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Calea cea mai sigură spre
realizări de vîrf

yțt-
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Noul centru civic 
Petroțaniului, cu blocuri 

zvelte cu arhitectură mo
dernă, caracteristică unui 
oraș în plină extindere și 
dezvoltare.

Mecanizarea lucrărilor, din subteran, introducerea 
pe scară largă a complexelor de tăiere ți susținere, a 
combinelor de abataj șî de înaintare a determinat o 
creștere apreciabilă a volumului de lucrări și a pro
ducțiilor extrase. Sarcinile prioritare, trasate de secre
tarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceauș eseu, cu privire la folosirea intensivă, extensivă ți 
eficientă a complexelor mecanizate ți combinelor au 
fost traduse în viață, constituind, in continuare, progra
mul de lucru al tuturor întreprinderilor miniere.

Pe primele 9 luni ale acestui an, cu cele 27 de 
complexe mecanizate în funcțiune s-au extras 1 600 000 
tone de cărbune, ponderea producției extrase mecani
zat, la nivel de combinat, ridicindu-se la 27,4 la sută. 
De asemenea, o atenție deosebită s-a acordat introdu
cerii și folosirii eficiente a combinelor de înaintare. 
Gradul de mecanizare a lucrărilor este de 33,9 la sută. 
Sînt rezultate elocvente, care dovedesc eficiența meca
nizării, necesitatea extinderii acesteia în vederea ex
tragerii unor cantități sporite de cărbune, atit de ne
cesar economiei naționale.

I. M. PETRILA

Productivități
superioare 
sarcinilor

La sectorul IV al I.
Petrila funcționează

I. M. LUPENI

800000 tone extrase mecanizat
Cu <^le 7 complexe me- 

canP^^ aflate în funrțiu- 
îi mina Lupeni se
exiiage 60,4 la sută din 
producția planificată pe în
treprindere, în condițiile 
realizării unei productivi
tăți medii de 9,6 tone pe 
post. De la începutul a- 
cestui an, producția extra
să cu complexele mecani
zate se ridică la 
tone. Cu cele 5 combine 
de înaintare s-a 
un volum de lucrări 
90 282 mc, înregistrîndu-se 
un grad de mecanizare a 
operațiilor de 54,5 la sută, 
în obținerea acestor rezul
tate s-au remarcat brigă
zile conduse de Constantin

Manda, Constantin Popa 
și Teodor Boncalo (secto
rul IV), Mihai Blaga (sec
torul III) și Constantin 
Preoteasa (sectorul VI)

. alții.

M.
3 

complexe mecanizate. Din 
producția sectorului, 65—70 
la sută se extrage niecani- 
zat. De la începutul anu
lui, sectorul . înregistrează 
un plus la producția de 
cărbune de 1 300 tone, in 
condițiile obținerii unor 
productivități medii de 12. 
tone pe post, cu vîrfuri de 
14 tone pe post. Cele mai 
bune rezultate le
brigada condusă de mine
rul Ștefan Alba, o briga
dă complexă, omogenă, cu 
oameni bine pregătiți, ade- 
vărați mineri-tehnicieni.

obține

învătămînt 
pol itico-ideologic 

în fața unor exigențe sporite

Noul an de

Din această lună, s-a 
deschis noul an de stu
diu în învățămîntul politi
co-ideologic. Pregătit în spi
ritul indicațiilor și orien
tărilor de inestimabilă

peste 26 000 de cursanți, la 
care se adaugă cei cu
prinși în învățămîntul po
litico-ideologic. de masă. 
Majoritatea cercurilor sînt 
organizate, la cursurile pro- 

valoare. teoretică și prac- blenie fundamentale ale e. 
tică a secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescn, cuprin
se în Expunerea prezentată 
la Plenara C.C. al P.C.R. 
din 1—2 iunie a.c., noul 
an de -învățămînt are me
nirea să contribuie nemij
locit la ridicarea pe o 
treaptă' superioară a între
gii activități politicb-ideo, 
logice, de .educare patri
otică, revoluționară a co
muniștilor, a tinerilor, a 
tuturor «amenilor muncii.

în - noul an de stu
diu, organizațiile de partid, 
U.T.C., ‘ ’.....................
O. D. U. S. 
cuprindă
rit de 

partid, uteeiști și alți. oa
meni ai muncii. Bunăoa
ră. numai sistemul învă- 
țămîntului politico-ideolo- 

partid cuprinde

economiei socialiste, ale a. 
plicării noului mecanism 
economlco-financiar, pre
cum și ale educației re
voluționare, patriotice, so
cialiste a maselor, ale sta-

de sindicat și 
au reușit să 

un număr spo- 
membri de

cialiste a maselor, 
butului P.C.R.

Organizatoric, 
deci, o • structură 
pentru ca noul an de în- 
vățămînt să asigure însu
șirea și aprofundarea pro
blemelor celor mai actu
ale ale ■ politicii partidului, 
în ' strîftsă concordanță eîi 
sarcinile .. și preocupările 
concrete ale membrilor de 
partid, ale colectivelor de

Gheorghe SACALUȘ, 
directorul 

Cabinetului municipal 
pentru 

activitatea ideologică 
și politico-educativă

există, 
optimă

realizat
de

811 500

Formalismul și interesul îngust compromit
acțiunea de calificare a cadrelor

♦ ®* • •• •

în 
de
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deși 
de calificarede

Ilie
nr.

(Continuare in pag. a S-a)

in pag. a 3-a

(Continuare în pag. a 2-a)

mineri", 
noastră 
funcționat tot 

etc. Un

secretarului co. 
de partid

Lonea, 
găzduită in
ziarului nostru : 

determinantă

Șeful de schimb Nico- 
lae Chiroșca, alături de 
ortacii Gheorghe Burciu 

- si Andrei Letsfalvi, com- 
’"ponenții brigăzii conduse 

de minerul loan Benko, 
din sectorul I al I. M. Lu- 
peni.

Folosirea utilajelor de mare productivitate Impune o înaltă pregătire tehnica

Opinia 
miletului 
la mina 
Păducel, 
9361 al 
cauza determinantă a 
nereal izărilor de. plan, 
la ora aceasta, — struc
tura necoreșpunzătoare 
a efectivelor : „avem 
puțini mineri și ajutori 
mineri, deși... avem

etc.,
piu concludent, 
s-a
pentru noul abataj con
dus 
tal ?
oferă 
șeful

„școala 
a

ex’em- 
cum 

-asigurat efectivul

de Andrei An- 
Explicațiile ni le 
ing. Victor Apostu, 
sectorului II.

— Ca efectiv avem un 
deficit de 18 oameni,

jar pentru a asigura nu
mărul de posturi la An. 
tal, am trecut la reorga. 
nizarea actualelor capa- 

la restructurarea 
randamen- 

Am în- 
t . nemoti- 

ns. 
to- 
14 
A.

ini-

citați, 
brigăzilor cu 
te mai red m e. 
registiat multe 
vate Și foi de boală, 
mai în această lună 
talul lor reprezintă 
la sută din efectiv, 
vem doar 9 ajutori

neri, or necesarul numă
ră 80 ; în ultimii doi 
am trimis la școala 
calificare vreo 300 
vagonetari, dar au 
solvit vreo 20. Fluctua
ția este mare, pînă la 
10 octombrie am primit 
70 nou încadrați, dar au 
plecat 68.

