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la baia succeselor - realiiarea
I.M. D1LJA

La inivitația tovarășului 
Nicolae Ceausescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și a tovară
șei Elena Ceaușescu, 
după-amiază a sosit 
Capitală, într-o vizită 
cială în țara noastră, pre
ședintele Republicii Fede
rale Germania, Karl Cars
tens, împreună cu doamna 
Veronica Carstens.

luni 
în 

ofi-

începerea

la termen a lucrărilor de pregătire
O știre interceptată ieri dimineața este, pe bună 

dreptate,' remarcabilă. 7 
zat și depășit (chiar 
tone) preliminarul zilnic.
care, fără îndoială, a participat la acest succes este 
al sectorului III, care se remarcă printr-o organi
zare superioară a lucrărilor de pregătiri. De la în
ceputul anului și pînă la zi acest sector înregis
trează, la pregătiri, un plus de 340 ml prin depășirea 
productivității muncii lună de lună. Numai pe luna 
octombrie, brigada de pregătiri a sectorului, con
dusă de Dumitru Perjii a realizat avansări superi
oare sarcinilor cu peste 40 ml. La obținerea acestor 
succese au contribuit nemijlocit schimburile conduse 
de Mihai Samian, Ștefan Ghioc, Tcivosy Zoltan și 
Petru Marcu.

Mina Livezeni și-a reali- 
dacă numai cu 61 

, Unul dintre colectivele

. Sectorul III 
fruntea întrecerii
Colectivul sectorului III 

de la mina Dîlja înre
gistrează pe această lună, 
la zi, o producție supli
mentară de cărbune care 
se ridică la peste 500 
tone. O contribuție esen
țială la realizarea aces
tui rezultat notabil o a- 
duce brigada condusă de 
Nicolae Pintilie, care și-a 
depășit sarcinile pe luna 
în curs cu mai mult de 
300 tone, în condițiile re
alizării unor productivi
tăți superioare sarcinilor 
cu 500—600 kg/post. A- 
lăturj de această forma
ție de lucru, remarcăm 
aportul brigăzilor con
duse de Gheorghe Oprea- 
nu. Dumitru Pop și Ni
colae Toma.

Palatul Consiliului 
de Stat au început, luni, - 
26 octombrie, convorbirile 
oficiale între președinte
le Republicii Socialiste 

România. Nicolae Ceaușescu,. 
și președintele Republicii 
Federale Germania, Karl 
Carstens.

La convorbiri participă

Pentru creșterea 
producției de cărbune 
— rezerve ce trebuie

vc orificaie mai judicios
I 

la 
înre-

Vizita președintelui Re
publicii Federale Germania 
in România constituie o ex
presie a voinței celor două 
state de a deschide noi 
perspective dezvoltării re
lațiilor româno-vest-germa
ne corespunzător dorinței 
și Intereselor celor două 
țări și popoare. Ea repre
zintă, în același fîmp, o 
contribuție însemnată la

cauza păcii, securității și 
colaborării in Europa și in 
întreaga lume.

Ceremonia sosirii inalțîlor 
oaspeți a avut loc pe aero
portul Otopeni, împodobit 
sărbătorește.

La ora 16, aeronava cu 
care a călătorit președin-

(Continuare in n.iq a 4-ai

convorbirilor oficiale
persoane oficiale române și 
vest-germane.

Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Karl Carstens 
au însărcinat pe membrii 
celor două delegații să 
examineze și să stabilească 
căi și modalități concrete 
de extindere a colaborării 
bilaterale, în domenii 
interes reciproc.

de

In continuare, cei 
șefi de stat au avut 
preună un schimb de 
reri cu privire la stadiul 
și perspectivele raporturi
lor româno-vest-germane.
" Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Karl Carstens

doi 
îm- 
pă-

(Cantinuare in „aq o 4 a

Colectivul sectorului 
de la mina Livezeni 
decada I a lunii, a 
gistrat un minus de 1 810 
tone de cărbune. Cumulat 
de la începutul anului, 
minusul sectorului este de 
SO 269 tone de cărbune. 
Adresindu-ne factorilor de 
sâspundere .ai sectorului, 
celor chemați să asigure 

climatul corespunzător re
alizării sarcinilor de plan, 
as reieșit o serie de «nea
junsuri legate de organi
zarea, de întărirea disci
plinei în procesul de pro
ducție. Bunăoară, șeful 
de brigadă Remus Miclea 
ne relata : „La decada I 
am rămas datori patriei cu 
1000 tone de cărbune. 
Gauzele ? O serie de de
fecțiuni în fluxul de eva
cuare a cărbunelui din a- 
bataj. în 
zece ore i 
eea de-a 
trei ore, 
14 ore și 
6 ore. La 
de natură
S-a mai adăugat și o slabă 
aprovizionare cu 
lele necesare la 
muncă".

Formația de 
condusă de Emil 
la decada I un 
Z ml. Cauzele nerealizări- 
ior se datoresc unei apro
vizionări greoaie care se 
face la locul de muncă, 
de la mai bine de 400 m. 
Am întrebat șeful de bri
gadă cit timp se pierde 
eu aprovizionarea. Răspun
sul a fost : „10 ore pe zi“, 
lucru confirmat și de șeful 
Sectorului.

prima zi au fost 
de stagnare, în 
doua zi am stat 
în ziua a treia 
in ziua a patra 
aceste defecțiuni 
electromecanică,

materia- 
locul de -

pregătiri 
Balog are 
minus de

însemnată
minei are unele greutăți 
— ne relata șeful sectoru
lui. Față de efectivul sec
torului, noi, am depășit 
productivitatea muncii cu 
300 kg cărbune pe post, 
dar nu ne-am realizat sar
cinile de plan. Deși efor
tul nostru este îndreptat 
înspre^ abataje, ca acestea 
să fie mai bine plasate cu 
efective și aprovizionate 
cu cele necesare, nu reușim 
în totalitate. Pe bună drep
tate ne-au criticat șefii de 
brigadă că sînt stagnări 
din cauza deselor defecți
uni electromecanice și a 
unei aprovizionări nerit
mice. în primul caz, defec
țiunile electromecanice par 
inexplicabile pentru că e- 
lectricienii după ce vin 
de la reciclare se învîrt 
în jurul unui defect timp 
de zece ore. Uneori a fost 
nevoie de al treilea schimb 
să se poată remedia o de
fecțiune. Problema a doua 

a fost 
de
nu 
un 
noi

Ce măsuri a întreprins 
conducerea față de această 
stare de lucruri ?

.Sectorul I cu pondere 
în producția

lucrează.

SPRIJIN DEPLIN, LARGĂ APROBARE FAȚĂ DE IMPORTANTeLE 
MĂSURI ALE PARTIDULUI Șl STATULUI NOSTRU

Depășindu-și sarcinile de plan lunare în medie 
cu peste 150—200 tone de cărbune, brigada condusă 
de minerul Ion Volocaru se numără printre forma
țiile de lucru cu ccl<? mai bune realizări din cadrul 
sectorului III de la mina Uricani. Prin succesele ob
ținute, prin stilul de muncă adoptat, toți membrii a- 
cestei harnice brigăzi sînt mineri cu care sectorul 
III și mina Uricani se mîndresc. în imagine brigadie
rul Ion Volocaru, alături de cîțiva ortaci după ieșirea 
din șut discută despre realizările brigăzii obținute 
pînă în prezent, hotărîiea tuturor fiind de a se mo
biliza și mai mult în vederea ridicării productivității 
muncii în abatajul în care

Adunarea cetățenească de la Lupeai

cota zero
Pentru colectivul 

Ioanei din Vulcan a 
treprinderii de 
greu și transport C'ra- i 
iova ziua de 20 octom- i 
brie a.c. are o semnifi- ; 
cafie aparte : a fost ra
portat un succes deo
sebit — îndeplinirea 
prevederilor planului 
pe anul 1981. Dar pen
tru a fi înțeles 
vârâtele sale 
siuni succesul 
notabil, mai

