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fLa I.M Bârbâteni

Două brigăzi dispun de aceleași 
condiții, dar obțin rezultate 

diametral opuse
La I.M.- Bărbăteni, u- 

na din condițiile care 
se impun pentru redre
sarea activității economi, 
ce o constituie urgenta
rea punerii în funcțiu
ne a unor capacități de 
producție. Pentru atinge
rea acestui scop, condu
cerea întreprinderii a 

stabilit măsuri corespun
zătoare, intensificînd rit
mul lucrărilor de pregă
tiri. O astfel de lucrare 
este și punerea in func
țiune a unor noi abata
je în blocul 10. Bazîndu. 
se pe cunoștințele profe
sionale, puterea de mo
bilizare a oamenilor, con
ducerea întreprinderii a 
încredințat această lu-‘ 
crare minerilor din bri
găzile conduse de Pom
pei Tomolea si loan Chi- 

c ____________ _

tic. Brigada condusă de 
loan Chitic avansează din 
galeria de coastă, iar cea 
a lui Pompei Tomolea din 
galeria de cap a panou
lui 2. Punerea în valoa
re a noilor capacități de 
producție din blocul 10 
depinde de înfăptuirea la

Fată în fată
* . * •

termen a străpungerii de 
către cele două forma
ții. Ambele brigăzi au de 
executat cite o galerie cu 
profil mare, armat în 
grinzi metalice (G.D.M.ll) 
Deci, condițiile de 
sînt asemănătoare 
mindouă brigăzile, 
zultatele obțin uite 
insă total diferite.

lucru 
la a- 

Re- 
sint 
Mi-

nerii din brigada condu
să de Pompei Tomolea 
realizează avansări zilni
ce de eîte 4—5 ml, 
timp ce ceilalți, ai 
Chitic, avansează 
cite 1—2 ml in același 
interval de timp, 
ma decadă a lunii sep
tembrie, brigada lui To
molea a executat 22 ml, 
iar brigada lui Chitic 
doar 10 ml Trebuie spus 
însă că brigada lui Chi
tic are o poziție de a- 

. provizionare cu materia
le mult mai bună, fiind 
situată în apropierea ga
leriei de coastă, aproa
pe de suprafață, iar 
transportul se face direct

Viorel STRAUȚ

în 
lui 

doar

In pri-

(Continuata in pag. a 2-a>

La invitația președinte
lui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, luni a sosit 
într-o vizită oficială de 
prietenie în țara noastră 
președintele Republicii Fe. 
derale Nigeria, Alhaji She. 
hu Shagari

Vizita șefului statului 
nigerian, convorbirile la 
nivel înalt româno-nige- 
riene ce vor avea loc re
prezintă un moment de 
cea mai mare însemnăta
te în cronica relațiilor de 
prietenie șl. colaborare 
dintre România și Nige-

ria, ele urmind să deschi
dă noi orizonturi conlu
crării bilaterale, precum șl 
pe arena internațională,în 
folosul ambelor țări și po
poare, al cauzei păcii și 
progresului social, al des
tinderii și înțelegerii în 
întreaga lume.

Ceremonia sosirii șefu
lui statului nigerian a avut 
loc pe aeroportul Otopeni, 
împodobit sărbătorește.

In întîmpinarea înaltu
lui oaspete, nigerian a ve
nit tovarășul Nicolae 

Ceausescu.
Pe aeroport erau, de a-

semenea, prezenți tovară
șul Constantin Dăscălescu, 
alți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat, .

La ora 11,30 avionul 
prezidențial c.u care a că
lătorit șeful statului nige
rian a aterizat.

La coborîrea din avion, 
tovarășul N i e o 1 a e 
Ceaușescu l-a întîmpihat 
cu căldură pe președinte
le Alhaji Shehu Shagari. 
Cei doi șefi de stat si-au 
strîns mîinile cu priete
nie, s-au îmbrățișat.

(Continuata in pag. a t-aj

începerea convorbirilor oficiale

Productivități 
înalte în abataje
Minerii sectorului IV de 

la I.M. Petrila au extras 
650 tone de cărbune peste 
sarcina de plan, in prima 
decadă a lunii septembrie. 
De la începutul anului 
plusul cumulat de ‘colecti
vul acestui sector se ridi
că la peste 1 300 de tone. 
Bupa organizare a fiecă
rui -Lwe- de muncă, aprovi
zionarea ritmică a brigă
zilor cu materialele ne
cesare și folosirea la ca
pacitate a întregului po
tențial tehnic și uman de 
care se dispune în sector 
au determinat depășirea 
productivității muncii pla
nificate. in medie cu 1000 
kg pe post. Toate cele șap
te formații din cărbune a- 
!e sectorului și-au realizat 
ritmic sarcinile de plan, 
evidențiind u-se în mod 
deosebit brigada condusă 
de minerul Ștefan Alba.

In imagine șeful de brigadă Nicolae Dinescu, cu 
cîțiva dintre ortacii de la sectorul V al I.M. Petri- 
la. Brigada a obținut de la începutul anului o depă
șire de J67 metri liniari la lucrările de pregătire, pe 
seama mai bunei organizări a muncii.

Foto: Șt. NF.MECSEK

La Palatul Consiliului 
de Stat au început, luni, 

1 13 septembrie, convorbiri
le oficiale între președin
tele Republicii Socialiste 
România, Nicolae 
teaușescu, și președintele 
Republicii Federale Nige
ria, Alhaji Shehu Shagari.

Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Alhaji Shehu 
Shagari au relevat cu sa
tisfacție faptul că raportu
rile dintre România și Ni
geria au cunoscut. în ulti
mii ani, progrese impor
tante, potrivit intereselor 
și aspirațiilor celor două 
țări și popoare. în spiritul 

| orientărilor și hotărîrilor 
stabilite la nivel înalt. 
S-au evidențiat rezultatele 
bune obținute in planul 
colaborării politice, econo
mice, tehnico-științifice, 
culturale. In același timp,

a fost exprimată dorința 
comună de a aprofunda în 
viitor colaborarea româno, 
nigeriana, pe baza depli
nei egalități, a respectului 
și avantajului reciproc.

S-a apreciat că potenția
lul economic, în continuă 
creștere, al României și 
Nigeriei creează condiții fa
vorabile pentru amplifica
rea colaborării bilaterale. 
Ambele părți s-au pronun
țat pentru o cît mai efi
cientă valorificare a posi- 
...... în

Și

La ordinea zilei în pagina a d-a

bilităților existente, 
vederea intensificării 
diversificării schimburilor 
economice, extinderii 
operării, în forme 
derne și in domenii 
deosebită însemnătate 
tru economiile celor 
țări — în industriile 
trolului și, în general, 
industria extractivă.

co
mo

de 
pen- 
două 
pe- 

în 
a .

prelucrării lemnului. în 
construcțiile de mașini, 
transporturi, agricultură, 
Sînt, de asemenea, posibi
lități în ce privește dez
voltarea colaborării pe tă- 
rîmul învățămîntului.. al 
formării cadrelor, precum 
și în domeniul culturii șl 
educației. .

Au fost abordate, de ase
menea, aspecte majore ale 
actualității politice inter
naționale.

Președinții N i e r 1 a e 
Ceaușescu și Alhaji Shehu 
Shagari au subliniat că 
dezvoltarea susținută a 
colaborării dintre Româ
nia și Nigeria, atît pe plan 
bilateral, cît și pe arena 
mondială, slujește progre
sului și prosperității am
belor țări și popoare, cau
zei păcii, înțelegerii și co
laborării între națiuni.