Ion VULFE

INDIVID —
COLECTIVITATE

■ ■ a ■ •

Carnet 
electoral 

în vederea pregătirii a- 
legerilor de deputați în 
consiliile populare munici-. 
pale, orășenești și comuna, 
le, de la 21 noiembrie, 
consiliile populare din Va
lea Jiului au efectuat in 
această perioadă un com
plex de acțiuni care se fi
nalizează în aceste zile, 
în acest scop au fost de
limitate și numerotate cir
cumscripțiile electorale 
care, în general, coincid, 
cu cele cunoscute din tim
pul alegerilor din anii tre. 
cuți. In Valea Jiului se 
află 55 de circumscripții 
municipale (dintre care 18 
în Petroșani), 118 orășe
nești (Petrila — 31 ; Lu
peni_  31; Vulcan — 33:
Urii an i — 23) și 34 de cir
cumscripții comunale (A- 
ninoasa — 19 ; Banița —
15). ■ - ' - .:.

Astăzi se afișează, la se. 
diile secțiilor de votare, 
listele electorale care vor fi 
consultate de toți cetățe
nii. Am fost informați de 
către comisia electorală 
municipală că in această 
săptămînă vor' fi afișate 
publicații cu delimitarea 
circumscripțiilor electo

rale și secțiile de votare, 
ceea ce va contribui în 
mod eficient la buna ..in
formare a cetățenilor, 
care voi- fi interesați să 
cunoască locul unde își

'Continuări tn txio a * al

Despre provincie, pro
vinciali și provincialis- 
me se discută ca despre 
ceva din domeniul trecu, 
tutui In România zilelor 
noastre, dezvoltarea ar
monioasă a tuturor zone, 
lor țării, puternica in
dustrializare a tuturor 
județelor (practic nu 
xistă nici un orășel în 
care să nu funcționeze o 
fabrică, o uzină, un com
binat sau, cel puțin, o 
secție de mică industrie), 
apariția acestor „perle" 
ale progresului tehnico- 
științific au impus schim- m ța cunoscutul festival 
barea sensului noțiunii a[ umorultîi de la Vaslui, 
de provincie. In paralel, orașul care l-a dat pe 
conștiința oamenilor, gra- marele Constantin Tăna- 

se, dovedește că în ora- 
> intîmplă 

Și nu

e-

descoperite marele
festival al muncii și cre
ației „Cîntarea Români
ei" în toate colțurile ță
rii, in talentul interpret. 
tatii» și creator al oame
nilor, se poate vedea că 
provincia nu mai e pro
vincie. Un exemplu de 
„înalt spirit provincial" 
ni-l oferă Teatrul munci
toresc din Lupeni, un co
lectiv dăruit artei, „care 
a trecut dincolo de pra
gurile. amatorismului. Re. 
centul succes, premiul

I

2

3
3

s

3

1

dul lor de cultură și ci- 
vilizație au depășit faza 
de izolare... provincială.

Mai deunăzi un om de 
cultură, un om de ome
nie care a depășit, în 
pofida handicapului da
torat lipsei de vedere, 
toate complexele, e vor
ba de George Nicolescu, 
spunea că provincia este 
acolo unde nu se întîm- 
plă nimic. Dar cum, prin 
noile valențe spirituale,

«»•««»»« »«* •* M

șui Lupeni se 
CEVA spiritual, 
puțin !

Așadar, Valea 
Valea cărbunelui 
cum în anii socialismu
lui și o Vale a artei, un 
colț de țară care se înal
ță spiritual la 
marilor orașe cu tradiție 
culturală. Așa am do
rit-o și așa a devenit! 
(B. M.).

noastră, 
este, a-

nivelul

3
5

2

j
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PROPUNERILE OAMENILOR MUNCII - 
sursă inepuizabilă de îmbunătățire a activității productive

Noul an de învățămînt 
politico-ideologic

țările date de secretarul 
general al partidului cu., 
prilejul vizitei de lucru în* 
Valea Jiului. Concretiza
rea sarcinilor ce revin or
ganelor și organizațiilor 
de partid, comuniștilor și 
tuturor oamenilor muncii 
din unitățile miniere pen
tru recuperarea restanțe, 
lor la extracția de cărbu
ne, folosirea eficientă a 
utilajelor din dotare, a e- 
fectivelor, vor conferi dez
baterilor o finalitate spo
rită, intensificarea partici
pării cursanților la creș
terea producției de cărbu
ne, la asigurarea indepen
denței energetice a țării, 
cerință subliniată cu tărie 
de secretarul general al 
partidului și la plenara 
C.C. al P.C.R. din 7-8 oc
tombrie.

Măsurile întreprinse pen
tru a asigura o structură 
optimă învățămîntului, îm
bunătățirea corpului de. 
propagandiști și pregăti-' 
rea lor temeinică. :șeame-~ 
najarea și dotai.„ cores
punzătoare a cabinetelor 
pentru activitatea ideologi
că și politico-cducativă, a 
punctelor de documentare 
reprezintă doar un început 
în desfășurarea noului an 
de învățămînt ; perfecțio
narea continuă a activită
ții cursurilor, sporirea ca
lității și eficienței activită
ții acestora presupune 
conducerea concretă, con- 
tro-ltfl și îndrumarea nemij
locită a desfășurării 
vățămîntului de către or 
ganele și organizațiile 
partid, prevenirea oricăror 
tendințe de formalism . și 
delăsare în activitatea pro
pagandiștilor și cursanți.

(Urmare din pag. 1)
Dintre propunerile cele 

mai valoroase formulateîn 
adunarea generală a 
prezentanților 
lor muncii amintim: 
bunătățirea 
rii cu piese 
(Alexandru 
Botgros, 
revizuirea benzilor de la 
orizontul XI, sectorul I ; 
întărirea ordinii și dis-

nerale de partid din 
septembrie, la toate 
25 de organizații de 
comuniștii au făcut 70 de 
propuneri care 
îmbunătățirea 
de extracție, : 
cărbunelui, a pieselor de 
schimb și a utilajelor, în
tărirea ordinii și discipli
nei. Din aceste 70 de pro. 
puneri au rămas nere
zolvate doar 11, iar altele 
s-au rezolvat cu întîrzie. 
re, fapt care a avut con
secințe negative asupra 
înfăptuirii planului de 
producție.

Se poate spune că la 
Aninoasa exis- 

. bună activita- 
ceea ce pri

sile Rusu, secretarul comi
tetului de partid pe mină 
— am făcut un studiu eu 
privire la forța de muncă 
de la întreprinderea noas. 
tră, studiu în urma căruia 
aU fost dirijați spre lo
curile de muncă direct 
productive 47 de oameni 
ai muncii, urmînd în 
continuare să se revadă 
și alte posibilități de di-

luna 
cele 

bază,

In confruntarea cu sar* 
cinile mereu 
mobilizatoare, 
experiența 
la Aninoasa constituie

crescînde, 
inițiativa, 

minerilor de
o 

sursă inepuizabilă a îm
bunătățirii permanente a 
procesului de extracție. 
Dar aceasta depinde în 
mare măsură de modul 
cum sînt valorificate pro. 
punerile făcute în 
nările generale ale 
prezentanților 
muncii.

In adunarea 
reprezentanților 
lor muncii din 
1982 s-au făcut 
puneri, din care 11 
fost de competența 
ducerii minei, a organu
lui de. partid de aici. Una 
din ' aceste propuneri 
făcute de Constantin 
Gheorma, miner șef de 
brigadă se referă la îm
bunătățirea plasării fron
turilor direct productive. 
Cum s-a soluționat 
ceastă propunere ? 
urma indicațiilor date 
secretarul 
partidului la vizita 
lucru în Valea Jiului 

yne informa tovarășul Va-

Carnet 
electoral

adu- 
re- 

oamenilor

generală a
oameni.

