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Roadele mecanizării complexe de toile
Colectivul întreprinderii miniere Uricani a raportat 

ieri un deosebit succes mineresc : după primul schimb de 
producție a fost înregistrat, la nivelul întreprinderii, un 
plus de 555 tone de cărbune față de sarcina de plan la 
zi pe' luna octombrie.

La obținerea acestui rezultat bun in întrecerea socia
listă pentru mai mult cărbune cocsificabil, și-au adus o 
importantă contribuție brigăzile de mineri din abatajele 
mecanizate. Cele mai însemnate cantități de cărbune 
cocsificabil peste sarcinile de plan au fost date de 
rii din brigăzile conduse de llie Amorăriței, Aurel 
Constantin Popescu și loan Volocaru.

Prin cantitățile de cărbune livrate suplimentar

mine-
Șoșoi,-

există 
premise favorabile pentru recuperarea rămînerilor in ur
mă la producția de cărbune pe anul 1981.

Productivități sporite în abataje

Vizita oficialăîn țara noastră a primului ministru al Indiei, doamna Indira Gandhi
Sosirea în Capitală

La invitația secretarului 
general al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, duminică după- 
amiază, a sosit la Bucu
rești, într-o vizită oficială 
în țara noastră, primul mi
nistru al Indiei, doamna 
Indira Gandhi.

Vizita înaltului sol al 
poporului indian, convorbi
rile româno-indiene la 
nivel înalt ce vor avea loc 
cu acest prilej reprezintă 
un moment de deosebită 
importanță în cronica ra-A. 
începerea

porturilor de prietenie și 
colaborare dintre România 
și India, ele urmînd să des
chidă noi perspective con
lucrării bilaterale în fo
losul celor două popoare, 
al cauzei păcii, progresu
lui, destinderii și securită
ții în hune.

Ceremonia sqșirii a avut 
loc pe aeroportul Otopeni.

în întîmpinarea oaspete
lui indian a venit tovară
șul Nicolae Ceausescu..

La coborîrea din avion, 
tovarășul Nicolae Ceausescu 
a salutat cu căldură pe 
doamna Indira Gandhi.

Numeroși bucureșteni, a-

flați pe aeroport au ova
ționat cu căldurii pe pre
ședintele Nicolae Ceausescu 
și pe primul ministru In
dira Gandhi, dînd astfel 
expresie satisfacției față de 
nou! dialog la nivel înalt 
româno-indian, menit să 
contribuie la dezvoltarea 
în continuare a raporturi
lor tradiționale de prietenie 
și colaborare dintre țările 
și popoarele noastre.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și premierul In
dira 
apoi 
vată

Gandhi s-au îndreptat 
spre reședința rezer- 
înaltului oaspete.

Minerii din brigada con
dusă de Petru Scredeanu, 
de la sectorul III al 
Livezeni, raportează 
frumos succes : ei au extras, 
de Ia începutul acestui an, 
8800 de tone de cărbune 
peste sarcinile de plan. A- 
cest rezultat a fost obținut 
prin buna organizare a 
muncii, în toate cele patru 
schimburi, și prin depăși
rea productivității în me
die cu 14,8 la sută. Merită 
să fie subliniat și 
că prin aplicarea inițiati
vei muncitorești „Priete
nul noului încadrat în 
muncă" minerii din briga
da lui Petru Scredeanu au 
contribuit la integrarea a 
15 tineri mineri in cadrul 
întreprinderii, numai în ul
timele 9 luni.

în cadrul aceluiași sec
tor, pe locuri de frunte, cu 
însemnate cantități livrate 
peste sarcinile de plan, se 
află și minerii din brigăzi
le conduse de Dumitru Per
ja si Valentin Păduraru.

I.M. 
un

faptul

Luni, 19 octombrie, 
Palatul Consiliului 
Stat, au avut loc convor
biri oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, și doamnă Indi
ra Gandhi, prim-mi nistru
al Republicii India.

Convorbirile dintre pre

la 
de

convorbirilor oficiale
ședințele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru Indira 
Gandhi s-au desfășurat 
sub semnul dorinței 
mune de a imprima un 
curs mereu ascendent 
de a da un conținut tot 
mai bogat relațiilor româ- 
no-indiene. Ele au prile
juit o informare reciprocă 
privind realizările obținute 
de cele două popoare în

co

și

înfăptuirea programeloi 
de dezvoltare economică și 
socială ale țărilor lor, o 
analiză cuprinzătoare a 
stadiului și perspectivelor 
colaborării dintre România 
și India, precum și abor
darea unor aspecte majore 
ale actualității politice in
ternaționale.

iContmuare in n.ig a 4-a

Iu-

FENEȘANU

era
Or,

Minerii
Cons-
Rusu,

în perioada 
zeci de ore a

jurul orei 9,15 
de radio și

activității de 
abataj, utili-

a-

Brigada condusă de co
munistul Gheorghe lascu, 
de la sectorul II al minei 
Vulcan, aeționind cu per
severență. și la prima de
cadă a acestei luni, a reu
șit să sporească producti
vitatea muncii la abatajul 
cameră cu 200 kg căr- 
bune/post. în ultimele trei 
luni plusul de cărbune re- - 
alizat de colectivul brigă
zii este de aproape 300 to
ne.

Rezultatele obținute sînt 
urmarea unei organizări

mai bune a 
producție în 
zarea mai eficientă a tim
pului destinat procesului 
de producție, cît și utila
jelor din dotare, 
brigăzii — Vasile 
tantineșc-u, Nicolaă 
loan Bejan, Dumitru Soi- 
neanu, Iosif Csiki și ceilal
ți — sînt hotărîți să contri
buie în continuare la ocu
parea unui loc cît mai bun 
în clasamentul hărniciei 
minerești.

Azi. în 
postii rile 
televiziune vor transmi
te direct ceremonia ple
cării primului ministru 
al Indiei, Indira Gan
dhi, care, la invitația 
președintelui Republicii 
Socialiste România, to
varășul Nicolae 
Ceausescu, a făcut o vi
zită oficială in țara 
noastră.

Sub semnul urgențelor pe șantiere : 
Capacitățile care in acest an trebuie 

să producă

Tărăgănări cărora trebuie să 
li se pună capăt pe șantierul 

Țesătoriei din Lupeni

«
Toate brigăzile din ca

drul sectorului VIII de 
la I.M. V u 1 c a n 
sînt cu planul realizat 
avînd o depășire de 
plan la zi intre 1(10 și 
350 mc. Explicația ob
ținerii acestor succese 
constă în permanenta 
preocupare a cadrelor 
tehnico-inginerești, a 
conducerii sectorului de 
sprijinire a formațiilor 
de lucru în vederea des
fășurării lucrărilor con
form graficelor și teh
nologiilor de lucru 
doptate. In imagine, șe
ful sectorului ing. 
lian Filip, stabilește îm
preună cu minerii din 
brigada condusă de 
Gheorghe Bnță, coordo
natele lucrărilor pe ca
re o definitivează 
prezent.

