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E3BilîiT MS
șil AL CONSILIUL!JI POPULAR MUAIICIPA Is'1

tehnicienî I
Ingineri din Industrie!

In spiritul progra melor adop 
tate de partid, acționați cu hotă 
rîre pentru sporirea bazei proprii 
de materii prime și energetice, 
pentru valorificarea cu randa
ment maxim a tuturor resurselor 
materiale ale patriei I

DIN APELUL FRONTULUI. DEMOCRAȚIE! Șl 
UNITĂȚII SOCIALISTE

Ajutorul de
Maria Peter
unul din -produsele 
executate pentru ekport 
de confecționera Eliza 
Kovacs, de Ia I.T. Petro
șani.

maistru 
verifică

Vibrantă chemare pentru 
înflorirea continuă a patriei

■ț
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Ziarele centrale au pu
blicat în numărul lor'de 
duminică „Apelul Frontu
lui Democrației și Unității 
Socialiste, impresionanta 
și cuprinzătoare sinteză 
a bilanțului marilor rea
lizări ale poporului 
mân, in făurirea societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate, minunată sin
teză a luminoaselor pers
pective de dezvoltare șt 
înflorire multilaterală a 
patriei. ' Este platformă- 

. "document a Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste. ii, vederea 
gefilof, de deputați
;'.siliile populare de la 
' zr ișoiembrie a.c., mareînd 

un nou moment politie, 
de mare însemnătate ai 
campaniei electorale, exV 
presie â înaltului demo
cratism al orînduirii noas
tre socialiste, „a unității 
de nezdruncinat _.a popo- .. 
rului român în jurul 
partidului, al secretarului - 
său general, tovarășul 
NIC'OLAE UEAUȘESCU.

Alegerile tic deputați'. 
dc ta 21 noiembrie, se

vederea ale- 
în

subliniază în Apelul 
F.D.U.S., au loc în preaj
ma Conferinței Naționale 
a partidului și a sărbăto
ririi a 35 de ani de. la 
proclamarea Republicii — 
momente de mare însem- 

ro- nătate în viața partidu
lui și a poporului nostru, 
în eforturile de edificare 
socialistă a patriei. Fron
tul Democrației șl Unită
ții Socialiste cheamă în- 
tregul nostru popor ca în 
21 noiembrie ■ să-și dea 
votul eandidaților săi, 

-desemnați iu adunările 
cetățenești — eei -mai 

' buni dintre i ei mai buni 
.muncitori, țărani, intelec
tuali, tineri și vârstnici, 
bărbați si femei .— fără 
deosebire de naționalita- . 
te — oameni harnici și 

.cu inițiativă, devotați pa
triei socialiste, intereselor 
obștii, hotărîți ssă in 
fâptuiască cu entuziasm 
și abnegație politica in
ternă și externă, a' parii- 
dulij si stalului.

Făcînd bilanțul bogat 
însufleți tor cu care ța-Și

ra, întregul popor intîin- 
pină alegerile de la 21 
noiembrie. Apel u T 
F,D.U,S. relevă rdălizăi'ile 
remarcabile în toate do
meniile construcției eco- 
nomico-sociale. in ridi
carea patriei pe noi culmi 
de progres și 
succese și înfăptuiri 

se înscriu in epoca 
reață ce a trecut dc 
Congresul al IX-lea 
partidului,. epoca cea 
rodnică din. istoria

: triei, indisolubil legată de 
activitatea iteoboșită, ‘ de 
gmdirea cutezătoare ă 
conducătorului „partidului 
și statului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu.

Programul eu care se 
prezintă F.D.U.S. în fa
ța- alegătorilor, platfor
ma eandidaților săi este 
programul Partidului Co
munist Român, progra
mul făuririi societății so
cialiste multilateral dez-

civilizație,
ce 

ma
ja 
al 

măi 
pa-

„In ultimele luni 
ale anului vom da 

în plus 2000 de tone“
• Toate brigăzile sectorului, cu planul pe 

10 luni îndeplinit'• 14 300 tone de cărbune 
extrase peste sarcinile de plan, de la începutul 
anului • Productivitatea muncii în cărbune a 
fost depășită cu 850 kg/post, iar pe sector cu 
450 kg/post. • Economii realizate față de cos
turile de producție aferente primelor 10 luni : 
peste 2,8 milioane lei. ♦

Producții
s tt perioa re sa ici ni lor

Acesta este bilanțul cu 
care a* încheiat primele 
zece luni din acest au co
lectivul de mineri al sec
torului I de la I.M. Vul
can. Cum ați reușit aceste 
rezultate ? — iată între
barea eu care nr-am adre
sat
loan Tureanu, șeful secto
rului I.

— în primul rind, 
căutat să promovam 
conducerea celor patru 
gâzi din abataje pe 
mal buni mineri 
rului, pe .comuniștii 
au dat dovadă de Huni or
ganizatori coordonatori

tovarășului inginer

am 
la 

liri
cei 

ai secto-
care

Continuind seria suc
ceselor pe frontul cărbu
nelui, harnicii __ mineri 
de pe Jiul de Est rapor
tează în cinstea apro
piatelor alegeri de de* 
putați și a Conferinței 
Naționale a partidului, 
rezultate remarcabile la 
extracția de cărbune.

Menținîndu-și cons
tantă cota realizărilor 

Pe luna noiembrie, prin 
buna organizare a pro
cesului de producție, 

prin aprovizionarea rit
mică a locurilor de 

. muncă cu cele necesa
re, prin plasarea cores
punzătoare a efectivelor 
la front, trei dintre sec
toarele minei înregis
trează cantități supli
mentare sarcinilor pre
văzute de preliminării. 
Sectorul I a extras pe 
această lună *100 tone 
de cărbune peste plan, 
iar sectorul V, ■ 500 to
ne. In fruntea întrece
rii socialiste de la" a- 
ceastă mină se află sec
torul III, cu o depășire jț 
a sarcinilor de 1 8iXi tone . 7 
pe această lună și 7 500 ' 
tone de la începutul li
nului. -

ai procesului de produc
ție. Fiecare brigadă a fost 
completată cu mineri, aju
tori mineri și vagonetari, 
astfel îneît capacitatea ^fie
cărui loc de muncă să fie 
acoperită cu o' plasare op
timă.

— Vă rugăm să detailați 
această măsură organizato
rică.

— Fiecare șef de brigadă 
din sectorul 
nează intre 
de muncă, 
împiedică pe nici unul să-și 
realizeze ritmic sarcinile 

de plan. Șeful de brigadă 
Gheorghe java - lîoordonea- 
ză din. luna trecută șase

Gheorghe BOȚEA

nostru coordo-
2 și ti locuri 
dar asta nu-i

șului, 35 hectare de zone
verzi, peluze de flori, 800 
ml rigole și șanțuri c

le două parcuri ale ora- dafiri și au pregătit tere
nul pe bulevardul Victo
riei în vederea devierii 

de rețelelor de apă potabilă

(Continuart in pag. a 2-a)

Intimpinînd alegerile de deputați printr-o
dinamică implic are in viața economico-soc i a 1 ă

LA VULCAN 10000 de cetățeni 
pe șantierele gospodărești 

scurgere a apei. In ti 
lucrărilor de curățiri 
fost transportate 220 
ne de moloz, și alte rezi
duuri. frunzele uscate fi
ind arse sau transporta
te la rampele de depozi- 

' tare, , Totodată. pentru 
primăvară, cetățenii, au 
desțelenit 5000 mp de te
ren viran în;.vederea ex
tinderii grădinilor de zar
zavat,, au .. îngropat 
.10 000 db butuci de trail*

La chemarea primăriei, 
de a întimpina apropia-; 
tele alegeri de deputați în 
consiliile populare cu noi 
realizări gospodărești în 
înfr u n i usc tarea oraș ti l ui, 
10 000 de cetățeni ai 
Vulcanului, tineri și vîrsț- 
nici, muncitori și elevi, 
femei și pensionari, au 
participat siinljătă și du
minică ia acțiuni patrio
tice cu căracter gospodă
resc. Au fost curățate ee-