13 august
21 de pro- 

au 
con-

a.
„m 
de 

general al 
de

(Urmare din pag. 1)

exercită dreptul de a ale
ge. . .

Important eveniment cu 
ample semnificații sociale, 
campania electorală a in
trat intr-o etapă superioa
ră : adunările cetățenești 
pentru depunerea candida
turilor de deputați, cadru 
de efectuare a unui bilanț 
în acțiunile de îndeplini
re a planului de dezvolta
re economico-socială în 
profil teritorial, în gospo
dărirea și înfrumusețarea 
localităților, formulîndu-se, 
totodată, propuneri con
crete, constructive în ac
tivitatea de viitor.

în cluburile muncitorești 
și casa de cultură se des
fășoară în această perioa
dă pregătiri ale formațiilor 
artistice de amatori care 
vor prezenta programe a- 
decvate la adunările cetă
țenești și întîlnirile cu 
candidații de deputați, ma
nifestări educative al că
ror conținut este inspirat 
din realitățile Văii Jiului.

în cadrul unor adunări 
cetățenești au fost depu
se următoarele candida
turi : I. M. Petrila _  Ben
ko Maria și Princz Viorica 
(în circumscripția electo
rală municipală 
U. E. Paroșeni 
ge 
Banacu (în 
ția 
pală nr. 49). Totodată au 
mai fost depuse candida
turi în circumscripțiile e- 
lectorale orășenești Petrila 
— Constantin Miu și Eu
gen Preda, circumscripția 
nr. 1 ; Gheorghe Gligor și 
Aurel Petrică, circumscrip
ția nr. 2; Gheorghe Dră- 
ghici și Mircea Neag, cir
cumscripția nr. 3 —, Lu- 
peni — Silviu Năstase și 
Traian Morar, circumscrip
ția nr, 8.

nr. 19);
- Geor- 

Dîrlea și Mihai 
circumscrip- 

electorală munici-

re- 
oameni- 

îm- 
aprovizionă-
de schimb 

Gaboș, Ilie 
Pavel Dediu);

vizează 
activității 

a calității

VIAȚA DE PARTID
rijăre a efectivelor
fronturile de lucru". O rea acțiunii 
altă propunere, formulată muncitorească'

multe dintre aceste pro
puneri au fost rezolvate, 
în timp ce altele sînt în 
curs de finalizare. Cert 
este că în urma rezolvă
rii, la timp, a propune
rilor formulate de oa
menii muncii, în această 
lună față de luna prece
dentă, a crescut media re
alizărilor zilnice cu 
tone de cărbune.

Demn de amintit 
faptul că în adunările ge_

spre ciplinei prin 
i“. O '-

în adunarea reprezentau, 
ților din luna august, se 
referea la îndrumarea 
muncitorilor spre cursu- 
rile de calificare în me
seria de miner. In pre
zent, la I.M. Aninoasa 
funcționează cursuri pen- 

electricieni, 
care

150 de 
Sînt 

frec- 
condi-

tru mineri, 
mecanici, cursuri 
sînt frecventate de . 
oameni ai muncii, 
asigurate tematica, 
vența la cursuri și 
țiile de desfășurare.

Corectitudine
călă- 
spre 

autobuzul 
stația

o călătoare ce

Intr-una din zile 
toream din Petrila 
Petroșani cu 
31 HD 5992. Din 
„Căprioara"
se pregătea să coboare se 
apropie de taxatoare 
încearcă să-i restituie bi
letul, gest ce îndeamnă 
să-l mai vin dă o dată. A- 
ceasta a ripostat imediat:

— La mine să nu veniți

și

generaliza- 
„Judecata 

Desigur

300

este

cu chestii din astea! Lu
crez ca taxatoare de 11 
ani și nu mi-am vîndut 
niciodată cinstea și onoa
rea pe așa ceva!

Taxatoarea se 'numește I- 
Jeana Roșu, iar gestul ei 
contribuie la întărirea 
prestigiului colectivului 
A.U.T.L.P. unde muncește. 
(Emilian DOBOȘ, Petrila)

nota De ce se tolerează ?
In completarea notei cri

tice „Păcat de firmă-1, re
alizată la sesizarea unei 
cititoare a ziarului nostru, 
după cele constatate la u- 
nitatea „Optică" a coope
rativei „Unirea", facem 

u- 
nu-și realizează

„Optică"
„Unirea", 

următoarele precizări : 
nitatea 
sarcinile de plan de un an 
de zile, tocmai pentru că 
refuză o seamă de lucrări 
cerute de clientela unității. 
De ce aceste refuzuri ? 
Pentru că de un an de 
zile este tocită piatra ma
șinii de șlefuit lentile,

(Urmare din pag. I)

■ O NOUA PARCARE 
pentru autoturisme este 
in curs de amenajare în 
zona centrului civic din 
Petroșani. Este vorba de 
parcarea de mare capaci
tate de lingă magazinul u- 
niversal. Lucrările âu de
marat de mai bine de 10 
zile și se desfășoară în 
ritm susținut pentru a fi

mina 
tă o 
te în 
veste modul de urmărire 
și de valorificare a pro
punerilor formulate de 
oamenii muncii. Trebuie 
de asemenea, să menționăm 
că în ceea ce privește 
modul de rezolvare a pro
punerilor formulate 
oamenii muncii, la 
Aninoasa, mai sînt 
rezerve.

Cornel BUZESCU_____  J

de 
mina 
încă

Clipe emoționante Ia 
primirea cravatei și ecu
sonului de șoim in rîndul 
copiilor din grupa mijlo
cie de la Grădinița nr. 1 
Vulcan.

Foto : Șt. NHMECSEK

oameni ai muncii. Desi
gur, structura în sine nu 
este o garanție. Ridicarea 
la un nivel calitativ su
perior a învățămîntului 
politico-ideologic, a dezba
terilor, aprofundarea con
ținutului teoretic și apli
cativ a temelor puse în 
dezbatere ridică cerințe 
sporite în fața organelor 
și organizațiilor de partid, 
a organizațiilor de masă, 
a propagandiștilor.

în acest scop, programe
le tuturor formelor șl 
cursurilor , învățămîntului 
de partid și al organizați
ilor de masă vor fi com
pletate cu 4 teme obliga
torii din tensătica reco
mandată pe marginea Ex
punerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara lăr
gită a C.C. al P.C.R. din 
1-2 iunie a.c. și a cuvîn-j 
tării rostite de secretarul 
general al partidului la 
Congresul al II-lea al e- 
ducației politice și cultu
rii socialiste. Această op
țiune, în funcție de tema
tica generală a fiecărui 
curs, va, asigura dezbate
rea unei arii problematice 
variate și bogate privind 
contribuția 
general al partidului 
dezvoltarea 
practicii revoluționare, 
construcției socialiste, 
asigura înțelegerea, știin-, 
țifică de către cursanți a 
realităților societății noas
tre, a evoluției vieții in
ternaționale. Desigur, pen
tru a asigura caracterul 
aplicativ al învățămîntului, 
dezbaterile trebuie axate 
pe recomandările și orien-

secretarului 
la 
Și 
a 

va

teoriei

în

de

Formalismul și interesul îngust

doi 
alte

există 
vagone. 

cu 
fie 

absol-

retribuție. Ast. 
absolvit, în a- 
cursurile de mi. 
de vagonetari 

120),

pentru că Unității îi lip
sește un aparat de măsură 
frontifocometru pentru de
terminarea dioptriilor și, 
chiar și acetona necesară 
pentru lipirea ramelor.

