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I

La solicitarea redacției, conducători ai întreprinderilor miniere 
directori, ingineri șefi, președinți ai e.o.m. sau ai comitetelor de sindicat 
— răspund la întrebările :

1, Care sînt cauzele care au 
determinat nerealîzarea sarci
nile^ de plan pe acest an ?

2/Cu ce rezultate veți înche-

Secretarul general al 
partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicoiae 
Ceausescu, a analizat, în 
cursul dimineții de luni, 
la Pavilionul din parcul 
Herăstrău, cu conducerea 
Ministerului Industrializă
rii Lemnului ,și Materiale
lor de Construcții, cu spe. . conducerea unor ministere 
ealigțtij din unități de pro.» economice și instituții cen- 
tectare, cercetare și pro. trate.,

Ministrul de’ resort a 
prezentat secretarului ge
nerai al partidului an
samblul de acțiuni între
prinse în unitățile de pro
iectări,: cercetare și produc, 
ție pentru transpunerea în

ducție, modul în care se 
îndeplinesc măsurile pri
vind fep.roiectar.ea dimen
siunilor mobilierului în. ve
derea reducerii consumului 
de materii prime, maț bu
nei corelări a acestuia cu

Azi,

ia ultimul trimestru ?
3. Ce măsuri întreprindeți 

pentru realizarea planului din 
primele zile ale lui 1983 ?

răspunde AMAD CRIȘAN, : ' '
președintele consiliului oamenilor muncii de la I. M. Vulcan

secretarul comitetului de partid și

„La nivelul sectoarelor sînt mari deficiențe 
de conducere și organizare a producției"

spațiile noilor locuințe, 
creșterii eficienței econo, 
mice.

La această analiză au 
participat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Con
stantin Dăscălescu, ălți to
varăși din conducerea de 
partid și de stat, cadre din

economice și instituții cen

practică a sarcinilor tra
sate lucrătorilor din a- 
ceasta ramură a industriei 
noastre cu ocazia vizitelor 
precedente în fabrici pro
ducătoare de mobilă.

în cadrul expoziției au 
fost înfățișate elemente de 
mobilier din lemn și pa
nouri stratificate, realizate 
după normative, și soluții 
noi, pentru producerea că
rora s-a consumat o caii, 
titate mai mică de mate- . 
rii prime, comparativ cu 
soluțiile de pînă acum, cu

(Continuare în pag a <-<jj

Tovarășul Nicoiae Ceausescu va efectua o vizită oficială 
de prietenie în R. $. F. Iugoslavia

Tovarășul Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste Româ
nia, va efectua, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, la invitația tovarășu-

lui Petar Stambolici, președintele Pre
zidiului Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, o vizită oficială de prie
tenie în Iugoslavia, la sfîrșitui lunii oc
tombrie 1982,

1. Principala cauză : iiu 
ne realizăm productivi
tatea muncii.

— Ne spuneți și de ce ?
— Dacă ne referim Ia 

ultima perioadă, sectorul 
I nu-și îndeplinește pro. 
duetivitatea în cărbune ' 
cu o tonă pe post, secto
rul II la fel, iar secto
rul III cu 1,2 tone pe 
post. Sectorul IV 
zează un nivel și 
scăzut, în special 
cauza condițiilor tectoni. 
ce. Sectorul V se apropie

numai de nivelul plani
ficat, iar sectoarele VI și 

- -I .. - —II—„..a circa

r e aii - 
mai 
din

Amenajările tehnico-edilitare 
trebuie predate odată cu construcțiilecui. VII, de exemplu, am 

realizat suplimentar un 
suitor de 140 ml.

— Să revenim acolo 
unde erau condiții de re
alizare a planului.

— Aței trebuie să vor. 
bim despre indisciplină, 
nu numai ca număr mare 
de absențe la sectoarele 
productive, fapt care a

Interviu realizat de 
ing. Anton HOFFMAN

VII nu realizează
2 tone pe post. La aceste 
două sectoare, 0 
este și tectonica — strate 
laminate, sărituri, pano
uri epuizate de cărbune, 
care au răsturnat previ
ziunile din preliminar. 
Ca urmare, nu numai că 
normele s-au redus sim
țitor, dar se execută foar
te multe lucrări supli
mentare de pregătiri.
Numaj în stratul 7, blo- (Continuare in pag. a 2-a)

cauza

lui municipal al P.C.R. și ua de- termoficâre. Condu, 
al Consiliului popular cerea șantierului Paroșeni
municipal, constructorii al T.E.C., prin reprezen

tantul -Său 
ing. Nicolae 
Nemeș,'. 'în
comandamen

tele de investiții a promis 
în repetate rînduri că stră
zile afectate de lucrările 
de termoficâre vor. fi re
parate. Unele străzi au 
fost reparate; intr-adevăr.

Am intrat in ultimul tri
mestru al anului. Finali
zarea unor lucrări tehnico, 
edilitare pre
zintă mari și 
îngrijorătoare 
rămîneri în
urmă, iar aceasta nu nu
mai în celelalte localități,

■ ci chiar și în reședința 
municipiului Petroșani. în- 
tr-o recentă întrunire a

• comandamentului de in- 
. vestiții la nivelul comitetu-

Membrii brigăzii conduse de minerul Ion ropete, corn. 
| ponenții uneia din formațiile de lucru fruntașe de la 
! sectorul VI al minei Lupeni.

Pregătirile de iarnă, în actualitatea stringentă

Măsurile stabilite să fie grabnic 
și în totalitate finalizate!

Pentru 
de iarnă 
producție de Ia 1. M. Uri. 
carii să se poată desfășura 
în bune condițiuni trebuie 
executate unii umăr în -
semnat de.lucrări. Drumu
rile de incintă, «ele cate 
duc spre depozitul de ex
plozivi?i spre puțul Est 
trebuie reparate. Trebuie 
verificate și reparate cen
trala termieȘ și instalația 
de încălzire centrală, insta
late sobele la anumite 
puncte de lucru de la su
prafața, înlocuite geamu
rile: sparte de la clădirile 
anexe, trebuie reparate

ea în perioada 
activitatea de

verif teate liniile c.Li
la suprafață, și liniile 
înaltă și joasă tensiune 
din incinta. Toate aceste 
lucrări, împreună cu mul
te altele care trebuie e- 
xefeutate, au fost trecute 
în .programul întocmii de 
conducerea colectivă a mi
nei, .'care vizează ' pregăti
rile de iarnă. Acest pro
gram cuprinde 48 de obi
ective 
mene 
precise
te pînă la

•și-, măsuri 
și 
ce

s

de . 
de

cu ter- 
responsabilități 

trebuie rezolva- 
căderea pruni-

Gheorghe BOȚEA

(Continuare tn pag a l-a

cărora li s-au încredințat 
aceste lucrări au prezen
tat un raport nesatiSfăcă- 
tor. De la o săptătnînă la 
alta, cei cărora le revine 
răspunderea pentru refa. 
cerea unor străzi, reme
dieri de spații verzi, 
trotuare, precum și

__  dar altele nu. Pe străzile 
de Vasile Roaită, Tineretului,

, . ... , pen- Institutului, Ilia Pintilie,
țr.ii unele lucrări de cana- care au fost străbătute, de
lizări, pozări de' conducte 
și cabluri subterane, mori.

mereu,amină termenele de 
execuție și finalizare. Pînă 
eînd se vor auzi .țautccri-

■ rețelele termofieării in
, , . . urmă cu multe luni de
t-aje la punctele . termice, zile, remedierile, țiu sînt 

făcute nici în prezent. La * 
nivelul I. G. C. L, Petro
șani nu sînt asigurate încă

tlci" si justificări de. tot doeUmentațiile definitive 
de execuție a unor lucrări

Viorel STRAUȚ

felul, pentru neîndeplini. 
rea sarcinilor pe care și 
le asumă unii constructori. 
O sumedenie de Străzi, din 
Petroșan; au fast deterio
rate de lucrările la rețea- j'Co-nlinițare'in pag. a ?-aJ

Flacăra artei

I
1
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i
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11 oameni ca ai lui Bumbar
Sprîncenele decolează 

brusc de pe înalta frunte 
a lui Vasile Bumbar, șe
ful unei brigăzi de la 
sectorul V al minei Pe- 
trila. Se miră de mira
rea noastră. La un an 
de la promovarea în a- 
ceasta funcție, brigada sa , 
a confirmat că este o 
formație de nădejde și 
totuși, în -ultimele luni, 
rezultatele se lasă aștep. 
tate. Sînt 26 de oameni, 
de fapt efectivul a două 
brigăzi, 
într-ale 
urmează cursurile

Mulți tineri 
mineritului, 14 

școlii

de calificare. Intre ei, 
Gheorghe Budurlan, Dan 
Ciobotaru, Petre Tăriase.

