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Să acționăm pentru realizarea în Bal

cani și in alte regiuni ale Europei și ale 

lumii de zone fără arme nucleare, fără 

baze militare străine, ca o parte a activi

tății generale pentru eliminarea totală a 

armelor nucleare din Europa, din întreaga 

lume, pentru dezarmare, pentru o lume 

fără arme, fără războaie !

(Din Apelul de dezarmare și pace al 
Frontului Democrației și Unității Socialiste)
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Vibrant ecou in conștiința oamenilor muncii din Valea Jiului r

al mobilizatoarelor chemări și inițiative ale tovarășului CLASAMENTUL
NICOLAE CEA UȘESCU, pentru dezarmare și pace

Voinfa unanimă a minerilor din Vulcan 
UN NU HOTÂRÎT ÎNARMĂRILOR NUCLEARE!

A

pu- 
ieri, 

sute de 
i tehni- 

în ca- 
: adu-

luptei

vredniciei minerești
(la sfîrșitul lunii septembrie)

La sfîrșitul lunii septembrie, clasamentul la 
nivelul întreprinderilor miniere, sectoarelor și bri
găzilor arată astfel :

într-o atmosferă de 
ternieă însuflețire, 
la mina Vulcan, : 
mineri, ingineri și 
cieni s-au întîlnit 
drul unei vibrante 
nări consacrate 
pentru dezarmare și pace, 
pentru oprirea cursei î- 
narmărilor. Prin pancar
tele purtate, prin lozinci
le rostite cu însuflețire : 
„Pacea, munca, 
Ceaușescu, 
„Dezarmare 
„Ceaușescu 
„Ceaușescu — omul păcii' 
„Vrem pace pe pămînt !' 
minerii, ceilalți oameni ai 
muncii d n cadrul 
puternice unități 
nifere, tineri și 
femei și bărbați, au 
glas sentimentelor lor de 
plină adeziune la Apelul 
Frontului Democrației și 
Unității Șocifliste, docu
ment pol tic de excepțio
nală însemnătate, inspirat 
din înflăcăra tele 
ale tovarășului 
Ceaușescu. din 
le sale inițiative de pace. 
Participanții la adunare au 
exprimat voința lor fermă 
de a înfăptui neabătut în
treaga politică internă și 
"eternă a partidului nos
tru, de a susține din 
toată inima și de a sprijini 
prin faptele lor de muncă,

omenia — 
Romania'*, 

— Pace", 
și Minerii", 

1".
<1

acestei 
ca rbo- 

vîrstnici, 
dat

chemări 
Nicolae 

neobosite-

care urmăresc 
omenirea 
nei catastrofe 
să asigure condiții de pa
ce și liniște tuturor popoa
relor lumii, înfăptuirii 
năzuințelor lor de progres 
și civilizație.

Adunarea a fost des
chisă de tovarășul Cornel 
Rusu, vicepreședinte 
Consiliului orășenesc 

. F.D.U.S. Vulcan. Din 
dul oamenilor muncii, 
mul care a luat cuvîntul, 
a fost minerul șef de bri
gadă din sectorul III, Cos- 
tache Zaharia, care a spus: 
„Minerii Vulcanului, ase
menea întregului popor 
român, sîntem profund 
îngrijorați de Încordarea 
situației internaționale ta 
care s-a ajuns prin inten
sificarea cursei înarmări
lor nucleare, ce grăbește 
tot mai mult pericoiul u- 
nui război nuclear, dis
trugător. Prin cursa nebu
nească a înarmărilor, este 
amenințată pacea, viața pe 
pămînt. De aceea, noi, mi
nerii Vulcanului, alături 
de întregul nostru popor, 
aprobăm din inimă noile 
inițiative de pace ale se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Minerul nostru 
de onoare, apelurile 
de a se face totul

să ferească 
de primejdia u 

nucleare,

al 
al 

rîn- 
p ri

a se opri cursa înarmări
lor, amplasarea noilor ra
chete cu rază medie de 
acțiune pe continentul Eu
ropa și retragerea celor 
existente".

Acestor gînduri, senti
mentelor de nemărginită 
recunoștință și profundă 
mîndrie patriotică față de 
eforturile statornicite și 
strălucitele inițiative de 
pace ale celui mai iubit 
fiu al poporului român, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și 
voinței ferme a poporului 
român, a tuturor oameni
lor muncii dc la mina Vul
can de a trăi în pace, 
a munci în liniște 
dezvoltarea bazei 
tice a țării, pentru 
rea multilaterală a 
noastre, le-au dat glas prin 
cuvîntul lor și maistrul 
mecanic principal Cons
tantin Mareș, din sectorul 
I. ing. Ioan Dumitraș, di
rectorul întreprinderii, 
sing. Teodora -Becuș, vice
președinta comisiei de 
femei. T î n ă r u 1
Ilie C i o r t, secretarul 
organizației U.T.C. al sec
torului IV, a exprimat prin 
cuvinte pline de semnifi
cație gîndurile și senti
mentele tineretului minei ; 
„Sîntem o generație 
dorește

unui 
în 

pace, 
des- 
între 

De 
celor 

în- 
do- 
pe 
a-

Cariera Cîmpu lai Neag
— plus 6924 tone de cărbune.

A

întreprinderea minieră Paroșeni
Sectorul I — plus 4802 tone; abataje frontale — 

Gavr lă Mesaroș — plus 2056 tone; abataje cameră 
(—) ; lucrări de pregătire — Vasiie Cerceza : lucrări 
de investiții (—).

de
pentru 

energe- 
înflori-
patriei

itorul nu sub semnul 
cataclism nuclear, ci 
deplină înțelegere și 
într-o atmosferă de 
tindere si încredere 
toate popoarele lumii, 
aceea, în numele
peste 1000 de tineri din 
treprinderea noastră, 
resc să-mi exprim și 
această cale profunda 
deziune la înflăcăratcle a-
peluri și la noile și strălu
citele demersuri în favoa
rea păcii, întreprinse de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cerem răspicat 
oprirea amplasării de noi 
rachete nucleare în Euro
pa, retragerea și distruge
rea celor existente. Sîntem 
prea multi pe continentul 
nostru, cît și în alte zone 
ale lumii, pentru ca gla
sul nostru să nu se audă, 
pentru ca voința noastră 
să nu triumfe. Să răsune 
din milioane de piepturi : 
NU, războiului ! DA, păcii!".