Aprovizionarea curentă cu legume-fructe,
asigurarea întregu iri necesar 
de produse pentru însilozare

sosit anotțmpul cînd roadele grădinilor, cîm- 
și livezilor iși schimbă „domiciliul** in depozi. 
dorința de a informa cititorii despre modul în 

unitățile de desfacere a legumelor și fructelor 
municipiul nostru * *............. -~~
ntă a j

A 
piilor 
te. In 
care -...... __ . .
din municipiul nostru vor asigura aprovizionarea 
curentă a populației Văii Jiului cu aceste produse, 
precum și ce cantități vor fi insilozate pentru ne
cesitățile perioadei destul de îndelungate, pînă la vi
itoarea recoltă, am purtat o discuție cu tovarășul 
Aurel Amza șeful compartimentului comercial al 
C.P.V.l.L.F. Petroșani.

ne 
o 

fa
de 

gâ-

SP R T
Q Arbitrajul,»forma gaz

delor, dar și greșelile în
vinșilor au stabilit scorul.

jîj Cronici, reportaje, in
formații despre întîinirile 
divizionarelor C și din 
campionatul județean

ÎNVĂȚÂMÎNTUL
SUPERIOR MINIER 

in pas cu cerințele 
societății noastre socialiste

Mîine se deschide un 
nou an de învățămînt, al 
35-lea din activitatea Ins
titutului de mine. însăși 
existența institutului în 
Valea Jiului, important 
bazin carbonifer al pa
triei, a creat perspective
le dezvoltării și perfecțio
nării procesului instruc- 
tiv-educativ într-o relație 
nemijlocita eu mineritul. 
Aflat sub auspiciile lumi
noaselor obiective ale Con
gresului al Xll-leă ăl parti, 
dului, noul an universitar 
1982—1983 va marca o 
nouă etapă în împlinirea 
sarcinilor de mare răs
pundere socială, de a for
ma și modela omul nou al 
societății noastre, de . a 
pregăti și educa viitorii 
specialiști în minerit ast
felincit să contribuie în 
mod eficient la creșterea 
producției de cărbune.

„Tineretul trebuie să 
învețe și să-și însușească 
tot ce s-a creat mai de 
preț în toate domeniile 
științei și culturii — spu
nea tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al partidului,... La 
Plenara C.C. al P.C.R. din 
1—2 iunie a.c. Să împle
tim învățătura cu munca, 
să pregătim tineretul pen
tru viață și muncă, pen
tru continuarea operei 
construcție socialistă 
comunistă și ridicarea 
triei noastre socialiste 
noi culmi de progres 
civilizație". Aceste idei, 
de măre valoare principia^

Prof, univ, dr. ing.
Dumitru FODOR, 

rectorul Institutului da 
mine

de 
Și 

pa.
Pe 
și

tCoatinuare in &ap a ?-aj

— A început ,,bătălia** 
culegerii recoltei de legu
me și fructe, deci în para
lel cu aprovizionarea la zi 
a populației se desfășoară 
de către C.P.V.I.L.F. Pe
troșani și însilozările. Ce 
ați întreprins în această 
direcție ?

— Intr-adevăr, acționăm 
pe două fronturi : aprovi
zionarea oamenilor mun
cii cu cele necesare con
sumului curent și punerii 
conservelor pentru iarnă, 
precum și pentru însilo- 
zări în propriile depozite. 
Fiind o perioadă de „vîrf“

în activitatea noastră, 
străduim să asigurăm 
aprovizionare ritmică, 
ră goluri, a unităților 
desfacere cu întreaga
mă de produse, dar în a- 
ceastă direcție trebuie să 
găsim mai. multă solicitu
dine din partea furnizo
rilor. Spun aceasta deoa
rece am solicitat să ni se 
livreze 15 tone de morcovi 
(pentru care de altfel am 
trimis mașinile noastre) 
precum și alte produse so
licitate de cumpărători, 
dar nu le-am primit ope-
Interviu consemnat de 

D. CRIȘAN

fContiuuar* in pag- a 2-a;
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In cits un concediu, 
întotdeauna, găseam pri
lejul să mă plimb pe 
cărările cite unui sat, 
căutînd anume pe cele 
care duceau spre lanuri 
de porumb. Atunci, ce
rul, deasupra mea, se 
prefăcea într-un fluture 

albastru pulsînd neîntre.
rupt în necuprindereă 
lui, și mă reflectam i- 
mâginar, ca-ntr-o oglin
dă, în fire scăpărătoare 
de lumină. Nările adu
nau miresme de nalbă și

D R
miriște prăfuită. Uri tril, 
scăpărat pe lingă auz, 
mă întorcea în fluierul 
doinei, iar un cioban mă 
readucea lingă mioarele 
odihnite in umbra unei 
sălcii fără virstă. Mă 
jucam cu gîndul și în 
copaia fanteziei așezam 
cite un mac lingă tufa 

de porumbe albăstrite 
spre brumă. Cînd in
tr-un tîrziu priveam a-

lunișul din marginea 
cîmpului, scăldat în cea
ță roșiatică, mă adunam 
de pe cărări și mă lăsam, 
de bunăvoie, Odihnei.

Acum, mi-e dor... Im- 
bătrînită, visez doar brw- 
șul galben, aburind, în 
odaia cu iz proaspăt de 
var... In vis, porumbul 
mă leagănă blind cu foș
netul șațiilor lui. Iar la 
trezirea din somn, mi-e 
tare dor, mi-e tare dor...

Maria DINCA
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Intensificarea 
întrecerii socialiste

' La mina Uricani, încă 
de la intrarea în sediul 
administrativ al întreprin
derii ne facem o primă i- 
magine despre modul în 
care se acționează pentru 
intensificarea întrecerii so
cialiste la nivelul forma
țiilor de lucru. Un panou 
atractiv, expus la loc Vi
zibil prezintă brigăzile si- 

-tuate pe locurile fruntașe, 
. Sint expuse chiar și în
semnele care confirmă hăr
nicia — stegulețele înmî- 
nate pentru primele trei 
locuri — fapt stimulativ 
în ansamblul mijloacelor 
de propagandă vizuală.

La comitetul . sindicatu
lui, tovarășul» loan Stol, 
președintele comitetului ne 
vorbește și despre . alte 
.modalități prin care 
grupele sindicale se 
ționează pentru a imprima 
întrecerii socialiste un ca
racter susținut. Periodic, 

sînt analizate în ședințele 
de grupă sindicală cauzele 
care mai frînează activi
tatea unor formații. De 
fiecare dată la aceste a- 
nalize participă un re
prezentant al conducerii 
tehnice a minei, iar pro
punerile făcute de mineri 
sînt transpuse operativ în

viață. Toi perfodTc, Comi
tetul sindicatului analizea
ză modul în care cadrele 
tehnice repartizate pe lo
curi de muncă, sprijină 
activitatea brigăzilor și 
soluționează problemele i- 
vite în abataje. O recentă 
analiză de acest fel a scos 
în evidență aportul scăzut 
al unor cadre — ca de pil
dă Nicolae Scorpie, tehni-

Intârîr&I ordinii 
și disciplinei

Un fapt cert — și este 
meritul tuturor celor care 
au contribuit la realizarea 
lui — îl constituie, la mina 
Uricani, scăderea mediei 
zilnice a nemotivatelor de 
la 76, cîte se înregistrau în 
urmă cu 3—4 luni, la 44

iiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiii/iHiiiiiii/inimiiiiiiiiinn

în 
ae-

Pe agenda de 
a organizațiilor de sindicat 

rrnirinninwui/iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiirirHtiiinii  

cian, Gheorghe Muzuran, 
subinginer — care nu au 
acordat o asistență tehni
că eficientă brigăzilor de' 
activitatea cărora răspund.

