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mina Paro- 
cu brigadîe-

sectorului IV de la 
I’avlovsclii, discută

In biroul șefului 
șeni, maistrul Ștefan 
rii după ieșirea din șut despre realizările obținute in 
deschiderea noilor fronturi de cărbune.

Foto : Ștefan NEMECSEK

Sub semnul înaltelor exigențe
trasate de partid

puse de 
și statul nostru 
comuniștilor, a 
oamenilor muti

90 000 de oameni

In această perioadă 
în toate organizațiile de 
partid, sindicat, U.T.C\ 
O.D.U.S., pe baza hotă- 
rîrii Comitetului Politio 
Executiv al C.C. al P.C.R. 
eu privire la organizarea 
învățămîntului politico- 
ideologic, are loc deschi
derea noului an de stu
diu, sub semnul înalte
lor exigențe 
tjartidul 
m fața 
tuturor 
cii.

Peste 
ai muncii din întreprin
deri, instituții, cartiere, 
cuprinși în peste 700 de 
eursuri, își vor însuși 
principalele teze și idei 
din Programul partidului, 
din documentele Congre
sului al XII-lea, exigen
țele și sarcinile formu
late de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar gene
ral al partidului în cu- 
vîntările rostite la Con
gresul 
greșul 
nilor 
sarea

sindicatelor, Con- 
consiliilor oame- 

muncii. la aniver- 
a 60 de ani de la

Reducerea
cheltuielilor materiale 

Sarcină prioritară pe șantierele 
de construcții din Lupeni și Vulcan

Pentru realizarea la ter
men a investițiilor, din 
mai multe județe ale țării 
au venit în Valea Jiului 
loturi ale șantierelor Trus
turilor de construcții in
dustriale cărora li s-au în
credințat obiective indus
triale și sociale în orașele 
Lupeni și Vulcan. Impor
tante mijloace materiale și 
efective de forță de muncă 
Sînt concentrate pentru a 
realiza sarcinile care le-au 
fost încredințate. înfăptui
rea acestora — cu cheltu
ieli materiale cît mai mici, 
șl respectarea prețurilor 
ferme stabilite, constituie 
Una din cele mai impor
tante direcții de acțiune a 
colectivelor de constructori, 

©in analîzaactivității reiese o 
situație nesatisfăcătoare. în 
prezent plătim dobînzi pen
tru credite restante la 
banca de investiții unde 
se află imobilizate impor
tante fonduri bănești. Ne- 

Calitatea reparațiilor utilajelor miniere factor esențial•
La adunarea generală a 

reprezentanților oamenilor 
muncii de la I.R.I.U.M.P., 
odată cu dezbaterea ci
frelor de plan pe anul 
1982, consiliul oamenilor 
muncii, a făcut prin ma
terialul prezentat, prin 
multitudinea problemelor 
puse în discuție, o pro
bă de ceea ce înseamnă 
atitudine responsabilă, co
munistă de a nu te mul
țumi cu ce ai realizat, de 
a milita continuu pentru o 
nouă calitate. Participan- 
ții la dezbateri au pornit

făurirea partidului, la a- 
niversarea ziarului „Scîn- 
teia'“, precum și cu alte 
prilejuri.

Măsuriie întreprinse de 
secretariatul Comitetului 
municipal de partid cu 
privire la pregătirea nou
lui an de studiu, demon
strează rolul pe care îl 
are învățămîntui politico- 
ideologic ca instrument 
de educare comunistă, 
revoluționară a celor ce 
muncesc. Cu sprijinul or
ganelor și organizațiilor 
de partid s-a stabilit 
structura cursurilor și 
formelor de pregătire, 
majoritatea oamenilor 
muncii din economia mu
nicipiului optînd pentru 
forma a doua — proble
me fundamentale ale e- 
conomiei socialiste, ale 
aplicării noului mecanism 
economico-finam-iar. Ca
drele didaatice, lucrătorii 
din instituții au ales pen
tru dezbatere teme le
gate de educația revolu
ționară, patriotică, 
cîalistă a maselor, 
cum șr- unele probleme

încadrarea în costurile 
producție pe 8 luni a avut 
drept consecință imobiliza
rea a 4,5 milioane lei. în 
principal această situație 
se datorește depășirii cos
turilor la producția indus
trială pentru beton mar
fă. în calitate de antrepre
nor general pentru activi
tatea loturilor șantierelor 
Trusturilor M.C.Ind., șanti
erul 7 Construcții Lupeni 
al T.C. Ind. Craiova se 
confruntă cu o situație di
ficilă i pe de-o parte, 
plan, sînt stabilite, 
form devizelor, prețuri 
în condițiile specifice 
Jiului nu pot fi realizate. 
Pe de altă parte, imobili
zările fondurilor rezultă din 
postcalculul prețurilor re-

Ion MURDAR, 
contabil .șef, 

șantierul 7, construcții 
Lupeni al T.C.Ind. Craiova

prin 
con- 
care 
Văii

(Continuare in pag. a 3-a/ 

în sporirea producției de cărbune
de la realizările celor opt 
luni ale anului. Indicatorul 
producția netă a fost rea
lizată în proporție de 102,5

Adunări generale ale 
reprezentanților 

oamenilor muncii

la sută, productivitatea 
muncii calculată pe baza 
acestui indicator a fost 
depășită cu 2050 lei pe 

Au 
ase- 
pre- 
pri-

fundamentale ale socia
lismului științific, 
fost organizate, de 
menea, cursuri de 
gătire pentru noii
miți în partid, precum și 
pentru cei care se pre
gătesc să intre în rîndu- 
rile comuniștilor.

In centrul preocupări
lor organelor și organi
zațiilor de partid s-au a- 
flat selecționarea și pre
gătirea propagandiștilor 
din rîndul cadrelor cu 
pregătire superioară,
muncitori specialiști, ca-

Valeriu COANDRĂȘ. 
directorul Cabinetului 

municipal de partid

spre
plouă? 
pentru 
efortul

so
pre-

cer 
e

re
pe

(Continuare în pag a 2-a)

La puțul principal cu schip al I.M. LupeniIn pag. a 3-a
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Importantele succese ob
ținute de brigăzile de in
vestiții din cadrul secto
rului IV al minei Paroșeni 
în cele opt luni ale anului 
au fost confirmate și la 
sfîrșitul lunii septembrie. 
Astfel, cele două brigăzi 
fruntașe, conduse de mine
rii Alexandru Laszlo ~^și 
Vasile Cerceza au încheiat 
și luna septembrie eu 
zultate foarte bune : la 
crările de deschidere 
realizat z57 ml, respectiv 
44 ml ; la steril excavat 
s-au realizat 859 mc, res
pectiv. 550 mc. Planul bri-

vorba, în primul 
rind de cofrajul mobil 
de glisare, special con
ceput, și cele două ma
carale turn care deser
vesc puțul, folosite 
tru prima dată în 
dițiile speciale cum 
cele de la turnul 
Lupeni. După cum

producție al 
coordonatorul 

activității formațiilor ce 
deservesc aceste instala
ții, a fost nevoie 
forturi deosebite 
partea oamenilor, 
ori pe durata a 
ore, pentru ca 
să nu stagneze, 
mințim că la înălțimea 
zecilor de metri la care

Ritmul de înălțare nu 
e tocmai... la înălțime
♦ Pînă azi, Ia ora zero,

PORT
Fotbal, divizia C
Rugbi, divizia A

O

©

© Bret iar

fiecare om al muncii, chel
tuielile totale ia 1000 lei 
producție marfă au fost 
diminuate cu 2,4 iei, be
neficiul realizat peste pre
vederi este de 494 mii

Conștienți că trebuie 
participe mai eficient 
sporirea producției 
cărbune, că trebuie să ad
ministreze mai gospodăreș
te partea din avuția națio-

Constantin GRAURE

lei.
să 
la 
de

(Continuare In pag. a 2-a.