într-o atmosferă de vi
brant entuziasm, de pu
ternică angajare patrioti
că, participanții la aduna
rea oamenilor muncii au 
adoptat textul unei tele
grame adresate Comitetu
lui Central al partidului, 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge-

sale 
pentru să-si clădească

Din experiența sectorului V al I.M. Lonea

(Continuare în pag. a 2-a)

Minerii Vulcanului, 
dînd expresie voinței 
lor de pace.
Foto : Șt. NEMECSEK

A

întreprinderea minieră Lonea
Sectorul IV — plus 2608 tone; abataje frontale — 

Grigore Mîndruț — plus 790 tone; abataje cameră — 
Ludovic Repaș — plus 780 tone ; lucrări de pregătire 
(—) ; lucrări de investiții (—), -

întreprinderea minieră Lupeni
Sectorul IV — plus 10 000 tone; abataje frontale 

— Constantin Popa — plus 2760 tone; abataje ca
meră — Vasiie Susan — plus 560 tone ; lucrări de 
pregătiri — Grigore Florea ; lucrări de investiții — 
Costică Negruț. '

«Continuare în pag a 2-a)
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ÎN PAG. A 3-A :

SPOR T
H Rubrica „Din colțul 

tribunei"
■ Cronici ale meciurilor 

de rugby — divizia A, 
de fotbal — diviziile 
B și C.

iBBKflianaaisa

in extragerea

Primele succese obținute 
in condițiile 

generalizării acordului global

Primele zile de lucru 
în acord global, au în
semnat și primele suc
cese pentru minerii de 
la Paroșeni. Printr-o 
mobilizare și dăruire 
exemplare ei au reușit 

extragă, peste sarci- 
tone 

acest
con

ta

ț J
ț
i r i î

*
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Colectivul a știut să se
Minerii sectorului V de 

la I.M. Lonea au consti
tuit întotdeauna un co
lectiv unit, care știe să 
se mobilizeze pentru
putea să depășească gre
utățile care se ivesc în 
activitatea lor din sub
teran și să se situeze 
mereu pe un loc fruntaș 
în întrecerea socialistă, 
în primele 8 luni din a- 
cest an, productivitatea 
muncii planificată pe 
sector a fost depășită în 
medie cu 700 kg pe post. 
Această depășire a pro
ductivității muncii nu a 
putut însă să acopere 
lipsa de efectiv cu care 
s-a confruntat colectivul

acestui sector in primele 
8 luni. Zilnic la acest 
sector, erau prestate cu 
21 posturi mai puțin de- 
cit numărul planificat. 
Lipsa de efective s-a 
resimțit în activitatea 
sectorului prin nereali za
rea sarcinilor de plan la 
producția fizică pe prime
le 8 luni cu 2200 tone 
de cărbune.

Pe parcursul între
gului an s-au depus e- 
forturi susținute pentru 
creșterea productivități' 
muncii în abataje și 
pentru completarea efec
tivelor la numărul pla
nificat. In luna septem
brie, prin creșterea efec-

mobilizeze
tivului cu aproape 20 de 
posturi pe zi și prin 
menținerea unor produc
tivități înalte în toate 
abatajele sectorului, s-a 
reușit să se extragă su
plimentar sarcinilor de 
plan 990 tone de cărbune, 
ceea ce a dus la dimi
nuarea minusului acumu
lat de-a lungul celorlalte 
8 luni la aproape jumă
tate Succesul obținut 
în ultima lună din tri
mestrul III a mobilizat 
și mai mult colectivul a_ 
estui sector care și-a 

propus pentru ultimul
Gheorghe BOȚEA

(Cootinuare in oag. • 2-a*

Luni, 3 octombrie, dimi
neața, la începutul primu
lui schimb primim și pri
mele vești de la unitățile 
miniere, vestă care evi
dențiază succesele obținu
te în condițiile generaliză
rii acordului global. Am 
reținut și vă prezentăm 
rezultatele de prestigiu în
registrate de minerii Lu- 
peniului, de minerii celei 
mai mecanizate și mai 
mari furnizoare dc cărbu
ne cocsificabil din Valea 
Jiului. Din cele șapte sec
toare productive ale Între
prinderii, șase și-au reali
zat și depășit prevederile 
de plan, la zi, pe această 
lună. Producția extrasă 
suplimentar se ridică la 
aproape 2000 tone de căr
bune pentru cocs. Cel mai 
mare spor de producție 
l-a raportat colectivul sec
torului IV — plus 1310 
tone de cărbune, fiind ur
mat de minerii
III

tre- 
a- 

ma- 
de

sectorului
— plus 416 tone șl VI 
plus 336 tone Secreta- 
comitetulu de partid 

sectorului IV. tehnicia- 
Furdul, ne

rul
al 
nul A tex'

spunea : „Rezultatele obți
nute de colectivul sectoru
lui nostru sînt pe măsura 
eforturilor depuse, a 
răspunderii cu care a ac
ționat fiecare om al mun
cii pentru pregătirea 
cerii la generalizarea 
cordului global. Toate 
rile noastre capacități
producție sînt mecanizate. 
Deci avem condiții optime 
nu numai pentru realiza
rea integrală a prevederi
lor de plan ci și pentru 
depășirea acestora, mai 
ales că dispunem și de e- 
fective bine calificate 
disciplinate, 
conducătorilor 
de lucru și spiritul lor or
ganizatoric își vor spune 
în continuare cuvîntul. 
Primele rezultate, de cînd 
lucrăm în condițiile gene
ralizării acordului 
sînt elocvente, 
conduse 
Popa și 
au înregistrat în 
zile productivități

Dorin GHEȚA

și
Experiența 
formațiilor

global. 
Brigăzile 

de Constantin 
Teodor Boncalo 

aceste 
supe-

(Continuare in pag. a 2-a)

s?»
nilc de plan, 879 
de cărbune. La 
frumos succes au 
tribuit minerii de 
toate cele trei sectoare 
de producție, toate a- 
vînd sarcinile de plan 
depășite. Cea mai mare 
depășire au înregistrat-o 
minerii sectorului I cu 
un plus de 
urmați de cei 
rului III (277 
ai sectorului II 
de cărbune).
extrasă suplimentar este 
rodul unei bune orga
nizări a muncii la toa
te locurile de muncă 
pe cele trei schimburi, 
folosirea la capacitate a 
întregului potențial teh
nic pe care îl au în 
dotare minerii de aici 
și folosirea integrală a 
timpului de lucru, 
mod deosebit s-au 
marcat, 
minerii 
conduse de 
Bruta, 
kaș.
Oprea Tene și Nicolae 
Andrașic, care au extras 
la lumina zilei sute de 
tone de cărbune peste 
sarcinile de plan.

402 tone, 
ai secto- 
tone) și 
(200 tone 
Producția

In 
re- 

în aceste zile, 
din brigăzile 

Nicolae 
Fnancisc Faza- 

Gavrilă Mesaroș,
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Vibrant ecou in conștiința oamenilor muncii din Valea Jiului
Aceeași nestrămutată hotărîre de acțiune Voința unanimă a minerilor din Vulcan:

și în alte colective miniere
Apărarea cu fermitate

a păcii
Vibrante și impresionante adunări consacrate dc- 

avut loc ieri, Ia întreprin- 
Bărbăteni și Livezeni.

zarmării și păcii au mai 
derile miniere Paroșeni,

PAROȘENI 
după-amîază 
însuflețitoare 

eveni- 
Atît tovarășul

■ MINA 
a trăit ieri 
atmosfera 
specifică marilor 
mente.
Dumitru Soghin, președin
tele O. D. U. S. în cu
vântul de deschidere a a- 
dunării, cît și ceilalți oa
meni ai muncii — Petru 
Manea, Eugen Deutz, Flo- 
nea Voicu, Ana Anghel, 
Iosif Bocan — care i-au 
urmat au dat glas nețăr
muritei adeziuni la mobi
lizatoarele chemări și de
mersuri ale secretarului 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la 
acțiune unită pentru de
zarmare, în apărarea drep
tului suprem al omenirii 
la pace și existență liberă 
pe această planetă. în a- 
celași timp, vorbitorii au 
exprimat hotărîrea fermă 
și voința de neînfrânt a 
colectivului lor de a lupta, 
alături de întregul popor 
român, de întreaga ome
nire, pentru Împiedicarea 
proiectatei instalări de 
noi rachete cu rază me
die de acțiune în Europa, 
pentru înlăturarea perico
lului nuclear.

