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Frerrni/tate în aplicarea noilor criterii 
aprobate de Comitetul Politic Executiv 

al c- c- al p- O- R.
INTRECEREÂ~SOCIALISTA 

concretă și cu eficiență sporită în 
realizarea sarcinilor economice
Desfășurat in acest ul

tim trimestru — hotărîtor 
pentru realizarea sarcinilor 
economice pe acest an și 
pregătirea condițiilor pentru 
o activitate rodnică in 1982
— schimbul de experiență 
ce a avut loc la I. M. Lu- 
pen pe tema „Organizarea 
și desfășurarea întrecerii 
socialiste pe baza noilor 
criterii aprobate de Comi
tetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.", s-a dovedit a fi 
cit se poate de oportun, 
binevenit în acest moment.

Constituindu-se intr-un o- 
devărat colocviu de lucru
— punctat de întrebări și 
răspunsuri, de intervenții 
inspirate din partea partici- 
panților — dezbaterile au 
prilejuit un fertil cadru de 
împărtășire a experienței in 
domeniul abordat, dar esen
țială în conținutul dezbate
rilor a fost scoaterea cri
tică în evidență a neajun
surilor ce s-au manifestat 
pînă acum, mai ales relie
farea cerinței ca, de acum 
înainte, organizarea și des-

“---------------____--------------------------

Peste
160U0 tone 

de cărbune 
extras 

suplimentar
Minerii sectorului V 

de la mina Lupeni au 
realizat și depășit lună 
de lună sarcinile pe ca
re le-au avut extrăgîn-1 
de la începutul anului 
16 405 tone de cărbune 
peste prevederile plă
nuia-. Și in aceasta lu 
nă colectivul sectoru
lui a extras suplimen
tar peste 500 de tone 
cărbune aflindu-se ast
fel printre sectoarele 
fruntașe ale minei. La 
aceste bune rezultate au 
contribuit brigăzile con
duse de Vasile Rusu, cu 
un plus de 1200 de tone 
Ene Stere, plus 500 to
ne, și Nicolae Rusu cu 
400 tone peste plan.

Rezultate meritorii au 
obținut și brigăzile con
duse de Constantin Pri- 
săcaru și Dumitru Boca 
de la pregătiri.

*
In imagine, trei din 

componenții brigăzii con
duse de minerul Victor 
Butnariu.
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Vizita oficială în tara noastră 
a președintelui R. F. Germania 

. Karl Carstens 
înaltul oaspete, primit cu căldură la Craiova

fășurarea întrecerii socialis
te să se facă, de către sin
dicate și organizațiile U.T.C. 
împreună cu consiliile oa
menilor muncii, de o mani
eră concretă, lipsită de 
formalism și subiectivism, 
integrată cu fermitate în 
exigențele noilor criterii a- 
probate de conducerea su
perioară a partidului. Spi
cuim in acest sens aspecte 
relevante din numeroasele 
intervenții ale participanți- 
lor — Vasile Pavel, miner 
șef de brigadă, organizator 
de grupă sindicală la I. M. 
Petrila, Stelian Corobea, 
președintele comitetului de 
sindicat de la I.P.C.V.J., Ion 
Pădureanu, președintele 
consiliului orășenesc Lupeni 
al sindicatelor, Pompiliu 
ingustu. Sever Gava, Nico
lae Bucur, Elena Stoicuța, 
președinți ai comisiilor pen
tru organizarea întrecerii 
socialiste de la I.U.M.P., 
minele Uricani, Paroșeni și 
Lupeni, Florin Niculescu, 
președintele comitetului sin
dicatului de la E.M. Deva,
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Sectorul de transport — pionul 
principal in activitatea de producție

Înainte de a ajunge la 
sectorul VI transport al 
minei Dîlja, am adresat 
conducerilor sectoarelor de 
producție întrebarea : Cum 
sintețî ajutați de sectorul de 
transport în realizarea sar
cinilor de producție ?

La sectorul I, maistrul 
minier loan Motoschi afir
ma : „Pivnița puțului orb 
nr. 8 este adeseori inun
dată. Sînt frecvente cazu
rile de oprire a puțului pe 
o durată mai mare, îngreu- 
nînd aprovizionarea brigă
zilor cu cele necesare la 
frontul de lucru". La sec
torul III ing. Costică Gro- 

Ion Penu, președintele comi
tetului sindicatului de la I.M. 
Petrila, Petre Constantin, 
maistrul minier la I.M. Lu
peni, Zaharia Parasca, pre
ședintele comitetului sin
dicatului de la I.M. 
Bărbăteni, Vasi
le Chevereșan, președinte
le comitetului sindicatului 
de la I. M. Hunedoara, Li- 
viu Lăcătușu și Armand 
Crăciunescu, președinți ai 
comisiilor pentru întrecerea 
socialistă de la minele Ghe- 
lar și, respectiv, Barza, Io
sif Guran, președintele co
mitetului sindicatului I. M. 
Aninoasa, Nicolae Jurca, 
membru al Biroului execu
tiv al Consiliului județean 
al sindicatelor, Dumitru Po
pescu, director tehnic al 
C.M.V.J. și alții. în cadrul 
amplelor dezbateri a fost 
subliniată pregnant necesi
tatea ca, în colectivele de 
muncă, întrecerea socialistă

I. MUSTAȚA 
I. BALAN

șanu ne relata: „în- 
tr-o noapte au 
rămas 300 vagonete în si
loz la stratul 3 din cauza 
faptului că din trei loco
motive funcționau doar 
două. Activitatea sectorului 
de transport se va regle
menta prin amenajarea li
nei galerii de 3 000 metri 
la orizontul 440, cu care 
ocazie se va repune în 
circuitul de transport și 
cea de a doua linie creînd 
condițiile unui transport 
modern de goale — pline in 
același timp". La sectorul 
V tehnicianul normator 

Mihai Jurca afirma „Sec

Președintele Republicii 
Federale Germania, Karl 
Garstens, și celelalte per
soane oficiale vest-germa- 
ne au plecat, miercuri în- 
tr-o Călătorie prin țara, 
pentru a cunoaște aspecte 
ale dezvoltării economice și 
sociale a României.

Prima escală s-a făcut la 
Craiova. Pe aeroportul mu
nicipiului, președintele 
Karl Carstens și ceilalți 
oaspeți au fost salutați de 
Miu Dobrescu, președinte
le Comitetului executiv al 
Consiliului popular jude
țean Dolj.

Sînt de față numeroși ce
tățeni ai Craiovei, care a- 
plaudă pentru prietenia 
dintre țările și popoarele 
noastre.

Cel dinții obiectiv al vi
zitei este întreprinderea 
„Electroputere", unitate de 

în urma activității de recondiționare din cadrul 
A.U.T.L.I’., anual întreprinderea înregistrează beneficii 
de peste 250 mii lei. In imagine lăcătușii Alexandru 
Ilidan și Mircea Ilinoveanu lucrează Ia recondițiena- 
rea unui motor Diesel.

Fot-o : Șt. NEMECSEK

torul nostru este la o mare 
distanță de puțul centru,' 
transportul cărbunelui se 
face în vagonete care une
ori întîrzie la locurile de 
muncă".

Față de neajunsurile 
semnalate ce măsuri a în
treprins conducerea secto
rului de transport ?

întrebarea a fost adre
sată maistrului Constantin 
Boaru, șeful sectorului care 
ne relata : „Este adevărat

Teodor ARVINTE

/Continuare In poq a 2-a, 

primă mărime a industriei 
electrotehnice românești.

Președintele Karl Cars
tens a vizitat fabricile de 
aparataj și de transforma
toare mari, precum și la
boratorul de mare putere. 
Pe parcurs sînt prezentate, 
în expoziții principalele 
realizări ale specialiștilor 
și muncitorilor craioveni.

In încheierea vizitei pre
ședintele R.F.G. a semnat 
în cartea de onoare a u- 
nității avînd cuvinte de 
înaltă apreciere pentru ta
lentul și hărnicia specialiș
tilor și muncitorilor între
prinderii.

