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Rezultatele lunii septembrie—trebuie să conducă la 

Angajamente realiste, mobilizare 
exemplară pentru îndeplinirea 

integrală a prevederilor de plan
o 

de 
fi

Instantaneu de muncă din cadrul atelierului de reparații al I.R.I.U.M.P.-ului 
de la Livezeni. Echipa condusă de Ludovic Hosch, definitivează revizia a două lo
comotive de mină.

Cea mai sigură cale de realizare la
termen a noilor capacități de producție

Utilizarea eficienta a 
combinelor de înaintări

f Ancheta
săptăminii

Luna septembrie, 
lună încărcată, inițial, 
promisiuni optimiste, ar 
trebuit să aducă Văii Jiu
lui, Combinatului 
un plus de 2250 de 
la producția de 
extras. Previziunile 
miște ne veneau 
putui trimestrului 
partea unor cadre 
inginerești pentru 
soarta producției 
te de întreprinderile 
iȚere ar fi 
} .-Ocupare 
ța altora 
importante 
nirea prevederilor de plan 
și a propriilor prelimina- 
rii-angajament, ci tocmai 
din partea conducerii în
treprinderilor miniere. Cit 
de realiste au fost aceste

minier 
tone 

cărbune 
opti- 

la înce- 
III din 
tehnico- 

care 
realiza- 

mi- 
constituit o 

auxiliară în fă
cu mult mai 

decît îndepli-

promisiuni, cît de bine a 
fost cunoscut potențialul 
unor întreprinderi miniere 
de către cei cărora li s-a 
încredințat conducerea a- 
cestora o demonstrează o 
singură cifră: minus
104 341 de tone de cărbu
ne pe ansamblul combina
tului. Deși am mai spus-o 
de cîteva ori, o 
și cu această 
s-a acumulat un 
104 341 de tone 
ne într-o singură lună — 
septembrie — în condițiile 
în care pentru această pe
rioadă 7 întreprinderi mi
niere se angajau că îșî vor 
depăși planul, două că își 
vor realiza doar prevederi
le de plan și numai o sin
gură mină — Aninoasa — 
prelimina un minus de

repetăm 
ocazie ; 

minus de 
de cărbu-

8200 
dar 
să afecteze realizarea pla
nului pe ansamblul com
binatului.

Pentru a evita din capul 
locului scuza că aprecieri
le privind realizarea pla
nului pe luna septembrie 
au fost făcute cu două luni 
înainte, scuză care nu ar 
avea nici un temei (dacă 
o situație nu poate fi a- 
preciată real doar pentru 
două luni — ce putem 
spune de sarcinile de plan 
anuale sau cincinal), e- 
xemplificăm cu unele pro
misiuni făcute în pragul 
încheierii lunii septembrie 
și tot de cadre din condu
cerea unor întreprinderi

de tone 
care nu

de cărbune, 
ar fi trebuit

Continuare In nao o 2-a

I. M. Lupeni
La întreprinderea minie

ră Lupeni, a avut loc ieri 
adunarea generală a oame
nilor muncii. Reprezentan
ții colectivului celei mai 
puternice unități economice 
a municipiului, care au ra
portat cu acest prilej rea
lizarea, peste prevederile 
de la începutul anului, o 
producție de 60 000 tone 
de cărbune cocsificabil — 
au analizat și aprobat în 
spiritul înaltelor comanda
mente privind dezvoltarea 
în actualul cincinal a ex
tracției de cărbune cocsifi
cabil și energetic al țării, 
cuprinse în documentele 
Congresului al XII-lea al 
partidului, sarcinile ce re
vin întreprinderii miniere 
Lupeni din planul națio-

nai unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a României 
pe anul 1982. A fost apro
bat, totodată, programul 
unitar de măsuri politico- 
organizatorice și tehnico- 
economice menit să a- 
sigure îndeplinirea aces
tor sarcini sporite față 
de anul în curs.

Participanții la dezbateri 
au exprimat ferma lor ho- 
tărîre de a valorifica inte
gral resursele interne de 
care dispun, de a acționa 
pe cele mai eficiente căi 
politice și tehnice în ve
derea creșterii continue a 
extracției și eficienței eco
nomice, pentru a răspunde 
prin fapte de muncă vred
nice la grija permanentă 
pe care partidul 
nostru o acordă 
acestui colectiv, 
minerilor țării.

I. M. Vulcan■

al
partidului 
al II-lea 
oamenilor 

dezbătut și
sarcinile ce re-

Congresului
al

de
' al
a

și statul 
minerilor 

tuturor

Ieri, la întreprinderea 
minieră Vulcan a avut loc 
adunarea generală a re
prezentanților oamenilor 
muncii, care în lumina ho- 
tărîrilor 
XII-lea 
și celui 
Congres 
muncii, 
aprobat
vin unității din planul na
țional unic de dezvoltare 
economico-socială a 
niei, respectiv la 
ția de cărbupe ce 
realizată în anul 
adoptat programul 
de măsuri privind 
nătățirea activității 
co-organizatorice și 
nomico-sociale pentru 
sigurarea condițiilor 
realizare a planului și

Româ- 
produc- 
trebuie 

1982, a 
unitar 
îmbu- 
politi- 

eco- 
a- 
de 

an-

i.m. uricani_ £u OperatîYitate, a doua zi, 
s-a intensificat activitatea productivă

Joi, 1 octombrie, în pri
mele ore ale schimbului 
I, secretarul comitetului 
de partid al minei Uricani, 
Cornel Bololoi, împreună 
cu șeful sectorului I au 
urmărit la două locuri de 
muncă din stratul 15 acti
vitatea brigăzilor condu
se de loan Necu și Evian 
Bob. Cu o zi înainte, la 
adunarea reprezentanților 
oamenilor muncii au fost 
semnalate neajunsuri care 
au determinat încetinirea 
ritmului de lucru în eele 
două formații. Conform 
unei practici de mai mult 
timp introdusă în stilul de 
muncă al comitetului de 
partid și consiliului oa
menilor muncii, a doua 
zi după semnalarea nea
junsurilor s-a procedat cu 
atenție la analiza stărilor 
create, au fost căutate, 
împreună cu minerii, căi
le de îmbunătățire J acti
vității la abatajul fron

tal și lucrarea de pregă
tire ' din acest sector.

Tot a doua- zi, după a- 
dunarea reprezentanților, 
la alte locuri de muncă, 
conducători ai producției, 
secretari ai organizațiilor 
de partid, maiștri, ingi
neri, membri ai organului 
colectiv de conducere au 
acționat pentru a face 
cunoscute hotărîrile adop
tate cu prilejul adunării, 
pentru a transmite și ge
neraliza spiritul de res
ponsabilitate în care au 
fost stabilite măsuri pen
tru anul 1982. Intr-o dis
cuție pe această temă, di
rectorul întreprinderii, ing. 
Carol Schreter, ne-a de
clarat că la mina Uricani 
este bine înțeleasă cerin
ța ca încă din trimestrul 
iv al anului curent nive
lul realizărilor să se si
tueze cît maî aproape de 
sarcinile primelor luni din 
1982. Trimestrul IV a în
ceput a doua zi după a-

în prima zi a trimestrului IV, trimestru în care 
colectivelor întreprinderilor miniere le revin sarcini 
deosebite, pentru că, pe lingă îndeplinirea integrală a 
prevederilor de plan la producția de cărbune extras, 
trebuie să asigure și condițiile necesare realizării rit
mice a planului stabilit pentru anul 1982, redacția 
ziarului a efectuat o anchetă pe tema folosirii eficien
te a combinelor de înaintări, la două din minele cu 
cele mai mari restanțe la lucrările de pregătiri, Vul
can și Paroșeni. Redactorii care au participat la an
chetă vă prezintă aspectele intilnite.

