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UN MOD DE GINDIRE Șl ACȚIUNE LA I.M. DILJA

„Dacă e bine, înseamnă 
că se poate și foarte bine“ !

I.M. Dîl.
mărturi-

Am revenit la 
ja cu dorința 
sită de a analiza temeinic 
ce se întîmplă (în „bine" 
sau „rău") în domeniul 
calității cărbunelui ex
tras.

Semn bun de la înce
put. Pe ing. Marghetl 
Cărare, șefa comparti
mentului C.T.C. nu o gă
sim la birou, ci la ban
da de claubaj, suprave
ghind cu atenție activi
tatea ce se desfășoară 
aici. Nu vrem să exage
răm dar este și aceasta 
(continua prezență pe 
fluxul calității cărbune
lui) o explicație a fap
tului că, în trimestrul 
III, I.M. Dîlja a obținut 
o bonificație de aproape 
3 000 de tone pentru re
zultatele dobîndite în ac-

V ________

tivitatea de îmbunătăți
re a indicatorilor de ca
litate.

Acest capitol, al ci
frelor, merită mai multă 
atenție. In primele nouă 
luni ale anului, doar In 
două luni (mai și iunie) 
procentul de cenușă a 
foșt depășit, în rest re_ 
ducîndu-se acest procent 
sub cota admisă, ceea ce 
dovedește că acțiunile 
diverse, complete și 
prompte cu care s-a ac
ționat pentru eliminarea 
sterilului din cărbunele 
brut extras șl-au atins 
scopul. Firesc probleme 
mai sînt. Și aceste proble
me se datorează unei sin
gure cauze: UMIDITA
TEA! Lună de lună efortu
rile colectivului de oameni 
ai muncii de la mina Dîl-

1 PATKIOTSMUL
i U)T>D1AN

De multe ori scăpăm 
din vedere lucruri apa
rent minore dar care sint 
încărcate de semnificații 
profunde. Așa, bunăoară, 
este și acțiunea de re
cuperare a deșeurilor de 
hirtie. Vrafuri de ziare, 
caiete, ambalaje de la a_ 
limente și mobilă- le 
runcăm în sau 1 
containere, le dăm 
fără să ne gîndim 
pentru producerea 
— hirtie, carton — a 
folosită o mare cantitate 
de lemn — copacii sa
crificați neputînd fi în
locuit! cu alții decît cu 
mari eforturi și într-un 
timp care se măsoară u- 
neori îi. zeci de ani —, 
energie și forță de mun
că.

Așa este șl cazul de
șeurilor metalice — fe_

> a- 
lîngă 

foc, 
că 

lor
i fost

roase și neferoase — ca
re sub formă de sîrmă, 
cornier, șine, tablă, ca
bluri, zac aruncate în 
incinta unor întreprin
deri, pe șantiere, pe tro
tuare chiar. Și cu ce 
preț se exploatează șl se 
importă minereurile din 
care au fost extrase, a- 
poi prelucrate.

E adevărat, pionierii și 
uteciștii inițiază acțiuni 
de recuperare a deșeuri
lor dar aceasta nu 
zolvă decît în parte 
temporar problema, 
cere mai mult spirit 
am spune — patriotic, 
im une inițiativă. r< 
oansabilitate din partea 
asociațiilor de locatari, a 
tuturor organizațiilor ob
ștești, din partea fiecă. 
ruj cetățean.

M MUNTEANU

Bilanț optimist
In perioad; de ninp ca

re s-a scurs de la începu
tul acestei luni, rezultate
le obținute de colectivele 
de muncă ale intreprinde- 
riloi miniere din 
Jiulu. confirmă 
semn ficativ bilanț 
mist avantajele i 
zăr acordului 
la dispeceratul 
am afiat luni 
brie, că de la 
onnder miniere
>ortat depășirea 
arului pe ziua de 9 &c-

Valea 
prinți -un 
l opti- 
generah- 

globai. De 
C.M.V.J.

10 octom- 
șase intre- 

s-a ra- 
prelimi-

M»mbrie. Acestea
I. M. Lonea, I.M.
J. M. Dilja, I.M. .
I.M. Uricani și
Cîmpu lui Neag. Cele mai 
mari depășiri le-au real- 
zat minerii de la Petrila 
(plus 731 tone de cărbune). 
Ani-oasa (584 tone) și U- 
r: ini (535 tone).

Prin faptele lor de mun
că, m.nerii iși exprimă 
hotărirea de a da țări cît 
ma. mult cărbune in con
diții de eficiență economi
că sporită. (V.S.)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa 

Elena CeauRfssu, va efectua 
o vizită oficială de prietenie 

în Republica Malta
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președin

tele Republicii Socialiste România, va efec
tua, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
o vizită oficială de 
Malta, la invitația 
Malta, Agatha Barbara și a primului ministru 
al Republicii Malta, Dom Mintoff, în a doua 
jumătate a lunii octombrie 1983.

prietenie în Republica 
președintelui Republicii

Pagini care vorbesc despre semnificația
marelui eveniment al Unirii

ja au fost — în parte, bi
neînțeles — dijmuite de 
umiditatea cărbunelui. 
Acest indicator, deși este 
de numai 8,0 (admis) s-a 
ridicat permanent Ia 
peste 9 la sută. In ulti
mul trimestru, de pildă, 
bonificația putea să fie, 
cantitativ, dublă dacă 
procentul de umiditate 
nu ar fi fost depășită cu 
1,7 puncte.

Am solicitat interlocu
toarei noastre ca, în po
fida greutăților cauzate 
de umiditate, greutăți în 
mare parte învinse (re- 
rezultatele stau mățturie), 
să ne explice drumul 
parcurs de la rezultatele 
nesatisfăcătoare de acum

Alexandru TATAR

(Continuare în pag a 2-a)

Vizltînd „Muzeul Uni- 
din Alba lulia ești 

; în primul rînd de 
de docu- 

privi- 
al 
cu

1
Această

rii" i 
atras 
cele 6 volume 
mentare originale, 
toare la istoricul act 
unirii Transilvaniei 
România, înfăptuit la 
decembrie 1918.
valoroasă colecție, legată 
în marochin tricolor, cu
prinde 5 083 pagini, măr- 

xturia cea mai evidentă a 
ceea ce a însemnat 
tru poporul nostru 
neuitată zi de la sfîrșitul 
anului 1918. Pe lîngă do
cumentele oficiale ale 
Marii Adunări de la Alba

pen-
acea

lulia (strînse în 1020 pa
gini), care consfințesc ho. 
tărîrea celor peste 
de participant la 
ment, prezenți la 
lui Horea, aici se 

și mii de 
adeziune a româ- 
pretutindeni. 
dintre cele mai

scri-

100 000 
eveni- 
Cîmpu 

pot ve- 
altedea mii 

acte de 
nilor de 

Unele
interesante mărturii 
se sînt procesele verbale, 
credenționalele, adeziunile, 
telegramele, apelurile, pro
tocoalele, scrisorile, decla
rațiile semnate deseori de 
sute și mii de oameni din 
satele și orașele Transil
vaniei, de reprezentanții

diferitelor asociații po
litice sau profesionale, 
culturale etc.

„In această hotărîre a 
noastră așternem tot ce au 
dorit strămoșii noștri, 
ce ne încălzește pe 
cei de față și tot ce 
înălța pururea pe fiii 
nepoții noștri — scrie 
unul din acte. Aceste 
vinte le întîlnim în
mulări apropiate în fiectF- 
re înscris, care poartă ca 
pe un motto expresia „ho- 
tărîrea noastră".

tot 
noi 
va 
și 
în 

cu- 
for-

Irimie STRAUȚ

(Continuare in pag a 2 a)

luni, mina Paroșeni 
de plan peste 1000 
acestui plus de pro- 
formația condusă de

In prima decadă a acestei 
a livrat suplimentar sarcinilor 
tone de cărbune. La realizarea 
ducțle și-a adus contribuția și
Nicolae Andrașic. Folosind eficient timpul de lucru 
șl utilajele din dotare, acești harnici mineri reușesc 
zi de zi depășirea productivităților planificate.

