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TINERETUL DIN VALEA JIULUI, 

FERM ANGAJAT ÎN ACTIVITATEA

ECONOMICO-SOCIALA

® Munca politică în sprijinul producției

8 Ziua la mină, seara la școală

H Organizația U.T.C. — factor esențial în îm
bunătățirea activității productive

(în pag. a 3-a)

La baza îndeplinirii producției fizice și nete
MECANIZAREA COMPLEXĂ

Aplicînd în. practică in
dicațiile date de conduce
rea partidului și statului 
nostru privind mecaniza
rea complexă a lucrărilor 
Sin subteran. colectivul 
minei Uricani a reușit să 
înscrie la activul său, în 
perioada care a trecut din 
acest an, o serie de succe
se, unul dintre acestea de 
dată recentă fiind introdu
cerea unui complex meca
nizat de 4 m înălțime, ma
terializate în îndeplinirea 
și depășirea exemplară a 
principalilor indicatori de 
plan. Astfel, indicatorul 
de bază — producția netă 
— a fost realizat în pro
porție de 105,2 la sută, pro
ducția fizică de cărbune a 
fost depășită, la zi, cu 2000 
tone de cărbune, iar chel
tuielile materiale la 1000 
lei producție marfă au fost 
diminuate cu 37,8 lei. De 
Consemnat faptul că pro
ducția fizică a atins cote 
Cîdicate pe baza sporirii 
«U 1—1,5 tone pe post a 
productivității muncii în a-

Colectivul sectorului II al I. M. Paroșeni

are capacitatea să învingă 
dificultățile de moment«

Să sporească realizările 
la extracția ds cărbune

3800 de tone de 
peste, 

încheiat 
opt luni

Cele 
cărbune extrase 
plan cu care a 
bilanțul primelor . 
ale anului colectivul sec
torului II al I.M. Paro- 

o 
și 

șeni pun ia evidență 
activitate susținută 
rodnică pentru realiza
rea sarcinilor la produc
ția fizică din acest an. 
In luna septembrie, însă, 
același colectiv nu-și în
deplinește planul, reali

zările zilnice situîndu-se 
uneori cu peste 100 tone 
sub prevederi. Este o si
tuație în măsură să tra
gă un semnal ele alarmă 
privind realizarea obliga
țiilor ce revin colectivu
lui, cu atît mai mult cu 
cît unele formații de lu
cru din sector, brigăzi de 
abataje și de pregătiri, 
nu-și îndeplinesc propri
ile sarcini. De ce această 
stare de lucruri ? In 
căutarea răspunsului am 
purtat discuții pe aceas
tă temă cu muncitori și 
cadre tehnico-inginerești.- 
din sector. \C»nimuare m pag. a 2-a)

1000 de tone de cărbune 
peste prevederi

Mobilizîndu-se exemplar, destoinicii minferi ai 
I.M. Vulcan, în cursul zilei de 28 septembrie au rea
lizat cea mai mare producție extrasă suplimentar din 
această lună — aproape 1000 tone de cărbune. Contri
buția cea mai însemnată la acest rezultat și-au adus-o 
sectoarele V, VII, VI și I care au extras peste pre
vederile sarcinilor de plan între 100 și 300 de tone 
de cărbune. O remarcă deosebită o facem la adrefea 
sectoarelor V și VII prin ritmicitatea depășirilor înre
gistrate în ultimele zile.

batajele mecanizate. Tot 
în acest sens eforturi deo
sebite s-au depus pentru 
folosirea rațională a utila
jelor și a timpului de lu
cru și, de ce nu, pe întări
rea ordinii și disciplinei. 
Desigur, la baza îndeplini
rii exemplare a sarcinilor 
de producție s-a situat fap
tul că în întreprindere 
s-au materializat, la ter
menele prevăzute, propu
nerile și măsurile stabilite 
de adunările generale ale 
reprezentanților oameni
lor muncii, de comitetul 
de partid și Consiliul oa
menilor muncii, propuneri 
și măsuri care se refereau 
la îmbunătățirea fluxuri
lor de producție, organiza
rea mai bună a producției 
și a muncii, aprovizionarea 
cu materiale, calificarea și 
policalificarea cadrelor.

Un alt factor care a con
tribuit în mod substanțial 
la depășirea producției fi
zice și nete a fost recupe
rarea și recondiționarea 

— Am rămas in întîr- 
ziere cu punerea în 
funcțiune a abatajului 
clin panoul 8, unde, de 
peste 3 luni, lucrările mi
niere, pregătite deja, au 
fost oprite în vederea de- 
gazării zonei, necesitate 

con- 
metan

inginerul 
șef de 

nevoiți

apărută din cauza 
centrațiilor de 
— ne-a relatat 
Ion Dăbuleanu, 
sector. Am fost 
să ne mutăm atenția spre 
alte panouri, în stadiu 
mai puțin avansat de 
pregătiri, perioadă în ca
re linia de front s-a re
dus, ajungînd să dimi
nuăm, pentru scurt timp, 
realizările zilnice.

In acest nou context, 
cînd, evident, se simte ne
voia unor eforturi supli
mentare, organizatorice și 
tehnice, din partea între
gului . colectiv, pentru 
crearea de noi capacități 
productive, am căutat să 
aflăm modalitățile de 

Anton HOFFMAN 

unui volum însemnat de 
piese și subansamble. De 
pildă, brigada lui Gheor- 
•ghe Scorpie, brigadă care 
aplică inițiativa „Exem
plu în muncă, familie și 
societate", a recuperat în 
opt luni care au trecut din 

' acest an, 120 bucăți armă
turi TH, 50 mc lemn de 
mină, 6000 kWh energie e- 
lectrică, 8 mc cherestea, 
iar brigada lui Endre 
Nagy a recuperat o gamă 
variată de piese de schimb, 
între care amintim doar 39 

-de secții de complex tip 
KM. Dintre sectoarele ca
re s-au remarcat în aceas
tă acțiune amintim doar 
sectorul I, care a economi
sit, în opt luni, 5 lei pe 
tona de cărbune la amor-

Ec. Ion GEANA, 
cont'abil șef, secretar 

adjunct al comitetului de 
partid I.M. Uricani.

(Continuare in pag. a 2-a)

Intensificarea ritmului de. lucru pe șantiere — 
Cerință a finalizării investițiilor acestui an

Realizarea obiective
lor economice și sociale 
menite să asigure in a- 
cest cincinal in Valea 
Jiului dezvoltarea activi
tăților cu caracter pro
ductiv, continua îmbu
nătățire a calității vieții, 
face necesară realizarea 
unui amplu program de 
investiții industriale și 
social-culturale.

Intr-o perioadă în ca
re ritmul lucrărilor pe 
șantiere, la toate puncte
le de lucru trebuie să 
se desfășoare la cote 
maxime, analiza rezulta
telor obținute de la în
ceputul anului este de 
natură să releve în egală 
măsură o serie de reali
zări, cît și unele restan
țe în stadiile fizice de e-

La ieșirea din șut, brigadierii sectorului I de la I.M. Lupeni raportea
ză șefului de sector ing. Cornel Rădulescu realizări le obținute pj frontul 
muncii subterane in ziua respectivă.