■ ÎNTREPRINDEREA 
MINIERA BĂRBĂTENI. 
Un singur gînd, o singură 
voință au exprimat în a- 
dunarea de dezarmare șl 
pace de la I.M. Bărbăteni 
toți cei care au luat cu-

■ ut»———

Colectivul 
a ștut să se 

mobilizeze 
(Urmare din pag. I)

vîntul (Zaharia Parasca, 
în deschiderea adunării, 
Nicolae Oprea, Tudor Mo- 
canu. Elena Proca, loan 
Krammer, Gheorghe Stoi
ca, Maria Bărbulescu). Cu 
toții au dat glas hotărîrii 
de a sprijini înțeleaptă po
litică externă a partidului 
și statului nostru, de a 
apăra pacea și viața pe 
pămînt, de a munci fără 
preget și de a întări ade
ziunea la Apelul F.D.UJS.

■ MINA LIVEZENI. 
Sute de mineri și cadre 
tehnico-inginerești au ex
primat, prin cuvîntul to
varășilor Mihai Bucevschi, 
Florian Cristea, Dumitru 
Filimon, Ana Răzăilă, E- 
milia Pintea, loan Diaco- 
nu, Mihail Sandu, 
aprobare 
însuflețitoarele 
și îndemnuri 
acțiune pentru dezarmare 
și pace ale președintelui 
României socialiste, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
de a lupta fără preget 
pentru triumful păcii pe 
pămînt și înțelegerii între 
popoare.

Expresie vie, semnifica
tivă, a acestor responsabile 
sentimente pentru soarta 
omenirii, participanții la 
adunări au adoptat textul 
unor însuflețitoare tele
grame adresate Comitetu
lui Central al partidului, 
președintelui României so
cialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. T"e asemenea, 
adunările au adresat me
saje președintelui celei 
de-a 38-a sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U., pre
cum și scrisori ambasade
lor Uniunii Sovietice și 
Statelor Unite ale Ameri- 
cii, acreditate la București.

totala 
față de 
chemări 

la

Un NU 
înarmărilor

hotârît 
nucleare !

CLASAMENTUL 
vredniciei minerești

(Urmare din pag. I)
A

întreprinderea minieră Petrila
(Urmare din pag. I)

neral al partidului, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, în care se 
spune, printre altele : 
„Noi, minerii vulcăneni, 
oameni ai adincurilor, ne 
alăturăm glasul nostru pu
ternicului glas al poporu
lui român, iubitor de pace 
și prietenie și sîntem ho- 
tărîți, ca strîns uniți în 
jurul partidului, al dum
neavoastră mult iubite și 
stimate tovarășe secretar 
general, să facem totul 
pentru ca rațiunea să 
triumfe, pentru ca bogăți
ile acestei lumi să serveas
că unui scop nobil, să a- 
ducă bucurie și bunăstare 
oamenilor.

Manifestindu-ne și cu 
acest prilej atașamentul 
deplin față de întreaga 
politică a partidului și 
statului nostru, noi, parti- 
cipanții la adunarea de la 
mina Vulcan, vă adresăm 
mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, 
un vibrant omagiu pentru 
neobosita dumneavoastră 
activitate îndreptată spre

amplasării in Eu- 
noilor rachete cu 
medie de acțiune, 

retragerea și dis- 
existente, 

pentru

oprirea 
ropa a 
rază 
pentru 
trugerea celor 
pentru dezarmare, 
o lume a păcii și colabo. 
rării. Vă asigurăm, în a- 
celași timp, că vom munci 
cu toată energia, cu răs
pundere revoluționară și 
dăruire patriotică, pentru 
înfăptuirea exemplară a
sarcinilor ce ne revin în 
sporirea producției de căr
bune".

Participanții la adunarea 
pentru pace și dezarmare 
de la I M. Vulcan au a- 
dresat un mesaj președin
telui celei de-a 38-a se
siuni a Adunării Generale 
a O.N.U. Totodată, 
glas sentimentelor de 
grijorare pentru 
lumii, spiritului lor 
înaltă răspundere 
destinele omenirii, 
cipanții la adunare 
adoptat textele unor scri
sori adresate ambasadelor 
U.R.S.S. și S.U.A., precum 
și ambasadelor tuturor 
statelor europene acredita
te în țara noastră.

dînd 
în- 

pacea 
de 

pentru 
parti- 

au

Sectorul V — plus 1205 tone; abataje frontale — 
Ștefan Alba — plus 1773 tone; abataje cameră — 
Constantin Cosma — plus 285 tone ; lucrări de pre
gătiri — Francisc Kovacs ; lucrări de investiții — 
Constantin Borș.

A

întreprinderea minieră Bărbăteni
Sectorul (—): abataje frontale — Nicolae Roșu — 

plus 150 tone; abataje cameră — Carol Marton — 
plus 112 tone ; lucrări de pregătiri — Pompei To- 
molea; lucrări de investiții — Petru Olteanu.

întreprinderea minieră Vulcan
Sectorul V — plus 1431 tone; abataje frontale — 

loan Calotă — plus 1828 tone; abataje cameră — 
Traian Borșa — plus 3782 tone ; lucrări dc pregătiri 
(—) ; lucrări de investiții — Constantin Niță.

întreprinderea minieră Uricani
Sectorul (—); abataje frontale (—); abataje came

ră — Alexandru Pato — plus 50 tone; lucrări de 
pregătiri (—); lucrări de investiții — Andrei Td- 
kes.

trimestru din acest an .să 
recupereze integral mi
nusul pe care îl mai are 
și să extragă suplimentar 
pînă la sfârșitul anului 
500 tone de cărbune. A- 
ceastă hotărâre a colecti
vului fruntaș are acope
rire în fapte, după cum 
ne spunea adjunctul șe
fului de sector, sing. Tra
ian Maghiar: „întrucît
sîntem la extremitatea 
vestică a cîmpului minier 
fll I.M. Lonea nu 
posibilitatea de

Primele
(Urmare din pag I)

succese

A
întreprinderea minieră Dîl fa

Sectorul (—); abataje frontale (—); abataje came
ră — Gheorghe Matei — plus 447 tone ; lucrări de 
pregătiri (—) ; lucrări de investiții (—). 

întreprinderea minieră Aninoasa
Sectorul (—); abataje frontale — Pavel Dediu — 

plus 1565 tone; abataje cameră (—); lucrări de pre
gătiri — Geluță Efitimie; lucrări de investiții — 
Ion Suceveanu.

A

întreprinderea minieră Livezeni
Sectorul III — plus 3850 tone; abataje frontale — 

Mihai Bucevschi — plus 3850 tone; abataje cameră 
(—); lucrări de pregătiri — Mircea Secrieru; lucrări 
de investiții (—).