— Cinci am preluat 
brigada, de- ce să n-o 
spun, mi-a fost oarecum 
frică- Mulți tineri, dar 
s-au dovedit de nădejde. 
Ne-am cunoscut mai bine.

Încropită doar de un 
an de zile, brigadă s-a 
sudat bine, lucru rar, 
dar, iată, posibil. Cel mai 
vîrstnic dintre ei, Vasile 
Bumbar (37 de ani) le-a 
descoperit calea spre su
flet. în. primul semestru 
au fost fruntași pe mină.

Tineri, precum Valentin 
' Imbrea, Florin Bumbar. 
un nepot de-al șefului, 
Viorel Gaier, Costică Bir- 
san, Maximilian Bologa, 
Gheorghe Văduva, Ion 
Costa. Oameni din Vale, 
din toată țara.

— Iși iubesc cu adevă
rat meseria, remarcă in
ginerul șef Grigore Grăj- 
dari. Gheorghe Lazu e 
șeful clasei de mineri, la 
calificare, dar de acum, 
poate fi șef de schimb. 
Apoi buni mineri sînt 
Vasile Nestruț și Vasile 
Fătu.

— Am știut să le cer 
să muncească, remarcă 
Bumbar. Și-au dat sea

ma eînd au. fost preniiafi, 
acolo, la masa comună, 
mi-au mărturisii că 320 
lei pe post nu înseamnă- 
numai muncă la 50 m 
sub nivelul mării, ci yi 
pricepere, bună organi
zare. Dar mai ales înal
tă conștiință muncito
rească. Nici un schimb 
nu rămîne dator celor-

Ion VULPE

(Continuare in pag. a 2-a)

1

I

...Și iarăși, peste 3 500 
de tineri (și vîrstnic») din 
municipiul nostru s-au în- 
tîlnit cu mesagerii 
ziei și muzicii 
După Constanța < 
de spectatori în f 
și, mai recent, 
(5 000 de tineri 
20 000 afara), iată, Cena
clul „Flacăra" al tinere
tului revoluționar-, condus 

- de poetul Adrian Pău
nescu, la Petroșani, în 
mijlocul tinerilor mineri, 
preparatori, energeticieni, 
constructori de mașini, 
studenți și elevi. O seară 
de neuitat, ale cărei, eco
uri încă nu s-au stins, o 
atmosferă tinerească, lip.

poe- 
tinere. 

(30 000 
ploaie) 
Pitești 

in sală,

sită de prejudecăți, o co. 
municare de suflet între 
scenă și sală, iată în 
cîteva cuvinte ce s-a în-, 
timplat simbătă.

Prima parte a specta
colului s a desfășurat mai 
liniștit, datorită lipsei 
mentorului cenaclului, po
etul Adrian Păunescu 
(chemat la București cu 
treburi). De la ora 20 
insă, a început intr-ade
văr cenaclul, în atmos
fera sa obișnuită de co
municare cu sala.*- Au 
ciniat Ia valocrea lor

Mircea BUJORESCU

(Cont. în pag. a 2-a)
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• Aur pentru arcașii din Aninoasa
• Opinii din teren și din tribună După meciul

Jiul — A, S. A. Tg. Mureș
<



2 Steagul roșu MARTI, 19 OCTOMBRIE 1982

C ADUNĂRILE DE ALEGERI 
cadru propice pentru o analiză 

responsabilă a activității organizațiilor

"A
<

(Urmare din pag. I)

U. T. C.
La organizațiile U.T.C. personalului țehnico-ad- 

nr, 1, 5, 8B și 9 de la ministrativ la 
I, M. Lonea s-au desfășu- de producție, 
rat în cursul săptămînii. sens au fost 
trecute adunări de dări 
de seamă și alegeri. Cu 
sprijinul nemijlocit al 
comitetului de partid pe 
mină, al organizațiilor de 
bază din sectoarele res
pective, care au îndru
mat birourile U.T.C. în 
pregătirea adunărilor, le-a 
fost creat acestora un 
cadru propice de dezba
tere.

In prezența secretarilor 
organizațiilor de partid, 
a reprezentanților 
ducerilor de sectoare, 
organizațiile 1 și 5 
fost luate în discuție și 
propuse acțiuni ale 
nerilor menite să contri
buie la îmbunătățirea a_ 
provizidnării cu materi
ale a grupelor- din sub
teran sau la descongesti
onarea unor materiale 
nefolosite din galerii. în 
organizația de tineret 8 B 
a fost adoptată hotărîrea 
de a se construi, 
muncă patriotică a 
oiștilor, un vestiar 
tru femei, necesar __
toarelor de la suprafață. 
Uteciștii de la sectorul 
IX au arătat în adunare 
că trebuie să se acorde 
o atenție imediată parti
cipării mai eficiente a

con- 
la 

au

ti-

prin 
ute- 
pen- 
sec-

procesul 
în acest 

repartizate 
sarcini concrete tuturor 
tinerilor din organizație, 
aceștia trebuind să 
raporteze săptămînal du, 
cerea lor la îndeplini
re. De asemenea, mem
brii organizației U.T.C. 
nr. 9 și-au exprimat do
rința de a 6e practica 
modalități mai diverse, 
atractive de petrecere a 
timpului liber.

S-a subliniat necesita
tea de a se amplifica în 
rîndurile tineretului din 
sectoarele minei eforturi
le de redresare a pro
ducției' de cărbune și în
deplinire a planului. în 
acest scop, trebuie să se 
acorde toată atenția fo
losirii integrale a timpu
lui de lucru și respectă
rii ferme a disciplinei 
muncii. In mod autocri
tic s-a arătat că absen- 
tomania de care se fac 
vinovați unii tineri mun. 
eitori, este una din cau
zele grave ale perturbă
rilor ce apar în activita
tea formațiilor de lucru. 
Pentru eliminarea aces
tei carențe trebuie inten
sificate munca de la om 
la om, activitatea poli
tică și cultural-educativă.

Ioan LASCU

(Urmare din pag. 1)

lor fulgi de zăpadă, ia 
„instalarea" înghețului.

De modul cum au de
marat aceste lucrări la 
I. M. Uricani, ne-a infor
mat inginerul Petru Han- 
eiu, șeful biroului ener
getic, care are ca sarcină 
să urmărească ca aceste 
măsuri să fie rezolvate la 
termenele scadente. „Toate 
cele 10 lucrări care au fost 
prevăzute să fie finalizate 
pină în data de 10 octom
brie au fost terminate. A. 
eestea se referă la com
pletarea geamurilor spar
te de la clădirea adminis
trativă și anexe, repararea 
clădirii administrative, ve
rificarea instalației de în
călzire centrală și a cen
tralei termice, verificarea 
și repararea instalației de 
alimentare cu apă, repa
rarea sobelor etc. Pe lin
gă lucrările cu termene 
scadente pînă la acea dată 
au mai fost finalizate încă 
șapte lucrări cu termene 
scadente la sfîrșitul aces-/ 
tei luni; iar încă 11 au fost 
începute și sînt în diferite 
faze de execuție. Aceste1 
lucrări, ca de altfel și ce
lelalte, vor fi terminate în

timp util, astfel încît să 
nu avem probleme pe tim
pul iernii. In aceste zile, 
cînd timpul ne mai per
mite, trebuie să intensifi
căm lucrările de verificare 
și reparare a liniilor de 
înaltă și joasă tensiune 
și a liniilor c.f.i. de la su
prafață. De asemenea, tre
buie urgentată acoperirea

„Pasul 
melcului64

l 
î
<Flacăra minute melodia era înregis

trată la televiziune. Deve
nise șlagăr l“.

