparținînd
I.R.I.U.M. Petroșani, se 
mindrește. Muncind cu 
multă competență pro
fesională ea realizează 
numai produse le cea 
mai bună calitate.

9

...și zilnic mii de lei 
se duc pe apa sîmbetei
'Urmare din pag 1)
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crearea liniei de front 
necesare atingerii acestor 
niveluri de producție 
pentru asigurarea produc
tivității muncii fizice și 
realizarea numărului de 
posturi planificate in lu
crările direct productive. 
Toate acestea constituie 
motive bine întemeiate 
pentru depunerea tuturor 
strădaniilor necesare rea
lizării programului de 
mecanizare a lucrărilor 
miniere, program de 
canizare în care se 
vede asigurarea cu 
complexe mecanizate 
cu 21 de combine de 
bataj și înaintări.

Revenind la asigura
rea capacităților de pro
ducție trebuie să reamin
tim că sarcini deosebite 
revin din acest punct de

O temelie 
succeselor pe 1982

I
I 
I

me-
pre-

16 
și 
a-

vedere mai ales între
prinderilor miniere Live- 
zeni, Bărbăteni, Uricani, 
Aninoasa și Lupeni, că 
trebuie accelerat ritmul 
deschiderii noilor perime
tre miniere, Răscoala, Pe
trila Sud, Sălătruc, Is- 
croni și Hobiceni. Răspun
deri importante revin 
institutelor de cercetări 
și proiectări care trebuie 
să fie mai mult implica
te în introducerea în pro
cesul de producție a noi
lor tehnologii de exploa
tare și preparare, în con
ceperea și asimilarea de 
noi tipuri de complexe 
mecanizate, combine de 
abataj și înaintări, a e- 
chipamentelor hidrauli-

ce 
să 
ne 
ce 
gur, acesta este, 
cum mai aminteam doar 
un singur exemplu dar 
sarcini de asemenea am
ploare revin și colective
lor de oameni ai muncii 

de la I.U.M.P., LR.I.U.M.P., 
întreprinderii de confec
ții Vulcan, de tricotaje 
din Petroșani, Fabricii de 
mobilă din Petrila și tu
turor celorlalte unități 
economice din municipiu. 
De lisemenea, vor fi luate 
toate măsurile necesare 
pentru pregătirea în bu
ne condițiuni a desfășu

necesare, utilaje care 
corespundă cît mai bi- 
condițiilor geotectoni- 
din Valea Jiului. Si- 

după

rării lucrărilor de inves
tiții în anul 1982 prin 
asigurarea documentați
ilor necesare viitoarelor 
obiective industriale, vor 
fi luate toate măsurile 
pentru concentrarea e- 
forturilor și călăuzirea 
acestora spre construcția 
de locuințe, a celor din 
fondul consiliului popu
lar, și al C.M.V.J., spre 
construirea, școlilor, ci
nematografelor și a celom 
lalte obiective social-cul- 
turale.

Realizarea acestor sar
cini capătă o semnificație 
deosebită, profund patrio
tică pentru economia Văii 
Jiului, puternic centru 
industrial al țării, ca
re trebuie să contribuie 
din plin la asigurarea, 
pînă la sfîrșitul acestui 
deceniu, a independenței 
energetice a țării.
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macaralei răsturnate. De 
atunci nimeni", ne spu
nea Gavril Poliac.

„De două luni am fost 
adus din Alba Iulia pen
tru a lucra pe această 
macara, dar... Am să merg 
la conducerea de la I.M.C. 
Bîrcea să cer transferul. 
Nu pot să mai stau, cu 
75 la sută din retribuția 
de 2334 lei. Atît iau de 
cînd am venit aici. Acasă 
am doi copii pe care tre
buie să îi cresc. Mi s-a 
spus să demontez brațul 
macaralei pentru a putea 
fi dus la reparat, dar du
pă cum vedeți, tot aici 
lîngă macara zace", ne 
spunea plin de supărare 
Andrei Marcu. încercăm 
să aflăm cum e posibil ca 
în același punct de lucru, 
un om să se plîngă de 
prea multă muncă, iar 
altul de prea multă inac
tivitate.

Ne adresăm șefului de 
lot de la Vulcan, Cons
tantin Dumitrescu, care 
ne-a spus că... nu‘răspun
de de utilajele și oamenii 
din gara Vulcan, așa că 
să ne adresăm șefului de 
la Iotul III, de la Lu

peni, ing. Gustav Ilic ca
re răspunde de utilaje.

— Tovarășe inginer, ce 
ne puteți spune despre 
macaraua inactivă din 
gara Vulcan ?

— De fapt ce v-ar in
teresa ? Cum s-a produs 
răsturnarea, în ce stadiu 
se află lucrările de re
mediere ? De fapt cînd 
s-a răsturnat macaraua 
eram în concediu. Nu pot 
să vă spun prea multe. 
Știu că brațul a fost luat 
și dus la I.M.C. Bîrcea 
pentru remedierea defec
telor.

Ce să mai crezi, cînd cu 
ochii noștri am văzut 
brațul zăcînd încă în ga
ră ?

