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Sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, joi, 7 octombrie, 
au început lucrările plenarei Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român.

Participanții au păstrat un moment de 
reculegere în mem°ria tovarășei Aurelia 
Dăniiă, membru al C.C. al P.C.R., care 
a încetat din viață în perioada ce a 
trecut de Ia ultima plenară.

La propunerea Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., plenara a adop
tat în unanimitate următoarea ordine 
de zi:

1. Proiectul Planului național unic de
dezvoltare economico-socială a Republi. 
cii Socialiste România pe anul 1983. _

2. Proiectai Planului de dezvoltare a dactori șefi ai presei centrale, care nu 
, agricultorii și industriei alimentare pe sînt membri ai C.C. al P.C.R.

■ In cadrul dezbaterilor din prima zi a 
lucrărilor plenarei, au luat cuvîntul to. 
varășii: Paraschiv Benescu, Ion Stoian, 
Ferdinand Nagy, Ion Lăzărescu, Vasile 
Carolică, Radu Bălan, Gheorghe Vlad, 
Gheorghe Tănase, Neculai Agachi, lia- 

i, Zamfir Stancu, Cons- 
în compiex "a lucrărilor deîmbunâtățîri tantin Savu, Ion Albulețu, Gheorghe 
funciare. Caranfil, Alexandru Czege, Cornel Pa-

5. Proiectul de Lege privind pârtiei- coste, Gheorghe Dinu, Diamanta Lau- 
parea, cu părți sociale, a oamenilor doniu, Ion Teșu, Maria Ghițulică. 
muncii din unitățile economice' de stat Lucrările plenarei continuă.

la constituirea fondului de dezvoltare e_ 
conomlcă.

6. Propuneri privind convocarea Con? 
ferinței Naționale a Partidului Comu
nist Român. ■

7. Propuneri privind reorganizarea 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale a României.

8. Unele probleme organizatorice.
La lucrările plenarei participă, ea in

vitați, primi secretari pi comitetelor ju
dețene de partid, miniștri și conducă
tori ai unor instituții centrale, șefi și 
adjuncți de șefi de secție la C.C. ai 
P.C.R., vicepreședinți ai Comitetului de 
Stat al Planificării, adjuncți ai minis
trului agriculturii și industriei alimen
tare. precum și cadre de conducere ale 
organizațiilor de masă și obștești, re-

anul 1983.
3. Prb*#a*nul privind înfăptuirea mă. 

surilor de autoconducere și autoaprovi. 
zionare în vederea asigurării unei bune 
aprovizionări a populației cu produse a- 
groalimentare și bunuri industriale de 
consum pe trimestrul IV 1982 și semes, 
țrul I 1983.

L Programul unitar privind realizarea rala,nbi® Alexa,
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La solicitarea redacției, conducători ai întreprinderilor miniere 
directori, ingineri șefi, președinți ai c.o.m. sau ai comitetelor de sindicat 
— răspund Ia întrebările :

1. Care sînt cauzele care au 
determinat nerealizarea sarci
nilor de plan pe acest an ?

2. Cu ce rezultate veți înche-

ia ultimul trimestru? ’
3. Ce măsuri întreprindeți 

pentru realizarea planului din 
primele zile ale lui 1983?

Azi, răspunde ing. GRIGORE GRĂJDAN, inginerul șef al minei Petriia

„Avem nevoie de încă 314 oameni 
calificați, și nu oricum..?1

1. Nu realizăm în aba
taje de Ia. 60 de posturi 
in sus. Dacă luăm în cal
cul numai aceste 60 de 
posturi, dacă le aveam ar 
fi. trebuit să dăm 
Pe lingă această 
problemă am mai 
alte necazuri. Spre

plus, 
mare 

avut și 
.. . exem

plu, necunfirmarea re
zervelor de cărbune în 
blocul IV . a dus la pier
derea unui sector întreg.

: Intre orizonturile 0 și 50 
dispar 4 numere de aba

taj datorită tectonicii. Șîiit 
mult întîrziate lucrările 
de deschidere din blocU-

_____________________

Formația de lucru 
condusă de minerul Pe
tru' Bordei din cadrul 
sectorului VI de la I.M. 
Vulcan.
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Un bogat 
sfîrșit de 
săptămînă

In încheierea, celei de 
a doua săptămîni a fes
tivalului „Sarniiș ’82“ 
sînt programate intere
sante manifestări cultu. 
ral-educaive și artisti
ce.
• La Vulcan, Lupeni 

și Uricani au Ioc astăzi 
șezători literare ale ce
naclurilor, în cadrul că
rora poeții și prozatorii 
localj vor citi din crea
țiile lor.
• Mîine, la cluburile 

din Petriia, Lupeni și 
Vulcan, ca și la Casa de 
cultură din Uricani, în- 
mănunchiate în „Amfi
teatrul artelor", se des
fășoară dezbateri sub 
genericul „Artă și uma
nism".
• Căminele culturale 

din Bănița și Iscroni 
vor fi gazde ale colocvî-

loan LASCU
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Pe șantiere lipsesc uneori bețoanele, 
dar ceea ce lipsește este... 

buna organizare a
Liyezeni, pe șantiere s-a 
simțit adeseori' lipsa be
toanelor, iar unele lucrări 
n-au putut fi predate, la 
timp beneficiarului. In a- 
celași timp însă, stația de 
la Vulcan care aparține tot 
S.U.T. Livezeni a funcțio
nat din plin. Dar, parado.

La stația de prepararea 
betoanelor de la S.U.T. Li. 
vezeni se primesc zilnic 
comenzi care depășesc ca
pacitatea de producție. Un 
calcul sumar făcut la fa
ța locului împreună 
maistrul Petru Găvan, șe
ful stației, a 
dență că in 
medie zilnic 
sînt făcute 
comenzi pen
tru 280 mc. în 
timp ce capa
citatea medie . . . ,
a betoanelor în stație este și-a realizat nici 
de 250 mc. Ce se întîni- 
plă în această situație ? De 
regulă,' după 
indicațiile
S.U.T., în situația 
comenzile nu pot fi ono
rate, solicitările construc
torilor sînt îndrumate că
tre stația de preparare a 
betoanelor din Vulcan.

In ultimele două luni, 
datorită unor defecțiuni la 
cele două instalații de pre
parare a betoanelor din

cu

pus in evi-

de preparare

cum sînt 
conducerii

cînd

xal, stația din Vulcan nu 
’ i măcar 

planul propriu de produc
ție, In luna septembrie, 
bunăoară, după cum am 
aflat din analiza comenzi
lor, stația din Vulcan a 
livrat eu aproape 700 mc 
mai puține betoane, 
de capacitatea lunară 
preparare. întreruperi 
producție nu au fost, 
o singură excepție de cîte. 
va ore pe la mijlocul lunii 
septembrie. De ce nu și-a

* ■ • : «In pagina a 3-a

lucrului I

față 
de 
de 
Cu

■ făcut stația planul lunar ? 
Din lipsă de comenzi !