In anul 1981 pentru Țe- 
sătoria de mătase din o- 
rașui Lupeni s-au prevă
zut nu numai un pro
gram de punere în func
țiune, ci și un plan de 
producție care însumea
ză 6,3 milioane mp de 
țesături. Beneficiarul a- 
cestei importante inves
tiții industriale -a pregă
tit forța de muncă nece
sară punerii în funcțiune 
a primelor capacități de 
producție. Cursurile de 
țesătoare au fost absol-^ 
vite de 186 de femei. Sînt' 
pregătiți, de asemenea 30 
conducători de formalii 
de lucru și 12 maiștri. 
După cum aflăm de Ja 
ing. Valentina llca, co
ordonator al țesătoriei din 
partea beneficiarului, cele 
169 de războaie de țesut 
sînt montate pe posta
mentele definitive. Imen
sa hală, de fabricație este 
înțesată de utilaje. In- 
ziua cînd o vizităm tem- '-•n muare in pag. a 2-a
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periitura interioară 
de —4 grade Celsius, 
pentru buna funcționare 
a utilajelor este necesară 
o temperatură medie de i 
21—24 de grade. Maistrul ’ 
Petru Radulescu ne in- ) 
formează : „în vară, pro- ț 
fitînd de mni-IHiJ moi ’ 
bune de 
împreună 
reprezentant 
producătoare, 
pentru, rodaj 25 
boaie de țesut. Dar nu 
le-am putut supune probe
lor pe toate cele 169. Din 
cauza temperaturii neco
respunzătoare, scăzute, 
cîteva piese care ar fi 
trebuit să*, fie schimbate 
,doar după mii de ore 
de funcționare, n-au re
zistat nici 
scurtă de 
probelor..."

V.S.

condiții mai 
temperatură, 

cu specialistul 
al firmei 
am pornit 

de răz-
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I* _I deamnă la gospodărirea judicioasă a pro-

Dsplină aprobare și fermitate în aplicarea noilor măsuri pentru sporirea producției agricola
și asigurarea aprovizionării normale, echitabila a popuîațiai cu produsa agroaiimantare

Largă adeziune muncitoreasca Respectul pentru pune
Am urmărit la televizor, am citit în 

presă Decretul Consiliului de Stat pri
vind unele măsuri referitoare Ia întări
rea autoconduc’erii ’ și autoaprovizionării 
teritoriale precum și la asigurarea apro
vizionării în bune condiții a populației 
cu pîine, făină și mălai, și chiar de la 
început trebuie să spun că este bine ve
nit, ca acest act normativ exprimă o da
tă in plus grija pe care o are statul nos
tru socialist față de creșterea nivelului 
de trai al celor ce muncesc. De aseme
nea, recentul Decret prevede asigurarea 
unei aprovizionări ritmice și echitabile 
pe localități a tuturor cetățenilor, în-

duselor alimentare, la înlăturarea risipei.
Ceea ce mi se pare importaht de reți

nut din prevederile Decretului, este fap
tul că traducerea în viață a reglemen
tărilor stipulate ne privește pe noi toți. 
Fiecare la locurile noastre de muncă, în 
orașele în care locuim trebuie să luăm 
măsuri de înlăturare a oricărei risipe de 
bunuri agroalimentare, să facem opinie 
împotriva acelora care nu se încadrează 
în normele de conduită socialistă. Vom

Martin AMBRUȘ, 
strungar, șef de brigadă I.U.M. Petroșani

(Continuare in pag a 2-ai

Câ si Decretul elaborat cu o săptămînă 
în urmă, cel de sîmbătă, 17 octombrie 
a.c., privind o mai bună aprovizionare 
și desfacere în limita necesarului a pîi- 
nii, a făinii și a mălaiului este foarte 
bine venit. Motivele sînt binecunoscute 
de toți oamenii muncii și de la noi din 
Valea Jiului, și de aceea mă voi referi 
numai la cîteva din ele : se va asigura 
consumul necesar de pîine ș’i se va eli
mina risipa ; aprovizionarea populației 
numai cu cantitățile strict necesare de 
făină albă nu va afecta stocul necesar 
fabricilor de pîine ; se va economisi 
combustibilul și energia umană consu
mată pentru fabricarea unor mari can

tități de pîine, care fără nici o judecată 
cit de cît omenească, erau folosite pen
tru hrana animalelor. Ca să nu mai 
vorbim de marjle cantități de pîine pe 
care le puteam vedea la orice oră. în 
multe containere de gunoi. Prin măsura 
luată la nivelul municipiului nostru, de 
a asigura bfută’riiloi de stat 2000 kg fai
nă albă lunar, iar celor particulare 500 
kg, se va asigura posibilitatea de a pre-

Viorica TAKACS, 
directorul Fabricii de morarii 

și panificație Petroșani
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Conciuziiie ce se desprind din 
acțiunea de preschimbare

a carnetului de membru de sindicat
Desfășurată în perioa

da mai — septembrie 
a.c., în întreaga țară, ac
țiunea de preschimbare 
a carnetului de membru 
de sindicat a fost finali
zată în orașul Lupeni cu 
concluzii de o însemnă
tate deosebită pentru vi
itoarea activitate a aces
tei largi organizații de 
masă.

In orașul Lupeni avem 
un număr de 9 741 mem
bri de sindicat, cuprinși 
în 133 de grupe sindicale, 
pregătind preschimbarea 
documentelor, toate orga
nele sindicale din oraș 
au fost instruite privind 
etapele și exigențele ac
țiunii. Cu acest prilej au 
fost analizate și com
portarea în producție, în 
viața socială și de orga
nizație, a unor membri 
de sindicat, prilej cu ca
re s-a depistat faptul că 
207 membri de sindi
cat și-au pierdut sau de
teriorat carnetul. In ma
joritatea acestor cazuri, 
adunările grupelor sin
dicale au hotărît ca res
pectivii tovarăși 
mească noul 
de membru. Pozitiv 
faptul că la aceste 
nări au participat 
de membri, 466 au 
cuvîntul, făcînd 46 
prețioase propuneri 
zînd îmbunătățirea

sarcinilor economice. Ne 
așteptam, pe de altă par
te, ca în această perioa
dă premergătoare pres
chimbării documentului 
toate grupele și comitete
le sindicale să intensifi
ce munca politică și or
ganizatorică pentru atra
gerea de noi membri în 
organizație. Din păcate 
însă acest lucru s-a pe
trecut doar la I.M. Băr- 
băteni (președinte Poroș
ca Zaharia) unde au fost 
primiți 17 -noi membri 
de sindicat.

Ce concluzii desprinde 
organul sindical orășe
nesc din desfășurarea 
acțiunii? In 131 
de grupe sindicale, din 
cele 133, preschimbarea 
s-a terminat. Marea ma
joritate a grupelor au a- 
vut inițiativa proprie ca 
înmînarea noului docu
ment să fie făcută într-un 
cadru festiv apropiind 
astfel acest moment po
litic deosebit de șufle- 
tul omului. In această 
lună,
derile și 
oraș, 
dinte de birou, se 
naliza 
țiunii 
s-au 
rile 
muncii, 
iembrie 
pectele 
plenara 
cal orășenesc.

In general, toate comi
tetele și grupele sindiea-

le au-muncit cu răspun
dere politică și inițiativă 
organizatorică. Nu a fost 
ușoară acțiunea, dată 
f-iind fluctuația persona
lului muncitor în unele 
unități economice, apoi 
și numărul mare de 
membri ai sindicatelor. 
Dintre președinții și se
cretarii de comitete 
sindicat se 
videnț iază Poroșca
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Deplină aprobare și fermitate 
in apliGarea noilor măsuri

Respectul pentru pîine
(U rmare din pag. 1)

I
I

să pri- 
document 

este 
adu- 
8 365 
luat 

de 
vi- 

con- 
dițiilor de muncă și so- 

- ciale, mobilizarea de noi 
rezerve în colectivele de 
muncă pentru - realizarea

în - toate întreprin- 
instittfțiile. din 

în plenare sau șe- 
’ a a- 

desfășurarea ac- 
și problemele ce 

desprins, propune- 
făcute de oamenii 

iar în luna no- 
vom analiza, as- 
preschimbării în 
consiliului sindi-

de 
e- 

Za- 
haria de la l.M. Bărbă- 
teni, Angela Manca 
Elena Bonca de 
coza", Zamfira 
din învățămînt, 
Luculescu de la 
școlar minier, Oliviu Flo- 
rea de la preparație, Va- 
sile Crisan 
E. G. C. Li., 
gheluș 
ga de la I.M. Lupeni. E- 
sențial este faptul că, în 
emulația preschimbării 
documentelor, organizația 
de sindicat s-a întărit poli
tic și organizatoric, mem
brii 
zați 
mai bine în viața econo- 
mico-socială, mobilizing 
du-și forțele pentru în- . 
deplinirea obiectivelor de 
dezvoltare multilaterală 
și de înflorire a țării pre
văzute pentru actualul 
cincinal.