Și uite așa, oră de oră, 
șantierul plătește cîte 87 
de lei chirie pentru a- 
ceastă macara inactivă la 
care se mai adaugă și re
tribuția macaragiului ca
re stă degeaba. Altfel 
spus zeci de mii de lei 
au fost aruncați pe apa 
sîmbetei. Oameni buni, 
nu vă doare sufletul’pen
tru atît amar de bani 
cheltuiți din averea noas
tră, a tuturor ? Ce ar fi 
dacă i-ați scoate din pro
priul dumneavoastră bu
zunar ?

I O VESTE BUNA PEN- 
I TRU AMATORII DE DRU- 
IMEȚII. Echipa de întreți

nere a telescaunului din 
Paring a terminat lucrarea 
de înlocuire a. cablului. Au 

I început și probele tehnolo- 
| gice cu noul cablu, pre- 
| mergătoare autorizării de 
I redare în exploatare. Cu 

sprijinul I.U.M. Petroșani 
prin dublarea numărului 
de scaune de pe cablu, se 

I prevede creșterea capacită- 
l ții de transport a telescau

nului astfel îneît să satis
facă mai bine solicitările 
amatorilor de drumeții 
montane.

DOTĂRI. In unitățile ad-_ 
ministrate de I.A.C.C.V.J, 
Petroșani (cantine și că
mine pentru nefamiliști) a 
fost completată dotarea 
punctelor de prim-ajutor. 
Această acțiune a urmat 
unui curs de pregătire sa
nitară cu întreg personalul 
din unitățile respective.

CINE-L REPARA? Tron
sonul de drum dintre in

cinta I.M. Livezeni și pa
sajul denivelat de lîngă 
noul stadion din Petroșani 
pune la grea încercare răb
darea conducătorilor auto. 
Zeci de gropi și denivelări, 
de multe ori pline cu apă 
și noroi abia lasă să se mai 
zărească pe alocuri asfal
tul. Ar fi timpul să fie 
pus la punct și acest tron
son de drum, înainte de so
sirea ploilor de toamnă.

OAMENI CU INIȚIATI
VA. loan Bucur, Francisc 
Andraș, Constantin Bac- 
zay, Loli Diac, Alexandru 

Vass, Hendrich Kunic sînt 
muncitori in diferite uni
tăți din orașul Vulcan pe 
care îi unește pasiunea co
mună a drumețiilor mon
tane. In fiecare duminică 
ei pot fi văzuți la cabana 
din Vulcan. Puțini știu în
să că multe din atractivele 
și utilele amenajări gospo
dărești din jurul cabanei 
se datoresc muncii lor pa
triotice, De curînd acești 
inimoși oameni de inițiati
vă, sub îndrumarea pen
sionarului Aladar Gunden- 
fingen, au început să exe
cute, în timpul lor liber, 

săpături pentru amenajarea 
unei fîntîni, care să asigu
re o nouă sursă de apă po
tabilă lîngă cabană.

REPARAȚII STRADALE. 
De la bariera de la tunel 
pînă în zona centrală, în 
orașul Petrila au demarat 
ample lucrări de reparații 
stradale. Au fost astupate 
gropile din asfalt și s-au 
turnat pînă în prezent 
suprafețe asfaltice ușoa
re pe cîteva sute de 
țnetri din strada prin
cipală. Este o lucra
re binevenită, acum la 
încept de toamnă.

PE ADRESA E.G.C.L. 
VULCAN. In cartierul Co- 
roești din orașul Vulcan, 
la blocurile D7, 8, 9 și 10 
nu s-au ridicat resturile 
menajere de mai bine de 
o lună de zile. Este posibi
lă oare atîta nepăsare din 
partea celor de la E.G.C.L.?

Rubrică redactată de
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Campionatul R.S.L la tir cu arcul
Baschet, divizia B (tineret)

De-a lungul primelor 
două zile de concurs am 
urmărit la Aninoasa dis
putele interesante ale ce
lor mai valoroși trăgători 
de tir cu arcul din Româ
nia, în probele programa
te la primul simplu FITA 
cuprinzînd la seniori dis
tanțele de 90, 70, 50 și 40 

m. iar la senioare pe i ele de 
70, 60, 50 și 30 m. Com
petiția specifică marilor 
întreceri sportive i-a de
semnat pe cei mai buni, 
respectiv Aurora Chin — 
1191 puncte (Steaua Bucu
rești), Stela Felderean — 
1143 (A.S.A. Cluj), Eca- 
terina Bîrzu — 1130 p 
(Voința Satu Mare), Lu-‘ 
cia Micaș — 1119 p (Voin
ța Satu Mare), Terezia 
Preda—1083 p (Sănătatea 
Tg. Mureș) și Dorina Da
mian — 1064 p (Minerul 
Aninoasa) la senioare. De 
remarcat poziția fruntașă 
a reprezentantei echipei 
gazdă, care junioară fiind 
își verifică în compania

senioarelor precizia 
vederea participării 
naționalele de juniori de 
luna viitoare programate 
la Tg. Mureș.