S-a vizitat apoi Faculta
tea de electrotehnică a u- 
niversității din localitate. 
La sosire președintele R.F. 
Germania a fost întîmpi- 
nat de Marin Rădoi, ad
junct al ministrului edu

j Investițiile
' Extinderea Teatrului Petroșani - 
j o lucrare căreia trebuie să i se 
j acorde atenția cuvenită

Printre obiectivele de 
investiții social-culturale 
din municipiul nostru, un 
loc deosebit îl ocupa lu
crarea de extindere a 
sediului Teatrului de stat 
„Valea Jiului". Pe latura 
de nord a actualei săli a 
teatrului au demarat la 
începutul anului 1981 lu
crările de extindere. Este 
vorba, de fapt, de con
strucția unei noi săli de 
spectacole, cu 400 de lo
curi, și a unei scene la 
nivelul cerințelor actuale. 
Valoarea totală a acestei 
investiții depășește 10 
milioane lei. Pentru anul 
1981 este prevăzută rea
lizarea a 1,6 milioane lei. 
tn ce stadiu de execuție 
se află investiția ? Aflăm 
amănunte de la ing. Cris
tian Șerban, șeful aces
tui punct de lucru, chiar 
la fața locului. Deși e 
prima zi din săplămină, 
constructorii, care sînt 
din Deva, de la șantierul 
1 al T.C.H., se află pe 
schele încă de la primele 
ore ale dimineții. Echipa 
dc dulgheri condusă de- 
Constantin Manițiu, loc- nare m mo j < a

cației și învățămîntului, de 
cadre didactice și studenți. 

Se vizitează laboratoa
rele de tehnica tensiunilor 
înalte, aparate electrice, 
de acționări și mașini elec
trice, patru din cele 32 de 
laboratoare ale acestei fa
cultăți, președintele R.F. 
Germania exprimînd cu
vinte de apreciere față de 
rezultatele obținute pe li
nia colaborării dintre ca
drele didactice, studenți șl 
unitățile economice.

La sediul central al u- 
niversității oaspeților li s-a 
vorbit despre activitatea 
universității, le-a fost pre
zentată o cuprinzătoare 
expoziție reunind realizări 

fContinuare in pag. a 4-a)

Noi produse pentru 
export

Tînărul colectiv al 
întreprinderii de confec
ții d i n Vulcan 
se afirmă pe zi 
ce trece, atît pe plan in
tern cit și extern. Nu
mai în săptămîna care 
a trecut au fost livrate 
în Uniunea Sovietică 
două loturi de produse 
de 2500 de bucăți de 
confecții. Valoarea aces
tora se ridică la peste 
445 000 lei. în prezent 
se pregătesc încă două 
loturi pentru export — 
unul de 5000 bucăți, iar 
celălalt de <000 de bu
căți. Din rîndul celor 
care au lucrat pentru 
export se disting înde- 
mînatecele confecțiortfere 
Elena Orșan, Alexandra 
Stanciu. Elena Horto- 
pan și Ioana Joveloiu ; 
de pregătirea acestor 
produse pentru a fi li
vrate se ocupă Mariana 
Popescu, Maria Tomoș 
și Ethela Apek.

Se ridică 
rezistență,

mai finalizează c-ofragul 
pentru grinda-portal. „De 
miine vom putea începe 
turnarea betonului, la 
grinda-portal, cu auto- 
pornpa", ne informează 
ing. Cristian Șerban. Lu
crările sînt mai avansate 
la scenă unde s-a depă
șit cota zero. 
structura de 
iar zidarii din echipa lui 
Nicolae Dună execută zi
durile din cărămidă. Ma- l 
terialc există. De mortar J 
nu se' duce lipsă. Prefa- ) 
bricatele și confecțiile ț 
metalice se confecționează i 
la poligonul din Livezeni, ’ 
iar cfteva grinzi din \ 
structura de ' rezistență i 
sînt comandate la Deva. J 
tn funcție de necesități, 1 
uneori pe șantier se l 
toarnă cite J0 mc beloa- , 
ne, alteori doar cile 5 1 
mc. Betonul nu lipsește. 
Chiar dacă se intimplă . 
să întîrzie unele comenzi ’ 
pentru betoane, lie mai-

ț
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Mai multă implicare în viața 
economico-socială din partea 

organizațiilor componente ale F.D.U.S
Organizațiile O.D.U.S. 

dm .rasul Lupeni, în 
care sînt cuprinși peste 
■1 de membri, oameni 
ai muncii din unitățile e- 
conomice și soeial-cultu- 
rale, au întreprins în ul
tima perioadă multiple 
acțiuni pentru îndeplini
rea și depășirea sarcini
lor ec.inomico-sociale 
le-au stat 
acțiuni și 
ținute de 
mice din 
evidențiate recent în 
nara 1 ăr g i t ă 
consiliului orășenesc 
F.D.U.S. Informările 
zentate de membrii birou
lui F.D.U.S. cum sînt 
Victor Brașoveanu și 
Oliviu Crîsnie, participan
ts la 
xandru 
ria Ștefănică, Vasile Ni- 
țescu. Emilia Ciob, Ilea
na Deheleanu, Ecaterina 
David, A. Oprișa, pre
ședinți și membri ai 
O.D.U.S. din unități eco
nomice și instituții, 
cartiere, au 
preocupările 
O.D.U.S. și ale 
acestei largi 
de masă. Așa cum a ară 
tat președintele consiliu 
lui orășenesc al F.D.U.S

ce 
in față. Aceste 
rezultatele ob- 

unitățiie econo- 
Lupeni au fost 

ple- 
a 

al 
pre-

discuții ALe- 
Nicola. Victo-

din 
înfățișat 

organelor 
membrilor 
organizații

Sectorul de transport - 
pionul principal 

in activitatea de producție
Ioana Mesaroș, rezultatele 
sînt bune, dar e loc pen
tru o activitate mult 
mai bună. Comitetele 
O.D.U.S. nu sînt doar 
organe cu menirea de a 
centraliza statistic rezul
tatele econom ico-soeiale 
dobindite de colectivele 
de muncă din care fac 
parte. Ele trebuie și au 
datoria, în virtutea statu
tului organizației, de a i- 
niția și desfășura acțiuni 
și 
să 
si

activități 
. stimuleze 
afirmarea 

organizației 
producției, 

materialelor
realizarea de 
etc., să facă

rile ce-i revin din statu
tul O.D.U.S.

în unități economice, 
în cartiere, se impune 
manifestată mai multă res
ponsabilitate, mai multă 
implicare, în mobilizarea 
membrilor O.D.U.S. Ia în
făptuirea sarcinilor eco
nomice, la activitățile cul
tural-educative, la acțiu
nile de muncă patriotică, 
pentru buna gospodărire 
și înfrumusețare a locali
tății. O sarcină civică în 
a cărei înfăptuire neabă
tută trebuie să se implice 
cu toată capacitatea or
ganizatorică comitetele 
O.D.U.S. și toți membrii 
lor din întreprinderi, 
stituții, cartiere, este 
plicarea cu fermitate 
Decretelor Consiliului
Stat, a principiilor auto- 
conducerii și autoaprovi- 
zionării teritoriale, 
vi nd 
mică, 
lației, 
nilor
viduală la sporirea 
lumului de produse 
alimentare.