Acestea sînt cauzele im
posibilității executării u- 
nor comenzi ale cetățeni
lor, cauze de a căror exis
tență are cunoștință con
ducerea cooperativei, de 
cînd unitatea nu-și reali
zează sarcinile. Or, dacă 
le cunoaște, de ce nu le 
remediază ? (Dan STEJA- 
RU).

si- 
a- 

în- 
ai

La nivel de mină 
tuația este similară, 
nul trecut au fost 
cadrați 461 oameni 
muncii, dar au plecat...
481. Cei 16 recrutori ai 
sectoarelor și minei au 
fost în lungi deplasări 
prin țară (spre exemplu 
Marin Vasile, de 5—6 
ori) și au adus 420 de 
oameni. Rezultat cam 
slăbuț, față de cheltuie. 
Iile făcute de recrutori. 
Dar cum, cea mai bună 
cale de asigurare a for
ței de muncă calificată 
este școala proprie de 
calificare să vedem cum 
și-a desfășurat activi
tatea. Detaliile ni le o- 
feră Cristina Jurcă și 
Ion Tarnovschi. șeful

pusă în funcțiune odată 
cu inaugurarea magazinu
lui universal.

■ O LUCRARE ’ care 
trebuie urgentată este a- 
menajarea străzii „Con
structorului" din Petro
șani. Pe această stradă nu 
se poate circula din cau
za întîrzierii unor lucrări 
de canalizare. Aceste lu
crări au fost începute în 
primăvara acestui an de 
către Șantierul .6 Instalații 
al T.C.H. și trebuie fina

biroului 
fel, au 
cest an, 
neri 40
(cifra planificată 
mecanici de mașini și u- 
tilaje — 24 (50), electri. 
cieni — 30 (20), alte me
serii 45 : topografi (și 
pentru alte 
deri miniere) 
dori — 3.

• înscriși la cursuri 
fost mult
Unii au părăsit 
prinderea, aițu au 
bandonat școala. De 
oare acțiunea de 
ficare nu sj bucură de 
atenția cuvenită ? E 
drept, pentru lăcătuși 
există destui candidați,

intreprin- 
— 22, son_ 
Bineînțeles, 

au 
mai mul ți, 

intre-
a- 
ce 

caii*

dar absolvenții ar dori 
să lucreze la sectorul 
general, nu în subteran. 
Apoi, cit privește cursu. 
rile de mineri, 
temerea că un 
tar dintr-o brigadă 
rezultate bune să 
promovat, după 
vire, ca ajutor miner în- 
tr-o formație modestă, 
cîștigul său fiind de 
cum mai mic decît 
cela de 
privește

— Cu 
remarcă 
ajunge la 50 la sută, ca 
să mă laud spun 75 la 
sută. Cînd cursanții sînt 
pe schimbul I mai mer.

a- 
a- 

Citvagonetar, 
frecvența... 
mina pe inimă, 
Ion Tarnovschi,

zară, cauta un loc „căl
duț" la suprafață, în 
loc să privească cu răs- 

ge, cînd ajung schimbul pundere sarcina de a fi 
în front, acolo de unde 
se scoate cărbunele, loc 
pentru care este calificat. 
Ce are de spus în acest 
sens puternica organiza
ție de partid a min i Lo- 

eompe-
se

oa. 
comi-

IV... ;. ?
Concluzia este clară, 

dat fiind și faptul că 
din cei 12 lectori, 
sînt încadrați în 
colective de muncă 
selecția cadrelor, 
șurarea cursurilor 
de calificare sînt 
de „campanie", 
poartă amprenta 
lismului. în plus, 
ficarea cadrelor la LM. 
Lonea este privită cu 
scepticism nu numai de 
unii muncitori necalifi. 
câți, dar chiar și de or
ganizatorii cursurilor. 
Mai mult, cei care vor 
să deslușească tainele 
unor meserii, optică bi-

desfă. 
școlii 

acțiuni 
care 

forma- 
cali-

nea ? O 
tentă și 
impune 
menilor 
tetul de 
finalizată cu măsuri 
prompte și eficiente, care 
să ducă intr-adevăr la 
Îmbunătățirea structurii 
forței de muncă calificată, 
urmărindu-se 
meseriile care 
mecanizarea 
din subteran.

analiză 
minuțioasă 

in consiliul 
muncii și 
partid, spre a fi 

cu

în special 
concură la 

lucrărilor

lizate de Grupul de șan
tiere Petroșani. Intr-o si
tuație identică se află și 
strada Eroilor, tot din Pe
troșani.

B INTRE 20—30 octom
brie a.c., în toate școlile 
generale și liceele din ju
dețul Hunedoara se des
fășoară un concurs cu 
tema ; „Istoria poporului 
român, flacără vie a con
științei patriotice, revolu
ționare a tinerei genera
ții". Concursul este orga

nizat de Inspectoratul șco
lar județean.

B IERI, în orașul Uri- 
cani a fost recepționat un 
nou bloc de locuințe. Este 
vorba de blocul 19, care 
face parte din cel mai 
tinăr cartier al orașului, 
cartierul Bucura, unde au 
fost date in folosință și 
un cinematograf și spații 
comerciale la parterul u- 
nor blocuri.

B DIALOG.. Mîine, ia 
ora 13, în sala mare a

Casei de cultură a sindi
catelor din Petroșani ele
vii din municipiul nostru 
vor participa la un dia
log cu tema „Respectarea 
legilor — datorie cetățe
nească", Intîlnirea se va 
încheia cu proiecția fil
mului documentar „Ron
dul de noapte".,

■ PROMPTITUDINE. O 
situație-limită în cazul că
reia dispecera de la garaj 
și revizorul și-au declinat 
neputința (? I) interveni tă

în noaptea de Sîinbătâ 
spre duminică pe traseul 
autobuzelor Petroșani 
Uricani (circa 100 de că
lători nu aveau autobuz 
la dispoziție) a tost rezol
vată prompt .. e conduce, 
rea A.U.T.L. Așa operati
vitate, da !

Rubrică realizată de 
V. STRAUȚ

1
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„Secretul" unei brigăzi fruntașe 
hărnicia, buna gospodărire

La mina Uricani, pe 
minerul șef de brigadă 
Gheorghe Nistor îl reco
mandă faptele. In anul 
1981, acest miner a cîști- 
gat locul I în întrecerea 
socialistă la nivelul în
treprinderii. După primă 
jumătate a anului 1982, 
adunarea generală a re
prezentanților oamenilor 
muncii a consemnat din 
nou că Gheorghe Nistor 
este cîștigătorul locului I 
în întrecerea socialistă. 
Iar acum, în cel de-al 
patrulea trimestru, mine
rii din brigada lui Nis
tor se mențin constant 
pe loc de frunte, cu rea
lizări de vîrf înregistrate 
zi de.zi, după fiecare de- 
caau ți lună.