I.M. PAROȘENI :
PIESELE DE SCHIMB PENTRU COMBINE 

O PROBLEMA SUB SEMNUL URGENȚEI
Dotarea cu mijloace de 

producție moderne, de 
mare randament, la I.M. 
Paroșeni este impresio
nantă. In abatajele mi
nei, ca urmare a înfăp-

gajamentele asumate pen
tru al doilea an al cinci
nalului calității și efici
enței, a reconfirmat dele
gații și propus candidații 
pentru conferința și con
siliul județean al oameni
lor muncii.

La adunarea generală au 
participat, de asemenea, 
membri ai organelor ju
dețean, municipal și oră
șenesc de partid, ai orga
nizațiilor de masă și obș
tești, reprezentanți ai con
ducerii combinatului minier. 
Pe marginea materialelor 
prezentate spre dezbatere 
și aprobare, au luat cu- 
vîntul : Constantin Mareș, 
Balaș Szabo. Constantin 
Popescu, Ioan Pasca, Ilie 
Chiron, loan Tirea, Ștefan 
Doicsar,
Alexandru Bușcan, 
xandru 
mitraș, 
cu.

tuirii amplului program de 
mecanizare din ultimii ani, 
există pe lingă comple
xele mecanizate, 19 com
bine de înaintare m căr
bune și 10 mașini de în
cărcat. Dintre acestea o 
combină și patru mașini 
de încărcat, după cum 
ne-a informat Emilia Șle- 
zer, de la compartimentul 
tehnic a] întreprinderii 
„sînt disponibile pentru 
C.M.V.J.“. in inventarul 
întreprinderii figurează și 
o instalație de perforat la

sectorul de investiții, unde 
se află în funcțiune și 4 
din cele 6 mașini de în
cărcat. In realitate, 
din lăudabila inițiativă 
organizației de partid 
sectorului de investiții, 
te două instalații de 
forat, care fuseseră 
te mai demult <-au 
condiționat. „Minerii 
cadrul sectorului nostru — 
ni s-a destăinuit Gheorghe 
Nițaru, secretarul b.o.b. al 
sectorului investiții — au 
îndrăgit aceste lijloaee 
moderne de perforat și 
nu se îndură să se des
partă de ele, deși piesete 
de schimb necesare între
ținerii lipsesc de mult 
timp1. Maistrul mecanic 
specialist Ștefan Pavlov- 
schi, care ține locul șefu
lui de sector, ne informa 
că pentru a asigura func
ționarea neîntreruptă 
mașinilor de încărcat 
se află în rezervă, la 
demînă, gata reparată 
trn eventualitatea că 
opri din funcțiune

însă, 
a 

a 
ai- 

per- 
casa- 

re 
din

a 
una 
în- 

pen- 
s-ar 
una

V. S. FENEȘANU
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Productivități înalte 
în abatajele Lupeniului

Tot mai numeroase sînt brigăzile de la I.M. Lu- 
peni care realizează productivități înalte atît la ex
tracția de cărbune în abataje, cît și la lucrări de pre
gătiri. Brigada condusă de Ștefan Chelmu din secto
rul 1, lucrînd cu susținere individuală, a obținut o 
productivitate de 9 tone pe post, prin organizarea ju
dicioasă a lucrului, utilizarea la capacitate a utilaje
lor și folosirea eficientă a timpului de muncă. Pe a- 
celeași •Aăi și brigada condusă de Mihai Blaga de la 
sectorul VI, formație care exploatează un complex 
mecanizat în abataj frontal, a obținut productivități 
de 15 tone pe post.

în bătălia pentru mai mult cărbune, minerii Lu
peniului sînt hotărîți să adauge în cronica întrecerii 
socialiste rezultate tot mai bune și-n ultimul trimes
tru al acestui an.

Georgel Cheses,
Ale- 

Trestian, loan Du- 
Gheorghe Davides-

dunarea oamenilor muncii 
și întregul șir de preocu
pări la care ne-am refe
rit dovedește că s-a tre
cut la lucru în mod ope
rativ, fără nici o zi de 
răgaz, acționîndu-se în 
climatul încă proaspăt, 
încărcat de răspunderea 
care a dominat dezbateri
le. Nu este întîmplătoare 
această orientare spre o- 
perativitate : însuși pro
gramul de măsuri adoptat 
pentru 1982 începe cu o 
referire de această natură, 
stabilind îndatorirea de a 
se acționa de îndată pen
tru cunoașterea sarcinilor 
ce revin fiecărui sector și 
fiecărei brigăzi, pentru 
popularizarea tuturor hotă- 
rîrilor adunării. loan Bu- 
sicescu, secretarul orga
nizației de partid din ca
drul sectorului III și Ia-

Ion MUSTAȚA

[Ctnimăre in pag. a

După o zi rodnică în abataje, după zeci de tone 
realizate peste sarcinile de plan, harnicii mineri de 
la I. M. Lupeni, ies la zi cu conștiința datoriei îm
plinite.

Foto : Șt. NEMECSEK
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să fie
E.G.C.L.-ul
le îndepli-

t

in

Foto : Șt. NEMECSEK
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acum

D. C.

auto

din 
în 
la 

Era

apartamente
Am aflat

in ț 
lucr

cînd vor primi apă 
căldură, unul 

s-a deplasat 
16 octombrie 
termică nr. 4.

pe toată durata 
muncă, să gene- 
schimbul II la 
de montare a 

prefabricate.

căldura 
și apa 
că din 
termo-

Noi, constructorii de la 
'olul Petrila al grupului 
de șantiere Petroșani a- 
vem datoria față de oa
menii muncii din_ Petrila 
de a le construi în acest 
an 120 de apartamente. 
In cele 9 luni care au 
trecut, am reușit să ne a- 
chitim de sarcinile pe 
care le-am avut și am 

term m doar un 
e 64 de aparta- 
blocui 18, scările 
G, II» I. în acest 
mai rămas de 
n nuin-’T de 34 
nte, respectiv

înti'.i.’R timpul care ne-a 
mai r. mas este scurt, tre
buie să dăm dovadă de o 
mai bună organizare a 
muncii pe șantier, să fo
losim oamenii și utilajele 
eficient 
zilei de 
ralizăm 
lucrările 
panourilor
Alături de aceste eforturi 
care trebuie făcute de 
către noi cerem mai mult 
sprijin din partea S.U.T.- 
ului Deva și’ Livezeni în 
ceea Ce privește livrarea 
prefabricatelor și a betoa
nelor conform cerințelor, 
întinderea acestora chiar 
numai cu cîteva ore duce

Tiaărul colectiv 
Întreprinderii de con
fecții din Vulcan, pune 
pe prim planul activi
tății lor, realizarea u- 
nei calități deosebite a 
produselor executate, 
în imagine, vedere ge
nerală a uneia din li
niile de producție un
de .lucrează formația 
condusă de Elena- Man-

pold 
Sibii 
24 o 
rînd 
rice

Vom face totul 
pentru a n@ respecta 
propriile angajamente

vizii 
num 
grav

fabricate în scara A, iar 
in celelalte două scări a- 
ceste lucrări au fost ter
minate și s-a trecut la fi
nisajul interior. Conside
răm că la acest bloc nu 
sînt probleme deosebite 
avînd toate condițiile să-1 
putem preda la timp. Ce
lelalte 30 de apartamente, 
respectiv la blocul 36 E, lu
crările sînt rămase in 
urmă, montarea panouri
lor prefabricate fiind în
cepută numai la una din 
cele trei scări.- Aceste în- 
tîrzieri sînt datorate în 
primul rînd lipsei forței 
de muncă necalificată, 
puținul de care dispunem 
fiind concentrat asupra 
lucrărilor de la centrala 
termică, prevăzută pen
tru furnizarea căldurii la 
acest ansamblu de blo
curi. La aceasta se mai 
adaugă nelivrarea eșalo
nată pe faze de execuție 
a elevațiilor prefabricate 
de către poligonul Live- 
zeni, a betoanelor de că
tre S. U. T. Livezeni.