■ ■■■■■■■■■■■■■■■a■ !■■■■■■■
în ziarul nostru de azi

• Rezultate bune, dar_și resurse în onorarea contractelor' încheiate
de locuitorii din Aninoasa cu statul (Pag. a 2-a)

• SPORT : Cronici ale meciurilor de fotbal și rugby divizia A, pre
cum și. de divizia C la fotbal susținute de echipe din Valea Jiului

(TJag .1 s-n)
■ ■MM ■■■■■! va «

Brigada; minerului 
Carol Marton din sec
torul II al minei Băr
bat eni este 
tă pentru 
obținute, 
schimbul 
Aurel Ehei, 
din șut.
Foii. : Cristian ȘTEFAN

binecunoscut 
rezultatele 

In imagine, 
condus de 

la ieșirea

*

(Continuare in'pag. a’2-a)

f

Noile investiții miniere 
să fie pregătite temeinic, 

din timp !
seamă pri-zen •

d,e Consiliul /oămeni- 
i iii adunarea ge- 

reprezon ta n ți 1 or 
muncii dc la 

Petroșani a pus

Darea di
tată 
lor uiuhci 
nerală *a 
oamenilor 
I.C.M.M. 
in evidență o 
situație pesfttis- 
făcătoare în

’dpmeiiiuT in
vestițiilor mi
niere. Prin
cipalii , indica
tori 
tați, 
după trei trimestre, 
fost realizați, 
construcții și 
înfăptuit doar 91,2 la. șută 
din plan.. Produci„la. netă 
S-a realizat doar in piopor-

. ție de' 86 la sută față de 
plan. Nu. s-a îndeplinit 
nici productivitatea muncii 
planificată, în condițiile 
cînd absențele nemotivate 
si învoirile s-au menținut 
4a un nivel ridicat. Ca iir.-

putut fi respee- 
din termenele 

in funcțiune a 
importante obiective. 
2 iîhîprf.t vp

mare, n-au 
late multe 
de punere: 
unor i
Din '7.2 obiective pîartifica- 
te au fost puse in func- 

doar 26. 
fpșt; în re-, 

straie rămî- 
îh ■ut'mă 
șa litierele 
Livezenr,

Pc-

iiun.c
Au
-S 
ricri

..p&;
din
Vulcan și
trila, precum, 
obiective "Socia - 

le cum sînt blocurile de 
garsoniere din Aninoasa șl 
Lenea, dezvoltările de in
teres didactic șl social de 
■a Institutul de mine din 

.. Petroșani și altele.
lată de ce dezbaterile 

adunării au stăruit muie
. asupra lipsurilor și nea-

Adunări generale 
ale reprezentanților 
oamenilor muncii

ai activi-
eC.onom ico-f i i laiăiarc. 

n-au 
La capitolul 
montaje s-a

șf Ta „uncie

Viorel STRÂUȚ

(CanUntiMre în pag. • 2-a)
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La termenul scadent, comuna Aninoasa raportează r

Rezultate bune, dar și resurse 
în onorarea contractelor 

cu statulîncheiate de locuitori
Potrivit obiectivelor pla

nului de contractări și li
vrări la fondul centralizat 
al statului la nivelul co
munei Aninoasa. trebuie 
predate în acest an 38 ca
pete bovine adulte, 87 fi- 

' neret bovin, 82 porcine, 66 
oi și 35 miei, insumînd în 
total 67 tone de carne, pre
cum și lapte de oi și vaci, 
lină și alte produse. Bi
lanțul pe 10 luni indică 
unele rezultate bune, dar 
și unele minusuri în a- 
ceastă activitate deosebit 
de importantă a activității 
Consiliului popular arau-' 

. nai. Dar să lăsăm cifrele 
să vorbească. In 10 luni 
s-au încheiat contracte 
pentru 44 capete bovine 

adulte, depășindu-se obiec
tivele de ~plan cu 6 cape
te, în aceeași perioadă fi
ind livrate 27 dc capete 
bovine adulte în greutate 
de 17.1 tone. Un mic cal- 
eui arată că pentru reali
zarea integrală a obiecti
velor dc plan pe acest an 
mai trebuie predate 11 ca
pete. Cit privește planul 
de contractări la tineret 
bovin, el a fost substan
țial depășit prin cele 150 
capete-contractate. J.a acest 
indicator s-au predat deja 
82 capete, rămînînd a fi. 
predate încă 5, pentru a 
se realiza integral sarcini
le de plan anuale, lucru 
întru totul realizabil. Și la 
porcine se stă- bine ; obiec
tivul planificat, de 82 ca
pete, a fost depășit la con
tractări cu 39 predîndu-se 
în 10 luni 37 capete cu o 
greutate în viu de 4,7 to
ne. Evident că decalajul 
dintre cifrele de plan la 
capitolul contractări și li
vrări scade în permanen
ță. „De altfel, îndeosebi la 
porcine și tineret bovin, 
așa cum am fost informați 
de tovarășul Constantin 
Popescu, vicepreședintele 
consiliului popular comu
nal, nu sînt. motive de în
grijorare deoarece terme
nele scadente de predare, 
mai cu seamă la tineret 
bovin Și porcine, sînt în 
ultimul trimestru al anu
lui. Atenția lucrătorilor 
consiliului popular este în
dreptată îndeosebi în di
recția respectării prevede
rilor contractuale la' lapte 
de vacă și oaie sau echi-

valentul lor în caș sau . 
brânză. In ceea ce privește 
laptele, aii existat unele 
greutăți, chiar iu lunile 
de vârf (iunie, iulie și au- - 
gust) cînd Fabrica dp pro
duse lactate nu a reușit să 
ridice cantitatea de' lapte 
potrivit graficului stabilit, 
ceea ce a condus la degra
darea a însemnate cantități 
de lapte. Solicităm de a- 
ceea. și pe această cale, . 
conducerii întreprinderii să

lare sau de colonie. De alt
fel consiliul popular comu
nal acordă prioritate celor 
ce fac contracte, prin acor
darea 
trucții 
local
spațiu de depozitare a fu
rajelor (la Iscroni), ce stă 
la dispoziția contractanților 
după un program bine sta
bilit. ,

Piuă la finele anului au 
mai rămas mai puțin

lemnelor de cons- 
sau de foc, pe plan 
amenajîndu-se un

Vibrantă chemare pentru 
a patriei
si a prosperității tuturor 
fiilor patriei. De aceea, 
Apelul F.D.U.S. cheamă 
toți oamenii muncii — 
români, maghiari, ger
mani și de alte naționa
lități— care în strânsă 
unitate frățească în jurul- 
partidului construiesc so
cialismul pe pămîntul 
străbun al patriei comu- 

‘ ne, să întîmpine cu noi 
și rodnice fapte de mun
că, cu noi și mărețe rea
lizări în toate domeniile 
dc activitate Conferința 
Națională a partidului și 

de ani 
l’cpu-

înflorirea continuă
(Urmare din pag. 1)

voltate și înaintării pa
triei spre comunism, ma
terializat. în obiectivele 
actualului plan cincinal, 
în hotărârile Congresului 
af Xll-Iea al partidului, 
obiective a căror înfăp
tuire este hotărâtoare pen
tru viitorul patriei, pen
tru bunăstarea și ferici- 
rea tuturor celor ce rriun- 
cese.

Obiectivele acestui cin
cinal sînt mobilizatoare 
Și pentru oamenii muncii

Iloane tone, în acest an, 
la peste 14 milioane tone 
în 1985.

înfăptuirea acestor 
biective mărețe cere 
puternică mobilizare 
forțelor ș.i energiilor 
furor oamenilor muncii, 
soluționarea problemelor 
complexe ale dezvoltării 
societății, înfrângerea 
greutăților provocate de 
efectele crizei economice 
mondiale, ceea ce presu
pune din partea fiecărui 
om al muncii o înaltă

o- 
o 
a 

tii-L'
8

■

Răspundem
■ MIRCEA VICTOR,

Vulcan : Ne bucură faptul 
Că la intervenția ziarului, 
problema cu care v-ați a- 
dresat redacției a fost re
zolvată favorabil și opera
tiv. în noua scrisoare tri
misă redacției 
muncitorilor de 
mixtă Vulcan a 
Lupeni, care au 
lucrarea, pentru ____ _
acordat. E bine că s-a re
zolvat așa.