In prezent, minerii din 
brigada lui Nistor exe
cută o galerie cu profil 
lărgit, cu diametru de 
4 m. Lucrările sînt eșalo
nate riguros, după un ci
clu de înaintare de 1,5 m 
pe zi. După lărgirea pe
reților galeriei se execu
tă monolitizările în beton 
a vetrei. Apoi sînt mon
tate inserțiile de lemn 
de esență tare pentru a 
se asigura coeficientul 
de elasticitate cerut prin 
monografia de armare. 
Ciclul se încheie cu zidi
rea bolțarilor. La acest 
loc de rhuncă se poate 
constata permanent o 
grijă gospodărească. Cei 
ce încep schimbul sosesc 
la locul de 

totdeauna cu 
nute înainte 
bilită pentru 
lucrului, 
schimb, ; ’ ____
dispozitive sînt aduse de

oamenii din brigadă o- 
dată cu intrarea in mină. 
Nu întîmplător în 
ceasta brigadă nu 
înregistrează niciodată o. 
priri în 
clului
Spiritul 

hărnicia,

a- 
se

desfășurarea ci- 
de producție, 

gospodăresc, 
dar și dis-

brigadă Gheorghe Nistor 
e plecat în concediu. Ii 
ține locul minerul șef 
de schimb loan Cojoca- 
ru. Faptul că șeful de 
brigadă lipsește temporar 
nu influențează 
realizărilor, 
le două

ritmul 
In prime- 

săptămîni

Bărbați care onorează titlul de miner
ciplina sint caracteris
ticile definitorii nu nu
mai ale minerilor șefi de 
schimb, ci ale tuturor 
din brigadă. „Noi asigu
răm aceeași aprovizio
nare cu piese de schimb 
și materiale pentru toa
te brigăzile din sector — 
ne-a relatat sing. Ioan 
Țopa, șeful sectorului de 
investiții — dar cele mai 
bune rezultate le obține 
brigada lui Nistor fiindcă 
oamenii din brigadă știu 
să se gospodărească mai 
bine la locul de muncă".

De zece șeful de

ale lunii octombrie, 
norma zilnică a 
găzii este depășită 
medie cu 14 la sută, 
nerii șefi de schimb 
brigadă, 
Mihai Szabo, 
Ciobîrcă și 
Grigoriu I sînt oameni cu 
vechi state de serviciu în 
aceeași brigadă, cu o bo
gată experiență profesio
nală, despre care șeful 
de sector are doar cu
vinte de laudă. Omoge
nitatea brigăzii, buna cu
noaștere a oamenilor în- 

bucuriile

bri- 
în 

Mi- 
din 

Aurel Cerneț, 
Dumitru 

Constantin

necazurile lor, asigură și 
climatul favorabil crește
rii profesionale a tineri
lor încadrați. In ultimii 
doi ani, toți cei nou în
cadrați în brigadă au 
rămas la același loc de 
muncă, • îndrăgind fru
moasa dar aspra meserie 
de miner.

Rezultatele bune ale 
acestei brigăzi se dato- 
resc, de bună seamă, așa 
cum și-a exprimat con
vingerea și tovarășul Cor
nel Bololoi, secretarul co
mitetului de partid al 
minei, șefului de briga
dă,, iscusinței cu care a- 
cesta știe să lucreze cu 
oamenii, prin convingere, 
prin felul în care se „ba
te" pentru a rezolva pro
blemele sociale ale oa
menilor din brigadă. Iată 
deci fapte și mărturii 
din care se desprinde cu 
prisosință profilul moral 
al comunistului Gheorghe 
Nistor, un bărbat care 
onorează titlul de miner.

Viorel STR AUT'

de 
un 
ce

Exemplu personal

muncă în-
10—15 mi- 

de ora șta- 
inceperea 

Piesele de 
unele scule și

can?'

i • Lui Constantin Adu- 
mitrășoe din Iscroni, nr. 
88 și lui Mihai Bătălan din 
Baru Mare nu le-a plăcut 
munca. Pînă la vîrsta de 
30 și, respectiv, 28 de ani 
au „lucrat" sporadic, pe 
ici pe colo, crezînd zadar
nic că în societatea noas
tră se poate trăi și fără 
muncă. Și-au ales mo
dul de viață parazitar. 
Nefiind la prima abatere 
de acest fel, ei nu au mai 
beneficiat de clemența le
gii și au fost condamnați 
la 6 luni închisoare. După 
faptă și răsplată.

• Eleonora
’/domiciliată în 
strada Republicii, nr, 64, 
nu s-a gîndit pînă la 
37 de ani ai săi să se 
puce de o muncă utilă 
pentru ea și pentru socie
tate, 
dul de 
în ziua 
după ce 
turi alcoolice Împreună cu 
Viorel Cruceru, tot din» A- 
ninoasa, a profitat de sta
rea de ebrietate a aces
tuia și i-a sustras un a- 
parat de radio „Albatros" 
și 1 400 lei. De amintit că 
Eleonora Dohotaru, a mai 
fost condamnată în anul 
1981 pentru furt calificat. 
Se pare că pedeapsa de 
atunci nu și-a atins sco
pul educativ. Acum o aș
teaptă altă pedeapsă care 
poate o va aduce pe linia 
de plutire. Pentru Viorel 
Cruceru, sperăm, că antu
rajul cu E. D. va fi o lec
ție aspră de viată.

/
Rubrică realizată 

cu sprijinul Miliției 
din Aninoasa

Dohotaru, 
Aninoasa,

A preferat mo-
viață necinstit, 

de 30 mai a.c.,
a consumat bău-

La I. M. Uricani

nou în actualitate
Pentru a veni în spri

jinul eforturilor de com
pletare a efectivelor și sta
bilizare a forței de muncă 
tinere, comitetul U.T.C. de 
la mina Uricani a relansat 
inițiativa „Trofeul noului 
încadrat".- în acest seop 
s-au întreprins acțiuni 
pentru popularizarea largă 
în rîndul tinerilor a obiec
tivelor inițiativei și a cri.

teriilor de acordare a 
„Trofeului noului înca
drat" ; acestea au fost 
prezentate și pe un panou 
expus chiar la intrarea în 
Clădirea administrativă a 
minei. în atenție stă, de a- 
semenea, evidențierea pre. 
cisă a punctajelor acumu
late. O operație de mare 
importanță, deoarece punc
tajul se calculează pe baza

criteriilor care prevăd par
ticiparea tinerilor la pro
ducție. respectarea disci
plinei, .a N.D.P.M., partici
parea la cursuri de califi- * 
care, la acțiuni obștești 
etc. Trofeul, o cască de 
miner în miniatură, se va 
acorda Ia sfîrșitul trimes
trului, odată cu premiile 
de cîte 500, 300 și 150 lei 
pentru primele trei locuri.

Colectivul de oameni 
ai muncii de la l.M. Pe
trila a rămas dator eco
nomiei naționale in peri
oada care a trecut
acest an cu peste 80 500 
tone de cărbune, 
înregistrat are la 
pe lingă lipsa unei apro
vizionări ritmice cu 
teriale și a plasării

din

Minusul 
bază

Pentru un portret 
tinărului Iosif GySrfi, 
strungar la I. U. M. Pe
troșani, am apelat nu la 
impresiile noastre și nici 
la cifrele care „vorbeau" 
despre succesele sale în 
producție, ci la trei oa
meni, trei colegi care îl 
cunosc bine.

MIRCEA CALIN, strun
gar, utecist: „Iosif este în 
primul rînd un tînăr se
rios, persevere.*», un bun 
organizator al procesului 
de producție. Aceste cali-

Scrisoare deschisă

Elevii în
In numele unui grup de 

locuitori ai comunei Ani. 
noasa, toți peste 50 de 
ani, aducem in fața opiniei 
publice următoarea situa
ție cu ample semnificații 
educative.

„La autobuzul de la ora 
19,30, care pleacă din Pia
ța Victoriei spre Aninoasa 
— ne scrie Victor Ciulay — 
este imposibil să ocupi un 
loc pe banchetă din cauza 
elevilor care fac naveta la 
Aninoasa, , elevi în clasele 
a IX-a și a X-a. Cînd au
tobuzul își deschide ușile, 
copiii dau buzna printre 
oameni și ocupă toate lo
curile, astfel că, vrînd-ne- 
vrînd, stai în picioare în 
spatele unui elev de 13-14 
ani. Spunîndu-li-se că e 
bine să cedeze locul ce
lor mai în vîrstă, răspunsul 
a fost : «Noi avem abona
mente cu locuri».

