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Adunări ale reprezentanților oamenilor muncii

Acțiuni ferme pentru 
pregătirea temeinică a 

producției anului viitor
aAdunarea generală 

reprezentanților oameni
lor muncii de la mina 
Uricani a prilejuit o a- 
naliză din cele mai exi- 

> f’entc .asupra bilanțului 
cetor nouă luni care au 

< trecut din acest an, pu- 
nînd în prim planul dis
cuțiilor cerințele mereu 
sporite ale autocenduceriî 
și autogestiunii muncito- 
rești precum și aprobarea 
sarcinilor ce revin aces
tui colectiv în anul 1983. 
. Rezultatele obținute la 
activitatea de extracție în 
perioada care a trecut 
din acest an. nu sînt pe 
măsura dotării tehnice, 

a capacității de muncă a 
minerilor de aici. Iată de 
ce atît darea de seamă, 
cît și participanții la dez
bateri și-au îndreptat a_ 
tenția tocmai asupra eli
minării lipsurilor care, 
din păcate, se mai ma
nifestă în procesul de 
producție. Cuvintele cel 
mai des pronunțate în da
rea de seamă și de vor
bitori au fost disciplina 
muncii și tehnologică. /Continuare in pag a 2-a)

Referiri critice s-au 
făcut la absențele nemo
tivate (la zi 6 550 om zi
le) și 30 913 om zile con
cediu medical, la nefolo- 
sirea integrală, în abataj, 
a timpului de lucru. Tot 
la acest capitol s-a amin
tit neritmicitatea aprovi
zionării cu materiale a 
locurilor de muncă, lip
sa plasării de posturi în 
abataj, defecțiunile elec
tromecanice etc. .

„Preluarea în bune con
diții a producției noului 
an, mult sporită, impune 
de pe acum asigurarea 
stocurilor de iarnă, a 
pieselor de schimb (pen
tru trolii, locomotive de 
mină), precum și. repar
tizarea la sectorul de 
transport a tinerilor11 (Ing. 
Remus Radu). „Condițiile 
tectonice din stratul 
17—18 de la complexul 
mare au făcut ca briga
da noastră să nu-și rea
lizeze sarcinile de plan. 
Inccpînd cu Iun;, unnă-

A

încheierea vizitei

NICOLAE CEAUȘESCU 
în R.S.F. Iugoslavia

Solemnitatea semnării
Declarației comune roiiiâno-iugoslave

Miercuri, 27 octombrie 
1982, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re.pu,

Semnarea unor

blicii Socialiste România, 
și tovarășul Petar Stambo- 
lici, președintele Prezidiu, 
lui Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, au

semnat, in cadrul unei 
solemnități desfășurate la 
Palatul Alb, Declarația co-

(Continuare In pag. ă 4-a)

documente româoo-iugoslave
de

Lună de lună 
cu planul 
depășit

Brigada condusă
Gheorghe Sava de la sec
torul I al minei Vulcan, 
brigadă care își desfășoară 
activitatea la 6 locuri de 
muncă, se numără printre 
formațiile care și-au rea
lizat și depășit lună de 
lună sarcinile de plan la 
producția fizică de cărbu. 
ne. Prlntr-o puternică mo
bilizare, prin folosirea la 
capacitate a întregului po
tențial tehnic și uman de 
care dispun și prin utili
zarea integrală a timpului 
de lucru minerii brigăzii 
au reușit, în primele nouă 
luni ale acestui an, să 
extragă 4 000 tone de căr
bune peste sarcina de plan.

' Ei au continuat rezultatele 
bune și în această lună 
cind au extras suplimen
tar 300 tone de cărbune.

In cursul dimineții de 
miercuri, a avut loc cere
monia semnării Acordului 
româno-iugoslav privind 
garantarea reciprocă a in
vestițiilor, precum și a u- 
nui Aide-memoire cu pri
vire la colaborarea și co

operarea economică dintre 
cele două țări.

Asupra acestor documen
te cărora s-a convenit cu 
prilejul vizitei întreprinse 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele

Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Iu
goslavia, la invitația tova
rășului Petar Stambolici. 
președintele Prezidiului Re
publicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia. '

înapoierea în Capitala
Tovarășul Nicola e 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au înapoiat, 
miercuri la amiază, în Ca
pitală, după vizita oficia
lă de prietenie efectuată 
în Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia, Ia in. Nicolae Ceâușescu și tova

rășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați de tovarășul 
■Ștefan Voi tec, de alți to- 

Prezidiului Republicii Sa.. varăși din,conducerea

cialiste Federative Iugosla
via.

Ceremonia sosirii s-a 
desfășurat pe aeroportul 
Otopeni. Deasupra salonu
lui oficial erau arborate 
drapelele partidului și sta
tului, care încadrau por
tretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

La sosire, tovarășul

partid si de stat.
Pe aeroport se aflau nu. 

meroși locuitori ai Capita
lei, care au reafirmat vi
brant dragostea - și stima 
pe care întreaga națiune le 
nutrește față de conducă
torul iubit al partidului și 
statului nostru.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șl tovarășa'Elena 
Ceaușescu au răspuns 
prietenie aclamațiilor 
manifestărilor: entuzia: 
le bucure.ștenilcr veniț 
întîmplne.

• Caracterul activ al dezbaterilor - premisă a 
eficienței cursurilor de învățămînt politico-i
deologic

vitația tovarășului Petar 
Stambo-lici, președintele

C. GRAURE
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in campania 
electorală

Productivități înalte
T'>rtgadierul Vasile .Rusu 

—, ..«Irul sectorului III
'ele la LM. Lonea, impreu- 
nă cu ortacii lui, reușește 
în această lună să depă

șească productivitatea mun
cii planificată în medie cu 
2,67 tone pe post. Prin 
creșterea productivității 
muncii, minerii din briga
dă au extras suplimentar 
în această lună 800 tone de 
cărbune. Astfel plusul cu. 
mulat de la începutul a- 
nului se ridică la 1 200 to
ne.

Acest succes are la ba
ză buna organizare a ce
lor 4 schimburi conduse de 
Petru Băltățescu, Gheor
ghe Timofte, Vasile Popu
lă și Constantin Boscodea- 
lă, care știu să-și mobilize
ze oamenii pentru a ex
trage cît mai mult cărbu- 

•- ""we pe schimburile care le 
conduc,

r

.Brigada condusă 
: îinerul' Nicolae Riisu, 
este una dintre forma
țiile de lucru ce și-au 
adus o contribuție în
semnată la realizarea și 
depășirea sarcinilor de 
plan ale sectorului 
de la I.M. Lupeni.

In ziarul de azi c e
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INDIVID COLECTIVITATE

• UZINA - locul de afirmare a personalității 
umane

• întărirea ordinii și discipline^ problema 
numărul 1 a întregului colectiv - „Judeca
ta muncitorească" la I.M. Uricani

(Pag. a 3-a)
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Aprovizionarea rit 
prefabricate

Sîntem în secolul vite
zei. In secolul in care 
tot ceea ce înfăptuiește 
omul tinde spre perfec
țiune. lin secol al tehni
cii, al revoluției științei, 
al automatizării. Intr-atit 
de mult tindem spre... au
tomatizare in- - 
cit uită m că 
prin reflexe
le noastre, — —------

sîntem (și trebuie să ră- 
imn—r-i; INC A orara

Totuși, bat rina m ai 
cearcă o dată. Același 
zultat. Grupul de la mij
loc, trei bărbați, și două 
femei refuză (?.’) să facă 
gestul simplu (dar firesc!) 
tfe a da mai departe ba
nii pentru bilet.