{Urmare din pag. I)

in- 
a- 
a 

de

proprii, care 
participarea 

membrilor 
în creșterea 
recuperarea 
refolosibile, 

economii 
să crească

prestigiul organizației pe 
măsura atribuțiilor cu 
care a fost ihvestită de 
cel de-al doilea Congres 
al F.D.U.S. Comitetele 
O.D.U.S. trebuie să acți
oneze în așa fel ca pînă 
la sfîrșitul anului, nu
mărul membrilor organi
zației noastre să crească 
să determinăm pe fiecare 
membru al organizației 
de a se achita de îndatori-

pri- 
ăprovizionarea rit- 
rațională a popu- 
participarea cetățe- 

cu gospodărie

că sectorul de transport re
prezintă pionul principal 
al activității minei. De ace
ea, am căutat să realizăm 
un transport mai bun, în 
limita posibilităților. Care 
sînt aceste posibilități ? 
Bunăoară, la puțul orb nr. 
8 am redus numărul defec
țiunilor electromecanice 
prin realizarea unor revizii 
și reparații de mai bună 
calitate a utilajelor din 
rampa puțului. Am înfiin
țat trei echipe de 
ții și revizii care 
ma săptămînă au 
trei locomotive. în 
întreținerii celor
2 000 vagonete am înfiin
țat o formație de 6 lăcă
tuși care efectuează revizia 
întregului parc, concomi
tent cu redarea în circu
itul producției a unui nu
măr de 300 de vagonete 
din cele 500 defecte. Tot 
pentru optimizarea trans
portului acționăm pentru 
drenarea apelor, ceea ce 
va duce la lungirea vieții 
atît a vagonetelor cît și a

repara- 
în ulti- 
reparat 
vederea 
aproape

locomotivelor, Cu toate că 
sectorul de transport are 
în colectiv oameni harnici 
cum sînt Vasile Damian, 
Ioan Barbu, Cornel Cioba- 
nu, Ion Ionică, Tiberiu 
Băcoi, Gheorghe Pitigă, 
Mihai Zorilă, Laurențiu A- 
petroaie, Constantin Iones- 
cu avem și muncitori care 
încalcă frecvent disciplina, 
lipsind nemotivat de la 
lucru, cum sînt Ilie Matei, 
Eugen Toth, Nicolae ~ 
rinde și alții.

— Avînd în vedere 
cinile de creștere a 
ducțîei de cărbune, secto
rul de transport este pre
gătit pentru a prelua a- 
ceastă creștere ?

— Prin menținerea unui 
parc activ de 25—27 loco
motive a circa 1 800 vago- 
nete, întreținerea cores
punzătoare a căilor de 
acces, diminuarea defecțiu
nilor la utilaje, cît și prin 
întronarea unei discipline 
ferme, vom realiza un 
transport optim, la nivelul 
creșterii producției de căr
bune prevăzută pentru anul 
1982.

Be-

sar- 
pro-

tur- 
pînâ la 
ele apa- 

astfel 
acoperit

indi-

Petroșani
(Urmare din pay. ti

(Urmare din pag. I)

din cadrul 
turbinelor 

Ia tabloul 
camerei de 
la U.E. Pa-

Tablotarul Nicolae 
Molnar urmărește pa
rametrii de funcționare 
a utilajelor și mașinilor 
in funcțiune 
complexului 
de 50 MW, 
principal al 
comandă de 
roșeni.

Foto : Șl NEMECSEK

Extinderea
Teatrului

Avram MICA, 
membru al consiliului 
orășenesc F.D.U.S.

(

(
i

strut Horst Szeghedy, fie 
șeful de lot, se deplasea
ză la stația de betoane 
din Livezeni și le asigură 
la timp. In ultimele două 
săptămîni echipele de zi
dari au avut tot ce le-a 
trebuit. In schimb montu
rii sînt utilizați uneori în 
muncă necalificată și la 
alte activități. Motivul 
intirzierile îndelungi ale 
utilajelor de ridicat ne
cesare la lucrările de 
montaj. Bunăoară planșe- 
ele pentru acoperirea sub
solului au stat în stoc, 
nemontate, mai bine de 
două săptămîni in aștep
tarea unei macarale. (Pe 
șantierul alăturat, unde 
se ridică sala pentru jo
curi sportive montorii au 
așteptat mai bine de o 
lună sosirea macaralei .').

Dînd dovadă de iniția
tivă, șeful de lot a hotă- 
rît ca turnarea unor 
grinzi să fie făcută pe 
un „poligon" improvizat 
alături, pe asfaltul stră
zii Horea. Ca urmare a 
acoperirii subsolului sălii 
scenei, pentru perioada 
rece s-a asigurat front 
de lucru interior, la ten
cuieli și pardoseli. Aces
ta nu este suficient insă. 
Clădirea sălii de specta
cole, care avea planificat 
un stadiu fizic de execu
ție mai avansat decit cel 
constatat în 19 octombrie, 
poate si trebuie să asigu-

re mai mult front de lu
cru pentru perioada rece. 
In acest scop se cer efec
tuate cu prioritate 

nările de beton 
cota zero înainte 
riția înghețului, 
incit să poată fi 
subsolul cu planșeu 
continuate zidăriile 
structura de rezistență.

Practic, după cum a- 
flăm de la reprezentan
tul beneficiarului. Nicolae 
Gherghe, directorul Tea
trului de stat „Valea Jiu- . 
lui", din valoarea totală 1 
a investiției prevăzută 
pentru 1981, la zi s-a exe
cutat mai puțin de jumă
tate. In plus, colectivul 
de actori lucrează în 
condiții improprii, grele. 
Repetițiile se fac 
sală rece, deși, cu puțină 
bunăvoință, C.M.V.J. 
putea livra agentul 
mic necesar...

Rămînerea in 
de prevederile 
fizic și valoric 
rul teatrului poate 
fie recuperată pînă 
sfîrșitul acestui an. 
în acest scop se impune 
asigurarea unui 
mai operativ din 
S. U.

Promisiunile 
nu țin de cald

Cu aproximativ o lună 
în urmă, tovarășul Nicola® 
Maier, maistru electrome- 
canic la E. G. C. L. Lb- 
peni, responsabil cu încât» 
zirile centrale, ne asigura 
că sînt create toate con
dițiile ca la termenul le
gal, adică I" 
toate centralele 
din Lupeni 
căldura necesară 
mentelor și 

din instituții, 
crezare, era vorba doar de 
o apreciere autorizată.

Dacă în momentul de 
față la centralele termice 
din zona blocurilor de lo
cuit, situația este orecum 
satisfăcătoare, la materni
tatea din Lupeni există e 
situație de-a dreptul- alar
mantă. Mai exact, nid 
pînă în ziua de 21 octom
brie, centrala termică a 
maternității nu funcționa, 
determinînd personalul spi
talului să fie serios îngri
jorat de sănătatea femei
lor internate aici. Depla- 
sîndu-ne pe teren, am găsit 
echipa condusă de Geza 
Seres, care ne promitea că 
„cel tîrziu joi vom face 
proba de funcționare pe», 
tru jumătate din clădire, 
urmînd ca după aceea să 
începem lucrările și la cea
laltă jumătate a instalației 
interioare", l-am spus cele 
auzite de la personalul 
spitalului, și anume că nu 
o dată cei care aveau o- 
bligația de a finaliza aceas
tă importantă lucrare erau 
văzuți.. jucînd fotbal! „Nu 
e adevărat — susținea el 
—, cei ce au jucat fotbal 
erau de la I.C.M.M...".

Concluzia este una sin
gură. Așa cum arăta me
dicul Viorel M raru „din 
cauza lipsei de conștiință 
a unor oameni 
înțeles să-și 
cu... jumătăți 
pacientele clin 
constrinse să 
cauza frigului 
nei altora".

Au fost oare acești oa
meni controlați, măcar 
după 1 octombrie, cînd era 
promisă de către factorii 
de răspundere terminarea 
acestor lucrări ? (I.A.T.)

15 octombrie 
de termice 

să furnizez» 
aparta» 

încăperilor 
I-am dai

care au 
datoriafacă

de măsură, 
spital sînt 
sufere din 

și indiseipli-

intr-o

ț 
ț
*

pe 
se cer 
multă

va infoproomj

urmă 
planului 

pe șantie-

sprijin 
partea 

T. Livezeni. Solici
tările pentru macarale și 
alte utilaje necesare 
faze de lucrări 
onorate cu mai 
promptitudine, astfel in
cit fiecare zi de lucru, 
fiecare oră, să fie utili
zată pe deplin, la nivelul 
forței de muncă existente.

I
I■

■ UMBRELE... UM
BRELELOR. Informăm 
I.C.S.M.I. că în unitățile 

comerciale din municipiul 
nostru lipsesc umbrelele, 
în rafturile unde ar tre
bui să fie expuse acestea 
au rămas doar „umbrele". 
Afară plouă, plouă ca-n 
Bacovia, „maestrul" Topor 
doar prevestește ploaia, dar 
„parapleurile" tot I.C.S.M.I. 