Rugăm ca prin interme
diul dumneavoastră, dirigin- 
ții din școlile în care se 
află elevi din Aninoasa să 
le vorbească și despre cum

„Cu duhul blîndeții 
nu se poate face disciplină44

tăți și nu numai acestea 
— au făcut ca în aduna
rea generală U.T.C. din 
luna octombrie să fio ales 
secretar al organizației 
bază mecanică. Este 
tînăr exigent, exigență 
începe chiar cu sine1

ELENA MORAR, i 
gar, utecist: „Eu vă 
că am primit, ca tînăi. 
besc, sprijin de la 
secretari 
U. T. C., 
substanțial 

primit 
Gyorfi.

care

strun-
>pun 

i: vor. 
inulți 

ai organizațiilor 
dar cel mai 

și prompt 
de la Io- 

Este un 
se bucură

l-am 
sif 
tînăr 
de prețuirea și stima tine
rilor din secția noastră".

ION PREDOI, secretarul 
comitetului de partid pe 
întreprindere; „Este un ; 
tînăr model, demn de ur- . 
mat, un om drept, per. 
severent. Ca secretar 
U.T.C. se ocupă in
tens de educația prin 
muncă și pentru muncă a , 
tinerei generații. Este un 
tînăr a cărui deviză este i 
— muncă, cinste, omenie".

Mihai PATRAȘCU

autobuze
trebuie să călătorească, să 
se comporte în autobuse.

Mărturisesc că nu o dată 
mi-a fost dat să călătoresc 
la Aninoasa în picioare în . 
spatele unui ptjști, deși 
am peste 70 de ani. Nu 
s-a sinchisit nici un 'elev 
să-mi cedeze locul. Din 
numărul de elevi care fac 
naveta pe acest traseu 80 
la sută sint fete, despre 
care se 
rent că 
oase.

In 11 și 
de exemplu, nici un scaun 
din autobuz nu a fost ocu
pat de vreun matur, ci nu. 
jnai de minori. Toate per
soanele majore, In număr 
de 35-40, stăteau în pi
cioare. Și erau mai ales 
femei destul de în etate".

Din cele semnalate de 
cititorul nostru se desprinde 
0 temă necesară și actuală 
pentru orele de dirigenție 
din toate școlile generale 
și liceele Văii Jiului : Com
portamentul elevilor în so
cietate.

spune în mod cu- 
sînt mai respectu-

12 octombrie,

nia. 
dilua, 

te a posturilor la locurile 
direct productive și o era. 
să indisciplină a muncii 
și tehnologică, materiali
zată în numărul mare 
(peste 9000) de absențe 
nemotivate, în desele de
fecțiuni electromecanice.

Judecata muncitorească 
organizată aici marți, 19 
octombrie de comitetul de 
sindicat, sprijinit și 
drumat de comitetul 
partid, a avut 
de a pune în fața 
ei colective abaterile 
grave 
muncii, 
eticii și echității 
liste săvîrșițe de un 
măr, e adevărat mic, 
oameni ai muncii de 
sectoarele VI și II, sectoa
re care înregistrează 
acest an cel mai 
minus la producția 
cărbune (39 000 și,

cei care au fost 
criticați de ortaci 

repro- 
Ioan 
Co- 

Dul-

pectiv, 23 000 tone) și cele 
mai multe absențe nemo
tivate.

Dintre
aspru
pentru faptele lor 
babile, amintim pe: 
Cătineanu și Vasile 
ruța, lăcătuși,

în
de . 

menirea 
opinl-

colective
de la disciplina 

de la normele 
socia■ 

nu
de 
la.

în 
mare 

de 
res.

fi ultima, 
revedem la

Dacă 
o no-mai

judecată muncitoreas. 
ne lipsim de servici. 
voastre". „Cu duhul

dar va
ne 
uă 
că, 
ile
blîndeții nu se poate face 
treabă — afirma maistrul 
Ion Velici, I-am spus nu 
odată iui Va'.erică Sandu»

electrieian,

terile săvîrșițe de Nicolae 
Aioanei, Dumitru Bîrsă- 
niuc. Constantin Bordeia. 
nu, Marin Gusan, Alexan. 
dru Staicu, cunoscutul șef 
de schimb Petru B urcuș 
afirma ; „Eu, în calitate 
de șef de schimb, discut 
mult cu ortacii, caut să

au .făcut și cît trebuie să 
mai facă. Eu aș zice să 
se pună un accent 
mare pe munca 
de la om la om“.

Că la mina Petrila este 
multă indisciplină o do
vedește faptul că aici șl 
în această lună absențele 
nemotivate se mențin la 
un nivel ridicat (1442), sint 

de

inai 
politică

la I. M. Petrila

învoiri și foi
Toate acestea dîj- 
producția și 

de slabă «■ 
tone cărbune

așa 
minus 

pe 
de 

conse-

han iac, 
lexandru ^Lăutaru, 
tin Medveski, 
loan . Gonțu, loan 
Constantin Râpă, 
ce fac și 
retribuția 
meargă la 
mai mult pe la birt. De
sigur, ortacii Vasile A. 
flparei și Emllian Șisinan, 
le-au spus-o de la obraz ; 
„Am încercat să vă aju
tăm să vă încadrați în 
disciplina muncii dar se 
vede că nu prea aveți 
bunăvoință. Noi mai În
cercăm și de data aceasta,

Augus. 
mineri, 

Mutinac, 
care fac 
primesc 

mai 
stau

cînd 
uită să
servici î,

mai 
dar nu 
octom-

electrician, 
lipsească de la șut, 
a înțeles. Ieri (18 
brie a.c. — n.n.j de pilda, 
nu. a venit ia șut la 
schimbul II. Am avut un 
defect electric din Cauza 
căruia . fluxul de benzi nu 
a funcționat 6 ore. Am 
pierdut toată producția 
pe acel schimb. Eu cred 
că un asemenea pin pe 
care nu ne putem bizui, care 
huriiai ne încurcă, nu are 
ce mai căuta între noi. 
Aș propune să i se desfa
că contractul de muncă".

Luînd în discuție aba

că 
contribu. 
nivelului 
sporirea 

Uneori 
spun 

însă că la -sectorul in care 
lucrez nu se prea discută 
cu oamenii. Adunările 
de grupă sindicală — a- 
duiiări care trebuie șă lie 
adevărate școli de educa
ție comunistă — nu 
ținut de eîteva 
sectorul nostru, 
stând lucrurile 
nu sînt la zi cu reilizări. 
le, nu știu practic ce

ii fac să înțeleagă 
prin munca lor 
ie la creșterea 
lor de trai, la 
avuției colective, 
reușesc. Trebuie să 
însă că la-sectorul î

multe 
boală, 
muiesc 
destul 
10 000
luna in curs la nivel 
întreprindere. In 
cință, la l.M. Petrila se 
face simțită necesitatea u. 
nei mobilizări 
re a întregului 
în vederea 
producției de

s-au 
luni . în 

Ori, așa 
oamenii

exempla. 
colectiv 

redresării 
cărbune. 

Comitetul de partid, sin
dicat, U.T.C., O.DUS., 
consiliul oamenilor mun
cii trebuie să întreprin
dă măsuri urgente care 
să conducă la întărirea 
ordinii și disciplinei, la 

producției de 
ta

redresarea' 
cărbune precum și 
pregătirea încă de pe 
acum a producției anu
lui viitor.