Cărbune 
peste plan

sectorul II al 
Uricani a rapor- 
importantă depă- 
planului de pro- 
și în ziua de 3 

Cifra depă-

înscriindu-se în con
tinuare pe linia activi
tății eficiente și a unei 
înalte productivități a 
muncii, 
minei 
tat o 
șire a 
ducție 
octombrie.
șirilor indică un plus 
de 1285 tone de cărbu
ne. La această produc
ție suplimentară și-au 
adus o contribuție deo 
sebită formațiile con
duse de șefii de briga
dă Ilie Amorăriței, Du 
mitru Bornoiu, 
ghe Scorpie și 
Mezambrovsch i. 
de altfel, brigăzile 
cele mai bune rezulta
te de la începutul anu 
lui în curs.

Gheor-
Victor 

Sînt, 
cu

Trebuie precizat de la 
început, legat de apreci
erea din titlu, că lucră
rile la turnul puțului de 
extracție al I.M. Lupeni 
au continuat și în săp
tămâna încheiată fără în
trerupere, în pofida unor 
condiții atmosferice pre
care, că ritmul atins, 
puțin redus in compara
ție cu perioadele prece
dente, n-a 
prevederile

Se poate 
teamă de a 
timele zile 
nuf, prin înalta tensiu
ne la care s-a muncit 
Și prin efortul depus 
pentru învingerea greu
tăților ivite, mecanizato
rilor, formațiilor che
mate pe acest șantier 
pentru ca să asigure con
tinuitatea in funcționare 
a complexelor instalații 
prin intermediul cărora 
se realizează lucrarea.

scăzut sub 
graficelor, 
spune, 'fără 
greși, că ul- 
au „aparți-

I.M. Paroșeni

Rezultate 
în lucrările

superioare 
de investiții

re - 
lu
au

s-a atins cota 36,5 m
Este

marca inginerul Oswald 
Heiberg, din comparti
mentul 
I.C.M.M.,

pen- 
con- 
sînt 
din 
re-

d» e- 
din 

une-
24 de

lucrările 
Să a-

Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 2-a,

executate de

găzilor s-a realizat în pro
porție de 110 
pectiv, 106 la 
rezultate care 
recunoaștere 
deosebite ale oamenilor din 
cele două brigăzi fruntașe 
amintite, dar și o garanție 
a lucrărilor 
aceștia.

Demarajul 
de-al IV-lea 
anului, rezultatele din 
mele trei zile, întăresc con
vingerea că și la sfîrșitul 
anului rezultatele vor fi pe 
măsura așteptărilor.

la sută, res- 
sută, Sînt 
constituie o 
a meritelor

cel 
al 

pri

bun în 
trimestru

Roadeîe pămîntului
E toamnă și totul in 

jurul nostru ne vorbește 
despre frumusețea a- 
notimpului — bilanț. E 
vremea cînd se trage 
linie și se adună. Pli
nea țării e la adăpost 
in hambare, dar strin- 
gerea roadelor este în
că in toi, ochii tuturor 
se îndreaptă 
(plouă? nu 
vreme bună 
coital?). In 
neral pentru stringerea 
roadelor, conștienți de 
importanța contribuției 
lor, participă tinerii, e- 
levii și studenții, prin 
ample acțiuni de muncă 
patriotică. Ca în fie
care an, studenții Insti
tutului de mine din Pe-

lițiate în toa- 
„Să culegem 

„semănat", a 
deviza-simbol 
perioade. Și 

, elevii, stu- 
c a r e

troșanl ajută la strin- 
sul recoltei. Anul a- 
cesta la Hațeg, Simeria, 
Deva și în județul Gorj. 
Cei din prima serie de 
două săptămîni s-au 
întors. De ieri a plecat 
® alta. Munca Ier, apre
ciată de întreprinderile 
beneficiare, se alătură 
pleiadei de acțiuni pa
triotice in: 
tă țara, 
tot ce-am , 
devenit 
a acestei 
iată cum, 
denții-mineri, 
se pregătesc pentru a 
extrage bogăția subpă- 
mîntului, au cules și 
vor culege roadele pă
mântului. Este mai mult 
decît un joc de cuvinte 
este, in adevărată mă
rime, o expresie a 
conștiinței participati
ve, o sinteză a împle
tirii învățămîntului 
munca născătoare 
bunuri materiale.

De ieri, ștafeta 
denților-mineri a 
preluată pe ogoare,

i

i

i 
|

I
i

CU 
de

stu
foși 

------- - „la 
fața locului". Și cei de 
pe cîmp, și cei din am
fiteatre și laboratoare 
trăiesc, fără îndoială, 
sentimentul datoriei pa
triotice împlinite.

Mircea BUJORESCU
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Valorificarea resurselor locale 
și amplificarea 

prestărilor de servicii

Sub semnul înateicr exigențe trasate de partid

Meșteșugarii cooperativei 
„Unirea” din Paroșeni s-au 
pr-zentat la adunarea ge
nerală a r e p r e z e n- 
tanților oamenilor muncii 
cu râmineri in urmă pri
vind îndeplinirea unor in
dicatori de bază ai planu
lui pe 8 luni din acest an. 
Cele mai mari restanțe sint 
la prestări de servicii că
tre populație, indicator de
osebit de important în ac
tivitatea cooperativei. Ma
terialul pre
zentat și dis
cuțiile purta
te au arătat, 
in spirit critic 
și autocritic, 
cauzele care au condus la 
aceste neîmpliniri, dar ac
centul s-a pus pe ceea ce 
trebuie făcut pentru înde
plinirea și depășirea sar
cinilor de plan ale celui de 
al doilea an al actualului 
cincinal, sarcini substanțial 
sporite în, comparație cu 
1981. Cifrele sint semnifi
cative în acest sens : pro
ducția netă industrială și 
prestările de servicii în 
industria mică vor crește cu 
13,2 la sută ; producția 
marfă industrială cu 29,4 
la sută, iar prestările de 
servicii către populație cu 
8,4 la sută. De altfel spo
ruri substanțiale sint pre
văzute la toți indicatorii.

Pentru îndeplinirea și 
depășirea acestor obiecti
ve, au fost elaborate mă
suri concrete. In vederea 
diversificării serviciilor si 
produselor cooperativei se 
vor valorifica mai judicios 
resursele locale și proprii. 
In vederea sporirii eficien
ței economice s-ă preconi
zat folosirea resturilor tex

Adunări generale 
ale reprezentanților 

oamenilor muncii

tile, blană, piele, met d.‘ 
material lemnos la execu
tarea unor produse soliei- ( 
tate de oamenii mun ii.

In dorința- de a veni în 
intîmpinarea unor propu
neri ale oamenilor muncii 
se prevede dezvoltarea de 
achiziții, recondiționarea 
și valorificarea autoturis
melor. precum si a unor o- 
obiecte de uz gospodăresc 
în ramurile mecanică fină, 

Tv., tîmplă- 
rie și alte ac
tivități. Nu 
lipsită de in
teres, mai a- 
les pentru fe

meile care lucrează în pro
ducție. este ideea înființă
rii unei secții care va asi
gura locuri de mumă pen
tru 50 de femei, de între
ținere a spațiilor comune 
de locuit și a unui dispe
cerat de comandă afectat 
acestui scop.

Tot în intîmpinarea pro
punerilor oamenilor muncii 
se va permanentiza „Tîr- 
gul cooperației meșteșu
gărești pe sezoane". în pia
ța orașului Petroșani, un 
centru de vînzare cu ca
racter permanent.

A fost elaborat și apro
bat un plan de măsuri cu 
obiective și date concrete 
a cărui traducere în viață 
va contribui cu siguranță 
la îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan. Dar pen
tru aceasta, așa cum tau 
subliniat partieipanții la 
discuții, e necesar ca toți 
cooperatorii să muncească 
în mod conștiin ies, cu simț 
de răspundere.

D. CRIȘAN ’

(Urmare din pag. I)

re să poată conduce cu 
competență dezbaterile 
la invățămîntul politi
co-ideologic. După ce 
au lost aprobați- în adu
nările d‘ partid, ia nive
lul orașelor Văii Jiului, 
au fost organizate ins
truiri ale propagandiștilor 
din întregul sistem al în- 
vățămîntului politico-i
deologic, de partid, sin
dicat. U.T.C., O.D.U.S.
Cu acest prilej, pe lingă 
prezentarea principalelor 
sarcini ce revin colecti
velor de oameni ai mun
cii in profil teritorial, 
a unor expuneri pe pro
bleme ale politicii inter
ne și externe a partidu
lui. au fost organizate 
dezbateri metodice în 
care propagandiști cu ex
periență au relevat preo
cupările lor p“ linia pre
gătirii si conducerii la 
un nivel superior al dez
baterilor.