Mașini și utilaje 
miniere livrate 

suplimentar

Foto : Ștefan NEMECSEK
Deși tinăr, colectivul 

oameni ai muncii de 
IPSRUEEM Petroșani

de 
la 
a 

reușit să-și cîștige un pres^ 
tigiu binemeritat printre 
colectivele de muncă din 
Valea Jiului. Pe primele 
9 luni, planul la principa
lii indicatori a fost reali
zat și depășit. Bunăoară, 
planul la mașini și utila
je a fost depășit 
tone. Mașinile și 
livrate peste plan 
9 luni valorează 
8 000 000 lei. însemnate 
depășiri ale sarcinilor de 
plan raportează și colecti
vul secției S.S.H. 
care a livrat 
miniere suplimentar, 
cele trei trimestre 
au trecut din acest 
peste 1000 de stîlpi 
draulici. Valoarea acesto
ra se ridică la aproape 2 
milioane lei.

cu 231 
utilajele 
în cele 

peste

I

ULUI
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Ion VULPE

(Continuare în pag. a 2-a)

tși
de
cu 

Tot

, cum 
venti_ 

hidraulic, 
componen- 
tehnicitate

In sec- 
auto ma
de stîlpi 

Vulcan.

mîinile
Ion 

ajutorului său

sint 
Petrila, 

Aninoasa, 
cariera

automate, 
care nu se 
„inima" — 
relevatoare
să funcționeze ireproșa-

tînărul maistru Cons
tantin Șerban, acționează 
ca un singur om, au 
conștiința responsabili
tății muncii lor. Aici

ab- 
și capacitatea sa 

slujba 
eforturilor» fizi

ce din subteran.
— Cei patruzeci 

șase, subliniază mindru

Vulcan, 
unităților 

în 
care 
an, 
hi-

Patruzeci 
strungari și rectificatori, 
dintre care exact jumă
tate femei, majoritatea 
tineri, muncesc 
torul de mașini 
tizate al Secției 
hidraulici din
Secția se prezintă, lunar, 
pe ansamblul IPSRUEEM, 
cu rezultate deosebite, 
care demonstrează luci
da angajare a acestui co
lectiv muncitoresc, 
negația 
tehnică, puse în 
ușurării

r I E R II OTEL
iată o cinste 
acordă oricui, 
metafora este

— trebuie

Răspuns concret, angajant 
generalizării acordului global 

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZrx  

se execută „inima", 
numesc minerii 
Iul stîlpului
Piesele sale 
te solicită o 
înaltă, o precizie de ordi
nul micronilor.

A lucra cu mașinile

bil. Iată de ce tinerii și 
tinerele din acest sector 
execută operații ultrafi- 
ne, motiv pentru care a- 
desea sînt numiți „biju
tieri" în oțel. Cînd mun
cește la strung, pe Clau
dia Avram o invidiază

pînă șl bărbații ; bucșele 
executate de ea stîrnesc 
invidia, sînt ireproșabile, 
în condițiile în care 
depășește sarcinile 
plan în mod curent 
cîte 30 
astfel, 
se aud 
gărilor 
colae
Breitingam. 
sele executate la 
trec prin 
ficatorului 
riuc și ale

de procente, 
cuvinte de laudă 
la adresa strun- 

Clara Durlă, Ni- 
Iacob, Valentin 

Toate pie- 
S.S.H. 
recti- 
Susla-

f
* 
f
I
I
î

f
*

* 
f
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65 de ani de la făurirea 
statului național unitar român

Semniiicatia marelui
evenimentI

i (Urmare din pag I)

■ Andrei Bîrseanu, pre- 
s ședințele „Astrei", puter- 
i nica asociație culturală 
î transilvăneană, se adre- 
| sează cu înflăcărare mă. 
i rețului eveniment: „Sa- 
i lutăm cu entuziasm Ma- 
î rea Adunare Națională
i din cetatea lui Mihai
• Viteazu, Horia și Iancu. 
i menită să proclame dez- 
i robirea noastră politică și 
; unitatea noastră naționa-
■ lă. însoțirea noastră 
ț culturală face solia in- 
i frățirii sufletești și în- 
i chegării politice în tot 
= cuprinul Daciei străbu. 
f ne“.
I Țăranii din Albac, sa- 

tul lui Horia, scriu că
i „cele 3 000 de suflete ră- 
î mase acasă din lipsă de 
‘ haine și hrană vor stri- 
i ga (alături de delegați) la 
i 1 decembrie: „Să trăias- 
j că Unirea tuturor româ- 
i nilor".
i 162 de sate din jude- 
f tul Hunedoara, repre- 
j zentînd sute de mii de 
(locuitori, și-au pus sem

năturile pe mesaje de 
j caldă și hotărîtă adeziu- 
? ne. Din Binținți semnea- 
s ză 224 capi de familie 
1 printre care și frații pio

nierului aviației româ
nești — Aurel Vlaicu.

; între participanții la 
ț Marea Adunare au fost 
ț și minerii din Valea Jiu- 
ț lui, despre care un mar- 
| tor ocular își amintește 
ț

NOTĂ

Fără dereglări 
nu se poate ?

at Unirii
că purtau steaguri roșii ș 
și tricolore. Rinduri pli- i 
ne de înflăcărare adre_ ! 
sează Adunării locuito- ! 
rii din Lupeni. Deosebit ; 
de semnificativă pentru î 
felul cum masele înțele- Ș 
geau actul de dreptate și ; 
echitate Înfăptuit la Al. j 
ba Iulia este declarația i 
de adeziune semnată la- i 
olaltă de locuitorii ro- ț 
mâni, germani și ma- ■ 
ghiari din Iclodul Mare, ; 
județul Dăbîca (azi ju- i 
dețul Cluj). După ce-și i 
exprimă atașamentul fa- i 
ță de Marea Adunare, i 
țăranii din Iclod cer ca 
unirea să cuprindă pe I 
toți românii din Ardeal, i 
asigurîndu-se deplina li- ț 
bertate minorităților con- = 
locuitoare. ț

Am relatat cîteva din i 
mărturiile izvorîte din i 
sufletul maselor populare i 
din Transilvania cu prl- i 
lejul istoricului act de = 
la 1 decembrie 1918. f 
Cele 5 083 de pagini din j 
volumul de documente ș 
intrate în tradiție sub i 
numele de „Cartea U- i 
nirii" cuprind mii de al- ț 
te asemenea confirmări | 
ale sentimentelor care ! 
au susținut înfăptuirea | 
visului de veacuri al ș 
românilor din toate pro- j 
vinciile românești, a ro- i 
lului pe care masele l_au j 
jucat în înfăptuirea ma- i 
relui act al Unirii de \ 
acum 65 de ani la Alba > 
Iulia. i

Viorica Marian, una 
dintre muncitoarele 
fruntașe din secția pre
parare a Țesătoriei de 
mătase din Lupeni.