Amînarea unei acțiuni și implicațiile ei

avem 
extin

dere, de aceea am căutat 
să intensificăm exploa
tarea cărbunelui din a- 
batajele pe care le avem. 
Pentru trimestrul IV prin 
aplicarea acordului glo
bal și având asigurată 
pnia de front necesară și 
o aprovizionare cores
punzătoare a locurilor de 
muncă cu materiale 
aproape de locurile 
muncă ale minerilor, 
crește producția de 
bune extras, 
nea, s-a făcut o 
părțire a brigăzilor, ast
fel îneît cei nou încadrați 
în muncă să fie reparti
zați la toate 
pentru a se 
mai repede 
mul brigăzii, 
e x p e r i e 
suplinită la început 
elanul, 
periența cu care muncesc 
șefii ’ ’ ■ ’* ~
cum 
Ene 
mir,

■ Francisc Piisok,
Munte anu, 
Toma lurcu, Ștefan 
jooaru și alții, care 
depune eforturi susținu
te pentru a obține și în 
continuare o productivi
tate cît mai mare în a- 
bataje.

mai 
de 

vom 
căr- 

De aseme- 
reîm-

brigăzile 
integra cît 

în mecanis- 
Lipsa lor de 
n ț ă va fi 

de 
dăruirea și ex-

brigadă, mineriide
sînt Ludovic Repaș, 
Dumitru, loan Zalo- 

Teodor Bobeanu, 
Petru 

Ioan Dilgoci, 
Co
vor

rioare sarcinilor de plan 
cu trei și peste trei tone 
pe post. Minerii sectorului 
nostru al minei Lupeni, 
conștienți de valoarea sti
mulativă a acordului glo
bal, nu vor precupeți nici 
un efort pentru sporirea 
producției de cărbune ex
tras".

Un alt interlocutor, Ni
colae Novac, maistru mi
nier principal la raionul 
de investiții Petrila Sud 
de la mina Livezeni, ne 
spunea : „încă din prima 
zi în care s-a lucrat în 
condițiile generalizării a- 
cordului global, formația 
de lucru condusă de mine
rul Mircea Secrieru a ob
ținut o avansare mai ma
re decît sarcina de plan 
cu aproape 30 la sută. A- 
ceasta demonstrează pe de 
o parte că oamenii au în
țeles ce reprezintă acordul 
global pentru ei și între-

prindere, iar pe de 
parte că s_a pregătit 
meinic 
liza rea 
vident 
nostru 
alizăm 
le de plan, executînd 
crări de calitate și gospo- 
dărindu-ne mai bine ma
terialele de care dispunem, 
în felul acesta nu numai 
că venim în sprijinul mi
nerilor de la abataje, prin 
punerea în valoare de noi 
perimetre de exploatare, 
dar vom read za și cîștiguri 
pe măsura activității ce o 
desfășurăm".

La aceste două exemple 
am mai putea adăuga și 
altele, care au menirea să 
evidențieze bunele rezul
tate obținute de colective
le miniere în condițiile 
generalizării acordului glo
bal, dar asupra acestora 
vom reveni în numerele 
următoare ale ziarului nos-

k

• SPECTACOL SUS
PENDAT. Din cauza tim
pului nefavorabil de sîm- 
bătă și a prognozei me
teorologice pentru dumi
nică, spectacolul „La braț 
cu cîntecul și gluma", 
programat în 2 octom
brie, a fost suspendat. 
Contravaloarea biletelor 
se restituie la casa de 
bilete de la Casa de cul
tură din Petroșani. (M.B.)

trecerea la genera- 
acordului global. E- 
este în interesul 

al tuturor să ne re
integrai prevederi- 

1U-

• LA CURSURILE 
practice organizate la 
Casa de cultură din Pe
troșani în cadrul Univer
sității cultural-științifi- 
ce, în aceste zile se mai 
primesc .înscrieri la dac- 
tilografie, foto, chitară, 
balet, cosmetică și meca
nic;' auto. (T.S.)

• MUNCA PATRIOTI
CĂ. în săptămîna 
a trecut, sute de 
din școlile generale 
ceele din Petroșani 
participat la ample 
țiuni de mu,.că patrioti
că destin-tă gospodări-

care 
elevi 
și li- 

au 
ac-

Duminică, în Paring, tre
buiau să se desfășoare ac
țiunile din cadrul 
ționalei manifestări 
nierești „De treci 
de aramă", ajunsă ] 
ția a XIV_a. Din 
timpului nefavorabil 
sîmbătă s-a convenit 
manifestarea să fie amîna- 
tă. Numai că nu au 
anunțate toate școlile, 
mai ales, nu au putut 
anunțați toți copiii. în a- 
ceastă situație, • peste 
200 copii au urcat pe 
platoul de lingă cabana 
Rusu. Fără profesori, fără 
o elementară -supraveghe
re. Rămași singuri (copiii 
sînt copii I), grupuri-gru- 
puri s-au „distrat" cum au 
putut, unii dintre ei 
dîndu-se ,1a acte c are 
sînt demne de elevi, 
pionieri. Am văzut 
fumînd, consumind 
turi alcoolice...

Nu dorim să divagăm 
prea mult pe marginea a

tradi- 
pio- 

codrii 
la edi- 

cauza 
l de 

ca

fost 
Și. 
fi

de- 
nu 
de 

elevi 
bău-

ril și înfrumusețării ora
șului. Tot în aceeași 
rioadă, elevii, însoțiți 
profesorii-dirign ți,_ 
efectuat excursii în 
drul cărora s-au 
importante 
măceșe. —

» DE LA A.U.T.L. PE
TROȘANI aflăm că, în- 
cepînd de la 1 octombrie, 
stațiile de autobuz de la 
Sohodol — Parpșeni au 
fost mutate pe varianta 
nouă a șoselei ce leagă 
Vulcanul de Lupeni. Tot
odată am fost informați 
că, pentru autobuzele de

pe- 
de 
au 
ca- 

strins 
cantități de 

(T.S.)

ceea ce s-a întîmplat du
minică la cabana 
Dar organizatorii, 
liul municipal al 
zației pionierilor, 
elevii vor urca totuși 
Paring. Nimeni, dar abso
lut nimeni nu s-a gîndit 
la implicațiile faptului că

Rusu. 
Consi- 

organi- 
știau că 

în

NOTĂ

elevii n-au putut fi anun
țați de amînarea manifes
tării ? Sau de ce nu s-a 
plecat, ca și în alți ani, 
în grupuri organizate, de 
la fiecare școală ? Părinții 
copiilor stăteau liniștiți a- 
casă cu gîndul că „odras
lele" au mers la o acțiune 
ORGANIZATA. Știu dîn- 
șii ce s-a petrecut sus ? 
Pe platoul de lingă caba
nă, doar două grupuri de 
elevi erau însoțite de ca
dre didactice. Se și vedea 
Școlile generale din diet

și Iscroni, care n-au aflat 
din timp de amînarea ac
țiunii, și-au făcut „pro
gramul normal" . și-au gă
tit tradiționala tocăniță cu 
mămăliguță, copiii s-au 
jucat sub supravegherea 
dascălilor. Și aceștia (prof. 
Elisabeta Duc și înv. Ma
ria Popovici, de la Jieț, 
prof. Natalia Vaslu și înv. 
Olga Vrăjitoru, de Ia Is
croni) și-au exprimat mîh- 
nirea față de cele întîm- 
plate în cabană. Ca de 
altfel și personalul caba
nei, care nu a reușit 
liniștească atâția copii.