Studiul politico-ideolo
gic trebuie să fie legat 
mai mult d<- activitatea 
pra tică. de viață, rapor
tor''» noțiunilor si cate

goriilor teoretice să se 
lege în mod firesc de 
munca de zi cu zi a oa
menilor. In anul care a 
trecut au fost dezbătute 
o serie de probleme le
gate de întărirea ordinii 
și disciplinei, aplicarea 
principiilor mecanismului 
economico-financiar, au- 
toconducerea muncito
rească, dar rezultatele 
obținute, mai ales in u- 
nitățile miniere, pentru 
realizarea planului la 
producția de cărbune, nu 
certifică această preocu
pare, De-aceea se impu
ne ca organele și orga
nizațiile de partid, pro
pagandiștii să înțeleagă 
că eficiența pregătirii 
politico-ideologice constă 
în obținerea unor rezul
tate superioare atît în 
ceea ce privește activi
tatea politico-educativă 
propriu-zisă, cît mai a- 
les in activitatea eco
nom ico-socială, în ridi
carea eficienței muncii în 
toate domeniile.

Pentru a spori forța 
educativă a învățămîn- 
tului va trebui să pro
movăm cu mai multă 

fermitate experiența bu
nă obținută in desfășura
rea dezbaterilor. Chiar 
de la stabilirea grafice
lor s-a avut în vedere 
specificul activității fie
cărui colectiv de muncă. 
„Ziua învățămîntului" se 
dovedește în continuare 
o experiență bună; îi a- 
iută p; propagandiști și 
pe cursanți să se pregă
tească din timp, să1- for
muleze întrebări la pro
blemele neclare, să albă 
schimburi utile de păreri. 
In pregătirea dezbateri
lor, punctele de informa
re și documentare trebuie 
să asigure materialul bi
bliografic necesar atît 
cursanților cît și propa- 

, gandiștilor. Apreciem 
strădaniile care au exis
tat în această perioadă 
la I.M. Petrila, I.M. Lu- 
peni și I.M. Livezeni pen
tru actualizarea mijloa
celor de pregătire. Și în 
acest an propagandiștii 
și cursanți i beneficiază 
de manuale, broșuri, ca
iete documentare, planșe. 

grafice, diapozitive cart 
să ajute în ilustrarea 
principalelor Idei ce ur
mează a fi abordate în 
cadruj dezbaterilor. Un 
rol hotărîtor în buna or
ganizare și desfășurare 
a dezbaterilor revine or
ganizațiilor de partid, 
sindicat, U.T.C., O.D.U.S, 
îndrumarea și sprijinul 
pe care acestea îl acordă 
pregătirii politico-ideolo- 
gice trebuie să determi
ne ridicarea la un înalt 
nivel calitativ a activi
tății, pentru a răspunde 
cerințelor formulate de 
conducerea partidului și 
statului nostru. Asigura
rea unei baze soi ide de 
desfășurare a întregului 
sistem de pregătire poli
tică în Valea Jiului. și 
măsurile întreprinse de 
organele și organizațiile 
de partid, ne dă garan
ția obținerii în acest an 
de studiu a unor rezulta
te superioare, pe măsura 
sarcinilor trasate de Con
gresul al XII-lea al parti
dului.

Sub coordonarea șe
fei de unitate 'Ana 
Bălan, la restaurantul 
cu linie de autoservire 
„Carpați" din Petroșani 
se pregătesc zilnic sor
timente de nrîneăruri 
mult apreciate de con
sumatori.

în vinzările zilnice 
ale restaurantului pro
dusele culinare proprii, 
realizate de bucătărea
sa șefă Iolanda Stan si 
colegele ei Ilzen Tekus 
și luliana Rîbu se ri
dică, valoric, la 10 — 
11000 de lei. în foto
grafie responsabila res
taurantului, împreună 
cu cîteva lucrătoare.
Foto : Șt. NEMECSEK

Calitatea reparațiilor utilajelor mimere fiiimul c'e iîiăllare nu e tocmai... la înălțims
ț /Urmare din pag. I) control". „Sîntem hotărîți 

să ne mobilizăm încă din 
acest trimestru, pentru a 
putea realiza încă din 
prima lună a anului viitor, 
sarcinile de producție" 
(Ion Stăncioiu).

O problemă dintre cele 
mai importante cuprinsă în 
materialul prezentat și a- 
profundată în dezbateri a 
fost ridicarea calificării și 
perfecționării întregului 
personal muncitor. Ioana 
Ion, Manei Stercu. Franeisc 
Gorfy și alții au abordat 
în cuvîntul lor problema 
calificării, fără de care nu 
se poate concepe o nouă 
calitate în domeniul repa
rațiilor de utilaj minier. Au 
fost dezbătute o serie de 
aspecte ale producției și 
în ceea ce privește res
pectarea disciplinei tehno
logice, raționalizarea con
sumurilor de metal și e- 
nergic, întărirea ordinii și 
disciplinei, aprovizionarea 
cu materiale, extinderea 
secției de stil pi hidraulici 
Vulcan, toate în concor
danță cu cerințele pregăti
rii încă din trimestrul IV 

a producției anului viitor. 
“Răspunderea muncitoreas

că, comunistă cu care au 
fost dezbătute problemele • 
realizării producției anu
lui 1982 s-au materializat 
în num roase propuneri și 
soluții tehnice, propuneri 
concretizate în planul .de 
măsuri politico-organizato- 
rice și economico-sociale, 
menit să asigure îndeplini
rea exemplară a sarcinilor, 
adoptat de adunare.

'Urinare 'lin uag. li

alizate în activitatea bazei 
de producție a șan
tierelor din Valea Jiu
lui. Fără a lua în con
siderație pierderile tehno
logice și chiar cheltuielile 
suplimentare rezultate din 
neglijențe, lună de lună 
prețurile inițiale, cele rea
lizate au fost mereu depă
șite. Bunăoară prețul ac
ceptat pentru balast este 
de 118 lei pentru 1 mc. Dai' 
se realizează, în medie, 132 
lei pe 1 mc balast. La sor
timentele de nisip și de 
pietriș mărgăritar se depă

(Urmare din pag. I)

aefionează, au fost schim
bate pină acum cinci mo
toare de sarcină ale ma
caralelor, „arse" din cauză 
că furnizorul nu a {inul 
seama de toate condițiile 
funcționale pe care trebuie 
să le îndeplinească. Zilnic, 
au fost necesare schimbări 
— deși se conta că ele vor 
funcționa fără p ob.eme — 
ale elementelor hidraulice 

Reducerea cheltuielilor materiale
șesc de asemenea lună de. 
lună prețurile acceptate i- 
nițial, în medie cu 14 lei 
la fiecare metru cub de 
beton preparat. Este adevă
rat că și în ceea ce ne 
privește mai stăruie unele 
lipsuri. Vagoanele cu ba
last și nisip nu sînt descăr
cate întotdeauna in mod 
operativ, iar uneori conți
nutul este înjumătățit. Va 
trebui deci să lichidăm a- 
ceastă stare de lucruri.

Datorită sistemului actual 
de decontări, neîncadrarea 
în prețurile inițiale con
duce la pierderi considerate 
„de nejustificat". Or, de

care acționează ■ ridicarea 
cofragului.

In spiritul aceleiași 
întrajutorări muncitorești 
au fost de mare sprijin 
șantierului muncitorii ate
lierului de reparații ele
mente hidraulice al I.M. 
I.upeni, șeful de echipă 
Dițnilă Matei și ortacii săi.