Ansamblul 
„Ciocîrlia" 
în turneu 

în Valea Jiului
Ansamblul de muzică 

populară „Ciocîrlia" în
treprinde în această săp- 
tămînă un turneu în loca
lități ale Văii Jiului. Pri
mul spectacol a fost pre
zentat ieri pe scena clu
bului din Vulcan. Astăzi, 
cunoscuți rapsozi ai cînte- 
cului popular Maria Cio
banii, Angelica Stoican, 
Ion Cristoreanu, Maria 
Butaciu și alții vor fi 
prezenți cu începere de 
la ora 20 pe scena clubu
lui din Lupeni. Mîine la 
ora 17 vor cînta pe scena 
clubului din Lonea, iar 
de la ora 20 vor fi pre
zenți în fața oamenilor 
muncii din Petrila. Tur
neul se încheie joi, cu 
spectacolul pe care ÎI vor 
susține la ora 19 pe scena 
Casei de cultură a sindi
catelor din Petroșani 
(Gh. B.)

Se poate și foarte bine
(Urmare din pagina I)

2—3 ani la cele de acum, 
rezultate care permit to
tuși să se vorbească 
despre experiența poziti
vă a minei Dîlja în pro
blema calității cărbune
lui.

— în primul rînd con
sider că problema de 
bază este preocuparea 
pe care minerii, tehni
cienii și inginerii, toți 
factori de răspundere o 
manifestă față de acest 
domeniu de importanță 
deosebită. Pentru că nu 
este totuna ce fel de 
cărbune expediem be
neficiarilor. Consider, 
de asenienae, că benefi
ciem de o conjunctură 
favorabilă în ceea ce 
privește zăcămîntul ex
ploatat ; am terminat 
stratul 5 din blocul V 
și în prezent se află în 
exploatare stratul 3 din 
blocul II. Este un căr
bune cu un conținut re
dus de cenușă și chiar 
umiditate mică. Important 
este, de asemenea, fap
tul că peste 50 la sută 
din producție este repre-
V_____________ 

zentat de sortul 0—14. 
Or, acesta este de foarte 
bună calitate. Sportul 
1-80 reprezintă doar 4—5 

la sută, iar claubajul 
este o activitate ce se 
desfășoară aproape fără 
cusur. Așa că... -putem 
obține rezultate bune și 
în continuare. Pentru 
aceasta însă este nevoie 
să acționăm cu tot mai 
multă hotărâre și efici
ență. Deși mai sînt pro
bleme cu umiditatea (in- 
filt ițiile sint singurele 
cauze, obiective desigur) 
perspectivele sînt bune 
pentru colectivul de oa
meni ai muncii de la 
întreprinderea minieră 
Dîlja. Faptul că din au
gust se lucrează cu clau_ 
bai invers (un procedeu 
ce se pare că dă rezul
tate bune), că acestei ac
țiuni i se dă importan
ța cuvenită, respectîn- 
du-se posturile întărirea 
răspunderii și chiar re_ 
butarea vagonetelor, „în. 
cărcate cu apă“ sau ste
ril peste limitele nor
male, că se experimen
tează posibiltăți de cap
tare a infiltrațiilor de 

apă sint tot atîtea dovezi 
că în activitatea colecti
vului sus-amintlt auto- 
mulțumirca nu_și gă
sește locul.

Pentru că avem acum, 
prin mina Dîlja, încă un 
colectiv minier care do
vedește prin rezultatele 
dobîndite că se pot ob
ține satisfacții și în pri
vința calității cărbune
lui, că experiența pozi
tivă a colectivelor de la 
minele Vulcan și Bărbă- 
teni poate fi urmată și de 
altele ce au condiții în 
acest sens, revenim cu 
o propunere ce am mai 
enunțăt-o : aceea ca să 
sc organizeze un schimb 
de experiență (sau mai 
multe) care să constituie 
cadrul optim în care să 
se producă acea con
fluență de idei, experien
țe și mijloace care să 
ducă in final la transpu
nerea în fapte a unei 
obligații 'e stă în fața 
furnizoarelor de cărbu
ne cocsificabil șl energe
tic — ȚARII. ECONOMI
EI NAȚIONALE cărbu
ne mal mult, mai bun și 
mai ief.in !

Răspundem 
cititorilor

S E I. E A C. CON 
TĂNTIN, V u I c a . 
Dacă încă nu s-a rezol
vat situația dv., veniți 
într-o zi la redacția zia
rului nostru pentru a ne 
spune cîteva amănunte 
în funcție de care vă 
vom îndruma. PETRU 
GĂINA, retroșani : Ast
fel de sesizări trebuie 
să le cunoașteni mai o- 
perativ pentru a putea 
interveni eficient. Am 
fost informați că situația 
pe care o amintiți (ordi
nea și disciplina în dis
tribuirea buteliilor de a_ 
ragaz) s-a rezolvat.

Mai mulți cititori ne 
sesiseoză că aprovizionarea 
cu produse lactate a au
toservirii nr. 261 din ve
chiul centru al orașului 
Lupeni cunoaște dese și 
neplăcute dereglări. Sînt 
zile (duminica mat ales) 
cînd laptele sau alte pro
duse lactate ajung în ma
gazin la orele 10—11, a- 
lunci cînd in alte unități 
au și fost epuizate.

Cauzele ? Una ar fi mo
dul greșit în care se face 
distribuirea pe rețea. A 
doua ar fi insuficienta 
preocupare a responsabilei 
unității 261. Duminică, la 
ora 9,30 încă nu se afla 
în unitate așa că am 
putut discuta doar cu cî
teva vîrizătoare și clienți 
care așteptau sosirea lap
telui (deși în celelalte uni
tăți a și fost deja distri
buit). Mai multă preocu
pare, mai mult interes 
pentru buna aprovizionare 
a magazinului, iată ce
rințe care trebuie să stea 
în atenția șefului de u- 
nitate. (A.T.)

B I J U T I
(Urmare din pag. I) 

Anton Budău. Așadar, 
cele trei schimburi con-

Moisiu, 
împreu- 
Gall și

duse . de Radu 
(soția lucrează 
nă cu el), Ion
Nicolae Iacob au răspuns 
cu promptitudine solici
tărilor. Remarcabil este
faptul că munca lor se 
situează la un nivel cali
tativ superior, refuzînd 
rebutui ile sau restanțe
le.

— Pentru ventil sînt
necesare 9 repere de lu
crări de o complexitate 
deosebită, continua mais
trul Șerban, care, îm
binate asigură pretensi
onarea, reținerea și răpi
rea stîlpului. în ultima 
perioadă de timp, mine
rii s-au declarat mulțu
miți de stîlpii noștri. în
seamnă că ne facem da
toria cum trebuie, 

într-un limbaj laconic 
similar s-au exprimat

i prin care să împiedice o

E R I I Of
■J

colegii de muncă ai 
maistrului, măiestria pro
fesională nu are nevoie 
de eșafodajul cuvintelor 
pompoase, calitatea pie
selor „vorbește" de la si
ne. Iată însă că prima 
săptămînă a lunii octom
brie a mai consemnat un 
eveniment remarcabil, 
veritabilă știre de pagi
na întîi a ziarului nos
tru — au fost produse cu 
300 de ventile mai mult 
decît în săptămânile lu
nilor precedente.