C<9-
In

utila}

la ade- 
dimen- 

acesta 
trebuie ; 

făcut o precizare. In a- 
ceeași pbrioadă de timp 
din anul trpc-it -olec-

ÎNSEMNĂRI

— aprovizionarea, 
dereglată o perioadă 
timp pe puțul est care 
făcea față cerințelor pe 
singur schimb. Acum, 
ne aprovizionăm pe schim
bul IV, reglementîndu-se 
astfel problema materiale
lor la locul de muncă. în 
ce privește problema efec
tivelor, avem un minus de

Teodor ARVINTE

In pag. a 3-a

Desfășurată într-o atmos
feră de înaltă ținută civică, 
comunistă, adunarea cetă
țenească de la Lupeni a 
dezbătut pe larg recentele 
acte normative emise de 
Consiliul de Stat, partici- 
panții adueîndu-și totodată 
deplina adeziune față 
măsurile întreprinse 
conducerea partidului 
statului nostru, măsuri 
nite să asigure autoaprovi- 
zionarea teritorială, să con
ducă la creșterea nivelului 
de trai al întregului po
por. Adunarea cetățenească 
a scos în evidență faptul 
că deși la Lupeni există o 
bună preocupare privind 
folosirea fiecărui lot de 
teren — în anul 1981 Con
siliul popular a repartizat 
cetățenilor peste 2,6 ha te
ren cultivabil — există po
sibilități ca în anul viitor 
suprafața de teren ce ur
mează 
țenilor 
că cu 
odată, 
țenească s-a mai 
faptul că la nivelul ora
șului Lupeni există condi
ții — sînt peste 1 740 ha 
pășuni naturale — de creș
tere în gospodăriile indivi
duale ale cetățenilor a u-

de 
de 
și 

me-

să se atribuie cetă- 
să 

încă
în

se măreas-
3 ha. Tot- 

adunarea cetă- 
relevat

nor efective sporite de a- 
nimale precum și de va
lorificarea superioară a 
pășunilor naturale.

•Participanții la dezbateri 
au subliniat deosebita va
loare practică a celor două 
decrete, arătînd că acestea 
exprimă o dată în plus 
grija permanentă a parti
dului și 
personal 
Nicolae 
tru îmbunătățirea 
tinuă a condițiilor de viață 
ale oamenilor muncii, că 
ele pun baze sănătoase 
dezvoltării economiei națio- 

' nale, că sînt în conformi
tate cu principiile eticii și 
echității socialiste. „Acțio- 
nînd în lumina prevederi
lor recentelor decrete, în 
tripla calitate de proprie
tari, producători și bene
ficiari ai bunurilor mate
riale — spunea în cuvîn- 
tul său comunistul Ștefan 
Hamzu — noi, cetățenii o- 
rașului Lupeni, prin măsu
rile luate în adunarea ce
tățenească sîntem în măsură 
să ne aducem o contribuție 
substanțială la asigurarea 
pe plan local a fondului 
de produse agroalimentare. 
Eu, de pildă, am contrac
tat cu statul an de an a-

statului nostru, 
a tovarășului 

Ceaușescu, pen- 
con-

nimale și produse animali
ere. Mă angajez ca și în 
continuare, în anii urmă
tori, să măresc numărul de 
animale și produse anima
liere contractate cu statul". 
Un alt vorbitor, Aron Cris- 
tea, afirma : „în gospodă
ria mea individuală cultiv 
cartofi, ceapă, morcovi și 
altele în cantități suficiente 
pentru a-mi satisface ce
rințele familiei. Pentru 
creșterea producției de 

produse agricole solicităm, 
din partea Consiliului 
popular să ne aprovizioneze 
cu substanțe de combatere 
a dăunătorilor. îmi exprim 
și cu acest prilej, deplina 
satisfacție față de decretele 
Consiliului de Stat care 
vin în sprijinul populației 
și în combaterea risipei, 
ele sînt menite să con
tribuie la creșterea nivelu
lui de trai al oamenilor

Constantin GRAURE
5
î
1

e in

tivul ■■ «. ........-a cu
o situație total nemul
țumitoare ; indicele de 
utilizare a utilajelor 
din dotare era de cir
ca 50 la sulă ; căderile 
accidentale ale utilaje
lor, cu întreruperi în
delungi din funcțiune, 
erau foarte frecvente, 
spre nemulțumirea con
structorilor,..

De pe la începutul 
trimestrului II al anu
lui 19S1 s-a conturat 
treptat un adevărat re
viriment. Constructorii 
de la cota zero — cum 
li se zice pe șantierele 
din Lupeni și Vulcan 
celor ce stăpînesc și 
conduc utilajele de 
mare productivitate — 
au reușit adevărate per
formanțe. O dată cu ve
nirea la conducerea co
loanei a tovarășului 
Iurie Pîrvan, in incintă 
rar puteau fi văzute 
ziua mașini și utilaje 
defecte sau in reparații. 
Activitatea zilnică a 
început să fie mai bine 
organizată. Disciplina 
muncitorească s-a afir
mat cu tărie.

Momentele grele, ine
rente vieții de șantier 
i-a 
t-a 
de 
pe
trebuie spus că astfel 

momente au existat 
prisosință. Cuvîntul 
ordine l-au lansat 

susținut comuniștii: 
„Minerii au nevoie de 
apartamente ! Să nu pre
cupețim nici un efort 
pentru a termina cit

V. S. FENEȘANU

călit pe oameni, 
maturizat din punct 
vedere profesional 
cei mai tineri. Și

de 
cu 
de 
și

(Cont, in pag. a 2-a)
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„Săptămîna economiei
tradițională, 
economiei*-,

dezvoltare 
de 

o 
ce 
în

Devenită 
„Săptămîna 
se desfășoară și în acest 
an între 25 și 31 octom- 

, brie. Cu acest prilej, 
C.E.C. trece în revistă 
rezultatele înregistrate în 
procesul de
continuă a acțiunii 
economisire, se face 
amplă analiză a ceea 
s-a înfăptuit pînă 
prezent în acest dome
niu de activitate, se sta
bilesc măsuri care să con
tribuie la 
procesului 
sire și la 
operațiilor
Casa de Economii și Con- 

■ semnațiuni, din 
piui nostru, în 
cu populația.

Preocuparea 
permanentă a j 
și statului nostru, 
nai a secretarului 
al- partidului, 
Nicolae Ceaușescu, 
tru ridicarea continuă 
nivelului de trai, 
dus la creșterea econo
miilor bănești depuse de 
cetățeni spre păstrare la 
Casa de Economii și Con
semnațiuni. Este elocvent 
faptul că soldul general 
al economiilor populației 
depuse la C.E.C. a cres
cut în .acest an cu 13,2 la 
sută față de anul 1980. 
A sporit conceptul de

amplificarea 
de economi- 
perfeeționarea 
efectuate de

munici- 
relațiile

și grija 
partidului 

perso- 
general 

tovarășul 
pen- 

a 
a con-

economisire în rîndul ce
tățenilor din municipiul 
Petroșani. Un argument 
în acest sens îl constituie 
faptul că la 1 septembrie 
1981 există asupra popu
lației 136-997 librete de 
economii cu 6 112 librete 
mai multe decît la 31 
decembrie 1980, revenind 
in medie un libret la .1,3 
locuitori. Apoi, îmbucură
tor este faptul că spiritul 
de economisire s-a răs- 
pîndit și în rîndurile ti
neretului. în afară de fo
losirea de către tineret a 
formelor și instrumente
lor de economisire spe
cifice, s-au înființat în 
școli case de economii 
școlare pe principiul au- 
toconducerii de către e- 
levi sub îndrumarea și 
supravegherea cadrelor 
didactice. în ziua de 26 
octombrie, CEC a organi
zat o acțiune cu elevi 
din școli pe tema „Ziua 
elevului econom**.

Procesul de economisire 
în țara noastră este sti
mulat și de drepturile și 
■avantajele de 
bucură 
C.E.C.
depuse 
nomii 
sînt garantate de 
restituirea lor 
du-se oricînd la

care se 
depunătorii la 

Astfel economiile 
la Casa de Eco- 

și Consemnațiuni,
' î stat, 
efectuîn- 

cerere.