și 
la „Vîs- 

Tudor 
Catalina 
Grupul

Și

din cadrul 
Aurel An- 

Irina V ar-

săi au fost reaetivi- 
împlicîndu-se acum

loan PÂDUREANU, 
președintele Consiliului 

orășenesc al sindicatelor 
Lupeni

I*
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I
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găti ritmic cantitatea de'pîine necesară. 
Asta, pe lîngă cantitățile puse în vînza- 
re în unitățile de desfacere. Articolele 
6 și 12, din acest ultim decret, vor îm
piedica de acum încolo cumpărarea pli
nii în cantități ce favorizează risipa. 
Consider că acest Decret ne impune și 
nouă, celor care răspundem de pregăti
rea plinii, o activitate mai susținută pen
tru respectarea indicatorilor de calitate. 
Căci o pîine de o calitate mai slabă, fa
vorizează risipa, ori așa ceva nu este 
.permis. Cred de asemenea că acest De
cret va normaliza situația existentă și 
că este valoroasă ideea, ca lâ repar ti za-

Largă adeziune

rea fondului de pîine, făină și mălairea londului de pune, făină și mălai să 
se aibă în vedere atît necesarul de con
sum cît și condițiile de autoaprovizionare 
și autogestiune. Adică, în centrele mari 
urbane, centrele muncitorești, cum sînt 
la noi în Vale, și orașele cu profil agro
industrial și localitățile sătești, volumul 
și structura fondului de marfă să fie 
determinate de nevoile exprimate și sta
bilite de consiliile populare. Și, în fine, 
o concluzie: noi, creatorii de pîine, ne 
exprimăm speranța că actualul Decret 
va pune la loc de frunte un sentiment 
de respect demult uitat: respectul 
tru pîine !

muncitorească
(Urmare din pag. I)

acționa și determina pe oamenii muncii 
din uzină,
să le lucreze pentru a realiza produsele 
necesare consumului. Și de această dată 
atît eu cit și colegii mei de muncă, toți 
constructorii de utilaj minier ne expri-

pen-

fatămăm deplina adeziune și aprobare f„lă 
care dețin terenuri agricole de măsurile luate de conducerea partidu

lui și statului nostru, măsuri menite să 
contribuie la întărirea autoconducerii și 
autoaprovizionării teritoriale, la asigii- 

ț‘yrarea ritmică cu produsele necesare a 
' ■ tuturor cetățenilor.
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Doi dintre fruntașii 
colectivului C.C.A.I.C. 
din Petroșani: șeful de 
echipă mecanici Iosif 
Gal, și frigotehnistul 
Nistor Ilațegan. In ima
gine ei execută lucrări
le de reparare a unui 
subansamblu din com
ponența unui agregat 
frigorific.

Hărnicie ostășească

I

fUrmare din pag. I)

Pe șantierul țesătoriei 
am lupeni

ga- 
a- 

în- 
de

împreună cu cîțiva re
prezentanți ai beneficia
rului, constatăm că în 
ultimele două săptămini, 
lucrările de construcție 
au avansat. La clădirea 
corpului administrativ 
zidarii efectuau ultimele 
lucrări de finisare inte
rioară și exterioară. Au 
avansat și sînt aproape 
gata și lucrările la ra
cordul termic dintre Țe- 
sătorie și I.F.A. „Vîsco- 
za‘. Cu excepția unor 
mici porțiuni rămase în
că neizolate, în zonele 
de supratraversări și a 
unui racord final, conduc
ta de termoficare este 
ta pentru a furniza 
gent termic. Ce folos 
să dacă, la uzinele
climatizare din țesătorie 
lucrările sînt mult răma
se în urmă. La Uzina de 
climatizare

_ latoarele și 
aerotermice 
In ziua de 
se executau 
tencuieli. Dar la uzina 
de climatizare nr. 1, 
unde ventilatoarele sînt 
introduse, pardoseala nu 
e încă turnată, sînt ridi
cate doar zidurile. Hala 
uzinei 1 nu este încă a- 
coperită. Peste ventila
toare plouă. „Avem oa
meni. avem materialele 
necesare, așteptăm să se 
termine partea de con
strucție pentru a f 
lucrările de izolație" 
ne explică ing. Cornel 
Dumitrașcu, șeful lotului 
2 Lupeni al Trustului da 
lucrări 
rești. In 
lațiile la 
că după 
au fost sparte cîteva gea
muri. Ușile de la hală 
n-au 
peste 
rului 
continuă să plouă. Lip
sesc cîteva luminatoare 
de pe acoperiș...

Evident în ultimul

nr. 2, venti- 
conductele 

sînt montate.
14 octombrie 

și ultimele 
Dar 

climatizare

face

speciale Bucu- 
legătură cu izo- 
hală, constatăm 
terminarea lor

fost montate în.că 
tot. In holul viîto- 

atelier mecanic

timp, ritmul de execu
ție al lucrărilor de con
strucții s-a intensificat. 
Aflam de la ing. Gheor- 
ghe Băeanu șeful șantie
rului 7 construcții Lu
peni al T.C.I. Craiova că 
actualul ritm de lucru 
susținut se datorește so- . 
sirii pe șantier a echipe- ]
lor de zidari bolintineni. I 
Aceștia au lucrat chiar i 
și duminica, adeseori J 
stau peste programul ț 
normal de lucru pentru 
urgentarea — terminării 
lucrărilor la țesatorie. 
Dacă se menține actua
lul ritm de construcție 
există speranța că nu 
vor mai fi amînate ter
menele de predare pre
văzute în actualul grafic 
de execuție.

Există însă și lucrări 
față de care se cere mai 
mult sprijin și din par
tea beneficiarului. Este 
vorba, îndeosebi de mon
tarea instalației de inele- i 
iat. Această instalație 
este prima verigă de pe 
fluxul ' ' ”
rea ei 
bările tehnologice trebu
ie să 
vans față de alte lucrări, ț 
Sub semnul urgențelor i 
se află și montarea ma- .’ 
șinilor-unelte din atelie- ) 
rul mecanic anexă. Aici |

V

/

1

I

tehnologic. Pune- 
în funcțiune, pro-

fie făcute în de-

și la uzina de climatiza
re nr. 1 trebuie să fie 
concentrate principalele 
forțe ale constructorilor.