Cu toate aceste 
neri în urmă 
terea noastră, 
torilor să' ne 
angajamentul 
dăm la sfîr.șitul anului și 
aceste 30 de apartamente.

sului de producție și Ia 
nefolosirea integrală și 
eficientă a timpului de 
lucru. Nu vrem să ajun
gem la situația ~de a fo
losi forța de muncă cali
ficată la lucrări de um
pluturi și turnări de be
toane la fundații. Dorim 
ca oamenii să-și presteze 
munca conform calificării 
profesionale, întrucât tur
narea betoanelor pe timp 
friguros necesită eforturi 
suplimentare. Concomitent 
cu preocuparea noastră de 
a preda la timp aceste 
apartamente și celelalte 
obiective : atelierul școală, 
dispensarul urban și cen
trala-termică — pe care 
le-am avut în plan, am 
atacat frontul de lucru 
pentru anul viitor (blocul 
39 B) unde se lucrează 
intens la turnarea betoa- 
nelor, la fundații. Odată 
cu atacarea lucrărilor la 
acest bloc, ne-am creat 
condiții de a îndeplini 
planul pe anul 1982, plan 
pe care l-am dezbătut și 
aprobat în adunarea ge
nerală a reprezentanților 
oamenilor muncii.

Doar măsurile asigura 
creșterea producției zilnice ? Căldura apartamentelor 

privită cu răceală
lor pe trimestrul III, sta
bil indu-se un nou pro
gram de măsuri care să 
Conducă la realizarea sar
cinilor de plan pe trimes
trul IV. Menționăm că, 
două din cele nouă mă
suri, prevăd creșterea ca
pacităților de producție cu 
230 tone de cărbune și 
toate măsurile au ca ter
men de finalizare trimes
trul IV 1981. Responsa
bili : șefii de sectoare și 
inginerii șe;fi. Cît de bine 
argumentat tehnic a fost 
și acest program de mă
suri ? încă din prima lună 
a ultimului trimestru din 
acest an. colectivul minei 
Lenea mai adaugă la 
minusul celor nouă luni 
încă 17 169 tone de căr

bune (înregistrate pînă în 
ziua de 28 inclusiv). Sub
liniind carențele care mai 
persistă în alcătuirea unor 
programe de măsuri care 
vizează îmbunătățirea ac
tivității într-un anumit 
domeniu, reamintim ce
lor care l-au întocmit că 
aceste măsuri nu ar tre
bui să fie doar simple 
acoperiri. întocmirea unui 
program de măsuri^ de o 
așa importanță — care 
să asigure cărbune mai 
mult patriei — presupune 
studii, analize, consulta
rea oamenilor muncii, 
ceea ce trebuiau s-o facă 

' și factorii de răspundere 
de la unitatea amintită.
Pentru că se vede : mă
suri formale, rezultate pe 
măsură.

Cîțiva locatari din blocul 
8 de pe strada Independen
ței din Petroșani ne-au vi
zitat la redacție să-și spună 
oful cu privire la 
din 
caldă, 
cauza lucrărilor de 
ficare de la centrala nr. 4, 
locatarii n-au primit din 1 
septembrie și pînă 
nici un pic de apă caldă. 
Au bătut adeseori drumu
rile la asociația de locatari 
nr. 4 de care aparțin și 
la centrală, dar au primit 
răspunsuri ce i-au pus pe 
gînduri. „Probabil să pri
miți căldură în luna ianua
rie".

în dorința de a afla de 
la sursă 
caldă șî 
locatari 
ziua de 
centrala

în jurul orei 10. Nu mică 
i-a fost mirarea cînd cei ce 
trebuiau să muncească de 
zor pentru ca centrala să 
dea căldură și apă caldă 
erau ocupați cu jocul de 
table. Cică nu lucrau din 
lipsa unui tub de oxigen. 
Vinovați de „chiul" se fg£ 
într-adevăr și cei ce jucau 
table, dar oare cine trebuia 
să le asigure tubul de oxi
gen, materialele necesare, 
să le controleze activitatea, 
n-au nici o vină 7 în atare 
situație cînd căldura apar
tamentelor e privită cu 
atîta răceală și dezinteres 
e greu de spus cînd va fi 
căldură și apă caldă. Loca- 

• tarii doresc să fie cît
mai repede și 
are obligația să 
nească dorința.

(Urmare din pag. I)

ȘTEFAN

Revizia

rămî- 
stă în pu- 
a construc- 

respectăm 
și să pre-

Sing. Gheorghe ST1NEA, 
șef punct lucru

a

sigură vmzarea unei 
me 
și

se hotărăsc co- 
„Unirea" și 

deschidă astfel 
în Petroșani,

Pe șantierul fabricii 
de fire celulozice tip 
Vîscoza din Lupeni 
constructorii montează 
armăturile metalice de 
fier beton în vederea 
turnării stîlpifor de re
zistență.

Foto :

Prima îmbrățișare, prima înfățișare...

S. 0. s
Transformările care 

petrec în orașul Lupeni 
ocolesc nici stația C.F.R... 
Și ca atare, aproape jumă
tate din clădirile stației au 
fost demolate. O dată cu 
acestea și încăperea destU 
nată lăcătușilor de revizie. 
De atunci ei sînt... fiii 
ploii ! De ce ? în zadar au 
solicitat reviziei C.F.R. Pe
troșani să li se asigure o 
altă încăpere, răspunsul (și 
mai ales măsurile) întîrzie ! 
Au la dispoziție, în pre
zent, o încăpere insalubră, 
neluminată, fără nici o po
sibilitate de încălzire. Cică 
în această cameră trebuie 
să se adăpostească ei cînd 
plouă sau ninge. Lăcătușii 
de revizie își cer fireș," 
dreptul lor. Ce ^rere 
conduceșea Reviziei Petro
șani ?

Robert TAVIAN

carapacea însingurării, ri
dica privirile spre viață, 
într-o zi, Sorin s-a în
tors îmbufnat de la gră
diniță.

— Mamă, eu ani tată ?
— Desigur, tataie, el îți 

cumpără bomboane și ju
cării, a replicat scurt I- 
leana M., pentru ca între
barea fiului să nu-i răs
colească amintiri dure
roase.

— Bine, dar tataie e 
bunic. Eu vreau un tată 
al meu.

Tocmai în acea vreme 
o prietenă îi făcuse cu
noștință cu un inginer, 
care inginer i-a declarat 
prompt draggște gțjrnă. 
î-â propus să se căsăto
rească, desigur copiii vor 
fi sub același acoperiș 
cu ei. A cumpănit înde
lung, totuși dialogul cu 
fiul a înclinat balanța în 
favoarea căsătoriei. Era 
doar tînărâ, avea drep
tul să se bucure de viață. 
De atunci au trecut cîți
va ani. S-au., mutat în 
Vale, mai aproape de pă
rinții soțului. Au început 
discuțiile violente, dispa
rițiile nocturne ale soțu
lui, parfumul florilor din 
glastre nu biruia mirosul 
alcoolului. Ileana O. a

trebuit să încline adesea 
steagul, mai dureros a- 
tunci cînd dreptatea era 
de partea ei. Soțul arun
ca în talgerul său cel mai 
de preț avut al Ilenei — 
copiii. O, dacă lacrimile 
de noapte ai- fi fosfores
cente, cine ar fi aruncat 
ochii spre fereastra 
partamentului lor ar
crezut că, indiferent de 
anotimp, colonii de licu
rici și-au găsit acolo să
laș permanent.

a- 
fi

Anchetă socială

— Cu ce v-am putea 
ajuta, îndrăzneșț să în
trerup tacărSâ stânjeni
toare.