■ G1IEORGIIE DIA- 
CONESCU, Petroșani : 
Faceți sesizarea în numele

mulțumiți 
la secția 

E.G.C.L. 
executat 
sprijinul

aniversarea a 35 
de la proclamarea 
blicii..

Vibrantul mesaj 
tic ce emană din 
capitol, din întregul text 
al Apelului F.D.U.S., ex
primă cu <!<>cvență._.vv,i- 
tatea. și voința unanima, 
întregului nostru popor 
de a păși cu fermitate pe 
calea prosperității șj bu
năstării. Expivsia aces
tei voințe va fi votul pe 

tre de muncă pentru/ în- care Ia 21 noiembrie toți 
făptuirea politicii partidu
lui depinde înflorirea 
patriei, ridicarea conti
nuă a nivelului n „stru dc 
trai, singura cale pen
tru asigurarea bunăstării

In intîmpinarea alegerilor de deputați în consiliile populare

la 
de 
Ii
lor
al

respecte întocmai clauzele 
contractuale**.

Așa cum este firesc, 
îndeplinirea pianului 
contractări de animale, 
nă și lapte, ia livrarea 
la fondul centralizat
statului în termenele sta
bilite Consiliul popular al 
comunei Aninoasa sc bu
cură de sprijinul perma
nent al multor deputați. Și 
nu e vorba numai de acti
vitatea pe care o desfă
șoară în circumscripția în 
care au fost aleși, ei mai 
ales de exemplul ior per
sonal. Tovarășul Petru D. 
lonașc, deputat și delegat 
sătesc din Iscroni, și-a 
predat integral cantitatea 
de lapte contractată pen
tru acest an, dar se nu
mără printre fruntași și la 
încheierea contractelor pen
tru 1983. Muncitor harnic 
în unitatea economică un- 
de-și desfășoară activita

tea, avînd totodată o gos
podărie individuală fru
moasă, a contractat râncă 
de pe acum un vițel și un 
porc cu termen de preda
re în luna martie 1983. 
Aurel Pantelimoh este mi
ner, dar are la rândul său 
o gospodărie de toată fru
musețea. Pe lingă laptele 
de vacă și porcul contrac
tat cu termenul de preda
re în acest an a mai con
tractat pentru anul viitor 
un vițel. Au ntai încheiat 
contracte Miron Martin 
Burice, Aurel Stoica și în
că inulți alții. Printre cei 
care au contractat cu sta
tul, mai ales porcine, se 
constată că se află mulți 
mineri, muncitori șl pen
sionari ce nu posedă de
cît o palmă de pămînt pe 
lingă casele lor partlcu-

de două luni, perioadă în 
care lucrătorii Consiliului 
popular al comunei Ani
noasa, avînd sprijinul per
manent ai deputaților, pun 
accent pe livrarea la 

fondul centralizat al sta
tului a obligațiilor contrac
tuale, dar, totodată, se 
preocupă și de încheierea 
de contracte pentru a se 
asigura încă de pe acum 
bază pentru sarcinile de 
contractare șicontractare și livrare 
fondul centralizat al 
tului in anul viilor.

la 
sta-

(Urmare din pag 1

junsurilor. Pe bună 
dreptate în adunarea ge
nerală s-a apreciat, prin
tre altele, că de nereaiiza- 
rea principalilor indicatori 
ai activității economice vi- 
nbyat. se face în primul 
rîrid c.o.m, care n-a acor
dat atenția cuvenită meca
nizării, organizării muncii 
pe .șantiere, îndeplinirii 
sarcinilor și hotărârilor 
proprii. „De la o adunare 
generală ia alta, spunea în 
cuvîntul său tovarășul Ca
rol Ridzi, șeful șantieru
lui din Lupeni, s-au apro
bat programe de măsuri. 
Unele din aceste „măsuri" 
se repetă, în loc să fie re
zolvate". Vasile Boboc, șef 
de echipă de betonîști la 
șantierul din Petrilă

patrio- 
fiecare

cititorilor
mal multor locatari 
cartierul „Hermes", 
ați uitat să vă treceți 
dresa pe plicul trimis 
dacției. Am dori să veri
ficăm împreună cele sesi
zate, așa că vă așteptăm la 
redacție — compartimen-redacție — 
tul scrisori.

■ PETRU 
șani: Faceți 
teresante privind economi
sirea energiei electrice. 
Le-am reținut în vederea 
publicării într-o pagina 
pe această temă.

• IN TOATE LOCALI
TĂȚILE Văii Jiului au 
început, de duminică, fa
zele orășenești ale festiva
lului „Cîntarea României" 
pe genuri de formații ar
tistice. Concursurile se 
vor desfășura pînă la sfir- 
șitul lunii noiembrie, cînd 
sc vor detașa câștigătoare
le pentru etapa județea
nă.

• MÎINE, LA I.M. U- 
RICANI va avea loc un 
schimb de experiență cu 
tema „Forme și mijloace 
folosite de propagandiști 
și agitatori în vederea rea
lizării sarcinilor - reieșite 
din.Plenara lărgită a C.C. 
al P.C.R. din 1—2 iunie 
a.c. Schimbul’. de expe
riență este organizat de 
Consiliul municipal de e- 
ducație politică și cultură 
socialistă.
• SPECTACOL. Ansam

blul folcloric „Mara" din 
Baia Mare prezintă

din Valea Jiului. In con
textul cerințelor mereu 
sporite de asigurare a e- 
conomiei naționale cu e— 
nergie. Valea Jiului va 

* înregistra în acest cinci
nal și în perspectivă 
dezvoltare 
în ceea ce .
ția de cărbune, cît și a 
i nvestițiilor social-cui tu
rale, menite să contribuie 
la îmbunătățirea conti
nuă a calității vieții, Ca
pacitățile de producție 
ifrmează să înregistreze 
un spor de la 10,820 mi-

o
deosebită ațît 

privește extrac-

conștiință patriotică, re
voluționară, ca fiecare 
dintre noi să ne facem e- 
xemplar datoria, convinși 
fiind că de munca, dc 
răspunderea, competența 
și abnegația cu care ac
ționăm la locurile noas-

oamenii muncii îl vor da 
candidaților Frontului 
Democrației și Unității 
Socialiste — vot pentru 
viitorul luminos, socialist 
al țării.

D. CRIȘAN

subliniat că „pentru rea
lizarea sarcinilor sporite 
din 1983 se impune elimi
narea neajunsurilor care 
există în prezent în folo
sirea utilajelor. De multe 
ori stau utilajele, stau și 
oamenii degeaba, fiindcă 
aprovizionarea, dirijarea 
efectivelor nu sînt judicios 
organizate". Referindu-se 
la necesitatea sporirii e- 
fectivelor, corelării acestora 
cu cifrele dc plan' din a- 
nul viitor, tovarășul Du
mitru Chirculescu a pro
pus ca recrutarea forței 
de muncă pe structurile 
de meserii necesare să se 
facă mai judicios, sens în 
care vorbitorul spunea :

ț.. 
prezent aducem oameni, 
dar nu ie putem asigura 
cazarea, iar planul propriu 
de școlarizare și califica
re este mai. mic decît ne
cesarul".