Aglomera
ția și vîrsta o 
împiedic,

bătrînă 
traverseze autobusul

e- "

tn- 
re-

Cu adunarea cetățenens. 
că desfășurată luni la în
treprinderea minieră Lo- 
nea, unde s-au depus can
didaturi - în circumscripți
ile municipale 20, 21, 22, 2-1, 
25 și 26 în Petrila, vechi 
oraș mineresc ce cunoaște 
o importantă dezvoltare so- 
cial-economică și edilitar- 
gospodărească, s-au înche
iat adunările cetățenești 
pentru depunerea candida
turilor în alegerile de de- 
putați în consiliile munici
pale, orășenești și comu
nale de la 21 noiembrie. 
Despre înfăptuirile din Pe
trila au vorbit 58 de mi
neri, preparatori șl alți oa
meni ai muncii care au e- 
vidențiat că în ’ preioada 
dintre cele două legislaturi, 
odată cu dezvoltarea so- 
cial-economică, edilitară, 
cultural-educativă a orașu
lui — s-au construit peste . 
350 de apartamente, 
școală cu 24 săli 
să, un necesar și 
cămin cultural la 
un atelier în care 
efectuează practica 
ducție —, a crescut și ca
litatea vieții. Consiliul 
popular, cu sprî'laul

O 
de cla- 
modern 
Ciimpa, 

elevii 
în pro-

e k, eonaucerea
1 Petroșani al 

lansează comenzi, 
rm graficelor de lu

cru pentru aprovizionarea 
dir. '..mp a formațiilor de 
iu..-u cu tot

z* Wi 

țru a-și fina.
liza lucrările Dacă toate 
comenzile ar fi onorate la 
timp, in mod ritmic, multe 
din intîrzierile înregistrate 
față de termenele de pre- 
dare a -unor obiective ar 
putea să fie respectate. Dar 
In ultima vreme, pe șan
tierul 1 <u fost resimțite 
aproape zilnic mari goluri

în aprovizionarea cu ma
teriale.

La aceeași concluzie am 
ajuns și noi după analiza 
făcută împreună cu tova
rășul Miron Horga, ingi

nerul șef al șantierului.
In primele cinci zile de 

după 15 octombrie a.c„ în 
conformitate eu progra
mul de lucru, pe șantie
rul cartierului Petroșani — 
Nord au fost concentrate 
însemnate efective de mun
citori. Aici, printre prio
rități figurează, în aceste

zile, predarea
;re:.eg trvusc.
59 B, accelera 
de execuție a lucrăriio: 
construcții și montaje Ia 
punctul termic 15 și în

ceperea mon- 
îhtfe tajelor la cele
bxwjww trei b.ocun- 

garsoniere.
Dar in toate aceste cinci zi. 
e, forța de muncă n-a putut 
,să fie utilizata pe deplirt 
din cauza lipsei de mate
riale. Programul de înce-

Viorel STRAUȚ

TCÎfl’S-S-S paruz 
Se așettză pe p-î-iu". țccun 
din față. Se scotocește 
prin bunsnare. scoate 
mârunjișul pentru bilet 
și roagă o femeie să-i dea 
„în spate* ia

. Banii merg, 
mină... pînă 
autobuzului, 
întorc. „Nu 
banii mai departe" 
ce femeia de lingă bătrî- 
nă, cu stinghereală.

taratoare. 
din mină in 

la mijlocul 
De atei se... 
vor să dea 

r“ —' zi-

u* cr etxmo-
dilzSe ixsd o H—.piă îss- 

a anini: spre o- 
de ăspă tine poete 

rezolva c problemă, de 
fapt, minoră?

Probabil, in viața ei. a 
trecut prin multe. A trăit 
bucurii, dar și necazuri. 
.4 văzut nu o dată oa
meni sacri’icîndu-și chiar 
viața pentru ca celui de 
alături să-i fie bine. Dar 
acum... in zilele noastre 
nu ar trebui să mai fie 
oameni lipsiți de omenie.

loan AI. TATAR

rea străzi: Republicii, ca
nalizări etc.) și ' aducțiunl 
de apă potabilă (conducta 
de legătură Taia — Petro
șani, pentru apă potabilă).

La adunările cetățenești, 
desfășurate în întreprin
deri și instituții, au parti
cipat peste 3 200 de oameni 
ai muncii care au susținut 
candidați! Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste în cele 10 circum
scripții electorale municipa
le și 31 circumscripții oră
șenești. Intr-un mare nu
măr de circumscripții - (35), 
s-au depus două și chiar 
trei candidaturi pentru un 
Ioc de deputat, ceea ce în
seamnă că alegătorii vor 
avea posibilitatea, în spi-

(Continuare tn pag. a 2-a) «r/ V V ' V *7 U (Continuare tn pag. a t-a)
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premisă a eficienței cursurilor de
CARACTERUL ACTIV AL DEZBATERILOR 

învățămînt
și participarea cursanților 
la dezbateri.

■ Eustanțiu Lungu, eco
nomist : Ca membru în 
comisia propagandiștilor și- 
agitatorilor, am participat 
la instruirea propagandiști
lor pentru noul an de în
vățămînt. Printre multiple
le cerințe ,pe care le-am 
ridicat în fața propagan
diștilor pentru ridicarea 
calitativă a dezbaterilor și 
a eficacității acestora a fost 
tocmai adaptarea dezbate
rilor la specificul activită
ții întreprinderii noastre, 
al sectoarelor minei. So
cotesc că am înarmat te
meinic propagandiștii, cu 
prilejul pregătirilor, cu 
principalele noțiuni care 
le vor fl de un real folos 
în activitate, îi va ajuta 
mai ales să îmbogățească 
cultura economică a 
cursanților despre cerin
țele noului mecanism eco- 
nomico-financiar, ale ati- 
toconducerii muncitorești, 
condiție strict necesară, 
după părerea mea, pentru 
o activitate responsabilă în 
producție. De fapt ceea ce 
am făcut pînă acum a fost 
doar un început. In tot

Perfecționarea continuă 
pregătirii politieo-ideolo- 

gice a comuniștilor, a fie
cărui om al muncii — . 
condiție hotărîtoare pen
tru creșterea participării 
lor, în cunoștință de cau
ză, la înfăptuirea sarcini
lor ce le revin în activita. 
fcea productivă constituie o; 
Cerință primordială în fa
ța noului an de învățămînt 
politico-ideologic. Exigențe 
deosebite au fost ridicate 
in fața propagandei de 
partid de Plenara lărgită 
a C.C. al P.C.R. din iunie 
a.c„ mai ales în ceea ce 
privește aprofundarea con
ținutului teoretic și aplica
tiv al temelor puse în dez
batere, întărirea legăturii 
cunoștințelor teoretice cu 
preocupările concrete, spo
rirea eficienței învățămîn- 
tului asupra activității 
practice a cursanților. Ce 
modalități și mijloace au 
în vedere propagandiștii, 
acum, la începutul anului 
de studiu, pentru a trans
pune în viață aceste dezi
derate ?

Am solicitat răspuns la 
această întrebare unor pro
pagandiști de la mina Pe- 
irila.
ș; ■ Gheorghe Dan, tehni
cian: Socotesc: că sarcina 
primordială a unui propa
gandist care conduce un

[i ■

Sa
ceri de învățămînt pen
tru mineri este aceea de 
a-i ajuta să înțeleagă în
semnătatea social-politică a 
misiunii lor de mare res
ponsabilitate patriotică — 
sporirea continuă a pro
ducției de cărbune pen
tru asigurarea independen-

vățămînt trebuie să ajute 
efectiv organizația de 
partid, comuniștii în mobi- 

. lizarea colectivului la în
deplinirea sarcinilor com
plexe ce ne stau în față în 
dezvoltarea capacităților de 
producție ale minei — o- 
rlzonturi noi pentru, sec-

Preocupări ale propagandiștilor la începutul 
noului an de studiu politico-ideologic

toarele II, IV, V, săparea 
a 4 puțuri, etc. Sînt lucrări 
miniere care ridică exigen. 
țe calitative deosebite. Or, 
insistînd cu prilejul dezba
terilor asupra necesității 
creșterii competenței pro
fesionale a fiecărei brigăzi, 
a fiecărui miner și a omo
genizării formațiilor 
lucru, am convingerea 
dezbaterile noastre vor
de un real folos pentru or
ganizația de partid, pentru 
întregul colectiv.