George Nicolescu, 32 ani, J 
profesor de limba france- ț 
ză, căsătorit cu Georgeta, ) 
asistentă medicală, doi co
pii, Daniel (9 ani) ți Lu
minița (4 ani). Locuiește 
in Buzău : „Cîntecul ca
re-mi place cel mai mult 
este «Ca lumina ochilor», 
pe versurile lui Adrian Pă
unescu. Este o autobiogra
fie, un imn al optimismu
lui și setei de viață. Toate 
succesele mele le datorez 
cenaclului ți soției mele 
care mă înțelege perfect. 
Să fim optimiști I".

La ora 1,30 a zilei de 
duminică am citit optimis
mul și pe fețele celor 3 500 
de tineri care ieșeau de la 
spectacol. Mai buni, mal 
încrezători... Acesta este 
rostui actului de cultură...

Ștefan Hrușcă (admira
bilă „Rugă pentru părinți"), 
George Nicolescu, Vasile 
Șeicaru, Ducu Bertzi, Con
stantin Dragomir, Gil lonl- 
ță, Arpad Domokoș, Miha- 
ela Popescu, formațiile 
„Iris" și „Flacăra pop", 
grupul „Poesis", grupul de 
satiră și umor „Mesaj" din 
Craiova, Valeriu Penișoară, 
Râul Cîrstea, Tatiana Fi- 
lipoiu (născută la lupeni), 
Nicolae Ceuan, Mircea 
Rusu și Cornelia Vfad. Din 
partea gazdelor, au fost 
primiți și scoși să cînte în 
cenaclu tinerii Petrișor O- 
preanu, Florentin Budea Și 
Rudy Kleibel, care s-au 
descurcat bine.

In timpul și după spec
tacol am stat de vorbă 
cu cîțiva dintre cei mai re. 
prezentativi membri ai ce

artei (Urmare din pag. 1}

i

S
1

a- 
I

I
i

naclului prezențl la Petro
șani. Reproducem detalii 
despre aceștia precum și 
spicuiri din discuții. Ștefan 
Hrușcă, învățător la Borșa 
- Maramureș, un oraș mi. 
nier din Tara de sus : „In
tr-un singur an am ajuns 
de la Colindele din Mara
mureș la piese mult mai 
complicate. Acesta este 
meritul cenacluluiVasile 
Șeicaru, profesor, Galați : 
„Sînt din 1977 Ia cenaclu, 
«Iubita mea să ne-aruncăm 
în valuri...» a fost scris pe... 
30 km, în autocar.. Adrian 
Păunescu a scris versurile 
in 7 minute, iar eu, muzica, 
în 10 minute. După 30 de

r .; ■ H - 1
? jdll' 1 ....

-

să rămîr.ă nerezolvată 
in acest an, dacă conduce
rea minei. împreună cu 
contabilitatea, nu vor găsi 
soluția de rezolvare, cum 
să se evidențieze din punct 
de vedere contabil folosi
rea lor.

Un punct distinct din 
programul pregătirilor pen. 
tru sezonul rece l-a con-

culoarului de la banda în
clinată a ■ silozului „de 
bruți", curățirea pivniței 
de la lanțul elevator și a 
canalului de scurgere de 
la funicular, precum și re
pararea drumurilor.

Din cele 48 de probleme 
pe care le avem de rezol
vat, una singură ne cre
ează griji, întrucît nici 
pînă acum nu cunoaștem 
metoda ei de rezolvare. 
Este vorba despre îngră
direa cu zidărie din bol
țari a ventilatoarelor de 
la puțul est. De altfel, a- 
ceasta este restanță din 
anul trecut. Ea s-ar putea

~~ - — — — —u.

I 
I 
I 
I

recitatorii clubului sindi-i 
catelor din Aninoasa pre-| 
gătesc pentru faza de 
masă a Festivalului mun
cii și creației „Cîntarea 
României", un montaj li- 
terar-muzical intitulat „A-

I H IERI, LA LUPENI, a 
Ifost dat în folosință un

important obiectiv social, vertisment pentru liniștea 
(amplasat în centrul civic ; planetei". - - -
cantâna-restaurant, cu pes- col va fi
te 200 de locuri, destinată cursul 6ăptămînii viitoare. 

|:nai cu seamă constructo
rilor din această zonă afla. 

Ită in sistematizare. Tot aici 
in zilele următoare vor fi 

(inaugurate o unitate de 
patiserie și noul laborator 
pentru preparate reci.

I 9 O LĂUDABILĂ ini-
• țiativă este aplicată de a- 
Isociația de locatari „Vîsco.
za — 3“ din Lupeni, în 

! vederea' economisirii ener
giei electrice. La cele 13 

.blocuri ale asociației sînt 
’înlocuite becurile de pe 
jcasa scărilor, cu tuburi 
I fluorescente. După cum se 
Iștie, aceste corpuri de ilu
minat au un dubiu avăn- 

Itaj : sînt mai economice și 
totodată, mai durabile,

■ GRUPUL FOLJK și

Primul specta- 
prezentat în

■ CONTINUA în ritm 
susținut lucrările de extin
dere și amenajare a prin
cipalei artere de circulație 
rutieră din Petroșani. în 
zona cartierului Aeroport 
s-a făcut bprdurarea și! 
pavarea cu piatră conca-l 
sată pe o mare porțiune 
a șoselei.

■ IN PARING, dumi
nică, a continuat acțiunea 
inițiată de echipa „Salva- 
mont", pentru curățirea și 
amenajarea pîrtiilor de 
schi. Regretabil că apelul 
inițiatorilor acestei bineve
nite acțiuni nu a găsit e- 
coul dorit în rîndul tine
rilor schiori.

Rubrică realizată de 
I. MUSTAȚA

I

stituit formarea de stocuri 
de materiale necesare pe 
timpul iernii. Au fost sta
bilite cantitățile de mate
riale ce trebuie 6ă se gă
sească în depozit la înce
putul iernii, 
deja stocurile 
lemn rășinos 
de cherestea 
bolțari (1 000 
praf inert, motorină șl 
piatră coneasată. Trebuie 
urgentată aducerea în de
pozit a nisipului și a ba
lastului".

într-adevăr. pregătirile 
de iarnă au demarat in
tr-un ritm susținut la

S-au creat 
necesare de 

(4 000 mc), 
(1 000 mc), 

mc), ciment, 
Și

1. M. Uricani, dar planul 
de măsuri putea să fie în
tocmit și aprobat cu cel 
puțin o lună mai devreme 
(nu deabia în 28 septem
brie) astfel ca toate aceste 
lucrări să fie pe punctul 
de a fi finalizate la a- 
ceastă dată cînd vremea 
rea poate veni prin sur
prindere, 
nalizarea
rea minei trebuie să 
caute metoda de rezol
vare a zidăriei, la ventila
toarele de la puțul Est 
pentru a putea să evite în 
această iarnă greutățile pe 
care le-a întâmpinat în 
iarna trecută din cauza 

' înghețului. Toți cei ce e- 
xecută aceste lucrări, și 
care răspund de finaliza
rea lor la termen, să nu 
se mulțumească numai cu 
rezolvarea lor pe hîrtie. 
Trebuie făcut totul ca a- 
ceste lucrări să fie făcute 
de bună calitate, astfel în
cît, la iarnă, frigul și ză
pada să nu greveze acti
vitatea în atelierul meca
nic, în casa mașinilor sau 
în rampele puțurilor, iar 
instalațiile de încălzire 
centrală și alimentare cu 
apă să funcționeze irepro
șabil.