Apreciind drept ..îngri
jorătoare" situația. din 
domeniul aprovizionării cu 
materiale, tovarășul Luea 
Suciu a spus printre alte
le: „Pentru a nu se repe- 

. ta ca în acest an aceleași 
neajunsuri In domeniul a- 
provizlonfirii șantierelor, 
C.M.V.J. trebuie să asigu
re din timp documentațiile 
noilor investiții, fiindcă 
numai pe baza acestora se 
pot întocmi planurile de 
aprovizionare a șantiere-

ȘTEF, Petro-
propuneri in-

miercuri, 10 noiembrie, la 
orele 18 și 20 spectacolul 
„Vă poftim în Maramureș". 
Alături de membrii ansam
blului „Mara", pe scena 
Casei de cultură din Pe
troșani vor fi prezenți An
gela Buciu, laureată a Fes
tivalului național al tine
retului de la Sofia, Dem 
Rădulescu, Tita Bărbules- 
cu, Puiu Călinescu și Ion So- 
telecan. Organizarea și pre
zentarea spectacolului se 
bucură, de asemenea, de 
participarea. extraordinară 
a prof. dr. Mihai Florea.

• PENTRU AUTOMO- 
BILIȘTI. Incepînd din da
ta de 10 noiembrie ar., u- 
nitatea nr. 74 Auto-Moțo 
Petroșani se va redeschide. 
Posesorii de :
vor găsi aici piesele nece
sare 
de

. _ _____ Jto i
’ ’ ’ ie. I

autoturisme I 
piesele nece- ’ 

•e pentru toate tipurile I 
autoturisme, ■

I
Rubrică realizată de 

Cornel BUZESCU

lui an, documentațiile nu 
se cunosc decit pentru 63 
ia’ sută din investițiile a- 
nului viitor".

Numeroase alte propu
neri au formulat de ase
menea în cuvîntul lor to
varășii Adrian durea, Ni- 
colae Marcau, Voiehița Mi- 
clieș și Gh. Davidescu.

Adunarea generală a a- 
probat în unanimitate un- 
program de măsuri tehni- 
co-prganizatorice prin ca
re se urmărește înfăptuirea 
sarcinilor de plan pe luni
le noiembrie șl decembrie, 
asigurarea condițiilor pen
tru realizarea sarcinilor 
planului dc investiții ya 
anul 1983. Prinfa-e . •,
în acest program sînt sta
bilite sarcini cu prîvije la 
extinderea acordului glo-

lor. Dar în prezent, doar *3a ' a mecanizării lucrări- 
cu mal puțin de două luni pe șantiere, întărirea
înainte de începerea nou- disciplinei.

da in plus 
2000 de tone“

fUrmor* Un pag. tj
— j ................. .... . ....................

locuri de muncă. Inițial 
încercasem să formăm aici 
două brigăzi, dar niciuna 
dintre ele nu mergea cum 
trebuie. Locurile de mun
că de la aceste brigăzi tre
buiau aprovizionate cu 
material lemnos pe ace
lași suitor. Fiecare dorea 
să fie el primul la aprovi
zionare și uite așa se pier
dea prea niult timp. ‘ De 
cînd toate cele 6 ’ locuri de 
muncă sînt coordonate și 
îndrumate de Glieorghe Sa
va s-a observat o crește
re a producției. Ceilalți șefi 
de brigadă ai sectorului se 
numesc Mihai Neștian, care 
coordonează trei tocuri de 
muncă, Mihai Dudeseu — 
trei, și Florin Șerban — 
două. Deci, în total, în 
sector avem 14 locuri He 
muncă, din care se extrag 
zilnic aproape 1000 de to
ne de cărbune (cu 100 mai 
mult decît avem planificat). 
Plusurile înregistrate de 
brigăzi de la începutul a- 
nului sînt între 3 000 și 
5 700 tone de cărbune..

Pentru a ile putea rea
liza și depăși ritmic sar
cinile de pian, am format, 
ia nivel de sector, o for
mație ce se ocupă numai 
cu aprovizionarea cu ma- lunii decembrie să ridicăm 
teriale a tuturor locurilor i ' 
de muncă. De asemenea, rului la nivelul celei 
am luat toate măsurile ea

să reducem la minimum 
posibil defecțiunile elec
tromecanice, printr-o în
treținere corespunzătoare și 
prin efectuarea unor revi
zii și. reparații de bună 
calitate a utilajelor din 
dotare. Electrolăcătușii sec
torului - sînt împărțiți în 
așa fel Incit la fiecare.,loc; 
de muncă din sector, pe" 
fiecare schimb, este un lă
cătuș care se ocupă de bu
na funcționare a utilaje

lor. Datorită acestui fapt 
cadrele tehnice . ca Vasile 
Hristoiu (maistru electro- ' 
mecanic principal), și 
Constantin Mareș (maistru 
mecanic principal) dumi- 

, nica nu execută cu oame
nii din subordine decît re
parații și revizii de o mai 
mare amploare, care nu se 
pot efectua în zilele lucră
toare.

— Cum veți încheia ulti
mele două luni din acest 
an și cum pregătiți produc
ția anului viitor ?

— Pentru ultimele două 
luni din acest an ayern 
toate condițiile să ne rea
lizăm sarcinile de plan șl 
să adăugăm la tonele ex
trase suplimentar pînă a- 
cum cel puțin 1500—2 000 
de tone. Avem create cori- 
dîții că pînă. la sfîrșitui-

producția zilnică a secto-
' ---------- -----i de

. la începutul anului viitor.
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Scorul putea fi limitat „cald“, sub un soare cu dinți
„UNIVERSITATEA" CRA

IOVA — JIUL" 4—0 (3—0). 
Imprevizibil debut de meci 
pe-' „Centralul" din Bănie. 
Un public mai puțin nume
ros (cca 10000 de specta
tori) și neașteptat de li
niștit nici nu bănuia, pro
babil, că va uita foarte re
pede frigul pătrunzător, a- 
siștînd chiar din start la 
un veritabil tur de forță 
al echipei favorite. Dar 
Bălăci și coechipierii au 
refuzat să-și amintească 
de victoriile greu contura
te în partidele anterioare 
eu „Petrolul" și F.C.M. 
Brașov — echipe mai slab 
cotate în actualul campio
nat, decît „Jiul" — au tre
cut la fel de repede peste 
cele

" 'ir 
șan 
tați) . 
Cîrțu ratează de . la 4—

jonglează cu mingea în 
■careu și ultimul șutează 
în dreapta lui Cavai, rămas 
fără replică : 3—0, în min. 
9. „Jiul" nu mai are ce
pierde, încearcă să iasă 
din propria jumătate, și
în min. 14 Stoinescu, activ 
mai ales în primele 45 de 
minute, centrează lui Bă
luță, care reia din voleu 
mult peste bară. Din min.. 
20 (centrare Bălăci, cap 
Cîrțu, puțin pe deasupra 
transversalei) jocul se mai 
liniștește. î.n min. 24 Petre 
Grigore îl înlocuiește pe 
tînărul Vesa, neinspirat

trei absențe de marcă 
teren (Țicleanu, Cri-, 
și Cămătaru, accîden- 
și chiar în min. 2

■5 .
m. Nici nu apucăm bine 
să răsuflăm ușurați, pen
tru că în min. 4 Bălăci 
„croșetează" defensiva noas
tră, deplasîndu-se din col- : 
țul careului mare spre 
punctul de la ii m, șutea
ză razant cu pămîntui; jos 
la colț» și Cavai este în
vins. In minutul următor 
„Jiul" ripostează ; Sălăgean 
șutează puternic de lâ ma
re distanță, dar Lung este 
bine plasat. Minutul 6 a- 
duce din nou dezolare în 
tabăra noastră. De pc 
dreapta Ungureanu execu
tă un corner, Geolgău tri- 
țnite lui Bălăci, demarcat 
în careu la limita ofsaidu
lui, șut și... 2—0 pentru 
„U ni vers i ta tea “. Deg ringola- 
da din apărarea „Jiului" 
continuă. Bălăci și Cîrțu răși mai mult în

„paznic" al Iui Bălăci, și 
pentru un sfert de oră se 
instalează echilibrul,. dar 
fără a se înregistra acțiuni 
ofensive consistente ale 
„Jiului11. Mijlocașii sînt prea 
lenți, extremele Băluță și 
Stoinescu vin în liniile : di
napoi pentru a-și lua mingi. 
.Sfirșițul de repriză găseș
te gazdele arătîndu-se pe- . 
riculoăse în fazele de poar
tă y ■ 4 ;; '■

începutul reprizei secun
de este viu disputat. . în 
min. 49 Băluță este faultat 
Ia mărginea careului de 16 
m, lateral stingă, tot el e- 
xecutăi lovitura liberă, Să- 
lăgean nu ajunge mingea, 
urmează un contraatac ol
tean, pătrundere a lui Geol- 
gău, șut din interiorul 
careului și Cavai respin- 
gc în- corner. între min.