Să vedem insă ce se des
prinde la o privire atentă, 
din urmărirea comenzilor, 
la această stație în prime
le zile ale lunii octombrie. 
Față de 220—230 mc be
toane și mortare cit are 

.capacitate zil- 
nteă stația din 
octombrie13'^ 
fost primi
te comenzi 

pentru 142 mc. Dar, din 
totalul comenzilor s-au o- 
ncrat, 111 mc de betoane 
și mortare. Sîmbătă, 2 oc- 
ombrie au fost comandate 
42 mc betoane și mortare 
și doar 30 mc au"fost li
vrate. In ziua de 4 octom
brie, comanda a fost de 
78 mc, iar livrarea de 62 
mc Este de reținut faptul 
că aproape zilnic propriile 
comenzi pentru bețoanele 
necesare a doua zi, la li
vrare... sînt refuzate pe 
șantiere ! Iar situația
ceasta se întîlnește la am
bele stații ale S.U.T. (Li- 
vezeni și Vulcan). Bunăoa-

Viorel STRAUȚ

a-

(Continuare în pag. a 2-a)

rile I și II, întîrziere de prevederile de plan 
aproximativ 10 ani și pe 
care va trebui „să o re
cuperăm pînă în anul vi
itor, De asemenea, ne-am 
mai confruntat cu indis-

■ ciplina unora, care fie că 
faci numeroase absențe 
nemotivăte. fie că nu r*s_

■ pectă programul de lu-
■ cru, Și. bineînțeles, fluc

tuația rămîne încă xi. pfo- - 
blemă nerezolvată. •

2. Luna octombffe o 
vom încheia cu un mi
nus de, 5000 de tone.

— Dar în aceste zile 
ați dat producție peste

Și 
pare un demaraj bun în 
noul trimestru.

■ — Chiar și în aceste
condiții vom rămîne sub 
plan pentru că nu stăpî- 
nim încă efectivele.

— In ce sens nu Ie stă. 
pîniți ?

— Nu avem efective 
suficiente pentru realiza
rea integraiă a■ pre ve-.leri 
lor de plan. Prin măsuri-

Interviu realizat de 
Dorin GHEȚA

s al

fConiiniiart în pag a 2-a/

Echipa de constructori condusă de Constantin 
Ion, lucrează la montarea panourilor prefabricate la 
unul din blocurile de pe șantierul construcțiilor de 
locuințe din Vulcan.

Ti nărui colectiv 
întreprinderii de trico. 
faje din Petroșani a retu 
șit <■;) într-un timp re-: 
lativ scurt să se facă 
cunoscut și recunoscut 
atît în țară cît și oeste 
hotare prin varietatea și - 
calitatea produselor e- 
xecutate. De la începu
tul anului și pînă în
prezent a expediat la
export în S.U.A., Cana
da, R.F.G., U.R.S.S.,
Cehoslovacia și R.D.G. 
peste 200 000 bucăți tri.

cotaje. Astfel, la zi, pro
ducția întreprinderii 
planificată ta export 
a fost realizată în pro. 
porție de 120 la suită. 
Dintre muncitoarele e- 
vldențiate la realiza
rea producției la export 
se remarcă : Sava Ele
na, Maricica Buică, Eli. 
sabeta Crișan, Cazan 
Domnica, Chelaru Ele
na. Maria Costică, Ma
ria Pondracz, Eliza Ko
vacs, Maria Băncilă, A_ 

Szatrnari, . Ținea 
și altele.

Foto: Șt. NEMECSEK



Un exemplu 
de dăruire
Mai erau citeva zile 

pînă la începerea școlii. , 
Cu toate eforturile, școala | i

I 
H 
I 
I

din Sricani, din cartierul 
„Bucura" nu putea primi 
elevii din- cauza unor lu
crări care trebuiau ter
minate. ' ■

Au venit atunci la fa
ța locului toți factorii răs
punzători de 
blemă. De 
popular, de 
râtul școlar, 
tructor.

— Trebuie să mobilizăm 
toate forțele ! și-au dat 
cu părerea majoritatea.

-—Consider că nu pu
tem neglija părinții co-
viiiiiiiiiui/riînmiiiiiiiiin

însemnare

această pro- 
la consiliul 

la inspecto- 
de la cons-.
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ca 
că

ci

aba- 
și II

1

HiiiiiHiUHiiiiiuiiiiimiii.

piilor, care trebuie să ne 
ajute intr-o asemenea si
tuație. ■ ' '

Directorul școlii, Gheor
ghe Fluiraș, a trimis vor. 
bă la cîțiva, aceștia au 
anunțat pe alții și în ci- 
teva ceasuri s-a transmis 
vestea în tot cartierul. -

Acțiunea s-a stabilit 
pentru a doua zi. De a- 
bia se iviseră zorile și la 
școală era un du-te-vino 
continuu. Unii săpau, alții 
aranjau mobilierul, cură
țau geamurile și coridoa. 
rele. Toți erau cu unelte, 
mături și cu... un elan 
de nedescris munceau ca 
și cum ar fi fost casa lor.

— Păi cum să nu mun
cim?! s-a mirat un pă
rinte cînd a fost întrebat. 
Nu-i casa copiilor noștri 7

Casa copiilor lor. „Nici 
prima, nici a doua”, cum 
tie spunea cineva. Pentru 
că în școală copiii învață, 
sînt educați ca și acasă.

în ziua deschiderii a- 
nului școlar, care a coin' 
cis cu inaugurarea ei, 
școala arăta ca o oglindă. 
Părinții erau mîndri de i 
ceea ce săvîrșiseră, mai | 
ales cînd cineva din pre- I 
zidiu spunea că la ora I 
actuală este cea mai fru- I 
moașă școală din munici- I 
piu. I

Val. URICANEANU

I 
I

I 
I
I
I

le întreprinse am redis
tribuit, am trimis spre 
fronturile de lucru pro
ductive 34 de oameni. 
Dar cu ei nu realizăm 
prevederile de plan. De 
fapt singura problemă 
care ne va crea dificul
tăți rămîne problema e- 
fectivelor. Linie de front 
avem, cum de altfel a- 
vem și materialele nece
sare. Neajunsuri mai în. 
tîmpinăm în ceea ce pri
vește asigurare^ pieselor 
de schimb. Revenind la 
efective, trebuie să vă 
«pun că în urma, unui 
studiu întocmit și 'înain
tat și combinatului, re
iese că mai avem nevoie 
de încă 314 posturi. Cu 
acestea s-ar rezolva pla
sarea optimă a tuturor 
locurilor de muncă și a

Avem nevoie de încă 314 oameni 
calificați, și nu oricum.

tru a ne realiza sarcinile 
de plan, este nevoie 
acești oameni să fie 
lificați, și nu oricum 
bine - calificați.

— Ne-ați spus doar cum 
veți încheia luna octom
brie..... ■ Ș'T-:■■■'■"'"r:

— Și în celelalte luni 
tot cu cîte 5 000 de tone 
vom rămîne sub preve
derile de plan.

3. Printre măsurile în
treprinse sau pe care le 
vom întreprinde în con
tinuare amintesc: deschi. ■ 
derea și pregătirea stra
tului 3 în blocurile I, II, 
III și IV ; Vom pregăti 
straiele subțiri în blocul 
II ; Vom finaliza lucrări
le la puțul orb nr. 15, din 
care vom deschide blo
cul II pe două orizonturi; 
vom finaliza tavanul de 
rezistență în blocurile 0, 

-___ , I și II, dai- pentru aceas-
personalului de regie. A- ta ne-ar trebui 120 
cum deservirea o facem 
cu oamenii brigăzii.

grinzi pe zi.
________ _ ___ — Aceste grinzi le

— Și aveți șanse să re. veți prinse în planul 
zolvați problema acestor 
314 posturi ?

— Cu sprijin din afara 
întreprinderii, da. Insă 
vreau să precizez că pen-

de

a- 
de

aprovizionare 7
— 6 parte sînt. Dar 

primit și sperăm că vom 
mai primi. De fapt am 
terminat tavanul de re-

Pe șantiere lipsesc 
uneori betoanele

(Urmare din pag. î)

ră la 1 octombrie, șan
tierul 1 Petroșani al T.C.H. 
a refuzat 17 mc de betoa- 

' ne, iar a doua zi 40 mc.
Confruntați cu astfel de 

„refuzuri", conducătorii au
to cere transportă betoane 
«lnt nevoiți să „pribegeas
că" pe la șantiere în cău
tarea constructorilor care 
au nevoie de betoane.