Dar oamenii șantierului 
ne-au arătat nemulțumirea 
față de ceea ce s-a realizit 
in ultima săptămână. De 

contările se fac fără să se 
țină seama de condițiile 
de producție specifice din 
Valea Jiului. Prepararea 
betoanelor în baza de pro? 
ducție de la Bărbăteni se 
face cu nisip și pietriș din 
cariere îndepărtate. Nisipul 
de exemplu se aduce din- 
tr-o carieră de lingă ora
șul Slatina, din albia Oltu
lui, și din comuna Lan- 
crăm, de lingă Alba Iulia. 
Prețurile de cost sînt de
pășite în principal datorită 
transportului de la mari 
distanțe. Constructorilor nu 
le este indiferent bineînțe
les cu ce cheltuieli sînt re

ce? Era firesc (și obligato
riu) ca, alături de execu
tant, să fie permanent pre
zente pe șantier și echipele 
„service" ale unităților e- 
conomice care au realizat 
utilajele ce se omologhea
ză aici. De două zile una 
din aceste echipe a sbsit, 
dar activitatea ei nu se 
ridică, deocamdată, la ni
velul exigențelor impuse 
de realizarea cît mai grab
nică a noului obiectiv.

alizate obiectivele de in
vestiții. Este necesară însă 
o atitudine diferențiată față 
de problemele prețului be
toanelor preparate în Va
lea Jiului. Noi, constructo
rii și beneficiarii, cu spri
jinul organelor locale de 
partid și de stat putem și 
trebuie să acționăm în a- 
cest scop cu eforturi unite. 
Sîntem convinși că rezol
varea intr-un timp cît mai 
scurt a acestei probleme 
va contribui la accelerarea 
ritmului de construcție pe 
șantiere și, cu cheltuieli 
mai mici.

<9 ne .’’1 icji.i i i. I .vv- 
DUCȚ1EI DE CĂRBUNE.

I Comitetul U.T.C. de la
mina Aninoasa a organi
zat duminică, 4 octom
brie, două acțiuni de 
muncă patriotică în spri
jinul producției de cărbu
ne. ÎS uteciști, membri ai 
bfganizației nr. 4, au des
congestionat de fier ve
chi șl alte materiale ga
leria direcțională de la 

orizontul 11 mediu. La su
prafață, un grup de tineri 
de la sectorul VIII Nord 
a aprovizionat brigăzile de 
mineri din sectorul III 
cu 250 grinzi SG, 10 căru
cioare eu lemn, 300 cle
me TH, contribuind tot
odată la menținerea ordi
nii în incintă. (I.B.)
• ȘEZĂTORI litera

re. In cursul săptăminii 
ce s-a încheiat, in cadrul 
festivalului județean „Sar- 
mis ’81", au avut loc în 
școlile generale nr. 5 și 6 
din Petroșani întîlniri ale 
elevilor cu membrii ce

naclului literar „Panait 
Istrati" din Petroșani. Au 
citit din creațiile proprii 
poeții amatori Ion Pascal 
Vlad, Doina Florentina 
Pagnejer, Constantin Cîm- 
peanu, Rachela Barcan, 
Mircea Andraș și proza
torul Dumitru Dem. Io- 
nașcu.
• DOTĂRI. In atenția 

gospodarilor de la m,ina 
Uricani se află în prezent 
cîteva măsuri administra- 
tiv-gospodărești deosebite 
avînd drept scop îmbună
tățirea condițiilor sociale. 
In perioada ce urmează se 

va extinde baia muncito
rilor, va fi amenajată o 
nouă instalație de baie 
pentru femei, spălătoria 
și celelalte săli, vestiarele 
vor fi dotate cu instalații 
și aparatură adecvată.
• AMPLĂ ACȚIUNE 

DE MUNCA PATRIOTI
CA. In frunte cu deputa
tul lor Constantin Adă- 
muț, și mobilizați de bi
roul organizației de partid, 
comisia de femei și co
mitetul O.D.U.S., 55 de 
cetățeni din cartierul Ște
fan al orașului Lupeni au 
efectuat o • amplă acțiune 

de muncă patriotică la 
drumul din cartier aflat 
în reconstrucție. S-au re
marcat cu această ocazie 
cetățenii V. Bud, N. Bar
bu, C. Radu, V. Laizum, 
L. Borșoș, A. Lăcătuș, Șt. 
Faur, P. Ivinici și alții.
• ABSENȚĂ DE... GRE

UTĂȚI. Nu glumim de
loc. De mai multe luni Ad
ministrația piețelor din 
Petroșani nu reușește să-și 
completeze inventarul de 
greutăți necesare cîntări- 
rii mărfurilor de către 
producători veniți pe pia

ța orașului și care solici
tă cîntarele pieții. Neavînd 
greutăți autorizate, oame
nii folosesc diferite im
provizații — pungi cu sa
re, cutii cu macaroane, 
cartofi etc. Pe cînd, to- j 
tuși, ‘ greutățile necesare . 
pentru un comerț civilizat I 
și în piața din Petroșani? ■

Rubrică realizată de . I
Toma ȚÂȚARCĂ

nală încredințată, partici- 
panții la dezbateri au fă 
cut propuneri Valoroase 
privind creșterea eficien
ței economice. O dovadă a 
participării angajante, exi
gente, adunarea reprezen
tanților oamenilor muncii 
a scos în evidență nece
sitatea folosirii la întrea
ga capacitate a mașinilor- 
unelte, a timpului de lu
cru, a extțpderii acordului 
global, precum și întărirea 
ordinii și disciplinei. Re- 
ferindu-se la reducerea tim
pului de reparații, Marin 
Borneci de la atelierul 
Varnița, sublinia în cuvîn- 
tul său : „Noi am depășit, 
în medie, cu 20 la sută ma
joritatea indicatorilor de 
plan. Rezultatele noastre 
puteau fi mai bun» dacă 
eram mai bine aprovizio
nați cu unele materiale. A- 
vînd în vedere că sarci
nile de plan ale anului 1982 
sînt mobilizatoare, solici
tăm, în vederea înfăptuirii 
lor exemplare, dotarea cu 
aparatură de măsură și
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K-a fost ca
MINERUL PAROȘENI 

— MINERUL AN1NOASA 
0—1 (0—0). Fiind conside
rat ca un derby al Văii 
Jiului, meciul dintre repre
zentativele minerilor din 
Paroșeni și Aninoasa a a- 
tras atenția multor iubitori 
ai fotbalului. Deși ne aș
teptam să urmărim o par
tidă frumoasă, disputată 
în limitele sportivității, am 
asistat la un joc confuz. 
Intr-adevăr, terenul a fost 
moale și alunecos, după 10 
minute de joc arătînd ca 
o arătură, însă nu aceasta 
a fost cauza principală a 
nivelului slab atît din 
punct de vedere tehnic cit 
și tactic al partidei. Com- 
ponenții celor două echipe 
trebuiau să găsească soluția 
și modalitatea de a practi
ca un joc plăcut indiferent 
că erau gazde sau se con
siderau oaspeți. Pentru a 
fi concreți : pe parcursul 
timpului de joc, gazdele au 
tras doar patru șuturi pe 
spațiul porții iar oaspeții 
șase ; raportul de cornere 
a fost de 4—5 iar numărul 
atacurilor mai periculoase 
2—3. De aici, oricum, o u- 
șoară superioritate a oaspe
ților. La calitatea slabă a 
partidei și-a adus un aport 
substanțial și arbitrul cen
tral Miliță Păunescu din 
Reșița care, neacordînd le
gea avantajului, a fragmen
tat jocul prin luarea unor 
decizii incorecte ce au în- 
fierbîntat spiritele.

Revenind la partidă, în 
prima repriză nu am con
semnat nimic deosebit de- 
cit un joc de rutină.' La 
fel debutează și repriza se
cundă, pînă în min. 75 cînd 
arbitrul acordă o lovitură 
liberă oaspeților invocînd 
un fault închipuit. De la 
peste 40 de metri din par
tea stingă a terenului Han- 
ganu execută impecabil lo

in partida de sîmbă- 
tă „Jiul" a cîștigat, in
să nu s-a dovedit a fi 
prin jocul prestat, o 
echipă superioară celei 
a oaspeților. Sporadice
le atacuri la poarta ar
geșenilor n-au putut fi 
finalizate, cu excepția 
aceluia din norocosul 
minut 13. in imagine — 
portarul Cristian „suflă" 
mingea cu multă sigu
ranță din fața Iui Var
ga.