Este, de asemenea, sta
tuată ’ prin lege păstrarea 
secretului privind numele 
depunătorilor, sumele e- 
conomisite și orice alte 
date în legătură cu ope
rațiile efectuate. Depună
torii beneficiază de do- 
bînzi și cî.știguri în bani 
și obiecte dare răsplătesc 
spiritul de economisire și 
contribuie la creșterea 
veniturilor lor bănești.

Casa de Economii și 
Consemnațiuni este banca 
populației, căreia i se a- 
dresează deopotrivă toți 
cei care vor să-și încre
dințeze spre păstrare e- 
conomiile. lor, cît și cei 
care doresc să obțină un 
împrumut pentru constru
irea și cumpărarea 
locuințe proprietate 
sonală.

Prin aparatul său, 
mijloacele și formele 
decvate, Casa de Econo
mii și Consemnațiuni dez
voltă spiritul de econo
misire și buna gospodă
rire a banilor în rîndul 
tuturor cetățenilor, lăr
gește în continuare acti
vitatea de economisire la 
C.E.C. și asigură buna 
servire a populației.

Creșterea 
producției 
de cărbune

(Urmare din pag l)

(Urmare din pag. I>

fațăpeste 100 de oameni 
de prevederi-*.

Nerealizarea efectivelor 
la sectorul I este o stare 
reală dar tot atît de real 
este și faptul că in cadrul 
sectorului au intrat in 
luna septembrie un număr 
de 20 nou încadrați și au 
plecat un număr de 29. 
Dacă e să vorbim de lip
sa efectivelor din abataj 
trebuie să avem în vedere 
și cele 15 nemotivate rea
lizate în fiecare zi, față 
de care nu s-a intervenit 

■ concret, operativ din- par
tea factorilor de răspun
dere, recunoscut de altfel 
și de secretarul organiza
ției de partid pe sector, 
maistrul Mihai Apetrei. 
Singura acțiune „Judecata 
muncitorească** se pare că 
nu a fost suficientă pen
tru Ștefan Samoilă, care 
de la acea dată a mai a- 
dăugat 19 nemotivate, loan 
Tistea 17 șt 
tin Bălă 23.

Sectorul I de 
Livezeni pentru 
are o importantă sarcină 
în sporirea producției 
cărbune, trebuind șă 
lizeze jumătate din 
ducția minei. De aceea, 
paralel cu măsurile de 
creștere a capacităților de 
producție, întărirea disci
plinei cît și pregătirea 
profesională a muncitori

lor electromecanici, repre
zintă o importantă rezervă 
în care organizațiile de 
partid, sindicat și U.T.C., 
conducerea sectoarelor sînt 
chemate să-și sporească 
contribuția.

muncii**. La rîndul său, de
putatul Titu Mischie, su
blinia necesitatea extinde
rii gospodăriilor anexe, a 
stabilirii, de către Consi
liul popular, a unor zone 
unde cetățenii s.ă-și. con
struiască anexe gospodă
rești în vederea creșterii 
de animale.

Alți participant! la dez
bateri, cum sînt Aurel A- 
mariei, loan Sălăgean, Ma
ria Florea, Alexandru Ni
cola, au subliniat în cu- 
vîptul lor că la Lupeni e- 
xistă fond de marfă sufi
cient pentru ca fiecare ce
tățean să se aprovizioneze 
in limitele raționalului, al 
bunei cuviințe. Trebuia, a- 
rătau vorbitorii, să se sfîr- 
șească odată cu risipa. 
Fond de marfă există, în 
magazine apari-

ției decretelor. Există pro
duse alimentare suficiente, 
numai că și noi, cetățenii, 
trebuie să contribuim la 
buna valorificare a aces
tuia.

„Comuniștii, toți locuito
rii orașului Lupeni, oaine- 

. ni ai muncii din extracția 
și prepararea cărbunelui, 
din celelalte domenii, de 
activitate econoniico-socială 
— se arată în telegrama 
trimisă de adunarea cetă
țenească Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU — 
ani primit cu deosebită 
tisfacție și răspundere 
vică măsurile adoptate
cent prin decretele Consi
liului de Stat, menite să 
contribuie la imbunătățirea 
aprovizionării și desfacerii 
ft ndului de mărfpri agro- 
alimentare in condițiile a-

Aurelian DRAGUȘIN, 
directorul 

filialei C.E.C. Petroșani

EJ

(Urmare din pag. I)

J

prin
a-

mai ferme a prin- 
fundamentale ale 

i noastre economice, 
cei ce muncim

stația autoservice 
Dacia din Paroșeni se 
află în stadiu avansat 
de finalizare o nouă 
secție de recepție. în 
cadrul acesteia clienții 
ce solicită lucrări 
revizii și reparații 
autoturisme vor fi 
formați la fața locului 
asupra felului defecțiu
nilor și intervențiilor ce 
urmează a fi efectuate, 
în imagine șeful secției, 
sing. Octavian Naște și 
mecanicii George Car- 
vaschi și Viorel Nanu.

sa- 
ci- 
re-

la mina 
anul 1982

Constan-

plicării 
tipiilor 
politicii

Noi, cei ce muncim și 
trăim pe aceste meleaguri, 
mineri, preparatori, țărani 
cu gospodării individuale, 
toți locuitorii• Lupeniului, 
susținem permanent grija 
dumneavoastră părintească 
și efectul pozitiv al mă
surilor întreprinse în folo
sul nostru, al familiilor . 
noastre. Aceste măsuri care ' 1 
conduc la dezvoltarea fon
dului centralizat al statu
lui, la valorificarea mai 
bună a produselor agricole, 
și stimularea interesului 
pentru folosirea mai chib
zuită a fiecărui Iot de pă- 
mînt cultivabil, ne întăresc 
încrederea că vom benefi
cia mereu de o aprovizio
nare ritmică la nivelul ce
rințelor raționale de con
sum".

Confecționerele Luise 
Ungureanu și Edith Chio- 
sa de la întreprinderea 
de confecții Vulcan.

Răspundem
® G. CONSTANTIN și 

un grup de navetiști din 
Petrila : 
zați de 
rilor de 
culație 
pe linia cartierul Aeroport 
— Petroșani — Petrila. Ri
dicăm totuși în atenția 
conducerii Â. U. T. L. Pe
troșani afirmația ce o fa
ceți în scrisoarea adresată 
redacției ; fiu se circulă 
normal între orele 5—5,50 
și 14,10—14,30 și vrem să se

Dv. nu concreti- 
fapt natura abate- 
la graficul de cir- 

al autobuzelor de

i
i 
ț

v
t

1
»

£ PRIMUL BENEFI
CIAR, De o spătămînâ, 
orașul Vulcan este racor
dat la noua magistrală a 
termoficării care porneș
te de la Paro.șeni. Rezul
tatele obținute după pri
mele zile de la racorda
rea la noua magistrală 
sînt la nivelul așteptări
lor. O dovadă în plus că 
oamenii de pe șantierele 
termoficării și-au făcut 
datoria și merită cuvinte 
de laudă.

S CU ADRESA. La uni- o 
tatea nr. 56 „Alimentara** 
din Iscroni, ambalajele nu 
s-au 
luni. 
QCUpă spațiile comerciale, 
multe ambalaje fiind de
pozitate in aer liber, sînt 
supuse degradării. Avînd 
in vedere că iarna bate la 
usă,’ este necesar ca 
I.C.R.A. și C.P.V.I.L.F. să 
ia măsuri de ridicare a 
ambalajelor și de la ma
gazinul amintit.

DUMINICA, 25 octom
brie a.c., la Casa de cultu
ră din Uricani a avut loc

ridicat de cîteva 
Pe lingă faptul că

.Dimineață de basm**, 
organizată de cadrele di
dactice împreună cu casa 
de cultură din localitate. 
La această acțiune au par
ticipat 
de la 
nerale 
ricani, 
Iar, sîmbătă a avut loc o- 
ficierea a patru căsătorii. 
Le urăm viață lungă tine
relor perechi !