îng re unind fi- 
lor. Conduce-

MARI DEFIC1
(Urmare din pag. 1)

diminuat plasarea în acti, 
vitatea de întreținere și 
pentru aprovizionarea ma
terială a brigăzilor, ci și 
despre lipsurile de organi
zare care s-au manifestat 
în activitatea sectoarelor 
IX — electromecanic, X — 
„service" și XII — tran
sport. La nivelul sectoru
lui XII sînt cu adevărat 
mari deficiențe de condu
cere și organizare a pro
cesului de producție, de 
care se fac vinovați șeful 
de sector, adjuncții săi, 
maiștrii și supraveghetorii 
de transport Și în aceas
tă lună, pierderile de pro
ducție s-au datorat avari
ilor apărute la sectoarele 
IX și XII — lanțuri ele
vatoare rupte ia puțul 4, 
caramboale în circuitul de 
culbutare a cărbunelui la 
puțul cu schip, ghidaje 
rupte, ieșiri de colivii din 
ghidaje, defecțiuni la ma
șinile de extracție. Minerii

din fronturile direct pro
ductive au fost lipsiți ast. 
fel de „goalele" în care să 
încarce cărbunele produs 
Programele'- stabilite dcT 
conducerea minei au fost 
neglijate în aplicare de 
conducerile acestor sectoa
re, ca de pildă plasarea 
mecanicilor de locomotivă 
în zona de activitate a 
sectorului Vil, blocurile 0, 
I și II. A trebuit să in
tervenim direct la nivelul 
conducerii întreprinderii 
pentru a rezolva aceste 
probleme, dovedind condu
cerilor sectoarelor respec
tive că dispun de forțe su. 
ficiente chiar în propriile 
colective de muncă. Nu 
accept însă în totalitate 
justificările de această na
tură pe care le dau șefii 
sectoarelor productive, pen
tru că există deficiențe în 
coordonare și la nivelul 
lor.

2. Aș fl dorit să nu fiu 
obligat să răspund la a-

din timpul des- 
spectacolului 

de Cenaclul 
al tineretului

Aspect 
fășurării 
susținut 
„Flacăra"
revoluționar, condus de 
poetul Adrian Păunescu.

Foto: Șt. NEMECSEK

(Urmare din pag. 1}

de investiții cu termene 
scadente apropiate. Nici 
I.C.M.M. n-a depus încă 
documentația de execuție 
pentru unele obiective. »în 
aceeași situație se află 
Oficiul P. T. T. R. Petro
șani, șantierul Livezeni al 
I. C. C. F. Timișoara. In- 
tîrzie astfel în mod cu to
tul nejustificat, numeroase 
lucrări cu caracter urgent, 
cum sînt supratraversările 
său subtr'aversările unor 
rețele, conducte și canali
zări. Clubul studențesc al 
I. M. Petroșani n-a fost 
racordat la rețeaua de

ENȚE
ceasta întrebare! Dar... Și 
luna aceasta, prin progra
marea producției, nu rea- 
U -jfca 1 bMWif' "ar "i.offd'-'Dâ- 
torită deficiențelor arătate, 
acest minus va fi mai 
mare. în lunile noiembrie 
și decembrie se îmbunătă
țește situația liniei de 
front, iar activitatea sec
torului XII transport se 

îmbunătățește de aseme
nea, odată cu punerea în 
funcțiune încă din această 
săptămînă a magistralei 
pe orizontul 300. Ca ur
mare, trebuie să ne rea
lizăm sarcinile ultimelor 
două luni ale trimestrului 
și anului.

3. Media producției în 
1983 este ca 175 tone pe 
zi mai mare ca în acest 
an. Adunarea generală a 
reprezentanților oamenilor 
muncii din această lună 
va stabili măsurile care 
să ne conducă la demara
rea în bune condiții a 
sarcinilor lui 1983.

lalte. fie Stelică Popes
cu, fie Dinu Anton, Dinu 
Nicolae sau oricare altul, 
nici unul nu are nemo
tivate.

Să ne întoarcem însă 
la mirarea șefului de 
brigadă. Cum adică, știm 
că poți să răstorni și 
munții și totuși să avan- 
șezi ca melcul ? Normal, 
brigada ar trebui să 
panseze lunar 100 ml.

— Am putea face 
140, ba chiar 160 .
lună, dar acum... tundem 
ouă, răbufnește înciudat 
interlocutorul nostru.

Ce se întîmplă de fapt? 
Conducerea sectorului nu 
asigură condiții normale 
de desfășurare a lucrări^ 
lor in cele două locuri 
de muncă ale brigăzii. 
Burghiele sînt de slabă . 
calitate. Lipsesc artificie
rii, presiunea aerului < 
mică, iată de ce ortacii’ 
au renunțat deseori Ta “7 
pușcare, pun, Armăturile 
din pickamer. Ori con- • 
dudă de aer comprimat 
corespunzătoare există 
destulă, nu are cine s-o 
monteze pînă pe galerii.

— Nu înțeleg de ce nu 
sîntem ajutați. Succesele 
noastre sînt de fapt și 
ale sectorului și ale mi
nei.

Intr-adevăr, 
interesul ca 
vrednică să 
plinească 
plan, cînd s-ar putea să 
pună in valoare, mai de
vreme, noi panouri în 
blocul II ? Iată întreba
rea la care trebuie să 
răspundă conducerile sec
torului și a minei. Cînd. 
se vor rezolva greutățile 
cu care se confruntă, ne 
asigură Vasile Bumbar, 

| atunci se poate scrie un
• reportai ve cinste despre 
| ortacii săi. Se aude vîna
• la conducerea minei ?
I_____________ __

a-

și 
pe

, cine are 
o brigadă 
nu-și înde- 

sarcinile de

termoficare prin ,/ra
ia Paroșenj — Petroșan:. 
Dacă nu se asigură fal
duri de finanțare de ur
gență pentru racordarea 
clubului la rețeaua termo- 
ficării, acesta riscă să ră- 
mînă fără agent termic 
în toată perioada rece.

Serioasd întîrzieri se 
constată și la lucrările teh. 
nico-edilitare de care răs
pund șantierele Trustrului 
de construcții Hunedoara. 
Deva. Așa sînt, bunăoară, 
amenajările îndelung 
teptate de cetățeni 
străzile 6 Martie și Con
structorului din Petroșani. 
Pe strada Independenței 
există unele lucrări a că
ror finalizare. se tărăgă
nează de mai bine de doi 
ani I Se stabilesc mereu și 
se restabilesc termene sca
dente. Hotărîri se iau ș: 
se reînnoiesc, pentru fina
lizarea lucrărilor tehnicc- 
edilitare restante. Dar 
unii
pectă propriile promisiuni 
și „angajamente". Este a- 
devărat că în ultimul timp 
în Petroșani și în celelalte 
localități din municipiu 
s-a construit mult. Au fost 
ridicate întregi cartiere de 
blocuri la Lupeni, Vul
can, Petroșani și Petrila. 
Pentru a asigura condiții 
normale, civilizate de via
ță noilor locatari din cele 
mai noi cartiere ale ora
șelor este necesar ' ea și 
lucrările tehnieo-edilitare, 
gospodărești să fie finali
zate odată cu predarea 
blocurilor de locuințe. A- 
cest lucru se impune cu 
atît mai mult acum. în 
pragul anotimpului frigu
ros, înainte de 
zăpezilor.
recunoască și constructorii, 
au avut o 
muncească.

aș-
pe

apariția
Pentru că, s-o

toamnă... să tot
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în 
de
în

re-

bila intenție a antrenorului 
Vasile Tamaș de a colabo. 
ra în viitor mai intens cu 
profesoara de educație fi
zică de la Școala genera
lă din comună în depista
rea tinerelor talente și ini. 
țierea în tainele acestei 
frumoase discipline a cit 
mai mulți copii.