Constantin GRAURE
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zi cruzi li narezi în lu/HE
întrevederea tovarășului

Nicu Ceaușescu, cu directorul 
general al ONU pentru dezvoltare și 
cooperare economică internațională

NAȚIUNILE UNITE 20 
(Agerpres). — Tovarășul 
Nicu Ceaușescu, secretar 
al C.C. al U.T.C, președin
tele Comitetului Consulta, 
tiv al ONU pentru Anul 
Internațional al Tineretu
lui, a avut o întrevedere 
eu Jean L. Ripert, director 
general al ONU pentru

dezvoltare și cooperare e- 
conomică internațională.

în cursul convorbirii s-au 
examinat unele probleme 
legate de pregătirea și 
marcarea Anului interna
țional al tineretului, aflate 
pe ordinea de zi a sesiu
nii actuale a Adunării Ge
nerale.

LIDERII PARTIDELOR 
viitoarei coaliții guverna, 
mentale olandeze (creștin- 
democrat șl liberal) au e- 
iaborat un anteproiect de 
program guvernamental 
care prevede înghețarea 
salariilor și prețurilor 
pentru 1983, a anunțat 
Willem Scholten, repre
zentant al Partidului Creș- 
tin-Democrat, desemnat de 
regina Beatrix cu misiu
nea de informare în ve
derea constituirii unui nou
guvern.

PARLAMENTUL ISRA
ELULUI a aprobat — cu 
56 de voturi contra a 50

— o ’ moțiune de sprijin 
față de guvernul condus 
de Menahem Begin, rela
tează agențiile internațio
nale de presă.

LA GENEVA a avut loc 
o nouă ședință plenară a 
delegațiilor URSS și SUA 
participante la negocierile 
privind limitarea șl redu
cerea armamentelor stra
tegice, relatează agenția 
TASS.

ADUNAREA GENERA
LA a procedat la 
alegerea a cinci noi mem. 
bri nepermanenți în Con
siliul de Securitate al 
ONU, al căror mandat de 
doi ani va începe la 1 ia
nuarie 1983. Aceștia sînt 
Zimbabwe, Pakistan, Nica
ragua, Olanda și Malta, 

informează agenția France 
Presse

Manifestări peste hotare 
cu prilejul Zilei Armatei 

Republicii Socialiste România

FILME

î IN CLASA INTII LA... 
107 AN!

ț HELSINKI (Agerpres). 
j — Cel mai în vîrstă lo-
* cuitor din Finlanda, că- 
j lugărul Akaki, a împli- 
; nit, duminică, 107 ani,
* Pe lingă felicitările pri. 
ț mite de la diferite per- 
i soane, cu acest prilej 
= i-a parvenit și o... elța- 
1 ție de a se prezenta în
* clasa întîi a școlii ele- 
; mentare. Se pare că 
ș vîrsta alcătuită din trei 
i cifre a provocat greutăți 
i calculatorului eare cen- 
; traiizează datele tu pri. 
i vire la populația Finlan- 
’ dei, țară unde școlari- 
! zarea este obligatorie In. 
ș cepînd de la 7 ani.
i „ACVILA AZTECĂ*

; CIUDAD DE MEXICO 
I (Agerpres). — Printr-un

decret prezidențial, scri
itorului columbian Ga
briel Garcia Marquez i-a 
fost decernat ordinul 
„Acvila Aztecă", cea mai 
înaltă distincție pe care 
o acordă guvernul mexi
can unor personalități 
străine pentru servicii a- 
duse țării sau umanită
ții — transmite agenția 
Prensa Latina.

AȘEZARE INCAȘA

LIMA (Agerpres).' — 
Arheologii peruani au 
descoperit o așezare a 
incașilor din secolele 
XII—XIV e.n„ situată în 
munți, la altitudinea de 
4 800 metri deasupra ni
velului mării. Supr Rața 
localității este de 2 000 
de metri pătrați, Desco
peririle atestă înalta 
cultură materială a locu
itorilor, care se pcupau 
cu precădere de agricul. 
tură, dispunînd de un 
sistem de irigații perfec. 
ționat pentru perioada 
respectivă.
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BELGRAD 20 (Ager- 
pres). — La Casa Armatei 
Populare Iugoslave din 
Belgrad a avut loc o adu
nare festivă. Au fost pre
zentate filmele „Drumul 
spre asalt" și „România — 
imagini contemporane", 
precum și o expoziție do
cumentară de fotografii.

Au participat general
colonel Marko Kalogera, 
președintele Tribunalului 
militar suprem, generali 
și ofițeri din garnizoana 
Belgrad.

★

PRAGA 20 (Agerpres). 
— Ministerul Apărării Na
ționale al R. S. Cehoslova
ce a organizat la Praga o 
adunare festivă în cadrul 
căreia general-locotenent 
Klauda Jaroslav, membru 
al Marelui Stat Major al 
armatei cehoslovace evo- 
cînd tradiționalele relații 
dintre statele și popoarele 
noastre, a subliniat faptul 
că sîngele vănsat de fiii 
poporului român în lupte
le pentru eliberarea Ceho
slovaciei de sub domina
ția fascistă a cimentat 
prietenia româno-ceho- 
slovacă.

★

BERLIN 20 (Agerpres). 
—■_ Atașatul militar, aero 
și naval al țării noastre la 
Berlin, s-a întîlnit cu ca
dre didactice și elevi ai 
Școlii de subofițeri a For
țelor aeriene militare și a

Apărării antiaeriene a te
ritoriului R.D G., „Ilarry 
Kuhn".

★
ATENA 20 (Agerpres). — 

în saloanele ambasadei au 
fost organizate o gală de 
filme, un ștand de cărți
— la loc de frunte aflîn- 
du-se operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în lim
bile română și greacă, în 
alte limbi de circulație in
ternațională — precum și 
o expoziție documentară 
de fotografii.

La manifestare au luat 
parte Ilias Iliou, președin. 
tele Partidului Uniunea 
democratică de Stînga — 
EDA, amiral Theodor Dey- 
anis, șeful Statului Ma

jor General al apărării 
naționale.

★
PHENIAN 20 (Agerpres).

— La o mare unitate de 
tancuri a Armatei popu
lare coreene a avut loc o 
adunare festivă. Au fost 
evidențiate contribuția po
porului și armatei române 
la zdrobirea Germaniei 
hitleriste, succesele re
marcabile obținute în con
strucția socialistă, în rea
lizarea marilor sarcini sta
bilite de Congresul al 
XII-lea al P.C.R., rolul ho- 
tărîtor al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în ela
borarea și afirmarea poli
ticii interne și externe a 
României.

PETROȘANI _ 7 No
iembrie : întâlnirea ; 
nirea: Toate mi se i 
4împiă numai mie.

PETRILA : Cobra 
întoarce.'

LONE A : De la 9 Ia
VULCAN : înghițitorul 

de săbii.
LUPENI — Cultural: 

Bunul meu vecin Sam, 
I-II.

URICANI
cursă.

U- 
în-

se

5.

Ultima

rv
11,00 Telex.
11,05 Școala contempora

nă.

11.25 Film serial. „Lu
mini și umbre". E- 
pisodul 25.

12,30 Pași de viață lun- 
. gă. ■

16,00 Telex.
16,05 Profesiunile cinci, 

naiului.
16.25 Stadion,
17,00 Studioul tineretului.
20,00
20.25

Telejurnal.
Actualitatea econo
mică.
Lume bogată, lu-’ 
me săracă. Docu
mentar.