La insistențele tehni
cianului Dumitru Vie- 
nescu dirigintele de șan
tier, s-a făcut — în sfîr- 
șit i — și racordul' Țesă- 
toriei la rețeaua de ali
mentare 
trică. In 
tombrie 
pentru punerea sub ten
siune a instalației. E- 
xistă, deci posibilitatea 
de a lichida din rămîne- 
rile în urmă, de a execu
ta înainte de finele a- 
cestui an principalele 
lucrări.

cu energie elec- 
ziua de 14 oc- 

se insista doar

l

t 
I

Recent, militarii compa
niei de pompieri Petroșani 
au fost examinați la pre
gătirea militară de spe
cialitate și politică. Potri
vit tradiției statornicite la 
această unitate, verificări
le s-au încheiat cu un 
calificativ de foarte bine, 
ceea ce înseamnă o pre
misă sigură că peste 4 
luni vom candida la ob
ținerea pentru a 12-a oa
ră a titlului de subunitate 
de frunte.

i Dar ostașii companiei de 
pompieri și-au dovedit 
hărnicia și în cîteva ac
țiuni gospodărești. Așa 
cum au hotărît într-o a- 
dunare generală a organi
zației U.T.C., militarii 
noștri au dat o mină de 
ajutor C.P.V.T.L.F., descăr- 
cînd și depozitînd în siloz 
o cantitate de circa 30 to
ne cartofi, contribuid prin 
aceasta la asigurarea ne
cesarului de legume pen
tru populația din Valea 
Jiului. Totodată ostașii 
pompieri au strîns și de
pozitat 
gricolă 
Pui, 10 
tone de 
porumb
c-ovi. Din toate aceste can
tități, 25 la sută reprezin
tă partea cuvenită unită-

la Cooperativa a- 
de producție din 
tone de sfeclă. 10 
cartofi, 6 tone de 
și 2 tone de mor-

ții, pe care am depozitat-o, 
asigurîndu-ne hrana pen
tru cele 50 de porcine din 
gospodăria ajutătoare. In 
acest fel cadrele și mili
tarii în termen de la com
pania de pompieri Petro
șani au tradus în fapte in
dicația partidului nostru 
ca fiecare unitate să-și a- 
sigure cît mai mult din 
necesarul de carne pentru 
consum pe întregul an. 
De remarcat 
în ceea ce 
tofii și morcovii au

• asigurate cantitățile 
sare și pentru hrana 
tivului companiei.

Cadrele și ostașii 
panici, în frunte cu comu
niștii, vor acționa cu per
severență pentru ca în 
paralel < u muncile agrico
le să desfășoare pregăti
rea militară de specialita
te și politică, «n așa fel ca 
la toate categoriile de pre
gătire să obțină calificati
vul de foarte- - bine, 
cum 
eările reci 
gata oriei nd 
proprietatea 
personală 
muncii din

întregul
și faptul că 

priWște car- 
fost 

neee- 
efec-

com-

IZ

vor

așa 
au dovedit la verifi- 

nte, pentru a fi 
1 de a apăra 

obștească și 
a oamenilor 

Valea Jiului.

Ioan
plutonier adjutant, com

pania de pompieri 
Petroșani

u ■ ■ a b n

JITEA 
adjutant.

Acțiuni în sprijinul bunei gospodăriri a legumelor și fructelor
Sîmbătă și duminică di

mineața, la Depozitul' cen
tral din Petroșani al Com
plexului de prelucrare, va
lorificare și industrializare 
a legumelor și fructelor 
s-au desfășurat ample ac
țiuni de muncă patriotică, 
cu participarea unoi' gru
puri de oameni ai rtruncii, 
de la întreprinderile și 
instituțiile orașului. Sîm
bătă,’ la rampa depozitului 
au fost prezenți 50 de lu
crători, bărbați, de la Ofi
ciul municipal de poștă și 
telecomunicații, frunte

cu dirigintele oficiului, Ma
rin Bălan. „Apreciem in 
mod deosebit sprijinul pri
mit din partea grupului 
de lucrători de la poștă — 
ne declara șeful depozitu
lui Solomon Sicoe. Oameni 
serioși, au lucrat cu suflet 
și eficient. Ne-au ajutat 
la încărcarea de pe rampă 
și transportarea la siloz a 
linei mari cantități de car
tofi".

Acțiunea de sprijinire a 
depozitului a continuat du
minică dimineața. Au par
ticipat la descărcarea din

vagoane, încărcarea in. au
tocamioane și transportarea 
la siloz a peste 200 de tone 
de cartofii, 35 de oameni ai 
muncii de la. I.R.I.U.M.P., 
25 de la ~ 
Iar minier, 
Baza de aprovizionare, 
de la I.C.S.A. și A.P., 
de la întreprinderea 
morărit și panificație și 
-ții. în paralel, s-a asigurat 
sortarea și depozitarea în 
siloz a circa 30 de tone de 
cartofi și încărcarea în mij
loacele de transport și- ex
pedierea către unitățile de

Grupul
12 de

șco- 
la
45
22 
de 
al-

desfacere a 20 de tone de 
varză. Cantitățile de legu
me și fructe intrate în a- 
ceastă perioadă in depozi
tul C.P.V.I.L.F., reclamă 
continuarea acestor ac
țiuni. In cursul săptămânii 
trecute, spre exemplu, la 
depozit au sosit 500 de to
ne de cartofi, " 
de ardei, 30 r _ __
morcovi, 40 de tone de var
ză, 20 de tone 
40 de tone de 
tone de păstîrnac și 
rădăcinoase.

Toma ȚÂȚÂRCA

40 de tone 
de tone de

de struguri, 
dovleci, 10 

alte

I
V

AMATO- 
Revi- 

lucrărilor 
sezo- 

din 
din 

aceste 
frumoase zile amatorii dru
mețiilor de toamnă.

@ O NOUA MICROCAN- 
TINA. Cantina I.A.C.C.V.J. 
de la mina Petrila a des
chis o nouă „sucursală" la 
I.U.M.P. Noua microcanti- 
nă asigură 100 de mese cal-

@ PENTRU
RII DE DRUMEȚII, 
zuit, în urma 
pregătitoare pentru 
nul rece, telescaunul 
Paring funcționează 
nou, deservind în

de pentru constructorii de 
mașini.

PE TEME DE CIR
CULAȚIE. „Să cunoaștem 
regulile de circulație rutie
ră" a fost acțiunea organi
zată de lucrători de la bi
roul circulație al miliției, 
în colaborare cu cinema
tograful „Luceafărul"

Vulcan. în cadrul acțiunii 
au fost prezentate proiecții 
de filme specifice circula
ției rutiăre și organizat con
cursul cu întrebări și răs
punsuri pe aceeași 
Varietatea situațiilor 
cidentare întîlnite în 
cui rutier — expuse

temă, 
de ac- 
trafi- 
prin

proiecții — întîlnite în trac 
ficul rutier, a fest o i 
tructivă lecție pentru 
matorii de viteze mari.

@ CETĂȚENEASCĂ, 
două luni, telefonul de 
losință publică aflat în 
propierea magazinului ali
mentar de pe Maleia, 
funcționează. Desele 
zări ale cetățenilor, 
în zonă, nu au găsit ecoul 
așteptat. Poate-și găsesc 
timpul necesar lucrătorii 
de resort pentru a vedea 
cauza nefuncționării. .

0 CURS. Din necesitatea 
pregătirii multilaterale de

ins-
a-

De 
fo- 
a-

nu 
sesi- 

aflați

cultură generală a oameni^ 

lor muncii, prin cursurile 
universității cultural-știin- 
țifice, a luat ființă cursul 
„Mari conducători de oști". 
Inițiativa aparține oficiu
lui P.T.T.R., în colaborare 
cu Universitatea cultural- 
științifică de pe lîngă Ca
sa de cultură din Petroșani. 
Benefic iar,- 
cii de la 
Petroșani.

Rubrică
T. ARVINTE

oamenii mun-
Oficiul P.T.T.R.