Text și foto : 
Teodor TRIFA

Antrenorul Vasile 
Damian - campioni i

ducerii întreprinderii 
ere Aninoasa, care a 
arcașilor condiții bune 
pregătire și participare în 
competiții. Mult suflet a 
pus în instruirea arcașilor 
și președintele acestei sec
ții, Eugen Șerbănescu.

De menționat locul bun 
obținut de Juniorul Ion Mi- 
hoci (IV), o promisiune a 
tirului aninosean, și lăuda.

Tătnaș și eleva sa, junioara Dorina 
naționali la țir cu arcul pe 1982.

mini-
creat

i de

4ur pentru arcașii 
din Aninoasa

Handbal, divizia B Ctineret)

la acest nivel s-a ridicat 
participarea arcașilor de ia 
Aninoasa la cel mai im
portant examen al anului 
1982 — Campionatele na
ționale de tir cu arcul ale 
României, desfășurate la 
București între 14—17 oc
tombrie, concurs ai ' cărui 
rol a fost acela de a face 
o ierarhizare o trădătorilor 
români la individual și pe 
echipe in această ramură 
de sport. Titlul de campi
oni naționali este cu atît 
mai valoros, cu cît arcașii 
de la Asociația sportivă 
„Minerul** Aninoasa s-au 
confruntat cu cei mai va
loroși țintași de la „Stea
ua", „Olimpia" și „I.P.i.U.’1 
B^.vești, „Petrolul" Plo
iești, „A.S.A." Cluj-Napoca, 
C. S. Rădăuți, C. S. M. 
lași, „Sănătatea", „Voința" 
și „P.T.T.R." Tg. Mureș și 
„Voința" Satu Mare.

Maestrul sportului Vasile 
Tamaș, sufletul acestui mă
nunchi de tinere talente, a 
demonstrat și cu acest prî. 
lej faptul că rămîne 
continuare un sportiv 
excepție ocupînd, acum 
pragul pensionării (ne
ferim la activitatea de pro.

ducție), locul i și titlul de 
campion național la seniori 
întrecîndu-i pe Victor Stă- 
nescu, Aurel Bobu și An
drei Berki. Junioara Dorina 
Damian, continuindu-și sui
șul spre culmile performan. 
ței, a realizat un total de 
1 232 puncte (cu care la 
senioare s-ar fi situat pe 
locul II, după Aurora Chin), 
rezultat care î-a permis să 
urce pe prima treaptă a 
podiumului de premiere și 
să intre în posesia me
daliei de aur fa această 
categorie. Punctajul celor 
doi campioni cumulat cu 
cel realizat de Elena 
Gheorghe (locul IV), Ange. 
la Șteferu (locul VIII), Pe- 
trică Eeier, Aurel Urițescu, 

-au făcut ca echipele de 
junioore și seniori din Ani
noasa să devină campioa
ne naționale ale „Dacia- 
dei

Buna pregătire, seriozi
tatea sportivilor de la a- 
ceastă secție s-au materi
alizat în cele patru meda
lii de aur și titlurile obți
nute prin care poziția mi
nerilor, în lupta cu secțiile 
similare pe plan național, 
se consolidează. Cuvinte 
de apreciere se cuvin con-

l;iilSg ; '|g
l Hi isfii

i<(<
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După meciul Jiul A.S.A. Tîrgu Mureș Fotbal, divizia C

La pomul lăudat 
să te duci
„UTILAJUL-ȘTIINTA** 

PETROȘANI — „MINE
RUL** MOLDOVA NOUA 
14—11 (6—6). înainte de 
acest meci, în compania 
purtătoarei lanternei roșii 
a sdriei, toți suporterii, ju
cătorii și antrenorii gazde, 
lor au s-contat (sigur !) pe 
o victorie la scor, care să 
asigure rotunjirea golave
rajului. Dar n-a fost chiar 
așa. Prima repriză a apar, 
ținut, aproape în exclusi
vitate, oaspeților, care au 
jucat mai bine în atac și 
s-au apărat dîrz, condueînd 
în permanență și la dife
rență. uneori, de 4 goluri. 
Echipa noastră și-a găsit 
greu tempoul, mai ales 
in organizarea atacului, 
care s-a desfășurat haotic, 
tară o tactică de joc'adec
vată. Practic, știind că au 
în față un adversar 
(care a pierdut și 
meciuri pe terenul 
priu) băieții noștri 
avintat „vulturește" 
atac. Și cum graba strică... 
treaba, ne-am trezit me
reu conduși, în imposibili
tatea de a egala. „Spiri
tele" s-au aprins spre fi

slab 
două
pro- 
s-au 

în

Opinii din teren 
și din

PETRE GR1GORE, apă
rătorul Jiului: „Am vă
zut și am simțit meciul și 
de pe banca rezervelor și 
din teren. A fost una din
tre peie mai reușite parti
de ale colegilor mei din 

frumos, 
arbitraj 
arbitra- 

meci 
s-a vă.

jțeest tur. Joc
dr-play total,

V^fet de decizii...
re, într-un cuvînt 
cinstit. Rezultatul.
■zut, spectatorii au plecat 
mulțumiți**.

GEORGE NEAGOE, mi. 
ner, I. M. Dîl ja, student Ia 

seral: 
a de-

LM.P., anul IV, 
„într-adevăr, Jiul 
monstrat că se poate, iar 
noi, cei care «suferim» în 
tribune, am dovedit că sin. 
tem alături de echipă a- 
tuncj cînd prestează un 
joc de calitate, fără «tea
tru» și alte dedesubturi... 
de-ale fotbalului. A fost 
un adevărat spectacol spor
tiv,^au plăcut în mod deo. 
sebit Dina (care devine o 
piesă de bază în angrena
jul «Jiului»), Sălăgean (a 
muncit mult în acest meci),

■ Neagu (foarte bun la 
marcaj), Vizitiu (un libero

Vouă puncte prețioase

nalul primei reprize cînd, 
la o fază confuză, arbitrul 
internațional (!) Vladimir 
Cojocaru a arătat cartona
șul roșu portarului Po
pescu, pe motiv că acesta 
a lovit un adversar. Noi 
n-am văzut, dar arbitrul 
era doar la un metru... 
De aici încolo jocul a a- 
parținut gazdelor, elimina
rea lui Popescu constitu
ind, poate, momentul psi
hologic al meciului. La 
pauză scorul era egal, 
6—6 șl repriza a doua se 
anunța grea.

Și, într-adevăr, a dopa 
parte a jocului a 
grea. Dar angajarea 
dăruirea de care au __
dovadă Gheciu (,4 goluri), 
Drăgan (.1), Cîmpeanu (3), 
Bencoviei și, în atac, Gli- 
ga (6), au făcut ca la sfîr
șitul partidei tabela de 
marcaj să arate scorul de 
14—11, ceea ce asigură e- 
chipei noastre un loc căl
duț, iar minerilor de la 
Moldova Nouă le „conso
lidează" poziția de „lan
ternă". Au mai rămas de 
jucat două etape și tre
buie să concluzionăm că 

. divizionara noastră, a avut 
o evoluție bună, la nivelul 
lotului și condițiilor cre
ate. Dar, pentru viitor, la 
pomul lăudat trebuie să 
te duci..; cu grijă!

fost
Și 

dat

tribună
Bra-,consacrat) și Băluță. 