■ Sing. ’ - *

ței energetice a țării. A- 
ceastă înțelegere necesită 
clarificarea și aprofunda
rea unor noțiuni, idei din 
documentele partidului 
nostru,, din cuvîntările se
cretarului său general. De
sigur, din aceste idei și te
ze teoretice decuț-g sarcini 
precise pentru activitatea 
noastră de fiecare zi. A 
face această legătură între 
obiectivele generale ale 
dezvoltării societății și ac
tivitatea practică a cursan. 
ț i lor — iată ce consider eu ■ Sing. Ioan Cadar: 
ca sarcină primordială în Pentru a avea efectul edu- 
munca de propagandist.

■ Ing. Bujor Bogdan :
Voi conduce un cure de 
învățămînt pentru minerii 
din sectorul de investiții. 
Pornesc de la ideea că dez
baterile în nojjl an de în-

de 
că 
fi

• • a
viitor
at și Spirache 
Traian Pop, 

Voin Maier Nicolae —- 
6-au referit la faptul că 
sarcinile de plan ale 
anului viitor sînt pe mă
sura dotării tehnice, a 
capacității colectivului de 
muncă de la Uricani. Tre. 
buie însă că crească răs
punderea, intransigența 
muncitorească pentru eli
minarea lipsurilor mani
festate în acest an.

Am desprins doar cîite-

Urare începem să ne re
dresăm. Toți ortacii lui. 
Amorăriței sînt hotărîți 
să facă tot ce depinde de 
ei pentru a da țării- mai 
mult cărbune (Laurențiu 
Kelemen. miner). „In pre
zent pregătim camera de 
montaj pentru noul com
plex de mare capacitate, 
ne preocupăm de mărirea 
vitezei de avansare la 
combina de înaintare în‘ 
6teril, dar ne confruntăm va din multele probleme, 
cu aprovizionarea cu va- dezbătute în adunarea 
gonete goale. Colectivul generală a reprezentanți- 
sectorului IV investiții a- lor oamenilor muncii de 
re condiții să recupereze 
minusul înregistrat și Să 
preia din lu-na decembrie 
producția anului ’83. (Ing.
Ion Țopa).

O problemă dintre cele 
mai importante cuprinsă 
în darea de seamă și în 
cuvîntul participanților la 
dezbateri a fost aceea a 
forței de muncă, a cali
ficării și perfecționării -
celor care mînuiesc uti-, nicii noi (complexe 
lajele moderne, de mare canizate) organizarea fiu. 
tehnicitate. „Este nece
sar ca organizațiile de 
partid, sindicat, U.T.C. 
consiliul oamenilor mun
cii să atribuie o atenție 
mai sporită forței de 

muncă. Să se țină seama de 
faptul că media de vira
tă la mina, noastră este 
de 43 ani. Acest lucru 
impune măsuri responsa
bile, energice și urgente1' 
(Vasile Matei). Majorita
tea celor care au luat 
cuvîntul — între aceștia

la mina Uricani. înlătu
rarea neajunsurilor scoa
se în evidență a stat la 
baza programului unitar 
de măsuri întocmit și a- 
probat de adunare. Di
recția principală în care 
este hotărît să acționeze 
întregul colectiv al minei 
Uricani vizează o gamă 
largă de măsuri privitoa
re la introducerea teh-

me-

xului de transport, apro
vizionarea cu materiale, 
calificarea și perfecționa
rea oamenilor, întărirea 
disciplinei. Responsabili
tatea eu care s-au dezbă
tut cifrele de plan pe 
anul ’83 s-a manifestat 
în hotărîrea minerilor de 
aici de a elimina lipsuri
le, de a-și mobiliza forțe
le, la nivelul cerințelor - 
calitative mereu sporite 
pe care le impune activi
tatea de extracție.

I 
I

• RENOVĂRI. După ze
ce zile de renovări și 1- 
gienizare, magazinul „A- 
limentara" din cartierul 
Vîscoza — Lupeni, condus 
de Nicu Florea și Marioa- 
ra Apostolescu, s-a re,des- 
chîs. Deci o veste 
pentru cumpărătorii 
cartier.

cativ dorit, atit lecțiile, cît 
și dezbaterile trebuie să 
fie la obiect, să fie axate cursul anului de studiu, co- 
neapărat pe preocupările 
cursanților. De aceea, ca 
propagandist mă voi stră
dui ca, odată cu clarifi
carea tezelor teoretice, să 
abordez cît mai multe pro. 
bleme din munca sectoru
lui, a echipelor. In acest 
sens voi căuta să orientez

misia propandiștilor, va ur
mări îndeaproape calitatea, 
eficiența dezbaterilor, spo
rirea rolului educativ, ins
tructiv și mobilizator al 
activității cursurilor de 
învățămînt.

Dan STEJARU

„Robinsonii" din munți
Acolo sus, în creierii forestieri Ia petrecerea 

munților, unde toamna a plăcută a"timpului liber. 
, țesut copacilor o hlami
dă de curcubeu, iar în
cremenirea culorilor e a. 
parentă, la Voivodu și în 
împrejurimi muncesc și 
trăiesc forestierii. In ca-. tul, consumînd cantități 
bane au condiții bune.de exagerate de alcool. Se 
odihnă și locuit, magazi- întâmplă scandaluri, sănă- 
nul alimentar e bine a- tatea unbra se șubrezeș- 
provizionat. Cînd se va te.
construi mi-—_ 
crohidrocen- 
trala vor re

nunța la “■ 
lampa cu gaz.

Discuția purtată <. ______ . ...
Mirela Ghinea, muncitoa- tori de răspundere 
re la cabana cea mare 
din Voivodu, a lăsat să 
se întrevadă unele din 
dorințele muncitorilor fo- tetul munților. Acolo, o. 
restieri, de multe ori a- mul muncii trebuie să 
flați, pe nedrept, acum simtă pulsul vieții șpiri- 
în plin secol XX, în pos
tura de robinsorii.

— Abonamente la ziar 
se fac la U.F.E.T., dar 
ziarele ni se aduc o dată 
pe lună. Bibliotecă, mă 
refer la mobilier, există, 
dar cărți nu avem. Alte 
întreprinderi au biblioteci 
volante și bibliotecari 
voluntari.

In același context, alți 
muncitori solicitau să li 
se programeze filme mă
car lunar, să se desfă
șoare activități cultural- 
educative și politico-ideo- 
logice, care să mobilizeze 
brigăzile și echipele de

Altfel, după-amiezele și 
duminica, cum sînt de
parte de casă, unii din
tre ei preferă să se „în
funde” pe la unul sau al-

Situația de 
la voivodu 
nu este singu
lară, din pă

cate. Așadar, sindicatul 
cu forestierilor, ceilalți fac- 

" -'Ș. •’ au
datoria să acorde o a- 
tenție mai mare .-munci
torilor forestieri din creș-

NOTA

■ tuale, așa cum pe o na
vă de pescuit oceanic 
marinarii pot viziona un 
film, citesc cărți, orga
nizează întreceri sporti 
ve. Or, dacă pe întinș^-^t- 
oceanelor, la mii'kilo
metri de patrie, acest lu
cru este realizabil, aici, 
la cîțiva kilometri de re
ședința de municipiu, de 
celelalte orașe ale Văii, 
de ce nu ar fi posibil? 
Fiindcă forestierii nu sîht 
niște naufraglați în piscu
rile munților, ci oameni 
cărora sindicatul trebuie 
să le asigure bogate ma. 
nifestări cultural-educati
ve.