^trebuie să le desfacă.

■ JOI LE TINERETU
LUI. Cluburile sindicatelor 
din Lupeni, Aninoasa 
Petrila organizează 
seară joile tineretului. La 
Petrila acțiunea este 
soțită de expunerea 
lentatul creator 
Marin Iuga“, iar tinerii 
Lupeni vor participa 
un interesant concurs 
comportament.

■ S. O. S. La Lupeni,
lîngă E.G.C.L., ‘

în-
„Ta- 

popular 
din 

la 
de

, Pe 
se poate 

înființa o secție de spor
turi nautice. Aceasta pen
tru că, intrarea pe „poar-

să fie privită ca o acțiune 
politică și nu doar una ad
ministrativă. Aplicînd noile 
criterii, comitetele sindica
telor de la nivelul întreprin
derilor, sectoarelor și sec
țiilor, în strînsă conlucrare 
cu consiliile oamenilor mun
cii, să acționeze ca. încă 
de la începutul fiecărei 
luni, sarcinile de producție, 
indicatorii întrecerii să fie 
cunoscuți în toate formați
ile și colectivele de mun- 

de către fiecare munci- 
în parte. Comisiile pen- 

intrecerea socialistă 
îndeplinească cu

că, 
tor 
tru 
să-și 
înaltă exigență atribuțiile ce 
le revin atit în organizarea 
acțiunilor pentru cunoaște
rea indicatorilor de plan și 
a noilor criterii la toate ni
velele, cît și întocmirea fi
șei formației și a locului de 
muncă, analiza rezultatelor 
întrecerii, stabilirea frunta
șilor și popularizarea și sti
mularea acestora, 
a-și putea îndeplini 
punzător sarcinile ce le re
vin, comisiile pentru între
cerea socialistă sînt che
mate să-și desfășoare mun

Pentru 
cores-

a orașului s-a 
într-un veri- 

acumulare. Au- 
trec

ta" estică 
transformat 
tabil lac de 
tobuzele îl 
trec, dar pietonii 
să fie neapărat 
sportului practicat de Pa- 
tzaichin și Sanda Toma. 
E. G, C. L.. Lupeni are 
două variante : ori evacu
ează apa de pe șosea, ori 
încadrează barcagii. Luînd 
lucrurile în serios le su
gerăm prima variantă.

■ URICANI — SALA 
DE APEL. Minerii schim
bului II al zilei de mîine

cum îl 
trebuie 

iubitorii

ca în mod colectiv, mem
brii acestora să fie repar
tizați cu responsabilități 
concrete pe brigăzi și lo
curi de muncă, pe probleme 
ale întrecerii, implicîndu-se 
în urmărirea și asigurarea 
condițiilor pentru derularea 
acesteia cu bune rezultate 
economice, în acțiunea de

dicatele cit și consiliile oa
menilor 
cerea 
partid, 
asigura 
nico-materiale 
nare corespunzătoare, buna 
funcționare a utilajelor, 
plasarea optimă a efective
lor, asistență tehnică pe

muncii, sub condu- 
organizațiilor de 

au obligația de a 
toate condițiile teh- 

aprovizio-

ÎMIIICIIIll SOCIALISIÂ
popularizare a realizărilor 
și fruntașilor prin toate mij
loacele propagandei audio
vizuale. Comitetele sindica
telor să asigure cadrul co
respunzător necesar ca gru
pele sindicale să-și îndepli
nească pe deplin rolul în 
organizarea întrecerii socia
liste, potrivit noilor criterii, 
dezbătînd în adunări toate 
problemele din acest dome
niu, iar adunarea forma
ției de lucru să fie folosită 
pentru stabilirea fruntașilor 
individuali pe baza merite
lor în producție. Atit sin-

ca 
în 
se

toate schimburile, ordine și 
disciplină - necesare 

activitatea productivă 
brigăzi și sectoare să 
desfășoare la înălțimea sar
cinilor de plan și a anga
jamentelor, întrecerea soci
alistă să fio încununată de 
succes. In asigurarea tutu
ror acestor condiții să fie 
mai bine implicat rolul 
maistrului în producție, iar 
totodată inițiativele mun
citorești valoroase să fie 
și ele concret folosite pen
tru dinamizarea întrecerii, 
crearea climatului propice

angrenării oamenilor mun
cii într-o întrecere rodnică 
pentru valorificarea mai 
bună a resurselor interne 
de creștere a producției și 
productivității muncii, îrt> 
bunătățirea calității și re
ducerea costurilor produse
lor realizate, obținerea de 
economii.

Din dezbaterile schimbu
lui de experiență s-a des
prins cerința, căreia trebuie 
să-i răspundă consiliile oa
menilor muncii, ca aproba
rea fruntașilor și atribuirea 
primelor locuri în întrecerea 
socialistă să fie făcută, po
trivit noilor 
care lună, 
în data de 
publicarea 
largă popularizare 
prin toate mijloacele și for
mele propagandei audio
vizuale. Noul cadru de or
ganizare a întrecerii socia
liste să fie larg folosit de 
sindicate și consiliile oame
nilor muncii, în această pe
rioadă, pentru încheierea 
cu bune rezultate a trimes
trului IV, a anului 1981, 
pentru pregătirea unei acti
vități rodnice pe 1982 în 
economia municipiului.

criterii, in fie- 
pînă cel tîrziu 
7—8, urmată de 

în presă și o 
făcută

sînt invitați să participe, 
la orele 11,00, la un micro- 
spectacol susținut în sala 
de apel de formația de 
dansuri de la clubul sindi
catelor din localitate.

partamentelor date în fo
losință pînă la sfîrșitul a- 
nulpi va depăși 1 000 apar
tamente, urmînd să se dez
volte impetuos și în urmă
torii ani.

■ ALIMENTARE■ ALIMENTARE CU 
APA. La Lupeni se află 
în stadii 
ție două 
limentare 
2 X 2 000 
voare vor asigura aprovizi
onarea cu apă potabilă a 
noului centru civio al o- 
rașului, unde numărul a-

finale de execu- 
rezervoare de a- 

cu apă, de 
mc. Noile rezer-

■ ASFALTĂRI. Pe stra
da Șt. O. Iosif din Petro
șani o echipă de muncitori 

asfaltează (în 
ui- 

și

a E.G.C.L.
sfîrșit I) șl porțiunea 
tată cu gropi, precum 
parcarea.

■ LA CHIOȘCUL ALI
MENTAR din incinta I. M.

Lupeni stau neridicate de ț 
peste trei luni de zile peste | 
100 de lăzi cu ambalaj de I 
sticlă pentru răcoritoare. I 
în ciuda repetatelor sesi
zări, fabrica de răcoritoare 
Livezeni rămîne... pasivă.
O fi vorba de răcoritoare 
dar, chiar să-i lase „reci"?

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU
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0 viață 
mineritul

în anii ’48-50, ani de 
efervescență revoluționară, 
printre sutele de tineri ve- 
niți din toate colțurile ță
rii pe șantierul național al 
tineretului Solva-Vișeu era 
prezent și un adolescent, 
originar de pe meleagurile 
Sălajului. Un tînăr plin de 
viață și energie pe al că
rui chip tînăr se putea citi 
multă dirzenie și voință de 
afirmare. A îndrăgit mese
ria de miner, calificîndu-se 
în acest profil in scurt timp. 
După terminarea tronsonu
lui de cale ferată Salva- 
Vișeu, tinărul loan Pașca a 
poposit în Valea Jiului. A 
lucrat mai întii pentru o 
scurtă perioadă la mina 
Lupeni, apoi la mina Vul
can unde s-a și stabilit de
finitiv. Au trecut de atunci 
mai bine de trei decenii. 
Comunistul loan Pașca, as
tăzi în pragul pensionării, 
vede în anii de muncă tre- 
cuți multă trudă împletită 
cu numeroase satisfacții.