Foto: N. ȘTEFAN

Șefa secției confec
ții, ing. Angela Mono- 
ranu de la întreprinde
rea de tricotaje Petro
șani verifică calitatea 
produselor executate de 
tinăra confecționeră 
Dorina Malac.

xecuție a noilor obiecti
ve. Astfel, planul de in
vestiții în economia mu
nicipiului este realizat 
doar în proporție de 97,5 
la sută, din care la cons- 
trucții-montaj 65,7 la su
tă, ceea ce reprezintă 64,8 
și, respectiv, 59,7 la sută 
din totalul lucrărilor pla
nificate în acest an.

Lucrările din planul 
Combinatului minier Va
lea Jiului, înregistrează 
o depășire de 56 milioa
ne lei, îndeosebi prin 
montarea și punerea în 
funcțiune a unor noi 
complexe mecanizate de 
abataj la minele Uricani, 
Lupeni, Petrila și Live- 
zeni. Rețin, însă, atenția 
restanțele importante de 
peste 1000 metri, ce se

„Tribura democrație?1

La sfat cu cetățeni din cartierul 
viitorului centru civic al o/asilui 

Lupeni
Prin dialogul „Tribuna 

democrației", la Lupeni s-a 
trecut la organizarea unor 
întîlniri permanente, di
recte, de la om la om în
tre cetățenii din cartiere 
și cadrele de conducere de 
la nivelul organului oră
șenesc. Un astfel de dia
log, a fost organizat zilele 
trecute de către secretaria
tul comitetului orășenesc 
de partid, in noul local al 
Liceului chimic nr. 2, din 
noul cartier Bărbăteni, 
cartier în care se contu
rează cu pași repezi noul 
centru civic al orașului.

Primarul orașului, tova
rășul Horea Toma, a făcut 
o succintă prezentare a 
frumoasei perspective de 
dezvoltare socială și urba
nistică ce se conturează în 
această parte a orașului. 
Pînă în anul 1990, în noul 
centru civic se vor cons
trui pentru minerii și oa
menii muncii 6000 de noi 
apartamente, un cinemato
graf, o casă de cultură, un 
spital și policlinică, noi 
magazine și spații comer

înregistrează la lucrări
le miniere de deschideri 
și geologice, în special la 
minele Lonea, Uricani, 
Petrila, Dîlja și a căror 
recuperare este necesară 
pentru a se asigura linia 
de front de abataj în 
viitoarele capacități de 
producție din subteran. 
Tot la unitățile C.M.V.J., 
datorită neasigurării con
dițiilor de montaj la noi
le complexe mecanizate 
sosite la I.M. Bărbăteni, 
I. M. Livezeni și I. M. 
Petrila s-a creat un im
portant stoc de utilaje.

O altă unitate econo
mică la care este prevă
zută realizarea unor im
portante lucrări de dez
voltare și modernizare a 
capacităților de produc

ciale. o bază de agrement, 
o moară și fabrică de pa
nificație, o piață agroali- 
mentară, un complex al 
cooperației meșteșugărești. 
Din anul 1983, va începe 
construcția noii gări p‘e 
platforma actualei gări din 
Bărbăteni, iar la intrarea 
dinspre Uricani, în noul 
cartier, o stație de benzi
nă și atelier „service". Prin 
construirea vastei rețele 
de obiective economice, so- 
cial-culturale și edilitare, 
pînă în anul 1990, se esti
mează ca populația orașu
lui Lupeni să depășească 
40 000 de locuitori, iar Lu- 
peniul va deveni una din
tre cele mai frumoase a- 
șezări minerești din Valea 
jiului.

Pentru' toate aceste în
noiri șl înfăptuiri, parti
dul și’statul nostru, inves
tește sume enorme de bani, 
pentru ca munca și viața 
să ne fie tot mai prosperă

Avram MICA

iCenlinuare in pag. a i-a)

ție, I.F.A. Vîscoza Lu
peni. înregistrează o res
tanță de 24 milioane de 
lei la lucrările programa
te, datorată în primul 
rînd organizării necores
punzătoare a activității 
pe șantier de către an
treprenorul general al lu- 

.crării T.C. Ind. Craiova.
La întreprinderea de u- 
tilaj minier Petroșani ne- 
realizările la totalul in
vestițiilor sînt de 2,3 mi
lioane, continuînd să e- 
xiste și o serie de res
tanțe ia construcții-mon- 
taj. La lucrările de ter- 
moficare a localităților 
Văii Jiului se înregistrea
ză de la începutul anu
lui restanțe de 18 milioa-

iContinuart In pag. a 2-a
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EXPUNE»
In cadrul dezbateri

lor desfășurate cu pri
lejul pregătirii propa
gandiștilor, prut „‘surul 
Ovidiu Popescu, lector 
a< t omite.ului județean 
de parlid a pre 
Ia Peirușani, zilele 
cule, expunerea 

ma : „Educația 
rialist-șli nț.iică 
selor, înda.ur re 
tică și morală funda
mentală a organelor și 
organ.zațiiio- de partid. 
Caracterul anacronic al 
manifestărilor mistico- 
religioase în epoca ma
rilor cuceriri ale revo
luției tehnico-■■•tiințl ilee, 
a afirmării poporului 

aent al 
valorilor mate- 
și

.z..iuai 
tre

cu ce- 
inate- 

a roa- 
poli-

afirmării 
ca făuritor con; 
tuturor 
riale 
Despre 
P.C.R., 
său general, 
Nicolae Ceaușescu, 
îmbogățirea teoriei 
practicii construcției 
socialiste a vorbit lec
torii) universitar Au
rei Suciu de Ia Insti
tuții de mine. Proble
matica noii calități în 
activitatea economico- 
socială a fost prezen
tată de dr. în econo
mie, Zoltan Kiraly, din 
cadrul C.M.V.J.

■piri fuale". 
contribuția 

a secretarului 
tovară-ui 

la 
Și

„ Tribuna democrației
(Urmare din pag. I)

și îmbelșugată. Iată de ce 
— s-a arătat in cadrul „Tri
bunei democrației" — noi, 
oamenii muncii din Lupeni 
în' calitate de proprietari, 
producători și beneficiari, 
avem datoria să punem u- 
mărul și sufletul în măsu
ra posibilităților și să’ dăm 
o mină de ajutor la cons
trucția acestor obiective, 
dar mai ales, avem dato
ria să le păstrăm și îngri
jim, ca pe un bun obștesc 
de mare preț.

Este cunoscut faptul că. 
noul cartier din zona Băr- 
băteniului s-a. Conturat în- 
tr-un timp mai scurt im
pus de dezvoltarea extrac
ției de cărbune în partea 
estică a orașului, iar blo
curile sînt ridicate în tem
po 
19 
din 
tat
că în activitatea construc
torilor se manifestă o serie 
de carențe, de neajunsuri. 
Aceste carențe se 
la slaba execuție a 
lucrări, la calitatea 
respunzătoare a
ilor sanitare, electrice, 
menajărilor interioare 
exterioare la apartamente

rapid, la ele lucrînd 
șantiere de construcții 
țară. In dialogul pur- 
cu cetățenii a rezultat

referă 
unor 

neco-
instalați- 

a- 
și

și fațade,, dar și la indis
ciplina unor locatari c 
încă nu s-au integrat 
exigențele colectivii 
corn ițind neglijențe în fo
losirea spațiului locativ și 
a dotărilor cd'lli.ire. tu 
fost formulate propuneri 

i -L.', .StO — I ‘ .■■; --
pentru remedierea lipsuri
lor. prupuneri care au fost 
reținute de secretariatul 
comitetului orășenesc. . In 
intervențiile lor, cetățenii 
și-au exprimat hotl.rîrea 
de a sprijini organele lo
cale competente de a mo
biliza aportul locatarilor 
din noile blocuri în vede
rea lichidării tuturor nea
junsurilor.