— Explicația e sim
plă, contractul pentru 
lucrările în acord glo
bal a impus o serie de 
măsuri, pe care le-am 
gîndit și adoptat îm
preună, privind reorgani
zarea formațiilor de lu
cru. Fiecare muncitor în 
parte își cunoaște per
fect sarcinile încredin
țate șl acționează pen
tru îndeplinirea lor. Mai
buna organizare a pus
în valoare în totalitate

E L U L U I 1
fondul de timp al co- ? 
lectivului, prima săptă- J 
mină de cînd am adop- | 
tat acordul global a re- i 
levat ambiția noastră de J 
a fi și de acum încolo la I 
înălțime. Și nu oricum, ( 
deci înseamnă că nu vom ’ 
neglija calitatea piese- J 
lor. I

Purtătorul de cuvînt al / 
colectivului, maistrul 1 
Șerban, evidențiază toc- ț 
mai faptul că toate for- i 
mațiile sectorului au pri- J 
vit cu încredere și res- ' 
ponsabilitate noua for- î 
mă de retribuire a mun_ J 
cii militînd cu înaltă 1 
conștiință muncitoreas- 
că, hotărînd. așa cum < 
se cuvine în forul de- > 
mocrației muncitorești, ț 
edificînd astfel prin suc- ț 
cesele de pînă acum în- • 
crederea în forțele pro- J 
prii. Deci prima săptă- l 
mînă a lunii octombrie ■ 
se constituie în acest sens 1 
într-un răspuns concret, ț 
angajant. I

„Concertul
Dacă mergi la cinema

tograf, în special la ulti
mul spectacol, vei avea 
cîteva surprize. Prima, 
chiar de la intrarea în 
sală : parchetul e „tapi- 

țat" în alb și negru în 
urma decorticării semin
țelor de către spectatorii 
de dinainte. A doua ți se 
oferă chiar în timpul fil
mului de către mulți „co
legi" de spectacol, aceștia 
„executând" un concert 
pe aceeași temă — cranț ! 
cranț ! — la aceleași „in
strumente" : semințele.
Și, în fine, a treia surpri
ză ți-o oferă unii originali 
comentatori ai unor scene 
din film printr-un limbaj 
nearticulat — rîsete, ex
clamații și alte sunete ono
matopeice —, evidențiin- 

du-se de fapt lipsa de bun
simț. Și, culmea, se mat 
găsesc și spectatori care 
se amuză. Semn că între 

prea ar fiunii și alții nu 
vreo deosebire.

Responsabilii 
grafelor n-au 

nici mijloace

cinema to- 
nici timp, 

energice

rozătorilor"
astfel de manifestare, Iar 
„comercianții" ambulanți 
reușesc cu prea mare ușu 
rință să furnizeze „mal 
fa", în timp ce opinia pu
blică îndrăznește prea pu
țin. Și totuși, nu-i nimic 
de făcut ? Oare a cîta oa
ră publicăm această notă 
și totuși nu se iau cuve- 
nit?l-’ măsuri ?!

Poate e nevoie de afi
șe, de pliante, de anun
țuri înregistrate pe ban
dă prin care să se soli
cite spectatorilor păstrarea 
curățeniei și a liniștii în 
timpul vizionării... Poate 

organizațiile de tineret 
g’scsc potrivite și astfel de 
dezbateri... Poate priete
nii, părinții, colegii tre
buie să facă mai mult 
pe linia educației.. Și 
chiar vecinii din timpul 
spectacolului ar putea in
terveni. Dar acești „roză
tori", chiar nu-și dau sea
ma și singuri că odată pă
trunși într-o instituție de 
cultură și-au asumat res
ponsabilitatea comportării 
civilizate ?

M. MIRCEA

l MEDALION LITERAR. 
J Astăzi, la ora 11, la că-
1 minul pentru nefamiliști
i ai minei Petrila are loc
• o acțiune interesantă,
* organizată de clubul sin

dicatelor din localitate și
’ Comitetul orășenesc al
i U.T.C. Este vorba de un

medalion literar pe te. 
ma „75 de ani de la naș
terea lui Alexandru Sa- 

hia, scriitor și publicist 
român, luptător neobosit 
pentru cauza clasei mun
citoare". (M.B.)

„ALINA-TE DOR A- 
LINÂ" se intitulează 
spectacolul de muzică 
populară pe care ii va 
susține Filarmonica de 
stat din Arad. Specta
colele au loc mîine de 
Ia orele 17 și 20 în sala 
Teatrului de stat din 
Petroșani. Publicul spec
tator se va reîntâlni 
printre alții și cu îndră

giți! interpreți ai cînte- 
cului popular Tiberiu 
Ceia si Mariana Lungu. 
(Gh. B ).

COFETĂRIA nr. 21 din 
orașul Vulcan a fost do
tată cu mobilier nou, 
modern, care a creat o 
ambianță plăcută și re
confortantă. j'u mai ră- 
mine decît să fie mereu 
prezentă și servirea ire
proșabilă. (V.S.)

EXTINDERE. Avînd în 
vedere numărul mare 
de autovehicule cu care' 
a fost înzestrată în Ulti

ma perioadă de timp sec_ 
ția de transport din Pe
troșani a Autobazei
C.M.V.J., . au început 
lucrările în vederea ex
tinderii sediului secției. 
Aici au demarat recent 
lucrările pentru amena
jarea unui nou spațiu 
destinat parcării autove
hiculelor. (V. Beldie)

INVITAȚIE. Locuito
rii străzii Mailat din o- 
rașul Uricani ne roagă 
să informăm lucrătorii 
din Uricani ai I.R.E. De
va că de peste două săp- 

tămini au pregătit cana
lul pentru cablul de ten_ 
siu e (așa cum li s-a ce
rut). Lucrătorii de la 
I. R. E. sînt deci soli
citați să meargă să... facă 
lumină pe strada sus- 
amintită ! Dar, mai ales, 
să-și facă datoria. (T.A.)

NOI CURSURI DE CA_ 
LIFICARE. La I.M. Vul
can au început pregătiri
le la școala de calificare 
a minei. Este vorba de 
un curs pentru 35 de lu
crători topografi. Iar de 
joi, 13 octombrie a.c., vor

începe cursurile pentru 1 
pregătirea unui nou lot I 
de 30 de mineri. Prin 
cursurile de calificare din I 
cadrul minei se asigură I
pregătirea forței de mun- I 
că necesară pe structuri | 
de meserii atît de la su- ț 
praf ață cit și din sub te- 
ran. - I

Rubrică realizată de 
Viorel STRAUȚ

Mea®
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Rever sul medaliei
Peste 8 000 dc 

tori, au plecat 
nică mîhniți de 
dionul Jiul, nemulțumiți 
pentru prestația echipei 
din Vale. Un meci 
pe teren propriu, în 
pania unei echipe 
promovate în prima 
zie este 
alarmă, dar și 
la seriozitate, 
sa conduceri: 
Jiului. Pentru 
de treaba, 
după Hunedoara, locul 3 
(efemer, după cum se 
vede) ne-au determinat 
să privim cu ușurință 
întîlnirile următoare. In_ 
că de la meciul cu „Chi
mia" s-a simțit o oare
care scădere a nivelului 
prestației eclr'pei noas
tre. Și iată că, în loc de 
o revenire. Jiul ne-a o- 
ferit duminică un exem
plu neconcludent de ceea 
ce înseamnă mobilizare. 
Nu trebuie să disperăm 
că s-a pierdut un punct, 
dar , această stare 
agonie și extaz nu 
la nimic bun. Păi 

.pierdem cu Rapid, 
să, ce așteptăm în meciu
rile cu ,~‘ 
„Steaua" 
Argeș" ?

Ce s-a 
teren ?
considerăm 
tactică faptul că 
cașii Jiului 

^sarcina să

specia- 
dumi- 

pe sta-

„alb" 
corn.

nou 
divi

deun semnal
o invitație 
pe adre- 

tehnice a 
că, se ve- 

extazul de

marcaj", lipiți de pro
pria apărare. In felul a. 
cesta, doi jucători pene- 
trabili cum sînt Muia și 
Stana au fost practic i- 
mobilizați, sarcina de 
„cărăuș" al lialoanelor 
pe ruta apărare-atac ră- 
mînîndu-i doar lui Var
ga. Din această 
practic, în atac n-a 
rămas decît Cura, foarte 
rar a urcat Băluță și- 
și mai rar Stoinescu. O-
rzzzzz/zzzz//zzzzwzzzzz/z/z/zz<

cauză, 
mai

Fotbal, divizia A
JIUL PETROȘANI — 
RAPID BUCUREȘTI 

(0-0) 
iiiii/uiiitii/iinuiiiiniiiii.

de... 
duce 
dacă
aca-

„U“ Craiova, cu 
sau cu „F.C.