— Cind am început eu 
activitatea în minerit, ne 
spunea maistrul principal 
loan Pașca. in abatajele 
Văii Jiului se lucra cu mij
loace rudimentare, viața era 
deosebit de grea, incepînd 
cu primul cincinal al a- 
nilor ’50, conform directive
lor conducerii de partid și 
de stat, s-a pus în prac
tică un amplu program de 
dezvoltore și modernizare a 
mineritului și ridicare a ni
velului de viață al mineri
lor : s-a intensificat aerajul, 

I. s-au mărit profilele galeri
ilor, s-au introdus transpor
toarele, tăierea mecanizată, 
ajungindu-se la complexele 
mecanizate de astăzi. Cele 
mai mari satisfacții în actir 
vitatea mea de miner le-am 
avut atunci, deși foarte tî
năr, mi s-a încredințat co
ordonarea lucrărilor de 
deschidere a unor abataje 
sub fostele lucrări miniere 

și redeschiderea vechilor ga
lerii în blocul III, stratul 3, 
de la mina Vulcan readusă 
la viață. Acum, în pragul 
pensionării, mă gîndesc cu 
emoție la clipa despărțirii 
de colectivul in care am 
muncit și trăit peste trei 
decenii, de oamenii cu care 
m-am sfătuit, am împărtă
șit bucurii și necazuri. Ră- 

V___________________________
Ștefan NEMECSEK 

___________________________7

R e v enim ta cazul supus opiniei publice

Așadar „judecata mun
citorească', discutarea în 
mod democratic a cazului 
Sedlacek Ervin. Au parti
cipat opt locatari de pe 
scară, precum și tovarășii 
Gheorghe Himiniuc, pre
ședintele comitetului sin
dicatului de la I.M. Live- 
zeni, ing. Ion Hortopan, 
șeful sectorului investiții. 
Dumitru Temistocle, secre
tarul organizației de partid 
din sector. Vasile Minecan, 
maistru minier principal la 
același sector și Farcaș Ar
pad. șeful brigăzii din ca
re face parte Sedlacek 
Ervin.

Ora 17. La apartamen
tul nr. 5 nu răspunde ni
meni. Încercăm la 4. Ace
lași rezultat. Așteptăm. în
tre timp privim prin fe
reastra bucătăriei aparta
mentului 4. al cărei geam 
era spart definitiv. Apoi, 
surprinzător, mai sunăm 
o dată la ușă și ni se des
chide Apar Sedlacek Er
vin și Matei Georgeta. îi 
invităm la discuție. înain
te de aceasta apare Cla
udia. O întrebăm de tata. 
Ne răspunde cu o voce

de om în 
Văii Jiului

„Să muncim și să trăim in chip comunist"
mîn, totuși, cu satisfacția 
datoriei împlinite, că las în 
urma mea o activitate in
tensă, las oameni conștiin
cioși, cărora am încercat 
permanent să le formez o 
conduită în muncă și viață 
demne de un om al zilelor 
noastre.

— Tovarășul loan Pașca 
rămîne pentru colectivul 
minei noastre unul dintre 
cele mai bune exemple de 
urmat - ne spunea secreta
rul comitetului de partid al 
întreprinderii, Arpad Crișan. 
Atit in cei 10 ani cît a fost 
și activist sindical, la fel 
ca și pe parcursul anilor 
de activitate productivă, da
torită rezultatelor deosebite 
avute în muncă, a fost 
distins cu Ordinul Mun

cii clasa a lll-a și alte nu
meroase distincții ale vred
niciei. Comunistul loan Paș
ca întotdeauna a fost în
țeles de oamenii cu care a 
lucrat, înțelegîndu-i la rîn- 
dul său. După exemplul 
său, tuturor a căutat să le 
sădească în conștiință setea 
de participare la bunul 
mers al producției, de a da 
vieții sensul adevăratei 
demnități bazat pe un cli
mat familial sănătos, de 
înțelegere și întrajutorare 
reciprocă.

stinsă : „Cred că e jos“. 
„Cum, la voi merge așa, 
cind sus. cind jos ?•• „Cam 
așa este, nene”. „Vă ba
te ?” „Pe noi nu, dar pe 
mama a băgat-o în spital 1“ 
Fără comentarii. înainte de 
începerea discuțiilor Sed
lacek Ervin ne amenință î 
„Dacă apare la ziar nașa, 
atunci schimb placa. O să 
fie și mai rău pentru co

pii. plec definitiv”. Ciuda
tă optică I De parcă ar fi 
copiii altuia, de parcă n-ar 
fi singe din sîngele lui, 
de parcă n-au crescut sub 
ochii lui. au gîngurit bucu- 
rîndu-1, s-au bucurat vă- 
zîndu-1. Cită lipsă de su
flet I

„După 20 de ani de că
sătorie vecinul nostru a 
descoperit că soția nu mai 
face ciorba bună ; să te 
roage copiii, „hai tăticule 
acasă nu-i așa că vii de
seară, îți lăsăm ușa des
chisă. vino, te rugăm...” 
I-au luat șj hainele de la

„Silueta'' uriașului cul- 
butor al prepdrației Co- 
roești a suferit o inter
venție „chirurgicală". A- 
cum, supus, ascultă co
menzile date, răsturnînd 
vagoanele de cărbune in 
siloz cu forță și precizie. 
Unul dintre cei satisfă
cut i de propfia-i muncă 
exclama : „Acum minerii 
nu vor mai duce lipsă 
de vagoane I". Parcă fră- 
mîntată de un gînd, ace
eași voce adăuga : „Ce 
zici, Sabine, va ține su
dura „Cit trăiești dum
neata. Feri-baci, și-ți do
resc să trăiești mult și 
bine, ea tot nu se va 
strica" — rosti mîndru 
de lucrarea sa, sudorul. 
Furat de frumusețea dia
logului, gîndurile mă tri
mit la relatările șefului

de preparație, ing. Silvi i 
Constantinescu: „Avaria 
care s-a produs la culbu- 
tor părea să fie de mi
nimă importanță. Dar 

cu o analiză mai atentă 
cu specialiștii I.P.C.V.J.- 
ului și cu cei din prepa- 
rația noastră s-a ajuns 
la concluzia că lichida
rea avariei necesită mai 
multe zile. Trebuia 
refăcută greșeala proiec-

Una din echipele complexe de muncă de la atelierul mecanic al I.M. Li- 
vezeni, mult apreciată pentru calitatea lucrărilor executate este și cea condusă 
de lăcătușul Sever Para. In imagine membrii acestei brigăzi definitivează 
montarea unei stații de acționare a unei benzi transportoare. Utilajul va func
ționa într-unul din abatajele sectorului I. Foto: N. ȘTEFAN

„na.șa:”, numai să vină a- 
casă. Soția a slăbit aproa
pe 20 de kilograme, e dis
trusă psihic. începuseră 
să-și construiască o casă, 
la Dărănești, dar din cau
za legăturii cu nașa au 
lăsat-o „baltă” (Imling A- 
driana, soră medicală). 
Despre certurile, scandalu
rile și bătăile de la apar
tamentul 5 ne-au vorbit a

poi locatarii Maria Băca- 
lă, muncitoare la I.M. Li- 
vezeni, Elisabeta Gergely, 
casnică, Ion Vodă (forjor 
I.U.M.P.), Fiilop Rebeca 
(electrician I.M. Dîl.ja) pro
fesorul Ion Sulea (I.M.P.) 
și alții. Toți au propus a- 
celași lucru : să-și schim
be domiciliul Georgeta 
Matei. Dar, de fiecare da
tă Sedlacek Ervin sărea ca 
ars. „Dacă pleacă nașa, 
plec și eu”. Și atunci, îi 
dăm dreptate locatarului 
care spunea : „Ne incus- 
crim prin bloc și credem 
•ă <|upă atîfa deranj se re

Solidaritatea 
muncitoreasca ia 

nevoie se
lanțului (părere împărtă
șită și de maistrul elec
tromecanic Vasile Gonciu- 
lea, care a coordonat di
rect mersul lucrărilor. 
Brațele ele susținere a 
podului basculant erau 
slabe. Nu au avut placă 
întăritoare acolo unde 
forța era mai mare). Cele 
154 de tone au învins re
zistența brațelor de fi

xare a podului. Erau ne
cesare alte soluții de fi
xare mai sigură a bra
țelor. Am apelat la mun
citori". Oprirea bruscă a

culbutorului întrerupe fi
rul gîndurilor. Din piv
nița culbutorului ieșeau 
muncitorii pe care-i au
zisem dialogînd. Am dat 
mina cu cei care au lu
crat 32 de ore fără în
trerupere. Stînjeniți își 
frecau de zor mîinile cu 
o lavetă curată. Privi
rea-mi a poposit o clipă 
admirînd pe omul care, 
la vîr.sta de 52 de ani, a

!“(ll)
zolvă totul cu o simplă 
amendă. Cheia rezolvării 
acestui caz este Georgeta 
Matei. Altfel odiseea va 
continua, avem copii cu 
toții, ce exemplu pot lua 
ei de la acești oameni ? 
In ce spirit vor crește Cla
udia și Ervin cel mic ?”