Ion VULPE

La zl, în campania 
electorală

(Urmare din pag. 1)

rltul activ al democrației 
noastre socialiste, să-și dea 
votul celor mai buni ce
tățeni, cei care și-au pus 
în Valoare calitățile mo
rale, profesionale și civice. 
Discuțiile deschise, res
ponsabile și constructive, 
au demonstrat perma
nenta atenție a oamenilor 
muncii față de acțiunea de 
dezvoltare și perfecționare 
* vieții aocial-economice și 
gospodărești, față de cali
tatea și eficiența contribu
ției cetățenești.

Aprovizionarea ritmică cu betoane
(Urmare din pag. 1)

pere și desfășurare a mon
tajului structurii de rezis
tență la blocurile de gar
soniere a întîrziat consi
derabil. Solicitărilor de pe 
șantier, după cum am a- 
ilat de la maistrul Cons
tantin Tomșa, șeful acestui 
punct de lucru, nu li se dă 
atenția cuvenită la S.U.T. 
Livezeni, Miercuri, 19 oc
tombrie, pentru transpor
tul prefabricatelor de la 
S.U.T. Livezeni pînă pe 
șantierele din Petroșani au 
fost prezente doar două 
autobasculante. In incinta 
sediului S.U.T. stăteau I-

Aspect din timpul adunării de la I.M. Lonea, un
de au fost depuse candidaturi de deputați in vederea 
alegerilor de Ia 21 noiembrie.

mobilizate, în schimb, nici 
mal mult nici mai puțin de 
8 mijloace de transport... 
Datorită .carențelor în a- 
provizionarea cu prefabri
cate, au întîrziat și lucră
rile de montaj la structura 
de rezistență a blocului 59 
A. De mai bine de 10 zile, 
la blocul 1 B se așteaptă 
livrarea elementelor din 
structura acoperișului. In 
loc de patru carosațe pro
mise de A.U.T.L. pentru 
șantierul 1 Petroșani, în 
ziua de 18 octombrie au 
fost prezente doar două, 
cea de-a doua a sosit abia 
după ora 11. ,

Confruntați cu această 
dificultate, maiștrii, șefii 
punctelor de lucru sînt ne- 
voiți să se deplaseze a- 
proape zilnic la S.U.T. Li
vezeni, la A.U.T.L., pentru 
a interveni „la sursă" în 
vederea asigurării mijloa
celor de transport și a ma
terialelor pe șantier. Ț'5

Pentru a rezolva mai o- 
perativ „problema" prefa
bricatelor necesare urgen
tării montajului la CT-15, 
conducerea șantierului 1, 
dispunînd de forță de mun
că necesară, a dovedit spi
rit de inițiativă, hotărînd 
turnarea prefabricatelor „la 
fața locului", pe un mirii-' 
poligon înjghebat provizo
riu, La mai .multe puncte 
de lucru s-a organizat mun
ca în două schimburi. Ast
fel se lucreză, bunăoară, 
la blocul 59 B și 1 B. Dar 
ce folos, din moment ce 
aprovizionarea cu betoane

nu este ritmică ? Termenul 
de predare către beneficiar 
a tronsonului A din blocul 

.. 59 B n-a putut fi respectat 
din cauza întârzierilor in 
aprovizionarea cu betoane.

’ „Dacă' stația de prepara
re a betoanelor și prefa
bricatelor de la S.U.T. Li
vezeni ne-ar fi livrat zil
nic cantitățile de materiale 
solicitate, termenul 
dare a ultimului 
din blocul 59 B (20 ><>^.1- 
brie) ar fi foșt respectat. 
Acum sîntem din nou în 
întârziere și Vor trebui 
stabilite alte termene pen
tru darea în folosi filă a a- 
partamentelor din cartierul 
Petroșani —■, „Nord" — ne 
spunea ing. Miron Horga. 
Pe șantierul din Petrila, 
la blocurile 36 C și 39 A, 
de la constructorii din bri
gada condusă de Dan Flo- 
rescu, aflăm că lucrul pe 
două schimburi1 „suferă din 
cauza neaprovizionării rit
mice cu betoane și prefa
bricate". :-

C.oncluzia care se des 
prinde e clară. Dacă nu se 
vpr ,lua’măsurile operative' 
pentru aprovizionarea rit
mică a punctelor de lucru 
cu betoane și prefabrica
te, întârzierile'vor continua 
să se acumuleze pe șantie
rele locuințelor din Petro
șani și Petrila. Or, nu tre
buie admis așa ceva!

• MANIFESTĂRI EDU
CATIVE. In programul de 
activități politico-educative 
al casei de cultură din Pe
troșani, astăzi sînt însera
te « prezentarea volumului 
de versuri „Ultimul drum" 
de Ion Brad (în cadrul bi
bliotecii), O informare po
litică pentru oamenii mun
cii și o seară cultural-dis- 
trâctivă pentru tineret.brună

. din • SPECTACOLE. Astăzi, 
-■ la clubul sindicatelor din

Lonea, actorii amatori ai 41 EXPOZIȚIE DE PIC- 
casei de cultură din Pe- 'fURA. In holul clubului 
troșani vor susține două sindicatelor din Lupeni, a 
spectacole (orele 10 și 12) f°st deschisă o expoziție 
cu comedia muzicală pen- 1 
tru copii „Concertul din 
pădure" de Glieoj-ghe Ne- 
graru. Tot azi, la 
în aceeași sală se 
viziona piesa de 
„Vespasiăn ai II-lea" de I.
Dinescu.

ora 18, 
poate 

teatru

lui .. de la I.M. Lupeni, 40 
de pensionari din Lupeni 
au plecat joi dimineața în- 
tr-o excursie în județul 

de pictură cu vînzare. Paul Hunedoara. Ei vor vizita
stațiunea Geoagiu Băi, Ca- se datorează difuzării de- , 
sa ' memorială — Aurel 
Vlaicu, alte obiective șo- 
cial-culturale din cadrul 
județului nostru. (A.M.)

curi'le din Petroșani se vin
de revișjța „Flacăra"; abo. 
nații din Lupeni și Uricani 
primesc revista abia... Juni 
la prînz ’ .O anomalie care

Uzum, membru al U.A.P. 
din București, expune peste 
56 de lucrări in ulei. Ex
poziția este deschisă în 
perioada 25 octombrie — 
25 noiembrie a.c. (A.M.)

• EXCURSIE. Cu spri
jinul comitetului sindicatu-

• DALE DIFUZĂRII 
PRESEI. Deși în fiecare 
sîmbătă, la ora 8, în chioș-

fectuoase a presei. între
barea e — pînă cînd ?

Rubrică realizată <Ie
Gh..BOȚEA
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do-^

mecanizate

Omagiu vredniciei minerești

)

re-l repară. Reparația ca
pitală — proces tehnolo
gic complex care impli
că practic pe lingă com
petență profesională și

din ultimul șut...ntreprinderea 'de 
Utilaj minier Pe
troșani, citadelă a 

muncii și creației tehni
ce. Aici, în această uzi
nă aflată în plin proces dăruire. Să vedem cine 

sînt autorii acestui în
semnat act de creație 
tehnică.