■ '50 și 65 „Jiul" se vede ia- 
atac.

Trei cornere consecutive 
Ia poarta lui Lung (min. 
56) rămîn fără- rezultat, 

«Peste 4 minute Sălăgean 
șutează violent de la 25 m, 
dar imprecis. Același Sălă
gean, plecat pe contraatac 
(min. 64), ține prea mult 
mingea, nu-i pasează lui 
Băluță, liber la 17 m, ci 
preferi un șut destul de 
slab și Lung reține fără 
dificultate. înlocuirile din 
echipa „Universității" (Ad. 
Popcscu în locul lui Bă
lăci, Cioroianu în locui lui 
Beldeanu) diminuează efi
cacitatea atacului craio- 
veap ; trag Ia poartă mai 
mult fundașii, dar fără a- 
dresă. „Jiul" speră golul 
de onoare, Stoinescucen
trează (min, 82), dar Ște- 

'"făneseu îi „suflă" mingea, 
in extremis, lui Băluță. 
Cînd puțini se mai aștep
tau, cade golul patru al 
gazdelor. în min. 83 Cîțțu 
este „agățat" inutil în ca
reu de Neagu și arbitrul 
Cristian Teodorescu indică 
penalty. Execută impecabil 
tot Cîrțu și... 4—0 în loc 
J'' 3—1. Meciul se încheie 

o frumoasă incursiune.
a lui Petre Grigore, ' dar 
șutul acestuia esțe parat 
greu de Lung.

Inexplicabile absențele 
din echipă ale lui Șuniu- 
lansclîi și Dina, ca și tar
diva introducere în teren 
a lui Petre Grigore, atunci 
cînd Bălăci ..își făcuse ■. 
„plinul”. Credem că în a- 
ceastă formulă, proporțiile 
scorului ar fi putut fi li
mitate.

de' 3-
cu

„ȘTIINȚA" PETROȘANI
— „GLORIA" P.T.T.T. A-
RAD 22—12 (18—3). După 
cum se vede clar din evo
luția scorului, prima .repri
ză a aparținut studenți
lor, care au practicat un 
joc dezinvolt, plin de fan
tezie, în ritm alert care 
i-a sufocat pe oaspeți și 
numai ratările incredibile 
au. făcut ca scorul să nu 
ia proporții. In min. 3, la 
o l.p. dictată pentru obs
trucție în tușă, Bucos des
chide scorul trimițînd fru
mos printre bare de ,1a 30 
m. In continuare, scorul a 
evoluat astfel : după o gră
madă dictată la centru, Bo
ltea trimite precis lui Bu
cos și acesta ridică o min
ge de urmărire, în dia
gonală, pe care o culcă în' 
eseu veteranul . Gheorghe 
Dinu, și 7—0 in min. 9 ; 
Bucos transformă o l.p. în 
min. 11, acordată pentru 

■ obstrucție 10—0, după ce
Ghiță ratează incredibil un 
eseu gata făcut, nepasînd 
la timp coechipierilor li
beri ; Domokoș, după un 
drop ratat la 25 m, trans
formă o l.p. (pentru of-: 
said) în min. 16: 10—3; min.

18
un 
pătrunderi, printre 
ții aflați în degringoladă, al 
înaintașilor de la Știința; 
Ion Florentin, Sandu, Or- 
telecan. Șt Constantin, Bă- 
loi, Vjciu, Petre Dobre șl 
Druinea, -ultimul trimițînd 
o pasă „la întîlnire" lui

o grămadă deschisă 
adevărat uragan

Șl 
de 

oaspe-

A
* w »M>■ « « ib.» • 9-9 a i a a a a a-t;w «aia»

Ghiță care găsește culoar 
liber și pătrunde în tere
nul. de ți ntă : 14—3 și tu- 
șierii nu se înțeleg între 
ei la transformarea lui Bu
cos. După un „recital" o- 

. ferit la linia „treisferturi11
(Bucos — Mateescu), Chi- 
riac, Medragoniu, Luca‘(V. 
Dobre), Ghiță, se acordă- o 
l.p. la zece metri de terenul 
de țintă. Se efectuează sche- 

,buldozerul" și P. Do- 
(cu riscul unei 
la mînă) : 18—3 
cînd Bucos ra- 

transfor- 
sCor 
în

ifl . min.
se cbri-
43, 52

eseu se
în care s-au evi-

înscrie

ma
bre înscrie 
accidentări 
în min. 33 
țează, din 
marea. Cu 
încheie o repriză

nou, 
acest se

- care 
/

jocul ă fost întru totul Ia 
discreția studenților. Ia 
cea de a doua repriză rit
mul jocului a slăbit, s-au 
efectuat schimbări, oaspe
ții au căpătat curaj văzînd 
această politicoasă invita
ție la joc, și au obținut nu 
mai puțin de opt l.p., maf- 
cînd și trei dropuri, dintre 
care „drop‘‘-ul lui Amăran- 
dei șî două l.p. executate 
precis de Leca care 
cretizează 
și 65.

Ultimul 
la o fază
dențiat, pe rînd, Bonea, 
Ortelecan Ștefan Constan
tin, Ion Florentin, Ghiță și 
Dinu; balonul a circulat 
de pe dreapta pe stingă cu 
mare rapiditate,, printre ju
cătorii. de la „Gloria", iar 
Dinu a înscris la colț : 
22—12 în timp ce Mateescu 
ratează transformarea.. Cu 

' acest scor se încheie un 
meci viu disputat, în ca
re gazdele ar fi putut îns- 

: crie
puncte, spre 
spectatorilor, încălziți 
meci și nu 
cu

încă vreo' treizeci de 
satisfacția 

de 
de un soare.,..

dinți !
loan Dan BĂLAN

Ioan LASCU,
Octavian ȚICtEANU

CLASAMENTUL
1. Dinamo 14 7 7- 0 29—9 21
2. Sportul studențesc 14 8 yi ' 2: . 21— 8 20
3. Corvinul 14 6 6 2 18— 8 18
4. Universitatea Craiova 14 « 1 5 26—10 17
5. Ș.C. Bacău 14 7 3 4 21—16 17
6. Steaua 14 6 5 3 22—17 17
7, F.C. Argeș 14 6 3 5 19—16 15
8. F.C. Bihor 7 1 6 31—29 15

> 9. Jiul 14 4 6 4 13—28 14
10. F.C. Olt ■ 14 6 7 18—15 13
11. AS.A. Tg. Mureș 14 4 ■F" 5 11—15 1‘3
12. Petrolul Ploiești 14 6 1 7 18—28 13
13, Chimia Rm. Vîlcea 14 5 2 7 12—J 6 12
14. Politehinca Iași ■■ U 3 S 5 13—17 12
15. F.C.M. Brașov 14 5 1 8 16—25 11
16. C.S. Tirgoviște "TA 2 5 7 11—20
17. Politehnica Timișoara 14 3 2 9 14—28 8
1«. F.C. Constanța 14 2 3 9 .15—31 7

ETAPĂ VIITOARE t „Universitatea Craiova <4^
„Dinamo"; „Jiul" — „Politehnica" Timișoara; F.C. 
Olt — F.C. Bihor ; „Sportul studențesc — „Chimia" 
Rm. Vîlcea; F.C. Constanța — „Petrolul" Ploiești; 
„Corvinul* — „Steaua"'; F.C.M. Brașov — „Politehni
ca" Iași; F.C Argeș —S.C. Bacău; C.S. Tirgoviște — 
A .SA, Tg. Mureș

O inițiativă frumoasă 
generat desfășurarea unei - 
competiții, menită, a oma
gia memoria celui mai bun 
portar al Văii Jiului care 
a fost regretatul Aurel 
Crisnic.