La nivelul întreprinde
rii, circa 40 la sută din 
formațiile de lucru nu rea
lizează ritmic sarcinile de 
plan. Pornind de la aceas
tă realitate, sugerăm co
mitetului sindicatului ca în 
cadrul analizelor cu pri
vire la aportul cadrelor 
tehnice repartizate pe bri>_ 

ridice ștacheta e- 
în această direc- 

ales la marile ca
de producție.

găzi, să 
xigenței 
ție mai 
pacități

în prezent. Această îmbu
nătățire a coeficientului de 
prezență este rodul mai 
multor preocupări ale or
ganelor și organizațiilor de 
sindicat din întreprindere 
care au acționat prin mo
dalități diverse — intensi- 
ficînd mai ales munca di. 
rectă cu oamenii — pen
tru a combate nemotiva
tele și a contribui la îm
bunătățirea stării discipli
nare.

Dar, nimeni la comite
tul de sindicat, după cum 
ne-a relatat tovarășul loan 
Stoi, nu socotește cifra de 

drept mulțumitoare.

„Vom continua, cu toată 
exigența, să combatem ma
nifestările de indisciplină 
ale absentomanilor, care 
ne creează mari greutăți", 
ne-a informat președintele 
comitetului de sindicat, a_ 
dăugînd că acolo unde a- 
ceastă atitudine exigentă a 
fost promovată stăruitor, 
s-au obținut și rezultate 
bune în activitatea colecti
velor. Este cazul sectoare
lor IV, V și VI despre ca
re interlocutorul ne-a vor
bit mai pe larg, scoțînd 
în evidență faptul că e- 
fortul pentru combaterea 
nemotivatelor s-a reflec
tat in îmbunătățirea revi
ziilor și reparațiilor, la 
sectorul IV, a transportu
lui și aprovizionării teh- 
riico-materiâle, la secto
rul V, și în depășirile de 
plan obținute de cele mai 
multe brigăzi ale sectoru
lui VI — investiții.

Este cazul ca organele 
și organizațiile de sindicat 

. din cadrul sectoarelor de 
producție să preia expe
riența sectoarelor auxilia
re în privința activității e. 
ducative, de combatere a 
nemotivatelor, să intervi-, 
nă, mai perseverent pentru 
întărirea stării disciplina
re, căci nu s-a făcut încă 
totul pentru reducerea la 
maximum a nemotivatelor 
(I.M.)

A
Invățămîntul superior

(Urmare din pag 1)

lă și practică, rie-au sti
mulat in desfășurarea ți
nui învățământ superior 
activ, printr-o împletire 
armonioasă și eficientă cu 
cercetarea și producția.,

In timpul anilor de pre
gătire a viitorilor specia
liști -în minerit, capabili 
să modernizeze tehnica și 
tehnologiile de muncă, se 
modelează însăși atitudi
nea studenților față de 
învățătură, de cercetare și 
producție, se creează, prin. 
tr-o continuă exigență fa
ță de calitatea cunoștințe
lor, un cadru prielnic per
fecționării activității de 
instruire și educație. In 
anul universitar trecut. re
zultatele Institutului de 
mine nu s-au ridicat la 
nivelul condițiilor de pre
gătire ce le au studenții, 
ceea ce ne determină să 
ne organizăm mai temei
nic și să diversificăm ac
tivitatea de educație, ast
fel încît să determinăm 
încă din prima zi a nou
lui an de învățămînt mai 
multă responsabilitate fa
ță de o pregătire științifi
că continuă, de calitate.

Creșterea nivelului ști
ințific .al cursurilor

concretizat și în atragerea 
studenților ia activitatea 
de cercetare, desfășurată 
sub îndrumarea compe
tentă a cadrelor didactice ' 
cu multă experiență în a- 
cest domeniu, obținîndu-se 
bune rezultate în găsirea 
unor noi soluții tehnice cu 
posibilități largi de apli
care în mineritul Văii Jiu
lui.

Trăim într-o epocă în 
care marile descoperiri și 
creații ale științei și teh
nicii antrenează modificări 
profunde în conștiința o- 
mului, determinînd un 
susținut proces de perfec
ționare a pregătirii pro
fesionale. Iată de ce în 
noul an universitar calita
tea și exigența procesului 
instructiv-educatlv, a mun. 
cil științifice și a practicii 
în producție vor 
co ns i d era bi 1, as tf c 1 
studenții noștri să

spori 
încît 

fie 
pabili să se integreze 
ușurință și eficient în 
ța soci a I -econom ică, 
promoveze noi tehnici

Doua brigăzi displin 
de aceleași condiții 
dar obțin rezultate 

diametral opuse
(Urmare din pag. I) Chitic a preferat să fu

gă de... răspundere.
Iată de ce sîntem întru 

totul de acord cu opini
ile exprimate de ing. O- 
vidiu Avramescu, direc
torul I.M. Bărbăteni, în 
legătură cu „cazul" ce
lor două brigăzi : „In rea- 

... ____ ____ litate este vorba de răs-
ln ce constă „secretul" - punderea cu care privesc 

șefii de brigadă sarcini
le ce le sînt încredințate. 
Este evident că brigada 
lui Chitic are dificultăți 
în disciplina și organiza
rea lucrului pe schimburi. 
Din relatările culese de 
la minerii din brigada 
lui Tomolea se desprin
de cu claritate înaltul 
spirit de răspundere, cu 
adevărat muncitoresc, 
de care este animat în
tregul colectiv „Greutăți 
există în minerit Și 
exista — susține pe 
nă dreptate Tomolea. 
portant este însă să 
să lupți cu dificultățile, 
să te străduiești să le 
învingi. Numai pe aceas
tă cale ajungi la rezul
tatele bune pe care ți le 
propui". Evident, hărni
cia constituie adevărata 
măsură a răspunderii 

muncitorești. Faptele con
firmă că acolo unde oa
menii se dovedesc har
nici, dîrji în luptă cu di
ficultățile, rezultatele bu
ne nu întîrzie să se a- 
rate.

Pepe fluxul principal, 
cînd la Tomolea, activita
tea din frontul de lucru 
depinde de întregul flux 
de benzi transportoare, 
iar aprovizionarea cu ma
teriale se face de la o 
mai mare distanță.

succesului brigăzii lui To. 
molea ? După aprecierea 
tovarășului Mitică Nicu- 
lescu, inginerul șef al 
I.M. Bărbăteni, „în mai 
buna organizare a mun
cii". In brigada condusă 
de Chitic, brigadierul lu
crează numai împreună 
cu schimbul 1. Dar 'în 
brigada lui Tomolea, șe
ful de brigadă este pre
zent și pe celelalte schim
buri de cîte două-trei 
ori pe săptămînă, de cîte 
ori se simte nevoia. Astfel 
oamenii își cunosc mai bi
ne atribuțiile, iar fiecare 
schimb își face pe deplin 
datoria. Joi, 9 septembrie, 
pentru a explica cauze
le răminerii în urmă, 
Chitic a fost invitat du
pă schimbul 1, de 
ing. Ioan Cimponeru, șe
ful de sector, să se pre
zinte la inginerul șef. Dar 
Cliitic a venit doar pînă 
la ușă și... n-a intrat înă
untru./Evident că, în loc 
să răspundă munci.toreș- 
te, deschis, in ce cons
tau „auzele nerealizărilor,

a

fi

I

I 
l:
I
I

io infopmom
• EXPOZIȚIE. La clu

bul sindicatelor din Lu
pani s-a deschis duminică 
expoziția interjudețeană 
de fotografie „Bienala '82", 
organizată de fotoclubul 
„Cristal" din localitate.
• CONSTRUCTORII de 

pe șantierul 1 Petroșani al 
T.C.II. și-au intensificat 
ritmul de lucru la locuin
țe, eoncentrîndu-și efecti
vele asupra unor obiecti

ca- 
cu 

via- 
să 

și 
tehnologii în vederea creș
terii producției de cărbu
ne, , ... /<

Școala are nobila misiu. * 
ne de 
bun. 
îiști 
gîndîre i 
tățeni activi 
ință. înaintată, 
flacăra ți ; și 
luptători pentru 
rea Societății