H

>>>

de modernizare, întîlnești 
nume devenite cunoscute 
nu numai la nivelul în
treprinderii sau în Vale, 
ci și în alte județe ale 
țării. Marca uzinei — prin 
calitatea utilajelor livra
te beneficiarilor din Tg. 
Jiu, Ploiești etc. — poar
tă semnătura sutelor, mi
ilor de constructori de 
utilaj minier din Petro
șani. Respon-_ 
sabilitatea și 
dăruirea cu 
care acționea
ză oamenii 
muncii din
uzină sînt 
materializa

re în cele 
uă tipuri de 
complexe 
SMA-1 și SMA-2, în com
plexul SMA-P. 1 pentru 
stratele subțiri aflat de
ja în fabricație, în com
binele de abataj CA-1 și 
CA-2, în gama variată de 
instalații ți piese de 
schimb necesare activită
ții de extracție. „Noi în- 
tr-un timp relativ scurt, 
ne mărturisea inginerul 
șef al uzinei, Ionel Boto- 
roagă, am devenit recep
tivi față de cerințele me
reu sporite ale unităților 
miniere din Vale. Bună
oară, am preluat de la 
mina Lonea un complex 
care era deja casat. L-am 
preluat pentru a face re
parații capitale și a-l li
vra apoi la I.M. Paro- 
țeni. Volumul de lucrări 
este vast. Cert este că oa
menii au căpătat o bună 
experiență în confecțio
narea acestor utilaje și 
au devansat cu mult ter
menul de livrare".

Am aflat de la ingine
rul șef multe lucruri in- 
totesante cu privire la

est utilaj, dar mai ales Nătîngă și mulți alți C0‘ 
cu privire la oamenii ca

| | ala de construcții
- ■"! nietalice. Animație, 

’ forfotă. Oamenii 
fac probele tehnologice la 
60 de secții de complex 
mecanizat care in curînd 
vor porni spre adine. loan 
Giț, unul dintre cei mai

c U Z Ibl A . 
locul de afirmare 

a personalității
destoinici șefi de briga
dă, ne spunea: „In acest 
colos.de metal este în
corporată multă muncă, 

ambiție, pricepere. Pro
bele tehnologice sînt bu
ne. Examenul competen
ței profesionale a fost 
trecut cu bine de către 
toți cei peste 200 de co
legi care du lucrat la a- 
cest utilaj". ;

Toți, fără excepție, au 
satisfacția lucrului bine 
făcut, toți au avut și au 
conștiința datoriei împli
nite. Constantin Rovența, 
Ion Chiș, Lazăr Dragotă, 
Marcel Ioniță au confec
ționat lateralele. O altă 
brigadă, cea condusă de 
Ioan Popescu, a confec
ționat grinda principală. 
Sistemul de răpire a fost 
executat de brigada lui 
Constantin Vișan. S-au 
remarcat în mod deose
bit, in repararea capitală 
a acestui utilaj, Teofil 
Chiș, Iosif Oancea, Petru 
Vladimir, Nistor Vulc, 
Nicolae Pieptăn, Victor

legi de-ai lor. Vorbind

despre constructorii 
utilaj minier nu putem 

: să nu-i amintim și pe 
cei 43 de oameni care, 
îndrumați, sprijiniți și a- 
jutați de maistrul loan 
Avram, au executat repa
rația echipamentului hi
draulic. Lucrărr'de preci
zie, de micron, au fost 
făcute de tinerii Victor 
Stoica, Dorel Voicu, loan 
Jura, meseriași care s-au 
impus prin înaltele cali
tăți morale și profesiona
le, prin exemplul perso
nal. Colegii lor Titu Do- 

_ lac, Vasile Ti- 
tișan, loan 
Călimaș, Cos- 
tache Pădu- 
reanu, specia
list în hi- 
draulică, nit umane au rămas 
mai prejos.

---- sau rg_ 
marcat prin rapiditatea 
cu care executau operația 
de montare a echipamen
tului hidraulic. Luați fie
care în parte, constructo
rii de utilaj au știut și 
știu ce vor. Ei au un sin
gur țel, o singură voin
ță de a livra beneficia
rului complexul înainte 
de termenul planificat, 
de a înfăptui în mod e- 
xemplar programul de 
mecanizare a lucrărilor 
din subteran, de a spri
jini în mod nemijlocit pe 
mineri în sporirea produc
ției de cărbune.

„Uzina, ne mărturisea 
la rîndul său loan Pre- 
doi, secretarul comitetu
lui de partid, nu este 
numai așa cum spuneați 
la începutul discuției 
noastre — o citadelă a 
muncii și creației tehni
ce, ci este locul de afir
mare a personalității u- 
mane, este o unitate a 
oamenilor prin oameni".

Mihai PATRAȘCU
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ștafeta
La a-

în realizarea sarcinilor în
credințate pe linie de 
partid. ■

Buchetul de flori, basto
nul și lampa de miner sînt 
o dovadă a stimei de care 
s-a bucurat Aurel Babei în 
eei 35 ®ni de minerit. De a- 

cum îi 
la

A intrat în tradiția mi
nerilor de la Vulcan, de a 
sărbători așa cum se cu
vine pe cei care, după zeci 
de ani de activitate exem
plară, ies la pensie. Un a. 
semenea moment emoțio
nant a trăit Aurel Babei, 
maistru electromecanic ea- 

, re, după 35 de ani de ac
tivitate, a predat 
altora mai tineri.
ceasta festivitate, organi
zată de comitetul 
tul ui lui „nea Aurel11 is-au 
adus cele mai sincere mul
țumiri pentru îndelungata 
și rodnica sa activitate. Au 
fost, de asemenea, relevate 
efortul depus zi de zi pen
tru realizarea sarcinilor de 
plen, cinstea și principia
litatea în relațiile cu orta
cii. în familie și societate, 
abnegație și devotament

sindica-

cum „nea Aurel", 
spun ortacii, vine pe 
mină pentru a mai discuta 
eu cei pe care i-a învățat 
meserie, cu cei «are îi due 
mai departe ștafeta hărni
ciei. '■*

Tudor MOCUȚA, 
corespondent

...Sala de apel a minei 
Livezeni. Pionieri cu bra. 
țele încărcate cu flori, 
fanfară... Atmosferă sărbă^ 
torească, emoții. Dintre 
toți cei prezenți, doi oa
meni păreau mai emoțio
nați. Ieșeau din ultimul 
lor șut în subteran. In 
ochi li se citeau bticuria, 
dar și regretul de a se des
părți de coleotivelei în 
care au muncit ani, zeci 
de ani. Ani de muncă ta 
întunericul adîncului, în- 
tr-o luptă perpeută cu du
ritatea știricii. Ani în ca
re mineritul a evoluat de 
la transiportul cu cai la 
tran&portui pe benzi, de la 
piclîamer la complexele de 
tăiere și susținere mecani
zate, de la controlul me
tanului cu lampa de ben-

• zînă la stații telegrizume- 
. trice. :

Cei sărbătoriți sînt Mi
hai Cirneajă, miner, la 
sectorul III al I.M. Live
zeni, care primește din 
partea ortacilor bastonul 
de pensionar, „blazonul" 
de omenie a celor care își 
termină activitatea în mi
nerit și Gașpar Mihaly, un 
om care răscolește ă-dîn- 
purile Văii Jiului din ănul 
1951. ’

Iată-i, tăcuți, ascultÎJKi 
■urările ortacilor, i îmbujo
rați, .precum era va tete 
roșii primite de la pionierii 
Școlii generale hr. 5 Pe
troșani, Vorbește acum 
Gașpar Mihaly, Iși amin
tește că a făcut parte din 
colectivul care a introdus 
primul complex mecanizat, 
eu plug de tăiere, la I.M. 
Lupeni. Amintiri...
"In sala de apel a minei 

Livezeni încă doi oameni 
îneheiau o perioadă înde
lungată de activitate. Ne 
alăturăm ortacilor lor, do- 
rindu-te sănătate și „La 
mulți ani (M.B.) ,

ÎNTĂRIREA ORDINII ȘI DISCIPLINEI 
problema nr, 1 a întregului colectiv 

tăm ca atare, trebuie să ' 
luăm măsurile prevăzute 
de lege".