Competiția, rezervată fot
baliștilor juniori de la e- 
chipele din campionatul ju
dețean a reunit la start 8 
formații, finala, programa
tă. duminică 7 noiembrie,;-: 
disputînd-o echipele „Mine
rul” Uricani și „Parîngul" 
Loneatf Pregătiți cu exem
plară dăruire de inimosul 
jucător-antrenor. al- „Mine
rului" Uricani, Alexandru 
Kelemen, juniorii au cîș- 
tigat finala cu scorul de 
6—1 (3—0).. Au marcat Flu- 
ieraș (2), Sviștea, Lefter, 
Mezambrovschi și Corcheș 
(Minerul), respectiv Bădău

a (din lovitură de la 11 m) 
pentru Parîngul.

A arbitrat foarte . . 
brigada formată- din Traian 
Moldovan — centru, Zaha- 
ria Aruncuteanu și Iulian 
Bălosu — la linie.

La încheierea finalei s-au 
acordat diplomele și cupele 
pentru „Cei mai bun por
tar al competiției" — Ma
rian Bobu (Sănătatea" Vul
can) și. „Cel mai bun jucă
tor" — Nicolae Lefter („Mi
nerul” Uricani). Momentul 
cel mai emoționant a fost 
inminarea cupelor și diplo
melor de către Gheorghe 
Crisnic — fiul mult regre
tatului portar al Jiului in 
prezența tehnicienilor de 
la C.M.E.F.S. Petroșani.

Dincolo de rezultatele, de; 
satisfacțiile cuceririi — de 
cei în drept — a titlului 
de campioni ai primei edi-

bine

ții a „Cupei Aurel Crîsnic" 
trebuie să salutăm cu sa
tisfacție această inițiativă. 
Elogiind numele unui ex
ponent al sportului dih Va
lea Jiului, competiția în
chinată memoriei iubitului 
portar, are totodată darul “ 
de a constitui cadrul pro
pice de depistare și for
mare a unor noi talente 
ale balonului rotund. Căci 
aceste talente nu au lipsit 
și nu lipsesc. Amintindu-ne 
uneori de Romoșan, Far- 
caș,
Tonca, 
Naidin și alții nu 
decît 
lucru.

Tocmai de aceea, compe
tiția omagială - merită, a fi 
permanentizată și sprijini- 
tă. \ Ty

Stocker,
Libardi, 

facem 
să certificăm acest

Georgescu,
Peronescu,

OPINII DIN TRIBUNE
meciului de

Fază din meciul Mi- 
neruI-Știința Vulcan 
Șurianul Sebeș.

rugby dintre „Știința"Minutul 80 al ._ ____ ____
Petroșani și „Gloria" P.T.T. Arad. Meci plăcut, urmă
rit cu interes de spectatorii prezenți în număr marc 
în tribune. Victoria scontată a gazdelor putea fi în
să realizată la o diferență mai mare, dacă jucătorii 
noștri acordau mai multă atenție fazelor din apro
pierea buturilor adverse. Oricum, spectatorii care au 
urmărit întîlnirea au fost mulțumiți atît de jocul 
practicat cît -și de rezultatul final. Tocmai de aceea 
consemnăm opinii ale celor din tribune ;

GRIGORE CIOFU, I.M. 
Livezeni : „Mi-a plăcut 
mult meciul. Echipa noas
tră a „mers" bine. Nu 
trebuie să omit prestația 
bună a oaspeților. De 
remarcat jocul laborios al 
lui Bucos.

Și aeuSi ceva de ordin 
organizatoric : propun ins- __ __________  ______ ___
talarea; unei tabele de remarcat prestația bună 
scor". - . - - .

AURA ȘTEFAN, stu
dentă : „Este prjmul meci 
de rugby „pe viu" Ia ca
re sîrit spectatoare. Am 
fost încintată de jocul 
în forță al rugbyștilor 
noștri -dintre care cel mai 
mult mi-a plăcut Bucos, 
un jucător plin de rafi
nament tehnic", .

SZtlCS ADALBERT, 
student: „Meci frumos, 
rezultat meritat. Mi-a 
plăcut jocul bărbătesc al 
gazdelor din rîndul căro-

ra mi-a atras atenția ma
turitatea tehnică a lui 
Bucos și a lui Constan
tin. De Ta oaspeți l-am 
remarcat pe jucătorul cu 
n r. 12“ (Domolioș, n .a.).

Așadar, meciul a plă
cut. caracteristicile lui 
însemnînd forță, bărbă
ție, rafinament tehnic. De

a lui Bucos de la gazde. 
Trebuie reținută și pro

punerea făcută de Gri
gore Ciofu, referitoare la 
instalarea unei tabele de 
scor. Pentru că, să re
cunoaștem, lipsa acesteia 
o simt mai ales acei spec
tatori care încă nu cu
nosc în' totalitate reguli
le de punctare ale acestui 

.sport. Așteptăm ca orga
nele competente să solu
ționeze această prppune- 
re. . , v -T.

Sorin NEMEȘ

Evoluție ștearsă a gazdelor
MINERUL-ȘTIINȚA" 

VULCAN — „ȘURIANUL" 
SEBEȘ 1—1 (1—1). Puținii 
spectatori prezenți în tri
bune, din caqza frigului de 
duminică dimineața, au 
fost martorii unui joc a- 
nost. Deficitari atît în apă
rare cît și în atac jucăto
rii echipei gazdă n-au gă
sit căile cele mai potrivite 
pentru majorarea scorului 
încă din prima repriză. Pe 
fondul dominării, teritoria
le gazdele, chiar de la în
ceperea meciului, s-au chi
nuit să demonstreze că 
degeaba este entuziasm 
dacă „nu-i meserie11. Vreme 
de 30 de minute fotbaliștii 
echipei minerilor au domi
nat, însă au ratat din pozi
ții favorabile. In mim 16, 
Postelnicu ratează de do
uă ori deschiderea scoru
lui pentru echipa gazdă și 
obține o lovitură de colț. 
Execută Szabo de pe par
tea dreaptă o minge înaltă 
pînă în fața porții lui Ca- 
ian, unde au pătruns ne-, 
măreați Constantin și Zla
te, care cbmbină scurt, a-

cesta din urmă găsește 
culoar liber, șutează 
mingea se oprește în pla
să — i—0 (min. 17). In
continuare jucătorii echi- . 
pei gazdă se întrec în ra
tări expediind mingi cînd 
peste poartă, cînd pe Un
gă poartă, cînd în- brațele 
portarului (Urițescu, Voicu,
IIH/lllimHIIHIIIHIHIlUUHI

Fotbal, divizia C
lllliili/iii/iiiînmmiiiiiiiin

. Zlate, Frățilă). In min. 26 
Bumb scoate o minge din 
careul oaspeților printr-o 
foarfecă faullindu-1 pe Col
nic (coechipier) care se iz
bește de Voicu, fază solda
tă cu o lovitură directă 
din interiorul careului. 
Oaspeții formează zid pe 
linia porții și reușesc să 
oprească mingea expediată 
slab fără, efect de Postelni- 
cu. Oaspeții pornesc în con
traatac cu întreaga echipă;, 
fundașul M ihoc îl deschi
de în viteză pe Ciupudeanu

un care pătrunde în careul de 
șî 16 m, șutează, însă pe lin

gă bara porții lui Oltean. 
Prima repriză se încheie 
cu un gol al oaspeților, îns
cris în min. 47 de Bumb 
(cînd gazdele așteptau flu
ierul arbitrului) printr-o 
acțiune simplă, desfășurată 
în viteză.