Ca de la om la om, răb
dători. calmi și impresio
nați de starea soției și a 
copiilor, ortacii de mun
că ai lui Sedlacek l-au 
îndemnat să se întoarcă la 
familie, la copii, să dove
dească maturitate, „Ne 
doare sufletul pentru co
piii tăi. Pentru ei am ve
nit, întoarce-te acasă'”, 
spunea președintele sindi
catului, parcă implorîndu-1. 
„Poate cu ajutorul consi
liului popular Georgeta 
Matei va primi în schimb 
o altă locuință...” „Exclus, 
nu puteți muta un om da
că își face datoria la ser
viciu, sînt muncitor și e 
dreptul meu să nu fiu de 
acord cu această hotărire”. 
intervine, pe ton ridicat, 
Ervin Sedlacek. Așa este, 
aveți dreptul, dar nu aveți 
numai dreptul, aveți sl da

cunoaște
găsit forța de a rezista 
să lucreze 32 de ore fără 
întrerupere. Acesta era 
șeful de echipă Francisc 
Pecs. Parcă mi-a ghicit 
întrebarea exclamînd : 
„Era doar avarie! In 
astfel de cazuri proble
ma timpului de odihnă 
dispare. Cind a venit ma
șină de intervenție după 
mine, la ora 22, mă 
pregăteam de culcare. 

Auzind de avarie, am 
schimbat pijamaua cu 
hainele de lucru. Băieții 
mei — Sabin Mogoșan, 
Ștefan Busan, Arpad Si
mon și Petean Marșalko 
au venit repede.

Lucrul era mult și pre
tențios iar noi eram pu
țini la număr. Nu aveam
nici utilajele necesare. 
Dar, mi-am amintit de 
un vechi prieten, șeful de 
echipă Ion Popa de la 
șantierul I.C.M.M. Și cu 
avizul celor mai mari am 
trimis după el. A venit 
cu echipa sa, cu o maca
ra și trei buldozere. între 
timp, la echipa noastră 
s-au mai alăturat : Cor
nel Colda cu cei doi or
taci ai săi, în ajutorul 
nostru au sărit și munci- 

toria elementară, morală, 
umană de a vă crește co
piii cărora le-ați dat viață 
și care au nevoie de dv !

Discuțiile au continuat 
pină seara tîrziu. Sedlacek 
Ervin a promis că se în
toarce acasă și că nu mai 
coboară „jos la nașa”. Dar 
să nu cumva să fie mutată 
Georgeta Matei din blocul 
12, că atunci situația se 
agravează. Dar promisiuni 
că se întoarce la copii a' 
mai făcut. Ce să mai cre
dem ? Față de această si
tuație, în consens cu păre
rile celor prezenți la „ju
decata muncitorească”. în 
consens cu normele de fe
tică și echitate socialistă, 
cu normele de conviețuire 
civilizată în blocuri, în 
consens cu principiile u- 
maniste ale societății noas
tre, trebuiau luate mă
suri. Adunarea generală a 
organizației de partid de 
la sectorul investiții al mi
nei Livezeni a discutat cu 
exigență cazul lui 
Sedlacek Ervin hotă- j 
rînd excluderea lui din 
rîndurile membrilor de 
partid. Pentru încălcarea, 
acelorași norme de convie
țuire socială se cere, tot
odată, punerea în discuția 
colectivului a atitudinii 
curierei Georgeta Matei de 
la I.A.C.C.V.J

Mircea BUJORESCU 

torii din echipa lui Va
sile Nicuță.

Prezența lui Ion Popa 
la avarie a fost proba de 
foc a prieteniei noastre. 
Știam că echipa lui are 
niște obiective cu termen 
de punere in funcțiune. 
Dar mi-a spus să nu-i 
duc grija că vor fi ter
minate la timp. Nu mă 
îndoiesc de acest lucru. 
Popa se va ține de cu- 
vînt. Este un comunist 
de o mare omenie"

Alături de șeful de e- 
chipă întîlnesc ochii obo
siți ai mezinului echipei, 
Arpad Simon care ne re
lata : „Nu aș putea exact 
să vă spun ceea ce simt 
in afară de bucuria că 
iar se învîrte culbutorul 
nostru, că am reușit să 
facem o lucrare bună in
tr-un timp scurt".

M-am despărțit cu greu 
de acești oameni care mi 
făcut dovada unei inalte 
discipline și conștiințe 
muncitorești a modului 
de a privi munca în 
calitate de producători, 
proprietari și beneficiari. 
De fapt, această remarcă 
aparține tehnicianului 
principal cu protecția 
muncii, Ion Moffofan, 
care a luat parte la înlă
turarea avariei : „Avem 
la preparație oameni care 
merită toată stima. Cei 
cu care ați discutat sint l 
unii dintre aceștia".

Teodor ARVINTE i

t>E LA
O INIMĂ
LA ALTA
Teodor V. din Petroșani 

e vehement tare, vrea si 
se răfuiască, prin interme» 
diul ziarului, cu una dia 
fostele sale soții. Se plîr>- 
ge, la persoana a treia, că 
Geta V. a vrut „să-l trans* 
forme în cadavru, atentînd 
la viața lui, cu drogurilâ 
procurate de la am.inti 
Practic însă, $4 
pare că deznodămîntul s-i 
produs, de vreme ce se lat 
montează : „Toate astea (iț« 
dică isprăvile soției —* 
n.n.) le-a fucu<. din preg 
multă fericire ce i-a acoij» 
dat-o soțul, care este maj 
in vîrstă cu 14—lâ ani daț 
cît ea. Merita oare ca dupji 
fericirea și dragostea 0* 
i-o arătase să-1 poarte 
cîrje prin sălile tribunal» 
lui făcîndu-i : sic! sic 
Nu stăruim asupra vino» 
văției sau martiriului Ga» 
tei V., ceea ce Înseamnă A 
nu-i luăm apărarea, ne piM» 
nem totuși cîteva întrebă^ 
firești. De ce soțul înșelag 
și părăsit a contractat pj» 
nă acum mai multe tâsăb 
torii ? Divorțurile s-aa 
pronunțat doar din vin® 
soțiilor ? De ce, în aMflf 
1976, cînd a ajuns, dat 
nou. în fața ofițerului slăi» 
rii civile, n-a luat in seaț» 
mă diferența de vîrstă diaț 
tre el și mireasă ? O S 
ea dragostea oarbă, totuin 
nu poate ignora legile » 
rii. Căsătoria incumbă ț 
mare doză de responsabSj 
litate, atunci cum ă putv$ 
hotărî așa tam-nesam să-.șf 
clădească un cămin efemeM 
cu prima femeie întiinitU 
în cale, despre care știa 
doar că „mai ținuse încă 
patru bărbați înaintea so
țului” ? Din păcate, aceste 
întrebări se dovedesc tar
dive și servesc doar ca ® 
amară învățătură de min
te pentru întristatul nostru 
corespondent și pentru aj- 
ții care nu țin seamă de 
ele.