Prințr-o muncă politică 
susținută de la om la om, 
am reușit, de la o lună la 
alta, să scădem numărul 
absențelor nemotivate de 
la mina no-astră. De pildă, 
dacă în luna iulie media 

.zilnică a absențelor nemo
tivate se ridica la 72, în

La începutul trimestru
lui IV, colectivul de oa
meni ai muncii de la mina 
noastră se confruntă cu o 
seamă de greutăți în ceea 
ce privește realizarea sar
cinilor la producția de 
cărbune cocsificabil. De
sigur sînt și cauze obiecti
ve — tectonica stratetor 
în anumite abataje, lipsa 
Pieselor de schimb, plasa
rea posturilor, . dar sînt și 

xcauze de ordin subiectiv — 
‘'" absențele nemotivate, con

cediile medicale, întîrzieri. 
le, defecțiunile electrome
canice. Aceste cauze 
constituie o frînă în 
vitatea de extracție, 
și trebuie eliminate . . 
efortul întregului colectiv,

ceipție, au căutat 
nedemne de luat în 
„Judecata", așa cum 
obișnuiește în ședințele de 
grupă sindicală, în dialo
gul direct-al șefilor de bri
gadă și maiștrilor, cu ab- 
sentomanii, a fost aspră, 
dar dreaptă. Dintre minerii 
de mare probitate profe
sională care au luat cu- 
vînful. Carol Bolis, Cons-

’■ ........- I iiaKi.il iu

scuze 
seamă.

șe

care 
aeti- 

pot 
prin

- printr-o mai intensă mun
că cu omul. Judecata mun. 
pitorească din zilele trecu
te a avut ca obiect tocmai 
aceste cauze subiective, pri
lejuind condamnarea co
lectivă a acelor acte, e ă- 
devărat, puține la număr, 
care știrbesc prestigiul co
lectivului nostru.

Instanța colectivă întru
nită ad-hoc la intrarea în 
schimbul II a chemat să 
dea socoteală, pentru aba
terile lor repetate pe lanoș 
Kiss, Ion Șaerly, Zoltan 
Racz de la . sectorul I, 
Constantin Amariei, Oni- 
sie Suciu, «Teodor Cornean. 
Costel Frincu, Vasile Glă- 

>- van de la sectorul II, Du
mitru Jecola, Mihai Mol- 
suc, Marin Sălăjan de la 
sectorul III. Toți, fără ex-

La I. M. Uricani
tantin Doldor, Cornel Tim. 
bulas nu numai să au oon.

. damnat abaterile ortacilor număr 
lor, ci au propus sancțio
narea lor cu diminuarea 
retribuției cu 10 la sută 
pe luna octombrie. Totoda
tă, instanța muncitorească 
și-a exprimat hotărîrea că 
dacă ajutorul ortacilor nu 
va fi înțeles de absento- 
mani, dacă nu-și vor ve
dea de treabă în procesul 
de extracție, se vor lipsi 
de serviciile lor. „Un indi
vid. care are 36 de nemo
tivate, o lună concediu, 
15—20 de învoiri și 30 de 
zile de concediu medica!, 
spunea în cuvîntul său șe. 
ful sectorului III, Iacob 
Stoica, nu se poate numi 
miner și deci cu un aseme
nea om trebuie să ne pur.

luna octombrie această me
die a scăzut la 55. Acest 

însă nu ne mulțu- 
Comitetul de sindi. 
la mina noastră va 

în continuare,

mește. 
cat de 
persevera, 
pentru întărirea opiniei co
lective, pentru mobilizarea 
întregului colectiv la reali
zarea sarcinilor de plan.

. Desele dialoguri pe ca
re le-am avut cu „oamenii- 
problemă", discuțiile care 
s-au purtat cu ei în adu
nările de grupă sindicală 
au făcut ca o bună parte 
dintre cei „abonați" la ne
motivate sa înțeleagă ne
cesitatea faptului că tot. 
ceea ce fac nu este decît 
în folosul lor. al întregii 
societăți. In cazul acelora 
care, în nici un chip, nu 
au vrut să înțeleagă faptul
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că la mina noastră nu se 
poate pîine fără muncă, 
cum nici muncă fără pîi- 
ne, colectivul a hotărît 
desfacerea contractului de 
i-L--".'i.. 
acțiuni, „Judecata munci
torească", ținută in aceas
tă lună, colectivul ă ho- 
tărit desfacerea contractu
lui de muncă și populari
zare la gazeta de perete și 
stația de radioamplificare 
a minei a următorilor: 
Ion Colu, Sandu Aghian, 
Iosif Chichiriță, Ioan Tu
nase, Vasile Apostol. Ni
colae Frățilă, loan Budac, 
Iosif Bîlteanu, Romeo Su- 
mănaru. Marin Poenaru și 
Ionel Cojocaru.

Cu toate că la mina noas. 
tră există o intensă preo
cupare *- de la miner la 

. director — în ceea ce pri
vește întărirea ordinii și 
disciplinei, trebuie să spun 
că mai sînt încă multe. de . 
făcut în ceea ce privește 
întărirea disciplinei mun
cii și tehnologice. Organi
zațiile de partid, sindicat, 
U.T.C., consiliul oamenilor 
muncii vor depune eforturi 
stăruitoare 
rea. ordinii 
mobilizarea plenară' a 
electivului pentru 
n-irea integrală în acest tri
mestru a sarcinilor de pro
ducție; . '

pentru întări
și disciplinei, 

co
in denii-

Ioan STOI, 
președintele comitetului de 
sindicat de Ia I.M. Uficăni

Exemplu de i 

probitate profesională • 
greț, Elena Cadar, Zoi® ! 
'Chetroiu, Anica Nicuța, • 
Elvina Ficior, Dimache j 
Tofan, Ioan Cîrstea sînt ; 
doar cîțiva dintre aceș-| 
tia, care în prezent mî- * 
nuiesc cu îndemînare și | 
pricepere mașinile din ■ 
secțiile preparației. I

— Putem fi mulțumiți ■ 
de munca noastră, a pre- I 
părătorilor,

, A absolvit Școala profe_ 
| «tonală din Lupeni în a- 
. nul 1964, calîficîndu-se în 

meseria de preparator. A 
fost prezent 1® punerea 
în funcție a celei mai 
moderne preparații de 
cărbune din Valea Jiu
lui la acea vreme.

Deși avea doar 18 ani, 
fiind la începuturile me
seriei, tînărul Alexandru 
Buruiană 
fost 
cat 
gul 
din

[ eea
, fiind unul din cei mai 
| harnici și ș conștiincioși

a 
remar- 

de între- 
coleotiv 
care fă- 
parte ca

FIȘA PENTRU 
UN PORTRET

Intr-adevăr
. calitatea ;

, ne spune cu * 
modestia-i că- * 

racteristică ’■ 
Alexandru J 
Buruiană — | 

numai atunci , 
cînd reușim | 
să realizăm j 

sorturilor de J
muncitori. Ca răsplată a cărbune conform cerin. j 
perseverenței în muncă, 
a exemplului de compor
tament la uzină și în so
cietate, în 1967 Alexan
dru Buruiană a fost pri
mit in rîndurile membri
lor de partid. Din con
tinua dorință de autoper. 
fecționare și-a completat 
studiile, a urinat școala

. de maiștri pe care a ab
solvit-o cu rezultate foar-

Astăzi;
prepa. 
dintre 
Coro- 

comunistul care.
i de formațiile de

te bune în 1971. 
maistrul principal 
tător este unul 
specialiștii de la 
ești, 
lătur. __ 
lucru din schimbul 
care-1 conduce cu ; 
pe tentă, se situează 
fruntea întreceri 
liste.