De ce se refuză propri
ile comenzi ? Cerem expli
cații de la tovarășul Mi
ron Horga, inginer șef al 
șantierului 1 Petroșani ca
re ne-a spus : „în ziua de 
1 octombrie am refuzat co
manda de B 200 pentru 
blocul 69, pentru că s-a 
defectat macaraua". Nu 
putem, afla, retroactiv, ce 
s-a mai întîmplat cu alte 
cantități de betoane refu
zate la alte puncte de lucru.

„Uneori, ne-a relatat sing. 
Alexandru Mariș, șeful sta

VERNISAJ
La spitalul municipal 

din Petroșani are loc mîi_ 
ne (ora 11) vernisajul ex
poziției „Virisuri" de u- 
mor grafic pe teme me
dicale. Această expoziție 
— la care sînt prezenta
te lucrări realizate de
cei mai cunoscuți carica. lea Jiului.

turiști din țară —, repre
zintă primul salon medical 
de caricatură, inițiativă 
remarcabilă care se îns
crie în. sfera cuprinză
toare a manifestărilor 
cultural-educative din Va_

Duminică, 10 octombrie
8,00 Teleșcoălă,
8.30 Almanahul familiei 
9,OU De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii. 

10,00 Viața satului. 
11,45 Lumea copiilor. 
13,00 Album duminical. 
14,00 Desene animate. 
17,00 Steaua fără nume.

Spectacol-concurs.
18,25 Sofia — arc peste

.ii'mp.i-I'-'"’'1 iȘ 1
18.40 Micul ecran pentru 

''S eeivmici.i; '
19,00 Telejurnal.
19,25 Călătorie prin țara 

mea.
19.50 Uîntarea României.
20.40 Film artistic. Intre 

noi părinții. Premie, 
ră TV. Coproducție 
italo-franceză.

22,20 Telejurnal, 
1'2,30 Studioul muzica'!.

Luni, 11 octombrie
15,00 Telex. 
15,05 Emisiune în limba 

maghiară.
17.50 1001 de seri.

am

.zistență la cîte trei 
taje fn sectoarele I 
și îl vom face la alte trei 
abataje la sectorul III. 
Prin aceste tavane de re. 
zistență vom spori pro- 
ductivitățile în abataje, 
vitezele de avansare, si
guranța în exploatare și,, 
bineînțeles, ele vor con
duce la creșterea produc
ției de cărbune. Ne vom 
strădui în continuare să 
avem permanent în fuinc- J 
țiune trei cortlPl€Xe me- 1 
canizaie și unul în rota-’ 
ție. ț; <

— Veți realiza sarcinile J 
de plan încă din prime- ; 
le zile ale anului 1983 ? > 

, — Să vedem-ce plan î 
vom avea pentru anul vi. > 
itor. ' ' <

— Prin urmare, nu pu_ | 
teți aproxima cu trei luni | 
înainte ?

— Nu 1 /
P.S. Pentru că proble

ma efectivelor, a insufi
cienței acestora s-a ridi
cat destul de des în dis
cuția purtată vom pre
zenta în numărul viitor al 
ziarului nostru care este 
situația reală a acestor 
efective la mina Petrila.

i
*

sovietica în vizita 
în Valea Jiului

bevka, muncitoare la Fa
brica de confecții „8 Mar
tie* din Arsiomovsk, de
putată în Sovietul Suprem 
al R.S.S. Ucrăiniene, Via. ■ 
dimir MihailoVici Lapatu. 
hin, directorul : minei de 

__ ,_____ _ __ _______ cărbuni Kuibîșevskoe, pre
vail, membru supleant al ședințele Comitetului re.

Ă gional al Asociației de
prietenie sovieto-române.. 

Oaspeții sovietici au 
fost primiți la secreta
riatul Comitetului muni.

al P.C.R.,

Ir) cadrul relațiilor prie
tenești stabilite între ju
dețul Hunedoara și re
giunea Donețk din "Uniu
nea Sovietică, ieri a vi
zitat Valea Jiului o dele
gație de partid alcătuită 
din Nikolai Gurievici Ko-

C.C. al P.C. Ucrainian, 
secretar al Comitetului re
gional de partid Donețk, 
conducătorul delegației, 
Vladimir Romanovici Er_ 
mos, prim-secretar al Co. . cipal Petroșani 
mitetuluf raional Volno- după care au vizitat uni- 

, i economice și orașe 
din Valea .liuiui.

vahsk al P.C. Ucrainian, tăți 
Valentina Pavlovna

ției de preparare a betoa- 
nelor din Vulcan, vin de 
pe șantiere maiștri și ne 
informează că au renunțat 
la comenzile pentru betoa
ne fiindcă, zic ei, le lip
sesc zidarii sau dulgherii. 
Adeseori comenzile se în
curcă. Formele de livrare 
sînt făcute pentru puncte 
de lucru cate au lansat 
comenzile, dar acestea fiind 
refuzate, betoafiele ajung 
în cu totul altă parte*.

La ambele sații de pre
parare a betoanelor am 
constatat că nu se simte 
lipșa sortimentelor de agre
gate și nici a cimentului 
necesare zilnic pentru pre
parare și onorarea comen
zilor. In schimb în mod e_ 
vident, producția celor do
uă stații nu este corelată 
judicios. In timp ce la 
Livezeni comenzile priso
sesc zilnic, la Vulcan stația 
nu funcționează decît la 
jumătate din capacitate, 
din lipsă de comenzi. Con
comitent, pe șantiere, dato
rită lipsei de organizare a 
lucrului adeseori se cons
tată refuzuri de comenzi. 
Concluzia oare se desprin
de este clară : pe șantiere
le din Valea Jiului, dar și 
la S.U.T. Livezeni, nu lip
sesc numai betoanele și 
mortarele, ceea ce lipseș
te maj mult este buna or
ganizare a lucrului 1

■ ■■■■■■■■111 «■■■■■

Dublură pe linia de autobuz

Un bogat sfîrșit 
de săptămînă 
(Urmare din pag; I)

ilor de istorie pe tema 
„Meleagurile hunedore. 
ne — vatră a istoriei 
milenare a poporului 
nostru".
• Tot m’ine, >n foa

ierul Casei de cultură 
din Petroșani se verni
sează expoziția republi
cană de umor grafic 
„Cherchez Ia femme", 

leitmotiv în jurul căruia 
gravitează cea de a 
VII-a ediție a Salonu
lui de toamnă al umo
rului

• LA CASA PIONIE
RILOR din Petrila s-a 
deschis boul ân de învă. 
țămînt politico-educativ 
și tehnico-aplicativ. La 
cercurile de electronică, 
telegrafie, carturi, muzi
că și în cele patru clu
buri participă 900 de co
pii, pionieri și elevi din 
școlile orașului,
• SORTAREA CAR

TOFILOR. In baza unui

I F-
I ȘC<

l T<
18,00 închiderea programu

lui.
20,00 Telejurnal.
20,20 Orizont tehniep-ști- 

ințific.
21,00 A patriei cinstire. 

Moment poetic.
21,10 Teatru în serial. An- . 

ton Panii.
21,50 Telejurnal.
22,00 Tezaur folcloric.
22,30 închiderea progra

mului.

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea econc-

: mică.
20,35 Un vast program de 

activitate pplitico-i- 
deo logică.

20;55 Teatru TV. Chirița 
în provincie de Va- 
sile Alecsandri. Pre
mieră TV'

22,T0 Telejurnal.

20,35 Dialogul faptelor.
20,55 Film artistic. Al pa

trulea stol. Premieră 
TV. Producție a Ca
sei de filme Unu.