Sever NOIAN
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Vizita oficială in țara noastră a 
președintelui R. F. Germania

l

Karl Carstens
(Urmare din Daq I)

ale studenților și cadre
lor didactice obținute in 
procesul complex de inte
grare a învățământului cu 
producția și cercetarea.

Vizită în județul Caraș-Severin și municipiul Sibiu
După-amiază. președinte

le Karl Carstens și cele
lalte persoane din suita sa, 
însoțiți de oficialitățile ro
mâne și-au continuat că
lătoria în județul Caraș- 
Severin. La sosirea pe ae
roportul din Caransebeș, 
oaspeții au fost întîmpi- 
nați cu cordialitate de 
Nicolae Bușui, președintele 
Comitetului executiv al 
Consiliului popular jude
țean, de alți reprezentanți 
ai organelor locale. Nume
roși cetățeni veniți în in
tim pi nare l-au salutat cu 
Căldură pe înaltul oaspete.

De la aeroportul din Ca
ransebeș. coloana oficială 
de mașini s-a îndreptat 
spre Reșița, unde președin
tele Karl Carstens a fă
cut o vizită la sediul So
cietății mixte româno-vest- 
germane „Reșița-Renk" S.A.

Aici. înaltul oaspete a fost 
informat despre activitățile

FILIALA FIRMEI 
„FORD“ din Olanda a a- 
nunțat că va sista cu în
cepere de luna viitoare ac
tivitatea la întreprinderea 
sa din Amsterdam, care 
produce autocamioane și 
autoutilitare, decizia fiind 
motivată prin „nerentabili- 
tatea' acestei unități. Ca 
urmare a acestei hotărîri, 
1200 de muncitori de la li
niile de montaj vor fi con- 
tediați.

LA BAZA DE LA CAPE 
CANAVERAL s-a anunțat 
încheierea pregătirilor pen
tru noua misiune a navetei

La plecare, adresîndu- 
se cadrelor didactice și 
studenților craioveni pre- 
zenți, președintele Karl 
Carstens le-a adresat cal
de urări de succes.

comune de producție ce 
se concretizează în reali
zarea de diferite tipuri de 
reductoare și o gamă largă 
de roți dințate.

Vizitîndu-se apoi halele 
de fabricație, amplasate pe 
platforrrța industrială Re- 
șița-Calnicel, președintelui 
R.F. Germania i se prezin
tă cîteva din aceste pro
duse realizate la un înalt 
nivel tehnic.

în cadrul discuțiilor din
tre oaspeți și gazde se re
levă buna conlucrare din
tre specialiștii români și 
cei din R.F. Germania și, 
în general, bunele relații 
de cooperare existente în
tre cele două țări.

în încheierea vizitei, pre
ședintele Karl Carstens 
semnînd în cartea de o- 
noare a întreprinderii, a 
mulțumit pentru ospitali
tatea de care s-a bucurat 

spațiale Columbia, care ur
mează să înceapă la 4 no
iembrie. Specialiștii NASA 
au efectuat ultimele repa
rații și controale la plă
cile speciale de ceramică, 
care alcătuiesc scutul ter
mic al navetei, a căror de
teriorare cu lichid coroziv 
determinase aminarea lan
sării. La Cape Canaveral 
s-a precizat, totodată, că 
numărătoarea inversă în 
vederea lansării va începe 
la 31 octombrie, ora 5 
G.M.T.

LA BERLIN au conti
nuat convorbirile dintre 
delegațiile R.D. Germane 
și R.F. Germania privind 
reglementarea prin tratat 
a problemelor juridice bi
laterale informează agen
ția A.D.N.

La amiază, în onoarea 
președintelui Karl Cars
tens, președintele Comite
tului executiv al Consiliu
lui popular județean, Miu 
Dobrescu, a oferit un de
jun.

și a urat specialiștilor ro
mâni și vest-germani noi 
succese în conlucrarea lor 
pentru realizarea unor 
produse de înaltă tehnici
tate.

Președintele R.F. Ger
mania și persoanele ofici
ale române și vest-germa- 
ne care îl însoțesc s-au 
îndreptat, în cursul serii, 
cu un avion special spre 
Sibiu.

La sosire, pe aeropor
tul municipiului, pavoazat 
cu drapelele de stat ale 
României și R.F. Germa
nia, înalții oaspeți sînt în- 
tîmpinați cu aceeași cor
dialitate de numeroși ce
tățeni.

Președintele Karl Cars
tens este salutat cu cor
dialitate de președintele 
Comitetului Executiv al 
Consiliului popular jude
țean, Vasile Bărbuleț. de 
alți reprezentanți ăi orga

LA BUDAPESTA a avut 
loc semnarea protocolului 
celei de-a 20-a sesiuni a 
Comisiei mixte ungaro-chi- 
neze de colaborare științi
fică și tehnică — anunță 
agenția M.T.I. Temele de 
colaborare prevăzute pen
tru 1982 cuprind atît sfera 
industriei, cît și a agricul
turii.

NIVELUL PREȚURILOR 
a crescut în Franța în lu
na septembrie, cu 1,1 la 
sută. Rata inflației în pe
rioada septembrie 1980 — 
septembrie 1981 a atins 13,9 
la sută, relevă agenția 
France Presse, citind date 
statistice publicate marți la 
Paris.

UN GRUP DE REPRE
ZENTANȚI ai partidelor 
politice japoneze, printre

In timpul dejunului, 
președintele Comitetului 
executiv al Consiliului 
popular județean Dolj 
și președintele Republicii 
Federale Germania au 
rostit toasturi.

nelor locale.
Caloana de mașini pă

răsește apoi aeroportul în- 
dreptîndu-se spre reședința 
din Sibiu rezervată oaspe
ților din R.F. Germania.

La Sibiu, președintele 
Karl Carstens s-a reîntîlnit 
cu soția sa, Veronica Cars
tens, care, în cursul zilei, 
a efectuat o vizită în jude
țul Brașov.

în onoarea președintelui 
R.F Germania, Karl Cars
tens, și a soției sale, doam
na Veronica Carstens, pre
ședintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului' popu
lar județean, Vasile Băr
buleț, a oferit un dineu.

în timpul dineului, pre
ședintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popu
lar județean și președin
tele R.F Germania au 
rostit toasturi.

care comunist și socialist, 
au participat în orașul 
Kino, din Okinawa, la o 
demonstrație de protest 
împotriva prezenței bazei 
militare americane din a- 
ceastă insulă precum și a 
manevrelor pe care unită
țile navale ale S.U.A. le 
efectuează în zonă. Acți
unea reprezentanților for
mațiunilor politice japone
ze a fost urmată de o ma
nifestație de masă desfășu
rată în apropiere de baza 
americană.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Duelul ; Re
publica : Cînteo pentru 
fiul meu ; Unirea : Sha- 
bana, I—II.

PETRILA i O să fiu 
cuminte, bunicule.

LONEA i Alergătorul.
ANINOASA ! Serpi- 

co, I—II.
VULCAN — Luceafă

rul : Punga cu libelule; 
Muncitoresc : Caută vîn- 
tul.

LUPENI — Cultural : 
Detașamentul Concordia.

URICANI : Contra
bandiștii din Rajgrad.

TV
9,00 Teleșcoală.

11,00 Roman foileton :

Mica publicitate
SCHIMB apartament 3 

camere, Deva cu apartament 
2—3 camere. în Petroșani. 
Informații, Deva, telefon 
14438. (989)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Mitrea 
Radu, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. Se 
declară nulă. (987)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Simko 
Victor, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(990)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Mazilu 
loan, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. Se de
clară nul. (991)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Hosu 
Aurel, eliberată de I.M. Pe
trila. Se declară nulă. (992)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Nastiuc 

ANUNȚ DE vAMntE

Familia Vlad și rudele apropiate, anunță cu adîn- 
că durere încetarea din viață după o lungă suferin
ță a scumpului lor soț și tată

VLAD ANGHEL
înhumarea va avea loc vineri, 30 octombrie 1981. 

Cortegiul pleacă din strada Aviatorilor 26. (994)

„Vintul speranței" 
(reluare).