: Numeroși tineri dornici 
să învețe meseria de pre
parator ău urinat sfatu-

a-

pe 
com- 

în 
socia-

țeior, șă eliminăm rebu-
. turtle., Pot apune că în | 

mare parte am reușit a-, 
cest lucru. Desigur, este | 
loc pentru mai bine. Con- • 
sidef c_ ______1 .
bului pe care-1 coordonez * 
se datorează în egfelămă- I 
sură echipelor de prepa- ! 
ratorî conduse de Ion j 
Matei și. Ștefan RuA de j 
la fiotație. cea condusă de , 
Teodor Leon, echipei de | 
încărcare condusă de Va_ ., 
sile Ignat, de la separa- | 
ție condusă de Viorel. O- ' 
moță, cele, de lăcătuși și I 
electricieni conduse de ' 
loan Covercă și Mircea • 
Sîrbu. precum și tehni- î 
nînnnltala iiWa TYnrpi-1 • -

i 
și i

sidef că sucesele schim-.1.
j
i* II
I
i■;r •IT' 'I...I- •• 

cianul de tură Dorel Ca. ț 
lalb. '
, Acesta este comunistul 

i Alexandru Buruiană s* , 
. schimbul său fruntaș, oa- ■ 

meni harnici și conștîin- | 
, cloși cu care colectivul i

ile și exemplul PerSonal ppgpai-atorilor de la Co-| 
‘ 7‘'.'.roești se mindrește.| ■ al 'coinunisț-nlui Alexan-

1 'dru Buruiană. Ioana Ne-
sn se J
Stefan NEMECSEK I»

t

£

colos.de
iiaKi.il
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mună române-iugoslavă.
Ceremonia semnării s-a 

desfășurat în prezența to
varășei Elena Ceaușescu.

Tovarășii Nicolae

Ceremonia plecării din

(Urmare din pag. 1)

încheierea vizitei oficiale 
de prietenie a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
în R.S.F. Iugoslavia

Solemnitatea semnării 
Declarației comune româno^iugoslave

Miercuri a luat sfîrșit 
vizita oficială de prietenie 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 

Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au efec
tuat-o în Iugoslavia, la in. 
vitația Președintelui Pre
zidiului Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, 
tovarășul Petar Stambolicl.

Constituind un eveniment 
politic de ample semni
ficații, o nouă și impor
tantă contribuție la dez
voltarea și adîncirea tradi

Proiecte de rezoluții 
adoptate de Comitetul pentru 

decolonizare al Adunării Generale 
a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 27 
(Agerpres). — - Comitetul 
pentru decolonizare al A- 
dunării Generale a O.N.U. 
a adoptat o serie de pro
iecte de rezoluții, care ur
mează să fie supuse spre 
examinare plenului adu
nării. Acestea condamnă 
intensificarea activităților 
economice și militare stră
ine în țările și teritoriile 
coloniale, în special în Na
mibia, precum și în alte 
18 teritorii neautonome.

Un proiect de rezoluție 
referitor la interesele eco
nomice străine cere dife
ritelor țări să ia „măsuri 
urgente și efective“ pentru 
a pune capăt colaborării 
politice, diplomatice, eco
nomice, comerciale, mili
tare șl nucleare cu R.S.A. 

Ceaușescu și Petar Stam- 
bolici și-au exprimat sa
tisfacția pentru documen
tele semnate, pentru înțe
legerile convenite, care des
chid noi perspective dez

ționalelor relații de priete
nie și colaborare dintre 
partidele, țările și popoa
rele ! noastre, vizita tovară
șului Nicolae Ceaușescu se 
înscrie ca un moment me
morabil în cronica bogate, 
lor relații româno-iugosla- 
ve.

Prin convorbirile avute, 
prin largul schimb de ve
deri prilejuit de dialogul 
la nivel înalt, purtat cu 
rodnice rezultate în aceste 
zile, prin înțelegerile .la 
care s-a ajuns, prin Decla
rația comună româno-iu- 
goslavă și celelalte docu
mente semnate, dnt con
ferite dimensiuni noi ra-

De asemenea, sînt condam
nate activitățile economice, 
financiare și de altă natu. 
ră care sînt practicate în 
teritoriile coloniale, 6ubli- 
niindu-se că acestea „cons
tituie un obstacol major în 
calea independenței politi
ce și egalității raselor1', 
precum și a folosirii de 
către locuitorii nativi a re
surselor naturale ale teri
toriilor respective. Printre 
activitățile menționate fi
gurează spolierea resurselor 
naturale, acumularea și 
scoaterea din țară a unor 
profituri uriașe, precum și 
folosirea acestora în scopul 
îmbogățirii cetățenilor stră. 
ini stabiliți în teritoriile 
coloniale și consolidării do
minației coloniale și a' dis
criminării rasiale. 

voltării conlucrării româ- 
no-iugoslave, în interesul 
celor două state, al po
poarelor lor, al cauzei pă
cii în Balcani, în Europa 
și în lume.

Belgrad
porturilor bilaterale • din
tre țările noastre, adueîn- 
du-se, în același timp, o 
contribuție deosebit de im
portantă la cauza generală 
a socialismului, păcii și în
țelegerii internaționale.

Festivitățile desfășurate 
cu prilejul încheierii vizi
tei oficiale de prietenie a 
tovarășului N I *c o 1 a e 
Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu în R.S.F. 
Iugoslavia, ceremonia ple. 
cării spre patrie a înalți- 
lor oaspeți români au pri
lejuit noi și puternice ma
nifestări de caldă priete
nie.

Leonid Brejnev despre 
importanfa normalizării 
relațiilor U.R.S.S. cu 

China

MOSCOVA 27 (Agerpres). 
— Luînd cuvîntul la Mos
cova în cadrul unei consfă
tuiri a cadrelor de condu., 
cere ale armatei și flotei 
militare sovietice, Leonid 
Brejnev, secretar general 
al £.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
s-a referit la o serie de 
probleme ale situației in
ternaționale actuale.

După ce ă relevat că, 
forțele imperialismului și, 
în" primul rînd, al eelui a- 
merican desfășoară în ul
timul timp o ofensivă i- 
deologică și economică sus
ținută împotriva socialis
mului, ceea ce determină 
o încordare tot mai mare 
în- relațiile internaționale, 
vorbitorul a arătat că în 
această situație este foarte 
important cum vor evolua 
relațiile Uniunii Sovietice 
cu alte țări. O mare impor
tanță au relațiile cu Chi
na, a spus Leonid Brejnev.

memento
FILME ,

1 PETROȘANI — 1 No- 
■j iembrie: O fată fericită; 
; Unirea i Angela merge 
I mai departe.
i PETRILA.;. Un glonte 
| rătăcit.
I LONEA ; Viața e fru-
4 moașă.

întreprinderea 
minieră Uricani

in cad re a z ă:

— FQCHIȘTI PENTRU CENTRALA TER-

5 MICA V:

— MECANICI INSTALAȚII EXTRACȚIE 

Retribuția și condițiile de încadrare sînt 
cele prevăzute în legile 57/1974 și 12/1971.

Cooperativa 
„Streiul“ Căi an 

încadrează de urgență:

— MUNCITOR CALIFICAT pentru func
ția de responsabil secție Spălător ie-cu
rățătorie

— UN CONDUCĂTOR AUTO gradul B 
șiC

Se asigură cazarea.

întreprinderea de piese de schimb, 
reparași utilaje și echipamente 
electrotehnice miniere Petroșani

organizează Ia sediul întreprinderii di fi Petro
șani, strada Republicii nr. 7,

CONCURS PENTRU OCUPAREA
A 4 POSTURI DE MAIȘTRI 

' ELECTROMECANICI

Informații suplimentare se pot cere la Bi
roul personal, învățămînt, retribuire, telefon 
43962, 44462.