La seniori : I Gheorghe 
Bîrzu — 1208 p (Voința 
Satu Mare) ; II Tudor Re
mus — 1186'(C.S.M. Iași); 
III Aurel Urițescu — 
(Minerul Aninoasa); 
Aurel Robu — 1178 
limpia București); V 
sile Tămaș — 1178 
nerul Aninoasa); VI 
drei Berki ■ 
Tg. Mureș).
după omologarea rezul
tatelor și definitivarea 
clasamentelor, ordinea es
te următoarea : senioare: 
I Voința Satu Mare — 
3157 p; II. A.S.A. Cluj- 
Napoca — 3075 p; III O- 
limpia București 2930 p ; 
iar la seniori : I Voința 
Satu Mare — ’3438; II Mi
nerul Aninoasa — 3403;
III C.S.M. Iași — 3383. 
Arcașii din Aninoasa sînt 
optimiști în ceea ce pri

în 
la

final, 
poate

1180 
IV 
(O- 
Va- 
(Mi- 
An- 

1151 (Voința 
Pe echipe,

Handbal, divizia B (tineret)

Angajare plus pedagogie, 
egal victorie

I

UTILAJUL-STIINȚA PE
TROȘANI — MINERUL 
CAVNIC 23—22 (13—10).

Cronica aceasta era gata 
să nu apară, datorită unor 
neînțelegeri de... neînțeles, 
înainte de începerea meciu
lui,
s p 
jul 
șui

pre^dintele Asociației 
o r t i v e „Utila- 
— Știința", tovară- 
inginer Nicolae Lo- 

bonț, ne-a admonestat pu
blic, pentru faptul că n-am 
relatat evoluția echipei 
noastre într-un meci sus
ținut anterior și, se expri
ma dînsul, „n-are rost să 
scrieți despre această par
tidă". Din respect 
munca jucătorilor echipei, 
pentru antrenorul 
ia, profesorul Ceacu, 
rămas în incinta stadionu
lui

Partida a debutat în no
ta de dominare a echipei 
din Petroșani, care a con
dus cu 3—0 și, apoi, pînă 
la sfîrșitul primei părți a 
jocului a avut avantaj tot 
timpul. Cu Gliga și Vesa 
în vervă, cu o apărare bi
ne organizată și deplasări 
de zonă inspirate, formația 
din Cavnic a reușit greu să 
țină „trena". Condusă dis
cret de pe bancă de prof. 
Ceacu (impresionant modul 
de a discuta cu jucătorii, 
politicos, fără nervi, o ade
vărată lecție de pedagogie), 
Utilajul—Știința, benefi
ciind și de forma bună a 
portarilor Feier și Kurta, 
încheie prima repriză la o 
diferență confortabilă : 13
—10. Cele două șuturi ex
pediate în bară de Kisch

pentru

aceste-
am

puteau însă asigura o 
mai mare poftă de atac și 
un joc mai lejer, mai de
conectant.

A doua parte a întîlnirii 
a aparținut tot gazdelor, 
deși Odae, un component 
vaîoros al echipei din Cav- 
nic i-a dat mult de furcă 
lui Kurta. Finalul meciului 
dramatic prin scorul foar
te strîns (care nu confirmă 
situația din teren) și starea 
nervoasă a jucătorilor, ne-a 
arătat un Cîmpeanu de zi
le mari, care a lăsat ner
vii deoparte, s-a concentrat 
exemplar și a marcat 3 
goluri consecutive. Scorul 
a fost pecetluit de Gheciu, 
care a înscris în urma u- 
nui contraatac frumos.

Așadar, încă o victorie a- 
casă, obținută greu dar pe 
deplin meritată. De la Uti
lajul—Știința s-a 
cat întreaga echipă 
sită, îndeosebi Gliga (5~go
luri), Cîmpeanu (4), 
ciu (4), urmînd Vesa, Kisch 
Barany, Drăgan (2), Ungu- 
reanu și Bencovicl (1). 
Mențiuni speciale pentru 
Vesa, care ni s-a părut un 
element necesar în jocul 
de atac al echipei, Gliga 
(cel mai valoros component 
al lotului, dar, atenție ia... 
vedetism) și Cîmpeanu. 
Dar, acestea vor veni și în 
urma măsurilor adoptate 
de Asociație, care va 
bui să se îngrijească 
mult de condițiile de 
gătire ale echipei, nu 
programul de lucru al 
riștilor.

Mircea BUJORESCU

remar- 
folo-

Ghe-

tre- 
mai 
pre- 

de 
zia-

vește clasamentul 
argintul obținut 
fi schimbat în aur, con
diția este ca Petrică Fe- 
ier și Virgil Vlasin să se 
concentreze mai mult 
pentru a realiza puncta
je superioare. Președinte
le secției de tir cu arcul de 
la .întreprinderea minieră 
Aninoasa, Eugen Șerbă- 
nescu, ne mărturisea că 
alta ar fi fost poziția fa- 
voriților noștri dacă îi 
aveau în lot pe Gheorghe 
Pop și loan Pacnejer, ca
re aflațf în perioada sa
tisfacerii stagiului militar 
concurează alături de Au
rora Chin pentru Steaua 
București. Trăgînd însă 
mai atent chiar și în a- 
ceste condiții Vasile Tă
maș, Aurel Urițescu, Pe
trică Feier și Virgil Vla- 
șin pot urca pe prima 
treaptă a podiumului de 
premiere. Să așteptăm în
să probele celui de-al 
doilea simplu FITA.

Prof. Teodor TRIFA

In prim plan, două 
dintre deținătoarele u- 
nor titluri de frunte în 
tirul cu arcul din țara 
noastră : 
(Steaua 
iă la olimpiada 
Moscova — 1980) 
rina Dămian, o 
tică speranță.