K „GOSPODĂREASCA**. 
Pe strada Unirii din Pe
troșani, în cvartalurile 
blocurilor 2, 4, 6 și 8, șan-.

elevii claselor Î-IV 
cele două școli ge- 
din oraș. Tot la li
la consiliul popu

țurile săpate de E.G.C.L. 
pentru introducerea ter
moficării s-au astupat nu
mai în parte, 
dintre blocurile 
rămînînd acum de parcă 
ar fi ale nimănui. Vine iar
na și considerăm că o mă
sură de buni gospodari ar 
fi bine venită.

șanțurile 
amintite

GARSONIERE._ La 
Lonea a început, în apro
pierea minei, turnarea be
tonului în 
lui bloc 
soniere, 
neficiari

fundația viitoru- 
de 

ale
vor

100 gar- 
căror be- 
fi ținerii

mai repede fundațiile ce
lor 1 500 de 'apartamen
te prevăzute in planul pe 
1981“. Și tot comuniștii 

s-au situat mereu' in 
frunte, fiind permanent 
exemple demne de ur

mat. Comunistul Dumitru 
Stănescu, tată a patru co
pii cu care se mîndrește, 
a realizat „adevărate mi
nuni cu buldozerul său", 
după cum ni l-a recoman
dat tovarășul Iurie Pîr- 
van, fiind „un adevărat 
exemplu in muncă" pen
tru uteciștii Ilie Tănase și 
Ilie Florea, care „nu s-au 
lăsat mai prejos" cu bul
dozerele lor. Duminică de 
duminică in timpul verii 
cind alții se aflau in con
cediu, ei au răspuns che
mărilor de a fi prezenți 
pe șantier sau la lucrări 
realizate prin munca pa
triotică a cetățenilor din 
noile cartiere.

Pentru asigurarea mate
rialelor la punctele de lu
cru și reducerea duratei 
de staționare a vagoane
lor în gara C.F.R. condu
cătorii auto Dumitru Mo
rarii, Anastasie Roșu, 
Gheorghe Craioveanu, 
Gheorghe Dorobanțu s-au 
organizai, prin rotație, in 
schimb de noapte perma
nent. Excavatoriștii Ma
rinii Mihalache,. Constan
tin Cirstea, macaragiii Du
mitru Nicolae și Dumitru 
Plăcintă au muncit ade
seori in schimburi prelun
gite, chiar și pe timp de 
ploaie. O impresionantă 
mărturie despre hărnicia

și abnegația in muncă a 
constructorilor de la cota 
zero o aflăm de la un om 
care de 20 de ani lucrea
ză pe șantiere, Mihai Co- 
jocaru, maistru - construc
tor din cadrul lotului Bra
șov al unui Trust de 
construcții de blocuri in 
Bărbăteni care ne-a măr
turisit : „Datorită con
structorilor de la cota 
zero, dintre care pot fi 
menționați îndeosebi Ha- | 
ralambie Bodelici, Petrul 
Stan, Ionele Suțu, Ion) 
Pircălăbescu, Gheorghe ț
Dorobanțu, Gheorghe l
Marcu, în trei zile cu J 
schimburi prelungite am ) 
realizat un volum de lu- 1 
crări care in mod obiș- J 
nuit se execută intr-o săp- ț 
tămină". t

Reducerea duratei de i 
staționare a utilajelor se > 
datorește bunei organi- | 
zări a lucrărilor de re- 1 
parații. Mecanicii Gheor- . 
ghe Florea, Marian Pleșa, ) 
loan Nicolescu, sudorul î 
Petre Szekely, electricia- ! 
nul Petre Turmei, . nu I 
pleacă acasă decit după 
ce pun pe picioare utila- i 
jele defecte. Cu ajutorul ’ 
prompt și permanent al t 

atelierului de întreținere 
al lui Ion Covaci, majo- 
ritaiea. utilajelor sînt re- l 
parate „la fața locului", i

Constructorii de la cota ’ 
zero, acești oameni mi
nunați, demni dc stima 
și recunoștința noastră, a t 
viitorilor locatari ai noi- ț 
lor blocuri, s-au aflat, ca 
de atitea ori, la locul lor, i 
la datorie.

cititorilor
Verifice dacă între orele 
5—5,30 cite 4—5 autobuze 
staționează cu motoarele 
neoprite lingă dispeceratul 
din Piața Victoriei.

0 ILIE BODEANU, Pe
troșani : Dv. cunoașteți o 
altă cale, decît cea cinsti
tă, de instalare a telefo
nului la domiciliu ? Con
ducerea Oficiului munici
pal de poștă și telecomu
nicații nu s-a putut edi
fica dacă ați avut sau nu 
telefon la apartamentul 
din care v-ați mutat. Dacă

mineri nefamiliști ai în
treprinderii. Construcția o 
realizează colectivul șanti
erului nr. 1 
I.C.M.M.

nr. Petrila al

Ș DIALOG
Azi, ora 12, la 
dicatelor din Lupeni are 
loc un dialog juridic pe 
tema „Apărarea proprietă
ții socialiste — îndatorire 
fundamentală a fiecărui 
cetățean**.

JURIDIC. 
clubul sin-

g CADRAN ECONOMIC. 
Clubul sindicatelor 
Uricani organizează

ați avut într-adevăr tele
fon, aveți șanse să vi se 
instaleze aparat și la noua 
adresă din strada Oituz. 
Dacă nu ați avut...
• EUGENIA CAZAN, 

Petroșani : Problemele ri
dicate de dv. au constituit 
obiectul unei discuții ur
mate de analizarea aspec
telor concrete la fața lo
cului de către delegatul 
I.A.C.C.V.J. S-au stabilit 
cu acest prilej și unele 
măsuri, în parte aplicate 
deja, celelalte uimind să 
fie rezolvate prin dotarea 
cantinei ce deservește 
I. M. Dîlja, cu veseltî inoxi
dabilă.

I

ora 14, la punctul de do
cumentare al minei dezba
terea cu tema „Obiectivul 
fundamental și sarcinile de 
bază ale. dezvoltării econo-
mico-sociale a României în I 
cincinalul 1981—1985“. Vor | 
fi discutate și dezbătute 
sarcinile ce revin orașu
lui Uricani în acest cin
cinal.

■

Rubrică realizată de
C. GRAURE
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I OTBAL, divizia A : A. S. A. TG. MUREȘ — JIUL 4—0 (3—0) Handbal, divizia B (tineret)

Scorul etapei, realizat cu contribuția... oaspeților
înfrîngere la scor, pe 

malul Mureșului, unde, 
susțin martorii oculari, s-a 
desfășurat un spectacol 
fotbalistic plăcut, dar oas
peții au greșit enorm in 
fazele decisive. Antrenorul 
principal Petre Libardi, re- 
memorînd „filmul" parti
dei, sublinia cu mult simț 
autocritic, desele desincro- 
nizări ale defensivei Jiului, 
proporția scorului fiind 
deci mai mult „opera" în
vinșilor decît a atacanților 
adverși. Astfel, după ce 
Sălăgean a deschis seria 
barelor (min. 12), mureșe
nii au readus, prin llajnal 
(15). egalitatea în acest 
duel de consemnat doar ca 
pitoresc al partidei, apoi 
s-au instalat lejer în te
renul nostru. La o lovitură 
de corner, prin min. 18, 
Boldni a profitat de nea
tenția lui Giurgiu, care n-a

păzit unghiul scurt și de 
indecizia lui. Vizitiu. Cen
trarea lui de pe aripa stin
gă a 'fost boxată de Cavai, 
dar Szabo a reluat balonul 
în plasă 1—0. La mărirea 
handicapului și-a adus con
tribuția și Petre Grigore, 
neatent la marcaj, dar 
suita gafelor în lanț a fost 
desăvârșită de luftul lui 
Vizitiu. Rămas, mulțumită 
acestei împrejurări, doar 
cu Cavai în față, Biro I a 
îndeplinit formalitatea de 
a însocie (35). în încercarea 
de a reechilibra jocul oas
peții s-au întrecut totuși 
în greșeli elementare, care 
readuc în atenție bagajul 
tehnic precar al unor jucă
tori. într-o asemenea ipo
stază, Rusu a lovit defec
tuos balonul cu capul, vo- 
leul lobat de Hajnal (40) 
n-a mai putut fi intercep
tat de Cavai, așa s-a înscris

cel mai frumos gol al 
partidei.