— Cu nimic.
— Atunci de ce ne-ați 

istorisit odiseea dv. ?
— Am vrut doar să-mi- 

descarc inima, dar mai 
ales cred că necazul meu, 
odată aflat, poate feri pe 
alte fete de hotărîri pri
pite pe care să le 
apoi toată viața.

Ileana O. are 28 
muncește cinstit, 
ruiește creșterii celor 
copii, e silită adesea 
îndure vorbe grele și 
decata egoistă a soțului

regrete

de 
se

ani, 
dă- 
doi 
să 

ju-

actual, „montat" de ru
dele apropiate. Cu toate 
acestea e hotărîtă să-și 
împlinească îndatorirea 
de mamă, a optat deci 
intr-un destin exemplar, 
într-o zi, fostul soț i-a 
cerut să crească el băia
tul. L-a refuzat, nu voia 
să înjumătățească uni
versul copilăriei, împreu
nă vor împărți și 
riile și necazurile, 
inarea fraților ar 
efecte dureroase 
personalității lor.

Din stradă răzbate un 
cîntec soldățesc, ce coin
cidență tulburătoare. Des
cifrez versurile pe care 
tenorii le risipesc în tri
luri tandre : „Ce-ai avut 
cu inima mea/ Cînd a* 
s^bs că o iubești/ Ți-ai 
bătut doar joc de șa/ Și 
acum o părăsești/ Prima 
mea iubire/ Prima feri
cire.../ Prima îmbrăți
șare/ Prima sărutare/ și 
refrenul se repetă în ca
dența pașilor ca aminti
rea unei povești triste, 
pe care ai vrea s-o alungi, 
ca visul 
de copil, 
cu nume 
dică din

bucu- 
înstră- 

avea 
asupra

mut din somnul 
Tinăra femeie 

de basm se ri- 
fotoliu, oftează, 

ne dă binețe, apoi pără
sește grăbită birouL So
rin trebuie să se întoar
că de la școală.
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9 O VESTE BUNA 
PENTRU AUTOMOBI- 
LIȘTI. La începutul săp- 
tăminii viitoare se va re
deschide, într-un nou și 
modern focal, la parterul 
blocului S-î din cartierul 
AjărOpbrt, magazinul au- 
to-moto nr. 74. Magazinu
lui i s-a conferit gradul 
B. <5e desfacere, ceea ce a-

mai variate de piese 
accesorii. Vor fi puse 

Ia dispoziția cumpărători
lor, prin trei raioane noi. 
piese de schimb și acceso
rii pentru toate categoriile 
de autoturisme.

• UN ORIGINAL CEAS 
PUBLIC. In zona - verde 
din fața Casei de cultură, 
a fost instalat și pus în 
funcțiune ceasul public 
din Petroșani. Ceasul are 
cîteva particuls rități origi
nale. La Oră exactă el e-

mite un fragment melodic 
din „Imnul minerilor", 
semnal ce persistă timp 
de 17 secunde și este am
plificat de 4 difuzoare. Un 
mecanism decuplează sis
temul de semnalizare a 

în intervalul 
22 și 6.

orei exacte 
dintre orele

REPARAȚII...
lipsesc 

în

© MACAR 
Dacă în Vale nu 
umbrelele, lipsesc 
schimb ., atelierele de re
parații de astfel de o- 
bieete. Cu o singură excep
ție: atelierul particular din

Piața veche a orașului Lu
peni. Cînd 
operativele 
„Straja" să 
de unități
Vulcan și Lupeni ?

$ NOU ORAR. Incepînd 
cu data de 1 noiembrie, 
ipeciurile de fotbal, din di
viziile A, B și C, vor în
cepe de la ora 14,00. As
tăzi, meciurile din divizia 
A vor începe la ora 15,00.

la Clubul sindicatelor din 
Lupeni, a avut loc vernisa
jul expoziției personale de 
acuarele a talentatului și 
apreciatului artist plastic 
losif Tellmann, membru al 
Uniunii Artiștilor Plastici.
(G. Andraș)

magazine de chimicale, teh- 
nico-sanitare, pentru arti
cole mărunte și unelte 
mari. Se va amenaja, de 
asemenea, o expoziție de 
mărfuri. Darea în folosin
ță este programată pentru 
anul viitor.

I
I

• IERI DE LA ORA 18.

• NOI SPAȚII COMER
CIALE. Noile spații co
merciale care se constru
iesc la parterul blocului 3 
E a cărui execuție a înce
put în zona centrală a Pe- 
troșaniului vor cuprinde

Rubrică realizată de
V. S. FENEȘANU
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E CUM
PE TIMP

J APTE

Tudor Rusu 
ini, condu- 
ismuj 2-HD- 
omuna A- 
ius, județul 
ara zilei de 
; 1981, igno- 
ile afinosfe- 
Jrii (ploaie 

nu a cir- 
eza adecva- 
vitezei și 

reduse, sus- 
accidentat 

ățean care 
spatele u-

DENȚĂ I

e 26 octom- 
> strada Re-

Petroșani 
un accident 
aulație. O e- 
Liceul in- 
roșani a în- 
yerșeze stra- 
j ioc nemar- 
. se asigure, 
11 Co»"<an- 

care circu- 
iturismul 1- 
eavind vite- 
limita evi- 

li "pericol, nu 
evite acci- 

nați condu- 
nu uitați că 
anul școlar, 

: grăbiți pen- 
atîrzia de la 
i deci o vi
tă.

ȘIRE...
PERMIS

| 
le 24 ocțom- 
conducătorul 
ui 2—CJ—

Tîlea, a 
ișire ris- 

x-a lăsat... 
s de condu- 
î două luni, 
pe strada 
n Petroșani 
:urat în mo- 
1 a intrat în 
ind pe punc- 
mite un ac- 
de circulație, 
jrită prezen- 
rit a i.-'ofe- 
Ludovic Bre- 
ntul a putut

ANDARI

atările făcu- 
ui timp, re- 
i există con- 
;o ce pornesc 

autovehjco- 
sint Verifi- i 

ic ț’in punct : 
;elînic.’ Aceș- : 

pericol a- i 
r cît și a ; 
.rticipanți la j 
ier. — ș 
Pentru ast- : 
ri de la pre- 
gale le-au 
ate permise- 
îcere lui A-
.xUteșan și 

lărar.
fr
i că a venit 

cu ceață
>i abundente, 

multe acci-

£r
1 noiem-

;ste permisă 
lutoturisme- 
ate persona- 
culate sub 
SOȚ.

ealizată cu 
biroului 

al Miliției 
i Petroșani

Stil și metode de muncă in viața educativă și culturală

„Dialogul hunedorean41 rămîne după 
aproape o lună,

ința un cor, deși posibili
tăți sînt in altă direcție, a- 
ceea a brigăzilor
- Cîte 

își trăiesc
- Nici 

nou, ne-a 
ghe Negraru, 
Casei de cultură, iar corul 
sindicatului învățămînt încă 
nu și-a reluat activitatea 
de pregătire.

Este adevărat că în aces
te condiții nici 
hunedorean" nu 
realitate pentru 
țiile amintite nu 
nu au programe 
torii noi, dar și-au încetat 
activitatea de cîteva luni. 
Nici la Casa de cultură nu 
s-a întreprins nimic în do
meniul educativ și este les
ne de înțeles ce se pe
trece în multele instituții și 
întreprinderi din Petroșani. 

La clubul sindicatelor din 
Lonea situația este alta.