Aurora Chin
— participan

te la 
și Do- 
auten-

Debut cu dreptul
JIUL-ȘTIINTA PETRO

ȘANI — STICLA BISTRI
ȚA 120—64 (54—32). Așa
dar a început o nouă edi
ție a campionatului. Pen
tru echipa din Petroșani 
primul pas a fost făcut cu 
dreptul. Cei prezenți au ur
mărit o partidă frumoasă 
al cărui film s-a jucat a- 
proape într-un singur „de
cor" — în fața panoului ad-

a
oas-

a
rest 
tot 

mînă". 
rulîn- 

Gheor- 
Nunu 

A- 
Dragoș 

Bra- 
Petru

vers. Doar „genericul" 
fost semnat de leChipa 
pe (care-n minutul 5 
condus cu 10—6). In 
echipa noastră a avut 
timpul jocul „în 
S-a jucat deschis, 
du-se întregul lot: 
ghe Ghiță, Alexe 
Ghiță, Radu Bucerzan, 
lexandru Șipanu, 
Rîmniceanu. Mîrcea 
tu, Mircea Pușcaș, 
Sîngeorzan și Nicolae Mi- 
huți. Condusă bine de pe 
bancă de antrenorul Teodor 
Szilagyi echipa a desfășu
rat un joc cursiv, plăcut, 
cu faze frumoase și pline 
de spectaculozitate. Noii 
veniți au corespuns și s-au 
integrat bine în „familie". 
Prin Mircea Pușcaș, avem 
un coordonator de joc bine 
pus Ia punct cu cerințele 
tehnice, tactice și fizice,, el 
prestînd un joc curat, inte
ligent și foarte eficace, re
ușind să „servească" mingi 
utile pentru marcatori. Re
alizatorul principal al par
tidei a fost Gheorghe Chi
tă (cu 54 de puncte). .Să nu-i 
uităm nici pe cei ce joacă

în 
ță . 
au un rol hotărîtor în re
cuperarea mingilor și pase
lor decisive. Ei au reușit 
19, și respectiv, 8 puncte. 
Aruncările de la semidis- 
tanță și distanță prin care 
Alexandru Șipanu urca 
scorul pe tabela de marcaj 
au dat dovada unei bune 
pregătiri și lucidități. Cit 
de frumoasă este aștepta
rea momentului în care 
mingea aflată în aer par
curge cei 20—22 de metri 
pînă la panou și reușește 
să intre prin inelul coșu
lui. Alexandru Șipanu a 
realizat 16 puncte, iar Mir
cea Pușcaș 13. Au mai a- 
dus puncte echipei noastre 
Rîmniceanu Dragoș (2), Sin- - 
georzan Petru (6) și Mir
cea Bratu (2). Mai mult cu
raj pentru Radu Bucerzan 
și Ladislau Boldizsar. De 
la bistrițeni s-au remarcat 
Chițoiu Gabriel și Radu 
Beșnan. Rus Marcel (Tg. 
Jiu) și Constantin Amăucei 
(din Timișoara) nu au avut 
probleme în arbitrarea par
tidei.

Felicităm jucătorii și an
trenorul echipei noastre 
pentru acest prim succes 
obținut. Mulțumiri și spec
tatorilor. Unul dintre ei, 
în momentul în care Gheor
ghe Ghiță reușea din a- 
runcare liberă să înscrie 
„suta" a spus „am înche
iat baschetul la toți nastu
rii". Frumos.

Jozsef PILDNER

umbră (Alexe Nunu Ghi- 
și Nicolae Mihuțf), care

© FOTBAL, divizia 
C : Minerul Aninoasa 
— C.P.L. Sebeș 0—0; 
Lotru Brezoi — Mine- 
rul-Știința Vulcan 3—0. 
Republican juniori: 
Jiul — F.C. Corvinul 
Hunedoara 0—3, F.C. 
Șoimii Sibiu — Minerul 
Lupeni 1—0. Județean 
seniori : Mecanica O- 
răștie — C.F.R. Petro
șani 2—1, Constructo
rul Hunedoara — Pre
paratorul Petrila 3—0, 
Avîntul Hațeg — Pa- 
rîngul Lonea 2—0, Mi-BREVIAR
nerul Uricani — I.M.C 
Bîrcea 2—0, Metalul 
Criscior — Minerul 
Deva 4—3, Minerul Te- 
liuc — Metalul Sime- 
ria 3—1. Campion ilul 
municipal de seniori : 
Autobuzul Petroșani ,— 
Comerțul Ai—3, Minerul 
Livezenii — Minerul 
Dîlja 3—1.

0 HANDBAL, 
pionatul 
juniori : 
șani — 
Năsăud

FOTBAL, DIVIZIA A
Ne-am făcut datoria față de cititori publicînd. 

în ziarul de duminică, cronica meciului din Capi
tală, dintre Progresul Vulcan și îndrăgita noastră 
echipă, Jiul. Azi, publicăm rezultatele etapei, cla
samentul și etapa viitoare.

REZULTATE ; F.C. Argeș — Chimia Rm. Vileea 
-1; Poli. Timișoara — F.C.M. Brașov 4—0;

A.SA. Tg. Mureș — Steaua 1—1; „U“ Cluj-N. — 
C.S. Tîrgoviște 1—0; Univ. Craiova — Sportul stud. 
4—0; U.T.A. — F.C. Constanța .3—0;
— S.C. Bacău 4—2; Progresul-Vulcan
Dinamo — F.C. O(t 4—2.