-comuniste în patria 
țră ~ 
duc 
partid, cu participarea mai

■ activă a asociațiilor stu
denților comuniști, întreg 
procesul tic învățămînt din 
Institutul de mine se 
situa în noul, 
tar la un ni 
astfel incit să 
zultațe foarte 
în modelarea

a forma nu numai 
muncitori și specia- 
ci și oameni cu o 

revoluționară, ce- 
i cu o conști- 

patr’ioți în_ 
. consecvenți 

.a edifica- 
socialiste și 

noas- 
Sub permanenta con- 
re a organizației de

va 
an .universi- 
el superior 
obținem re_ 
bune atit 
moral-polî.

tică a studenților, cit mai 
ales în pregătirea lor ca 
viitori specialiști în mi
neritul românesc, printr-0 
integrare complexă cu 
cercetarea și. producția, pe 
măsura condițiilor create 
și a cerințelor societății 
noastre socialiste.

vor 
bu- 
Im- 
știi

promise eiecirmeanice <hn Peiroșiim, pc planșe
tele de lucru ale inginerilor-proiecîanți prind contur piesele, subansamblele și 
ansamblele ce vor fi fabricate aici.

— In toamnă vom 
oamenilor muncii 3 20') ți
ne cartofi, 6 500 tone le
gume, 1 400 tone fructe și 
alte produse. Vom însiloza 
2 700 tone cartofi, 
tone legume, 1 900 
fructe și, bineînțeles, 
covi, pătrunjel, ț 
păstîrnac, gulii, 
alte produse, 
dintre ce oferim populației 
plus însilozăfi și pînă Ia 
cifrele totale de pian re
prezintă cantitățile 
sare consumatorilor 
tivi și muncitorilor 
fieri,

— Aveți o secție 
miindustrializare L--_
iei produse sînt mult a- 
preciate de cumpărători. 

Ce se pregătește aici pen
tru a veni în ajutorul gos
podinelor mai ales a celor 
aflate în cîinpul muncii ?

— Colectivul secției al 
cărei responsabil este 
Gheorghe Stănculețe, a 
pus deja la murat 100 to
ne de castraveți, deci în
treaga cantitate planifica
tă, precum Și 100 tone de 
varză din cele 375 preco- 

■ nizate’i Se vor maj pune 
la murat încă 50 tone de 

' alte produse.
Toamna aceasta este bo

gată Există produse legu
minoase și fructe din bel
șug. Vom face totul pen
tru depozitarea și livrarea 
ritmică potrivit graficelor 
și așa cum s-a dispus, vom 
beneficia de mijloacele de 
transport necesare, astfel 
că oamenii muncii din Va
lea 
de 
că, 
ga 
fructe, de acum și pînă ia 
noua recoltă. ._ „.

(Urmare din pag. 1)

rativ. Pentru livrarea ope
rativă cu produse de caii, 
tate și întreaga gamă sor
timentală, conform grafi
cului alcătuit, am trimis 
delegați cu experiență la 
unitățile C.A.P. furnizoare. 
Dacă se realizează și pro. 
blema mijloacelor de 
transport, sîntem în măsu
ră să asigurăm o aprovi
zionare ritmică cu toate 
produsele solicitate.

— C.P.V.I.L.F. are sarci. 
na să asigure fondul de 
produse și pentru consu
matorii colectivi. Ce mă
suri s-au luat în această 
direcție?

— Experiența anilor tre
cuți ne-a învățat Că prin 
a pro vi z io n a re a cons urna - 
torilor colectivi, direct de 
la sursă, se elimină tre
cerea produselor de la fur
nizor la beneficiar prin 
depozitul nostru. Deci e- 
coriomii la mijloacele de 
transport, carburanți și se 
elimină manipularea su
plimentară a produselor,

ve ’ prioritare. Astfel, la 
blocul I B, din cadrul an
samblului 272 apartamen
te, lucrările de montare a 
structurii de rezistență au 
ajuiis la ultimul.nivel, iar 
la blocul 59 B se finali
zează lucrările la acope
rișul primelor două tron
soane. care vor fi predate 
la sfîrșitul. lunii septem
brie a.c.

• IGIENIZARE Ince- 
I-'nd de Ieri, la Cabana 
Lunca F.orii «e execută 
lucrări de igienizare șl re
novare, fără însă »a ac- .

asigurîndu-se reducerea 
deprecierilor. Consumatori 
colectivi cum sînt spitale
le. Institutul 
l.A.C.C.V.J. și 
țin relații
C.A.P.-urile, de unde-și. fac : cartofi, 
aprovizionarea în propriile 
cămări; Deci preț de cost

de mine, 
alții între- 

directe eu

cu legume-fructe este mai 
mare cu circa 10 la .sută. 
Potrivit prevederilor de 
plan, vom pune la dispo
ziție oamenilor muncii din 
Valea Jiului 7 435 tone de 

1 T, 8 300 tone legu
me, 1 322 tone rădăciiioa- 
se și 2 435 tone fructe,

li.

1 125 
tone 

mor- 
țclină. 

sfeclă și 
Diferența

Aprovizionarea curentă 
cu legume- neee- 

eolec- 
fores-

pu
ci e-

anii
cu

mai redus, muncă mai 
țină, plus dezafectarea 
pozitelor noastre,

— Comparativ- cu 
trecuți aprovizionarea
legume-fructe a populației 
Văii Jiului va cunoaște un 
salt substanțial...

— Evident, ătît canti
tativ cit și structural. 
Comparativ <u anul trecut, 
planul de aprovizionare

ceea ce înseamnă că nu
mai în localitățile bazinu
lui nostru carbonifer vor 
intra aproape 2 000 de 
vagoane convenționale în
cărcate cu legume și fruc
te-/ ' ■

— Ce cantități din aces
te produse vor fi la dispo
ziția cumpărătorilor pen
tru aprovizionarea curentă 
in această perioadă, și cî
te Se vor însiloza ? j

din Petroșani (responsabil reprezentanții 
Augustin Olarul au desfă
șurat acțiuni gospodărești 
pe fondul cinegetic „Pro
dan", construind o sărăcie 
și o hrănitoare pentru că
prioare, reparînd totodată 
observatorul : de vînătoare.

• LIPSA. Gazetele „Fe_

th State;: să : fie înlveiuptă.
(V. B.)
• FLORĂRIE. Dumini

că. mulți iubitori de flori 
au trecut pragul noii uni
tăți înființată în cartie
rul 8 Martie din Petrila. 
Vînzătoarea Eva Vrănciiă 
a asigurat o servire bună. 
Tot de la ea am aflat și nieia" și a O.D.U.S; de la

mina Vulcan se află de 
mai multă vreme în sufe
rință. Cu alte cuvinte ar
ticolele lipsesc cu desă-

• ' DUMINICA, grupul vîrșire, vorba maestrului 
de vinătofi al pensionarilor Caragiale. Ce au de spus

cîteva specii de flori soli
citate: Filodendron, .As
paragus, Tradiscansia, cac
tuși si flori de pus in va
ze. (V. BELDIE)
• ' DUMINICA,

de se- 
ale tă-

respective
lor organizații de masă 2

• CURSURI. Mîine, în. 
cepînd de la ora 18,00, in 
sala Studio, va avea loc 
deschiderea cursurilor teh. 
nico-aplicative și.de crea-, 

. ție de pe 
cultură a 
Petroșani.