întîmplat pe 
In primul rînd, 

o greșeală 
mijlo-

au primit 
joace „la

caziile de gol ale Jiului 
au fost mult mai puține 
șl mult mai puțin peri
culoase decît ale oaspe
ților. Să le enumerăm:

...în min. 4 Cura șu- 
tează din voleu, pericu
los dar pe lingă poartă. 
In min. 15 Varga se 
bîlbîie între trei adver
sari și ratează încă o o- 
cazie. In min. 17 înre
gistrăm al treilea șut 
periculos al lui Rada de 
la oaspeți. Același Cura 
ratează în min. 25 o 
foarte mare ocazie : sin
gur cu portarul, de la 
3 m, atacantul nostru șu_ 
tează peste poartă. Pînă 
la pauză oaspeții iro
sesc o ocazie rară, în 
min. 44, cînd Manea sin-

DiN COLTUl
a apărat duminCă la echi- 
Și nu oricum, ci de nota 
Un tandem redutabil, du- 

, spera nțe- 
Nîcky Dumitriu și 

ale 
Jiul... 
două 

Lum- 
este. 
încă 

de

g Homan 
pa de tineret. 
10. Bravo I Șgj 
minică pe banca antrenorilor 
lor" din Giulești : "
Constantin Năsturescu, vechi glorii 
Rapidului. Și totuși 1—0 pentru
§ Apropo de cadeții noștri : cele 
cartonașe roșii acordate (just) lui 
perdean și Balaj dovedesc că mai 
de lucru la capitolul disciplină ! Și 
un lucru de neînțeles de Ia meciul 
tineret : partida a început cu 10 minute 
întîrziere pentru că a întîrziat... medi
cul i Q Pentru cea de a 250-a partidă 
în divizia A (cea de duminică cu Rapid) 
Cavai merita un cadou (o victorie) din 
partea coechipierilor. Pînă una alta le_a 
făcut el un cadou, salvînd în minutele 
63 și 88 două goluri ca și făcute! 
gg Sîmbătă, la televiziune în cadrul emi
siunii „La sfîrșit de săptămînă" într-un 
interviu realizat de Tudor Vornicu, zia-

FOTBAL, DIVIZIA B

ii
MI-

LUPENT 3—1 
Confruntare ti- 

eșalonului secund, 
mai 

privirile 
arbitri-

Să 
totuși eufe-

pe 
un

gur cu Cavai șutează de
fectuos.

După pauză Cura luf- 
tează din careu (min. 61) 
și P. Grigore expediază 
încă un șut bombă res
pins greu de Mânu. Dar, 
cea mai mare ocazie a
meciului o ratează t°t
oaspeții prin Petruț care, 
de la 6 m șutează în
Cavai. In m u. 82 Bălu
ță îl găsește singur 
Dosan, care execută
șut-centrare, dar balonul 
înulnește bara. In min. 
88 Cavai mai salvează 
un gol. Așa a luat sfir- 
șit meciul. Un meci fără 
istoric, un punct pierdut 
(după unii, cîștigat !) de 
Jiul, acum după 7 etape 
cînd nu trebuia pierdut. 
De la gazde i-am remar
cat pe Popa V. și Popa 
M., P. Grigore, 
Băluță și Cura, 
a alergat mult, dar 
gur...

Cum-necum, „Giuleș- 
tina" ne-a „furat" un 
punct. Principala vină o 
poartă însă întreaga e- 
chipă și conducerea sa 
tehnică. Sperăm ca „lec
ția să prindă" și în vi
itor să mai vedem 8000 
de spectatori în tribune !

JIUL: Cavai — Popa 
V., Neagu, Popa M., 
P. Grigore — Stana, Var
ga, Muia (Dosan) — Stoi
nescu (Lăsconi), Cura, 
Băluță.

Mircea BUJORESCU

Incă una dintre fazele de gol al jucătorilor di 
careul rapîdiștilor bucureșteni. n 4 alea Jiului este irosită în 

Foto : Șt. NEMECSEK

TRIBUNEI

Muiă,
Varga 

sin-

J

ristul sportiv Ion Chirilă declara : „La 
Petroșani va fi 0—0". Duminică, la ora 
14.55 el iși menținea declarația, afirmind 
„Rapidiștii încă mai pot spera dacă nu 
pierd azi la Petroșani". Și nu au pier
dut. . ES Valentin Stănescu antrenorul 
principal al Rapidului, figură binecunos
cută a fotbalului românesc, declara, cu 
privire la complexul sportiv „Jiul" ; „Este 
o plăcere să vezi un astfel de stadion și 
mai ales să joci pe el. Este o adevărată 
bijuterie !". Păcat că despre echipa noas
tră părerea n-a fost aceeași. Dar nu e 
vina lui... gg O satisfacție deosebită oferă 
juniorii (antrenați de Romulus,Leca) din 
campionatul republican I, ai Jiului. Prin 
victoria de duminică (4—2 cu Minerul 
Lupeni) se mențin (neînvinși) în fruntea 
seriei a VIII. Să notăm că în aceeași 
serie este și Corvinul, campioană națio
nală „en titre". Deci să sperăm în... vi
itor !

Alexandru TATAR

Spectacol
AURUL BRAD 

NERUL 
(1—1). 
pică 
gazdele au dominat 
mult, dar, sub 
îngăduitoare ale
lor, și-au timorat, ca 
ne exprimăm 
mistic, prin Merlă șj Cos- 
tar, adversarii. In același 
timp, minerii au avut mo
mente de neatenție în 
parare, înaintașii 
momentele 
favorabile.

Scorul a 
„Aurul" în 
Ștefănescu, 
lansat o 
teriorul 
Lixandru 
nul, fără ca vreun coechi
pier să degajeze
los. Nestînjenit,

a- 
ratînd 

psihologice

fost deschis de 
min. 27, cînd 
în vervă, a 

„torpilă" din in- 
careului mare, 
a deviat balo-

pericu- 
același 

înaintaș brădean a reluat 
ilonul, cu capul, în plasă. 

Opt minute mai tîrziu a 
survenit egalarea ; în ur
ma unei incursiuni pe a- 
ripa stingă, P. Popa a 
centrat cu efect, Sălăgean 
intervenind cu e puternică

lovitură de cap, irepara
bilă pentru Rudisuli, fos
tul coechipier al minerilor 
din Lupeni.

La repriza secundă, de
ciși să lichideze 
în favoarea lor, 
iii din — 
și mai 
preluat 
65, la 
poarta 
Ciontos a înscris. Cu șap
te minute înainte de final, 
Muțat a scăpat pe contra
atac, însă, în ultimă instan
ță, Rudisuli a exploatat 
neglijența tehnică în con
ducerea balonului a ad
versarului său. Faza simi
lară, petrecută de această 
dată la buturile lui Li
xandru a avut ca epilog 
pecetluirea scorului — în 
duelul cu C 
Leordean a degajat 
casă“, ambii jucători 
căzut în
au decis lovitură de pe
deapsă, pe care a trans
format-o Ștefănescu.