22,20 Telejurnal.

Joi, 14 octombrie
11,00 Telex. .
11,05 Profiluri școlare.

i ■ ■««•••■■•'«•■••••■«•••••■eaoi* ••■••■•••ai a

Dublură pe linia de autobuz
Venind în întîmpi- mineața, autobuzul—du. 

narea _ unei solicitări, blură pleacă din Lupeni 
la ora 6, iar_de la Buta 
la ora 7, 
pentru 
muncitorilor, 
zul de pe ruta Lupeni 
— Cîmpu lui Neag de la 
ora 17 își prelungește 
traseul pînă la Buta.

A. U. T. L. a 
cent 
blură
Buta, 
tarea 
tieri,
Buta și Cîmpu lui- Neag,de 
la Uric a ni și Lupeni. Di-

pus re. 
în circulație o du. 
pe ruta Lupeni — 
pentru transpor- 
muncitorilor fores. 

a elevilor din

După amiază 
transportarea 

autobu-

program întocmit de con
siliul popular al orașului 
Lupeni, sute de oameni 
ai muncii și elevi din lo
calitate participă in a- 
ceste zile la o amplă ac
țiune de sortare și însilo. 
zare a cartofilor. In ulti
mele zile au fost însiloza. 
te 350 tone de cartofi.
• EXCURSIE. Filiala 

din Petroșani a O.J.T. or
ganizează o excursie în 
R.P. Bulgaria, în a doua 
decadă a lunii noiembrie, 
înscrierile se fac pînă la 
12 octombrie la filiala 
O.J.T. de unde se pot

Solicita și informații su
plimentare, *
• ASTĂZI colectivul 

de mineri din sectorul IV 
al J.M. Petrila sărbăto
rește pe bunul lor ortac 
Gheorghe Gheorghe, ca
re, după 24 de ani de ac
tivitate neîntreruptă ia 
același sector, se pensio
nează. >

Rubrică realizată de j 
Tiberiu SPĂTARI) 1

■ n ■ ■ ® e

VO

18,00 închiderea progra-
0 0 o inului.

20,00 Telejurnal. :
20.25 Actualitatea econo-
oo ț :n:că. r :
20,40 Lume bogată, lume

săracă. Documentar.
21,00 Invitat în studiourile 

noastre.
21.25 Serial științific.
21.50 Telejurnal.
22,00 Meridianele cintecu- 

’ui.
Marți, 12 octombrie '

11,00 Telex.
11,05 Școala satului — 

școală pentru sat.
11,25 i'eatru în serial. An

ton Pann. Prima par
te.

12,05 Călătorie prin țara 
mea.

16,00 Telex.
16,05 Viața școlii.
16,30 Clubul tineretului.
17,15 Reportaj pe glob.
17,40 Festivalul național 

„Cîntarea României".
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului. .

PROGRAMUL Țy

Miercuri, 13 octombrie
16,00 Telex.
16,05 Școala contemporană.
16,25 Tragerea pronoexpres.
16,35 Viața culturală.
17,00 Universul femeilor.
17,50 1001 de seri.
1'8,00 închiderea progra- 

mului.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea economi, 

că.

11.25 Film serial. Lumini 
și umbre. Episodul

.Ș24. -.TȘt
12.25 Un vast program de 

activitate poiitico-j- 
deologîcă,

12,45 Ritm și melodie. Mu
zică ușoară.

16,00 Telex. ’ " ■
16,05 Profesiunile cincina

lului.
16.25 Stadion.
17,00 Studioul tineretului.

Vineri, 15 octombrie
15.00 Telex.
15,05 Colocvii pedagogice.
15,30 La volan.
15,45 Emisiune in limba 

germană.
17,40 Tragerea loto.
17,50 1001 de seri.
18.00 Închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20,20 Cadran mondial.
21,00 Film artistic. Ne-au 

furat fiica. Premieră 
pe țară. Producție a 
studiourilor america
ne.

21.50 Dezbateri cultt.fal®.
22.20 Telejurnal. -

Sîmbătă 16 octombrie
I. 1,00 Telex.
11,05 Film, artistic, Ne-au 

furat fiica.
II, 55 Cultivarea limbii și

literaturii române în 
școală.

12.20 Toamna muzicală clu
jeană (II).

13,00 La sfîrșit de ăptă- 
mină.

18,35 Săpțăaiîna politică.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal. Sport.
19,30 Aici unde luminile și 

au rădăcină.
19.50 Teleenciclopedia
20,25 Film serial. I umini 

și umbre. Eoisodul 
26.

21.20 Meridianele umorului 
și cîntecului.

22,10 Telejurnal.
22.20 De dor și de voie bu

nă. Romanțe și cîn- 
țece de petrecere.
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/ îndemn la simț gospodăresc
.iențelor repetate și finali
zate în aceste consecințe 
sînt — să nu vă surprin
dă, stimați cititori —, oa
meni ai lotului din Pe
troșani al Șantierului Si
biu din cadrul Trustului 
de construcții industriale 

tocmai zidari, 
mozaicari, instalatori etc. 

. veniți în Vale pentru a 
construi obiective industria-

Apartamentul nr. 30 din 
s-.'ara a doua a blocului 8, 
strada Venus din Petroșani, 
era cu numai 8 ani în ur
mă nou. „L-am primit în 
1974, eînd s-a dat blocul 
|n folosință — ne spunea 
Vasile loan Prața, miner 
la I.M. Aninoasa. A fost un Brașov, 
apartament bun, eu 4 ca
mere, dar, datorită locata
rilor de deasupra, care 
m-au inundat aproape în 
fiecare săptămînă, a deve
nit în prezent de nelocuit". 
Familia minerului Prața 
numără 7 membri, cinci 
copii și părinții. Avînd în 
vedere această situație, a- 
sigurarea unei locuințe co. 
respUnzătoare, constituie o locuințe,

’ ’ sa- pentru a dărîma, prin 
Moa
cele '
con- 
con.

i pțmplar municipal, 
•htttW'te -ajutăm să

locuiască garnitura de la 
chiuvetă pentru a opri a- 
pa care curgea continuu, 
pentru remedierea altor 
defecțiuni de la instalația 
sanitară, pentru a-și crea 
un cadru igienic de via
ță, cinci constructori se 
complăceau într-o dezordi
ne degradantă, cele patru 
camere ale apartamentului 
locuit de ei și colegii ple-

Pe tema îngrijirii 
spațiului locativ de stat

necesitate ce trebuie 
tisfăcută de urgență, 
că se vor confirma 
spuse de dumneata ■— 

"cluziona președintele 
sțliului .p< 
va tret 
primești un alt apartament. 
Vom analiza faptele pe te
ren". Comisia care s-a de
plasat imediat la blocul 
nr. 8 din strada Venus a 
constatat, din păcate, o 
concordanță deplină între 
afirmațiile locatarului și 
starea apartamentului 30. 
Pereții băii și ai unor ca
mere păstrau urmele șu
voaielor de apă pornite în 
repetate rînduri din apar
tamentul de deasupra. U- 
mezeala, tîmplăria „umfla
tă", mobilă descleiată, co
voare mucegăite, pereți în
negriți. După cum a eva
luat o comisie venită^ la 
fața locului pe urmele a- 
celeiași plângeri, a fost pro
dusă o pagubă de peste 
7 000 de lei. Autorii negli-

nicidecum 
..........   .. ne
glijență, ce au -zidit alții. - 

Intr-una din camerele a- 
partamentului de deasupra 
celui locuit de minerul Va- 
Sile loan Prață, marți, 14 
septembrie a.c., la ora 11,30, 
se aflau tinerii zidari Ni
colae Gruia, Victor Vlă- 
dăcel, Constantin Marina, 
Tudor Adam și Titu Si- 
clean. Iși așteptau colegii 
de echipă plecați de sîm- 