— Toate formațiile, parti
cipante la ediția 1979—1981 
a Festivalului național „Cîn- 
tarea României", au în
ceput nu numai repetițiile, 
ci și acțiunea de a prezen
ta programe culturale 
sala de apel a minei, 
spunea Aurel Hlușcu, 
rectorul clubului. Cele două

In viața educativă și cul- 
tural-artistică din Valea 
Jiului atmosfera de muncă, 
de pregătire calitativ supe- • 
rioară a unor formații și 
activități încă nu s-a creat 
deși, încă din această lună, 
trebuia 
inițiativă plină de 
„Dialog hunedorean", 
cărei scop este, pe de o 
parte, înviorarea activității 
educative în întreprinderi și 
instituții și, pe de altă 
parte contactul nemijlocit 
al artiștilor amatori cu co
lectivele de oameni ai 
muncii. Acest „Dialog hu
nedorean", care debutează 
cu multă încetineală, 
organizat de Consiliul mu
nicipal al sindicatelor, 
mitetele municipale de 
tură și educație socialistă 
și al U.T.C. Ce s-a între
prins pînă acum ?

In Petroșani și-au reluat 
repetițiile doar corul tine
retului de la întreprinderea 
de utilaj minier, formațiile 
de muzică ușoară de la 
I. M. Dilja și „Color" de la 
I.R.I.U.M. (Secția de stiipi 
hidraulici Vulcan), corul de 
cameră al Școlii generale 
nr. 1 - Școala populară de 
artă. Se pare că și la Spi- 

\ talul municipal se va înfi-

i,.
să înceapă o 

interes, 
al

este

co- 
cul-

artistice, 
artisticebrigăzi 

viața ?
una cu
informat Gneor- 

directorul

program

,,Dialogul 
poate fi o 
că forma- 
numai că 

sau reper-

în 
ne 
di-

toi o promisiune
brigăzi artistice (de la 
mină și de la club) sînt 
integrate în această acțiu- 

această perioadă 
mult 
copii

ne. in 
ne-am orientat mai 
spre teatru pentru 
și teatru scurt (se pune in 
scenă piesa „Fuga" de Mi
hai Georgescu).

Dar „Dialog.ul hunedo
rean" se află tot în etapa 
de idee, deși, această ac- - 
țiune, prin care i 
mătoarea ediție 
lului național 
României",, este 
ca o întrecere 
educativă pornită 
velul formațiilor 
din întreprindere.

începe ur- 
a Festiva- 
„Cîntarea 

concepută 
cultural- 

i de la ni- 
de lucru 

lată pen
tru ce am solicitat opiniile 
tovarășului Vasile Sufletu, 
activist la Consiliul munici
pal al sindicatelor.

— Majoritatea eforturilor 
s-au îndreptat în această 
perioadă spre pregătirea 
de iarnă a așezămintelor 
culturale, cluburile din Pe- 
trila, Vulcan și Aninoasa 
fiind închise acum pentru 
acest motiv, insă „Dialogul 
hunedorean" putea să în
ceapă la Petroșani, Uricani, 
Lupeni.
- Și
- La 

întîlnit

de ce n-a început ? 
Petroșani nu s-au 
încă organizatorii

acțiunii - U.T.C., sindicate, 
comitetul de cultură și edu
cație socialistă - pentru a 
stabili un program concret. 
Acest lucru s-a întreprins 
la Lupeni, dar nu s-a tre
cut la înfăptuirea celor- pro
puse. La Vulcan nu s-a 
făcut nimic. Dar. trebuie să 
începem cît- mai repede ac
țiunea pentru a asigura 
continuitatea vieții culturcl- 
educative.

Așadar, scopul acțiunii e 
cunoscut însă nu s-a în
treprins nimic pentru a o 
transforma in fapte. Cauza 
este, în. principal, de oi> 
din organizatoric, demon- 
strind că cele trei organis- 
me-autoare ale „Dialogului 
hunedorean" nu cunosc nici 
realitatea educativă din în
treprinderi și instituții, nici 
nevoile culturale ale oame
nilor muncii, mulțumindu-se 
cu cîteva spectacole încro
pite. Or colaborarea (sau 
coordonarea) cu consiliile 
și comitetele sindicale din 
localități și întreprinderi, cu 
comitetele de cultură și 
educație socialistă din ora
șe, cu comitetele U.T.C. 
prea are un caracter biro
cratic, general și ineficient.

Tiberiu SPATARU J

Muncă, educație, cultură
dimensiuni conștiinței minerești

[
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Membrii cineclubului 
minei Lupeni toarnă un 
film in premieră des
pre noul puț cu schip.

MIRCEA BUJORESCU

Minerul

Pe aripi de planoare
de Aurel David

...„Eram ghemuit în pa
tul de lingă sobă, în bu
cătărie, și totuși nu eram 
acolo. Pluteam pe aripile 
unui vis din care nu pu
team fi smuls atît de 
ușor"... Visul unui copil, 
privirile pătrunzătoare -ale 
omului cu fascinanta sa 
uniformă de aviator, che
marea puternică, trăită cu 
intensitate, mereu mai în
curajatoare de a cunoaște 
„necunoscutul" și a pătrun
de în tainele văzduhului, 
ale aparatelor cu ajutorul 
cărora omul plutește pe 
„nevăzutele valuri ale imen
sului z ocean aerian"... 
— Dănuț, scoală mamă, 
că-i tîrziu“... „Ce să mă 
trezesc ? Continuam să urc. 
Am întîlnit nori învolbu
rați și neprimitori, caiere 
albe de lînă prin care stră- 
bătea soarele, munți pră
păstioși, văi de abis. Zîm- 
beam fericit"... Cu această 
„imagine-icbană", cum sin
gur o denumește, Aurel 
David deschide volumul 
de „reportaje-trăite" intitu
lat „Pe aripi de planoare", 
o carte la prima vedere 
mică, dar care umple un 
gol încă imens în oceanul 
de amintiri al unei pasi
uni din cele mai cuteză
toare. Și al unei genera
ții... '

Din intimitatea -amintiri
lor de pe vremea brigadie
rilor voluntari se desprin
de ca relevantă cheltuiala 
de curaj și de energie cu 
care un copil, apoi adoles
cent, face primii pași în 
aviație. Cel dintîi salt cu 
parașuta, la o viață încă 
#nereglementară“, îi prile
juiește descoperirea ameți
toare a unui joc nou 
în care apar elemente 
inedite, riscul, stăpî-

Note de lectură

nirea de sine, lăsate de 
autor cu bună știință în 
umbra celor care consti
tuie verigile de bază ale 
acestui sport: calculul ma
tematic, exercițiul fizic în
delungat, pregătirea psihi
că. A urmat apoi, plano
rul. Alunecările cu viteză 
mică, cu viteză mare, sal
tul, palierul și primul 
zbor în linie dreaptă la 
circa 30 de metri înălțime. 
După „Botezul aerului", la 
prima desprindere de pă- 
mînt „în comandă simplă", 
au urmat brevetările, zbo- 
rurile-temă cu grad de 
dificultate în continuă 
creștere. La 16 ani pilot- 
planorist și, în scurt timp, 
instructor pentru zborul

fără motor...
Aceste amintiri ar fi, din- 

tr-un punct de vedere, bunul 
principal al cărții. Un alt 
bun, îl constituie 
însă și caracte
rele oamenilor „de mare 
curaj" ai zborului, pe care 
Aurel David îl prezintă 
prin faptele trăite în uni
versul miraculos al aero
porturilor. Valoarea acestor 
reportaje-trăite, a cărții în 
esență, rezidă în puterea 

’ evocatoare a faptelor care 
fac parte din adevărul 
acelor ani tumultuoși, așa 
cum tumultuoasă și plină 
de vigoare a fost genera
ția primilor piloți formați 
în școlile acelor vremuri.