TO, . băieți !“.
CORNEL MARC, subin- 

giner la 
a fost 
mecj al 
această 
durități, 
structive. De aceea și din 
partea noastră, a suporte
rilor a «plouate (pe lîngă 
ploaia-ploaie) cu aplauze"

IOSIF CAZAN, fost ju
cător al „Jiului**, suprave
ghetor, I. M. Petrila : „Am 
revăzut, parcă, jocurile 
frumoase- de acum 20 de 
ani, prestate de echipa 
«de aur» a «Jiului». Fap
tul demonstrează că urma, 
șii noștri pot mai mult, și 
trebuie să poată, pentru 
că se bucură de condiții 
incomparabil mai bune de- 
cît cele de altădată. Am 
văzut, într-adevăr, o echi
pă pe care eu, care m-am 
dăruit și mă dăruiesc cu
lorilor clubului, o doresc 
mereu. Asta dorim și asta 
așteptăm de la voi, bă
ieți

Opinii consemnate de 
Mircea BUJORESCU

I.UA1.P.: .Acesta 
cel mai frumos ' 
echipei noastre în 
toamnă, lipsit de 
bogat in faze con-

„MINERUL** PAROȘENI 
— „ȘURIANUL** SEBEȘ 
2—0 (2—0). După un înce
put echilibrat, echipa gaz. 
dă se impune, presînd ad
versarul și punînd accent 
Pe jocul la mijlocul tere
nului. în min. 19 Gîtan, a. 
flat în careul de 16 m al 
oaspeților, primește o 
pasă în adîțjcime, se în
dreaptă cu balonul spre 
poartă, șutează, portarul 
respinge cu călcîiul, dar 
Gîtan atent, reia scurt și 
introduce mingea in plasă: 
1—0. Oaspeții fac eforturi 
pentru a restabili egalita
tea însă . gazdele înviorate 
după gol, pornesc pe con
traatacuri rapide, forțînd 
majorarea scorului. Spre 
finalul primei reprize (min. 
32), Colnic respinge de
fectuos o minge în apro
pierea porții oaspeților în 
dreptul lui Benone, care 
reia printr-un șut puter
nic făcînd inutilă inter
venția portarului și 2—0. 
în rest, un Joc bun al 
gazdelor cu acțiuni în vi
teză, remarcîndu-se cele 
două extreme Benone și 
Gîtan.
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••

în a doua repriză min
gea a circulat pe tot te
renul ; s-au încercat 
bele porți prin faze 
moașe însă fără a 
finalizarea. Gazdele 
dominat, au avut

am- 
fru- 

reuși 
au

cîteva 
acțiuni favorabile, dar au 
ratat copilărește. Singurii

care au reușit cît de cît 
să pună în .pericol poarta 
oaspeților, prin combinații 
mai periculoase, au fost: 
Benone, Boloș și Gîtan. 

A arbitrat foarte bine 
la centru Gheorghe Cîm- 

■: peanu (Timișoara).
Ioan BAI,OI

s-a 
din 
re*

■ -W.
In deschiderea meciului 

de divizia B (tineret) 
desfășurat întâlnirea 
cadrul campionatului
publican de juniori dintre 
C. S. Ș. Petroșani — C.S.Ș. 
Arad. Juniorii noștri au 
obținut victoria cu scorul 
de 12—9.

Victoria în meciul 
campionatul j udețean 
minin dintre echipele . 
dromin" Petroșani 
C. S. Ș. Hunedoara a 
venit formației gazdă, 
scorul de 26—21.

din 
fe- 

,.Hi-

re-
cu

Bujor MIRCESCU

Ineă una din fazele 
de atac ale minerilor 
irosite în fața oaspeților. 
Instantaneu din meciul 

Minerul" Paroșeni - 
Șurianul" Sebeș.

Foto : Ioan BĂLOI

JOC FRUMOS LA PAROȘENI
CLAS^MENTUL

i. Dinanw ’ j I ' 6 5 T 17
2, Sportul studențesc 11 8 1 2 20— 6 17
3? Universitatea Craiova 11 7 1 3 22— 8 15
4. Corvinul 11 5 4 2 14— 7 14
5. F. C. Argeș 11 5 3 3 16—12 13
6. Steaua 11 5 3 3 14—13 13
7. S. C. Bacău 11 5 2 4 16—15 12
8. Jiul 11 3 6 2 12—13 12
9. F. C. Olt 11 5 1 5 16—12 11

10. F. O. BilJOr 11 5 1 5 26—24 11
11. Petrolul 11 5 1 5 10—21 11
12. Chimia Rm. Vîlcea 11 5 0 6 11—14 10
13. A. S. A. Tg. Mureș 11 4 2 5 9—13 10
14. Politehnica Iași 11 1 6 4 ' 9—13 8
15. C. S. Tîrgoviște 11 1 5 5 8—16 7
16. F.. C. M Brașov 11 3 0 8 12—23 6
17. Politehnica Timișoara 11 2 2 7 12—23 6
18. F. G. Constanța 11 2 1 8 11—26 5

ETAPA VIITOARE : „Corvinul** „Politehnica**
Timișoara; F C M. Brașov — F. C. Argeș ; „Poli-
tehnica** Iași — F. C. Constanța ; „Steaua" — „Pe
trolul" Ploiești ; F. C. Bihor — „Chimia" Rm. Vîlcea ; 
„Dinamo" — „Sportul studențesc" ; C. S. Tîrgoviște 
— „Jiul** ; F. C. Olt — .Universitatea" Craiova ; 
A. S. A Tg. Mureș - S C. Bacău.

„sanatatea** vul.
CAN _ „AVINTUL** HA-
ȚEG 1 41 (1—0). Pe stadi.- tari fac ca scorul să ră- 
onul „Tineretului" din Pa- mină alb pînă în min. 42 

cînd Alexa, cu capul, fruc
tifică o centrare a - lui
Frunză și, 1.—0. Repriza a 
doua este echilibrată și 
ambele echipe au ocazii să 
înscrie, gazdele prin Pă-

dar șuturile imprecise sau 
intervențiile celor doi por.

Spectatorii au rămas 
dezamăgiți

onul „Tineretului11 din Pa
roșeni cele două echipe 
fruntașe ale campionatului 
județean, seria Valea Jiu
lui, și-au disputat cu ar
doare cele două puncte 
puse în joc. Gazdele, ho- 
tărite să șteargă din amin
tirea spectatorilor îrifrînge- 
rea suferită în etapa tre
cută la Lonea, atacă încă 
de la începutul partidei, 
dar oaspeții se apără or
ganizat și contraatacă pe
riculos. în min. 16 Stoe- 
nescu execută foarte bine 
o lovitură de la 16 m, dar 
balonul trece razant pe 
lingă poartă. Peste numai 
5 minute, Onofrei scapă 
singur, dar trage în por
tarul oaspete. în replică 
Tătîrcă de Ja 
ge în același 
lîngă poartă, 
succed la ambele

„PREPARATORUL" PE
TRILA — „AUTOBUZUL” 
PETROȘANI 3—2 (0—2). 
Prima repriză a aparținut 
oaspeților, care au jucat 
corect, deschis, cîștigînd 
simpatia publicului. In 
fața jocului fără orizont

Campionatul județean de fotbal
mmmwmwrrwwfrmmrmwMiHWniwMnifftmuemen

oaspeți tra- 
minut pe 

Fazele se 
porți.

dureanu și Frunză, oaspe
ții prin Toma și Manea, 
dar scorul rămine 1—0 
până la sfîrșitul partidei. 
Bună evoluția jucătorilor 
Achim, Stoncanici, Alexa 
de la gazde, Manea, Tă- 
tîreă de la oaspeți, pre
cum și arbitrajul prestat 
de centralul Focea.