.............. i......pentru 
abia...

ca-

câți avînd șanse sigure să 
ajungă în scurt timp de 
nelocuit. Prin modul ' ne- 
glijent în care folosesc spa
țiile ce le-au fost puse la 
dispoziție, oamenii lotului 
au adus într-o stare pre
cară nu numai propriile 
locuințe, dar, după cum 
am văzut, au degradat și 
locuințele altor oameni, 
producîndu-le, atît acestora 
cit și fondului locativ de 
stat, biân obștesc, pagube în
semnate. Toate aceste pa
gube trebuie recuperate de 
la locatarii- neglijenți și 
de la cei care trebuiau să-i 
controleze și să oprească 
la timpul potrivit degra
darea spațiilor locuite de 
oamenii lotului. „Dacă gos
podarul lotului, Emil. Mi
hai, ne preda un aparta-

bâtă. Ii așteptau 
a-și relua lucrul 
miercuri. Dintr-o altă 
meră, de alături, goală, un 
aparat de radio, deschis la 
maximum și așezat pe fe. 
.reastră, răspîndea de- 

‘ cibelii spre urechile loca
tarilor apartamentelor ve
cine, dintre care, desigur, 
o parte veniți din schimbul ment pus la punct, dacă 
IV se odihneau și aveaii 
nevoie de liniște. Cei ce-1 
deschiseseră nu-1 ascultau. 
Deși nu lucrau de trei zile 
consecutiv au avut tot 
timpul să se spele, să în-

ne-ar dota cu echipamen
tul de cazare necesar — 
perne, cearșafuri etc. 
ne .spunea un tînăr zidar, 
am avea obligația să le 
păstrăm, dar așa.,.". Intr-a-

devăr, gospodarul Emil Mi
hai, conducerea lotului 
T.C. Ind. au obligația să 
asigure procurarea și apoi 
dotarea corespunzătoare a 
spațiilor de locuit pentru 
oamenii lotului și respec
tarea obligațiilor ce revin 
acestora. Neonorarea aces
tor îndatoriri are urmări 
grave. Am menționat deja 
apartamentul nr. 30 din 
blocul 8, scara II, strada. 
Venus. In aceeași situație 
este și apartamentul nr. 30 
din blocul nr. 7, scara II, 
strada Saturn, aeordat tot 
constructorilor de la T.C, 
Ind., cu singura deosebire 
că este la parter și nu s-au 
degradat și alte apartamen
te. Și, după cum ne spu- 

. neau lucrătorii de la
E.G.C.L. Care ne-au înso
țit în ancheta noastră, nu 
sînt folosite corespunzător 
de oamenii de la același lot 
de constructori nici apar
tamentele 23 și 54 din blo
cul nr. 52 strada Aviatori, 
lor, precum și apartamente, 
le nr. 24 și 30 din blocul 
6, strada Venus.

Subliniind încă odată 
prețuirea pe care toți o da
torăm muncii constructori
lor, îngăduit 6ă ne fie să-i 
întrebăm pe cei de la lo
tul din Petroșani al T.C. 
Ind.: dumneavoastră, sti
mabililor, de ce nu respec
tați rezultatul muncii co
legilor de breaslă, similar 
cu cel al propriei munci ? 
In cazurile pe care le-am 
arătat, nimeni nu are voie 
să vă scoată din culpă. 
Trebuie să suportați pagu
bele pe care le-ați produs 
prin neglijență L

Toma ȚAȚARCA

Locuitorii comunei Ani- 
noasa sînt recunoscuți ca 
buni gospodari. Ei nu se 
dezmint nici în această 
toamnă. Deși au început să 
cadă frunzele, pe kilome
tri întregi, strada princi
pală mai bine zis drumul 
de la Iscroni și pînă pe 
vale în sus era curat, do
vadă că edilii dar și locui
torii îl mătură ori de cite 
ori este nevoie. Incepînd 
de la blocurile de lîngă sta
dion n-am găsit în toată 
comuna nici măcar un con
tainer ca în jurul lui să 
nu fie măturat. Și să nu 
se creadă cumva că în a- 
ceastă localitate nu sînt 
trimiși și copiii să ducă 
reziduurile menajere la 
container. Chiar în acea zi 
lingă unul din containere 
se afla un copil ce nu a-

iu-ngea să arunce conținu
tul unei găleți în contai
ner. Dar nu l-a aruncat 
lingă container, așa cum 
fac mulți copii, ba chiar, și 
oameni maturi din alte lo
calități ale Văii noastre. 
A așteptat pînă a trecut 
primul vecin căruia i-a 
cerut ajutor să golească în 
container conținutul găle
ții. Ajutorul a venit 
prompt. Iată deci că se 
poate păstra ordinea si 
curățenia în jurul contai
nerelor, dar aceasta și da
torită faptului că lucrătorii 
de la salubritate se stră
duiesc să transporte con
tainerele^ înainte de a fi 
supraîncărcate. Aceste rîn- 
durl se vor un îndemn la 
simț gospQdăresc pentru 
toți locuitorii Văii Jiului.
(D.C.)

Normal ar fi...

bulevardului
al Petroșa-

Foto : St. NEMECSEK
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r Echipa de asf altatori 
condusă de Petru Stol, 
ca, lucrează la moder
nizarea 
principal 

niului.

In ultima vreme zona 
din apropierea pieței din 
Petroșani a cunoscut trans
formări edilitar-gospodă- 
reștî ce au dat orașului 
nostru noi valențe ale fru
mosului și utilului : stră
zile Nicolae Bălcescu și 
Ion Budai Deleanu au fost 
lărgite și pietruite, apoi 
îmbrăcate cu un strat de 
asfalt, lucrări efectuate- 
după ce în prealabil pe 
întregul traseu al străzilor 
s-au săpat canale și s-au 
pozat conductele ..necesare 
extinderii termoficării. In 
aceeași perioadă s-a lărgit 
și podul de lîngă piață ce 
traversează Maleia, amena- 
jîndu-se pe laterale două 
punți de trecere pentru 
pietoni, evitîndu-se ast
fel accidentele de circula
ție. Cum spuneam s-au fă
cut multe lucruri bune și 
frumoase într-un timp re
lativ scurt dovadă că s-a 
muncit cu hărnicie și răs_.

mai mari se creează inun_ , 
deții în această parte a o. 
rasului. La rîndul lor, cei 
ce au făcut- săpături pen
tru pilonii de la pod au a. 
runcat o parte din pietrele 
și pămîntul rezultate direct 
în mijlocului șrăzii De- 
cebal lă intersecția cu 
strada Ion Budai Delea
nu. Mașinile au tasat, e 
drept, pămîntul dar din 
cauza denivelărilor autotu
rismele riscă în orice mo
ment să rămînă fără tobele 
de eșapament. Lîngă pun
tea din apropiere, pe unde 
vin la piață locuitorii din 
partea de jos a orașului, 
s-au făcut în plină stradă 
două gropi, se zice pentru 
fundația pilonilor de sus
ținere a conductei de ter,- 
moficare. Nici un indicator 
însă nu avertizează cum 
că aici, îndeosebi noaptea, 
este pericol de accidente a. 
tît pentru autovehicule cît 
și pietoni. Normal ar fi ca

pundere. Dar a mai rămas 0^1 care strica sa și dreaga 
pentru că altfel.. totjiprmal

. .. .. , „ . ar fi, ca tovarășii din ser.
viciul de sistematizare al 
Consiliului popular să fo
losească chitanțierele. (D.C.) ■

cîte ceva de retușat: cons, 
tructorii au depozitat în

de pămînt îngustînd albia 
pîrîului. Pe lingă aspectul 
neplăcut, în caz de viituri

STEAGUL ROȘU" A CRITICAT, ORGANELE
VIZATE RĂSPUND Răspundem

Lucrările se execută 
în această lună

PjSrni- dp firmă ! la obi6ct! Mai alesrdldl UC III lila. situația nu este deloc sin
gulară ; să mai amintim 
că pentru a-ți repara o 
umbrelă defectă este ne
voie să te deplasezi din 
Petrila sau Petroșani toc
mai la Lupeni unde (cul
mea !) singurul loc unde

Intîmplarea pe care 
ne-a istorisit-o cititoarea 

, noastră Maria Boyte din 
’ ’Petroșani pare neverosi

milă, deși^este (din păca
te I) adevărată.