Fotbal, divizia A
CLASAMENTUL

1. Dinamo 8 5 2 1 20—10 12
2. Univ. Craiova 6 5 0 1 17— 3 10
3. Corvinul 8 4 2 2 21—11 10
4. S.C. Bacău 8 4 2 2 10— 8 10
5. Steaua 7 3 3 1 10— 8 9
6. F.C. Olt 8 4 1 3 11— 9 9
7. F.C. Argeș 8 2 4 2 8— 7 8
8. „U" Cluj-Napoca 7 3 2 2 7— 8 8
9. Jiul 8 2 4 2 8—11 8

10. F.C.M. Brașov 8 3 2 3 7—11 8
11. „Poli" Timișoara 7 3 1 3 10— 8 7
12. Sportul studențesc 8 2 3 3 9—12 7
13. C.S. Tîrgoviște 8 3 1 4 8—14 7
14. Chimia Rm. Vîlcea 8 2 2 4 9—13 6
15. A.S.A. Tg. Mureș 8 2 1 5 10—12 5
16. F.G. Constanta 8 1 3 4 8—11 5
17. U.T. Arad 7 1 3 3 7—11 5
18. Progresul-Vulcan 8 0 4 4 8—19 4

ETAPA VIITOARE
(miercuri 14 octombrie)

Steaua — Dinamo, „Poli" F.C. Argeș — Univ. Cra- 
Timisoara — U.T.A., Chi- iova, Corvinul Hunedoara 
mia Rm. Vîlcea — C.S. — FC. Olt, A.S.A. Tg. 
Tîrgoviște, F.C.M. Brașov Mureș — „U“ Cluj-Napoca, 
— S.C. Bacău, Jiul Petro- Sportul studențesc — Pro- 
șani — F.C. Constanța, greșul-Vulcan.

de obicei...
vitura de pedeapsă, înalt, 
cu efect, balonul scuturînd 
plasa porții lui Crecan. 
După doar 5 minute asis
tăm la cele mai dramatice 
clipe ale meciului: în
colțul cai'eului de 16 me
tri Lăzăroiu sare la cap, 
cot la cot cu unul din fun
dașii oaspeți ; hotărît, cen
tralul acordă penalty (din 
nou eroare, Lăzăroiu nu a 
fost faultat) ; este eliminat 
Hanganu după ce în prea
labil a văzut cartonașul 
roșu și Dobrescu pentru a- 
celași motiv: comentarea 
deciziei arbitrului. Penal- 
ty-ul este executat de Pin- 
tea însă Bogheanu respin

Fotbal, divizsa C

ge ; arbitrul „pe fază" re
petă lovitura (portarul s-a 
mișcat); execută M. Mari
an dar din nou Bogheanu 
respinge. Din motive nești
ute, centralul M. Păunescu 
fluieră finalul partidei cu 
3 minute înainte de scurge
rea celor 90 de minute re
gulamentare. Ne-am dat 
seama că echipa minerilor 
din Aninoasa are în com
ponență jucători valoroși, 
talentați, care, instruiți și 
coordonați de un colectiv 
de antrenori competenți, 
poate să evolueze la ade
vărata ei valoare.

Minerul Paroșeni : Cre
can, Toma, Maria, Pintea, 
Bîrsan, (Munteanu), Petra, 
Lăzăroiu, M. Marian, Las- 
cu, Boloș, Popescu B (Gu- 
ran). Minerul Aninoasa : 
Bogheanu, Satmari, Pocșan, 
Hanganu, Bălosu, Dobres
cu, Gheorghe (Steț — Hă- 
dărean), Faur, Almășan, 
TiXdor Dosza.

Șt. NEMECSEK

Ocazii multe, 
însă goluri puține

MINERUL VULCAN — 
I. M. I. X. AGNITA 2—0 
{2—0). Situația, nu tocmai 
delicată, în care se găsea 
echipa vulcăneană înaintea 
jocului de duminică impu
nea, firesc, abordarea me
ciului cu maximă seriozi
tate și dăruire din partea 
tuturor componenților ei. 
Așa a și fost, chiar dacă, 
fizic, unii jucători „au dat 
în primire" prea repede, 
permițînd astfel oaspeților 
să scape cu doar două go
luri la activ. Victoria obți
nută de Minerul are însă 

o valoare și mai mare, prin 
prisma condițiilor în care 
ea a fost obținută. Ne re
ferim aici la jocul dur, 
obstructionist, departe de 
limitele regulamentului, 
practicat de jucătorii oas
peți. Ce poate fi mai con
vingător decît faptul că în 
prima repriză oaspeții au 
comis peste 40 (f) de faul
turi, unele din ele foarte 
dure. Deci, minutul și faul
tul 1 De altfel, în min. 44 
dublul fault al jucătorului 
Mitru de la oaspeți („vic
time" : Postelnicu și Pu- 
țura) atrage eliminarea a- 
cestuia de către arbitrul 
craiovean Tudor Văcaru, 
care însă greșește grav, e- 
liminîndu-1 și pe Tismăna- 
ru, complet nevinovat. Și, 
așa cum arătam, chiar și 
în condițiile acestui fotbal 
gazdele au reușit să-și păs
treze calmul, să nu ripos
teze și, ce-i mai impor
tant... să joace fotbal ! Ceea 
ce, le va aduce o meritată 
detașare pe tabela de mar
caj. întîi în min. 8 o cen
trare foarte bună a funda
șului Chitac îl găsește liber 
pe Zlate care — deși căzut

Campionatul județean

Vreme splendida, joc frumos

— înscr ie lîngă bară des- 
chizînd scorul. Și ca o în
cununare a prestației sale 
bune, din această partidă, 
tot Zlate înscrie și al doi
lea gol în min. 20, la un 
corner executat de Voicu 
și o prelungire cu capul a 
lui Burdangiu. După pauză, 
oboseala (cauzată — să fim 
drepți — și de repetatele 
faulturi ale oaspeților) își 
spune cuvîntul și oaspeții 
ies mai periculos la atac, 
mai ales prin „dispecerul" 
lor, Cîmpu, cel mai disci
plinat și tehnic jucător al 
lor. în această perioadă, 
Frățilă (min. -60), Topor 
(min. 63), Zlate (min. 70), 
și Polgar (min. 83) au avut 
ocazia să înscrie, dar me
ciul se încheie cu scorul de 
2—0, care însă nu reflectă 
îndeajuns superioritatea mi
nerilor, care au făcut o 
partidă bună. Cu siguranță 
că această victorie și mai 
ales jocul reușit, vor con
stitui un imbold pentru 
jucătorii vulcăneni, care 
au dovedit duminică faptul 
că locul XII este mult 
prea jos față de posibili
tățile lor.

Formația utilizată : Con
stantin — Putură, Cătuț, 
Burdangiu, Chitac — Pos
telnicu (min. 67 Polgar), 
Voicu, (min. 67 Dumitru)
— Topor, Zlate, Frățilă și 
Tismănaru.

La juniori : Minerul Vul
can — I. M. I. X. Agnita 
6—0 (2—0). Au marcat 
Burlacu (4) și Filiche (2). 
Merită să remarcăm evolu
ția constant bună a junio
rilor Minerului Vulcan, 
care au cîștigat toate în- 
tîlnirile cu excepția celei 
de la Cugir, pierdută la 
masa verde (datorită întâr
zierii).

Ioan Alexandru TATAR 

partida. Totosici scapă de 
două ori înspre poarta a- 
părată bine de Hainal, dar 
nu poate reduce din handi
cap.

In repriza a doua jucă
torii gazdă pun stăpînire 
deplină pe mijlocul terenu
lui. Ghișan. Nylaș, Lixan- 
dru și Mora. cu lecția jo
cului la ofsaid bine învă
țată, avansează înspre 
poarta lui Vințan, dezlănțu
ind un adevărat asediu. O 
pasă trimisă de Nylas prin
tre Adam și Curcă e pre
luată de Popescu II. asis
tăm la o pătrundere în for
ță și la un gol marcat de 
pe linia de 16 m în min. 
55 : 3—0.