La juniori 5—0.
Aurel OȚELEA

tactic prestat de echipa 
preparatorilor, oaspeții au 
folosit arma eficientă a 
contraatacului prin care 
au și deschis scorul în min. 
42, după greșala lui Li- 
țoiu în fața sprintenului 
Vîlceanu : 0—1. A doua 
repriză se remarcă doar 
printr-un plus de duritate 
și vociferări pe care arbi
trul I. Suciu s-a făcut că

nu le aude, cu toate sem
nalizările corecte ale tu- 
șierilor O. Cosma șl D. 
Purcaru. Același Lițoîu 
luftează în fața lui Bum
bii și în min. 57 scorul de. 
vine 0—2. Dar... pentru că 
există un DAR, în urma 
unei faze obscure se dic
tează penalty pentru gazde 
și 1—2 în min. 72 prin 
Kertesz. Tabela de mar
caj se echilibrează în min. 
57 după o fază Surdoiu — 
Lorincz.. ultimul 
prin lovitură de 
careu.

Golul victoriei
.. tilor din Petrila a fost 
semnat tot de Lorincz, io 
min. 89, după ce scene 
dezagreabile petrecute în
tre jucători,’ arbitri și pu
blic au tăiat elanul fotba
liștilor din Petroșani.

loan Dan BAL AN

fotbaliș-
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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

in unele unități economice din Capitală
(Urmare Un pag. I)

produsele similare aflate 
în prezent în fabricație, 
în același timp, au fost 
prezentate mai multe pro. 
totipuri de garnituri de 
mobilă — dormitoare, su
fragerii, camere de zi, ca
mere pentru tineret, bucă, 
tării —, precum și Piese 
separate, între care biblio, 
teci, fotolii, scaune și al
tele, dimensionate pentru 
a corespunde mai bine ce
rințelor beneficiarilor in
terni și de peste hotare, 
noilor spații de locuit.

Secretarul general al 
partidului a fost informat, 
de asemenea, despre acți
unile întreprinse în vede
rea creșterii gradului de 
utilizare în producția de 
mobilă a unor specii ațt- 
tohtcne valoroase — cire
șul, salcîmul, ulmul,' fra
sinul, pirul —, creării unui 
stil propriu românesc de 
mobilă prin, folosirea ce
lor mai reprezentative mo
tive ornamentale .de crea
ție populară din diferite 
zcne ale țării.

Tovarășul Nicolae 
Ceausescu a apreciat pre
ocuparea specialiștilor din

acest domeniu in acțiunea 
de producere a unei mo
bile mai rațional dimensi
onată, de <> mai bună func
ționalitate, mai ușoară și 
cu consumuri diminuate. 
In același timp, secretarul 
general al partidului a su
bliniat că ceea ce s-a re
alizat pînă acum este prea 
puțin, că unele tipuri de 
mobilier prezentate sînt 
încă supradimensionate, au 
o greutate mare, nu răs
pund pe deplin ^cerințelor 
beneficiarilor și a cerut 
co nd uce r i I minis te r ul u i,
centralei industriale de 
profil și întreprinderilor 
.să acționeze cu mai multă 
hotărîre pentru reducerea 
mai substanțială a consu
mului de materii prime, 
pentru punerea la dispo
ziția cumpărătorilor a li
nei mobile cu posibilități 
de folosire multiple, reali
zată după normele tipizate 
aprobate.

în cursul aceleiași zi
le, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceausescu, însoțiți de tova
rășul Constantin Dăscă- 

. lescu, au vizitat întreprin
derea de cercetare și pro
ducție de materiale semi

conductoare a Institutului 
central de chimie.

Directoarea întreprinderii 
a prezentat rezultatele ob
ținute pînă în prezenț de 
colectivul unității în rea
lizarea unor materiale ul- 
trapure și semiconductoa. 
re, de mare, importanță și 
valoare pentru industria 
electronică și microelec
tronică și alte domenii ale 
tehnicii avansate.

în timpul vizitării prin, 
cipălelor secții ale acestei 
întreprinderi, tovarășului 
Nicolae Ceausescu, tova
rășei Elena Ceaușescu 
le-au fost prezentate faze 
ale proceselor tehnologice, 
precum și produse noi.

Dind o înaltă apreciere 
succeselor obținute de a- 
cest valoros și talentat co. 
lectiv, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, ținînd seama 
de locul și importanța a- 
cestor produse în ramuri, 
le de vârf ale industriei, 
a subliniat necesitatea 
dezvoltării aici a unui 
centru puternic de cerce
tare și producție industri
ală a materialelor ultra- 
pure și semiconductoare 
pentru acoperirea integra, 
lă a nevoilor economiei

cu asemenea produse și 
crearea unui excedent pen
tru export.

Conducerea ministerului 
de resortț a Institutului 
Central de Chimie și a în. 
treprinderii a adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu 
cele mai calde mulțumiri 
pentru grija neobosită pe 
care o manifestă dezvoltă
rii acestui domeniu de 
mare importanță al indus
triei chimice și i-au asi
gurat că oamenii de știin. 
ță si cercetătorii chim iști 
vor depune tot talentul și 
întreaga pasiune pentru 
realizarea în țară, cu forțe 
proprii, a unor asemenea 
produse deosebit de nece
sare dezvoltării rapide a 
ramurilor dc^virf ale teh
nicii românești,

Pe parcursul noului di
alog de lucru, cei prezenți 
au făcut secretarului ge
neral al partidului o caldă 
manifestare de dragoste 
și respect, dînd astfel ex
presie recunoștinței lor 
pentru tot ceea ce condu
cătorul partidului și statu
lui nostru a făcut și face 
pentru - ridicarea patriei 
noastre pc noi culmi de 
Civilizație și progres.

Sesiunea Adunării Generale 
a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 18 
(Agerpresj. — în Comite
tul pentru probleme soci
ale, umanitare și culturale 
al Adunării Generale a 
ONU a început dezbaterea 
punctului privind pregăti
rea și marcarea în 1985 a 
Anului Internațional al 
Tineretului, manifestare 
mondială care are Ia ori
gine o inițiativă a Româ
niei.

Luînd cuvîntul, repre
zentantul României, tova
rășul Nicu Ceaușescu, se. 
cretar al C.C. al U.T.C., 
președin tele. Com i tetuî ui 
consultativ al ONU pentru 
Anul Internațional ai Ti
neretului a declarat că 
dezbaterea privind Ann! 
Internațional al Tineretu- 
ește menită să asigure e 
examinare aprofundată a- 
șupra modului în care se 
aplică programul concret 
de măsuri și activități ce 
urmează a fi întreprinse 
înaintea și în timpul a- 
cestui important eveni
ment.

Examinarea atentă a 
problematicii tineretului 
în lumea contemporană 
pune în evidență cu pu
tere necesitatea elaborării 
Unei politici noi privind 
tînăra generație, care să 
ducă la soluționarea pro. 
blemelor specifice care o 
confruntă.

în continuare, reprezen
tantul țării noastre s-a re
ferit la inițiativa Româ
niei de la cea de-a doua 
sesiune a Comitetului con
sultativ în legătură cu e- 
labcrarea unei declarații 
privind: drepturile și res
ponsabilitățile tinerei ge. 
nerații. Proiectul declara
ției inițiate de România a 
fost conceput ca un docu
ment cu caracter de plat
formă, care să prezinte sub 

' multiple aspecte — econo
mic, social, politic șî, ști
ințific și cultural —. statu
tul activ al tinerei genera
ții în condițiile prezentu
lui și în perspectivă.

Ședința Comisiei permanente 
CAER pentru colaborare 

în domeniul geologiei
MOSCOVA 18 (Ager

pres). — în orașul Frunze
a avut loc ședința a 44-a 
a Comisiei permanente 
CAER pentru colaborare 
în domeniul geologiei, i’d

Comisia a examinat u- 
nele probleme referitoare 
iâ colaborarea în cerceta
rea mărilor și oceanelor 
îți scopul folosirii resur
selor minerale ale acesto
ra și a adoptat direcțiile

J.G xul:.. a._. a_.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie i întîlnirea > fi
nirea i Voiam să fiu 
prima.