conturile 
fotbaliș- 

atacat cu 
au

Brad au
mult aplomb, 
conducerea în mm. 
o învălmășeală la 

minerilor din Vale,

Ormenișan, 
„a- 
au 

careu, arbitrii

Sever NOIAN

MINERUL ANINOASA 
— MINERUL VULCAN 
4—1 (2—1). Derbiul mi
nerilor a debutat prin 
acțiuni ofensive ale gaz
delor, care reușesc des
prinderea în min. 5, 

cînd Ion Jenică profitînd 
de o greșeală a portarului 

puter- 
des- 
Ur- 
bu- 
Do-

Bejenaru trimite 
nic la firul ierbii și 
chide scorul : 1—0.
mează cîteva minute 
ne ale aninosenilor. 
minarea lor se dovedește 
însă sterilă, iar cei care 
înscriu sînt oaspeții, in 
min. 15, prin Constantin, 
care, scăpat 
pravegherea 
pătrunde în 
gă Haiduc 
1—1. Ambele formații 
ocazii de a prelua condu
cerea, totuși le risipesc 
prin Sătmăreanu, Dozsa 
și Lixandru, respectiv, 
Topor și Postelnicu. In 
min. 37 Lixandru prinde 
pe picior greșit întreaga 
defensivă a minerilor din 
Vulcan și prmtr-un șut 
plasat majorează scorul 
la 2—1. In primele secun-

de sub su- 
lui Dumitraș, 
viteză pe lîn- 

și egalează : 
au

REZULTATE TEHNI
CE, Etapa a Vil-a : l 
Sportul studențesc — F.C. i 
Argeș 2—1, Chimia Rm. ■ 
Vilcea — Corvinul 2—1, 1 
Dunărea C.S.U Galați — < 
A.S.A. Tg. Mureș 1—0, <

CLASAM
1. Sportul studențesc
2. Dinamo
3. Steaua
4-5. F.C. Olt

F.C. Bihor
JIUL
Poli Iași
A.S.A. Tg. Mureș 
Universitatea Craiova 
S.C. Bacău
Chimia Rm. Vîlcea 
F.C. Baia Mare 
Rapid
CJS. Tîrgoviște 
Dunărea C.S.U.
F.C. Argeș 
CORVINUL
Petrolul

a
Steaua — S.C. Bacău 4— 
0, F.C. Baia Mare — 
C.S. Tîrgoviște 1—0, Jiul 
— Rapid 0—0, F.C. Bi
hor — Petrolul 4—2, F.C. 
Olt — Dinamo 1—0, Univ. 
Craiova — Poli. Iași 1—2.

LE N T U

RUGBY, DIVIZIA A

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ETAPA VIITOARE, 
sîmbătă, 15 octombrie 
1983 : Petrolul — F.C.
Olt, Poli. Iași — Sportul 
studențesc, S.C. Bacpu — 
F.C. Baia Mare, Dinamo 
— Univ. Craiova, A.S.A.

B r
FOTBAL, divizia 

Minerul Paroșeni — 
nerul Moldova Nouă 
Minerul Aninoasa — 
nerul-Știința 
juniori 
Jiul 
4—1 ; 
țean,
Preparatorul 
Avîntul Hațe. 
la juniori),

e
C : 

Mi- 
2—1, 
Mi_ 

4—1;V ulcan
(republicane) : 

— Minerul Lupeni 
campionatul jude- 

seria Valea Jiului :
Lupeni — 

4—2 (7—3 
Sănătatea

de tinută
de ale reprizei a doua, 
Lixandru (în bună formă) 
îl găsește pe Ion Jenică, 
acesta prelungește spre 
dreapta la Sătmăreanu 
care ridică scorul la 3—1. 
Jocul devine din ce în ce 
mai antrenant, unspreze- 
cele pregătit de Cornel' 
Cărare se autodepășește. 

în min. 54., în urma unei 
lovituri de colț, Sătmă
reanu îl deschide pe Gu- 
ran care de la 20 m ex
pediază balonul în vin
ciul drept al porții apă
rate de juniorul Alexa : 
4—1.

Meciul dintre reprezen
tativele minerilor din A- 
ninoasa și Vulcan în care 
l-am remarcat în mod 
deosebit pe juniorul Iosif 
Popa, Lixandru, ~ 
Tudor, Guran și 
traș, respectiv pe 
Frățilă, Văduva, 
meu și Topor 
trează că rivalitatea spor
tivă bine înțeleasă piăreș- 
te valențele spectacolului 
fotbalistic.

Teodor TRIFA,
coresp.

Pocșan
Dumi-

Greu, 
Postel- 

dcmons-

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

1
2
1
3
3
1
4
9

1
1
2
2
3
3
3
0
2
0

0
1
2
1
1
2
1
2
3
3
3
3
5
3
3
5
4
6

16— 3
2— 3
7— 6
7— 4
1— 8
8— 8
7— 5
8— 9
0— 7
5— 12
4— 8
7— 14
6— 8
5— 8
2— 6
8— 10
7—11
7—15

6
4
4
3
3
4
2
3
3
3
2
2
1
1
1
9
1
1

Tg. Mureș — Chimia Rm. 
Vilcea, Dunărea C.S.U. 
Galați — F.C. Bihor, Ra
pid — C.S. Tîrgoviște, 
Corvinul — Steaua, F.C. 
Argeș — Jiul.

v i a r
Vulcan — Minerul Uri- 
cani 0—2 (5—4), C.F.R. 
Petroșani — Minerul Băr- 
băteni 1—2 (2—2), 
buzul Petroșani — 
rul Boița 4—2
Preparatorul Petrila 
Hid rom in Petroșani 
Parîngul Lonea — Măgura 
Pui 3—0 (neprezenlare); 
campionatul municipal 
(seniori) : Sănătatea Pe
troșani — Spitalul Petrila
2— 1, Minerul Dîlja — 
U.M. 0—2, I.C.P.M.C, — 
Utilajul Petroșani 0—7 ; 
campionatul municipal al 
juniorilor : Minerul 
băteni — Minerul 
șeni 1—4, Parîngul 
nea
3— 0, 
la — 
3—0.

Staicu BALOI

Auto- 
Minc- 
(1—1).

0—1,

a’l 
Băr- 
Paro- 

Lo- 
— Minerul Vulcan 
Preparatorul Petri- 

Minerul Aninoasa

Al treilea meci 
în deplasare...
C.S.M. SIBIU — 

ȘTIINȚA PETROȘANI 
21—6 (6—3). După evo
luția scorului s-ar pă
rea că studenții din 
Valea Jiului au cedat 
ușor în fața unei echi
pe întărite cu cîțiva 
foști băimăreni, 
cutii Udrea.și 
reanu. Dar adevărul nu 
e așa, chiar dacă eseu
rile primite s-au dato_ 
rat lipsei de experien
ță competițională în 
divizia A a unora din
tre jucătorii noștri. 
Scorul s-a deschis 
min. 10, în urma 
grămezi deschise, 
Becheș scapă 
4—0 și tot el transfor
mă 
ce 
l.p. 
in 
fundașul nostru nu 
beneficiat, în tot cursul 
meciului, decît de două 
lovituri, pe care Ie-a și 
transformat.

Cu toate eforturile 
lui Bucan sau Ion Flo
rentin, cei care înscriu 
sînt tot sibienii, după 
ce culeg din ofsaid un 
balon pe care arbitrul 
P. lonescu din Bucu
rești (în rest, corect), 
nu-1 „vede". Presingul 
dezlănțuit de rugbiștii 
din Valea Jiului se do
vedește a fi tardiv, mai 
ales că Amariei trans
formă pentru localnici 
de la 35 m și de 
linia de 50 in !

Deci, în cel de.al trei
lea meci susținut în 
deplasare, Știința ce
dează clar, în fața unui 
adversar pe care nu de 
puține ori l-a învins.