Lixandru, cu simțul îna
intașului care a fost în di
viziile superioare, caută 
insistent golul și. în urma 
unei combinații Năcreală,

Popice, divizia A

Victoria
JIUL PETRILA — CON

STRUCTORUL TG. MU
REȘ 5 296—5043. Iubitorii 
acestui sport, mare parte 
dintre ei foști sau actuali 
componenți ai echipelor din 
Valea Jiului, au urmărit 
pe moderna arenă cu pa
tru piste din Petrila, evo
luțiile celor mai valoroși 
jucători de popice ai mu
nicipiului nostru aflați sub 
culorile Jiului. S-au eviden
țiat. în această a doua eta
pă a campionatului, talen
tul. spiritul colectiv, pre
cum și caracterul de efi
cacitate adiacent celui de 
spectaculozitate. Lansările 
rapide și precise ale lui 
Costel Dobrică (938 p.d.),
Victor Miclea (919 p.d.), Ion 
Scorțea (897 p.d.), Valeriu 
Pișcoi (871 p.d.) atestă 
buna orientare în joc, dîr- 
zenie și stăpînire de sine. 
La această oră antrenorii 
Victor Miclea și Rudolf 
CoSma au la dispoziție un 
lot de jucători tineri care 
dovedesc o hună îndemîna- 
re și ceea ce este mai îm
bucurător. răspundere per
sonală în pregătire, premi
se pentru realizarea unor 
popicaveraje «superioare la 
nivel de echipă. In con
fruntarea cu noua promo
vată Constructorul Tg. Mu-

Participare la 
„Sp 6 :poi t ’01“
In perioada 3—8 octom

brie are loc la Costești în- 
tîlnirea republicană a 
cercurilor de speologie. A- 
junsă la cea de-a IX-a e- 
diție. acțiunea este coordo
nată de institutele de spe
cialitate din București și 
Cluj-Napoea. iar la 
ea participă un ma
re număr de cercuri 
speologice (32). Alături de 
delegațiile institutelor de 
geologie și arheologie și de 
celelalte numeroase cercuri, 
județul nostru, respectiv 
Valea Jiului, sînt reprezen
tate, la „Speosport ’81“ — 
Costești de cercurile speo
logice „Zarand" Brad, „E- 
mil Racoviță” Petroșani și 
„Piatra Roșie” Petrila. 
Prin sprijinul acordat de 
Asociația sportivă „Jiul" Pe
trila, cercul speologic
„Piatra Roșia" — afi
liat .acestei asociații
— participă cu trei
membri ai săi (Adrian Do
ne, Ioan Mihuț și Sorin Ne- 
goțiu) la această prestigioa
să manifestare speospor- 
tivă.

Romulus VENȚEL

Simeanu, Nylaș, pătrunde 
și șutează sec din careu : 
4—0 în min. 60 al meciului. 
In min. 70 Ghișan driblea
ză pe Raiu și Ghib, întoar
ce mingea în fața altor doi 
adversari și de la 30—35 m 
expediază un șut-bombă 
sub bară : 5—0. spre satis
facția spectatorilor. Meciul, 
desfășurat pe o vreme 
splendidă, se încheie.

Lîngă Ghișan (cel mai 
bun de pe teren real ta
lent) de la Parîngul s-au e- 
vidențiat Popescu, Nylaș, 
Fodor. Simeanu . Sclipcea 
■și Mora. iar de la adver
sari Vințan, Totosici și Chi- 
parcă.

La juniori, Parîngul Lo
nea — Minerul Teliuc 9—0. 
Deci în cele două întîlniri 
gazdele au înscris 14 goluri 
fără să primească nici unul.

loan Dan BALAN

tinere(ii
reș a surprins lipsa de de
cizie a juniorului Nicolae 
Păsărică (847 p.d.) ale cănii 
posibilități sînt mult mai 
mari. Tot cu acest prilej 
am remarcat reîntoarcerea 
la matcă a profesorului de 
educație fizică Valeriu 
Pișcoi, care pare stăpînit 
de acea predispoziție sufle
tească ce îndeamnă la au*  
todepășire. Există la Petri
la un nucleu bine constituit 
care reprezintă suportul 
succeselor viitoare, majori
tatea jucătorilor și-au per
fecționat tehnica, reușind 
să transforme jocul în for
ță într-unul de precizie și 
îndemînare care le va per
mite creșterea performan
țelor individuale Buna dis
poziție. dorința de afirmare 
a popicarilor petrileni ne 
fac să credem că evoluțiile 
viitoare vor urma un drum 
ascendent. Se impune însă 
pe viitor rezolvarea proble
mei ridicărilor la antre
namente și procurarea cît 
mai grabnică a unui echi
pament sportiv adecvat 
competiției în care reduta
bilii popicari din a. est o- 
raș sînt angrenați.

PARÎNGUL LONEA — 
MINERUL TEL1UC 5—0 
(2—0). încă din min. 3, un 
luft, în careul advers, al 
apărătorului Cioară e sanc
ționat prompt de sprintenul 
Fodor : 1—0. Astfel se des
chide șirul golurilor și o- 
caziilor care au constituit 
frumusețea jocului de fot
bal de pe arena din Lonea. 
Ghișan, un tînăr dotat și 
talentat (asupra căruia ar 
trebui să se oprească privi
rile specialiștilor din eșa
loanele superioare din Va
lea Jiului), aleargă pe tot 
terenul, interceptează, des
chide precis pe Fîță, care 
obține o lovitură de colț, 
în min. 17, un „cap" precis 
executat de Popescu II ri
dică scorul la 2—0.

Minerii din Teliuc fac e- 
forturi pentru a echilibra

Teodor TRIFA.
Staicu BÂLOI

Rugbi, divizia APrima repriză hotărîtoare
Studenții din Petroșani 

s-au deplasat la Baia Mare 
cu dorința de a practica un 
joc frumos și spectaculos 
și, bineînțeles, să obțină 
un rezultat bun. Dar gaz
dele au avut o primă re
priză de excepție și Știin
ța C. E. M. I. N. Baia 
Mare a încheiat-o cu sco
rul de 16—0. După pauză 
echipa studenților din Pe
troșani reușește să înscrie, 
prin 4 lovituri de pedeap
să, una transformată de 
Stoica și 3 de Luca. Rezul
tat final 23—12 pentru 
gazde. După cum se vede, 
în repriza a doua rezulta
tul a fost favorabil echipei 
Știința Petrbșani, dar.„ 
contează scorul din ambele 
reprize.

l © FOTBAL, divizia 
națională de juniori; L

) Jiul — F.C. Argeș 1—2. / 
i Republican de juniori : ț 
J Minerul Lupeni — Gaz ț 
1 metan Mediaș 3—3 »

Pandurii Tg. Jiu — Jiul > 
i Petroșani 2—2. Județean I 
; seniori : Metalul Si-

i 
ț

î
*I
BREVIAR

merja — Minerul Uri- 
cani 1—2 ; Preparato
rul Petrila — Avîntul 

j Hațeg 1—0 ; C.F.R. Pe- i 
I troșani — Constructo- 4

rul Hunedoara

Bîrcea 2—1.

*

_ .o- . 
0—1 I 
- Me- 4 
2—1 U 

C ’ 
I 

divi- l

Metalul Criscior
. canica Orăștie _ - ,
Minerul Deva — I.M.C

ț
ț

• HANDBAL, ___
zia B (tineret); Minaur^ 
II Baia Mare — Utila- 1 
jul-Știința 12—8. Repn- 7 
blican de juniori : C.S.S ț 
Tg. Mureș — C.S.Ș. Pe-1 
troșani 22—12. J

• RUGBY, divizia B j 
Minerul Lupeni — Me-l 
talurgistul Cugir 3—8. J

IB. STAICU
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Din țările socialiste '
MOSC OVA (Agerpres). 

An de an crește rețeaua 
de aprovizionare cu apă 
potabil? a Moscovei. Zilnic 
fiecărui locuitor îi revin 
600 l apă. Lungimea rebe
lei de conducte de apă a 
Moscovei este de peste 
6 500 km. anual, fiind date 
în funcțiune conducte to
talized 150 km. In jurul 
orașului se află 12 lacuri 
de acumulare care, îm
preună cu canalul de 128 
.ifcin cu apă din Volga, fur
nizează apă potabilă cit 
*ouă rîuri Moscova.

O
SOFIA (Agerpres). 