Mai mulți pârtieipanți la 
rodnicul dialog prilejuit 
de „Tribuna democrației" 
printre care, Petru Sălcea- 
nu, Mircea Mătăsăreanu, 

i :. : ■. T. ., . I is u,
Ștefan Szabo, membri 
asociația de locatari, 
ponsabili de scări, 
angajat să mobilizeze 
cetățenii de a participa cu 
sprijin concret , la. remedie
rea unor defecțiuni din

. blocuri, la amenajările ex- 
amenajări ce 

pe străzi,
etc., pentru 

înfrumusețare a 
in care locuiesc.

terioare, 
cer făcute 
zone verzi 
continua 
cartierului

Intensificarea, ritmului 
de lucru pe șantiere — 

cerința a finalizării 
investițiilor

'Urmare di/i pag. 1/

aeestoi «a sa

în 
res- 
s-au 
toți

se
alei,

Sub directa coordo
nare a medicului Vir
gil Martin șeful labo
ratorului de recoltare 

conservare a sînge- 
din Petroșani, ana- 

i șf controlul sînge- 
reeoltat se fac ca 
mai mare atenție

și ( 
lui 
liza 
lui 
cea 
și competență profesio
nală.

Qest umanitar

La baza îndeplinirii 
producției fizice și fflete 

MECANIZAREA COMPLEXĂ
(Urmare din pag. I)

ne lei, fiind necesară in
tensificarea ritmului lu
crărilor de izolare a con- 

x ductei magistrale și 
transformare a unora 
centralele termice.

Intre obiectivele 
merciale, magazinul 
versal și complexul 
alimentație publică 
Petroșani au termene 
punere în funcțiune 
luna decembrie a.c., i 
analiza stadiilor de exe
cuție indică importante 
restanțe ce fac necesară 
intensificarea lucrărilor.
Tot cu termene de 
nere în funcțiune în 
cest an, instalațiile 
telescaun Straja și tele- 
schi din Paring, înregis
trează un ritm de execu
ție necorespunzător, 
condițiile de 
determina în 
mestrul IV 
lucrărilor.

Intre obiectivele cele 
mai importante al căror 
stadiu actual de ^ecuție 
nu asigură respectarea 
termenelor de punere In 
funcțiune prevăzute ini
țial, mai pot fi menționa
te noile capacități de la 
Preparația cărbunelui Pe
trila, baza de producție 
a betoanelor pentru 
I.C.M.M., cantina-restau- 
rant de la Vulcan și 
complexul de alimentație 
publică Lupeni.

Desigur, analiza activi
tății desfășurate în acest 
an în domeniul activită
ții de investiții consem
nează și o serie 
zultate bune, între

de 
din

co- 
uni- 

de 
din 

> de 
în 

însă

pu- 
a- 
de

iar 
vor 
tri-

climă 
cursul 
întreruperea

de re-

noile capacități de pro
ducție puse în funcțiune 
la majoritatea unităților 
miniere, creșterea ritmu
lui de execuție, care pre
figurează apropiata pu
nere în funcțiune a în
treprinderii de produse 
electrotehnice * Petroșani, 
extinderea laboratorului 
de produse- zaharoase 
Petrila, darea în folosin
ță a școlii, cu 24: de clase 
la Lupeni a cinematogra
fului din Uricani și a 
noii tipografii din Petro
șani. Aceste realizări con
firmă potențialul tehnic 
și uman existent pe șan
tierele I.C.M.M., ale 
Grupului de șantiere 
T.C.H. și celelalte unități 
de construcții care 
desfășoară activitatea 
Valea Jiului și care
trebui integrai ya-ldriiăcat 
în aceste zile în. care 
condițiile de lucru se 
mențin deosebit de favo
rabile.. Utilizarea optimă 
a forței de muncă și 
dotării tehnice din 
tiere, 
punctelor 
materiale, 
sistenței 
mai strînsa colaborare 
unitățile beneficiare cons
tituie doar cîteva din 
măsurile cu caracter teh- 
nico-organizatorice a 
ror aplicare 
poate contribui 
tă perioadă la 
carea ritmului 
la obiectivele de investi
ții, la crearea condițiilor 
pentru punerea în func
țiune la 
cităților 
dotărilor
(B. M.).

La sfîrșitul săptămînii 
trecute o muncitoare la 
I. M. Livezeni a suferit 
un accident în urma, că
ruia a pierdut o 
cantitate de sînge. 
transfuzie,, sîngele pierdut 
se cerea înlocuit 
mai. scurt timp, pentru ca 
viața ei să poală fi sal
vată. lată, de ce,. C. A.,, so
țul femeii aflate în. peri
col, om al muncii tot la 
1. M... Livezeni', a cerut 
sprijinul ortacilor săi și
colegilor de muncă ai
soției pentru a oferi strop 
din seva vieții lor care 
să salveze o viață de om. 
In aceeași zi și în zilele

mare
Prin

în cel

deurmătoare peste 30 
oameni ai muncii de la 
I.. M. Livezeni s-au prezen
tat pentru a dona sînge 
în vederea salvării vieții 
unei tovarășe de muncă. 
Printre primii s-au numă
rat Alecu Armeano, Con
stantin Buzamăt, Dumitru 
Pop, Castel Firianu, Dumi
tru Leon, Mihai Racoviță, 
Constantin Timofte, Pe- 
trică Tătaru și alții.

Astfel datorită 
profund umanitar 
oameni de 
salvată o 
Felicitări !

suflet 
viață

gestului 
al unor 
a fost 
de om.

șt- NEMECSEK

tismente, 2,1 lei pe tonă 
la energie și 2,01 lei pe to
nă la. diverse materiale. 
Dacă tot este vorba de 
sectoare, o remarcă criti
că trebuie făcută pentru 
sectoarele II și III, care 
nu s-au încadrat în. consu
murile specifice la lemn 
de mină, energie și alte 
materiale.

In realizarea producției 
nete trebuie menționat că, 
pe lîngă rezultatele bune 
înregistrate pe întreprinde
re, în unele brigăzi și sec
toare au existat 
anumite deficiențe 
au influențat, 
cuantumul' 
Pentru înlăturarea neajun
surilor și valorificarea re
zervelor — privind spori
rea producției-fizice și ne
te — de care dispune co
lectivul nostru, comitetul 
de partid, conducerea mi
nei și-au propus să inten
sifice munca politică de la 
om la om, să inițieze ac
țiuni de informare și pre
gătire a personalului pe

totuși 
care 

nefavorabil, 
realizărilor.

linie politică, tehnică și e- 
conomică. Avem în vede
re în continuare să orga
nizam mai multe dezbateri 
pe tema însușirii noilor 
tehnologii de extracție, a 
ridicării performanțelor 
unor utilaje, a economisi
rii de materii prime și ma
teriale. Preocupări însem
nate avem și în direcția 
scurtării ciclului de in- 
troducere-montare a com
plexelor mecanizate, de a- 
similare a unor 
de recuperare a 
tități mai mari 
și subansamble.