VULCAN : Bunul meu 
vecin Sam, I—II.

LUPENI — Cultural;
Inghițitorul de săbii.

TV

11,00 Telex. 11,05 Co
locvii pedagogice. 11,25 
Film serial „Lumini și 
umbre" episodul 26. 
12,20 U.n vast program 
de activitate politico-ideo. 
logică. 12,40 Cibinium ’82 
— Sibiu; Aspecte de la 
Festivalul interj udețe an 
„Cîntecele munților1*.

16,00 Telex. 16.05 Pro- i 
fesiunile cincinalului. | 
16,25 Stadion. 17,00 Stu- j 
dioul tineretului. 20,00 j 
Telejurnal. 20,20 Carnet l 
electoral. 20,25 Actualita- ,f 
tea’ economică. 20,40 Se- j 
rial științific „Corpul u- î 
man", 21,10 Meridianele 1 
cîntecului. 21,35 Dezba- j 
teri culturale. 22,00 Te- î 
lejurnal, • i

Mica 
publicitate

PIERDUT carnet de stu
dent, pe numele Chiș Vir
gil, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. II de
clar nul. (1296)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă, pe numele Stoi
ca Sorin eliberată de Ins
titutul de mine Petroșani. 
O declar nulă. (12țiB) —

PIERDUT carpet de stu
dent,, pe numele Frumosu 
Mariana, eliberat de Ins
titutul de mine. II declar 
nul. (1299)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
2525, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (1300)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Istudor LIcă Mir
cea, eliberată de Institutul 
de mine Petroșani. O de
clar nulă. (1301)

PIERDUT foaie matrico
lă pe numele Roșu Anto
nia, eliberată de Școala 
generală nr. 5 Petrila în 
anul 1980. O declar nulă, 
(1305)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Chelaru Petrlșor, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (1306)'

PIERDUT legitimații de 
bibliotecă (periodice), pe 
numele Nuber Angela și 
Grosu Viorelia, eliberate 
de Institutul de mine Pe
troșani. Le deciarăuv-aule. 
(1307) ■ "

PIERDUT legitim^ p. 
bibliotecă (periodice K. 
numele Bucur Liliana, e- 
liberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (1308) h V

ANUNȚ DE FAMILIE

S-a împlinit un an de 
cînd ne-a părăsit, pen
tru totdeauna- prea bu
nul și iubitul nostru 
soț, tată, bunic, cumnat 
și unchi

PREDA FETRU
Amintirea lui o vom 

păstra veșnic în inimi
le noastre. (1313)

SPORT ® SPORT • SPORT 0 SPORT » SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT « SPORT
Fotbal, campionatul județean

Derbiul onorat de ambele formații

Desigur, generația „Gua
dalajara" â fotbalului ro
mânesc rămîne, deocamda
tă, cea mai fertilă în ta
lente, numai cu jucătorii 
inițialei D putem forma 
o echipă : Dobrin, Dumitru, 
Dumitrache, Dexnbrovschi, 
Domide, Dinu etc. Ea s-a 
impus nu numai prin nu
me sonore ci și printr-un 
admirabil spirit de echipă. 
Iată de ce, ieri după-amia- 
ză spectatorii prezenți în 
tribunele complexului spor- 
-tiv „Jiul" au asistat la o 
lecție de istorie contempo
rană a balonului rotund, 
care a evocat tocmai pe
renitatea frumuseții aces
tui sport. Desigur, în con
fruntarea cu Jiul, foștii

Lecție despre fotbal
tricolori porneau handica
pați — lipsa condiției fizi
ce. limitele biologice și-au 
spus cuvîntul. După cum 
se știe, doar Dobrin (F.C. 
Argeș), Dumitrache. (Cor- 
vinul), Tătaru II (Autobu
zul) și... în viitor Dumitru, 
activează în fotbalul or
ganizat. In rest, antrenori, 
arbitri sau old-boys. Au 
rămas însă nemuritoare 
fenta lui Dobrin, incisivi
tatea lui Dumitru, elegan
ța lui Denlbo. acroșajul e. 
xact al lui Lupescu, dar 
și gafele lui Rică, sau ra
tările lui Tătaru și Neagu.

Așadar, întâlnirea de ’ 
ieri s-a vrut și a reușit să 
fie spectacol, fantezia scli
pitoare a „contigentului" 

fotbalistic din deceniul tre
cut a pus în umbră miza, 
ba chiar dorința de victo
rie. Poate de aceea s-au 
înscris goluri multe, 11 la 
număr (6—5, la pauză 2—1 
pentru Jiul), fazele, , unele 
chiar comice, sau regizate, 
au creăț bună dispoziție în 
tribune. Dincolo de rezul
tat, Jiul trebuie să învețe 
că. gîndul la victorie por
nește întotdeauna de . pe 
un postament psihic ro
bust, nu joacă deci fotbal 
încruntat sau cu sarcină de 
•jerviciu, dimpotrivă, oricare 
ar fi valoarea adversaru
lui, oriunde ar fi gazonul, 
iubirea de fotbal îți im
pune să-i respecți reguli
le, însă „orchestra", cît de 

acordata ar fi, are nevoie 
de soliști de marcă. In 
consecință, am asistat la 
» întîlntre de luare-amin-^, 
te. care a făcut o bună 
propagandă fotbalului.

Au înscris : Varga (18), 
Sălăgean (39), M. Marian 
(50), Șumulanschi (55 și 70), 
Muia (75) pentru Jiul, res
pectiv Dumitrache (12), Dc- 
brin (56), Tătaru II 
(62), cunoscutul comic 
...Livin' Orbs (73, pătruns: 
în teren fără ca centralul 
Naidin să observe că trico
lorii evoluau în 12 jucători 
cu un... fotbalist nelegiti- 
maț) și Răducanu (80, din 
penalty).

Ion VULPE

„PARlNGUL" LONEA — 
„PREPARATORUL*1 PE
TRILA 1—1 (0—1). Cei
prezenți la derbyul local 
au avut privilegiul de a 
vedea unul dintre c-ele mai 
frumoase meciuri din tu
rul campionatului. Apăra
rea echipei „Preparatorul” 
bine condusă de Ștefan 
Kertesz I, Lițoiu și Ld- 
rinez au închis orice cu- 
luar spre poarta echipei 
„Preparatorul". In această 
situație linia de atac a 
gazdelor compusă din F.iță, 
Kallay și Bâdău nu a pu
tut fructifica nici o ocazie, 
împinși în atac de către 
Androne și Kertesz I ju
cătorii din prima linie 
creează faze periculoase în 
careul de 16 m al gazde
lor. In min. 25 Kertesz I 
face o incursiune pe par

tea dreaptă, centrează în 
careul mic și Dulcu îns
crie, și prima repriză se 
încheie cu 1—0 pentnu 
preparatori. Repriza a do
ua a fost bogată în faze la 
ambele porți, dar de marcat 
nu s-a marcat decît golul 
egalizator. Prinsă pe picior 
greșit apărarea Preparato
rului dă posibilitatea lttî 
Preda să șuteze în trans
versală, mingea ricoșează 
în teren și juniorul Bădău 
aduce egalarea în min. 80.

Pînâ la sfîrșîtul meciu
lui ambele echipe au aler
gat după victorie, dar sco
rul a rămas cel ■ stabilit în 
min. 80 : 1—1.

A arbitrat bine la cen
tru Sandu, ajutat de Veli
na 0 Moga.

Vasite BELDIE
RgeASHA 5t ! Pefrosanl >ti N Sâ'ceseu - 2. teleloan. 4 14 62 (secretariat). 4 16 63, 4 24 64 (seefti). flPARUL s lipogrofta Petroșani, sir M. 3â'ce»cu - 2.