Considerăm destul 
gravă această lipsă 
preocupare și o condam
năm cu asprime. Activita
tea din școli, munca cu 
pionierii, este altfel carac
terizată, dar acest 
dent este o pată care 
trebuie să 
în i rocesul 
elevii.

Mircea

să

de 
de

Inci- 
nu 

se mai repete 
educativ cu

BUJORESCU

pe ruta Uricani — Pe
troșani, opririle la I.S.E C. 
Bărbăteni rămîn cele 
stabilite pentru orele de 
vîrf, în restul zilei efec- 
tuind opriri doar curse
le la și de la Cîmpu lui 
Neag. (A.T.)

• UN NOU DEPOZIT. 
Sucursala I.C.R.A. din 
Petroșani și-a mărit spa
țiile cu un nou depozit 
care are o suprafață ui 
tilă de 5500 mp. Depozi
tul, recepțion-t în zilele 
săptămînii trecute, 
destin, t produselor

haroase și mărfurilor ce- A 
rea’li ere. (T.R.)

• ȘCOALA DE CALI- I
FILARE de la I.M. Dîlja •
și-a început de la 1 oc
tombrie cursurile în me
seria de miner. La cursuri 
participă 40 de munci
tori. (T.S.)

I6
I

Rubrică redactată dc 
Tiberiu SPATARU
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DIN COLȚUL TRIBUNEI
Inserăm, ca de obicei, opinii ale suporterilor Jiu

lui, care au fost de astă dată prezenți în tribune la 
partida cu Chimia Rm. Vîlcea,

s-a
noas-

La a- 
a_

FRANCISC KOVACS, 
șef de brigadă, I.M. Pe- 
tri’a: „Cît de greu 
conturat victoria
tră, deși Varga a înscris 
golul în min. 31 
ceaslă partidă am 
plaudat spiritul de echipă
al jucătorilor noștri, dă
ruirea lor, mărturisesc 
însă că m-au îneîntat 
schemele tactice inedite 
la care a apelat Jiul, 
dovadă certă că antreno
rii Czako șl Cavai 
reușit eă-i tacă pe 
cători să gîndească
mult în teren, în funcție 

'"'e echipa adversă de 
necare adversar în par
te".

au 
ju- 

mai

VINTILA IOJICA, con
ducător auto, Autobaza 
I.T.A. Hațeg: „Chimiștii 
au jucat dur, în prima 
repriză, dar la reluare 
nu numai că „și-au vîn- 
dut scump pielea", au 
încercat chiar să cîștige 
un punct. Condiția fizică 
și suplețea tactică a con
turat victoria Jiului. Ca 
unul care vin 
ția kilometri pentru fie
care meci al 
din Valea Jiului, 
trei în clasament
"cură. Tot mai sus !“.

Jiului.
de la atî-

formației 
locul 

mă

MIRCEA CRACIU- 
NESCU, lăcătuș la Ate
lierul de zonă C.F.R. : 
„Cu Jiul țin de cînd mă 
știu. Acum, cînd nu mai 
avem vedete, străluceș
te echipa. De multă vre
me nu ne-am văzut atît 
de sus ; locul trei trebuie 
să-i mobilizeze pe fotba
liștii noștri, 
cut: Varga, 
tru că el a 
Dina, cum
în „Sportul" — n.r.), Bălu_ 
ță, V. Popa și

Mi-au plă-
Muia (pen- 
jucat, și nu 
s-a publicat

MIRCEA MUNTEA- 
NU, profesor, Liceul In
dustrial Petroșani: „Re
marc faptul că alături de 
cei mai buni fotbaliști ai 
noștri, se află și un pro
dus al pepinierei proprii 
a Jiului, Mircea Popa, 
care n-a înșelat încrede
rea investită în el. De 
ambiția sa trebuie să se 
„molipsească" Lăsconi, pe 
care îl vrem mai percu
tant în atac, toți ceilalți 
juniori și fotbaliști din 
lotul de tineret-speranțe"

Andrei APOSTOL

Studenții clujeni 
și*<iii „vîndut66 scump

MINERUL LUPENI — 
UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA 1—0 (1—0). Un 
meci dramatic. Un meci 
din care trebuie să învețe 
gazdele. Desfășurarea de 
ansamblu, momentele psi
hologice ale partidei, fina
lul incandescent au dat, 
la sfîrșit, cîștig de cauză 
gazdelor.

Știind că meciul cu ex- 
divizionariî A de pe So
meș, antrenați de ~ 
Vlad nu este 
jucătorii antrenați 
Li bard i și I. Rus au abor
dat meciul cu precauție. 
Dovadă 
mele 10—15
aparțin oaspeților 
prin Suciu și Bucur, do
vedesc că „etapa Lupeni" 
este o încercare de a refa
ce terenul pierdut în a- 
saltul... diviziei A.

Treptat însă jocul combi- 
nativ al gazdelor (prin Petre 
Popa, Ionel Popa și Voicu) 
împinge disputa în tere
nul alb-negrilor. Două șu
turi periculoase ale 
Nechimiș și Voicu, în 
18 ridică tribunele în 
cioare, apoi, un atac 
lungit pe partea 
mingea ajunge la Mușat, 
care de la circa 25 m îl 
vede pe Vladu (portarul 
oaspeților) ieșit puțin afa
ră, șutează puternic, pla
sat, trimițînd mingea în 
vinciul drept și aducînd 
deschiderea scorului. La 
1—0 pentru gazde, jocul 
clujenilor devine mai in
cisiv și „tăvălugul"

•••

declanșează un a- 
care gazdele

denților 
salt pe 
anihilează din ce în 
mai greu. E drept că do
minarea studenților (preț 
de circa 20 de minute) se 
soldează și cu două go
luri, dar ele au fost anu
late pe motiv de ofsaid și,

îi 
ce

FOTBAL, DIVIZIA B

Remus 
un fleac, 

de P.

că pri- 
minute 

care,

lui 
min.

pi- 
pre_ 

stingă,

respectiv, fault în atac, în 
minutele 32

Se credea 
ză jucătorii 
vor fi mai 
In parte așa 
mai că cei care în min. 49 
înscriu un nou gol... nere
gulamentar sînt tot stu
denții, anulat pe drept de 
arbitrul Silviu Pantilimo- 
nescu (care în general a

și 44.
că după pau- 
echipei gazdă 
mult în atac, 
a și fost. Nu-

punctele! 
condus bine), 
jucătorilor clujeni 
fost justificate.

Intr-un final în 
gazdele își apărau 
și precizie minimul avan
taj oaspeții luptînd cu 
disperare pentru un egal 
de... palmares, 
urmează o avalanșă nedo
rită de cartonașe : în min. 
86 o altercație între Ionel 
Popa și Stoica este sanc
ționată (prea aspru !) cu... 
trimiterea ambilor la ves
tiare, pentru ca 
peste două minute 
(abia intrat în locul 
Mușat) și Bagiu să 
galben înaintea 
La acestea se mai adaugă 
cele două „galbene" acor
date în minutul 10 lui Ru
și Romeo și Bucur.

Alexandru TATAR

Protestele 
nu au

care 
cu calm

numai 
Cean 

lui 
vadă... 

ochilor.