Rubrică

lingă Casa de 
sindicatelor din

realizată de 
Ion VULPE Jiului se vor bucura 

o aprovizionare ritmi- 
abundentă, cu intrea- 
gamă de legume c'!'

%25c8%2599i.de


MARII, 14 SEPTEMBRIE 1382

ș

Fotbal, divizia A

Arbitrajul, forma gazdelor, dar și 
greșelile învinșilor au stabilit scorul

în min. 33, in
și Băluță. Nica 

spectaculos, ar- 
Neșu indieînd...

Scorul categoric cu ca
re Jiul a pierdut sîmbătă 
confruntarea de la Pitești 
nu reflectă realitatea; cu 
această remarcă a debu
tat convorbirea noastră cu 
antrenorul principal, La
ri isl au Vlad. In primul 
rind, arbitrajul a defavo
rizat vădit formația oas
pete, dealtfel în toate par
tidele susținute în depla
sare — fie la Rimnicu Vil
cea. la Constanța sau , la 
Pitești — Jiul a fost „gra
tulată* 1' cu cite o lovitură 
de pedeapsă, la faulturi i. 
maginare indicate în ca
reul nostru. Spre exemplu, 
la Pitești, 
tre Varga 
a 'plonjat 
bitrul M. 
penalty.

tinuă să domine, mai ra
tează 3—4 ocazii clare de 
gol, neștiind să profite de 
evoluția slabă a apărării 
adversarilor. Oaspeții au 
încercat cîteva acțiuni prin 
Buzuga și Pațula, dar sco
rul primei reprize rămîne 
cel din minutul 3. încă de 
la începutul celei de a do. 
ua- reprize, gazdele mai ra
tează cîteva ocazii de gol 
printre care și o lovitură 
directă de la.*25 m (min. 
55) cînd Chirițoiu trimite 
balonul cu mult peste 
poartă. In min. 59, antre
norii minerilor fac prima 
înlocuire: intră Iacov în 
locul lui Constantin. In 
continuare meciul are fi
zionomia unui vals condus 
de echipa din Vulcan. Al 
doilea și ultimul gol 
meciului este înscris 
minutul 74 de Postel- 
nicu. care fentează porta
rul și 2—0. După înlocui
rea lui Chirițoiu cu Frăți- 
lă (min. 75), jucătorii echi
pei gazdă se năpustesc 

forță ofensivă unsprezece, 
lui din Aninoasa, nu s-a 
constituit nici pe departe 
intr-un piston, iar atacul 
— Hădărean, Do6za, Jigo 
a fost lipsit de vigoare și 
precizie. Jucătorii antreno
rului Mihalache nu au 
căutat, și în consecință nu 
au găsit formula de joc 
pentru a obține succesul. 
După aproape o oră de joc 
lent, lipsit ele ruperi 
ritm, de accelerație 
finalul fazelor de atac e- 
chipa din Aninoasa reu
șește -să aducă avantajul 
de partea sa, înscriind 
dintr-o lovitură liberă
prin Dobrescu. Nu trec de
cât cîteva minute și, in 
urma unui joc de mare an
gajament, oaspeții stabi
lesc egalitatea'. Pînă în fi
nal gazdele nu reușesc 
să-și pună amprenta asu
pra desfășurării partidei, 
așa încit tabela de mar
caj nu se mai modifică.

Pe parcursul celor 90 de

TIMIȘOARA 13 (Ager- 
preș). — După consuma^ 
i*ea a 5 runde, în turneul 
internațional feminin de 
șah de ia Timișoara con
duc Dana Nuțu-Te- 
resceneo (România) și 
Tatiana Lemaeiko (Bul
garia), cu . cite 3,5 punc
te. urmate . de Eleonora 

.' Gogllea (România),, Tun
de Csonkics (Ungaria),. 
Hanna Erenska (Polonia) 
si Petra Feustel (R.F,

In acest, context. an
trenorul Vlad ține să re
marce forma deosebită a 
piteș.tenilor, cu o linie de 
atac în vervă Turcu — 
Radu II — Nica, bine .Sus
ținută de mijlocași. Pe 
fondul' încurajărilor celor 
aproape 25000 de supor
teri. gazdele au beneficiat 
de replica palidă a adver
sarilor lor. Ce poate fi 
mai semnificativ decât fap
tul că, după șașo etape, 
înaintașii Sălăgeăn. Bălu
ță și Lăsconi, mijlocașii . 
Șumulanschi șî Varga n-au 
cunoscut bucuria golului 7 
Apoi, în partida de la Pi
tești, la 0—0, Neagu a șu
tat cu capul din careul 
mic peste transversală... In 
ultima jumătate dc oră, 
cînd realmente Jiul a rio-

Breviar
I
I•
I

• TIR CU ARCUL, j 
In perioada 10—12 sep. j
..........tembrie 1982 in sțațiti- . 

mea . balneoclimaterică ; 
Sovata s-a desfășurat a 
XXV-a ediție a „Cupei , 
eliberării** la fir cu ar-| 
cui. Au participat țin- > 
lași din Satu Mare, | 
Cluj-Napoca, Tg. Mu- • 
reș, Aninoasa șî alte îo.T 
caiități cu secții de tir 
cu arcul din țară. •

Partîcipînd cu uri e- j 
fectiv redus de arcași, J 
sportivii de la Minerul t 
Aninoasa au obținut un J 
loc doi prin Vasile Ța- [ 
maș, care a realizat , 
1 206 puncte la simplu • 
PITA, iar junioarele și' 
juniorii clasîndu-se și 
ei în primele 5 locuri. 
De menționat că, spor
tiva Dorina Damian, 
fiind plecată cu lotul 
in R.D.G., nu a parti
cipat la această întrece
re

I 
i 
i 
i 
î
I • FOTBAL, tineret:
■ F.C. Argeș — Jiul Pe- 
| troșani 5—0, Divizia C: 
i Inter Sibiu ■
| Paroșeni 1—1; Republi- , 
< can de juniori: Aurul j 
I Brad — Jiul Petroșani • 
J 3—3; „Cupa României**,
1 ediția 1982/1983: Vultu. 
*. rii Lugoj — Minerul 
j Vulcan 3—2; Minerul 
! Amnoasa — C.F.R. Si- 
, mei'ia 3—2. Ambele me_ 
I ciuri s-au disputat în 
, ziua de 9 septembrie.
| • HANDBAL, divizia
| B (tineret) : Nitr.amonia 
. Făgăraș .— Utilajul — 
| Știința Petroșani 23—18 
• (10—10); Republican 
I de juniori: C.S.Ș. Pe- 
! troșani — C.S.S, flune-
■ doâra 19—18,

I «I.«I1I
i 
ț 

ui viiid v; J 
— Minerul |

s. baloi

- — - w

a avut trei 
două

Masați careu, oaspeții se apără cu îndârjire evitînd un nou gol (fază din 
meciul Minerul-Știința Vulcan — Victoria Călan).

. minat, Lăsconi 
ocazii rarisime, de

, ori a fost faultat grosolan, 
fără ca arbitrul să intervi
nă. De asemenea, în suita 
ocaziilor se înscrie și șu
tul alături expediat din ca
reul mare de Șumulanschi.