F.C. Corvinul.
0—0;Jiul

clasamentul

Dinamo
Univ. Craiova
F.C. Corvinul
F.C. Argeș
S.C. Bacău 
„U" Cluj-Napoca

7. F.C.M. Brasov
8. “ ~
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. F.C. Constanța
17. Chimia Rm, Vîlcea
18. Progresul Vulcan

Poli Timișoara
F.C. Olt
Steaua
Jiul
C.S. Tîrgoviște
A.S.A. Tg. Mureș'
U.T. Arad
Sportul studențesc

7
6
7
7 

•7
7
7
6
7
6
7
7
7
6
7
7

7
7

5
5
4
2
3
3
3
3
3

2
1
3
2
1
1
1
1
0

1
0
1
4
2
2
2
1
1

3
4
0
1
3
3
2
2
4

1 
1
2
1

2
2
2
2
3

1
2
4
4
2
3
4
4
3

9
3

19— 
i7—
20— 10

8— 6
8— 8
7— 8
7— 8

10— 6
10— 9
9— 8
7—11
7—13

10— 11
7—10
7—12
7—11
6—13
6—16

11
10
9
8
8
8
8
7
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4

oct.) :

Fotbal, divizia C

I
I
I
I

cam- 
republican de 
C.S.Ș. Petro- 

C.S.Ș. Bistrița- 
18—17.

@ RUGBV, divizia 15 
(tineret) : Constructo
rul Alba Iulia — Mi
nerul Lupeni 7—9.

Aurel SLĂBII

Printre fruntașele clasamentul»
PAROȘENI în min. 4, cînd la o acțiu

ne de atac, Popescu Beno
ne șutează balonul cu e- 
fect în colțul lung al porții 
oaspeților, gazdele n-a,u mai 
reușit să finalizeze pîna la 
fluierul final. Ocazii au fost 
multe însă experiența com- 
petițională și maturitatea 
oaspeților n-au mai putut 
fi învinse. Credem însă 
totuși că 13oloș cu putină 
insistență reușea cu mult 
mai mult ; Popescu Beno
ne, un jucător tînăr, talen
tat, cu mai multă atenție 
la pase și dublările din ca
reu, putea finaliza încă <ie 
cel puțin două ori ; la fel 
au mai ratat ocazii favora
bile Lascu, Lăzăroiu și 
Birsan.

Credem că în partidele 
următoare Minerul l’aro- 
șeni va confirma prin e- 
voluțiile de pe teren și 
scorurile înregistrate, bune
le aprecieri făcute la 
dresa echipei.

A arbitrat la centru 
mici scăpări Lucian 
maniuc din Tg. Jiu.

La juniori Minerul : 
șeni — Mealurgistul i 
0—0.

MINERUL PAROȘENI: 
Crecan, Toma, Pintea, Ma
ria (Gîngă), Petra, Birsan, 
Lăzăroiu, M. Marian, Las
cu, Boloș, Popescu B. (G ti
ran).

MINERUL
— METALURGISTUL CU- 
GJR 1—0 (1—0). .La finele 
partidei dintre echipa mi- 
neriloi' din Paroșeni și a ex- 
divizionarei B Metalurgis
tul Cugir, suporterii echi
pei gazdă au părăsit satis- 
făcuți tribunele 
lui de peste Jiu. Echipa lor 
favorită, deși a cîștigat la 
limită, a prestat un joc fru
mos, deschis, a evoluat în 
aceeași manieră spectacu
loasă in care eram obișnuiți, 
după șase etape necunos- 
cînd încă înfrîngerea, si- 
tuîndu-se în clasament în
tre echipele fruntașe 
seriei.

Revenind la partidă, 
semnăm cu satisfacție 
tul că evoluția echipei 
dă este în 
greș de la 
tul. Avînd 
atacant de 
permanent 
fipt în careul advers, 
Boloș un exdivizionar B 
dorință de reafirmare, 
M. Marian un matur coor
donator de joc, în Pintea 
un pion forte al liniei de
fensive și în toți 
componenți ai 
te -jucători cu 
ță și dîrzenie, 
vedesc a fi o 
valoare avînd 
pentru un joc 
limitele fair-play-ului. Deși 
scorul a fost deschis chiar

stadionu-

continuu i 
un meci la 
în Lăzăroiu 
excepție, 
„ghimpe"

ale

con- 
fap- 
gaz- 
pro- 

i al- 
i un 

un 
în- 
în 
cu 
în

a-

i cu
Vata-

Paro- 
Cugirceilalți 

echipei niș- 
multă voin- 
gazdcle do- 
formație de 

predilecție 
încadrat în

Cluj-N.
Vulci

ETAPA VIITOARE
U.T.A.; Chimia Rm. Vîlcea — Progresul Vulcan ; 
Jiul — F.C. Argeș ; C.S. Tîrgoviște — Dinamo ; 
Steaua — Univ. Craiova; F.C. Olt — A.S.A.; S.C. 
Bacău — Poli Timișoara ; Sportul stud. — F.C.M 
Brasov; F.C, Constanța — F.C. Corvinul.