Iată, așadar, doar câteva 
din coordonatele preocupă
rilor colectivului nostru 
pe linia îndeplinirii pro
ducției nete și fizice. De
sigur, posibilitățile pentru 
realizări mai substanția
le nu au fost nici pe de
parte epuizate. Oamenii 
muncii din colectivul nos
tru s-au angajat plenar, de 
a nu precupeți nici un e- 
fort pentru a spori eficien
ța la toate locurile de 
muncă, pentru a da patriei 
tot mai mult cărbune.

noi piese, 
unor can- 
de repere

Colectiva! sectorului SI al I. M. Paroșeni are capacitatea 
să înviigă dificultățile de moment

de cărbuna
ihi 
irr 
va

U'inure din pay I

a
șan- 

aprovizjonarea 
de lucru 
asigurarea 
tehnice și

cu 
a- 
cît 
cu.

ca
ri guroasă 
în. aceas- 
intensifi- 
de lucru

termen a capa- 
de producție și 

social-cultuxale.

acțiune concrete' inițiate 
și urmate pentru depăși
rea situației prin valori
ficarea tuturor resurse
lor interne de care se 
dispune pentru ridicarea 
la plan a producției zil
nice. De la minerii șefi 
de schimb Constantin 
Toma și Mihai Tucaciuc, 
membrii formațiilor de 
pregătiri conduse de loan 
Istrate și Geza Kalman, 
am putut reține eforturi
le care le depun aceste 
două brigăzi pentru con
turarea cît mai grabnică 
a unui nou panou de ex
ploatare, nr. 5, dih blo
cul II, în vederea dotării 
sale cu un complex me
canizat de susținere. Tre
buie precizat însă că am
bele formații nu aveau 
sarcinile proprii realiza
te, între cauzele subiec
tive invocate aflîndu-se 
slaba organizare a apro-

vizionării cu materiale și, 
legat de absența de 
lucru a unor 
sarea diluată 
lor cu forța 
Capacitatea 
de producție
— abatajul frontal meca
nizat din panoul 3, bri
gada Nicolae Andrașic — 
producea, de asemenea, 
sub plan. Abatajul es
te străbătut de o falie 
iar in plus se înregistrea
ză stagnări pe fluxul de 
evacuare din cauza unor 
presiuni excesive apărute 
ca urmare a exploatării 
prin metoda în avans a 
panoului de la „intrarea" 
în bloc.

Eliminarea unor astfel 
de neajunsuri se cere so
luționată cît mai repede 
cu putință, pentru ca și 
sectorul II al I.M. Paro- 
șeni să-și aducă pe de
plin contribuția la creș
terea realizărilor minei.

la 
ortaci, pla- 
a fronturi- 
de muncă, 

principală 
a sectorului

De Ia su&ingmerul Ion 
Botezatu, care răspunde 
de activitatea de între
ținere a lucrărilor din 
sector, am reținut apre
cierea că prin concentra
rea unor formații de lu
cru pentru reprofilarea 

de galerii, condițiile de 
aprovizionare materială 
și evacuarea cărbunelui 
se vor îmbunătăți. Ingi
nerul Remus Becuș, ad
junctul șefului de sector 
ne-a prezentat diagra
mele de lucru pentru e- 

. 5
me-
Dă- 
cu-

chiparea panoului nr. 
cu un nou complex i 
canizat. 
buleanu 
noscut 
pentru creșterea cu 
ml a liniei de front 
abatajul brigăzii conduse 
de Nlcolae Brutu, pre
cum și pentru pregătirea 
unei noi capacități de 
extracție — 40 ml lungi-

Inginerul 
ne-a făcut 
că se lucrează.

10 
în

me de front — în panoul 
9 din stratul 5.

Toate aceste măsuri teh- 
nico-organizatorice evi
dențiază efortul depus 
de colectiv pentru depă
șirea impasului în care se 
află la această oră. sec
torul II al I.M. Paroșeni, 
sector, așa cum spuneam, 
cu realizări pozitive în 
prima parte a anului. 
Precizînd că prin nerea- 
lizările sale sectorul II 
determină minusul. între
prinderii. se desprinde 
clar concluzia că pentru 
înlăturarea "cauzelor e- 
xistente, trebuie acționat, 
ferm și eficient, pe un 
front comun, din partea 
organizatorilor extrac
ției din sector și pe în
treprindere, cerîndji-se 
colectivului din sector e- 
forturi în plus pentru 
ridicarea realizărilor la 
cota planului.

© DfN FOAIA volantă I editată recent de conduce
rea minei Lupeni reține a- 

Itenția răspunsul ferm al 
unor . s /"Li rep: 
tanți ai colectivului la J chemarea de a extrage tot 
mai mult cărbune din aba
tajele mecanizate. Foaia 
volantă mai cuprinde nu
meroase aspecte din viața 
economică a acestei mari 
hitreprinderi carbonifere.

$ SURPRINȘI de apelul 
tăcut pentru executarea 
unor reparații la magazine- 

alimentare din Petrila, 
ucrătorii sectorului E.G.C.L. 
n frunte cu 

.or, au dat 
e unităților 
.ras, „obosiți 
făcut". Așteptăm, totuși, în
crezători începerea repara
țiilor—

pârilor unor buni gospo
dari de a menține curată 
și proaspătă fața orașului.

marcheze acest inegalabil 
eveniment.

șeful de sec- 
cîteva tîrcoa- 
apoi s-au re

de efortul

• IN VULCAN, capătă 
o nouă culoare fațadele 
multor blocuri, situate pe 
principala arteră de circu
lație, ca urmare a preocu-

$ AU LIPSIT din școli
le și așezămintele cultura
le ale municipiului, ma
nifestările de popularizare 
a creației enesciehe, în zi
lele cînd a IX-a ediție a 
festivalului internațional 
dedicat marelui compozitor 
a stîrnit un mare răsunet. 
Singura, Școala de muzică 
din Petroșani a avut 
vedere ca deschiderea 
nului de învățămînt

în
a-
să

® UN COLECTIV în
treprinzător pentru apro
vizionarea de sezon și pen
tru perioada de iarnă este 
și cel al cantinei I.M, Lo- 
nea. Responsabilul Sabin 
Bunescu și magazionerul 
Ion Prescure sînt apre- 
ciați pentru strădaniile de 
a umple din timp, cu cele 
necesare, cămările acestei 
cantine.

gătiri pentru buna reușită 
a acțiunilor gospodărești 
cu cetățenii, prevăzute 
pentru duminică, 4 octom
brie. încă din aceste zile 
cetățenii, mobilizați de de- 
putați, asigură transportul 
materialelor necesare unor 
lucrări de reparații și
menajări, în cadrul pre
gătirilor de iarnă, la care 
vor lua parte în ultima zi 
a săptămînii.

a-

cii din CIuj-Napoca între- y 
prinde un turneu în Valea 
Jiului. Au fost prezentate I 
spectacole în Petrila, Vul- | 
can și Petroșani, 
tăzi, orchestra va 
prezentă pe scenele 
sei de cultură din Uricani 
(ora 17) și clubului mun
citoresc din Lupeni (ora 20).

Rubrică realizată de 
I. MUSTAȚA

Vul-
As- 

fi 
ca-

• DIN BANIȚA, a- 
flăm că se fac intense pre-

Q ORCHESTRA de mu
zică populară a Filarmoni-
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MUNCĂ S TINEREȚE S9 RĂSPUNDERE

In activitatea economico-socialA

1
*
*

munci 
in 

unitâ- 
Vafea 
tinerii

Organizației municipale 
a Uniunii Tinerelului Co
munist ii revin in acest an 
sarcini deosebite in reali
zarea exemplară a planu
lui de producție, ceea ce 
presupune din partea acti
vului de U.T.C. desfășura
rea unei susținute 
politico-organizatori ce 
rindul tinerilor de la 
țile economice din 
Jiului, lată de ce 
sînt indrumați și mobilizați 
să-și concentreze in perma
nență energiile și preocu
pările în direcția sporirii 
producției de cărbune, a 
generalizării în toate orga
nizațiile de bază, la toate 
locurile de muncă, a expe
rienței bune dobindite in 
activitatea productivă. Ca 
să ilustrăm cîteva din ac
țiunile tineretului trebuie 
să apelăm la graiul cifre
lor. Astfel, în perioada care 
a trecut din acest an orga
nizația noastră de tineret 
a realizat peste 1 315 000 
lei la economii finanțate și 
30 000 000 lei la economii 
nefinanțate.