Unii dintre jucătorii 
Jiului n-au răspuns exem
plar :. sarcinilor tactice in
iriniiifiriiiiiiiiiiniiiiii/iiii.'i

Marginalii la o 
înfrîngere categorica

violente, 
care 
invitat pe tușă, 

t fel, în repriza se_ 
central 

a funcționat in 
Neagu — Dina.

greșelilor în apă- 
amintim, de ase-

credințate. Astfel, în vre
me ce Rusu a intrat sufe
rind în teren și l-a părăsit" 

. reaecidentat (demnă de a- 
plauze dăruirea sa pen
tru culorile clubului), Vi
zitiu a înțeles să-1 anihi
leze pe Radu II doar prin 
faulturi violente, motiv 
oentru care antrenorul 
Vlad l-a
In ac<
cundă tandemul 
defensiv 
formula
Di n seri a
rare mai
menea, autogolul Iui Sălă- 
gean, la centrarea lui Nica.

— După șase etape, Jiul 

REZULTATE TEHNICE: F.C. Argeș — Jiul 4—0; 
A.S.A. Tg. Mureș — Chimia Rin. Vilcea 3—0 ; Dina
mo — Politehnica Iași 1—0; S.C Bacău — F.C. Cons
tanța 3—0 ; F.C.M. Brașov — F.C. Bihor 1—3; Spor
tul studențesc — Steaua 2—1; - ■
ra — Universitatea Craiova 3 
doara — C.S. Tîrgoviște 2—1 
F.C. Olt 3—1.

CLASAMENTUL

1. Sportul studențesc 6 6 0 0 14— 2 12
2 Dinamo 6 4 2 0 13— 3 10
3." F.C. Bihor 6 4 0 2 18—11 8
4. F.C, Argeș 6 3 2 1 12— 5 8
5. Corvinul 6 3 2 1 7— 4 8
6. S.C. Bacău 6 3 1 2 10— 7 7
7. F.C. Olt 6 3 1 2 9— 7 7
8. A.S.A, Tg. Mureș 6 3 I 2 8— 9 7
9. Universitatea Craiova 6 3 0 3 13— 6 6

10. Steaua 6 2 2 2 8— 8 6
11. Petrolul Ploiești 6 3 0 3 7—10 6
12. Jiul 6 1 3 2 4— 8 5
13. Politehnica lași 6 0 4 2 5— 8 4
14--15. Chimia Rm. Vilcea 6 2 0 4 5—11 4
14--15. Poli Timișoara 6 1 2 3 5—11 4
16. F.C Constanța 6 1 1 4 7—19 3
17. F.C.M. Brașov 6 1 0 5 6—13 2
18 C.S. Tîrgoviște 6 0 1 5 4—13 1

ETAPA VIITOARE: Corvinul — Dinamo; Jiul —
Politehnica Ti- 

F.C. 
Petrolul 

- A.S.A. Tg. Mureș; F.C. Olt r-

S.C, Bacău ; Chimia Rm Vilcea
mișoara; F.C. Bihor — Universitatea Craiova;
Constanța — F.C, Argeș ; C.S. Tîrgoviște 
Ploiești ; Steaua
F.C.M. Brașov; Politehnica lași — Sportul studențesc.

hidromin petro
șani — PREPARATO
RUL PETRII.A 2—3 (1—(I). 
Pe arena Jiul din Petro
șani s-a disputat un meci

J . dirz (Fîță II a fost elimi- 
| nat din teren în min. 80) 
' care a arătat ambițiile u-
, nei echipe talentatei cea a
| preparatorilor din Petrila.
I Au marcat Ghib, Ldrîncz
, - II și Lițoiu din 11 m., du- 
| pă un fault asupra luij Kertesz I (căpitanul echi-
, pei) pentru învingători, ,I Fîță II și Ursu pentru gaz

de.

se află într-o situație cri
tică. Pentru a fi depășită, 
se impune — conchide an
trenorul principal Vlad, o 
dăruire totală a fotbaliș
tilor și galeriei. De aseme
nea, trebuie să se facă mai 
mult simțit sprijinul foru
rilor locale care patronea
ză clubul Această schim
bare de atitudine trebuie 
să devină vizibilă încă de, 
sîmbătă, cînd echipa noas
tră întîlnește un adversar 
dificil, care ne-a făcut a- 
tîtea greutăți în preceden
tele ediții ale campiona
tului, S.C. Bacău.

Este timpul ca, intr-ade
văr. jucătorii noștri să se 
trezească la realitate. să 
alcătuiască o echipă bine 
sudată sufletește și tactic. 
O echipă în care înainta
șii și mijlocașii să acțione
ze cu mai multă pertinen
ță, iar apărătorii să se 
degajeze de greșelile co
pilărești. In același timp, 
contribuția jucătorilor și 
antrenorilor trebuie spriji
nită din tribune de su
porteri. cu mai multă in
sistență ca pînă acum. Nu
mai astfel, cînd eforturile 
tuturor vor deveni conver
gente. Jiul va urca în cla
sament.

Ion VULPE

Politehnica Timișoa- 
-0 ; Corvinul Ilune- 

, Petrolul Ploiești

Campionatul județean
Inițiativa a aparținut oaspeților
C.F.R. PETROȘANI —• 

AUTOBUZUL PETROȘANI 
1—3 (0—0). Deși debutantă 
in campionatul județean 
de fotbal, echipa Autobu
zul Petroșani s-a dovedit 
duminică in fața CER ului 
din localitate destul de 
matură. încă din primele 
minute atacurile declanșa
te de jucătorii de la Au
tobuzul sînț greu respinse 
de apărarea gazdă, dar cu. 
toată dominarea efectuată 
de oaspeți prima repriză 
se termină cu scor alb. 
După pauză, primele mi
nute aparțin echipei cefe
riștilor care atacă prin Be_ 
reschi și Nițu, dar porta
rul Rusu se opune cu si
guranță șuturilor. In minu
tul 50 Paiu de la Autobu
zul deschide scorul. Nu 
trec nici cinci minute și

/... ..... .

< «o

Victorie, dar joc sub așteptările spectatorilor

meci, 
parcă,

MINERUL — ȘTIINȚA 
VULCAN — VICTORIA 
CAL AN 2—0 (1—0). Spre 
disperarea antrenorilor 
Șarpe și Chicianu, pe par
cursul întregului 
gazdele au jucat, 
cu picioarele împleticite. 
E drept că atacurile gaz
delor au fost mai frecven
te, că au șutat de mai 
multe ori balonul spre 
poarta lui Rusu, reușind în 
final să marcheze de două 
ori. Bunăoară la o deschi
dere a lui Zlate, chiar în 
minutul 3, mingea se 
plimba prin fața porții 
oaspeților ajungînd la 
Voicu. care face un pas în 
careul mic, introdueînd-o 
în plasă, și... 1—0. Ieșite în 
continuare la atac, gazdele 
obțin o lovitură liberă, în 
min. 16, lingă fanionul de 
corner, de unde Topor îl 
deschide pe Constantin 
pătruns în fața porții, dar 
acesta alunecă și cade ra- 
tînd una din cele mai cla
re ocazii. Minerii, deși con-

Gazdele au uitat formula succesului
MINERUL ANINOASA 

— METALUL AIUD 1—1 
(0—0). Evoluând neconvin
gător și în cea de a IV-a 
etapă, echipa din Aninoasa 
a mai pierdut un punct 
prețios pe teren propriu 
rămînind în continuare pe 
ultima poziție a clasamen
tului seriei a IX-a. Jocul 
în sine a fost de o factu
ră modestă, apărarea ime
diată Bogheanu — Sătmă- 
reanu, Dobrescu, Pocșan, 
Alecu a Jucat sub valoa

re Unia mediană — Tudor, 
Bâlosu (Radu), Arhip (Du. 
mitraș), cea care dădea

din nou oaspeții înscriu 
prin Petrovan. De aici în-, 

' colo oaspeții pun stăpîni- 
re pe joc masând în pro
pria jumătate de teren e- 
ehipa gazdă. La un atac 
frumos Petrovan îl deschi
de pe Ioana, acesta dri
blează toată apărarea ad
versă și înscrie.