După pauză, mureșenii 
au lăsat să se înțeleagă 
că rezultatul îi mulțumeș
te, în consecință Jiul a 
întreprins mai multe in
cursiuni spre buturile lui 
Varo. Șumulanschi, Demar- 
cek și Lăsconi au irosit o- 
caziile ivite. Lipsa de con
centrare a unor jucători 
și-a concretizat efectele, 
cind nimeni nu se aștepta 
— în plină ofensivă, Varga 
a executat o lovitură de 
corner în picioarele unui 
adversar, surprinsă pe 
contraatac, formația din 
Vale n-a rezistat iureșului 
militar, în plus tușierul 
bucureștean Romeo Stîncan 
n-a sesizat poziția de ofsaid 
a lui Fazekas, autorul ul
timului gol. Acest 0—4 se 
explică deci prin flagran
tele greșeli săvîrșite de 
unii jucători ai Jiului în

fazele cheie ale partidei, 
prin neacoperirea sarcini
lor încredințate de antre
nori, dovadă că. partidele 
din deplasare sînt privite 
de unii fotbaliști legiti
mați sub culorile minerilor 
din Vale drept pelerinaje 
silnice sau simple acte de 
prezență. Să mai adău
găm că golurile 1, 2 și 4 
au ca unnare plasamentul 
defectuos al dispozitivului 
defensiv în fazele fixe, 
înaintașii, cu toată bună
voința, rămîn în istoria 
partidei doar cu numele, 
poate Sălăgean, accidentat 
în cursul partidei, are 
dreptul la scuze.

JIUL: Cavai — P. Gri
gore, Rusu, Vizitiu, Giur
giu — Varga, Giuchici, 
Neagu (Muia), Șumulan
schi — Lăsconi. Sălăgean 
(Demarcek).

Andrei APOSTOL

Clasare în prima
jumătate a grupei

REZULTATE TEHNICE
Universitatea Craiova

— S. C. Bacău 4—1 (1—1), 
U. T. Arad — Progresul 
Vulcan 4—1 (1—1), A.S.A. 
Tg. Mureș — Jiul 4—0 
(3—0), F. C. Argeș — 
Dinamo 0—2 (0—1), „U“ 
Cluj-Napoca — Corvinul 
1—1 (0—0), Sportul stu
dențesc — F. C. Constan
ța 0—0, F. C. Olt — 
„Poli" Timișoara 2—0 
(0 0), Steaua — C. S.
Tîrgoviște 1—1 (0—0),
Chimia Rm. Vîlceâ — 
F. C. M. Brașov 1—0 
(0—0).

C L A S M

1. Dinamo
2-, Universitatea Craicva
3. Corvinul
4. S. C. Bacău
5. Steaua
6. F. C. Olt
7. Sportul studențesc
8. F. C. M. Brașov
9. „U“ Cluj-Napoca

10. C. S. Tîrgoviște
11. „Poli" Timișoara
12. U. T. Arad
13. Jiul
14. A. S. A. Tg. Mureș
15. Chimia Rm. Vîlcea
16. F. C. Argeș
17. F. C. Constanța
18. Progresul Vulcan

NTUL

11 7 3 1 23—10 17
9 8 0 1 26— 5 1-6

11 5 3 3 25—15 13
11 4 4 3 12—13 12
10 3 5 2 11—11 11
11 5 1 5 15--16 11
11 3 5 3 13—14 11
11 4 3 4 9—12 11
11 4 3 4 11—15 11
11 4 3 4 13—18 11
10 4 2 4 12--10 10
11 3 4 4 13—15 10
11 3 4 4 13—18 10
11 4 1 6 17—14 9
11 3 3 5 13—19 9
11 2 4 5 8—11 8
11 2 4 5 12—16 8
11 1 4 6 12—26 6

Cadrele didactice —
Anul V mine 5—3 (2—0)

Intrată în tradiția Insti
tutului de mine, întîlnirea 
dintre cadrele didactice și 
studenții ultimului an a 
adus câștig de cauză das
călilor, care au reușit să 
cîștige cu 5—3 (2—0). Meci 
spectaculos, cu faze fru
moase șî opt goluri. Din 
rîndul profesorilor s-au e- 
vidențiat Mihai Păsculescu 
(autor a două goluri), lero- 
nim Ceacu (1 gol), Du
mitru Ieremia (două go
luri) și Emil Pop, Ion Șu
tea și Al. Pădure. Pentru 
studenți au punctat Philip 
Baboka, Naina (din Congo 
și respectiv Madagascar) și 
Constantin Maria.

UTILAJUL-ȘTIINȚA PE
TROȘANI — C. S. M. RE
ȘIȚA 25—21 (15—12). In 
ultima etapă a turului, 
handbaliștii de la Utilajul- 
Știința au întilnit pe te
ren propriu formația reși- 
țeană C.S.M. Deși nu s-au 
ridicat la nivelul avut în 
meciul eu Minerul Moldova 
Nouă petroșunenii au obți
nut o victorie meritată, vic
torie care în clasamentul 
de toamnă în dreptul lo
cului cu numărul 4 se în
scrie echipa Utilajul-Stiin- 
ța (11 6 0 5 205—203 23 p.).

Meciul a început în nota 
de dominare a localnicilor 
care pînă-n minutul 22 au 
condus constant la 1—2 go
luri. Eficacitatea scăzută in 
comparație cu ocaziile a- 
vute și o delăsare de mo
ment aduce echipa reșițea- 
nă în față și timp de trei 
minute sîntem conduși cu 
9—8 și 11—10. Revenire 
puternică în final și după 
ce în ultimul minut al pri
mei reprize oaspeții reduc 
la 13—12 reușim două go
luri spectaculoase prin 
Alexandru Bencovici și Io
nel Cîmpeanu : 15—12.

Partea a doua a parti
dei este mai echilibrată, 
dar echipa noastră stă la 
adăpostul avantajului reu
șit în primele 30 de mi
nute 18—15 în minutul 39, 
după care reușim trei go
luri fără nici unul primit.

De menționat faptul ' u-n
minutul 45 Doru 1 >t\ an
reușește să înscrie cei de-al
200-lea gol .'>! echipă noâs-
tre în actualul • iit.
Cu cinei minute în..i. e de
finele mec iu!-Jt v m
25—18. Oz.sp ții i ■ i; ■ u
un ultim ef rt vi duc
punctând u’ ir -j • •_
25—21 scor final. '1 • ! ‘•’II
linie și socotim : r-;. ?' )-
rui principal este in
Gheciu ' u 5 g. iuri. UT—
■mează cu cite 4 fru. ■ ri
Mihai Kish, ties. .. >î . ru
Bencovici și 1 ;:n Gliga
(?.'■). cu 3 golit, i lenei Cîm-
peanu. fosif Barany < u 2,
iar lista marcatorilor o
încheie Ștefan Suimh.iaru
(1). Cu ateastă vi torie
reușim să trecem și-n drep-
tul golaverajului mwul
plus, avind marcate 205
goluri și primite 203. A vem
toate jocurile cîstc’a te a-
casă unde am susținut 6
întâlniri. Păcat însă < â n-am
adus nimic din afa
ră. Avem o <•< \ipă
bună (singura învingă
toare a liderei) din .are 
pe lîngă cei enwrXi au 
mai jucat portarii loan 
Curta și Ioan Feier și ju
cătorii de cîmp Mihai Ban- 
fy si loan Ungureanu. Fe
licitări antrenorului lero- 
nira Ceacu și jucătorilor 
cărora le dorini „vacanță 
plăcută si plină".