Ioan Dan BALAN, 
Ion FLORESCU

eunos-
Ungu-

în 
unei 
cînd 

singur :

: 6—0. Luca 
din handicap 
de la 30 m:
min. 33.

redu- 
prîn 
6—3 

Dealtfel, 
a

pe

c

i ț

1

HANDBAL, DIVIZIA ȘCOLARA. SERIA C

0 partidă viu disputată
în cadrul diviziei școlare de juniori, seria 

etapa a VI_a a programat la Petroșani meciul între 
C.S.Ș. Petroșani și C.S.Ș. Sighișoara, partidă înche
iată cu scorul de 24—21 (15—10). A fost un meci 
interesant, atractiv, viu disputat, în care juniorii 
antrenați de prof. Ion Polifronie au făcut dovada 
unei bune pregătiri tehnice și tactice. S-au remar
cat de la învingători Beldiman (10 puncte înscrise), 
Groza (6), Pîrvănescu (4), Pop (3) și Dani (1). Me
rită aprecieri și juniorii Silviu Popovici (un bun 
conducător de joc), Cristian Lupu (util în apărare) 
și portarul Jurj. După această etapă, echipa se afla 
pe locul IV, dovedind priceperea antrenorului și 
capacitatea de mobilizare a elevilor săi. Școala 
sportivă le creează în continuare bune condiții. Dar... 
E un necaz. Se procură foarte greu echipament și 
mingi (vechea problemă a viramentelor se pare că 
nu are nici o ieșire, dar nici înțelegere nu manifes
tă nimeni în magazinele de specialitate).

Bujor MIRCESCU

C,

i
i
E

i

s

1i
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Concepția novatoare
a președintelui României, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru instaurarea noii ordini

economice internaționale,
prezentată la lucrările 

Consiliului pentru comerț 
si dezvoltare

GENEVA 10 (Agerpres). 
La Geneva continuă lu
crările Consiliului pentru 
comerț și dezvoltare al 
UNCTAD privind evalua
rea situației economice și 
comerțului mondial, tn_ 
terdependența probleme
lor privind comerțul, fi- 
nanțarea dezvoltării și sis
temul monetar internațio
nal, precum și problema 
datorie: externe a țărilor 
în curs de dezvoltare.

Reprezentantul țării
noastre a prezentat con
cepția novatoare și activi
tatea neobosită ale șefului
statului român, președin
tele Nicolae Ceaușescu, 
pentru îmbunătățirea si
tuației economice interna
ționale, pentru 
rea noii ordini

instaura- 
economice

internaționale.
Evidențiind gravitatea 

problemei datoriei externe 
a țărilor în curs de dez
voltare reprezentantul

țării noastre a reafirmat 
propunerile României pri
vind anularea datoriei ță
rilor cele mai sărace, re
ducerea și eșalonarea da
toriei celorlalte țări în 
curs de dezvoltare, fără 
dobîndă sau cu dobînzi 
mici, pe o perioadă lungă. 
Ca o măsură intermediară, 
s-ar putea avea în vedere 
amînarea datoriei externe 
a tuturor țărilor în curs 
de dezvoltare pe o perioa
dă de 2—3 ani fără dobîn
dă sau cu dobîndă mică, 
urrnînd ca în continuare, 
să se ducă tratative între 
țările debitoare și cele 
creditoare pînă la găsirea 
soluțiilor adecvate. Vor
bitorul a subliniat, totoda
tă, cerința de a se adopta 
măsuri concrete în vede
rea favorizării creșterii ex
porturilor țărilor în curs 
de dezvoltare spre a se fa
cilita rambursarea dato
riei externe.

Inihciena viniei o;iciaie 
a primului ministru român 

în Iordania
AMMAN 10 (Agerpres). 

Corespondență de la loan 
Erhan — Luni s-au înche
iat la Amman convorbiri
le oficiale dintre tovarășul 
Constantin Dăscălescu. 
pnm-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste 
România, și Mudar Ba
dran, prim-ministru al Gu. 
vernului Regatului Hașe- 
mit al Iordaniei. Cu acest 
prilej au fosț abordate 
probleme bilaterale româ- 
no-iordaniene, îndeosebi 
pe plan economic. De ase
menea an fd«t examinate

unele probleme de strin
gentă actualitate ale vieții 
politice internaționale.

La încheierea convor
birilor, tovarășul Constan
tin Dăscălescu a adresat 
premierului iordanian, Mu
dar Badran, invitația de 
a face o vizită oficială în 
Republica Socialistă Româ
nia. Invitația a fost ac
ceptată cu plăcere.

în continuare, au fost 
semnate documentele con
venite cu prilejul vizitei 
primului ministru al gu
vernului român.

Doua Sute de aciviști 
vor ocupa cîte o poartă 
a cazărmii, 50 000 vor 
îi jura întreaga zonă, 
care cu cele 1,5 milioane 
metri pătrați, este mare 
cit i0< de terenuri de 
fotbal. Un lanț de tele
foane de alarmă se va 
întinde de la Mannheim 
pînă la Marea Nordului, 
iar Comi’etul Împotri
va tr-nsportului • de 
bombe din Bremen va 
„observa, saiuta și blo
ca* toate transporturile 
de muniții pe apă și pe 
uscat.

Orașul Nordennam. de 
37 de -ini principalul loc 
de descărcare în Europa 
a munițiilor americane, 
este amenința’ cu starea 
de asediu. Pentru pe
rioada 13—15 octombrie, 
grupu* de pacifiști in
tenționează ce preludiu 
la o săptămină de ac
țiune a n vel federal, să 
blocnez». total portul din 
Nordenham în același 
timp, pe malul celălalt 

Weserului, cazarma 
am ncană „Cai .-Schurz" 
d n Bremerhaven.

Un grup intitulat „răz
boi—războiului I", din 
Hanovra, nu mai vrea •& 
stea ct brate'e ner’io’s

„Koi șiam
te cind rachetele și 
bombele trec pe teritoriul 
nostru. Inițiativa „Sem
nalul roșii" din Stuttgart, 
arată pe afiș baricade 
în flăcări, iar Gisbert 
Mi'z . din Bremen, a- 
firmă : „Tendința mo
mentului este spre rezis
tență practică".

Partea militantă a 
mișcării pentru pace do

Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceausescu• *

și tovarășul Arvo Aalto
HELSINKI 10 (Ager

pres). Delegația Partidu
lui Comunist Român, con
dusă de tovarășul Ilie 
Verdeț, membru al Comi
tetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
care se află în vizită în 
Finlanda, la invitația Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist Finlandez, 
a avut convorbiri cu tova
rășii Arvo Aalto, secretar 
general al Comitetului 
Central al P.C.F., Eero 
Tuominen șl Olav Pojko- 
lainen, secretar al C.C. al 
P.C.F.

Cu acest prilej, din par
tea tovarășului Nicolae

Ceaușescu, secretar gene- 
ral al Partidului Comunist 
Român, s-a transmis con
ducerii Partidului Comunist 
Finlandez, tovarășului Ar. 
vo Aalto, secretar general 
al C.C. al P.C.F., un cor
dial salut, urări de sănă
tate șl succese în întreaga 
activitate.

Exprimînd mulțumiri 
pentru mesaj. tovarășul 
Arvo Aalto a rugat să se 
transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu căldu
roase urări de sănătate șt 
fericire personală, iar po
porului român noi succe. 
se în edificarea noii so
cietăți.

Lucrările reuniunii regionale centru 
Asia de Vest consacrată pregătirii 
Anului International al Tineretului

— Cuvîntul tovarășului Nicu Ceaușescu —
BAGDAD 10 (Agerpres). 

La 9 octombrie s-au des
chis, la Bagdad, lucrările 
reuniunii regionale pentru 
Asia de Vest, consacrată 
pregătirii Anului Interna
țional al Tineretului (AIT), 
acțiune organizată de Co
misia economică a O.N.U 
pentru Asia de Vest 
(ECWA) și de Centrul 
O.N.U. pentru dezvoltare 
soc.ală și probleme uma
nitare. Aceasta este reu
niunea finală din seria ce
lor cinci întîlniri regionale 
convocate de O.N.U. pen
tru pregătirea și marcarea 
corespunzătoare a Anului 
International al Tinerelu
lui.