ANIVERSARE
Anul viitor, 

ția internațională 
fotbal va aniversa 
d? ani de existență. în 
vederea comemorării a- 
cestui eveniment, fo
rul fotbalistic mondial 
a prevăzut o serie de 
manifestări, în centrul 
cărora va sta o întîlni- 
re internațională între 
echipele Italiei și R.F. 
Germania, reeditarea 
finalei ultimului cam
pionat mondial. Meciul 
va avea loc la Zurich, 
în ziua de 22 mai 1984. 
învingătoarea partidei 
va primi un trofeu „Ar- 
temio Franchi", creat 
în memoria fostului 
președinte al UEFA, de
cedat la 12 august 1983, 
într-un accident de au
tomobil. Se vor organi
za o expoziție și pro
iecții de filme.

federa- 
de 
80

I

|
1

i

RUGBY, DIVIZIA A

Două eseuri anulate

P. Grigore".

DIVIZIA A

clasamentul

FOTBAL,
Fază palpitantă in ca

reul de 16 m nl oaspe
ților. Instantaneu din 
meciul Jiul — Chimia 
Rm. Vilcea.

plan 
de 

întîi 
do-

Sportul studențesc 
F.C. Argeș, Chimia 
Vîlcea — Corvinul, 
nărea C.S U. Galați

Rm.
Du-

puncte.
se- 

a 
sl-

REZULTATE TEHNI
CE : Universitatea Cra
iova — Steaua București 
2—1, Dinamo — F.C. Ba
ia Mare 4—1. CJS. Tîrgo
viște — Dunărea C.S.U. 
Galați 1—0, A.S.A. Tg. 
Mureș — F.C. Olt 2—1,

Rapid — F.C. Bihor 0—1, 
Politehnica Iași — Cor- 
vinul 3—0, F.C. Argeș
— S.C. Bacău 4—0, Jiul
— Chimia Rm. Vîlcea 
1—0’, Petrolul Ploiești —
Sportul studențesc 0-

Mare — C.S. Tîrgoviște, 
Jiul — Rapid, F.C. Bihor 
— Petrolul, F.C. Olt — Di
namo, Universitatea Cra 
iova — Politehnica Iași.

1. Sportul stud. 6 5 1 0 14— 2 11
2. Dinamo 6 4 2 0 12— 2 10
3. Jiul 6 4 0 2 8— 8 8
4. A.S.A. 6 3 2 1 8— 8 8
5. Steaua 6 3 1 2 13— 6 7
6 Univ. Craiova 6 3 1 2 9— 5 7
7. F.C. Olt 6 2 3 1 6— 4 7
8. F.C. Bihor 6 2 3 1 7— 6 7
9. S.C Bacău 6 3 1 2 5— 8 7

10. Poli. Iași 6 1 4 1 5— 4 6
11. C.S. Tîrgoviște 6 1 3 2 5— 7 5
12. F.C. Argeș 6 2 0 4 7— 8 4
13 Rapid 6 1 2 3 5— 8 4
14 Corvinul 6 1 2 3 6— 9 4
15. Chimia 6 1 2 3 3— 7 4
16 F.C. Baia Mare 6 1 2 3 6— 14 4
17. Dunărea C.S.U. 6 0 3 3 1— 6 3
18. Petrolul 6 1 0 5 5— 13 2

ETAPA VIITOARE A.S.A. Tg. Mureș, Steaua
(sîmbăță, 8 octombrie): — S.C. Bacău, F.C Baia

UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA — ȘTIINȚA 
PETROȘANI 6—0 
In 
UI 
pe 
de 
s-a 
arbitrului 
(București), care a 
grijă să nu acorde 
o singură lovitură de pe
deapsă pentru 
noștri și aceea de 
Totuși, contrar 
jocului, cei care 
sînt localnicii, prin Raicu, 
dropgol, de pe la 25 m, 
în min. 47 : 3—0, minut 
din care atacul Științei se 
dezlănțuie puternic. S-au 
cîștigat multe baloane în 
tușă și la grămezile ordo
nate, însă nu s-a reușit

(0-0).
vervă deosebită oaspe- 
arată clar că 
malul Begăi 
victorie, ceea 
dovedit a fi

au 
cu 
ce 
pe

venit 
gînd 

nu 
plac 

Gh. Bănieanu 
avut 
decît

fa vor iții 
1q 50 m. 
cursului 
înscriu

concretizarea lor, deoarece 
arbitrul dicta orice lovitu
ră numai pentru gazde. 
Scorul se majorează în 
min. 66 prin transforma
rea unei lovituri de pe
deapsă de către Matei.

In ultimele 10 minute, 
studenții din Vale âu a- 
tacat numai în terenul ad
vers și chiar în suprafața 
de 22 m a ti—1,__ _
In min. 75 se dictează 
grămadă la 5 m, 
introduce, pachetul 
înaintași cîștigă 
mingea este protejată 
Ștefan Constantin pînă în 
but, dar, cînd s-o 
arbitrul fluieră 
inexplicabil.

Faza se repetă 
78 ; Bonea înscrie 
eseu perfect valabil, 
arbitrul îl anulează

timișorenilor.
„a o
Bonea 

de 
teren, 

de

culce, 
complet

în 
Și

min. 
el un 

dar 
Și pe

Breviar
(tineret- 

— Chi- 
2—1. Re- 
juniori : 
Arad —

fl) FOTBAL 
speranțe) : Jiul 
mia Rm. Vîlcea 
publican dc 
C.S.Ș. Gloria 
Jiul Petroșani 2—0, Mi
nerul Lupeni — 
Alba Iul ia 4—2. 
pionatul municipal 
juniori : inerul
șeni — Hidromin 
șani 7—1, Minerul 
noasa — Parîngul 
1—7, Minerul Vulcan — 
C.F.R. Petroșani 3—0,
Autobuzul Petroșani — 
Minerul Bărbăteni 0—3. 
Campionatul municipal al

c.s.ș. 
Cani

de
Paro- 

Petro-
Ani- 

Lonea

seniorilor : U.M. Petro
șani — Sănătatea Petro
șani 1—5, Utilajul Pe
troșani — Spital Petrila 
4—1, Minerul Dîlja — 
I.C.P.M.C. 1—0 (între
rupt în min. 24 din cau
za întunericului).

EU HANDBAL. Campio
natul republican al 
niorilor și 
C.S.Ș. Banatul 
ra — C.S.Ș. 
32—16.

■ RUGBY, 
tul republican 
C.S.Ș. Știința 
— C.S.Ș. Șoimii 
4—6.

ju- 
școlarilor : 

Timișoa- 
Petroșani

Campiona- 
de juniori:

Petroșani 
Sibiu

i 
E

țI

E

acesta, de parcă studenți-! 
lor noștri li s-ar fi luat, 
dreptul de a înscrie I Ase
menea gesturi au stîrnit1 
stupoare în rîndul specta- ; 
torilor și chiar jucătorilor 
adverși, care au recunoscut 
cinstit erorile de arbitraj.

Au jucat bine : Bucan
— Gh. Cristian — Sandu 
(Petre Dobre), Drumea — 
Sușinschi, Ion Florentin — 
Șt. Constantin — Kelemen, 
Bonea, Chiriac, Năstase
— V. Dobre, Catană — 
Dumitraș, Luca, într.un 
meci frumos, pe care Ști- ; 
ința ar fi trebuit să_l riș
ti ge.