— In ziua de 24 septem
brie am intrat la unita
tea „OPTICA" din cadrul 
complexului meșteșugă
resc „Unirea" (str. N.; Băl
cescu) pentru a solicita 
reparația unei perechi de 
ochelari: o simplă ruptu
ră la una din rame,..

— Mergeți la Krausz 
(un specialist particular, 
binecunoscut — n.n.), noi 
nu-i putem repara... (!?!)

Intîmplarea în cauză ne 
surprinde. Oare unii spe
cialiști ai cooperativei „U- 
nirea" Iși declină astfel 
incompetența profesională 
fără' pic de jenă sau, pur 
și simplu, nu au chef 

" 5ă-și facă datoria 7 Răs
punsul îl vrem clar și.-

NOTE
'/rz//zz/zz/z/z//z///zzzzz//z//zz«
se repară umbrele este a- 
telierul unui... particu
lar ! O dilemă pe care 
conducerile cooperativelor 
„Unirea" și „Straja", tre
buie s-o rezolve curînd!

Al. TATAR

Să se facă 
lumină!

Strada Alexandru 
hia din orașul Petrii, 
noaste o intensă afluen-

Sa- 
a cu.

ță pietonală atît ziua cît 
și noaptea pe această 
stradă se deplasează, eînd , 
merg sau vin de ia șut, 
mineri, preparatori, oa
meni ai muncii de la fa
brica de mobilă și în alte 
locuri. Locuitorii de pe 
această stradă se strădu
iesc s-o întrețină cît măi. 
curată dar cei ce circulă 
aici sînt nemulțumiți de 
faptul că de peste un an 
această arteră intens ■ cir. ' 
culată nu este luminată.
Intervențiile făcute la 
sectorul Petrila al S.D.E.E, 
Petroșani au rămas fără 
rezultate. Din cauza în
tunericului Petru Crișan 
de la mina Petrila a su
ferit o entorsă la un pi- 

, ,cior.'./ ■ . ::
Considerăm că e cazul 

ca lucrătorii de la sec
torul Petrila al S.D.E.E. 
Petroșani, să treacă și pe 
această stradă și să facă 

' lumină.
Emilian DOBOȘ, 

Petrila
' J

In articolul „Grăbiți, vin 
ploile" publicat în ziarul 
„Steagul roșu" nr. 9338, se 
critica faptul că, din cau
za hidroizolației deteriora, 
te, plouă în cîtevâ aparta
mente situate la ultimul 
etaj al blocului 86 de pe 
strada Tudor Vladimirescu 
din orașul Lupeni. Din răs
punsul trimis redacției de 
către E.G.C.L. Lupeni, re
zultă că cele arătate în 
articol sînt reale. In urma 
verificării listei cu lucră
rile .propuse pentru repa
rații capitale în -acest an, 
s-a copstatat că repararea

terasei la blocul respectiv 
este planificată pentru tri- 
mestul IV. Conducerea sec
ției din Lupeni a E.G.C.L, 
a dat asigurări că hidroi- 
zolația la blocul respectiv 
se va executa în cursul lu
nii octombrie 1982. Din răs
punsul adresat redacției 
mai rezultă că, in anul 
1982 s-a reparat hidroizo- 
lația la blocurile ; 74, 76, 
78, 84, 37, iar în prezent 
se lucrează la blocul 
de pe strada* Tudor 
dimirescu, urmînd, 
conform planificării, 
de la blocul 86.

• PANA GEORG ETA, 
Vulcan : In legătură cu 
scrisoarea' dv., consiliul 
popular al orașului Vul
can ne-a informat că v-a 
repartizat o garsonieră pe 
care ați refuzat-o. Sînteți 
în atenția consiliului popu
lar pentru a 
tiza o nouă

vi se repar- 
locuință.
IOAN, Pe- 
privij’e la

Fără locație
In vară, au fost mul

te zile însorite tocmai bu_ 
ne pentru ca brigăzile, de 
zidari conduse de Paul. Ta„ 
barcea, Franeise Vodilă și 
Iosif Karacsoni, de la sec
ția mixtă Petrila a E.G.C.L. 
Petroșani să muncească Jă, 
izolarea teraselor de, la 
blocuri pentru ca locatarii 
să nu aibă neplăceri din 
oauza infiltrării apei în a. 
partamentele superioare. 
S-au executat izolații la 
terasele blocurilor 7, 11, 20, 
21, 22, 24, 25 și 49 din car
tierul 8 Martie, dar mai 
sînt încă multe de făcut. 
Intr-una din zile, eînd ma
terialul izolant era pe tef.

80 
V În
apoi, 
cele

minate, la secție s-u anun
țat că în gara Petriișăni a 
sosit un vagon cu materia
lul mult așteptat: Pentru 
ca vagonul să- nu intre în 
locație, cele trei brigăzi au 
plecat de cu dimineață să-L 
descarce. In 
venit i șoferii
Șecreeru eu autobasculan
ta și Dumitru Balsca cu un 

iractor cu remorcă. S-a mun
cit cu hărnicie și pînă la ora 
15 vagonul a fost descăr
cat, materialele transporta
te și depozitate sub un șo
pron pentru a nu fi expuse 
intemperiilor.

. D. CIME’EANU,
:• J’/ăril*

• COSMA 
troșani: Cu 
scrisoarea dv, vă comuni
căm următoarele: nu ați 
primit gratifieații de la Ea, 
brica de mobilă din Pc- 
triia pentru faptul că în 
perioadă cît ați hfFrat ia 
unitatea respectivă ari lip. 
sit nemotivat de la servi
ciu.

ajutor le-au 
.Constantin

• ELENA RUJA, Vul
can : ’Sînt /adevărate cele 
sesizate de dV> redacției. 
Considerăm că organele de 
ordine dini orașul: Vulcan 
v r Iu a a u'ii: -cv: f, nză_ 
toate pentru ca în fața ci„ 
nem a tograf ul ui „Lu coșfa
rul" și a complexului ali
mentar nr. 58 să nu se mai 
vîndă semințe. Ca și dv. 
și noi dorim ca Vcleanul 
să fie o adevărată perlă 
a Viii Jir lui. Și <* ’ ’ :1.
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Plenara C. CNAȚIUNILE UNITE

Intervenția ministrului de externe al României, 
la reuniunea miniștrilor de externe ai țărilor in 
curs de dezvoltare membre ale „Grupului celor 77“

al P. C. Francez

constituie una din temele țiind contribuția României 
majore ale dialogului eco. la realizarea acestui im- 
nomîc cu țările dezvoltate, portant obiectiv, 
fiind necesare măsuri ho- <
tărîte de reducere a dobîn. 
zilor, realizarea unei înțe
legeri internaționale care 
să stabilească un 
maxim al acestora 
toane mai scăzute pentru 
țările în curs de dezvol
tare.