Paralel cu activitatea de 
producție, tinerii din între
prinderile miniere din Va
lea Jiului au organizat nu
meroase acțiuni privind re
cuperarea și recondiționa- 
rea unor piese și suban-

bănci- 
tineri 
să se 

dintre aceștia a-

La comitetul U.T.C. 
al minei Lupeni, ute
ciștii stabilesc noi ac
țiuni de muncă p-.itrio-

Ziua la mină
seara la școală

îVul-

I
I
i
I
I
I
I

• •

I
I

pen- 
ri ridul 

Aceleași

ti- 
Ru

I
w

I
I

Liceul industrial 
can. Sintem „prezenți" in 
cabinetul de mașini și 
utilaje, alături de alți 40 
de elevi seraliști ai cla
sei a XlII-a. Aici învață 
tineri care lucrează la în
treprinderile miniere Vul
can, Paroșeni, Aninoasa, 
Uricani, preparația Co
rcești etc. Începe ora de 
mașini și utilaj minier. 
Profesorul Aurel Buliga 
in fața citorva machete 
in stare de funcționare, 
explică elevilor, care in 
ciuda oboselii de Ia mi
nă sint „numai ochi și u- 

rechi". In pauză facem cu
noștință cu cîțiva tineri 
care ziua sint la mină, 
iar seara la școală. Dacă 
■e greu sau ușor vom afla 
din spusele interlocutori
lor noștri.

„Lucrez in brigada lui 
Traian Borșa de la mina 
Vulcan, brigadă care iși 
realizează zilnic prelimi
narul. Sint in ultimul an 
de liceu, vreau să devin 
un bun specialist minier. 
Pentru aceasta după liceu 
voi urma cursurile 
Mutului de mine din 
troșani. Nu e ușor 
muncești și să înveți, 
trebuie, este necesar, pen
tru viitorul nostru". 
(Gheorghe GoiaL 

Ins-
Pe- 

să 
dar

I

Pagină realizată de 
CONSTANTIN GRAURE 

Foto : Șt. NEMECSEK

de trans- 
și au co- 
100 tone

I

C. BUZESCU

I.T.Lricani
ÎONESCU, 
r.A.

in imagine» oră de 
re la Liceul industrial

mașini și instalații minie- 
Vulcan.

MAIilANA Dl i.RAVA, 
Petroșani

LATUȘ,
Preparația Peirila

de 
miniere 

Paroșeni, 
Merită,

samble, c-lectarea de fier 
vechi. In acest sens s-au 
evidențiat in med deosebit 
organizațiile de U.T.C.
la întreprinderile 
Vulcan, Lupeni, 
Lenea și Uricani.
de asemenea, consemnate 
și acțiunile organizate de 
tineret în sprijinul produc
ției la descongestionarea 
galeriilor de materiale, la 
aprovizionarea locurilor de 
muncă cu lemn de mină, 
la montarea de coloane 
de aer sau apă în subte
ran, precum și cele edili- 
tar-gospodărești, privind în
frumusețarea incintelor în
treprinderilor și instituțiilor. 
Merită a fi consemnat fap
tul că noi am îndrumat și 
sprijinit comitetele U.T.C. 
din întreprinderi în organi
zarea timpului liber al ti
nerilor, în organizarea de 
excursii și seri cultural-edu
cative și distractive.

Pentru realizarea obiecti
velor stabilite de Congresul 
al Xll-lea 
lui, de 
Xl-lea al

al partidu- 
Congresul al 
U.T.C. și a 

sporirii producției de căr
bune, comitetele municipal 
și orășenești, birourile or
ganizațiilor de bază ale 
U.T.C. trebuie să-și inten
sifice munca de la om la 
om, să-și îmbunătățească

școa
la

noștințele . de la 
lă îmi sint necesare 
locul de muncă, acolo la 
Uricani, pentru întreți
nerea și repararea uti
lajelor" (loan Vreme).

Ani intîlnit, în 
le liceului, mulți 
dornici să învețe, 
afirme; "
mințim pe Nicolae 
bromir, electrician, 
ani, căsătorit, care 
mărturisea : „învăț 
tru a învăța la i 
meu pe alții", 
opinii le au și colegii săi 
loan Gordeanu, Gheorghe 
Herdean, Dumitru lorda- 
che și mulți alții care se 
afirmă atit în muncă la 
mină, cit și la școa
lă prin notele bune obți
nute.

Am întilnit la Vulcan o 
clasă de tineri, conștienți 
pricepuți și harnici, atit 
in producție cit și la 
școală, exemple demne de 
urmat Ei și alți zeci, su
te, chiar mii de tineri ca
re muncesc, trăiesc și în
vață în Valea Jiului, par
ticipă efectiv la înfăptui
rea exemplară a sarcini
lor de plan. Ei sînt pilde 
de vrednicie, omenie 
tinerețe. Cinste lor !

I

și metodele de lu
cru. Numai așa se asigură 
reușita mobilizării 
tinerilor la înfăptuirea 

a sarcinilor
Cu toate 

obținute

tuturor 
e- 

xemplară a sarcinilor de 
plan. Cu toate rezultatele 
bune obținute de cele 
peste 430 de organ zații de 
tineret, trebuie să spun că 
mai avem în unitățile eco
nomice din Vale tineri care 
nu se încadrează in disci
plina de producție și a 
muncii", avem însemnate 
rezerve și în ceea ce pri
vește valorificarea supe- 

■ rioară a materiilor prime, 
economisirea materialelor- 
și energiei, stimularea în 
rindul acestora a spiritului 
gospodăresc.

Preocupîndu-ne in con
tinuare de pregătirea și 
desfășurarea în bune con
diții a învățămintului poli
tico-ideologic, a discuțiilor 
individuale cu tinerii, vom 
reuși fără îndoială, să mo
bilizăm mai mult tinerii 
realizarea sarcinilor 
plan, să asigurăm un 
vel mai înalt, un plus 
eficiență întregii activități 
politice și economice des
fășurate în municipiu de 
organizația revoluționară 
a tineretului.

Icn CÂRĂIMĂNEANU, 
prim-secretar al Comitetujui 

municipal U.T.C. J

în 
de 
ni- 
de

BILANȚ
® Tinerii din cadrul 

organizației ur. 5 de la 
preparația Petrila au 
executat reparația ca
pitală a elevatorii ui de 
respălare de 0—3 mm. 
lucrare care a fost ter
minată 
înainte de 
planificat.

cu cinci zile 
termenul

© Acțiunile între
prinse in această lună 
de uteciștii din Uricani 
s-au soldat cu recupe
rarea a peste 100 bu
căți armături de mină, 
300 bucăți grinzi, peste 
G00 ml lanț 
portor TR, 3 
lectal peste 
fier vechi.

Deși peste 80 la
I.U.M. Petroșani este 
cea mai bună calitate.