în ședința inaugurală a 
luat cuvîntul tovarășul 
Nicu Ceaușescu, secretar 
al C.C. al U.T.C., președin
tele Comitetului Consul
tativ al O.N.U. pentru A- 
nul Internațional al Tine
retului, care a transmis 
participanților un călduros 
salut și urări de succes in 
lucrările reuniunii.

Vorbitorul a evidențiat 
recunoașterea la nivel 
mondial a semnificației și 
importanței participării

tinerei generații la efor
turile de instaurare a unor 
relații noi, de egalitate în 
drepturi, de respect și în
credere între națiuni, a 
unei atmosfere de deplină 
securitate și cooperare.

A fost sublimată nece
sitatea ca, la cea de_a tre
ia sesiune a Comitetului 
Consultativ AIT, din anul 
viitor, să se găsească so
luții general acceptabile 
la propunerile formulate 
cu privire la elaborarea 
unui instrument interna
țional un tar, atotcuprin
zător, referitor la dreptu
rile și responsabilitățile 
tineretului — convocarea, 
sub auspiciile Națiunilor 
Unite, a unei conferințe 
mondiale privind tinere
tul ; crearea unui orga
nism al O.N.U. pentru pro
blemele tineretului, care 
ar urma să reunească pre
ocupările diferitelor orga
nisme și instituții din sis
temul O.N.U. ; înființarea 
unui Centru internațional 
de documentare și cerce
tare în domeniul tineretu. 
lui, punind în valoare in
frastructurile deja exis
tente.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Micul lord ; U_ 
nirea : Fata care vinde 
flori.

LONEA : Insula Hor- 
tiția.

ANINOASA : Agonia, 
I—II.

VULCAN — Luceafă
rul : Vlad Țepeș, I—II.

LUPEN — Cultural: 
Cafe expres.

URICANI : Combina
ția.

TV.
11,00 Telex.
11,05 Dublura, (color), E- 

pisodul 3.
11,50 Soliști ai teatrelor 

lirice.

12.20 Memoria documen
telor.

12.35 Desene animate. 
Povestiri din Pădu
rea Verde.

16,00 Telex.
16,05 125 ani de la înfi

ințarea Asociației 
generale a lucrăto
rilor tipografi.

16.20 Clubul tineretului. 
17,00 Publicitate.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal. (par

țial color)
20.20 Actualitatea în eco

nomie.
20.35 Videotecă Interna

țională. (color)
21,05 Munca — izvor al 

bunăstării.
21.20 Teatru TV. Intîm- 

plări dintr-o vară 
frumoasă. Premie
ră pe țară.

22,30 Telejurnal. (par
țial color)

CENTRUL DE CERCETĂRI 
PENTRU SECURITATE MlNitRÂ 

PE1ROȘANI
anunță concurs pentru 
ocuparea unui post de

■ cercetător științific principal gr. III

Pentru înscriere, candidații se vor prezen
ta la compartimentul personal din C.C.S.M. 
Petroșani. Actele prevăzute în „Statutul pentru 
organizarea activității și promovarea persona
lului de cercetare'4 se depun în termen de 30 
zile de la data publicării.

Informații suplimentare la telefon 41621, 
int. 154.

Mica puolicitaîe

prea mult"
ropa — înarmarea și do
tarea trupelor NATO : 
tancuri, rachete și, pro- 
babi' curînd, rachete de 
croazieră.

La debarcaderul firme, 
comerciale maritime
Midgard, din Norden
ham — singurul port par
ticular din R.F.G. — sînt 
descărcate anual sub 
strictă supraveghere a-

Din presa străina
(„DER SPIEGEL")

rește să facă din Bre
merhaven (Nordenham) 
prme.palm țel al ..ctiuni- 
lor sale de toamnă. „In 
treaga zonă — afirmă un 
afiș a. pai t.cipanților la 
marșul pentru pace 
este st „oătută de pre
gătiri de răzooi".

între. 'evăr la Bre
merhaven — s-J ul co
mandamentului pentru 
tran>poi’url maritime 
i vittate a. S.U.A. — se 
desfăș' at ă dc peste 30 
de in — na. mult deci: 
n -~c?re al* 'oc d n En-

mericană 90 000 tone 
mumți 'U mare putere 
explozivă, iar apoi trans
portate, pc c lie fluviale 
inte nt și în trenuri dc 
mai fă, spre depoziteb 
militare din interiorul
țării.

Observatorii dm partea 
grupărilor pentru pace 
cred că pe lîngă muni
ție convențională se 
descarcă și focoase ato
mice și . substanțe chi 
mice de luptă.

Iimp .ie do. ani au 
observa membrii Corn*.

tetului din Weserul de 
jos" transporturile mi
litare dinspre și spre 
Nordenham. Ei -au in- 
rebat pe muncitori, s-au 

înarmat cu aparate de 
fotografiat și au ascul
tat, noaptea, scîrțîitul și
nelor

Cunoștințele adunate 
despre înarmările d.n 
port, ascunse sub ziduri 
înalte de cițiva metri 
n_au făcut decît să-i ho
tărască și mai mult pe 
adversarii înarmărilor

„Știm prea mult — 
spune pensionara Ruth 
de Buhr d n Nordenham 
— pentru a putea să tă
cem în continuare".

De aceea ia mijlocul 
lui octombrie. în zona 
Weserulu de jos urmea
ză să fie întreruptă pen
tru scurt timp mișcarea 
cotidiană a unei plăc 
turnante militare. Iar a 
est act „nu mai este 

doar s.mbolic. ci serios" 
Adversarii supraînarmă- 
riL.- văd în rezistența 
practică împotriva in
frastructurii militare a- 
;a :um se arata in teze 
ie lor o posibilitate de 
opoziție real? fața de 
planur le de război.

(AGERPRES)

VÎND Dacia-1300. Lu- 
peni, telefon 225 (după o- 
ra 15). (1137)

VÎND mobilier și d ver
se obiecte de uz casnic și 
închiriez casă cu 4 came
re și dependințe Lupem, 
strada T. Vladimirescu nr. 
58. Informații între orele 
13—15. (1141)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă pe numele Gîrlea 
Delia, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (1146)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe 
numele Pentek Edith, eli- 
berată de Institutul de mi
ne Petroșani. O declar 
nulă. (1143)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr 
1468, eliberată de Institu

tul de mine Petroșarii. O 
declar nulă. (1144)

PIERDUT legitimație bl- 
bhoteca (periodice) nr. 
4086, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (1145)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Cerlincă Ecaterina 
și Berariu Marinela, eli
berate de Institutul de 
mine Petroșan.. Le decla
răm nule. (1142)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Hodivoia- 
nu Liviu, eliberat de Ins
titutul dc mine Petroșani, 
îl declar nul. (1139)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Ardelean 
Marcel, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani, 
îl declar nul. (1138)

ANUNțUKl DE FAMILIE

TOVĂRĂȘII de muncă din redacția ziarului 
„Steagul roșu- și tipografie sînt alături de colegul lor 
Tiberiu Spătaru și familia greu încercată prin pier
derea aceluia care a fost un bun tată, socru și bunic.

SPATARU VASILE
Cele mai sincere condoleanțe.

FAMILIA dr. Vasilca mulțumește rudelor, prie
tenilor, vecinilor și tuturor celor care au fost alături 
de e: la greaua pierdere a scumpei lor mame 

MANEA MARIA 
din Lupeni.

Amintirea ei va rămîne veșnic vie în inimile 
noastre. (1140)
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