Ioan Dan BALAN, 
Luca DANILA

FOTBAL, DIVIZIA C

Rezultat

multe
dar nu 1

t

echitabil
MINERUL ANINOASA 

— CONSTRUCTORUL TI
MIȘOARA 2—2 (2—2). 

Formația locală a dominat 
mult, construind 
acțiuni ofensive,
și periculoase. Oaspeții in
să, constituiți într-un 
team puternic, au jucat la! 
rîndul lor exact. Defensi-j 
va aninoseană este depă
șită relativ repede, respec- • 
tiv în min. 7, cînd portarul 
Fodor este obligat să 
scoată balonul din plasă i 
înscrie pentru oaspeți Stri- 
zu. Gazdele reușesc ega- 
larea în min. 24 prin Ion i 
Jenică. Zece minute mai ' 
tîrziu, la o intervenție a 
lui Haiduc, centralul Li- I 
viu. Popa din Arad acordă i 
penalty, execută același ' 
Strizu și Constructorul I 
preia pentru a doua oară j 
conducerea. Gazdele 
montează handicapul 
min. 44 cînd Florin

S. BALOI

Cristi- 
re- 

luăm

Cristina Radulescu confirmă
Lansată ca o certă pro

misiune, încă de la o 
vîrstă fragedă, în lumea 
eșichierului românesc, 
Cristina Bădulesou, ele
vă a Liceului industrial 
din Petroșani, în clasa 
a Xl-a F (dirigintă prof. 
Rodica Lepădatu), a ob
ținut, în ultima perioadă, 
cîteva succese pe 
republican, demne 
luat in seamă Mai 
la Eforie Nord, s-a 

'vedit cea mai bună ju 
nioară II din țară cu 8 
puncte din 9 posibile (fă
ră a cunoaște înfringe- 
rea) punctajul ELO acu
mulat pe plan intern de
pășește impresionanta ci
fră' de 2000 de 
In întîlnirile dintre 
lecționate de juniori 
României și formațiile 
milare ale Poloniei 
Bulgarie; (2—0 c-u

în
Poc-

șan, fructificînd o lovitură .............
I
i

kova), șahista din Vale 
a acumulat 5 puncte din 
6 posibile. La internațio
nalele României desfă
șurate la Băile Ilerculane 
s-a clasat pe merituosul 
loc secund.

Performanțele 
nei Bădulescu sînt 
marcabile, dacă
în seamă că mișcarea șa- 
hist'I din Vale nu mai 
figurează ca veleitară a 
marii performanțe, motiv 
pentru care este legiti
mată la secția de șah a 
Asociației sportive 
București (antrenor, 
noscutul maestru 
național Emanuel 
cher). Cu sprijinul 
trenorului și al selecțio
nerului Iulian Drăghici, 
tînăra sportivă din Vale 
se ’ egătește intens pen
tru următoarele compe
tiții, fără a neglija însă

I.T. 
cu- 

inter- 
Rei-
an-

școala. In atenția 
stau, pentru moment, în
trecerile celei de a Xl-a 
ediții a Balcaniadei de 
șah de la Băile Hercula- 
ne, unde figurează ca re
zervă a junioarei I Ga
briela Olărașu și semifi
nalele de... senioare (14 
—26 octombrie), care au 
drept gazdă aceeași sta
țiune balneo-climaterică. 
Succes I (V. ION)

8
I
I

I

de colț, restabilește ega
litatea.

în repriza secundă in
comodați vizibil de mar
cajul sufocant aplicat de . 
timișoreni Tudor, Hâdă- 1 
rean, Arhip, Guran nu 
și-au mai putut îndeplini 
rolul de dispeceri Ia cons- I 
trucție, astfel ineît Ion Je- 1 
nică, Sătmăreanu și Dozsa, 
vîrfurile atacului anino- . 
sean, au fost lips ie de l 
sprijinul liniei mediane 
în depășirea defensive', ad
verse. In aceste condiții 
ambele înaintări au trecut 
pe lîngă gol, cei mai a- 
proape de înscrierea lui și 
a victoriei fiind jucătorii 
Minerului, partida termi- 
nîndu-se la egalitate 2—2,

i
1

Teodor TRIFA
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Sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 3 
— Trimisul Agerpres, N. 
Chilie, transmite : Exami
narea căilor și modalită
ților concrete de salv
gardare, menținere și con
solidare a păcii în lumea 
contemporană reprezintă 
în continuare una din te
mele centrale ale dezbate
rilor de politică genera
lă din plenara Adunării 
Generale a O.N.U. In luă
rile lor de cuvînt de la 
tribuna Adunării, șefii de 
delegații ai statelor mem
bre dau expresie îngrijo
rării crescînde a guverne
lor și popoarelor în legă
tură cu noile elemente d» 
încordare intervenite !n 
ultima perioadă în viața 
internațională și cu mărite 
pericole acumulate In 
lume ca urmare a recurge
rii la forță și amestec 
în treburile Interne ale 
altor popoare, a continu
ării nestingherite a cursei 
înarmărilor, a existenței 
unui mare număr de focare 
de încordare și conflict, a 
marilor și gravelor dispa
rități din sistemul econo
mic și social mondial, în 
special a agravării decala
jelor economice și a sub
dezvoltării.

Față de această stare de

Acțiuni în favoarea păcii și dezarmării
TOKIO 3 (Agerpres). — 

Municipalitatea orașului 
japonez Hikone (prefec
tura Si ga) a adoptat ho- 
tărîrea de a proclama lo
calitatea drept zonă de- 
nuclearizată.

în prezent este 900 de 
localități japoneze s_au 
autoproclamat zone denu- 
clearizate.

★
BONN 3 (Agerpres). — 

Un număr de 180 de ca
dre medicale din Frank
furt pe Main au semnat o 
declarație prin care pun 
în gardă opinia publică a-
l<1

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Haiducii; Uni
rea ; Detectivul, I—II.

LONEA: O să fiu cu- 
; minte, bunicule.

ANINOASA i Aven- 
i turi în Arabia.
ș VULCAN — Luceafărul: 
i Clinele.

LUPENI — Cultural i
i

Institutul de mine
Petroșani

încadrează direct sau prin transfer

B un lucrător comercial (achizitor — 
bărbat).

B un tîmplar

B un instalator sanitar

B un muncitor necalificat.

Cererile de încadrare pot fi depuse zilnic 
la biroul plan-retribuire, personal unde se pot 
obține relații suplimentare (telefon 42580, in
terior 151).

I. T. Ch. Transchim 
București

Autobaza 4 Craiova
cu sediul în Ișalnița, județul Dolj, 

telefon 941/11137,

ÎNCADREAZĂ pentru formația de lucru 
Lupeni:

B 2 șoferi, gradele B, C, D, E.

încadrarea se face conform Legii nr.
12/1971.

lucruri, în dezbaterile ge
nerale ale actualei sesiuni 
se subliniază -pregnant 
că sarcina cea mai impor
tantă, prioritară, pentru 
toate statele și popoarele, 
pentru Organizația Na
țiunilor Unite, în etapa 
de față o constituie apă
rarea și consolidarea pă
cii, grav amenințată de 
numeroasele fenomene
negative, acumulate în via
ța internațională.