I
I
I
I

realizată de
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Fotbal, divizia A -Chiar magic de era, careul

A zecea etapă a surprins, 
dacă mai poate constitui o 
surpriză actualul faliment 
tactic al echipelor româ
nești (chiar și naționala !) 
care joacă pe teren propriu, 
prin faptul că, multă vre
me, formațiile oaspete au 
condus ostilitățile, ba chiar 
si pe tabelele de marcaj 
(a se revedea debutul sco
rurilor la Craiova și Ba
cău). Scopul scuză mijloa
cele, cînd este vorba de 
rezultatul final, așa gîn- 
deam cînd, pe gazonul țex- 
tiliștilor arădani, Cavai și 
credincioasa sa „gardă" re
zistau cu succes în fața ți
nui Csordas- dezordonat sau 
a lentuțui Tisa. Apărarea 
Jiului. supraaglomerată, 
practica un joc distructiv, 
degajînd centrările înalte, 
fragmentînd jocul, ba chiar 
trăgînd de timp, motiv 
pentru care arbitrul Rai- 

jiea a și prelungit prima 
""repriză cu trei minute. Pri
mul la intercepție, Muia, 
a încercat să încropească, 
în terenul neutru, o subti
lă țesătură de pase cu 
Neagu, Varga și Șuinulans- 
chi, în atac însă s-au irosit 
centrări utile, în fața bu
turilor lui Ducadam, Sălă- 
gean sau Giuchici s-au a- 
flat adesea izolați. De fri
ca scorului fluviu pe care 
îl încasaseră în „preambu
lul" amical al acestei edi
ții. oaspeții n-au încercat 
să-și părăsească prea mult 
„carapacea" defensivă și

' REZULTATE TEHNI
CE : F.C.M. Brașov _ —
Corvinul 2—0; S.C. Ba
cău — Sportul 1—1; U.
Craiova — F.C. Olt 4—1;
U.T. Arad — Jiul 1—0; 
Poli. Timișoara — Steaua

CLASAMENTUL
1 Dinamo 10 6 3 1 21—10 15
2 U. Craiova 8 7 0 1 22— 4 14
3 Corvinul 10 5 2 3 24—14 12
4 S.C. Bacău 10 4 4 2 11— 9 12
5 F.C.M. Brașov 10 4 3 3 9—11 11
6 Poli Timișoara 9 4’ 2 3 12— 8 10
7 Steaua ' 9 3 4 2 10—10 10
8 Jiul 10 3 4 3 13—14 10
9 Sportul stud. 10 3 4 3 13—14 10

10 U. Cluj-Napoca 10 4 2 4 10—14 10
11 C.S. Tîrgoviște 10 4 2 4 12—17 10
12 F.C. Olt 10 4 1 5 13—16 9
13 F.C. Argeș 10 2 4 4 8— 9 8
14 U.T. Arad 10 2 4 4 9—14 8
15 A.S.A. Tg. Mureș 10 3 1 6 13—14 7
16 F.C. Constanța 10 2 3 5 12—16 7
17 Chimia Rm. Vîlcea 10 2 3 5 12—19 7
18 Progresul Vulcan 10 1 4 5 11—22 6

ETAPA VIITOARE 
(simbătă, 24 octombrie) ; 
U. Craiova — SHC. Bacău; 
U.T. Arad — Progresul 
Vulcan; A.S.A. Tg. Mu
reș — Jiul; F.C. Argeș —

Superioritate netă a
MINERUL VULCAN — 

C.P.L. SEBEȘ 4—1 (3—0).
Numeroșii spectatori ai e- 
chipei gazdă, prezenți în 
tribunele stadionului „Mi
nerul" din localitate au 
urmărit duminică, un meci 
frumos, plăcut pe parcursul 
căruia favoriții lor s-au 
dovedit a fi net superiori.

încă din primele minute 
ale partidei, minerii se ins
talează in jumătatea de te
ren a oaspeților. Cu toate 
acestea, deschiderea sco
rului survine abia în min. 
37, cînd Topor intercep
tează o pasă de la Frățilă 
și șutează balonul cu boltă 
peste portarul ieșit la blo
caj. După alte trei minute, 
asistăm la cel mai frumos 
gol al meciului. Dumitru 
șutează puternic de la 25 
m „la păianjen" făcînd i- 
nutilă tendința de a inter
veni a portarului ; deci 
2—0 pentru gazde. La un

O învățătură aspră
cum se întîmplă cam întot
deauna — cînd iți propui 
puțin, realizezi... și mâi 
puțin. Astfel, dacă pînă la 
pauză, barele s-au dovedit, 
în două rînduri, „aliații" 
Jiului, la reluare tempoul 
arădanilor a cîștigat în 
ritm. Atunci poate era ne
voie ■ de acea mult vehicu
lată pe vremuri tactică a 
temporizării...

Din min. 53 s-au anunțat 
momente grele în careul 
nostru. Atunci. Cavai fu
sese depășit de fază, dar 
Sturza Rusu a salvat de pe 
linia porții. Tehnicienii 
textiliștilor au apelat la o 
soluție riscantă, inspirația 
lor și-a dovedit totuși roa
dele, chemat pe banca re
zervelor, Csordas a lăsat 
locul lui Urs, mai ambițios, 
mai incisiv decît titularul 
de drept. La una din mul
tele combinații ofensive a- 
le formației sale (min. 67), 
Urs a reușit să răzbune in
succesele de pînă atunci, 
înscriind unicul gol al par
tidei, deși Bîtea și Kucla 
au măi irosit situații de a 
miri handicapul.

Această înfrîngere a Jiu
lui, întrerupe suita rezul
tatelor bune’de pînă acum, 
inclusiv în deplasare, dar 
are totuși darul de a repu
ne pe tapet o învățătură 
mai veche 'a jocului prac

2—0; F.C. Constanța — 
U. Cluj-Napoca 2—0; Di
namo — Chimia Rm. Vîl- 
cea 1—0; C.S. Tîrgoviște 
— F.C. Argeș 1—0; Pro
gresul '— A.S.A. Tg. Mu
reș 2—0.

Dinamo; U. Cluj Napoca
— Corvinul; Sportul stud.
— F.C. Constanța; F.C. 
Oit — Poli. Timișoara ; 
Steaua — C.S. Tîrgoviște; 
Chimia Rm. Vîlcea — 
F.CM.. Brașov.

minut după al doilea gol, 
minerii declanșează un a- 
tac masiv în careul oaspe
te, Postelnicu • incercînd să 
finalizeze acțiunea trimi
te balonul cu capul spre 
poartă. Mingea intîlnește 
însă bara de unde reve
nind în teren este scoasă 
în corner. Lovitura de colț 
este executată de Topor, 
din mijlocul unui grup de 
jucători, în fața porții se 
desprinde Postelnicu care 
înscrie. După phuză, ace
lași joc frumos, cu faze 
„calde" aplaudate de puoli- 
cul spectator. Ultimele do
uă goluri au fost înscrise 
spre finalul meciului . min. 
84, Postelnicu pătrunde 
în careu, este însă stopat 
de portar care nu reușește 
să rețină mingea așa 
că scorul devine 4—9. în 
min. 87, la o lovitură libe
ră de la 40 de metri Ol- 
teanu iese neinspirat la 

ticat cu picioarele și... ca
pul. O partidă durează 90 
de minute, apărarea hăr
țuită are totuși nevoie de 
momente de respiro, pe 
care i le pot asigura o linie 
de mijloc combinativă și 
startul de vlteziști al ata- 
canților (cu... obiectul în
să !). Cînd se lasă totul în 
seama apărătorilor și... ha
zardului, epilogul poate fi 
pronosticat adesea cu cer
titudine. Or, 0—1 este, în 
deplasare, „parafai" unui 
astfel de joc distructiv în 
care atacanții intră în te
ren efectuînd doar un act 
formal, blocați psihic...