io zsef PILDNER

FOTBAL, divizia C

Victorie in penultimul minut
M1NERUL-S T 11 N Ț A 

VULCAN — VICTORIA 
CÂLAN 1—0 (0—0). Am ur
mărit, duminică, un meci 
bun prestat de echipa gaz
dă. Pe parcursul celor 90 
de minute de joc gazdele 
s-au impus atît din punct 
de vedere al jocului pres
tat cît și prin permanen
ta dominare teritorială. 
Oaspeții s-au apropiat doar 
de cinci ori de careul 
gazdelor, portarul Olteanu 
fiind solicitat numai de 
trei ori prin șuturi pe spa
țiul porții, și acelea fără 
grad de periculozitate. în 
ciuda unei evidente do
minări teritoriale, a unui 
joc bun cu faze frumoase, 
în ciuda risipei de energie 
a întregii echipe, gazdele 
mau reușit să 
decît una din 
ocazii de gol. 
repriză consemnăm trei 
din cele mai clare ocazii 
de a deschide scorul : min.

finalizeze 
multiplele 
în prima 

consemnăm

21 Zlate stopează o cen
trare de pe extrema dreap
tă dar nu reușește să fi
nalizeze din careul mic ; 
min. 27 același Zlate se 
precipită inutil în partea 
stingă a porții oaspeților 
nereușind să împingă ba
lonul în plasă de la 2 me
tri ; min. 32 Postelnicu șu- 
tează puternic spre colțul 
drept al porții, dar Frățilă 
deviază traiectoria mingii 
care se îndrepta spre poar
ta goală. în repriza secun
dă același joc bun al gaz
delor, aceleași faze multi
ple de gol dar lipsea jucă
torul care să finalizeze. 
Notăm cîteva acțiuni : min. 
54 Frățilă șutează din ca
reu pe lîngă poartă ; min. 
59 șutul de la distanță al 
lui Cătuți este reținut în 
extremis de portar (de fapt 
portarul oaspete a fost ' 
unul din cei mai buni de 
pe teren), min. 69 șutul lui 
Voicu

versală ; min. 72 Topor ex
pediază un șut bombă pe 
lîngă „păianjenul" drept ; 
min. 79 din nou bara se 
opune șutului lui Voicu. în 
fine în min. 89 Tismănaru 
este faultat în marginea 
careului de 16 metri. Lovi
tura de pedeapsă este 
transformată de Voicu. în 
final o victorie la limită 
meritată, muncită, însă 
lipsa omului de gol trebuie 
rezolvată cît de curînd. E 
păcat să joci cum au ju
cat duminică minerii vul- 
căneni și să nu reușești să 
finalizezi nici măcar o sin
gură dată din acțiune. A 
arbitrat corect la centru 
Remus Cîmpianu din Arad. 
La juniori Minerul Știința 
Vulcan — Victoria Călan 
8—0. Au înscris pentru 
gazde Burlacu (3), Dincă

Filiche (1) și Iszak (1).

De menționat faptul că 
pînă în prezent, s-au dis
putat asemenea partide de 
12 ani și că niciodată vic
toria n-a fost de partea 
studenților. .

Breviar
@ FOTBAL, divizia B : 

Minerul Ilba Seini — Mi
nerul Lupeni 2—2, divizia 
C : Vitrometan Mediaș ' — 
Minerul Paroșeni 3—0, Lo
tru Brezoi — Minerul Ani- 
noasa 2—2. Campionatul 
județean : Minerul Uricani 
— C. F. R. Petroșani 4—2, 
I. M. C. Bîrcea — Prepa
ratorul Petrila 3—0, Meta
lul Simeria — Parîngul 
Lonea 0—2. Municipal : Di
namo Petroșani — Mine
rul Livezeni 3—2.

(3),

9 POPICE, divizia A : 
Metalul Hunedoara — Jiul 
Petrila 5 1 70—4 940.

întilnește bara trans-
Text și foto 

Ștefan NEMECSEK
© TENIS DE MASA, di

vizia A (F): C.F.R.-C.S.Ș. 
Petroșani — Gloria Buzău 
5—2, 3—5. Knok-aul ca Ia box.

BASCHET, divizia B (tineret)

Înfrîngere dnpâ SS2 de zile

Fază din meciul Mine ruI-Știința Vulcan — Victoria Călan. O nouă acți
une de atac a gazdelor este stopată de linia defensivă a adversarilor.

JIUL ȘTIINȚA PETRO
ȘANI — POLITEHNICA 
C. S. Ș. 2 BUCUREȘTI 
61—76 (26—36). întîlnind 
în derbiul campionatului 
echipa Politehnica C. S. Ș. 
2 București jucătorii noștri 
au capotat pe teren pro
priu. Trebuie să recunoaș
tem faptul că polltehniștii 
sînt mai buni, dar la di
ferența de 15 puricte de pe 
tabela de marcaj o contri
buție importantă și-au a- 
dus-o și arbitrii M. Rus 
(Tîrgu Jiu) și Constantin 
Amancei (Timișoara), me
ciul fiind mai presus de 
nivelul prestației arbitri

lor. Nu căutăm scuze.

Principalii vinovați pen
tru această înfrîngere sînt 
jucătorii noștri. S-a ratat 
mult. Nu s-au încercat g- 
runcări de la semidistanță, 
aruncări ce ar fi avut mai 
multe șanse de a se trans
forma în puncte decît în
cercările de p itrundere a- 
proape mei u risipite. în 
fața bucur'stenilor (care 
au avut un av-ntaj net 
prin înălțime) nu s-a jucat 
cum trebui’. Cu toate in
dicațiile : rului Te
odor Szi' 1? secun
dului D m i u ju
cătorii nu <. r J.șit să-și 
desfășoare i< ui. E adevă
rat r" V'do’-a

seriei, cu fostul divizionar 
A de la Dinamo București, 
Dan Georgescu în zi bună, 
dar s-ar fi putut face mai 
mult. Prin această înfrîn
gere șansele de promovare 
s-au redus foarte mult. Au 
punctat Gheorghe Ghiță 
(25), Mircea Pușcaș (li.), A- 
lexandru Șiparu (8), Alexe 
Ghiță și Nicolae Mc'.uți 
(cite 6). Au mai jucat 
Constantin Duna și Petru 
Sîngeorzan. Socotim însă 
acest eșec trecător și spe
răm ca-n etapa viitoare e- 
chipa noastră să reușească 
un succes în fața Acade
miei Militare la București.

, I. P.
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Vizita oficială în țara 
noastră a președintelui 

R. F. Germania

*

Karl Carstens
Ceremonia sosirii

rt/rmarp din pag. 1/

tele Republicii Federale 
Germania a aterizat.

La coborîrea din avion, 
președintele Karl Carstens 
și doamna Veronica Cars
tens sînt intîmpinați cu 
cordialitate de președintele 
Nicolae C eaușescu.

Cei doi președinți și-au 
strîns cu căldură mîinile.

Numeroși bucureșteni a- 
flați pe aeroport fac o 
însuflețită manifestare de

stimă și simpatie președin
ților Nicolae Ceaușescu și 
Karl Carstens. Ei dau glas 
satisfacției cu care opinia 
publică din țara noastră 
urmărește întîlnirea și con
vorbirile dintre cei doi pre
ședinți, încrederii că dialo
gul la nivel înalt româ- 
no-vest-german șe va solda 
cu rezultate pozitive, con
tribuind la extinderea și 
adîncirea în continuare a 
relațiilor dintre cele două 
țări pe multiple planuri, Ia

promovarea procesului 
destindere și colaborare 
continentul nostru și 
întreaga hune. Președinții 
Nicolae Ceaușescu și Karl 
Carstens au răspuns cu 
cordialitate manifestărilor 
de simpatie ale cetățenilor, 

în aplauzele bucureșteni- 
lor, cei doi președinți pă
răsesc aeroportul într-o 
mașină escortată de nioto- 
cicliști îndreptîndu-se spre 
reședința rezervată înalți- 
lor oaspeți.