Organizatia U.T.C 
în îmbunătățirea activității

factor esențial
productive

In acest an, organiza
ția de tineret de la meca
nică 1 al I.U.M.P. și-a 
dreptat atenția spre 
bunătățirea 
duselor, 
și 
rea

in- 
îm- 

pro- 
ordinii 
utiliza

ta 
de randamente 
și spre folosi- 

integrală a timpu-

calității 
întărirea 

disciplinei, 
mașinilor-unelte 

maxim 
precum 
rea 
lui de lucru. Aceste pro
bleme au făcut, de fapt, 
și tema adunărilor gene
rale de U.T.C. Din orga
nizația U.T.C. mecanică 
I fac parte 60 de tineri. 
Mulți dintre urmează

e drept, puțini la 
care nu 
și fel de 
retrograde.

convine

In întreprinderile 
tituțiile din Valea 
lucrează sute de 
tineri care Iși 
treaga capacitate 
cepere în interesul 
ducției. Păcat însă că pe 
lingă aceștia, mai sînt și 
tineri, 
număr, 
au fel 
niciri 
nu le 
altora le este lene 
șine să muncească 
taj, la strung sau 
pararea

și i ns-
Jiului 
tineri, 

pun in
și pri- 

pro-

muncesc, 
îndelet- 
Unora, 

meseria, 
> sau ru- 
i în aba- 
i la pre- 

cărbunelui. Nu 
muncesc pentru că sînt to
lerați, trăiesc pentru că 
sustrag bunurile
noastre, societă-

-

sută din personalul noii secții de asimi.ări din cadrul 
foarte tînăr, lucrările și piesele executate aici sînt de

seral, 
secția 
bine 

profe- 
tineri ca Mircea 

Lucia Ungur, Ma- 
Sovaga, Andrei Peti,

și cursurile liceului 
Pot spune că în 
noastră sînt tineri 
pregătiți politic și 
sional, tineri ca 
Călin, 
riana
Vladimir Levinsclii, Cons
tantin Gurcă, care își în
deplinesc exemplar sarci
nile de producție, partici
pă efectiv la toate acțiuni
le organizate.

Discuțiile individuale 
purtate cu uteciștii, sarci
nile concrete încredințate 
precum -epartizarea
mebrilor organi- 

Unii mancesc, alții»»»
ții. Așa este cazul 
nerilor Constantin 
su, Mircea Lucan. Ioan I- 
lie, Nicolae Bralurt și 
Ion Sava, condamnați la 
cîte 4—5 ani închisoare, 
a tinerilor Virgil Zoltan, 
Alexie Lăcătușu, Neculai 
Pavel, Mircea Tulceanu, 
Ion Proca, Eugen Petrică 
de la l.M. Livezeni, care 
consumă alcool în timpul 
serviciului și prin parcuri, 
care în loc să mun
cească și să trăiască în 
mod' cinstit, ca marea 

zațiilor de bază pe schim
buri de producție au con
dus la îmbunătățirea acti
vității desfășurate de ti
nerii din secția noastră.

Cu toate realizările bu
ne obținute pînă în pre
zent trebuie să spun că 
noi avem încă multe re
zerve spre care b.o.b și-a 
îndreptat în acest trimes
tru atenția. Ne preocupăm 
de valorificarea superii ară 
a metalului, de reducerea 
coeficientului de rebut, de 
întărirea ordinii și disci- 
plin -i pentru că mai a- 
vem tineri ca Dorel Daj, 
Viorel Molodeț și Cons
tantin Simion care ne 
mai crează probleme, dar 
ne vom ocupa mai mult 
de ei pentru a-i îndrep
ta.

Organizația noastră de 
tineret este ferm hotărî- 
tă să-și îndeplinească e- 
xemplar sarcinile de plan, 
să-și aducă o contribuție 
substanțială ia înfăptui
rea programului de meca
nizare a Văii Jiului, pro
gram inițiat de conduce
rea de partid și de stat.

Eugen ARAIU 
secretar al organizației- 

U.T.C. mecanică I, I.U.M.P.

majoritate a • 
țara noastră 
deletniciri.

Considerăm 
zația U.T.C., 
neri ar trebui 
dine împotriva 
debusolați in 
toți aceștia să-i 
înțeleagă că pîine fără 
muncă nu se poate, că și 
ei trebuie să-și îndrepte 
pașii în viață pe drumul 
muncii, al cinstei al dem
nității si echității.

M. PĂTIiASCU

tinerilor din 
au alte in-

că organ 1- 
ceilalți ti

să ia jititu- 
acestor inși 
viață, pe • 

facem să 
pîine 
poate.
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Din activitatea membrilor delegației române 
ia sesiunea Adunării Generale a O.N.U.»

NAȚIUNILE UNITE 29 
(Agerpres). — Corespon

dență de ia Romulus Ca
ples; u ; Șeful delegației 
române la cea de-a 36-a 
sesiune a Adunării Ge
nerale O.N.U., ștefan An
drei, ministrul afacerilor 
externe, s-a intîlnit cu Is- 
mat Kittani (Irak), pre
ședintele a tualei sesiuni. 
Cu acest prilej s-a expri
mat satisfacția fața de re
lațiile toarte bune româ- 
no-irakiene și dorința 
dezvol: rii lor în continua
re în .diferite domenii de 
activitate.
. Au test abordate, tot
odată, problemele inter
naționale majore aflate pe 
ordinea de zi a sesiunii 
și, în mod deosebit, situa
ția din Orientul Mijlociu 
Și cea din Namibia ea și 
aspecte! - i gate de nece
sitate,! înlăturării subdez
voltării și cerința edifi
cării noii ordini economi
ce internaționale, inclusiv 
problema stabilirii unui 
nivel rațional al dobînzi- 
ior.

Ministrul de -externe 
rom -n a avut, de aseme
nea, mtilniri cu vice- 
prim-ministrul și ministrul 

afacerilor externe al Si
riei, Abdel Halim Khad- 
dam, și cu miniștrii de ex
terne ai Turciei, liter 
Turkmen, Tunisiei, Beju 
Caid Essebisi, Afganista
nului, Shall Mohammad 
Dost. Au fost discutate 
stadiul actual și perspec
tivele de extindere în con
tinuare a relațiilor pe 
plan bilateral, ca și pro
bleme actuale aflate în a- 
tenția participanților la 
sesiunea Adunării Gene
rale a O.N.U.

★
NAȚIUNILE UNITE 29 

(Agerpres). — Corespon
dență de la Romulus. Căp- 
lescu : Președintele Comi
tetului consultativ al 
O. N. U. pentru Anul 
internațional al tinere
tului, tovarășul Nicu 
Ceaușescu, secretar al C.C. 
al U.T.C., membru al de
legației române la actuala 
sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U., a avut o în- 
tîlnire de lucru consacrată 
examinării de către Adu
narea Generală a puncte
lor privind tineretul a- 
flate pe ordinea de zi a 
sesiunii. La întîlnire au 
luat parte Declan O’Dono- 

van (Irlanda), președintele 
Comitetului pentru proble
me sociale, umanitare și 
culturale, Emilia Castro de 
•Barish, ambasador al 
Costa Ricăi la O.N.U., și 
Dordana Masmoudi, di
rector- în Ministerul pentru 
problemele Tineretului și 
Sportului din Tunisia, vice
președinți ai Comitetului, 
precum și alți membri ai 
Biroului Comitetului și ai 
Biroului Comitetului con
sultativ al O.N.U. pentru 
Anul internațional al ti
neretului.