♦
Sever NOIAN,

După cîte se pare ti
nerii sînt atrași de mi
rajul careului magic. 
Rămîne doar, ca lor să 
le fie asigurate condi
țiile necesare pentru 
pregătire. Mult mai bu
ne decît sînt ele în pre
zent. In imagine o sec
vență de antrenament 
la secția de box Mine
rul Lupeni.

Foto: Șt. NEMBUSEț

Fotbal, divizia B

au jucat de nota rece
MINERUL LUI’ENI — 

DACIA ORAȘTIE 5—0 
(3—0Ț. Așteptată mai mult 
ca oricînd, partida a oferit 
spectatorilor de toate.: go
luri multe, un joc foarte 
bun (al gazdelor). în 
condițiile în care echipa 
oaspete a jucat obstructio
nist și cu faulturi repetate, 
jucătorii Minerului au pres
tat un fotbal curat de un 
bun nivel tehnic și tactic, 
începînd partida într-un 
ritm rapid, Minerul are o- 
cazia deschiderii scorului, 
întîi în min. 2 (șut Mușat, 
dar deviere în corner Sto- 
ian), apoi în min. 6 la o 
bară a lui Fogarasi care 
vroia să degajeze din fața 
lui Leca. Min. 10 aduce și 
deschiderea scorului: Voi- 
cu găsit în careu de Leca, 
deși căzut (arbitrul lasă 
foarte bine avantaj) înscrie 
pe lîngă portarul Stîncel: 
1—0. Peste numai un mi
nut Leca irosește o exce
lentă ocazie, șutind pe lîn
gă poartă. După minute în
tregi în care Minerul a do loan Alexandru TATAR

gazdelor
blocaj la marginea careului, 
de 16 metri, nu reușește să 
devieze balonul care se o- 
prește în plasa propriei 
porți. La juniori Minerul 
Vulcan — C.P.L. Sebeș 5—1. 
Au înscris pentru gazde 
Burlacu (4) și Dincă (1). 
Bun arbitrajul prestat la 

Fotuai divizia O
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centru de Gheorghe Popes
cu din Craiova.

MINERUL VULCAN: 
Olteatru, Puțura, Haiduc, 
Cătuți, Chițac, Voicu, Du
mitru, Frățilă (Polgar), To
por, Zlate, Postelnicu.

Ștefan NEMELsEK

nu putea salva gala de
Un afiș impozant anun

ța iubitorii boxului că sîm- 
bătă, 17 octombrie, la Lu
peni, urmează să aibă loc 
o mare gală de box. Ini
țiativă lăudabilă, dar din 
păcate, partea pozitivă • a 
lucrurilor s-a oprit aici. 
Gala (dacă mai putem zice 
așa) a fost o veritabilă... 
parodie pugilistică. In pri
mul rînd din cauza arbi
trilor, care nu s-au prezen
tat (recurgîndu-se la im
provizări). Arbitrul de 
ring (am aflat că îl chea
mă loan Sasco), mai mult 
a încurcat disputele din 
ring.

minat copios, iar oaspeții 
s-au rezumat numai la 
faulturi, în min. 35 arbi
trul Adalbert Krasovschi 
dîn Zalău, dovedește o bu
nă cunoaștere a regulamen
tului. Mușat șutează senza
țional de la 18 metri late
ral dreapta, direct la pă
ianjen și deși, arbitrul de 
linie Vescan semnalizase 
ofsaid la Leca, centralul a- 
preciind just că acesta din 
urmă nu influențează jo
cul, acordă pe drept, gol 
valabil : 2—0. După ce Ho
man intervine salvator în 
min. 37 în fața lui Sorin 
Popa și în min. 44 in fața 
lui Sava, Voicu înscrie din 
nou : 3—0. După pauză jo
cul gazdelor ave aceleași 
trăsături. Cu o linie de 
fundași foarte atentă, cu 
un Sebestyen muncitor, dar 
uneori neatent, cu Greu, 
Truică și Leordean foarte 
buni, cu o linie de mijloc 
în care Moraru și Petre 
Popa au avut o prestație 
excelentă, echipa gazdă își 
masează adversarul in ca

MINERUL PABOȘENI 
— EXPLORMIN DEVA 
2—1 (1—0). Timpul frumos 
a făcut ca numeroși supor
teri să fie prezenți în tri
bunele stadionului de peste 
Jiu pentru a urmări unul 
din cele mai importante 
meciuri ale seriei a VlII-a 

din cadrul campionatului 
diviziei C. Deși au avut ca 
parteneră de joc echipa cu 
reale pretenții la conduce
rea clasamentului, minerii 
din Paroșeni au g'isit mo
dalitatea de a se impune 
atît prin joc cit și prin sco
rul final înregistrat pe ta
bela de marcaj.

Trecînd la meciurile pro- 
priu-zise, să remarcăm e- 
fortul pe care inimosul an
trenor Nicolae Barbu îl fa
ce pentru a păstra tradiția 
artei nobile în Vale. Căci 
boxul lupenean există nu
mai și numai datorită pa
siunii și muncii neobosite 
a acestui admirabil sufle
tist. Chiar dacă valoarea 
partidelor rareori a trecut 
de mediocritate, să remar
căm trei partide care au 
ridicat sala (aproape pli
nă) în picioare : categ.’ 60 
kg. Dănuț Gătman — Mi
nerul Lupeni (boxerul ca
re a lăsat o frumoasă im- 

reu. Și dacă Mușat și Voi
cu au înscris în prima par
te, în min. 55 vine rîndul 
lui Leca să marcheze : lan
sat pe dreapta de Ciorîia 
el înscrie pe lîngă portarul 
advers, ieșit să închidă un
ghiul și ridică scorul la 
4—0. După două schimbări 
(min. 60 Ion Jenică în lo
cul lui Ciorîia — mai pu
țin eficient decît în alte 
meciuri și min. 65 Colceag 
în locul iui Petre Popa), jo
cul gazdelor capătă parcă 
un plus de prospețime și 
Colceag șutează formida
bil de la 20 de metri 
schimbînd tabela de mar
caj. Spectatorii aplaudă 
această victorie dar mai 
ales metamorfoza echipei 
locale. Se profilează o 
toamnă bogată și frumoasă, 
în cave Minerul va aborda 
cele două fronturi : „Cupa 
României" și campionatul. 
Să-i urăm succes deplin !

Victorie în îața iideruiui
Urmărind evoluția din 

teren a celor două echipe 
consemnăm faptul că pri
ma parte a partidei a apar
ținut gazdelor care printr-un 
joc deschis, spectaculos, 
au reușit să-și domine ad
versarul, Deschiderea sco
rului este realizată de Gu- 
ran în min. 19 printr-un șut 
plasat la rădăcina barei 
din dreapta porții oaspeți
lor. Deși jocul se desfășoa
ră în aceeași manieră, a- 
plaudată de public, prima 
repriză se încheie cu avan
tajul minim al gazdelor.