In crezuți de cele trei go
luri înscrise, jucătorii oas
peți neglijează cîteVa mi
nute apărarea și Diacon u 
de la gazde înscrie golul 
de onoare. Pînă la sfîrși- 
tul meciului mai notăm 
minutele 80, 87, 89 care a- 
pai'țin tot oaspeților și 
partida se încheie cu re
zultatul de 3—1 în favoa
rea reprezentativei șofe
rilor. '.'

Vasile BELDIE

Divizia O 

al 
în

de 
în
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continuu spre poarta oas
peților. La o fază fierbin
te Topor reușește o fru
moasă pătrundere pe lingă 
fundașul de margine, cen
trează spre Iacov care sa- ■ 
re frumos, lovește mingea 
cu capul, însă balonul tre- 

i ce cu puțin peste poartă.
Până la încheierea partidei, 
se practică in continuare 
un joc îneîlciț și presărat 
cu durități Gazdele n-au 
avut combinații bine Con
cepute și gîndite, iar ata
cantul Zlate a fost un îna
intaș rătăcitor ce și-a fo
losit atît de puțin buna sa 
detentă. A arbitrat bine ia 
centru Gh. Cimpeanu aju
tat de I. Magda (ambii din 
Timișoara) și N. Lăpădat 
(Nădrag).

Minerul — Ști i. n ț fi 
Vulcan : Olteanu — Szabo, 
Căluți, Haiduc, Chițae, . 
Postelnicu, VoiQU, Chiri
țoiu (Frățilă), Constantin 
(Iacov). Zlate, Topor,

Text și loto, 
loan BAl.OI

9

minute a apărut rareori 
evidentă conlucrarea din
tre compartimente, respec
tiv participarea globală ia 
toate situațiile ivite pe 
câmpul de joc prin urmare 
avantajul terenului pro
priu nu a putut fi fructifi
cat nici de . această dată. 
Minerul Aninoasa cuprin
de jucători cu experiență 
divizionară. Fiecare com
ponent al lotului trebuie 
insă să înțeleagă scopuri
le, sarcinile și mijloacele 
de realizare in egală mă
sură atît a), obiectivelor i- 
mediate specifice fiecărei 
etape a turului c;ît și a ce. 

. lor legate de întregul cam.
pionat. Inimoșii suporteri 
din Aninoasa speră ea 
favorilii lor să găsească 
eît maj eurind formula 
succesului, furnizînd par
tide interesante la capă
tul cărora să le ofere sa
tisfacția victoriei.-,:

Teodor TRIFA

Germania) — eu cite 3 
puncte.

In runda ța. 5-a, Eleo
nora Gogî'ea a învins-o 
pe .Judita Kantor. tor 
partidele Haiina Ereîiska 
— Tunde Cșonkics, Tati
ana I.emaciko — Tereza 
Stadler, Marta Grosch — 
Dana Nuțu-Terescenco 
și Petra Feustel —• Ger
trude BauiTistark s-au 
terminat reiniză
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Vizita oficială de prietenie 
in țara noastră a președintelui 

Republicii Federale Nigeria

r

FILME

Ceremonia sosirii
ft/rmo-t <ln pop. 11

A avut loc ceremonia 
primirii înaltului oaspete.

Uh grup de pionieri re. 
mâni șl copii ai membri
lor Ambasadei Nigeriei la 
București au oferit buche
te de flori celor doi 
ședinți.

Gel doi președinți 
primit apoi defilarea 
zii de onoare.

Numeroși bucureșteni 
yeniți la aeroport. pre-

pre-

au 
găr.

cum și studenți nigerieni 
aflați în România au fă- 
GUt e caldă primire înal
tului oaspete. Conducăto. 
rii de stat, ai celor două 
țărr au fost ovaționați în
delung

In aplauzele șl uralele 
celor prezenți, Cei doi pre. 
ședinți au părăsit aero
portul. îndreptîndu-se in
tr-o mașină escortată de 
motocicliști, spre reședin
ța rezervată înaltului oas
pete.

luminarea unor
Președintele Republicii 

Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
înminat, luni, în cadrul u_ 
nei ceremonii care a avut 
■loc la Palatul Consiliului 
de Stat Oi-dinul „Steaua

Republicii Socialiste Româ
nia" clasa I — cu eșarfă 
— președintelui Republicii 
Federale Nigeria, Alhaji 
Shehu Shagari, ca simbol 
al prieteniei și colaborării

:i

Vlzită protocolară
Președintele Republicii 

Federale Nigeria, Alhaji 
Shehu Shagari, a făcut, 
luni după-amiază, o vizită 
protocolară președintelui 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae

Dineu
Președintele Republicii 

Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a 
oferit, luni, un dineu ofi
cial în onoarea președin
telui Republicii Federale 
Nigeria. Alhaji Shehu Sha
gari

Ceaușescu, la Palatul Con
siliului de Stat.

întrevederea a decurs 
într-o atmosferă cordială, 
in spiritul prieteniei și 
stimei reciproce ce carac
terizează relațiile dintre 
țările și popoarele noastre.

oficial
- In timpul dineului, care 
s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prieteneas
că, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Alhaji Shehu 
Shagari au rostit toasturi.

I

I
I

fi

înalte distincții
dintre popoarele român și 
nigerian.

In cadrul aceleiași ce
remonii. președintele Al
haji Shehu Shagari a în
minat președintelui Nicolae 
Ceaușescu. în semn de 
deosebită prețuire, cea mai

înaltă distincție nigeriană 
— „Mare Comandor al 
Ordinului Republicii Fede- 
derale Nigeria", împreună 
cu cele mai bune urări din 
partea guvernului și popo
rului nigerian.

Ședința Consiliului Militar 
pentru Salvare Națională din Poionia

VARȘOVIA 13 • (Ager
pres). — La Varșovia a a- 
vut loc ședința Consiliu
lui Militar pentru Salvare 
Națională prezidată de 
general de armată Woj
ciech Jaruzelski, în cursul 
căreia \ au fost examinate 
aprecierile, concluziile și 
propunerile decurgînd din 
ședințele speciale ale co
mitetelor voievodale pen

tru apărare 'desfășurate în 
a doua jumătate a lunii 
august. S-a subliniat — re
latează agenția PA..P. — 
că eforturile din -ultima 
vreme, ca și activitatea 
mai eficientă contribuie la 
întărirea ordinii publice, la 
perfecționarea muncii ve
rigilor administrative și de 
conducere, la diminuarea

unor greutăți care împovă
rează populația. Activita
tea în această direcție. — 
s-a menționat — trebuie 
continuată hotărît și con
secvent. S-au făcut o se
rie de propuneri unor or
gane de stat poloneze în 
vederea acțiunilor ce tre
buie întreprinse — arată 
agenția P.A.P.

I
I
I
I
I
I

PETROȘANI — 7 No
iembrie s Trandafirul gal. 
ben ; Unirea i Un prie
ten pierdut.

PETRILA : Un echipaj 
pentru Singapore.

LONEA ; Bronco Billy
ANINOASA: Olimpia

da ’40.
VULCAN — LuceafS- 

rul: Oglinda spartă.
LUPENI — Cultural t 

Cununa patriei.
URICANI i Pietonii ae

rului.

11.00 Telex,
11,05

11,50
12,15

TV

12,35 Eroi îndrăgiți din 
literatura pentru co
pil.

16,0’0 Telex.
16,05 Profiluri școlare.
16,30 Clubul tineretului.
17,15 Anunțuri și muzi

că.
.17,25 Cartea social-poli- 

tică.
17,50 1001 de seri.
18.00 închiderea 

gramului.
20,00 Telejurnal,
20,25 Actualitatea 

mică.
20,45 Dialogul faptelor. 