21,00 Meridianele cînte
cului și dansului.

21,30 Serial ștințific :
Corpul uman.

22,00 Telejurnal.

20,40

memento

Regionala C. F. Tiinișoarr?
anunță:

„Datorită executării unor lucrări de con
solidare a căii ferate între stația Livezeni — 
Petroșani, programate pentru ziua de 24 oc
tombrie 1982, circulația trenurilor afectate de 
aceste lucrări se va face după cum urmează :
— trenurile 2021, 2022, 2025, 2026 de pe dis

tanța Tg. Jiu 
în ziua de 24

— trenurile 243 
brie a.c., 241, 
octombrie a.c.
Craiova — Tg. Jiu
pe rută ocolită prin Sibiu
Jos — Petroșani.

— trenurile 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 
2086 de la -Craiova — Tg. Jiu — Petro
șani, se limitează la stația Livezeni în 
ziua de 24 octombrie a.c.

Agendă energetică 
și tehnico-științifică

MOSCOVA (Agerpres). — Specialiștii sovietici 
au început să folosească la zăcămîntul Usiriski 
(R. S. S. A. Komi) o metodă de extracție petrolieră 
ou ajutorul căldurii, relevă agenția Novosti. Prin 
injectarea de jeturi de aburi se va putea fluidiza 
petrolul situat la o adîncime de 1 500 metri sub 
calota glacială. Cu ajutorul noii metode se va putea 
mări coeficientul de extracție de două ori.

★
BEIJING (Agerpres). — în provincia Hubei a 

intrat recent în funcțiune cea mai mare centrală 
electrică din R. P. Chineză, care funcționează pe 
bază de căldură reziduală de la o topitorie de cu- 

Jttu, transmite agenția China Nouă. Folosirea căldu
rii rezultate din procesul de topire a cuprului în- 
tr-un cuptor ou reverberație asigură economisirea 
anuală a 30 000 tone, cărbune. Termocentrala dis
pune de un cazan și două blocuri energetice cu o 
putere totală de 9 000 kW.

★
WASHINGTON (Agerpres). — Anul viitor, Ia 

Wood Ridge, statul New Jersey, va intra în func
țiune experimental - o termocentrală cu o putere in
stalată de 13 MW care va funcționa timp de 13 000 
ore. scrie „Electrical Revue". Noua termocentrală 
va folosi drept sursă energetică o turbină eu gaze 
și o instalație de lichefiere a cărbunelui direct în 
subsol.

— Simeria nu vor circula 
octombrie a.c.
din data de 23/24 octom-
242 și 244 din data de 24 
de pe distanța București — 

Simeria, vor circula 
Vințul de

— toate trenurile de pe distanța Lupeni 
Petroșani din ziua de 24 octombrie a.c.v 
limitează la stația Livezeni“.

Sport • Sport • Sport

Șahiștii din Lupeni, pe primele locuri

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«•••a

Economia. Ce fel de refacere?
Speranțele de anul tre

cut pentru economia bri
tanică s-au dovedit a fi 
un miraj. în octombrie 
1982, cînd producția in

dustrială a început să 
crească, guvernul vorbea 
eu certitudine despre pri
mele semne de refacere. 
Un an mai tîrziu, produc
ția industrială s-a împot
molit, rămînînd neschim
bată în ultimele nouă luni. 
Produsul național brut s-a 
menținut, în continuare, 
la nivelul din 1977. Șoma
jul este în creștere, iar 
venitul real disponibil era 
eu 2 la sută mal scăzut 
în al doilea trimestru al 
anului 1982, față de ace
eași perioadă a anului pre
cedent.

Asociația camerelor de 
comerț britanice s-a ală-

turat C.B.I. pentru a a- mele nouă luni ale anu- ridicat decît nivelele cele 
duce la cunoștință situația lui 1982, au fost cu 35 la mai scăzute ale lui 1975. 
dificilă din regiuni.
cît recesiunea continuă, cu
atît mai multe companii
care au făcut

Cu sută măi numeroase față 
de aceeași perioadă a a- 
nului 1981. iar în trimes, 

împrumu- trul al treilea cu 65 la

Din presa străină
(THE ECONOMIST)

re. 
iar 
vor

turi in speranța unei 
veniri se vor prăbuși, 
mai mulți muncitori 
fi concediați.

„Falimente Trade Indem
nity" — firma de asigu
rare a creditelor — afirmă 
că afacerile eșuate, în pri.

sută față de trimestrul trei 
1981.

Cea mai recentă analiză 
a departamentului pentru 
industrie (DI) evidențiază 
o deteriorare a situației 
lichidității firmelor, în al 
doilea trimestru, deși to
talul lor a fost ceva mai

Cifrele publicate de DI nu 
țin totuși seama de efec
tele reducerii ratei dobîn. 
zii ; dar analiza pe șase 
luni asupra lichidității 
corporațiilor făcută de 
CBI și care urmează să a. 
pară la 27 octombrie este 
posibil șă nu reflecte nici 
o îmbunătățire a situației.

între 1978 și sfîrșitul a- 
nului 1980 competitivitatea 
industriei britanice a scă. 
zut cu 50 la sută, în con
formitate eu datele Băn
cii Angliei. Pentru a spori 
productivitatea, a reduce 
costurile și a proteja pia
ța, firmele au concediat, 
în 1981, un număr mai 
mare de muncitori.

La concursul de clasifi
care pentru categoria I, 
organizat în acest an în 
orașul Buzău, la care au 
participat peste 40 de con. 
curenți din mai multe ju
dețe ale țării, au partici
pai și 4 șahiști din Lupeni. 
La încheierea concursului, 
șahiștii din Lupeni au o- 
cupat primele trei locuri. 
Locul I i-a revenit lui loan 
Pariait, tehnician la Uzi
na electrică din Paroșeni, 
pe locul II, s-au clasat Ion 
Caragea. maistru mecanic 
la sectorul IV, I.M. Lupeni 
și Mihai Ungureanu, teh
nician dentar la Spitalul 
Lupeni, iar locul III lui 
Petre Predescu de la Aso
ciația sportivă „Preparate, 
rul" din localitate.

Reîntorși în Lupeni, cei 
patru șahiști s-au și înca
drat într-un alt pasionat 
concurs, organizat de Aso. 
ciația sportivă „Preparat». 
rul“ în colaborare cu Casa 
pensionarilor, în cinstea a- 
niversării Republicii, con. 
curs dotat cu „Cupa 30 
Decembrie".

La concurs participă 16 
șahiști dintre cei mai buni 
din localitate. Se vor juca 
nu mai puțin de 240 de 
partide.

La terminarea concursu
lui celor mai .buni șahiști 
li se vor oferi cupe și alte 
stimulente morale și mate
riale.

Avram MICA

(Agerpres)

CLASAMENTUL CAMPIONATULUI JUDEȚEAN
SERIA VALEA JIULUI

1. Minerul Urlcani .8 7 0 1 27—10 14
2. Parîngul Lonea 8 6 0 2 24 8 12
3. Avîntul Hațeg 8 6 0. 2 24—10 12
4. Sănătatea Vulcan 8 6 0 2 21—13 12
5. Prep. Petrila 8 5 1 2 17—15 11
6. Măgura Pui 8 4 0 4 20—16 8
7. C.F.R. Petroșani 8 1 2 5 10—16 4
8. Prep. Lupeni 8 1 1 6 11—40 3
9.—10. Autobuzul Petroșani 8 1 9 7 10—26 2
9.—10, Hidromin Petroșani 8 1 0 7 7—23 2
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