Reținem, din cuprinsul 
cărții, cu bucurie, însem
nările care readuc în a- 
mintirea noastră locuri cu
noscute : aeroportul din 
Petroșani, școala de zbor 
fără motor în jurul căreia 
s-a dezvoltat multă pasi
une, încununată de împli
nirea unor idealuri care au 
depășit chiar amatorismul. 
Pentru aceste amintiri care 
răscolesc și încă mai în
flăcărează. „Pe aripi de 
planoare" se recomandă de 
la sine ca o carte ce nu 
poate lipsi din lectura, din 
bibliotecile noastre.

Ion MUSTAȚA

Cu activități de mare 
diversitate, desfășurate în 
cea mai mare parte în 
întreprinderi și instituții, 
fiind continuu orientate 
către problematica social- 
economică,. continuă pro
gramul de manifestări 
politico-ideologice și cul
tural-educative aflate sub 
genericul -„Muncă, educa
ție, cultură — dimensiuni 
ale cunoștiinței minie- 
rești", organizate sub e- 
gida .Consiliului munici
pal de educație politică 
și cultură socialistă. Au 
avut loc dezbateri (clubul 
sindicatelor din Lupeni 
„Tînărul întreabă, medi
cul răspunde"), simpozi
oane (la preparația Pe- 
trila. — „Tehnologii noi 
de preparare folosite în 
scopul creșterii indicelui 
de recuperare, de îmbu
nătățire a calității cărbu
nelui"), treceri în revistă 
ale formațiilor cultural- 
artistîce (la Banița), pro
grame susținute în sălile 
de apel ale întreprinde
rilor miniere. O activitate

interesantă prin mocțciită- 
țile de organizare a fost 
prezentarea unui i Ji< Iu 
de filme românești, reali
zată eu sprijinul cinema
tografelor din Petroșani.

La înfăptuirea tuturor 
manifestărilor cu tema
tică educativă și prmesi- 
onală valoroasă-, trebuie 
să participe, cu responsa
bilitate, toți cei care sînt 
chemați să organizeze o 
viață culturală bogată 
pentru minerii, oamenii 
muncii din Valea .Jiului.

Pentru- zilele următoare 
sînt anun-țiate un umcurs 
„djne știe, cîșligă" pe 
teme- de protecția- muncii 
(astăzi, ora 17, la Casa 
de ' cultură) ; spectacolul 
de varietăți „Rapsodii de 
toamnă" organizat mii ne 
de Casa de cultură din 
Petroșani, programe cul
tural-educative ale artiș
tilor amatori susținute în 
sălile de apel ale între
prinderilor miniere. A- 
vînd- ca scop promovarea 
inițiativei, a capacității 
organizatorice din fiecare 
localitate a municipiului, 
manifestările din ciclul 
„Muncă» educație, cultură 
— dimensiuni ale conști
inței minerești" necesită 
o susținută prebcupare 
pentru concretizarea celor 
propuse, stimulînd astfel 
viața educativă, cultural- 
artistică din întreprinde
rile și instituțiile Văii 
Jiului.

că este pace pe pămînt,La ora cînd visează pruncii
Cînd mamele veghează-n noapte ca somnul dulce să 

le fie
Minerii, tații lor, tăcuți, coboară-n colivie -
Iar în întunecimi de mină mii de lămpi se aprind

La ora cînd renasc orașe și freamătă de vorbărie, 
Cînd așteptăm mașini să vină și măcinăm necazuri 
Acolo-n subteran EI trăiesc viața vie, 
încarcă vagonete, trudesc, schimbă macazuri.

La ora cînd deasupra zilei se-ndlță de milenii soare, 
Cînd lumina e totul și totul e lumină
Acolo jos, braț încordat și frunte eu sudoare 
Minerul este predicat la subiectul mină

La ora cînd se trezesc pruncii și le e cald și le e bine, 
Cînd mamele îi alăptează cu viață din viața lor 
In subpămînt, sub stînci, in neagra adincime
Ei au pe cineva care le poartă drag și dor

Și vine ora cînd colivia se-ndlță,
Cînd ies afară EI, cu ce să-i mai asemeni ?
Sînt negri, au cărbune pe mîini,. pe frunți, pe față 
Și seamănă cu toții, de parcă ar fi. gemeni.

f tn frigul ce ne-apasă mai trebuie căldură 
Vnde e întuneric, mai trebuie lumină 
De-aceea-ntotdeauna cînd visu-nalt ne fură 
Să ne gîndirn la cei care muncesc în mină!

ION PASCAL VLAD

Veghe comunista
Uruie prin universul boltit a neliniști \ 
care de rouă, care de foc și grele funingini 
pe cînd pumnul omului simplu se stringe 
stăvilar în calea negrelor vînturi.

\
Iar la hotare și-n miezul Grădinii 
întreagă Oștirea Română veghează, 
chip comunist capătă glia străbună 
pacea în lume neștirbită fie.I

i

i

V

Pe crengile țării stau împlinitele roade 
pe cînd tineri și virstnici — comuniste conștiințe 
urmează Soldatul in aprige lupte 
pentru binele țării și-a nemului neatrînare.

Și chiar de mai uruie prin univers 
care de foc și grele funingini. 
Oștirea Română la hotare veghează 
somn lin aibă pruncii Nației Române.

© Teatrul de stat 
„Valea Jiului" din Pe
troșani prezintă, în sala 
de la sediu, pentru ti
neretul școlar, matinee 
eu comedia „Tache, 
Ianke și Cadîr ‘ de Vic
tor Ion Popa. Aceste ac
țiuni de educație prin 
intermediul spectacolu
lui sînt organizate, îiț- 
cepînd de ieri, în fie
care zi, la ora 17, pînă 
în 5 noiembrie. Mani- ' 
festări de același gen, 
cu o contribuție reală 
la continuitatea legătu
rii dintre teatru și spec
tatori, dar și cu valoațe 
evidentă în stimularea 
activității artistice, în 
respectarea planificării

Carnet
teatrului, se cer lărgite 
și extinse în colectivele 
minerești din Valea 
Jiului.

* Grupul de satiră 
și umor de la, clubul 
sindicatelor Lonea, lau
reat în ediția 1980—1981 
a Festivalului național 
„Cintarea României", a 
prezentat, miercuri, un 
program educattv-a rus
tic în sala de apel a> 
minei Lonea. Tot la 
acest club se pregătește 
un spectacol folcloric 
susținut de formațiile de 
fluierași, dansuri popu
lare și de tarat

9 La casa de cultură 
din Petroșani s-a ini
țiat un nou curs pentru 
tineret: Este vorba de 
un curs intensiv de 1 
dans de societate, cu 
durata de 3 luni, pen
tru care se fac înscrieri 
pînă la 9 noiembrie. Es- i 
te o inițiativă pornită 
de la observația că ti
neretul trebuie să cu
noască și evoluția isto
rică a dansurile»» nu • 
numai cele care suit, 
chipurile, la modă prin 
discotecile Văii. Jiului.
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Intîinirea reprezentantului
Partidului Comunist Român 
cu secretarul generai al 

Part’du’ui comunist din Marea Britanie
LONDRA 2 (Agerpres). 

— Tovarășul Ion Cuman, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
G.C. al P.C.R., s-a intîlnit 
cu Gordon McLennan, se
cretar general al Partidului 
Comunist din Marea Bri
tanie, eu ocazia participă
rii la lucrările celei de-a 
80-a conferințe naționale a 
Partidului Laburist.

Cu acest prilej, a avut 
loc un schimb de mesaje 
de salut intre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Gor
don McLennan.