PETRILA : Calculate, 
rul mărturisește.

LONEA! Legenda lui 
Ciun Hian, I-II,

ANINOASA: Viața e 
frumoasă.

VULCAN : Bronco Bil
ly.

LUPENI — Cultural : 
Amintiri.

URICANli Fumul pa
triei,

TV
11,00 Telex,.
11,05 Profiluri școlare.
11,25 Teatru în serial :

„Anton Pann" — 
partea a 2-a.

12,05 Orchestra de mu
zică populară a 
Consiliului județean 
al sindicatelor din 
Buzău.

12,30 Cincinal '81—’85.
16,00 Telex.
16,05 Viața școlii.
16,25 Clubul tineretului.
1.7,00 Cabinet de perfec

ționare profesiona
lă.

17,35 Civica
17,50 1 001 de seri.
18,00 închiderea progra- 

- mulul,
20,00 Telejurnal. Carnet 

electoral,
20,20 Actualitatea econo.

: micăi : 1 ' ' ’
. 20,35 Ancheta TV : Dus- 

întors de pe drumul 
amăgirilor.

21,00 Teatru TV : „Uita
rea" de Valentin 
Muiiteanu,

22,00 Telejurnal.

| Premiul Nobel pentru fizică, |
pe acest an j

L * •=
j STOCKHOLM 18 (Agerpres). Premiul Nobel » 
: pentru fizică'pe anul 1982 a fost atribuit profesoru- J 
, lui american Kenneth G. Wilson, de la Universitatea ■ 
| Corneil, pentru teoria sa asupra „fenomenelor critice | 
I leg-ate de fazele de tranziție a materiei de la o formă ; 
J la alta“, a anunțat luni, Academia Regală de Științe i 
; a Suediei, citată de agenția Associated Press, ’ 1 .’1
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Pe
GUVERNATORUL ale. 

XANDRIEÎ a inaugurat, 
luni, cea de-a XlV-a Bie
nală ele artă a țărilor me
diteraneene, patronată de 
președintele Egiptului, IIos, 
ni Mubarak. La manifes
tare sînt prezentate șl lu
crări din țara noastră,

care se bucură de apre
cieri atît din partea cri
ticii, cit și a. publicului vi
zitator.

LA VENEȚIA S-A DES- 
CHIS O EXPOZIȚIE de 
costume utilizate pentru 
serialul de televiziune 
„Marco Polo-'. realizat de 
Guiliano Montaldo. Expo
ziția reunește 42 de cos
tume din secolul al 
Xni-lea purtate de acto
rii filmului, informează a. 
genția ANSA,

j.

principale ale colaborării 
tehnlco-științifice ale ță
rilor membre ale CAER 
în domeniul geologiei pe 
1986—1990 șl pe o peri
oadă mai îndelungată.' Au 
fost examinate, de ase
menea, o serie de alte 
probleme de colaborare e. 
conomică și tehnico-științi- 
fică în domeniul geologiei, 
in legătură cu care au 
fost adoptate hdtărîri co
respunzătoare.

U—<Z\—

ÎNTREPRINDEREA
DE GOSPODĂRIE COMUNALA 

ȘI LOCATIVA PETROȘANI 
încadrează absolvenți ai Jiceului agricol 

cu carnet de conducere pentru tractor rutier
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

cele prevăzute în Legea 57/1974 si Legea 
12/1970.

Informații la I.G.C.L. Petroșani, telefon 
41920, 41921.

Mica publicitate
VÎND casă, Petroșani, 

strada Morii, nr. 6. Infor
mații, strada 6 Martie, nr. 
8. . >..■< (1270)

CAUT femeie vîrstnică 
45—50 de ani pentru aju
tor menaj. Informații Lu- 
peni. strada Apaduclului, 
nr. 3. (1 273)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pc numele Lie Iz. 
vorei, eliberată de între
prinderea ’ de confecții

Vulcan. Q declar nulă
(1271;

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice), elibe. 
rată de Institutul de mine 
Petroșani, pe numele Tîm, 
pescui Păstorel. O declar 
nulă, (1 274)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele ftliuț 
Cornelia, eliberată de ÎN-' 
treprinderea de trie.». / 
Petroșani. O declar nu.a

(1 272)

CU profundă dufere familia Gligor Constantin 
anunță încetarea din Viață a scumpului lor

MAND PETRU ‘ >
din Vințul de Jos, județul Alba, minunat tată, socru 
și bunic. înmormîntarea are toc azi, ora 14,30, din 
strada Aviatorilor, bloc 34, ap. 86 Petroșani. (1 275)
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Calendarul săptămînal
19-24 octombrie 1982

19 OCTOMBRIE
— La Geneva începe sesiunea Consiliului pentru 

Comerț ș.i Dezvoltare al UNCTAD (.19—22 octombrie).
— La Londra încep convorbirile dintre cance

larul federal al R.F.G., Helmut Kohl, ministrul afa
cerilor externe, Hans-Diețrieh Genscher,’ și premierul 
britanic, Margaret

— Președintele 
o vizită oficială în

— Președintele 
tuează o vizită în

-- Primul ministru al italiei, Giovanni Spadolini, 
începe o vizită .oficială în Egipt (19—21 octombrie)'
20 OCTOMBRIE

— Tn SIT I.anlw au loc alegeri prezidențiale anti, 
cipate. . ■, ;

—. Președintele Finlandei, Mauno Kolvisto, efec
tuează o. vizită oficială in Islanda (20—23 octombrie).

— Primul ministru al Republicii Zimbabwe, Ro
bert Mugabe, întreprinde o Vizită în Nigeria.
- Ministrul relațiilor externe al Braziliei, Ra
miro Saraiva Guerreiro, efectuează o vizită oficială 
în
21

Thatcher.
Indoneziei, Suharto, întreprinde 

Japonia (19- 22 getombrie).
Libanului; Amin Gemă vel, efec- 

SUA.

cea de-a XHI-a aniversare 
țională (21 octombrie 1969) 

. .. —- Se deschide 
(21—27 octombrie).
22 OCTOMBRIE

— tn Republica
— Președintele

Burundi au loc alegeri generale,
___  SUA, Ronald Reagan, se întîl- 

nește, la Washington, eu .delegația Ligii Arabe, con
dusă de regele Hassan al Il-lea al Marocului,

ffaq, efectuează o vizită
24 OCTOMBRIE

— „Ziua Națiunilor 
a Cartei ONU '

Da- | Ț - âmad Zia-ul
in ix. P. D, Coreeană,

l

Austria (20—23 octombrie).
OCTOMBRIE
— La Bonn are toc întilnlrea dintre președintele 

Franței,. Francois Mitterrand, și cancelarul vest-ger- 
man, Helmut Kohl.

• ~ Republica Democratică Somalia sărbătorește

Unite" (intrarea în vigoare 
1945) ; proclamată în mod oficial 

de Adunarea Generală a ONU ia sesiunea â XXV’l-a 
din 1971.

— începe „Săptămîha internațională a dezarmă
rii" (24—31 octombrie) ; hdtărîtă la sesiunea specială 
a Adunării Generale a ONU consacrată dezarmării, 
din 1.978.

— „Ziua mondială de informare asupra dezvoltă. 
rii“ j instituită de Adunarea Generală a ONU la se
siunea a XXVir-a, din 1972,

— Ziua naționalii a Republicii Zambia — cea de-a 
XVIII-a aniversare a proclamării independenței de 
stat (24 octombrie 1964).

— începe vizita oficială in Japonia a primului 
ministru al Mala.yeziei, Mahathir Mohamad.

■ (Agerpres).
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