începerea convorbirilor oficiale Dineu
(Urmjte din pag. I»

au subliniat evoluția po
zitivă a relațiilor dintre 
România și Republica Fe
derală Germania, în spiri
tul orientărilor și înțele
gerilor stabilite la nivel 
înalt, care au pus baze te
meinice colaborării dintre 
cele klou;. țări. în acest 
sens, a fost relevată extin
derea, în ultimii ani, a le
găturilor economice, apre- 
ciindu-se, totodată, că e- 
xistă largi posibilități pen
tru intensificarea și diver
sificarea l;jr în viitor. Am
bele părți s-au pronunțat 
pentru îmbunătățirea struc
turii schimburilor recipro
ce, astfel incit să se ajun
gă la o balanță comercială 
echilibrată. în același timp, 
a fost evidențiată necesita
tea de a se 
promovarea 
colaborării 
dustriale și 
căzut de acord să fie spo-

acționa pentru 
mai intensă a 

economice, in- 
tehnice. S-a

rite eforturile pentru iden
tificarea unor noi forme și 
domenii de conlucrare, pen
tru dezvoltarea cooperării 
în producție.

A fost reliefată, de ase
menea, hotărîrea de a în
tări colaborarea în alte 
importante sfere de activi
tate : cercetarea științifică 
și dezvoltarea tehnologică, 
cultura, în vederea adînci- 
rii cunoașterii și încrederii 
între cele două țări și po
poare.

Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Karl Cars
tens au subliniat că dez
voltarea continuă a relații
lor dintre România șl Re
publica Federală Germania, 
pe temeiul deplinei egali
tăți. al respectului inde
pendenței 'și suveranității 
naționale, al avantajului 
reciproc, este în folosul și 
spre binele ambelor țări 
și popoare, al cauzei păcii, 
cooperării și înțelegerii în 
Europa și în întreaga lume.

I

oficial

de
Pe 
în

Președintele Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, au 
oferit, luni, la Palatul Con
siliului de Stat, un dineu 
oficial în onoarea președin
telui Republicii Federale 
Germania, Karl Carstens și 
a doamnei Veronica Cars
tens.

La dineu au luat parte 
persoane oficiale române și 
vest-germane.

în timpul dineului, des
fășurat într-o atmosferă 
caldă, cordială, președintele 
Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Karl Carstens au 
rostit toasturi.
r

„italia la ora
ROMA 26 (Agerpres). — 

Sub titlul „Italia la ora sa
crificiilor", cotidianul „Le 
Figaro" scrie, printre alte
le : în Italia se. înregistrea
ză o agravare periculoasă 
a climatului economic și 
social. Pe tabloul de co
mandă al economiei itali
ene luminile roșii semnali
zează pretutindeni: crește
rea economică este zero, 
numărul șomerilor se ri
dică la peste 1 800 000, rata 
inflației depășește 20 la

sacrificiilor"
sută, deficitul financiar 
este de aproximativ 80 000 
miliarde lire italiene, de
ficitul balanței comerciale 
depășește 20 000 miliarde 
lire, iar cel al balanței de 
plăți nu va fi inferior, la 
sfîrșltul acestui an, cifrei 
de 11 000 miliarde lire. 
Lira italiană a fost, după 
cum se știe, devalorizată 
în cadrul Sistemului Mone
tar (vest) european (SME).

Guvernul Spadolini a 
hotărît, ca urmare, să lup-

te cu prioritate împotriva 
inflației, încercînd să o a- 
ducă de la 20 la 16 la sută, 
și împotriva datoriilor pu
blice, spre a limita defici
tul pe anul viitor la 50 000 
miliarde lire.

între altele, premierul 
Spadolini le-a adresat ita
lienilor un apel, cerîndu-le 
,să facă sacrificii" pentru 
i contribui la o redresare 
i situației.

w 
a 
a

Nivel record
al falimentelor

in Austria

Grevă
a personalului auxiliar 

de la aeroporturi

la Beirut

VIENA 26 (Agerpres). — 
Potrivit datelor publicate 
de Biroul central de sta
tistică al Austriei, în ul
timele nouă luni numărul 
falimentelor a atins cel mai 
înalt nivel din 1945 pînă 
in prezent. Față de prime
le trei trimestre ale anu
lui trecut, numărul fali
mentelor a crescut în me
die cu 22 la sută, ajungînd 
la 1076. Datoriile firme
lor falimentare totalizează 
14,6 miliarde șilingi. Ca 
urmare, și-au pierdut locul 
de muncă 14 000 muncitori 
și funcționari, de două ori 
mai mulți față de ianuarie 
•— septembrie anul trecut. 
Cele mai afectate firme 

'sînt cele din industriile e- 
nergetîcă, de prelucrare a 

lemnului și construcțiile.

ROMA 26 (Agerpres). — 
La chemarea principalelor 
trei centrale sindicale ita
liene — C.G.I.L., C.I.S.L. și 
U.I.L. — luni s-a desfășu
rat în Italia o grevă de 
șapte ore a unei părți a 
personalului auxiliar de la 
aeroporturile țării, care re
vendică îmbunătățirea con
dițiilor de muncă, infor
mează agenția Reuter.

Pe durata grevei, au fost 
suspendate zborurile pe li
niile interne și internațio
nale.

Un purtător de cuvînt al 
greviștilor a declarat că 
noi acțiuni greviste, vor fi 
inițiate în lunile noiembrie 
și decembrie, 
timp, nu vor 
revendicările 
respectiv.

dacă între 
fi soluționate 

personalului

BEIRUT 26 (Agerpres). 
— Luni dimineața in car
tierul Sinn El-Fil, din 
estul Beirutului, într-o zonă 
controlată de armata li- 
bmeză, s-a produs o pu
ternică explozie fiind ră
nite 15 persoane.

Explozia a fost provocată 
de o bombă plasată la bor
dul unui automobil. Vehi
culul era staționat pe o 
șosea pe care se derulează 
traficul rutier între sec
toarele de est și de vest 
ale capitalei libaneze, prin 
pasajul Galeria Semaan.

Este primul atentat de 
acest gen produs la Beirut 
după valul de acțiuni tero
riste similare care a afec
tat în luna septembrie sec
torul de vest al capitalei 
libaneze și unele regiuni 
din Liban.

Din țările
MOSCOVA 26 (Agerpres).

— La rafinăria „Cel de-al 
XXII-lea Congres al 
P.C.U.S." din Baku s-a 
construit o nouă instalație 
automatizată pentru produ
cerea benzinei, cu o capa
citate de prelucrare de cî- 
teva milioane tone țiței a- 
nual. Complexul tehnologic 
a fost construit în cadrul 
programului de reconstruc
ție generală a industriei 
de prelucrare a petrolului 
din R. S. S. Azerbaidjană. 
Toate operațiunile noului 
complex sînt automatizate, 
fiind dirijate de la un sin
gur'pupitru de comandă.

©
BEIJING 26 (Agerpres).

— O nouă cale ferată a 
fost terminată în R. P. Chi
neză. Avînd o lungime de 
476 kilometri, aceasta stră
bate partea de sud a pro
vinciei Xinjiang, traver- 
sînd lanțul muntos Tian- 
shan și făcînd joncțiunea, 
la Turpan, cu magistrala 
feroviară Lanzhou-Xinjiang

socialiste
— singura cale ferată care 
leagă, deocamdată, zona 
nord-vestic'ă a R. P. Chi
neze cu restul țării. Noua 
cale ferată are o deosebită 
importanță economică, dată 
fiind puternica dezvoltare 
pe care au căpătat-o în 
ultimii ani regiunile mai 
puțin populate dar bogate 
în resurse naturale din a- 
ceastă parte a Chinei.

©
BELGRAD 26 (Agerpres).

— Un nou pod peste Du
năre a fost deschis trafi
cului în apropierea 
lui iugoslav Novi
Purtînd numele de „Podul 
prieteniei", acesta are lun
gimea de 1 312 metri și 
-lățimea de 27,6 metri, dis- 
punînd de șase benzi de 
circulație. Construcție ori
ginală din multe puncte 
de vedere, podul a fost
— după cum relatează a- 
genția Taniug — proiectat 
și realizat de specialiști iu
goslavi.

orașu- 
Sad.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Afacerea gra- 
natelor ; Republica : 
Acțiunea Fulgerului cir
cular; Unirea: Pe drum.