în cursul întîlnirii au 
fost discutate unele pro
bleme ale mișcării comu
niste și muncitorești in
ternaționale, suoliniindu-se 
necesitatea întăririi unită
ții acesteia, pe baza prin
cipiilor stimei și respectu
lui reciproc, egalității și 
autonomiei fiecărui partid, 
a soluționării problemelor 
dintre ele pe calea discu
țiilor prietenești, în spiri
tul intereselor generale ale 
celor ce muncesc, al cauzei 
progresului și socialismului.

Exprimîndu-se satisfacția 
pentru bunele relații de 
prietenie și colaborare sta
tornicite intre Partidul Co
munist Român și Partidul 
Comunist din Marea Brita
nie. de ambele părți s-a 
relevat dorința de a se ac
ționa in continuare pentru 
întărirea acestora, îri folo-

IN IRAN s-au desfășu
rat vineri alegeri în ve
derea desemnării președin
telui țării.

Duh cum relatează pos
tul de radio Teheran, par
ticip .rea la vot a fost ma
sivă. Rezultatele oficiale 
ale alegerilor vor fi anun
țate in următoarele zile.

PENTRU cea de-a 16-a 
lună consecutiv, șomajul 
a continuat să crească în

$PORT • SPORT • S^ORTtP-SPORT * SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
TIR CU ARCULX.---------------------------

Punct final în... finalele „Daciadei"
Festivitatea de premiere 

ta care au participat spor
tivii și oficialitățile a 
tnarcui încheierea cam
pionatului R.S.R. de tir cu 
arcui la seniori și senioa
re. Organizarea ireproșa
bilă, timpul deosebit de 
frumos au făcut ca acest 
Concurs, organizat pentru 
prima oară la Aninoasa, 
să constituie un real suc- 
tes. Spiritul de întrecere, 
dorința de victorie au fost 
atributele care au carac
terizat evoluțiile celor mai 
reprezentativi arcași din 
secțiile afiliate la Federa
ția Română de Tir și în 
Silele a treia și a patra ale 
competiției. Cu acest pri
lej s-a reafirmat valoarea 
țîntașilor din Aninoasa ca
re prin consecvență, înde- 
tnînare și precizie s-au 
impus atenției și de aceas
tă dată reușind în confrun
tarea seniorilor să ocupe 
locul II și astfel să intre 

posesia titlurilor de vi- 
eecampioni naționali. Du
pă disputarea probelor ce
lui de-al doilea FITA ordi
nea primelor trăgătoare cu 
arcul din România a fost 
.Următoarea: I Aurora
Ghin —.2378 (Steaua Bucu
rești), II Stela Felderean 
— 2294 (A.S.A. Cluj-Napo- 
®a), III Ecaterina Bîrzu 

2265 (Voința Satu Ma
pe), IV Terezia Preda — 
8259 (Sănătatea Tg. Mu- 
■eș), V. Lucia Micaș — 2259 

sul celor două partide, al 
cooperării dintre poporul 
român și poporul britanic, 
al cauzei progresului, soci
alismului și păcii în lume.

Cu prilejul participării la 
lucrările Conferinței națio
nale a Partidului Laburist, 
tovarășul Ion Coman s-a 
intîlnit cu Ron Hayward, 
secretar general al Parti
dului Laburist, James Cal
laghan, fost prim-ministru, 
Alex Kitson, președintele 
Comitetului Executiv Na
țional, Joan Lestor, pre
ședintele Comitetului in
ternațional al Partidului 
Laburist, James Johnson, 
președintele Grupului par
lamentar britanic de prie
tenie cu România, precum 
și cu alți membri ai Comi
tetului Executiv Național, 
deputați și lideri ai unor 
uniuni sindicale din Ma
rea Britanie.

Au fost abordate aspec
te privind evoluția situa
ției internaționale, subli- 

niindu-se activitatea deo
sebită desfășurată de pre
ședintele României, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pen
tru promovarea dialogului 
politic, ca singura cale de 
soluționare a problemelor 
contemporane și au fost 
identificate noi posibilități 
pe linia dezvoltării relați
ilor dintre cele două parti
de, în interesul păcii și co
laborării între popoare.

luna septembrie în Marea 
Britanie, făcînd ca numă
rul persoanelor fără lu
cru să se apropie de 3 
mili >ane — scrie cotidia
nul „Le Monde'. Numărul 
șomerilor — precizează 
ziarul — se ridică la

(Voința Satu Mare), VI, 
Dorina Damian — 2 133
(Minerul Aninoasa). Titlul 
național pe echipe a reve
nit sportivilor de la Voin
ța Satu Mare. La seniori: 
locul I și medalie de aur 
Gheorghe Bîrzu — 2417 
(Voința Satu Mare); II 
Aurel Urițescu — 2382 (Mi
nerul Aninoasa), III Aurel 
Robu — 2324 (Olimpia Bu
curești), IV Vasile Tămaș 
— 2317 (Minerul Aninoasa), 
V Remus Tudor — 2317 
(C.S.M. Iasi), VI Andrei 
Berki — 2307 (Voința Tg. 
Mureș). După adiționarea 
punctelor reprezentanții 
asociației Voința Satu 
Mare intră în posesia me
daliilor de aur, iar cei de 
la Minerul Aninoasa, res
pectiv Vasile Tămaș, Aurel 
Urițescu, Petrică Feier și 
Virgil Vlașin, în posesia 
celor de argint.

Această finală a Dacia- 
dei, după aprecierile se
cretarului federației de 
specialitate George Flores- 
cu, a fost una dintre cele 
mai reușite ediții ale cam
pionatelor republicane.

Roadele pasiunii și pre
gătirii seniorilor noștri 
ne-au adus satisfacții, aș
teptăm plini de încredere 
campionatul juniorilor de 
la Tg. Mureș de unde 
Dorina Damian, colegele 
și colegii săi sperăm să se 
întoarcă cu noi izbînzi.

I’rof. Teodor TRIFA

Reuniunea anuală
WASHINGTON 2 (Ager

pres). — Corespondență de 
la Romulus Căplescu: Vi
neri a luat sfîrșit cea de-a 
XXXVI-a reuniune anuală 
a Fondului Monetar Inter
național și a Băncii Mon
diale pentru Reconstrucție 
și Dezvoltare, care a dezbă
tut, timp de trei zile, pro
blemele economice și mo- 
netar-financiare presante 
ale actualității. Dezbaterile 
au evidențiat preocuparea 
generală față de situația 
economiei mondiale, ca
racterizată prin serioase 
dezechilibre, persistența fe
nomenelor de criză și ac
centuarea subdezvoltării, 
spirala șomajului și infla
ției, extinderea măsurilor 
protecționiste și puternice 
perturbări ale activităților 
monetare și financiare, 
care îndreptățesc aprecie
rea că nicicînd, în întreaga 
perioadă postbelică, ome
nirea nu s-a găsit într-un 
moment atît de dificil.

Cuvîntul de închidere a 
fost rostit de președintele 
reuniunii, Valentin Aris- 
mendi Elgue (Uruguay). 
Lucrările reuniunii au e- 
vidențiat, o dată în plus, 
că pot fi găsite soluții nu
mai prin restructurarea ra
dicală a actualelor relații 
economice internaționale 
— bazate pe inegalitate, pe 
exploatarea celor slabi de 
către cei puternici — prin 
edificarea unei noi ordini 
economice în lume. Numai 
pe această cale — așa cum 
subliniază cu consecvență 
și acționează cu principiali-

2 998 789, în creșțere cu 
58 292 față de luna pre
cedentă, ceea ce reprezin
tă 12,4 la sută din popu
lația activă. Aceste cifre 
necorectate de variațiile 
sezoniere, îi cuprind și pe 
tinerii care nu au găsit 
de lucru la terminarea șco
lilor. Această categorie de 
șomeri numără 270 000 de 
persoane — menționează 
„Le Monde".