11.55 Matineu muzical.
12.25 Forum politico- 

ideologic (reluare).
12.55 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
17,00 Imagini din Tur

cia.
17.30 Viața culturală.
18,35 Desene animate.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea eco

nomică.
19,45 Ora tineretului.
20.30 Concertul orches

trei simfonice a 
Radioteleviziunii.

21,20 Practic, util, gos
podărește.

21.30 în lumea enigme
lor — serial știin
țific.

21.55 Melodii românești 
de ieri și de azi.

22,10 Telejurnal.

Emilian, eliberată de I.M. 
Uricani. Se declară nulă. 
(993)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Cadle- 
ti Francisc, eliberată de 
Institutul de mine Petro
șani. Se declară nulă. (995)

PIERDUT certificat de 
calificare de scurtă durată 
seria G nr. 132840/1979, in 
meseria de lăcătuș, pe nu
mele Colompar Oiivia, eli
berată de I.M. Aninoasa. 
Se declară nul. (996)

PIERDUT legitimație 
specială de călătorie, pe 
autobuz, cu nr. 412, elibe
rată de E.T.V.J. Petroșani, 
pe numele Toma Vasile. Se 
declară nulă. (997)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Purice 
loan, eliberată de I.M. U- 
ricani. Se declară nulă. 
(998)

Lupte libere Performanțe de
• Două săptămîni ge

neroase pentru luptele li
bere, dar- și pentru repre
zentanții Clubului sportiv 
școlar din Petroșani. Mai 
întîi, la Hunedoara, elevii 
priceputului și pasionatu
lui antrenor Vasile Fă
gaș (născut, consacrat spor
tiv și șlefuitor de talente 
în Valea Jiului) au domi
nat întrecerile „Memoria
lului Covaci". în triun
ghiularul pentru juniori, 
„feții frumoși" din Vale 
au surclasat C.S.S. Deva 
(10—1) și Constructorul Hu
nedoara (9—2), la scoruri 
care ne scutesc. de prea 
multe comentarii.

# Pronosticăm nu de
mult că fostul medaliat 
balcanic al copiilor, Aron 
Cîndea, va face carieră în 
luptele românești. De a- 
tunci a mai crescut în greu
tate, acum luptă la 68 kg, 
dar și în... performanțe. O 
dovadă concretă o consti
tuie cea de-a treia etapă a 
turneului pe categorii, di
vizia A, rezervat seniorilor. 
La Tg. Mureș, fiind invitați 
și cei mai buni juniori din 
țară, Aron Cîndea (deși ju

nior mic), n-a prea ținut 
cont de renumele și... vîrs- 
ta adversarilor, „îmbrățișă
rile" sale s-au dovedit ne
faste pentru foștii campioni 
naționali Maican (Constan
ța), Bărgăoan (Tîrgoviște), 
Vrabie (Brașov) și alții din 
elita categoriei sale. Adi- 
ționînd cinci victorii și doar 
o singură înfrîngere, elevul 
din Vale a terminat pe lo
cul I în etapa a IlI-a, cîș- 
tigînd automat dreptul de 
a-și apăra șansele în marea 
finală. Felicitări !
• în același turneu au 

mai fost invitați trei tineri 
luptători de la Jiul Petri- 
la. în revenire de formă, 
Mircea Risipitu a ci.șțigat 
primul loc și dreptul de a 
participa la finala catego
riei de 57 kg, în vreme ce 
alți doi coechipieri, Vasile 
Plugar și Zoltan Mihai, 
n-au fost în stare să trea
că normele de control, im
puse de federație. Atunci 
au fost la Tg. Mureș doar 
în excursie, pe banii aso
ciației 7
• Duminică, au debutat 

întrecerile campionatului 
republican pe echipe al 

excepție
juniorilor și școlarilor. Se
ria a IV-a, rezervată gar
niturilor hunedorene, a a- 
vut primul „cîmp de lup
tă" la ‘Deva, alături de gaz
de, C.S.S.D., la saltea au 
fost aliniate formațiile 
Constructorul Hunedoara, 
Jiul Petrila și C.S.S. Petro
șani. Confirmînd pronos
ticurile, C.S.S.P. și-a depă
șit la scor partenerele de 
întrecere : 8—3 cu C.S.S.D., 
9—2 cu Constructorul și 
7—4 cu Jiul, devenind ast
fel lideră de necontestat. 
O secondează cu succes 
cealaltă combatantă din Va
le (antrenori Ion Corbei și 
C. Marmaliuc), de fapt spe
cialiștii consideră că a- 
ceasta va fi ordinea clasa
mentului și în preajma fa
zei interseriilor. Perfor
manța elevilor din Petro
șani este cu atît mai valo
roasă, cu cît antrenorul Fă
gaș și-a permis să titulari
zeze în întrecerile acestei 
categorii superioare de 
vîrstă pe foștii campioni ai 
copiilor Viorel Cîrcel și 
Grigore Mereuță, alte ele
mente talentate ca Ion Se- 
le și Marin Preda. (IV.)

Fotbal, divizia B

Primul
MINERUL ILBA SEINI 

— MINERUL LUPENI 
2—2 (1—0). Săptămîna tre
cută, datorită unor împre
jurări fortuite minerii din 
Vale au fost în ospeție la 
colegii lor de breaslă și 
pasiune sportivă din Cav- 
nic și Ilba Seini, dar, la 
Cavnic au fost „cosiți” la 
propriu de gazde, sub o- 
chii îngăduitori ai cava
lerilor fluierului, ba chiar 
au fost obligați să... piar
dă. ce poate fi mai- con
vingător decît faptul că 
împotriva lor s-au dictat 
două penaltyuri imaginare, 
parate de Homan. Dincolo 
de punctele pierdute pe 
nedrept, trebuie văzut fap
tul că Minerul Lupeni a 
început să fie o echipă 
care „deranjează", vorba 
antrenorului ei Puiu Be- 
nea, o echipă care înscrie 
goluri în deplasare — cîte 
două la Someșul și Cavnic, 
unul la ceferiștii clujeni. 
Și ca să probeze această

punct din deplasare
ambiție, iată că, duminică, 
fotbaliștii din Lupeni nu 
numai că și-au afirmat li
nia ofensivă la Ilba Seini, 
dar au și reușit să culea
gă un punct prețios. Con
cret, ostilitățile au fost do
minate inițial de favoriții 
tribunelor, care au și des
chis scorul în min. 22, prin 
Covaci. De fapt, marcato
rul a sancționat prompt 
lipsa de concentrare a fun
dașilor centrali adverși. 
După pauză, iureșul gaz
delor a slăbit din intensi
tate, totuși la 2—0 —
modificarea scorului s-a 
produs în min. 63, datorită 
șutului de la 30 m (la vin- 
clu) expediat de Cuzman 
— puțini se mal îndoiau 
de soarta partidei. Printre 
aceștia s-au aflat însă și 
cei care fuseseră deja tre- 
cuți în rîndul învinșilor, 
fotbaliștii din Lupeni. Cu 
o dezinvoltură necunoscută 
pînă atunci, țesătura pase
lor lor s-a apropiat tot 

mai mult de poarta adver
să, un-doiul lui Sebestyen 
cu Ciorîia s-a soldat cu 
reducerea handicapului (68). 
Șase minute mai tîrziu a 
fost rîndul lui Ciorîia să 
fructifice centrarea peste 
apărători, expediată de 
Mușat. Și iată că imprevi
zibilul s-a produs. Spre 
cinstea ambelor combatan
te, în teren s-a menținut 
sportivitate deplină, ieșa- 
nul Virgil Antohi fluie- 
rînd la litera regulamen
tului. Acest egal demons
trează convingător că for
mația din Vale s-a matu
rizat tactic, P. Mihai și 
Bălosu s-au integrat ra
pid în angrenajul defensiv, 
apetitul de goluri în de
plasare depășește faza de
zideratelor formale. Se 
poate deci mai mult. Or. 
entuziasta galerie din Lu
peni merită cu prisosință 
satisfacțiile așteptate.

Ion VULPE
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