Combinatul de autocare 
„Record* - din Plovdiv, care 
produce anual 20 000 ma
șini, va fi supus în cursul 
actualului cincinal unui 
amplu .proces de moderni
zare. La sfîrșitul progra
mului combinatul își va 
dubla producția. Totodată, 
se prevede mărirea produc
tivității muncii și îmbună
tățirea calităților tehnice 
ale mașinilor. In cadrul 
Combinatului se va construi 
O fabrică de scule și se

PIERDUT diplomă de 
absolvire a Școlii profesio
nale UCECOM Craiova în 
meseria de tapițer, pe nu
mele Mocanu Nicolae, eli
berată în anul 1977. Se de
clară nulă. (871)

EMIRUL QATARULUI, 
țeic Khalifa Bin Hamad 
jtl-Thani, l-a primit pe 
Vicecancelarul și ministrul 
vest-german al afacerilor 
externe, Hans-Dietrich 
Genscher, aflat într-o vizită 
oficială la Doha. în cursul 
convorbirilor, care au avut 
Ioc cu acest prilej, au fost 
discutate chestiuni privind 
relațiile bilaterale și ulti
mele evoluții internaționa
le, îndeosebi problema pa
lestiniană, menționează a- 
gentia I.N.A.

PREȘEDINTELE Chadli 
Bendjedid a prezidat o re
uniune a guvernului Al
geriei, în cadrul căreia au 
fost examinate probleme 
legate de sporirea produc
ției in lustriale și agricole 
a țării. Măsurile adoptate 
de guvern prevăd, între 
Jdtele. extinderea produc
ției de piese de rezervă și 
a diferitelor subansambluri 
pentru industriile construc
toare de mașini agricole și 
Utilaje.. Consiliul de Mi- 
Bdștri a adoptat, de ase
menea. o serie de măsuri 
In direcția folosirii mai 
eficiente a regiunilor, de 
Stepă din țară pentru dez
voltarea sectorului zooteh
nic al agriculturii.

Conferința laburistă : măsuri în perspectivă
La Brighton s-a înche

iat cea de-a 80-a Confe
rință anuală a Partidului 
Laburist, de opoziție, din 
Marea Britanie, care a so
luționat, este adevărat, tem
porar, criza sa cea mai 
gravă din ultima jumătate 
de secol. Privită prin pris
ma problemelor înscrise pe 
ordinea de zi, conferința de 
la Brighton a fost apreci
ată de către toți observato
rii drept „crucială" pentru 
.Viitorul Partidului Laburist 
întrut it de voturile expri
mate — Îndeosebi în legă
tură cu desemnarea lide
rului adjunct — depindea, 
într-o măsură hotărîtoare. 
unita. .. a partidului. Lupta 
pentru est post s-a dat 
între Anthony Wedgwood 
Benn conducătorul aripii 
de stingă, și Denis Healey, 
fost ministru de finanțe, 
candidat al moderaților -și 
al aripii de dreapta, și s-a 
soldat, după cum se știe, 
eu victoria ultimului. în 
eventualitatea că Benn ar 
fi obținut victoria, ar fi 
fost posibil ca numeroși 

vor mecaniza și automati
za procesele de producție 
prin introducerea roboți- ; 
lor industriali.

O
HAVANA (Agerpres). In 

apropiere de orașul Cama- 
guey din Cuba se constru
iește o mare fabrică desti
nată prelucrării însemna
telor zăcăminte de gresie 
existente în provincia cu 
același nume, costul total 
al investițiilor ridieîndu-se 
la 12 milioane pesos. Aici 
se vor putea produce anual 
peste 15 000 de tone de 
produse din gresie, printre 
care blocuri destinate di
feritelor construcții, pa
nouri și dale pentru pereți, 
plafoane sau podele.

Prima linie de producție 
va fi operațională la finele 
acestui an, iar cea de-a 
doua în cursul anului 1982. 
Această fabrică, unde lu
crările au un înalt grad de 
automatizare, este prima 
din țară care va putea pro
duce și tuburi din gresie 
capabile să protejeze ca
blurile liniilor telefonice 
subterane.

TRANSPORTATA pentru 
prima oară în istoria trans
planturilor de cord la o 
distanță apreciabilă cu a- 
vionul, inima unui „dona
tor" a fost grefată cu suc
ces unui tînăr de 29 de ani 
la spitalul din Groote 
Schuur (Capetown). Opera
ția a fost realizată de un 
grup de chirurgi îndrumați 
de prof. Christian Barnard, 
care a efectuat în 1967 pri
mul transplant de cord. 
După operație, starea paci
entului era considerată „sa
tisfăcătoare".

GNASSINGBE EYADE- 
MA, președintele fondator 
al Partidului Adunarea Po
porului Togolez, președin
tele Republicii Togoleze, 
și-a încheiat vizita de stat 
efectuată în R.P.D. Core
eană la invitația lui Kim 
Ir Sen, secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene — anunță a- 
genția A.C.T.C. în cursul 
vizitei a avut loc semna
rea unui tratat de priete
nie și cooperare între R.P.D. 
Coreeană și Republica To- 
goleză,

PRESA INDONEZIANA 
informează că, în urma 
naufragierii unui vas în lar
gul Insulelor Celebes, 86 de 
persoane și-au pierdut via
ța. Din cei 100 de pasa
geri care se aflau la bor
dul navei numai 14 au pu
tut fi salvați.

alți laburiști, nemulțumiți 
de programul acestuia, pe 
care îl consideră prea ra
dical, să părăsească parti
dul și să se alăture celor
lalți laburiști care au fă
cut primii acest pas, la 
începutul acestui an, cons- 
tituindu-se în Partidul S6- 
cial-Democrat.

Ceea ce pare însă curios 
este faptul că, deși Benn a 
fost înfrînt, — la o dife
rență minimă — progra
mul său, respins apriori 
aproape în întregime de 
către Healey și sprijinito
rii săi, a fost totuși adop
tat — cu unele excepții 
— de către conferință.

Conferința a adoptat do
cumente importante pri
vind strategia social-econo- 
mică a Partidului Laburist, 
care vizează limitarea efec
telor negative ale politicii 
monetare, promovate de 
actualul guvern, format din 
reprezentanți ai Partidului 
Conservator. în cursul dez
baterilor s-a exprimat în
grijorarea față de crește
rea fără precedent a cifrei

Primul congres a! Partidului SociaWemocrat 
din Marea Britanie

LONDRA 5 (Agerpres). 
începute duminică la Perth, 
in Scoția, lucrările primu
lui congres al Partidului 
Social-Democrat din Marea 
Britanie, constituit cu o ju
mătate de an în urmă prin 
desprinderea din Partidul 
Laburist a unor membri ai 
acestuia, au prilejuit în 
cadrul primelor dezbateri, 
reafirmarea opțiunii lide
rilor noii formațiuni politi
ce pentru o alianță între 
social-democrați și liberali. 
Aceasta în contextul în ca
re, cu prilejul congresului

bi parități în sistemul monetar
BRUXELLES 5 (Ager

pres). întruniți la Bruxel
les, miniștrii de finanțe ai 
țărilor membre ale CEE au 
decis modificarea parită
ților a patru din cele șapte 
monede din componența 
Sistemului monetar (Vest— 
european (SME). Astfel, 
marca vest-germană și flo
rinul olandez au fost reva
lorizate cu 5,5 la sută, iar 
francul francez și lira ita
liană au fost devalorizate 
cu 3 la sută. Menținîndu-și 
paritatea neschimbată, ce
lelalte trei monede — fran
cul belgo-luxemburghez, 
lira irlandeză și coroana 
daneză — s-au depreciat 
în proporție de 5,5 la sută 
în raport cu marca vest-

Vremea
DELIII 5 (Agerpres), 

Ploile musonice care au că
zut asupra statului indian 
Uttar Pradesh au provocat, 
potrivit ultimului bilanț o- 
ficial, moartea a 424 de 
persoane. Apele fluviilor 
Ghara și Raphti, ieșite din 
matcă, au inundat peste 
200 localități. Mai bine de 
600 000 persoane au fost 
afectate de inundații, peste 
50 000 locuințe fiind dis
truse sau avariate.