Ministrul român 
ferit, de asemenea, la in
tensificarea, în ultimii ani. 
a practicilor țărilor capi
taliste dezvoltate de a ra
cola cadre calificate din 
țările în curs de dezvoltă, 
re. Ținînd seama de im
portanța excepțională pe 

traversează economia care această problemă o 
prezintă pentru numeroase 
țări în curs de dezvoltare, 
care depun eforturi deose
bite pentru a-și forma ca
dre calificate, el a subli
niat necesitatea intensifi
cării preocupărilor în ca
drul O.N.U. pentru iniție
rea unei cooperări interna
ționale concrete, care să 
contribuie la soluționarea 
acestei probleme, luîndu-se 
pe deplin în considerare in
teresele țărilor în curs de 
dezvoltare.

In continuare, vorbitorul LVI’ _. s-a referit la problemele
dezvoltării' cooperării 
conomice între țările 

să cllrs de dezvoltare, eviden.

NAȚIUNILE UNITE 7 
(Agerpres). — La sediul 
Națiunilor Unite din New 
York a început reuniunea 
miniștrilor de externe ai 
țărilor ta curs de dezvol
tare membre ale „Grupu
lui ce&r

In cadrul reuniunii a 
luat cuvîntul tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, șeful 
delegației române la cea 
de-a 37-a sesiune a Adună, 
rii Generale a O.N.U., ca
re a subliniat interesul și 
importanța pe care țara 
noastră le acordă acestei 
reuniuni. El a arătat că, 
ținînd seama, de perioada 
deosebit de critică pe care 
o t_______ ,Z
mondială — este imperios 
necesar să se acționeze cu 
hotărîre pentru convenirea, 
prin negocieri Jhternaționa. 
ie, a unor măsuri eficien
te pentru accelerarea pro
gresului economic și social 
al țărilor ta curs de dez
voltare, pentru reluarea 
activității economice pe 
scară mondială, instaura
rea unor relații noi între 
state bazate pe echitate,
Arătînd că politica generală 
economică a țărilor dezvol. 
tate nu a ținut și nu ține 
seama de interesele țărilor 
în curs de dezvoltare, — 
șeful delegației române a 
apreciat că problema do- 
bînziisr înalte trebuie

plafon 
și pla-

s-a re-

e-
în

< 1 . r .
NAȚIUNILE UNITE 

(Agerpres). 
Ștefan And

7 
; — . Tovarășul 

Andrei, ministrul a. 
facerilor externe, s-a în- 
tîlnit cu tovarășul Andrei 
Grotnîko, ministrul aface
rilor externe al Uniunii 
Sovietice,

In cursul convorbirilor 
au fost abordate unele as. 
pecte ale vieții internațio
nale §i unele probleme a- 
flate în. preocupările ac
tualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

) PARIS 7 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la închi
derea lucrărilor plenarei 
C.C. al P.C. Francez, Geor
ges Marchais, secretarul 
general al partidului, a a- 
rătat că de la venirea la 
putere a guvernului 
țelor de stingă, au 
înfăptuite reforme, 
deocamdată, însă, este
matur să se vorbească des
pre un progres real in re
zolvarea marilor probleme 
care confruntă Franța. In 
aceste condiții, a subliniat 
Georges Marchais, este ne
cesară continuarea liniei 
politice care corespunde 
angajamentelor asumate de 
partidele de stingă.

for- 
fost 
dar, 
pre.

salvgardării păcii și preîntîmpinării 
pericolului unui nou război mondial

MOSCOVA 7 (Agerpres). 
— Mai multe personali
tăți politice venezuelene 
au adresat președintelui 
Prezidiu lu i So. 
vietului S u p r e m al 
U.RJS.S., Leonid Brejnev 
un apel în care se sublinia
ză necesitatea unor acțiuni 
grabnice și hotărîte pen
tru preîntîmpinarea peri
colului unui nou război 
mondial și pentru asigura
rea unor perspective care 
să excludă încordarea și să 
permită să șe pășească pe 
calea păcii și progresului 
Social — relatează agenția 
TASS.

In răspunsul său, Leonid

privire la neextinderea

CONFORM PREVEDE
RILOR CONSTITUȚIONA
LE, vicepreședintele In
diei, Mohammad Hidayatul- 
lah, a preluafv temporar 
prerogativele prezidențiale, 
în urma îmbolnăvirii ac
tualului șef al statului, 
Zail Singh, s-a anunțat ofi
cial la Delhi, potrivit a- 
genției A.P.

PREȘEDINTELE PARTI. 
DULUI Muncitoresc Social- 
Democrat suedez, Olof Pal.

■ ■■■■■a si a ■

mo, a fost învestit joi, ofi
cial, de parlament în ca
litate de nou premier al 
Suediei. In favoarea sa au 
votat 179 de deputați (so
cialiști și comuniști), în 
timp ce 147 de parlamen
tari. ai partidelor de opozi
ție (centrist, liberal și con. 

. servator) s-au abținut de 
la vot.

IN ORAȘUL AUSTRIAC 
SALZBURG a avut loc ver
nisajul expoziției „Pictori 
contemporani din România". 
Cuvîntul inaugural a fost 
rostit de ambasadorul 
României în Austria, Octa
vian Groza.

a

® SPORT ® SPORT • SPORT ® SPORT ® SPORT ®. SPORT ® SPORT • SPORT ,

„Cupa României" la fotbal

Goluri cit în
„MINERUL*4 ANINOA

SA — „PANDURII** TG. 
JIU 4—3 (2—2). După ce 
au învins în etapele ante, 
rioare pe C.F.R. Simeria 
și „Minerul" Paroșeni, a- 
ninosenii au susținut 
miercuri după-amiază o 
nouă întîlnire în cadrul 
popularei competiții „Cupa 
României". Adversară de 
această dată —- „Pandurii" 
Tg. Jiu o echipă bine co
tată din divizia B, Mobi- 
iizîndu-se exemplar, gaz
dele au reușit să practice 
uh joc eficient și specta
culos. Unsprezecele antre. 
nat de Gh. Anisie, Teodor 
Mihalache și Octavian 
Danciu a început furtunos 
partida, desfășurîndu-se în 
atac pe un front larg, și 
în min. 5 Lixandru cu o 
lovitură de cap plasată 
deschide scorul: 1—0. Do_ 
uă minute mai tîrziu, Do- 
brescu are ocazia să mă
rească avantajul, dar ra
tează un penalty. La 1—0 
elevii tînărului antrenor 
Ion Sărulea echilibrează 
jocul, înscriu în min. 12 
prin Găman, iar peste alte 
zece minute se detașează 
grație golului marcat de 
Rădoi dintr-o lovitură de 
Ia 11 m. Impulsionată de 
trioul median (Dumltras, 
Tudor, Faur) șî avînd în 
Lixandru un atacant ta 
mare vervă* formația lo
cală devine mai incisivă 
-fzbetind ră eonstruiască 
acțiuni consistente ta ca- 

7 reul fotbaliștilor din * Tg. 
• Win. Ia tala. 37 Dosza șu- 

i«ază puternle, mingea a. 
tange la Dumltraș care, 
după ce iun* apărarea M-

șapte etape
vergă pe picior greșit, mar
chează : 2—2.

După pauză, nu trec de. 
cît patru minute și oaspe
ții reușesc un nou gol 
prin același Găman. In 
min. 61 însă, Lixandru, cel 
mai periculos atacant ai 
minerilor, este faultat în 
careu, arbitrul acordă lo
vitură de pedeapsă, execu
tă Dosza și. restabilește e. 
galitatea pe tabela de mar. 
caj. Hotărîți să-și adjude
ce victoria jucătorii din 
Aninoasa mizează totul pe 
ofensivă unde se sincroni, 
zează din ce în ce mai bi. 
ne. In min. 65 fundașul 
Sătmăreanu, urcat în atac, 
centrează pînă la Lixan
dru car© trimite' în gol ri- 
dicînd scorul • la 4—3.