In repriza secundă, gaz
dele au avut numeroase 
pătrunderi ofensive, care*au 
făcut dificilă sarcina apă
rătorilor din echipa ad
versă. Ele au fătat mult, 
au șutat imprecis, defec
tuos, deși ău dominat clar. 
Ce părere au Zlate, Frăți
lă, Postelnieu de jocul slab 
prestat acasă, cunoscindu-i 
ca jucători experimentați 7 
Ce părere are Voicu de ra
tarea loviturii de la 11 m 
din min. 52, șut slab, pe 
jos, îri direcția și brațele 
portarului ? Desigur. su
porterii echipei din Vulcan 
așteaptă rezultate mai bu
ne de la echipa pe care o 
susțin 1

Text și foto :
Ioan RALOI, corespondent
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pentru pace, împotriva 
Înarmărilor nucleare

S.U.A.

^-WASHINGTON 8 (Ager
pres). — Mal multe sute 
de persoane au luat parte 
la o demonstrație de pro
test în fața șantierelor na
vale de la Groton, din 
statui Connecticut, unde a 

' fost lansat la apă subma
rinul „Georgia11, cel de-al 
patrulea avînd la bord ra
chete de tip. „Trident11 pur
tătoare de încărcături nu
cleare, relatează agenția 
United Press Internatios 
nai și Reiițer., Partieipanții 
purtau o uriașă pancartă 
pe care era înscris de pes
te 2 000 de ori cuvîhtul Hi
roshima.

. Poliția a intervenit pen
tru a-i dispersa pe manifes- 
tanți, arestîjid 19 dintre lei 
relevă agențiile citate..

nuclear. Echilibrul, bazat 
pe teamă, nu oferă garan
ția păcii, ducînd doar la 
accelerarea cursei înarmă
rilor. Raționamente de ge
nul acelora care admit po
sibilitatea unui război nu
clear trebuie să fie con
damnate și respinse cu ho- 
tărîre deoarece pentru o- 
tnenire există o „singură 
cale — dezarmarea genera
lă sub control internațio
nal, distrugerea potențialu
lui nuclear si a armelor 
convenționale ofensivi

JAPONIA

ITALIA

(Agerpres). — 
„Pacea se află 
este necesar ca 

ea șă fie apărată11, un grup 
de reputații oameni de cul
tură italieni au adresat o- 
piniei publice internaționa
le un apel în care cheamă 
la apărarea păcii și secu
rității internaționale, 
înfăptuirea dezarmării ge
nerale și totale. Evenimen
tele din ultimele luni — se 
arată în documentul publi
cat la țtoma — scot în e- 
vidență, Oît de mult a cres
cut pericolul unui conflict

ROMA 8 
Sub titlul 
în pericol,

la

Rezultatele 
alegerilor 

prezidențiale 
din Madagascar

ANTANANARIVO ,8 (A- 
gerpres). — Potrivit prime
lor rezultate parțiale difu
zate la Antananarivo, . Iii 
urma alegerilor preziden
țiale desfășurate, dumini

ca, în Madagascar, actualul 
șef al statului, Didier Rat- 
siraka, candidat al Parti
dului Avangarda Revolu
ției Malgașe (AREMA) — 
de guvernămînt —-, a ob
ținut 72,40.1a sută din-vo
turi, față de numai 22,86 
la sută, realizate de candi
datul partidului de opozi
ție, Jaona Monja, anunță 
agenția France Pressc.

Bolivia va promova o politică activă 
de participare la mișcarea de nealiniere1

LA PAZ 8 (Agerpres). — rîrea guvernului de la La 
Intr-o declarație făcută la Paz de a sprijini afirma- 
La Paz, ministrul bolivian rea suverană și indepen- 
al relațiilor externe, Mario dentă a tuturor națiunilor 
Vclaisde, a arătat că gu
vernul Boliviei va promo
va o politică susținută de 
participare activă la miș
carea de nealiniere, Velar
de a exprimat, solidaritatea 
poporului bolivian cu lupta 
de eliberare â popoarelor 
din lumea întreagă, hotă-

lumii.
Ministrul bolivian a rea

firmat, totodată, necesitatea 
respectării, în raporturile 
internaționale, a principiu
lui neintervenției în tre
burile interne ale altor sta
te.

5

1

PETROȘANI — 7 No
iembrie i Contrabandiștii 
din Santa Lucia , Unirea. 
Frontiera.

LONEA : Cununa pa
triei.

ANINOASA : Kagemu- 
sha.

VULCAN : Bonner fiul.
LUPENI — Cultural : 

Tess, I-Il.
URICANI : Mașina zbu

rătoare.

TOKIO 8 (Agerpres). —- 
Un mare miting de pro
test împotriva cursei înar
mărilor' a avut loc la 
Kyoto, vechea capitală a 
Japoniei. La miting au par
ticipat reprezentanți din 
partea partidelor comunist 
și socialist, a sindicatelor 
și a opiniei publice din o- 
raș. Vorbitorii s-au pronun
țat pentru reducerea chel
tuielilor militare și stabi
lizarea situației economice 
a țării, împotriva creșterii 
inflației și a numărului 
mare de șomeri; ■

IN ORAȘUL ITALIAN 
FERRARA continuă ma
nifestările din cadrul „Lu
nii culturii românești11. 
Astfel, Săptămîna filmului 
românesc a prilejuit pre
zentarea a șase filme artis- ne, 
tice precum și o retrospec
tivă a filmelor de desene 
animate ale lui Ion Po
pescu — Gopo.

DUPĂ CUM RELATEA
ZĂ AGENȚIA P.A.P., în 
luna septembrie 1982 s-au 
menținut tendințele poziti
ve obținute de comerțul 
exterior polonez. Aceasta 
ă permis ca în primele trei 
trimestre ale anului ex
portul să înregistreze o

creștere de 5 la sută față 
*de aceeași perioadă a anu- 
' lui trecut, iar importul să' 
șe , reducă cu 12,9 la sută.

Cele mai bune rezultate 
în sporirea .exporturilor au 
fost obținute la cărbune, 
zinc, cupru și ’ energie 
lectrică.

REGELE HUSSEIN
IORDANIEI l-a primit 
ministrul danez de exter- 

Uffe Ellemann— Jen
sen, președintele în exer
cițiu al Consiliului Minis
terial al Pieței comune, 
care a, efectuat o vizită la 
Amman. Au fost examinate 
ultimele evoluții ale situa
ției din Orientul Mijlociu 
și problema palestiniană, 
suveranul hașemit prezen- 
tînd oaspetelui planul de 
pace adoptat de reuniunea 
arabă la nivel înalt de la 
Fes, din luna septembrie.

e-

AL
pe

}

1

TV
11,00
11,05

11,30

Telex.
Profesiunile cinci
nalului. .
Prin munca noastră 
clădim viitorul.

11.40 Roman — foileton: 
„Docherii11. Episo
dul 2.

12,10 Tezaur folcloric.
12.40 Călătorie prin țara 

mea.
16,00 Telex.
16,05 Viața școlii.
16,30 Clubul tineretului.
17.15 Cabinet profesio

nal.
17,50 1001 de sori.
20,00 Telejurnal.
20.15 Prin munca noastră 

clădim viitorul.
20,25 Actualitatea econo

mică.
20,35 Trei melodii, trei 

Inlerprcți.
20,45 Occident ’82. Obscu

rantismul mistic. 
Sectele —-agenți ai 
alienării sociale și 
morale.

21,00 Teatru TV I „Ziua 
de duminică a lui 
Damian Stegarul 

22,00 Telejurnal.

CETĂȚENI!
1,-

Predînd sticlele și borca
nele goale magazinelor ali
mentare și de legume-friicte

- LA SCHIMB
■ CONTRA MARFĂ

l

PARIS 8 (Agerpres). — 
ultimele două zile ale 

săptămînii trecute, regiu
nile sudice ale Franței, 
mai ales cete de'litoral, au 
fost bîntuite de furtuni pu
ternice, soldate cu moar
tea a șapte persoane și 
rănirea '■altor aproximativ 
20 de oameni. Rafalele 
violente de vint care au 
suflat pe malurile Atlanti
cului și Mediteranei ati 
depășit uneori viteza de 
160. kilometri pe oră, dez- 
rădăcinînd arbori, smul- 
gînd acoperișuri și i'upînd 
liniile telefonice și de ă- 
limentare eu energie elec
trică:: s ::țV •> 

în departamentul He- 
rauit. ■ relatează agenția 
France Pressc. pe litoralul 
Mediteranei. valurile mă
rii au rupt digurile in 
două puncte, localitățile 
Palavas șl Frontignali ■— 
Piage fiind inundate, iar 
în departamentul Dordogne 
aproximativ 60 la sută din 
locuitori tui fost lipsiți du
minică de curent electric.