Meciurile din turul doi al cupelor europene

la fotbal

ZURICH 2 (Agerpres). - Ieri, la Zurich s-o efectuat 
tragerea la sorți a meciurilor din turul doi al cupelor eu
ropene la fotbal, in „Cupa campionilor europeni", echipa 
Universitatea Craiova, campioana României, va întilni 
(primul joc in deplasare) formația B. K. Copenhaga, cam
pioana Danemarcei.

Cele două reprezentante ale noastre in „Cupa UEFA", 
Dinamo București și F. C. Argeș, vor avea ca adversare 
două echipe redutabile : Internazionale Milano și, respec
tiv, Aberdeen (Scoția). Și in această competiție, potrivit 
tragerii la sorți, echipele noastre vor disputa primul meci 
în deplasare.

Avancronică
© A trecut o lună și o 

zi de cînd iubitorii fotba
lului din Valea Jiului nu 
s-au mai intîlnit pe teren 
propriu cu favoriții lor. 
Dar azi, cu mult înainte de 
ora 17, oră cînd începe me
ciul dintre Jiul și F.C.
Argeș, vom fi cu toți . pe
stadion. Se prevede un
meci greu în compania e- 
chipei din Trivale, dar,
printr-un joc bun și dă
ruire totală, băieții noștri 
pot obține victoria. Meciul 
de duminică dintre divizio
narele B Minerul Lupeni
— Olimpia Satu Mare este 
aminat. Duminică, ora 15, 
ambele divizionare C din 
orașul Vulcar. joacă acasă: 
Minerul Vulcan — IMIX 
Agnita și Minerul Paroșeni
— Minerul Aninoasa. In

a FMI si BIRD
3

tate România — se poate 
asigura progresul tuturor 
națiunilor și, în primul 
rînd, al celor rămase în 
urmă datorită dominației 
și asupririi străine.

O frînă dintre cele mai 
importante în calea aces
tui progres o constituie, 
cum atestă înseși dezbate
rile celor două organisme 
financiare internaționale, 
creșterea exagerată, cu 
mult peste orice limite re
zonabile, a ratei dobînzilor, 
măsură practicată în spe
cial de S.U.A., în ultimii 
doi ani.

în mod legitim — au a- 
rătat participanții — tre
buie să se acționeze, con
certat, în vederea făuririi 
unei economii mondiale 
mai puternice. Acest lucru 
nu poate fi realizat dacă 
nu există o colaborare e- 
chitabilă între țările dez
voltate și cele în curs de 
dezvoltare.

Pentru asemenea colabo
rare a pledat și pledează 
consecvent România, in
clusiv la reuniunea de la 
Washington a celor două 
organisme financiare inter
naționale. Poziția și pro
punerile constructive ale 
țării noastre privind căile 
de remediere a actualului 
marasm economic mon
dial, între care se înscrie 
la loc de frunte propune
rea de a se stabili un ni
vel rezonabil al dobînzilor, 
c'u înlesniri speciale pen
tru țările în curs de dez
voltare, s-au bucurat de un 
ecou pozitiv. însuși faptul 
că, practic, nu au existat 
intervenții în care proble
ma dobînzilor să nu fie 
evocată într-un fel sau altul 
dovedește că această pro
punere vine în întîmpina- 
rea unei cerințe reale a 
vieții economice internațio
nale. Se poate spune că, 
prin întreaga sa desfășu
rare, reuniunea FMI și a 
Băncii Mondiale a oferit 
argumente de necontestat 
în sprijinul justeței și via
bilității propunerilor ro
mânești.

campionatul județean, du
minică, la aceeași oră, se 
dispută meciurile : Parîn- 
gul Lonea — Minerul Te- 
liuc, Preparatorul Petrila 
— Avîntul Hațeg, C.F.R. 
Petroșani — Constructorul 
Hunedoara,

X.
O Duminică dimineața, 

începînd cu ora 8, se dis
pută intîinirea de popice 
dintre divizionarele A Jiul 
Petrila — Constructorul Tg. 
Mureș.

© Meciul de rugbi din 
campionatul diviziei B (ti
neret) dintre Minerul Lu
peni — Metalurgistul Gu- 
gir, are loo duminică de 
la ora 9.

D.C.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Stele de iarnă; 
Republica: Castelul
din Carpați ; Unirea: 
Aii Baba și cei 40 de 
hoți.

LONEA: Ani tumul- 
tuoși.

ANINOASA: Vînă-
toare de vulpi.

VULCAN - Lucea
fărul: Campionul I-II.

LUPENI — Cultural: 
Serpico I-II; Muncito
resc: Pierdut și regă
sit.

URICANI ; Confiden
țe.

TV
9,00 Muzică populară, 

; 9,20 Integrala Shakes-
i peare „Henric al IV-

Institutul de mine
anunță că în ziua de sîmbătă, 10 octombrie a.c., ora 
10, în aula Institutului, are loc susținerea tezei de doc
torat a tov. ing. Gagyi Geza cu titlul „STUDIUL UTI
LIZĂRII HIDROCICLOANELOR CA APARAT DE 
CLASARE, INGROSARE, CONCENTRARE SI OPTI
MIZAREA PARAMETRILOR FUNCȚIONALI AI A- 
CESTORA ÎN PROCESUL DE PREPARARE DE LA 
E. P. SAȘAR", sub conducerea științifică a prof. univ. 
dr. doc. ing. Luigi Dobrescu.

Teza este depusă spre consultare la Biblioteca In
stitutului.

Combinatul minier Valea Jiuiui
Baza de aprovizionare Petroșani 

încadrează
pentru depozitul central Varnița 

muncitori necalificați (bărbați)

Condițiile de încadrare conform Legii 
nr. 57/1974 republicată.

Grupul de șantiere montaj 
cazane „Vulcan" București

cu sediul în București, Calea 13 Septembrie 
nr. 168—184, sector 5, telefon 812040 

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 pînă la categoria 4
Se lucrează regim de 10 ore în acord 

global și simplu.
Se asigură lucru în județele de domici

liu sau in vecinătate.
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Mica publicitate
SCHIMB garsonieră con

fort I cu apartament două 
camere. Informații strada 
Unirii bloc 14 sc. III ap. 4 
Petroșani, după-amiază. 
(864)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pădu

ANUNȚ DE FAMILIE

S-a împlinit un an de cînd a plecat dintre noi 
cel care a fost un om deosebit

PAUL PECHIU
II vom păstra veșnică amintirea chipului său. Ma

ria soție, Adriana, Paul și Sandu, copii.

lea“. Partea a Il-a (re
luare). 11,50 Capodope
re — mari interpret! : 
Simfonia a IV-a de 
Bruckber. 13,00 Mozaic 
cultural — artistic — 
sportiv. 16,00 Fotbal: 
Repriza a Il-a a meciu
lui Steaua — U.T.A. 
din divizia națională A. 
Transmisiune directă de 
la București. 18,30 Sep
tembrie — cronica e- 
venimentelor politice.
18.50 1 001 de seri. 19,00 
Telejurnal. 19,30 Călă
torie prin țara mea — 
Noua cale a Șiretului. 
20,00 Teleenciclopedia.
20.50 Film artistic: „Sfi
darea" — ultimul epi
sod. 21,45 Portativul 
vesel. Fantezia muzical- 
coregrafică. 22,30 Tele
jurnal. Sport.

rarii Chlriao Manole, eli
berată de I.M. Petrila. Se 
declară nulă. (859)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gavri- 
lescu Marioara, eliberată 
de I.U.M. Petroșani. Se 
declară nulă. (860)
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