O
WASHINGTON 5 (Ager

pres). Inundațiile cauzate 
de ploile torențiale care 
au căzut asupra statului a- 
merican Michigan au pro
vocat fermierilor daune, e- 
valuate de specialiști la o 
jumătate de miliard dolari, 
în unele regiuni ale statu
lui culturile de porumb au 

șomajului (aproximativ .3 
milioane de persoane) și 
înrăutățirea nivelului real 
al vieții maselor populare, 
conferința cerînd, in con
secință, conducerii partidu
lui să acționeze mai ener
gic pentru combaterea po
liticii guvernului, în scopul 
limitării dimensiunilor efec
telor negative ale politicii 
conservatoare.

Pe plan extern, laburiștii 
s-au angajat ca, în eventu
alitatea câștigării viitoare
lor alegeri parlamentare și 
a formării guvernului, să-și 
intensifice eforturile pentru 
destindere și dezarmare, în 
special pentru dezarmare 
nucleară în Europa și în 
lume. Ei au votat cu o im
portantă majoritate o re
zoluție cerînd desființarea 
unilaterală a arsenalului 
nuclear britanic și a ba
zelor nucleare americane a- 
flate pe teritoriul țării, 
precum și respingerea ins
talării de rachete nucleare 
„Cruise" în Marea Britanie.

în sfîrșit, trebuie relevat 
că atenția observatorilor a 

său anual din septembrie, 
Partidul Liberal a dat man
dat liderilor săi să negocie
ze termenii unei alianțe e- 
lectorale cu social-democra- 
ții. Vorbitorii la Congresul 
acestora din urmă s-au stră
duit, totodată, să dea asi
gurările necesare liberalilor, 
dintre care unii nutresc te
merea că un pact electoral 
cu Partidul Social-Demo
crat ar duce în cele din 
urmă la dispariția forma
țiunii lor politice.

O altă problemă — deși 
neînscrisă pe ordinea de 
zi — care i-a preocupat pe 

germană și florinul și și-au 
sporit valoarea cu 3 la su
tă în raport cu moneda 
franceză și cea italiană. Un 
decalaj apreciabil — de 8,5 
la sută — s-a creat între 
vechile și noile parități ale 
monedelor, care au fost re
valorizate și, respectiv, de
valorizate.

Decizia a fost adoptată 
după discuții îndelungate, 
inițial la nivelul experților 
din Comitetul monetar al 
CEE, iar apoi în cadrul re
uniunii extraordinare a 
miniștrilor de finanțe. Con
vocată din inițiativa Pari
sului și a Bonnului, reuniu
nea — relatează agenția 
France Presse — a prilejuit 
exercitarea unor presiuni 
franceze și vest-germane a-

în lume
fost distruse în proporție 
de 70 la sută.

O
BRASILIA 5 (Agerpres). 

Seceta care dăinuie de pes
te trei luni în statul brazi
lian Parana a distrus peste 
70 000 ha pășuni, precum și 
vaste suprafețe de culturi 
agricole. Daunele provocate 
economiei naționale sint e- 
valuate la 20 miliarde cru
zeiro.

O
LONDRA 5 (Agerpres). 

Ploile torențiale însoțite 
de zăpadă care s-au abă
tut în ultimele zile asupra 
unor regiuni ale Angliei au 
provocat importante daune 
materiale. Apele rîurilor ie
șite din matcă, ca urmare 
a topirii zăpezilor, au inun
dat vaste suprafețe agri
cole și o serie de autostrăzi 
din nordul țării.

fost reținută și de o altă 
rezoluție, nu mai puțin im
portantă, cerînd fără nici 
un fel de echivoc retrage
rea Marii Britanii din Pia
ța comună. Faptul că în 
favoarea acestei rezoluții 
s-a pronunțat o majoritate 
zdrobitoare — peste 6 mi
lioane de mandate, contra 
782 000 — atestă nepopu-= 
laritatea Pieței comune în 
sinul Partidului Laburist.

Rezoluția privind Piața 
comună va deveni automat 
parte integrantă a Progra
mului politic general al 
Partidului Laburist. Numai 
un eventual refuz al gru
pului parlamentar laburist 
ar mai putea împiedica in
cluderea acestui document 
în manifestul pe care îl 
vor pregăti laburiștii pen
tru viitoarele alegeri ge
nerale, prevăzute să se ți
nă în anul 1984.

în ce măsură șî cînd vor 
fi aplicate în practică a- 
ceste rezoluții laburiste ră- 
mîne să ne conducem după 
înțeleptul proverb britanic 
„Wait and see".

M. G.

delegați din prima zi a 
congiesului P.S.D. a fost 
cea privind modalitatea de 
desemnare a șefului parti
dului, în prezent conduce
rea acestuia fiind asigura
tă in mod colectiv de pa
tru foști miniștri laburiști 
— Shirley Williams, David 
Owen, William Rodgers și 
Roy Jenkins. In acest sens 
ar urma să se opteze între 
două posibilități : fie de
semnarea unui lider de că
tre grupul parlamentar so
cial-democrat, fie alegerea 

- unui președinte de către 
delegații partidului.

vest-european
supra partenerilor comuni
tari, menite să-i determine 
să participe la „reamenaja- 
rea“ SME. Acceptată în ce
le din urmă de Italia, mă
sura de devolarizare a li
rei va avea, în opinia spe
cialiștilor, pentru această 
țară consecințe negative — 
e vorba, mai ales, de infla
ție —, ce vor prevala asu
pra eventualelor laturi ce 
ar putea favoriza econo
mia italiană (de exemplu 
facilitarea exporturilor). 
Belgia nu a dat curs cere
rii de a-și devaloriza mo
neda, deoarece guvernul ei 
demisionar este însărcinat 
doar cu soluționarea pro
blemelor curente, și, toto
dată, o constantă a politi
cii monetare belgiene este 
evitarea modificării pari
tății monedei naționale.Institutul de cercetări și proiectări miniere pentru substanțe nemetalifere Ciuj-Napoca

strada Tudor Vladimirescu nr. 15—17 
încadrează imediat pentru activitatea de 

cercetare
— un tehnician specialitatea exploatări 

miniere.
Informații la telefon 36016, 30026.

Institutul de mine Petroșani>
organizează în ziua de 14 octombrie 1381, con-
curs pentru ocuparea postului de

— BIBLIOTECAR CU STUDII MEDII

Condițiile de încadrare și retribuire sînt con
form Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974 re
publicată.

Cererile de înscriere la concurs se pot depune 
zilnic la Biroul plan-retribuire-personal, unde 
se obțin și relații suplimentare. (Telefon 42580, 
interior 151).Mica publicitate

mulți ani !" (870)
ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚIA Ana, fiul Iosif și familia reamintesc celor 
care l-au cunoscut și iubit că se împlinește un an de 
cînd ne-a părăsit pentru totdeauna

CSISZER IOSIF
Nu-1 vom uita niciodată. (858)

FILME
( PETROȘANI — 7 No-
; iembrie: Viu sau mort
= Republica: In căutarea
i lui Jupiter ; Unirea
: Corleone.
î LONEÂ; S.O.S. Tita-
• nic.
: ANINOASA : Campi-
; onul, I—II.
3 VULCAN _ Lucea-
: farul: Pe urmele tigru- !
: lui.
; LUPENI — Cultural;:
3 Idilă cu Miss Brasilia 
î Muncitoresc: Doi fot- 
; baliști în Siberia.
• URICAN1 : De moar-
: tea mea s-o acuzați pe 
î-CIara K.

TV
î 9,00 Teleșcoală.
î 11,00 Șoimii patriei.
i 11,10 Desene animate : ;
i Tom și Jerry.
I 11,30 Film serial: „Sfi

darea". (Reluarea 
episodului 3.

12.25 în lumea enigme
lor — serial știin
țific.

12.50 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
17.20 Clubul tineretului.
18,10 Cîntec nou p?

plai dolj an —
muzică populară.

18.20 Forum politico- 
ideologic. Anche- 
tă-dezbatere.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea eco

nom ică.
19,45 Civica.
20.15 Teatru TV: „Mi

racolul" de Geor
ge Langelaan.

21.50 Strofe de-a lun
gul anilor. Muzi
că ușoară.

22.15 Telejurnal.

MAMA Natalia, tata 
Costel Ivanov, Petroșani, 
strada Aviatorilor 22/48, 
urează fiului lor Marius- 
Daniel, cu ocazia împlinirii 
unui an și jumătate. „La
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