După pauză jocul se e- 
chilibrează, oaspeții se do
vedesc a fi mai incisivi 
prin atacuri purtate în vi
teza punînd de mai multe 
ori în dificultate poarta lui 
Crecan. Cu toate acestea 
cei ce reușesc să înscrie 

la Lupeni
presie) termină nedecis cu 
Nicolae Sasu (Utilajul Al
ba Iulia). Tot la categ. 60 
kg, Mugurel Tudorache (M.) 
învinge prin abandon în 
rundul 2 pe Gheorghe Pur- 
dea (Utilajul). în fine, o al
tă partidă spectaculoasă 
la categ. 63,500 kg, în care 
Lucian Gherasim (M) în
vinge net la puncte pe Vio
rel Nechifor (Utilajul). In 
rest...

Nu putem încheia fără 
a conchide că prin această 
gală boxul lupenean a ră
mas dator- publicului pre
zent. Rămîne ca pe viitor 
organizarea unor aseme
nea gale să se facă cu mai 
mult discernământ, , pentru 
ca spectacolele pugilistice 
să fie la nivelul exigențe
lor. Boxeri cu calități sînt, 
rămîne “ca Asociația sporti
vă „Minerul" să sprijine 
mai mult acest sport.

Al. TATAR

I-OPICE, DIVIZIA A

Liderui, învins de 
Jiul Petri la

In prezența unei galerii 
entuziaste, echipa din Pe- 
trila a învins cu 5167 la 
5115 popice doborîte pe Au
rul Baia Mare, lidera cla
samentului. Victoria la 
o diferență de 52 

pd, a fost obținută cu mul
te emoții. La prima sută 
de bile a celei de a patra 
pereche, egalitatea a apă
rut pe foaia de arbitraj. 
Deci ultimele două perechi 
formate din Nicolae Păsă
rică și loan Scorțea de la 
Jiul Petrila, Ștefan boariu 
și respectiv Alexandru Na- 
zadi de la băimăreni ur
mau să decidă scorul final 
al meciului. Evoluția nesa- 
tisfăcătoare a juniorului N. 
Păsărică a determinat pe 
antrenorul Victor Miclea 
să acorde credit seniorului 
Valeriu Pișcoi care cu o 
evoluție bună a reușit îm
preună cu colegul sau Ioan 
Scorțea să obțină victoria.

A fost o victorie ■ greu 
obținută în care jucătorii 
de la Jiul, deși oarecum 
intimidați de valoarea ad
versarului au luptat 
cu multă dîrzenie. 

La această victorie au con
tribuit și condițiile create, 

precum și strădaniile tine
rilor ridicători — viitorii 
popicari — care și-au făcut 
pe deplin datoria, lată re
zultatele tehnice : Gher
man 822 pd: Miclea 879 pd, 

Dobrică 877 pd. Popa 869 
pd, Scorțea 872 pd Pă săni- 
că + Pișcoi 848 pd, pentru 

gazde și Gh. Vuță 843 pd, 
I. Vuță 862 pd, A. Racoș 
836 pd, I. Biciușca 854 pd, 
S. Boariu 858 pd și A. Na- 
zodi 862 pd pentru oaspeți.

Aurel SLABÎI

din nou majorînd storul 
sînt tot minerii. In min. 
62 Mihai Marian șutează 
puternic pe spațiul porții, 
portarul respinge c.al’ec- 
tuos balonul în preajma lui 
Pop care reia în poartă. în 
min. 82 oaspeții reușesc să 
înscrie golul de onoare i 
unul din atacanții centrali 
șutează prin întoarcere din 
preajma punctului' de a 11 
metri surprinzînd întrea
ga linie defensivă .inc lusiv 
pe portar.

A arbitrat la centru co
rect și autoritar Florin Tă- 
bîrcă din Rm. Vîlcea.

MINERUL PAKOșENI: 
Crecan, Toma, Pintea, Ma
ria, Petra, Mihai Marian, 
Guran, Birsan, Lc ar.oili, 
Popescu Benone (min. 60 
Pop) și Boloș.

N. ȘTEFAN
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con
(Urmare din nap 1)

A fost relevat cu satis
facție faptul ca rap iturile 
tradiționale dintre Româ
nia și India s-au întărit 
necontenit în ultimii ani, 
prin transpunerea in fapt 
a înțelegerilor convenite la 
nivel înalt, a acordurilor 
și celorlalte documente de 
Colalx rare existente între 
cele două state. S-au evi
dențiat rezultatele obținute 
în planul colaborării poli
tice. economice, tehnico-ști- 
ințifice si culturale. Tot
odată, s-a apreciat că sînt 
create - premise favorabile 
pentru ..mplificarea in con
tinuare a conlucrării ro
mâne- : ndiene. Convorbirile 
au reliefat hotă.rirea ambe
lor pârii de a utiliza in 
mod li ient posibilitățile 
exist-nt’ pentru intensifi
carea diversificarea rela
țiilor laterale, îndeosebi 
3 leu u ;lor economice. S-a 
sublir. ■ necesitatea de a 
se idem I' .a noi căi și mo
dalități de natură să asi
gure . reșterea schimburilor 
comerciale, extinderea, în 
forme moderne și pe baze 
reciproc avantajoase, a 
Cooperării în producție, im
pulsionarea colaborării în 

Dineu
Tovarășul N i c o 1 a e 

Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, a 
Oferit, duminică, un dineu 
Oficial in onoarea doamnei 
Indira Gandhi, primul mi
nistru al Republicii India.

Au participat persoane o-

domeniile științei, tehnolo
giei. culturii, învățămîntu- 
lui și în alte sfere de ac
tivitate.

Președintele N i c o 1 a e 
Ceaușescu și primul minis
tru Indira Gandhi și-au 
exprimat convingerea că 
promovarea susținută a 
conlucrării româno-indiene 
este în folosul și spre bi
nele celor două țări și po
poare, al progresului și 
prosperității lor, al cauzei 
păcii, cooperării și înțele
gerii între națiuni.

Au fost examinate as
pecte majore ale evoluției 
situației internaționale.

Președintele N i c o 1 a e 
Ceaușescu și primul minis
tru Indira Gandhi au rea
firmat hotărîrea României 
și Indiei de a dezvolta 
conlucrarea dintre ele în 
cadrul Organizației Națiu
nilor Unite și altor orga
nisme internaționale, al 
grupului „Celor 77“ și miș- 

, cării de nealiniere, de a-și 
aduce o contribuție sporită 
la lupta pentru destindere, 
dezarmare și securitate, 
pentru întărirea încrederii 

. și colaborării între națiuni, 
pentru înfăptuirea aspira
țiilor de pace, independen
ță și progres ale tuturor 
popoarelor.

oficial
ficiale române și indiene, 

în timpul dineului, care 
s-a desfășurat într-o am
bianță de cordialitate, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru Indira 
Gandhi, au rostit toasturi.

Au fost intonate imnu
rile de stat ale celor două 
țări.

Primul ministru Indira 
Gandhi a făcut duminică 
seara, la Palatul Consiliului 
de Stat, o vizită protoco
lară tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Desfășurată într-o atmos-

feră de caldă cordialitate, 
vizita a prilejuit un prim 
schimb de vederi premer
gător convorbirilor oficiale 
consacrate examinării sta
diului și perspectivelor 
dezvoltării conlucrării din
tre România și India, atît 
pe plan bilateral, cit și în 
sfera vieții internaționale.

Vizită la Muzeul de istorie 
al Republicii Socialiste România
Luni, doamna Indira 

Gandhi, primul ministru al 
Republicii India, împreună 
cu alte perosane oficiale 
indiene, a vizitat una din
tre cele mai mari institu
ții culturale ale țării — 
Muzeul de istorie al Repu
blicii Socialiste România.