: (3.
Vîlcea — Progresul 

Tîrgoviște —

Șt. NEMECSEK

Tenis de masă, 
divizia A (feminin)

C.F.R.—C.S.Ș. PETRO
ȘANI — ÎNFRĂȚIREA TG. 
MUREȘ 2—5; 4—5. Sala 
de sport a C.S.Ș. Petroșani 
a găzduit sîmbătă și dumi
nică, jocul restanță din 
cadrul primei etape a retu
rului diviziei A, dintre e- 
chipa locală C.F.R. — C.S. 
Școlar și înfrățirea din Tg. 
Mureș. Lipsită de aportul 
unei jucătoare de bază, II- 
diko Gyongyoși, formația 
antrenorului Marius Ro- 
zenfeld a fost întrecută cu 
scorul de 5—2 în prima zi 
și cu 5—4 în cea de a do
ua zi, de către echipa oas
pete.

Staicu BALO!
Șutul plasat al lui Popescu Benone prin care deschide scorul in min. 4 al 

partidei.
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încheierea vizitei oficiale 
de prietenie în țara 

noastră a colonelului

O. N. U,

Din activitatea ministrului 
afacerilor externe ai ttamâniei

1 0

S

5

3

Moammer El Geddafi
Semnarea încheierea convorbirilor oficiale
Acordului
Program
(Urmare dm vag. I)

Documentul deschide 
largi perspective colaboră
rii româno-libiene în do
meniile industriei, agricul
turii, geologiei, petrolului, 
construcțiilor și transpor
turilor. și în alte sectoare 
de activitate, oferind un ca
dru durabil viitoarei con
lucrări dintre țările -și po
poarele noastre.

Președintele ■ Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au reîntîlnit, duminică 
dimineața, cu colonelul 
Moammer El Geddafi, con
ducătorul Marii Revoluții 
de la 1 Septembrie al Ja- 
mahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste, și cu 
doamna Safia Farkash. Cu 
acest prilej, a avut loc ul
tima rundă a convorbirilor 
la nivel înalt româno-libi- 
ene.

Cel doi conducători și-au 
manifestat deplina satis
facție față ‘ de înțelegerile 
la care s-a ajuns, față de 
documentele și acordurile

exprimîndu-și
că acestea

încheiate, 
convingerea 
vor contribui la amplifica
rea și extinderea 
rilor de prietenie 
borare fructuoasă 
cele două țări și 
în domeniile politic, econo
mic, tehnico-științific și 
cultural, în folosul dezvol
tării economice a României 
și Libiei, a progresului și 
prosperității popoarelor 
noastre.

Cei doi conducători și-au 
exprimat, de asemenea, sa
tisfacția pentru schimbul 
de vederi pe care l-au a- 
vut în probjemele interna
ționale.

raportu- 
și cola- 

dintre 
popoare

Ceremonia plecării

NAȚIUNILE UNITE 28 
(Agerpres). — Corespon
dență de la R. Căplescu < 
Șeful delegației României 
la lucrările celei de-a 36-a 
sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U., tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, a avut 
întrevederi cu miniștrii de 
externe ai Bulgariei, Pe- 
tăr Mladenov, Italiei, E- 
milio Colombo, Spaniei, 
Jose Pedro Llorca, Belgiei, 
Charles-Ferdinand Not- 
homb, Olandei, Max van 
der Stoel, Argentinei, Os
car Camilion, Mali, Aliou- 
ne Blondin Beye, Sri Lan
ka, A. C. Shaqul Flamed, 
Israelului, Yitzhak Shamir. 
In cursul convorbirilor s-a 
efectuat un schimb de pă
reri asupra problemelor 
internaționale aflate pe 
ordinea de zi a sesiunii, 
exprimîndu-se aprecierea 
reprezentanților țărilor 
respective față de poziți
ile prezentate de România 
în cadrul dezbaterilor ge
nerale referitoare la nece
sitatea măsurilor concrete

dezarmare, regiemen-te
tarea pe cale pașnică a 
conflictelor între state și 
întărirea relațiilor de bu
nă vecinătate, înfăptuirea 
noii ordini 
ternaționale, 
bilirea unui 
bil al ratei 
întîlnirile cu reprezen
tanții țărilor europene s-a 
evidențiat dorința comu
nă de încheiere cu suc
ces a reuniunii de la Ma
drid și reluarea spiritului 
de la

Au 
odată 
tării 
în domeniile politic, 
nomic și alte sfere de in
teres comun.

Ministrul român s-a în- 
tîlnit, de asemenea, cu 
Bradford Morse, directo
rul general al Programu
lui Națiunilor Unite pen
tru Dezvoltare (PNUD), 
fiind discutate probleme' 
legate de activitatea aces
tui organism și ale extin
derii colaborării dintre 
România și PNUD.

economice in- 
, inclusiv sta- 

nivel rezona- 
dobînzilor. I n 

cu

Helsinki.
fost examinate tot- 
aspecte ale dezvol- 
relațiilor bilaterale

eco-

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Stele de iarnă; 
Republica : Ali-Baba si 
cei 40 de hoți, I-1I; U- 
nirea : .Avarul.

PETRILA : Vînătoa- 
rea de vulpi.

LONEA : Confidențe.
ANINOASA: Ani tu- 

multuosi.
VULCAN — Lucea

fărul : Totul este dra
goste.