S-a procedat la un 
schimb de opinii cu pri
vire la înfăptuirea reco
mandărilor Comitetului 
consultativ privind pregă
tirea și marcarea Anului 
internațional al tineretului. 
S-au reliefat varietatea și 
amploarea măsurilor și ac
tivităților cuprinse în pro
gramul elaborat de Comi
tetul consultativ în pers
pectiva Anului internațio
nal al tineretului. supus 
dezbaterii și aprobării A- 
dunării Generale a O.N.U. 
S-a evidențiat faptul că 
traducerea în viață a a- 
cestui program creează con
diții pentru intensificarea 

preocupărilor guvernelor 
față de situația, necesi
tățile și aspirațiile speci
fice ale tineretului, pentru 
extinderea cooperării inter
naționale în acest dome
niu, pentru mobilizarea ti
nerei generații în examina
rea și soluționarea proble
melor majore ale vieții in
ternaționale.

★
în cadrul vizitei pe care 

o întreprinde în S.U.A., 
tovarășul Nicu Ceaușescu, 
secretar al C.C. al U.T.C., 
secretar al Marii Adunări 
Naționale, s-a întîlnit cu 
Milton Rosenthal, președin
tele părții americane în 
Consiliul economic româno- 
american.

în discuțiile care au 
avut loc cu acest prilej 
s-a evidențiat dezvoltarea 
pe care au cunoscut-o re
lațiile economice dintre 
România și S.U.A., precum 
și posibilitățile de extinde
re și diversificare a a- 

cestora. De asemenea, s-a 
efectuat un schimb de pă
reri în unele probleme 
internaționale actuale, în
deosebi privind cooperarea 
pe plan mondial pentru 
soluționarea problemelor 
specifice ale tineretului.

Prezente
MADRID 29 (Ager

pres). La Madrid a a- 
vut loc sărbătoarea 
Partidului Comunist din 
Spania, acțiune la care 
au fost reprezentate. un 
număr însemnat de parti
de comuniste și muncito
rești de peste hotare. 
Partidul Comunist Român 
a fost reprezentat de o de
legație condusă de tovară
șul Gheorghe Tănase, 
membru al C.C. al P.C.R.

Ziarul „Scînteia" a fost 
prezent cu o expoziție 
privind realizările țării 
noastre în domeniul con
strucțiilor social-culturale. 
La deschiderea festivității, 
tovarășul Santiago Carrillo, 
secretar general al Parti
dului Comunist din Spania, 
împreună cu alți membri 
ai conducerii partidului, a 
vizitat standul ziarului 
„Scînteia", apreciind suc

cesele obținute de țara 
noastră în acest domeniu.

☆u
LONDRA 29 (Agerpres). 

Tovarășul Ion Coman, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., care 
participă la lucrările con
ferinței naționale a Parti
dului Laburist din Marea

românești
2»

Britanie, s-a întîlnit cu 
Michael Foot, liderul 
Partidului Laburist.

Cu acest prilej, a avut 
loc un schimb de mesaje 
de salut între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, și lide
rul Partidului Laburist.

In cursul convorbirii s-a 
subliniat necesitatea de
punerii de eforturi de că
tre toate statele, toate 
forțele democratice și 
progresiste pentru asigu
rarea păcii și destinderii, 
soluționarea diferendelor 
internaționale numai pe 
cale pașnică, a tratative
lor politice, pentru dezar
mare, pentru lichidarea 
gravelor decalaje dintre 
țările sărace și cele bo
gate, pentru o largă co
operare între toate națiu
nile.

De ambele părți s-a ex
primat dorința ca relațiile 
de prietenie și colaborare 
statornicite între Partidul 
Comunist Român și Parti
dul Laburist din Marea 
Britanie să se dezvolte, în 
continuare, spre folosul 
reciproc al celor două po
poare și al cauzei progre
sului. păcii și cooperării 
în Europa și in întreaga 
lume.

S O F I A (Agerpres). — 
Ca>mou>dtul de autocare 
„Rc <-rl". din Plovdiv, care 
produce anual 20 000 ma
șini. va fi supus in cursul 
actualului cincinal unui 
amplu proces de moderni
zare. La sfîrșitul progra
mului combinatul își va 
dubiu producția. Totodată 
se prev de mărirea produc
tivității muncii și îmbună
tățirea calităților tehnice 
ale mașinilor. în cadrul 
combinatului se va con
strui o fabrică de scule și 
se vor mecaniza și auto

FOTBAL, CAMPIONATUL JUDEȚEANTotbal, divizia C

fchipa poate totuși mai mult
MINE-iUL ANINOASA

— C.P.L.. SEBEȘ 0—0. 
In partida desfășurată la 
Aninoasa s-a consumat u- 
na dintre obișnuitele „dra
me" ale fotbalului, în care 
atunci cînd domini steril 
mir. ■ f?a se încă patinează 
să intre M gol, făcînd ca 
rezultatul final să fie 
împotriva realităților din 
teren. Abordînd întilnirea 
cu scopuri total diferite 
(minerii luptau pentru a 
părăs: zona fierbinte a 
clasamentului, iar adver
sarii lor urmăreau obți
nerea unui egal) cele do
uă formații n-au realizat 
un joc de o valoare teh
nică și spectaculară deo
sebit:. Gazoele în formula 
Bogheanu — Gheorghe, 
Dobrescu, Preșan, Hangan
— Tudor, Faur, Bălosu — 
Dosza. Almășan, Sătmă- 
reanu nu s-au angajat con
vingător, au părut nesiguri 
și mir;.rezători în forțele 
proprii. In aceste con
diții sarcina oaspeților 
(disciplinați și ambițioși) 
a fot mult ușurată, ata
curile haotice ale . celor 
de la Minerul fiind sto
pate cu dezinvoltură de 
portarul Stanciu, iar Mun- 
teanu și Bumbu avind în 
cîteva rînduri chiar prile
jul realizării surprizei. 
Neexprimîndu-se la nive
lul real al posibilităților 
jucătorii din Aninoasa

Știri din țările socialiste
matiza procesele de pro
ducție prin introducerea 
roboților industriali.

★
II AVANA (Agerpres). 

— în apropiere de orașul 
Camaguey din Cuba se 
construiește o mare fa
brică destinată prelucrării 
însemnatelor zăcăminte de 
gresie existente în provin
cia cu același nume, cos
tul total al investițiilor ri- 
dieîndu-se la 12 milioane 
pesos. Aici se va produce 
anual peste 15 500 de tone 
de produse din gresie, 

n-au izbîndit deplin nici 
în această confruntare. Fi
resc cauzele sînt diferite. 
In rezumat putem spune 
că pe parcursul celor 90 
de minute ale acestui meci 
s-a evidențiat lipsa unei 
tehnici simple, adaptate 
jocului în viteză, inefi- 
ciența acțiunilor de joc 
fără minge pentru menți
nerea legăturii între com
partimente, slabul randa
ment al mijlocașilor. Șutu
rile pe spațiul porții au 
fost puține, iar fazelor de 
atac Ic lipsește cursivita
tea și elementul de sur
priză. Antrenorul Gh. 
Anisie și elevii săi nu tre
buie să se lase cuprinși 
de amărăciune, ci, spor
tiv, demn, să gîndească 
căile proprii de rezolvare 
a problemelor mai mari 
sau mai mici cu care se 
confruntă. Minerul Ani
noasa poate să depășească 
timorarea specifică unei 
noi promovate, trebuie să 
scape cît mai repede de 
complexul de inferioritate 
ce-i stăpinește pe jucători. 
Valoarea fiecărui compo
nent al lotului este mult 
mai mare decît cea dove
dită în compania C.P.L.- 
ului din Sebeș, cînd a 
plăcut doar prestația lui 
Gheorghe, Hangan și Poc- 
șan.