PETRILA : 
din Carpați.

LONE A : Pe 
tigrului.

ANINOASA : 
casetofonului.

VULCAN — Luceafă
rul : Alergătorul.

LUPENI
Avarul ;
Recursul
I—II.

URICANI : S.O.S. Ti
tanic.

Castelul

urmele

Secretul

— Cultural : 
Muncitoresc : 
la metodă,

9,00
11,00

TV

Apel la dezarmare lansat 
de Mișcarea franceză pentru pace

PARIS 26 (Agerpres). — 
La sfîrșitul mitingului 
desfășurat, duminică seara, 
la Paris, la care au parti
cipat peste 100 000 persoa
ne, Mișcarea franceză pen
tru pace a lansat un apel 
la dezarmare. Documentul, 
intitulat „Apelul de la Pa- 
ris“, cere reducerea pre
tutindeni a numărului și 
forței armelor nucleare, în- 
cepînd cu toate rachetele 
nucleare cu rază 
care interesează 
cît și interzicerea univer
sală a bombei cu neutroni.

Lansînd apelul — infor
mează agenția France 
Presse — conducătorii Miș-

medie,
Europa,

LA KABUL a avut loc 
o ședință a Prezidiului 
Consiliului Revoluționar — 
informează agenția afgană 
de presă Bakhtar — la care 
a luat parte Babrak Kar- 
mal, secretar general al 

Partidului Demo- 
Poporului din Af- 
președintele Con- 
Revoluționar al

C.C. al 
cratic al 
ganistan, 
siliului 
Republicii Democratice Af
ganistan, 
progresele 
înfăptuirea 
re și s-au 
pentru transpunerea 
practică, în continuare,

S-au analizat 
înregistrate în 
reformei agra- 
adoptat măsuri 

în 
a 

acestei importante acțiuni.
LA TEL AVIV au în

ceput convorbiri egipteano- 
israeliene consacrate mă
surilor practice și araja- 
mentelor vizînd retroceda
rea ultimei părți din Sinai 
către Egipt și retragerea 
Israelului la frontierele in
ternaționale exiștente în 
timpul mandatului britanic 
asupra Palestinei — trans
mite agenția MEN.

Delegația egipteană este 
condusă de Kamal Hassan 
Aii, vicepremier și minis
tru de externe, iar cea a 
Israelului de Ariel Sharon, 
ministrul apărării.

POTRIVIT DATELOR 
STATISTICE oficiale, popu
lația Austriei se ridică în 
prezent la 7,5 milioane 
locuitori. Comunicatul sta- 

'tistic publicat la Viena a- 
rată că în ultimul deceniu 
numărul locuitorilor țării a 
crescut cu 50 000.

LA SOFIA a sosit pre
ședintele Republicii Arabe 
Siriene, secretarul general 
al Partidului Baas Arab 
Socialist, Hafez Al-Assad, 
care întreprinde o vizită o- 
ficială în R. P. Bulgaria.

ÎN COMUNICATUL CO
MUN cu privire la vizita 
în U.R.S.S. a ministrului 
de externe al R. D. P. Laos, 
Phoune Sipaseuth, și con
vorbirile purtate cu minis
trul sovietic al afacerilor 
externe, Andrei Gromîko,
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Gării franceze pentru pace 
au insistat — la mitingul 
organizat cu sprijinul 
Partidului Comunist Fran
cez, Confederației Generale 
a Muncii, Tineretului ca
tolic, mișcării ecologice 
„Greenpeace" și al altor 
asociații pacifiste — asupra 
absurdității angrenajului 
cursei înarmărilor și a fap
tului că Mișcarea pentru 
pace trebuie să se afirmeT—---- . ..... » „con_

să ia 
exprime 

pretutin-

în Franța pentru a 
tr-ibui ca guvernul 
inițiativa și să 
voința de pace 
deni unde se discută și se 
negociază

se arată că au fost exami
nate probleme actuale ale 
situației internaționale, 
precum și perspectivele în
tăririi și dezvoltării cola
borării bflaterale.

MINISTRUL APARARII 
al Statelor Unite, Caspar 
Weinberger, în timpul es
calei făcute la Londra, în 
drum spre Washington, s-a 
referit la puternica cam
panie de protest împotriva 
armelor nucleare. „Cînd la 
o manifestație participă nu 
mai puțin de 150 000 de 
persoane, ea trebuie luată 
în serios", a subliniat Wein
berger, adăugind, totuși, că 
„aceasta nu schimbă poli
tica guvernelor".

PREȘEDINTELE REPU
BLICII GABONEZE, Omar 
Bongo, a sosit într-o vizită 
oficială de două zile 
Luxemburg, informează 
genția France Presse.

Președintele gabonez
conferi cu primul ministru 
al Luxemburgului, Pierre 
Werner, precum și cu alte 
oficialități ale țării-gazdă. 
Vor fi examinate probleme 
privind cooperarea econo
mică dintre cele două țări.

la 
a-

va

12,40

13,05
16,00
16,05
17,15
18, V0

18,20

19,45

20,30

Teleșcoală.
Tribuna
enței.
Muzică populară.
Film serial: „Cra
hul". Reluarea 
primului episod.
Coruri din ■ opere 
și operete.' 
Telex.
Telex.
Teleșcoală.
Clubul tineretului. 
Almanah pionie
resc.
Tineri interpreți 
de muzică popu
lară.
1001 de seri.
Telejurnal.
Actualitatea eco
nomică.
Forum politico- 
ideologic.
Oamenii de știin
ță și pacea.
Teatru TV :
cul“

. iesu.
TV.

22,05 Ora
muzică

22,25 Telejurnal.

experi-

„Jo-
de Ion Bă-

Premicră

cin tecului 
ușoară.

9 a mo

13,00 De la 1 la 3. 
lo.OO Clubul curioșilor. 
16,00 Radiojurnal. 16,20 
Coordonate economice. 
16,40 Te cînt, țara mea 
de mîirie — muzică u- 
șoară. 16,55 Sfatul me
dicului. 17,00 Buletin de 
știri. 17,05 Radiomaga- 
nui femeilor. 18,00 Ore
le serii. 19,00 ' Știri. 
20,00 Memoria pămîn- 
tului românesc. 20,30 
Pagini corale dedicate 
patriei. 20,45 Muzică u- 
șoară pe versuri de Ion 
Minulescu. 21,00 Buletin 
de știri. 21,05 România 
— peisaj industrial 
contemporan. 21,20 Me
ridiane muzicale. 22,00 
O zi într-o oră. 23,00 — 
5,00 Non. stop muzical 
nocturn. (Buletine de 
știri la orele: 24,00 ;
2,00 ; 4,00).
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Mica publicitate
VÎND Mercedes Benz 220 

negru. Petroșani, telefon 
43250 după ora 16. (914)

VÎND Dacia 1 300, motor 
francez, informații Mun- 
teanu Aurel, Aninoasa. (916)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Drc- 
ghici Petru, eliberată de 
I. M-. Paroșeni. Se declară 
nulă.

PIERDUT 
serviciu, pe 
Marioara, 
I.U.M.P. Se

Martin, eliberată de 
Lupeni. Se

I. M. 
nulă. 
(973y 

legitimație de 
numele Căl-

declară

(971) 
legitimație de 
numele 

eliberată 
declară

Brici 
de 

nulă. 
(972) 

legitimație de 
numele Bolo- 
eliberată de 

Se declară

PIERDUT 
serviciu pe 
van Ștefan, 
I.M. Petrila. 
nulă. (967)

PIERDUT , _ 
serviciu, pe numele Szocs

legitimație de

PIERDUT 
serviciu, pe 
dărar Iustin, eliberată de 
I. M. Uricani. «Se declară 
nulă. (975)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Szedlao 
Ion, eliberată de I. M. Pa
roșeni. Se declară nulă.

(977)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Cea- 
custa Ion, eliberată de Pre- 
parația Petrila. Se declară 
nulă. (969)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Marin 
Ana, eliberată de I.M. Lu« 
peni. Se declară nulă, (m.p.)
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