Cu mult interes a fost 
vizitată aici expoziția „Do
vezi ale dragostei, înaltei 
stime și profundei prețuiri 
de care se bucură președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
ale amplelor relații de prie-

Opunerea unei
Luni dimineață, primul 

ministru al Indiei, doamna 
Indira Gandhi, a depus o 
coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

tenie și colaborare dintre 
poporul român și popoare
le altor țări".
’ Au fost vizitate apoi 
principalele săli ale muzeu
lui.

La încheierea vizitei, 
doamna Indira Gandhi a 
semnat în cartea de onoare 
a muzeului și și-a expri
mat satisfacția pentru pri
lejul oferit de a lua cu
noștință despre mărturii 
elocvente ale istoriei, cul
turii și civilizației poporu
lui român.

(Agerpres).

coroane de flori
Au participat oficialități 

române și indiene.
După depunerea coroanei 

de flori s-a păstrat un mo
ment de reculegere. A fost 
vizitată, apoi, rotonda mo
numentului.

Spectacol folcloric
L.uni seara, primul minis

tru al Republicii India, Indi
ra Gandhi, împreună cu 
primul ministru al Guver
nului Republicii Socialiste

România, Uie Verdeț, au 
asistat la un spectacol fol
cloric muzical-coregrafic, 
susținut de ansamblul Rap
sodia română.

Dezbateri asupra
NAȚIUNILE UNITE 19 

(Agerpres). — Corespon
dență de la Romulus Ca
ples u : în Comitetul pen
tru problemele sociale, u- 
manitare și culturale al 
Adunării Generale a ONU 
continuă dezbaterea asu
pra Anuiui Internațional al 
Tineretului. Numărul mare 
al celor care au luat cu
vin tul în primele zile in
dică interesul deosebit 
stîrnit de această proble
matică adusă în atenția 
Națiunilor Unite, câ urma-

Anului internațional al tineretului
re a unei inițiative a 
României.

Multe delegații au ținut 
să sublinieze cît de opor
tună a fost ideea ca anul 
1985 să fie proclamat an 
internațional al tineretului, 
prilej de trecere în revistă 
a problemelor și preocupă
rilor specifice ale tinerei 
generații, de căutare a u- 
nor soluți" constructive la 
aceste probleme.

Majoritatea vorbitorilor 
s-au oprit pe larg asupra

diferitelor aspecte ale pro
gramului de măsuri și ac
tivități, adoptat la prima 
sesiune, ținută la Viena 
în primăvară, a Comitetu
lui consultativ al- ONU 
pentru Anul internațional 
al tineretului, organism al
cătuit, după cum se cunoaș
te, din 24 de state din 
toate zonele geografice, 
funcția de președinte fiind 
deținută de tovarășul Nicu 
Ceaușescu, secretar al 
C.C. al U.T.C.

Simpozion consacrat 
problemelor dezarmării

TOKIO 19 (Agerpres). — 
în clădirea Complexului 
memorial al păcii din Hi
roshima s-a deschis luni 
un simpozion consacrat pro
blemelor dezarmării, la 
care participă cunoscuți 
oameni de știință, precum 
și victime ale bombarda
mentului atomic asupra o- 
rașelor Hiroshima și Na
gasaki. Reuniunea se des
fășoară sub deviza „Să 
nu admitem repetarea tra
gediei orașelor Hiroshima 
și Nagasaki”.

l V
9,00 Teleșcoală. 9,20 Cîn- 

tec drag am adunat. în ju
rul orei 9,45 ; Transmisiune 
directă — ceremonia plecă
rii primului ministru al 
Indiei. 10,05 Teleșcoală. 
11,40 Cincinal ’81—'85. 12,10. 
în lumea enigmelor. 12,35 
Telex. 15,30 Rugbi : Selec
ționata de sud a României 
— Noua Zeelandă. Trans
misiune directă de la Con
stanța. 17,00 Teleșcoală. 

17,20 Clubul tineretului, 
18,05 Almanah pionieresc, 
18,25 Consultații în spriji
nul învătămîntului politico- 
ideologic. 18,50 1 001 de 
seri. 19,00 Telejurnal. 19,25. 
Actualitatea economică. 
20,15 Teatru TV. „Henric al 
V-lea“. 22,05 Melodii româ
nești de ieri și de azi. 22,20 
Telejurnal.
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Rubrica
Tarif

pe 
cuvînt

Chenar Literă 
distinctă

Răspuns 
agenție

PIERDERI i> 5,00 2,50 2,00

CERERI DE SERVICIU 1,50 7,50 3,75 3,00
ÎNCHIRIERI,
ANUNȚURI DE FAMILIE, 
DECESE ȘI COMEMORĂRI 2,00 10,00 -5,00 4,00

OFERTE DE SERVICIU, 
SCHIMB DE LOCUINȚA 2,50 12,50 6,25 5,00

VÎNZARI
5,00 

după 
10 zile

75% 100 %
în primele

3 zile

50 %
în urmat.

7 zile
CUMPĂRĂRI, 
DIVERSE 3,00 15,00 7,50 6,00

Tariful minim al unui anunț se percepe pentru 10 cuvinte.

Exploatarea de termoficare 
Valea Jiului

încadrează muncitori în meseriile de :

— lăcătuși întreținere
— sudori (electric și autogen)
— zidar

— tinichigiu

— electricieni.

Retribuirea se va face conform Legii nr. 
57/1974 și Legii nr. 12/1971.

Informații suplimentare la Comp, Plan- 
retribuire, telefon nr. 41920 — 41921, in
terior 42.

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 in stră
inătate următoarele categorii de personal 
din toată țara :

— sudori electrici și autogeni autorizați 
sau neautorizați

— zidari șamotori
— izolatori termici
— electricieni
— tinichigii
— fochiști categoriile lll-'V
— lăcătuși-montori pînă ia categoria 4

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

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

Cooperativa „Straja" Lupani 
recrutează tineri absolvenți ai treptei I de 
liceu în vederea calificării lor prin ucenicie
în următoarele meserii :

— tinichigiu industrial — 2 locuri
— ceasornicar — 1 loc
— prelucrător prin așchiere

(strungar) - 2 locuri
— sudori — 1 loc

— bijutieri — 1 loc
— tapițeri - 1 loc
— cismar . — 2 locuri
Pe toata perioada calificării (un an și 

jumătate) se primesc indemnizații de la 
400 - 900 lei.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu- pe numele Bobeu 
loan, eliberată de prepara- 
ția Petrila. Se declară nulă. 
(926)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Obada 
Martin, eliberată de Pre- 
parația Lupeni. Se declară 
nulă. (928)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Irimia 
Pamfil, eliberată de I.M. 
Bărbăteni.. Se declară nulă. 
(929)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Blaj Pe

tru, eliberată de l.M. Dîl- 
ja. Se declară nulă. (932)

PIERDUT legitimație de 
serviciu -pe numele Greeu 
Constantin, eliberată de 
l.M. Lupeni. Se declară nu
lă. (1)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Chiri- 
țoiu Neculai, eliberată de 
l.M. Lupeni. Se declară 
nulă. (2)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Michi 
Alexandru, eliberată de 
l.M. Lupeni. Se declară 
nulă. (5)

ANUNȚ DE FAMILIE

Fiicele llolban Adela, Iuga Terezia, nepoții Ionel, 
Antoniu, Terezia, Alexandru, Ștefania, ginerele Iuga 
Ion și strănepoții, anunță cu durere încetarea din via
ță a scumpei lor mamă, bunică, străbunică și soacră 

FINTEUȘEANU MARIA
înmormîntarea va avea loo azi, 20 octombrie 1981. 

(931)
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