Aceste probleme au fost 
abordate de președintele 
Consiliului de Stat al R.P. 
Polone, Henryk Jablonski, 
președintele Republicii 
Sierra Leone, Siaka Ste
vens, ministrul de externe 
al Mexicului, Bernardo 
Sepulveda Amor, ministrul 
de externe al Somaliei, 
Abdul Rahman Jama Bar
re, ministrul afacerilor 
externe al Iranului. Aii 
Akbar Velayati, primul 
ministru al statului Vaua- 
utu, Walter 1'. Uni, Ellie 
A. Salem vicepremier 
și ministru
de externe al Libanului, 
si nistrul afacerilor exter
ne al Birmaniei, U. Chit 
Haling și Petăr Tarccv, 
prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al R.P 
Bulgaria.

supra consecințelor pe ca
re le poate avea un răz
boi nuclear asupra sănătă
ții oamenilor. Este expri
mat protestul semnatari
lor împotriva instalării 
de noi rachete nucleare în 
Europa, care sporesc și 
mai mult încordarea in
ternațională și pericolul ți
nui război.

★
CAIRO 3 (Agerpres). — 

Conferința avînd ca temă 
realizarea păcii interna
ționale prin drept, ale că
rei lucrări s_au desfășurat 
la Cairo, cu participarea

Dacă ai o inimă oare ba
te.

URICANI: Agonia, I-II.

rv.
U,u' Telex.
11,05 „Dublura".

Episodul 2 (color).
11,50 Publicitate.
11,55 De la romanță la 

operetă.
12,25 Omul și sănătatea.
12,35 Desene animate.
13,00 închiderea progra

mului.

Tovarășul Nicu Ceaușescu 
s-a întîinît cu personalități 

ale vieții politice și cuturaie 
din Costa Rica

SAN JOSE 3 (Agerpres). 
— Aflat la San Jose pen
tru a participa la reuniu
nea regională iatlno- 
americană consacrată pre
gătirii Anului Internațio- 
al al Tineretului (A.I.T.). 
tovarășul Nicu Ceaușescu. 
secretar al C.C. al U T.C.. 
președintele Comitetului 
consultativ al O.N.U. pen
tru A.I.T., s-a întâlnit cu 
Hernan Gonsalez, minis
trul costa rican al culturii, 
tineretului și sporturilor, 
președintele Comitetului 
național pentru A.I.T.

Ministrul costarican a 
dat o înaltă apreciere ini
țiativei României privind 
proclamarea, organizarea 
și marcarea Anului Inter
național al Tineretului, 
care este de natură să du
că la intensificarea parti
cipării tinerei generații 
la viața economică și so- 
cial-politică din fiecire 
țară, la soluționarea pro
blemelor internaționale, 
întrevederea a prilejuit nn 
schimb de informații a- 
supra preocupărilor actua
le ale celor două țări in 

unor experți din numeroa
se țări ale lumii, a evi
dențiat necesitatea unu: 
acord regional în baza că. 
ruia Orientul Mijlocia să 
fie declarat „zonă demili
tarizată11, informează a- 
genția MEN.

Participanții au lansat 
tuturor statelor lumii a- 
pelul de a acționa pen
tru reglementarea proble
melor divergente prin ne
gocieri, pe baza dreptului 
Internațional, ca unică 
modalitate de preîntîmpi- 
nare a pericolului de răz
boi.

16,00 Telex.
16,05 Formații laureate 

ale Festivalului 
național „Cîntarca 
României".

16,25 Clubul tineretului.
17,00 Viata școlii.
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal

(parțial color)
20,21 Actualitatea în e- 

conomie.
20,30 Videoteca interna

țională (color). 

rezolvarea problemelor 
specifice tineretului și asu
pra activității comitete
lor naționale pentru A I.T 
evldențiindu-se dorința 
comună de a dezvolta le
găturile de colaborare pe 
linie de tmeret între 
România și Fosta Rica.

Tovarășul Nicu Ceaușescu 
s-a întîlnit, de asemenea, 
cu Jorge Lobo. secretar 
general al Organizației 
Tineretului Patriotic din 
Costa Rica.

LA LYON S-A DESCHIS 
TÎRGUL internațional de 
mobilă, la care participă 
cu un stand propriu în
treprinderile românești de 
comerț exterior Tehnofo- 
rest și ICECOOP. Mo
bila românească prezen
tată se bucură de o deo
sebită apreciere din partea 
firmelor partenere șl a pu
blicului francez.

CONGRESUL MIȘCĂRII 
RADICALILOR DE STIN
GĂ, DIN FRANȚA la 
ales în funcția de pre
ședinte al acestei formați
uni politice pe Jean Michel 
Baylet, care asigură deja 
din luna aprilie, interima
tul conducerii part dului. 
în locul lui Roger-Gerard 
Schwart^enberg, numit 
secretar de stat la Minis
terul Educație' Naționa
le.

REZERVELE DE DEVI
ZE LE ISRAELULUI au 
scăzut cu 98 milioane de 
dolari în cursul lunii sep
tembrie și sînt în prezent 
sub 3 miliarde de dolari, 
potrivit statisticilor ofici
ale, relatează agenția 
France Presse.

21.00 Munca, izvor al 
bunăstării.

21,15 Bijuterii muzicale.
21,25 La zi în 600 de se

cunde.
21,35 Teatru TV.

„Tereza Canar" 
de Bertolt Brecht.

22,30 Telejurnal 
(parțial color).

I. C. M. M. Rfil'MI
cu sediul in orașul Rovinari, județul Gorj,

ÎNCADREAZĂ URGENT:

— lăcătuși
— electricieni
— sudori
— zidari
— dulgheri
— instalatori
— muncitori necalificați

Relații suplimentare la telefon 12191, 13690 
interior 164 sau 130.

VALORIFICAȚI sticlele 
și borcanele goale prin; 

magazinele
ALIMENTARE și de ! 

LEGUME-FRUCTE
- LA SCHIMB
- CONTRA MARFĂ
- SAU NUMERAR

Mica publicitate
VlND apartament două 

camere, confort. I decoman
date. eta1 II, Deva. Tele
fon 21789. (1088)

CAUT femeie Îngrijire 
copil, în vîrstă de un an 
si jumătate. Informații te- 
iefon 41990. (1095)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Pătrașcu 
Sorin Leonard, eliberat de 
Institutul de mine Petro

șani. 11 declar nul. (1099)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Bisoe 
Anton, eliberată de I.M. 
Petrila O declar nulă. 
(1100)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe s «unele laco- 
bescu Lucica, «liberată de 
Fabrica de mo rărit și pa
nificație Petroșani. & de
clar nulă. (1101)

SOȚIA și copiii anunță cu durere încetarea din 
viață a scumpului lor soț șl tată

FLEȚAN IOAN (PATRUȚ)
Inmormlntarea are loc azi, ora 13, din strada 

Primăverii nr. 9, Petroșani. (1102)

^ACTIA si ADMINISTRAȚIA s Petrosonf. rtr. N. BSIcescv - ? ,«iefoe«’a «16 62 (s»creto*d). 4 16 63. 4 24 44 £»eețll). TIPARUL i Rpog'cflo Petroșani, rtr. N. Bâicateo «