Intemperiile s-au făcut 
simțite și in nord, în zona 
coastelor bretone numeroase

In

în Franța și Spania
ambarcațiuni fiind 
în dificultate.

MADRID 8 (Agerpres)./
— Intemperiile care s-au 
abătut în ultimele zile a- 
supra unor întinse regiuni 
din Spania au provocat 
victime șr daune materiale
— . informează agenția 
France Presse. Astfel, în 
apropiere de Barcelona o 
alunecare de teren s-a sol
dat cu moartea a 
persoane, 
de Lerida 
Seriterâda
ați- ca urmare 
amenințătoare a apelor u- 
nui-rîu din zonă.

doua 
iar în apropiere 
locuitorii satului 

au fost evaeu- 
a creșterii

In aceeași

Secetă in
(Agerpres). 
extrem de

CANBERRA 8 
— După -o iarnă 
secetoasă,.in Australia.s-au 
instalat o primăvară și un 
început de vară și mai se
cetoase.
mercurul
urcă ziua
Celsius.
ne ale țării au 'izbucnit in
cendii. După , cum relatea-

De pe a< um, 
. termometrelor
la !4—36 grade 

In mai multe

Ca pe vremea
In parcul „Patapsco11 . 

din Baltimore, cele două 
corturi reprezintă ..locuin
ța'1 familie Matton. Au fost 
nevoiți să-și părăsească a- 
partamentul din Laurel, 
statul Maryland, nemai- 
fiind în stare șă plătească 
ihirie de 450 de dolari pe 
lună. De la 1 iulie duc o 
viață de nomazi. Legile 
statului interzic să se lo
cuiască într-un, parc mai 
mult de... două săptâmîni.» 
De atunci s-au mutat de 
trei ori. La 20 km de ei, 
in estul orașului-Baltimo
re, William Pascoe, șomer, 
fost muncitor la canalizare, 
șj soția sa, Fawn, în vlrs- 
ța de 37 ani, loculese în- 
tr-un depozit de mărfuri., 

.Dar aceste două cazuri nu 
sînt unice in Statele Uni
te. Noua armată de șomeri 
alungați din locuințe s-ă 
răspîndit în toată țara. Ei

au 
o 

un

SAU NUMERAR
contribuit! la reintroducerea 
în circuitul economic a unor 
însemnate resurse materiale

<

a-

Mica publicitate

Capriciile vremii
regiune apele revărsate 
întrerupt circulația pe 

puse serie de drumuri, iar 
pod s-a prăbușit.

In regiunea Leon. la
proximativ 450 km nord 
de Madrid, furtuni 
însoțite de ploi abundente, 
au perturbat circulația ru
tieră și au provocat între
ruperea alimentării cu e- 
nergie electrică a unor o- 
rașe, în vreme ce în su- 

. ciul țării-furtunile au cau
zat scufundarea unor am- 
bareațiur.i pescărești și’ de 
agrement.

La ‘ Madrid, ploile l din 
ultimele' două zile ale săp
tămînii trecute au provocat 
inundații în cartiere vechi 

.ale orașului, fără a se în- 
registra însă vieți iile.

i Australia
ză agenția TASS. în jurul 
centrului administrativ al 
statului Tasmania - s-au 
produs 37 de asemenea in
cendii. fn statul .Victoria, 
in ultimele zi ie -au ars mii 
de hectare de pășuni și de 
păduri de eucalipți, Vîn- 
tul. care suflă cu peste 80 
de kilometri pe oră, împie
dică activitatea pompieri
lor;.

li ■■■■■■■■■■■ ■■

„marii depresiuni
locuiesc acum în azile de 
noapte arhipline, în be
ciurile depozitelor, în case 
în curs de demolare, pe 
șantiere de construcții, hi 
parcări auto.

„Ecoul anilor ’30 străbate 
Americă*1 •— spune avoca-

rărnîn goale
— dociară 
șomerilor < 

se află acum

? zi 
el. 

clin 
tot

părcuri nu 
și noapte"

In rmdui 
ș.u a 
niai multe femei, concedia
te din fabrici, fyrnilii ; în
tregi care’ nu au CU 3 r ce" 
să-și plătească chiriile pen-

Din presa străină
(„WASHINGTON POST1 —S.U.A.j

t.uț R. Hăis, fost jurist in 
Wall Street, in prezent a- 
vocat la Coaliția națională 
pentru problemele celor 
fără locuințe, după âpre- 
< ierea i ăruia în S.U.A. e- 
xistă, în prezent, peste do
uă milioane de șomeri fă
ră locuințe. „Băncile în:

din
în

proprietarii d< 
oraș au eliberat, astfel, 
25 863 locuințe. Un azil de 
noapte pentru femei 
Baltirnore, înființat
toamnă' anul ui trecu t, este 
acum arhiplin. „In. primele 
9 luni am adăpostit 297 fe
mei, spune Jane Christie, 
directoarea azilului. Vedem 
tot timpul figuri noi : 
joritatea sini femei 
studii superioare. Este 
primant".

în raportul privind 
tuația celor 
din Richmond,. statul Vir
ginia, se relevă că în acest 
oraș au sosit bărbați sin
guri, femei și chiațr fami
lii întregi din state îndepăr
tate, cum sînt Washington 
și Oregon. „Ca pe. vremea 

. marii depresiuni11 spune
tuația de a nu putea să-și Valeric March, sociolog din 
plătească chiria". In pri- Richmond, 
ma jumătate a acestui an,

tru că nu au un loc 
munca. d

La Baltimore, șeful 
liției afirma ; „La noi 
mosfera este foarte încăr
cată. Majoritatea se află 
pentru prima dată In și-

de

po
ate

Infor- 
Gării,

ma
cii 
de-

si-
fârâ locuințe

VI ND Dacia 1100. 
mâții Iscrorii, strada 
221. (1358)

CAUT persoană îngrijire 
2 fetițe. Informații: Petro
șani, strada V. Roaită, 
Bloc 6 ap. 5. (1369)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gheor
ghiu Vasile, eliberată de 
Revizia de vagoane A’E’R. 
Petroșani. O declar milă. 
(1370)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă (periodice) nr.

1035 și 1031. eliberate de 
Institutul de muie Petro
șani. Le declarăm nule. 

A1371)
PIERDUT legitimații bi

bliotecă (periodice) ■ pe nu
mele Pacea Ion și Lază’r 
Toader, eliberate de Insti
tutul de vmine Petroșani. 
Le’ declarăm nule. (1372)

PIERDUT legitimații de 
serviciu pe numele Ștefan 
llina și Demeter. Mariana, 
eliberate de I.U.M.: Petro
șani. l.e declarăm mile. 
(1373)

ANUNȚ DE FAMILIE

. ' Cu adîncă durere „soțul, fiica, ginerele șl nepoții 
anunță că au trecut doi ani dp lacrimi și dor de eînd 
iubita noastră soție, mamă si bunică

ITUL ÂNIȘCA
a plecat pentru totdeauna din mijlocul nostru. Sufle
tul ei bun nu-1 Vonj. uita niciodată. (1368)

■ ■ . ■ - , • 1 ~ f ' -U- - - a a. • ■■■

O A 51 ADMIN1SIKARA ; Itet.osani sk. N ttolcescu - 2. teieloane 4 16 62 (secfetorim). 4 16 63, 4 24 M (secții) TlFARUl : Tipagmfia PeUoștmi, str. N. Băkescu - 2.