LUPENI — Cultural: 
Ali-Baba și cei 40 de 
hoți, 
Fiul

I-II; Muncitoresc 
cel mare.

IV

3

I
j

3

9,00
10,00

10,20

10,55
11,05

11.25

12,20

Duminică, 27 septembrie, 
s-a încheiat vizita oficială 
de prietenie pe care a fă
cut-o în țara noastră, 
la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, colonel 
Moammer El Geddafi, con
ducătorul Marii Revoluții 
de la 1 Septembrie al Ja- 
inahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste.

Ceremonia plecării înal
tului oaspete s-a desfășu
rat pe aeroportul Otopeni. 
Aici erau arborate drape
lele de stat ale României 
și Libiei, care încadrau 
portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și colo-

nelului Moammer El Ged
dafi.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și colonel Mo
ammer El Geddafi, tova
rășa Elena Ceaușescu și 
doamna Safia Farkash au 
sosit împreună la aeroport.

Numeroși bucureșteni, 
veniți la aeroport, precum 
și studenți și specialiști 
libieni care se pregătesc 
în țara noastră au ovați
onat îndelung pe președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
pe colonelul Moammer El 
Geddafi, 
satisfacția 
rea dintre 
cători.

La scara avionului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
și-a luat un cald rămas 
bun de la colonelul Mo
ammer El Geddafi, de la 
doamna Safia Farkash, de 
la persoanele oficiale li
biene. Cei doi conducători 
și-au strîns cu cordialitate 
mîinile, s-au îmbrățișat cu 
prietenie, 
tovarășa 
și-a luat 
mas bun 
Moammer
la doamna Safia Farkash.

La ora 11,15 _ aeronava 
prezidențială libiană a de
colat.

A

Intîlnirea de lucru a ministrului 
român al finanțelor cu președintele 

BIRD
(A-

f

18,25

manifestîndu-și 
față de întîlni- 
cei doi. condu-

La rîndul său, 
Elena Ceaușescu 
un călduros râ

de la colonelul 
El Geddafi, de

WASHINGTON 
gerpres). — Cu 
participării la 
reuniunii anuale 
dului Monetar Internațio
nal (FMI) și Băncii Inter
naționale pentru Recon
strucție și Dezvoltare 
(BIRD), de la Washing
ton, Petre Gigea, minis
trul finanțelor, a avut o 
întîlnire de lucru cu Al
den W. Clausen, președin

28
prilejul 

lucrările 
a Fon-

14 000 DE PER- 
au rămas fură 

urmare a fali- 
unui număr de

PESTE
SOANE 
lucru ca 
orientului 
1076 de întreprinderi mici
din Austria care au tre
buit sâ-și înceteze activi
tatea, îndeosebi în indus
triile electrotehnică, de 
prelucrare a lemnului și 
construcțiilor. întreprinde
rile respective nu au rezis
tat luptei de concurență

marile companii 
condițiile actualei crize e- 
conomice.

LA „VICTORIA CON
CERT HALL" din Singa
pore a fost prezentată o- 
pera „Fidelio" de Beetho
ven, avînd protagoniști pe 
cîntă'reții români Ludovic 
Spiess, Pompei Hărăștea- 
nu și Mariana Stoica. Con
certul s-a bucurat de un 
mare succes, presa locală 
elogiind calitățile voccdei 
și interpretative ale celor 
trei cîntăreți români.

REDUCEREA conside
rabilă a activității în do-

meniul construcțiilor da
torată stagnării investiți
ilor, a determinat închi
derea unui număr de 590 
de întreprinderi și antre
prize de construcții din 
Danemarca. Mai multe răii 
de muncitori constructori 
au rămas fără lucru.

UN AUTOMOBIL încăr
cat cu o mare cantitate 
de TNT a explodat, luni 
dimineață, în satul Zra- 
rieh, situat la 10 km nord 
de orașul-port Tyr, din su
dul Libanului, unde se 
află staționate forțele co
mune pălești niano-progre-

siste libaneze. relatează 
potrivit agențiilor interna
ționale de presă, corespon
denții aflați în regiune. 
Explozia a provocat moar
tea a 11 persoane și răni
rea altor 50. Au fost dis
truse șapte magazine 
șase automobile care 
aflau în apropierea locu
lui exploziei, menționează 
aceleași surse.

tele BIRD. în cadrul dis
cuțiilor au fost abordate 
probleme privind colabora
rea dintre instituțiile fi- 
uanciar-bancare din Româ
nia și
precum și dezvoltarea a- 
cestora în continuare. Tot
odată, a fost efectuat 
schimb de păreri 
gătură Cu rolul 
cii Mondiale în 
ținerea programelor 
creștere economică a ță
rilor în curs de dezvoltare 
și necesitatea stăvilirii rit
mului actual de sporire a 
nivelului dobinzilor pe 
piața internațională și re
venirea acestora la limite 
raționale.

Banca Mondială,

un 
în le- 

Băn- 
sus-

de
20,55

Teleșcoală.
Curs de limbă en
gleză.
Curs de limbă 
germană.
Șoimii patriei.
Desene animate: 

Tom și Jerry. 
Film serial: . 
darea".
In lumea 

melor — 
științific. 
Telex.

Telex.
Teleșcoală:
Clubul tineretului. 
Tribuna TV.