In întîmpinarea a. 
legerilor de depu- 
tați în consiliile 
populare.

21,00 Teatru TV ; „Pro- 
■ fesoara" de Natașa 

Tanska.
22,05 Pagini muzicale de 

mare popularitate 
din muzica româ
nească.

22,20 Telejurnal.

I 
I
I

pro-

econo-

Roman — foileton 
„Pastorala ’43** ui 
timul episod.
Armonii camerale. 
Cadran mondial.

Raiduri ale 
aviației israeliene 

BEIRUT 13 (Agerpres). 
Aviația militară israelia- 
nă a întreprins luni, timp 
de opt ore, raiduri împo
triva pozițiilor siriene din 
cadrul Forței Arabe de 
Descurajare și a celor pa
lestiniene din cimpia cen
trală Bekaa, a anunțat, po
trivit agenției France Bres
se, postul de radio oficial 
libanez. In cursul acestor 
raiduri au fost ucise sau 
rănite aproximativ 50 de 
persoane, a arătat postul 
de radio. Forțele israelie
ne au întrerupt, totodată, 
circulația pe șoseaua Bei
rut — Damasc între loca
litățile Rouweyssat și So- 
far.

!
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WUf’C
TAIFUNUL „TRVING", 

care s-a abătut săptămîna 
trecută asupra Filipinelor. 
a provocat moartea a 40 
persoane și a lăsat fără 
locuințe 60 000. Un număr 
mare de locuitori din 15 
provincii din centrul țării 
au fost declarați dispăruți 
Pagubele au fost evaluate 
la cîteva milioane dolari.

RECONSTRUIREA SEC
TORULUI DE VEST AL 
BEIRUTULUI va costă a- 
proximativ 27 miliarde de 
dolari, a indicat Mohamed 
Attalah. președintele Con
siliului libanez al dezvol
tării și construcției.

Pe de altă parte, Samir 
Sambar, purtătorul de cu- 
vînt al Biroului O.N.U. din 
Beirut, a arătat că, în în
tregul Liban, 750 000 de 
persoane au suferit preju
dicii ca urmare a acțiuni
lor militare israeliene.

PREZIDIUL PARTIDU
LUI SOCIAL DEMOCRAT 
din R.F. Germania s-a în
trunit, luni, lă Bonn, sub 
conducerea lui Willy 
Brandt, președintele parti
dului, pentru a examina 
situația politică generată 
—după cum scrie agenția 
D.P.A. — de „criza tot mai 
acută din coaliția P.S.D.— 
P.L.D.“, precum și docu
mentul prezentat der minis
trul federal al economiei, 
cuprinzînd propuneri de 
măsuri de redresare eco
nomică

Convorbiri 
est-vest germane

BERLIN 13 (Agerpres). 
— Agenția A.D.N. infor
mează că Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D. 
Germane, l-a primit, luni, 
pe Hans-Juergen Wis- 
chnewski, ministru de stat 
la cancelaria federală a 
R.F.G., care se află la1 
Berlin pentru inaugurarea 
unei expoziții. In cadrul 
convorbirii, precizează 
A.D.N., E. Honecker a e- 
vidențiat. marea responsa
bilitate a statelor europe
ne, între care R.D.G, șl 
R.F.G., pentru asigurarea 
păcii și securității,

In aceeași zi, Hans- 
Juergen Wischnewski a 
fost primit .de Gunter Mit. 
tag, . membru al Biroului 
Politic, seqretar al C.C. ăl 
P.S.U.G,, cu care a avut 
o convorbire.

Combinatul minier 
Valea Jiului

Sectorul central de mecanizare Cîmpu lui Neag

încadrează

- doi primitori distribuitori

- buldozeriști

- excavatoriști

- mecanici întreținere utilaje construcții

- sudori

- electricieni auto

- muncitori necalificati în vederea caii-
ficării în meseria de mecanic utilaje. F

încadrarea se face conform Legii 57/1974.

Pe. soanele interesate se pot adresa la se
diu! sectorului din Cariera Cîmpu lui Neag.
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Mica publicitate

Calendar s
14 septembrie :

— La Roma începe Sesiunea de toamnă a Uniu
nii Interparlamentare (14—25 IX);

— Se deschide Tîrgul internațional de la Za
greb (14—22 IX);

— Vizita oficială a președintelui filipinez, Fer
dinand Marcos, in S.U.A.
15 septembrie :

— Vizita oficială de prietenie în R.S Cehoslova
că a primului ministru al guvernului român, Cons
tantin Dăscăleșcu (15—17 IX) ;

— Ziua independenței Republicii. Costa Rica ; săr
bătoarea națională ;

— Primul ministru al Portugaliei, Francisco Pin
to Balsemao, începe, o vizită oficială în Republica 
Irlanda ;

— La Zagreb are loc a X-a masă rotundă a țări
lor în curs de dezvoltare, organizată de Institutul 
pentru țările în curs de dezvoltare din Zagreb 
(15—17 IX) ;

— Se deschide Tirgul international de la Brno 
(15—22 IX) 5

— Ziua națională a Republicii Nicaragua.
16 septembrie :

— Sărbătoarea națională a Statelor Unite Mexi
cane (proclamarea independenței) ;

ăptămînal
— Proclamarea independenței statului Papua 

Noua'—■ Guinee (zi națională);
— începe turneul premierului britanic Margaret 

Thatcher in R.P. Chineză și Japonia (16—19 IX).
17 septembrie :

— In . Angola se marchează 
și făuritorului națiunii" (în

„Ziua eroului național 
memoria lui Agpstinho 

Neto, președinte ai M.P.L.A. — Partidul Muncii, pre
ședinte al Republicii) (n 17 IX 1922 ; na. 10 IX 1979) 
(00 de ani) ;

— începe Congresul internațional pe tema „Me- 
diterana — mare a păcii: cooperare și dezvoltare" 
(Bari — Italia) ;

— In Insulele Capului Verde are loc reuniunea 
pregătitoare (la nivel ministerial) a întîlnirii la 
nivel înalt a țărilor de limbă portugheză din Afri
ca (17—20 IX) ;

— Se deschide Tîrgul international de ia Buda
pesta (17—26 IX).
19 septembrie ;

— A fost creat Partidul African al Independenței 
din Guineea — Bissau și Insulele Capului Verde — 
PA1GC (1956) ;

— Alegeri parlamentare în Suedia.

(Agerpres)
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PIERDUT libret de eco- ’ 
nomii . seria 649 203 12811, 
eliberat de filiala Petro
șani a CEC pe numele 
Tașcău Didina. II declar, 
nul. (1062)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Man 
Andrei, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(1065)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Goan
ga Glcu, eliberată de 
A.U.T.L. Petroșani. O de
clar nulă (1067)

ANUNȚ DE

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gui- 
cin Marian, eliberată de 
I.M. Petrila. O declar nu
lă. (1068)

PIEIlpUT carte tehnică 
motocicletă „Biamka" 
(Viatca) adresați telefon 
42179 între, orele 7—20. Re- 
compensa. (1069).

PIERDUT cal roșu cu 
coama de ambele părți, cu 
pată albă*» pe piciorul 
drept. Adresați Ciudin Lu
dovic, Dîlja Mare 27 A. 
Găsitorului recompensă. 
(1070)

FAMILIE

FAMILIA Nic-ța mulțumește tuturor celor care 
au fost alături la greaua pierdere pricinuită de dis
pariția celui care a fost un bun fiu, un soț model, un 
tată iubitor și bun frate

NICȘA ADAM IOAN
Amintirea lui o vom păstra veșnic vie în inimile 

noastre. (1071)
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