I’rof. Teodor TRIFA 

printre care blocuri desti
nate diferitelor construcții, 
panouri și dale pentru pe
reți. plafoane sau podele.

Prima linie de producție 
va fi operațională la fine
le acestui an. iar cea de-a 
doua în cursul anului 1982. 
Această fabrică, unde lu
crările au un înalt grad 
de automatizare, este pri
ma din țară care va pu
tea produce și tuburi din 
gresie capabile să protejeze 
cablurile liniilor telefoni
ce subterane.

Gazdele au juca
MINERUL URICANI — 

I.M. BÎRCEA 2—0. Evolu
ția bună din etapa trecu
tă a echipei Minerul U-. 
ricani a fost confirmată 
duminică și în fața pro
priilor suporteri. Gazdele 
reușesc deschiderea scoru
lui în minutul 6. Pușcaș 
primește o minge în ca
reu, face câțiva pași cu 
mingea la picior șutind 
pe lîngă portar în plasă. 
Deși ocazii de a marca au, 
în prima repriză, ambele 
echipe scorul rămîne ne
schimbat.

In repriza a doua asis
tăm la o dominare' a gaz
delor care îi obligă pe 
oaspeți să se apere cu tot

Cu cîteva acțiuni nu
In partida de dumini

că susținută la Hunedoara 
între Constructorul din 
localitate și Preparatorul 
Petrila gazdele au reușit 
să se impună chiar din 
primele minute și prin 
Deca, Voicu și Vîrtan trec 
în minutele 7—10 și 20 pe 
lîngă deschiderea scoru
lui. Dar și echipa Prepa
ratorul încearcă să înscrie 
în minutele 22 și 23 prin 
Urziceanu și Siminici.uo 
dar portarul hunedorean 
Roman reține cu siguran
ță. In min. 27 Deca îns
crie și gazdele preiau con
ducerea. Oaspeții se de- 
busolează și în min. 30 
Voicu înscrie ; 2—0.

După pauză echipa pre-

ROMULO BETAN
COURT, fost președinte al 
Venezuelei, a încetat din 
viață la „Doctor’s hospital" 
din New York, ca urmare 
a complicațiilor survenite 
după o puternică congestie 
cerebrală, s-a anunțat o- 
ficial la Caracas.

NUMĂRUL orașelor din 
India care au peste un mi
lion de locuitori se ridică 
la 12. După cum relevă a- 
genția indiană de presă 
PTI, creșterea spectaculoa
să a populației urbane re
prezintă o trăsătură speci
fică a vieții social-econo- 
mice . indiene din cele 
peste trei decenii care au

din nou bine

efectivul. Echipa din Uri- 
cani obține o suită de cor- 
nere din care în min. 76 
Andraș reușește să preia 
cu capul mingea in plasă 
ridicînd scorul la 2—0. 
După acest gol oaspeții 
ies la atac dar apărarea 
gazdelor,' care a jucat bi
ne, a barat toate drumurile, 
spre poartă făcînd ca sco
rul să rămînă nemodifi
cat.

Brigada de arbitri avind 
la centru pe I. Bob și tu- 
șierii C. Purdea și E. Ca- 
nija, toți din Simeria a 
condus cu unele scăpări.

La juniori 1—1.
llie COANDRE.Ș, 

Uri câni

se înscriu goluri
părătorul încearcă să lege 
cîteva atacuri prin Simi- 
niciuc și Urziceanu dar 
apărarea gazdelor dirijată 
bine de Pop anihilează cu 
ușurință aceste acțiuni.

In min. 55 Vîrtan pri
mește o centrare de pe 
partea fundașului Cioba- 
nu și cu o splendidă lovi
tură de cap înscrie făcînd 
ca scorul să se ridice Ia 
3—0. Gazdele atacă și mai 
des poarta apărată de 
Kertesz II dar frații Li>- 
renez organizează bine a- 
părarea și evita golurile. 
Astfel partida ia sfîrșlt 
cu scorul de 3—0 în fa
voarea Constructorului.

La juniori 5—1.
Vasilo BELDIE 

trecut de la obținerea in
dependenței țării.

ÎN CADRUL unui mi
ting de masă organizat la 
Buenos Aires, reprezentan
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PETROȘANI — 7 No
iembrie: Stele de iarnă; 
Republica : Martorul
știe mai mult; Unirea : 
Avarul.

PETRILA : Vînăloa- 
rea de vulpi.

LONEA : Confidente.
ANINOASA: Ani tu- 

multuoși.
VULCAN — Lucea

fărul : Totul este dra
goste.

LUPENI — Cultural: 
Ali-Baba și cei 40 de 
hoți, I-Il; Muncitoresc: 
Fiul cel mare.

I

3
3

TV

16,00
16,05
17,05
17,15

Telex.
Teleșcoală.
Tragerea ADAS. 
Fapte de eroi ai 
muncii și vieții

Mica publicitate
VIND Moskvici 407, Pe

troșani, Aeroport, strada 
Aviatorilor bloc 36/14. (847)

STUDENT caut gazdă cu 
sau fără pensiune. Infor
mații telefon 42705. (846)

SCHIMB garsonieră con
fort I A Vulcan, Aleea 
Muncii 5 bloc E 11 sc. 1 
ap. 36 cu similar Petroșani 
zona Hermes sau Piață. In

ANUNȚ DE FAMILIE

GU ochii plini de lacrimi și cu inimile sfîșiate de 
durere Victor fiu, Marioara noră, Silvia șl Cornelia 
nepoate aducem Ia cunoștința celor ce au cunoscut-o 
că se împlineso 6 săptămâni de cînd ne-a părăsit în 
mod fulgerător șî pentru totdeauna, cea care a fost

GIRGA ANA
Nu te vom uita niciodată. (861)

ții Partidului comunist și 
ai altor formațiuni poli
tice din Argentina, precum 
și ai Confederației Generale 
a Muncii s-au pronunțat 
pentru consolidarea unită
ții de acțiune a forțelor 
democratice, progresiste ar- 
gentiniene în lupta lor 
consacrată democratizării 
vieții politice interne.

20,40
20,55

22,45

socialiste.
Tragerea pronoex- 
pres.
Gala maeștrilor. 
Omul și sănăta
tea.
Mult e dulce și 
frumoasă limba 
ce-o vorbim.., 
1001 de seri.
Telejurnal. 

Actualitatea eco
nomică.
Universul feme

ilor.
@ O înaltă școa
lă muncitorească: 
întreprinderea.
® Moment artis
tic. Tradiții popu
lare din 
șului.
Melodii 
Fotbal : 
kos Pireu — Uni
versitatea Craio
va, meci retur în 
„Cupa Campio
nilor Europeni". 
Transmisiune di
rectă de la Ate
na.
Telejuranl.

Țara Oa-

populare.
Olympia- 53

1

3

5

5

3

formații telefon 42501 Necș 
Vaier.

PIERDUT legitimație de 
serviciu p£ numele Suko 
Eva, eliberată de Prepara- 
ția Coroești. Se declară nu
lă. (849)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Biro 
Francisc, eliberată de I.M. 
Lupeni. Se dcclaTă nulă. 
(851)
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