Așadar, spectatorii au 
asistat la un meci plăcut 
cu golurj multe și specta
culoase răsturnări de scor 
în finalul căruia gazdele 
au înregistrat o frumoasă 
victorie cîștigînd astfel 
dreptul de a juca și în e- 
tapa viitoare a cupei des
fășurată sub egida „Da- 
ciadei". ■ '

Revenind la întîlnire pu
tem afirma faptul că vic
toria asupra unui adversar 
bine cotat în divizia B es
te dătătoare de noi spe
ranțe în tentativa local
nicilor de a părăsi zona 
fierbinte a clasamentului ■ 
seriei a IX-a, Un prim 
prilej îl oferă meciul de 
duminică cu echipa din 
Ghelari,

Participarea reprezentativelor țârii noastre 
în cupele europene de handbal

Reprezentantele țării 
noastre în cupele europene 

■ de handbal debutează săp- 
tămîna aceasta în noua 
ediție a celor trei compe
tiții continentale.

In „Cupa campionilor 
europeni** echipa Steaua 
va evolua duminică la A- 
tena în compania forma
ției locale Athletique Ioni. 
kos, partida retur urmînd 
să se dispute, la 15 octom
brie, la București.

In „Cupa Cupelor*4, Di-

narno va . susține ambele 
jocuri cu Maccabi Petach 
Tivka (Israel) la București; 
meciul tur la 10 octombrie 
și a doua zi — partida re
tur.

Formația H.C. Minaur 
Baia Mare va disputa pri
mul meci din ,.Cupa I.H.F.** 
cu echipa Philippos Veria 
(Grecia) în deplasare la 9 
octombrie, partida retur fi
ind programată la 16 oc
tombrie

(Agerpres)

Tragerea la sorți a meciurilor ediției 1983 a 
competiției de tenis „Cupa Davis"

4, 5 și 6 martie.
Iată celelalte întîlniri din 

această grupă valorică: 
(meciurile se desfășoară pe 

terenul primelor echipe, la 
aceleași date) U;R.S.S. — 
Franța ; Paraguay — Celio. 
slovacia ; Australia — Ma
rea Britanie; Suedia — 
Indonezia; Noua Zeelandă 
— Daneiparca ; Italia — 
Irlanda; Argentina —
5. U.A.

PARIS 7 (Agerpres). — 
La Paris a avut loc ieri 
tragerea la sorți a meciu
rilor ediției de anul viitor, 
a competiției internaționale 
de tenis „Cupa Davis", Re. 
prezentativa României, ca
re va evolua în prima gru. 
pă valorică, va juca în pri. 
mul tur în compania se
lecționatei Chile, me
ciul urmînd să se dispute 
în țara noastră în zilele de

FILME
I 
i
I0,
I o 
I • 
I ♦ 
I

PETROȘANI — 7 -No
iembrie : Nea Mărin mi
liardar ; Unirea: Toată 
lumea este a mea, I-II.

LONEA : Incident la 
graniță.

ANINOASA: Liniștea 
din adîncuri.

VULCAN - LuceaH. 
rul: Calculatorul măr. 
lurisește.

Teodor TRIE A

cu .
sferei de acțiune a aces
tor alianțe asupra Asiei, 
Africii, Americii Latine și 
altele. Subliniind că nu
mai prin eforturi unilate
rale nu se poate preîntîm- 
pina pericolul unu] nou 
război mondial șl nu se 
poate asigura consolidarea 
destinderii și extinderea a. 
cesteia asupra tuturor con
tinentelor, L.I. Brejnev a 
arătat că „pentru apărarea 
păcii sînt necesare, mai 
mult ca oricînd, acțiuni 
colective ale tuturor sta
telor, mari sau mici, ale 
tuturor forțelor iuMtoare 

Brejnev reamintește^ iniția. pace, independ^T de
concepțiile lor ideologice 
sau de convingerile lor po
litice".

tivele de pace ale U.R.S.S., 
recenta propunere ca 
NATO și Tratatul de la 
Varșovia să facă declarații

Filiala B. T. T. Petroșani
ÎNCADREAZĂ urgent

pentru Complexul B.T.T. Valea de Pești

- UN FOCHIST Șl UN INSTALATOR ins
talații tehnico-sanit are.

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute în Legea 57/1974 și Legea 
12/1970.

Informații la Filiala B.T.T. Petroșani, tele
fon 41098.

Mica publicitate
VIND Dacia 1100. stare mele Șerbănescu. Nicolae 

perfectă. Urdăș Vasile, Vul.
“ ’ ’ Victoriei

(1213)
can Bulevardul 
bloc 0 4 ap. 34.

Vasile
Adi urea, 
soție și

SOȚUL Vladu 
copiii, Marius și 
ză scumpei lor 
mamă cu ocazia împlinirii
vîretei de 30 ani „La mulți 
ani, sănătate și fericire!" 
(1203)

șl

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 
numt le Patrona Simina, 
elibei ată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (1205) 77

. PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Lum
perdean Ioan eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar ’nu
lă. (1207)

PIERDUT legitimație blj 
bliotecă (periodice) pe nu_

I.UFENI — Cultural:
Destinația Mahmudia.

URICANI : Cei 7 fan. i 20,00 Telejurnal, 
tastici.

18,00 închiderea 
gramului.

p ro-

îV
15,00
15,05

Telex. ■ :7 , 
Profesiunile cinci
nalului. Cînd po. 
vestesc minerii... ’ 
La volan — emi
siune pentru con. 
ducătorii auto. 
Emisiune în limba 
germană.

17,40 Tragerea loto. 
17,50 1001 de seri.

15,35

15,45

20,25 Memoria docu- 
mentelor. Unitatea 
în conștiința na
țională a români- 
lor. 777

20,45 Anii -noștri de lu- 
: mină — emisiune

muzical — core
grafică.

21,00 Film artistic „Mun
tele alb*4. Produc
ție a Studioului de 
film TV.

22,20 Tele) urnal.

și Radu Ștefan, eHberdfc. 
de Institutul de mine Pe
troșani. Le declarăm nule. 
(1209) ,

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice), cu 

nr. 1617 și 1110, eliberate 
de Instit r ui de mine Pe
troșani. Le oeclarăm nu
le, (1210)

PlEțlDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Ronea Dragoș, elibe. 
rată de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(1211)

PIERDUT legitimație bi. 
bliotecă (periodice) pe nU_ 
mele Ivănuș Nicolae, eli
berată de Institutul de mi
ne Petroșani. O declar nu
lă. (1214) ; 7-

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe. nu. 
mele iîinescu Constantin, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar

-- nulă. (1215) 
i

I 
î
I
I■■
I•• ■■
I• • 
I
I■ •
I. * ■

) PiERDUîț-legitimație de 
serviciu pe numele Bala 
loan, eliberată de I.M. Lu. 
peni. O declar nulă, (m.p.)

ANUNȚ DE FAMILIE
Familiile Butuza

Bujorescu anunță 
durere încetarea

Și 
cu 

din 
viață, după o lungă și 
grea suferință a celei 
care a fost neprețuita 
noastră mamă și bunică 
BUTUZA MARGARETA 

Ii votn păstra o a- 
mlntire frumoasă.

UEOACȘM 9 ADMBtiSTMTtAt PttrețMt tir. M. flâlcetcu • t, te'etoans <10*3 <16 45. <24 S4 (secții). ÎIPARIM i Ițwysfa ftireșaiA tir. N. KHcuuș - I