Muzică ușoară ro
mânească.
Fotbal: Levski

Spartak Soria — 
Dinamo București. 
Meci retur în 
Cupa U.E.F.A. 
Transmisiune di
rectă de la Sofia. 
In pauză 1001 de 
seri.
Telejurnal.
Actualitatea eco
nomică.
Teatru TV: „Că
lător fără bagaje". 
Telejurnal.

„Sfi

s

enig- : 
serial ■

ț

j
33

3
3

i22,30

Și 
se Baza de aprovizionare Petroșani

încadrează

pentru depozitul central Varnița 
muncitori necalificați (bărbați)

Condițiile de încadrare 
nr. 57/1974

conform Legii
republicată.

DEOSEBIRI DE LIMBAJ...
Este marca vest-germa- 

nj victima Sistemului mo
netar (rest) european — 
SME ? Pentru președin
tele Bundesbank-ului nu 
este nici o îndoială în a- 
ceastă privință. „SME nu 
este nici mai mult, nici 
mai puțin decît o greutate 
care frînează remontarea 
mărcii vest-germane în 
raport cu dolarul" — a de
clarat Karl Otto Poehl, în- 
tr-un interviu 
„Handelsblatt1 
economic 
Dovada 
francul 
japonez, 
semenea 
cioare, 
schimburile 
...Dealtfel, 
politicii monetare 
germane nu și-a 
vreodată ostilitatea 
de SME. Banca centrală 
din Frankfurt a pretins 
permanent că marca vest- 

.germană ar fi avantajată 
dacă s-ar confruntă singu
ră cu dolarul. Dl. Poehl nu 
crede 'deloc în -virtuțile

concertării vest-europene 
în materie monetară. El 
apreciază cu severitate i- 
deea franceză a unei re
duceri concertate a dobîn- 
zilor în Europa. O aseme
nea măsură' ar implica un 
control al schimburilor, 
pe care Bundesbank-ul
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZI

germană nu există îndoială 
în- aprecierea că monedele 
slabe din Europa occiden
tală trebuie să fie devalo
rizate cît mai curînd posi
bil. în acest fel, marca 
s-ar. afla favorizată față 
de bancnota verde.

...Oficial, guvernul can-

Grupul
cazane J»

să 
să 
un

se 
în- 
re- 
cu

I
cu sediul în București, Calea 13 Septembrie 

nr. 163—134, sector 5, telefon 812040

acordat lui 
— cotidian 
Dusseldorf, 

faptul că
din

este
elvețian și yenul 
care nu au o a- 
greutate de pi- 

sînt mai solizi în 
cu. dolarul, 
responsabilul 

vest- 
ascuns 

față

Din presa străină
(Agenția France Presse)

nu-1 agreează.
La Paris se preferă mi- 

ninjalizarea cuvintelor lui 
Poehl. „O simplă deosebi
re de limbaj", —se 
pune în Rue de ‘ 
ceste deosebiri 
sînt, totuși, din' 
mai frecvente, 
timp în urmă, 
Schlesinger, vicepreședin
tele băncii, se întreba pu
blic dacă lira italiană și 
francul francez au parități 
„realiste" în cadrul SME. 
Pentru Banca centrală vest-

im- 
Rivoli. A- 
de vederi 
ce în ce 
Cu puțin 

Helmut

celarului Helmut Schmidt 
nu împărtășește punctul de 
vedere al. Băncii centrale. 
El se ferește de orice de
clarație intempestivă. Mai 
mult, un înalt funcționar 
a declarat de curînd că o 
devalorizare a francului 
francez ar fi absurdă în 
circumstanțele actuale. As
ta nu împiedică guvernul 
vest-german să considere 
totuși inevitabilă o deva
lorizare a francului în vi-

itorul relativ apropiat. Se 
avansează chiar o rată de 
10—12 la sută, rămînînd 
de rezolvat doar modalită
țile de aplicare.

...Este preferabil 
aștepte ca dolarul 
registreze din nou
cui, ceea ce corespunde 
strategia urmată de minis
trul francez al economiei, 
Jacques Delors... Vest-ger- 
manii vor reclama 
tabilă devalorizare 
nedelor slabe , din 
occidentală fără să 
nă problema unei 
țiuni paralele de tipul re
evaluării cu 5 lă sută a 
mărcii, concomitent cu o 
devalorizare cu 5 la 
sută a francului sau 
lirei sterline. Nuanța este 
totuși mai degrabă psiho
logică, decît reală. Dar in
dustriașii vest-germani, ca
re fac presiuni la export, 
nu vor să audă de o reeva
luare a mărcii.

o veri- 
a mo- 
Europa 
se pu- 
opera-

(Agerpres)

încadrează pentru lucrări în țară și în stră
inătate următoarele categorii de personal 
din toată țara :

— sudori electrici și autogeni autorizați 
sau neautorizați

— zidari șamotori
— izolatori termici
— electricieni
— tinichigii
— fochiști categoriile III—IV
— lăcătuși-montori pînâ la categoria 4

Se lucrează regim de 10 ore în acord 
global și simplu.

Se asigură lucru în județele de domici
liu sau în vecinătate.

Rx.Dac|lA Și ADMINISTRAȚIA I Petroșani, str Nicolae Bălcescu, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2464 (secții). TIPARUL 4 Tipografia Petroșani, str.
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Nicolao Bălcescu


