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În spiritul ciivîntării tovarășului Nicolae Ceaușescu

la Consfătuirea de lucru la C.C. al P.C.R
r

Măsuri ferme pentru realizarea integrală 
a saremilor de plan, a angajamentelor asumate 
în cinstea Congresului al XIII-lea și pregătirea 

a producției anului 1985temeinică
Ieri, au avut loc în 

localitățile municipiului 
plenare dc activ ale co
mitetelor orășenești 
comunale de partid con
sacrate dezbaterii acti
vității desfășurate de or
ganele și organizațiile de 
partid, de consiliile po
pulare, pentru realiza
rea planului în indus
trie, agricultură, investi
ții și la export, măsuri
le ce trebuie întreprin
se pentru asigurarea re
cuperării restanțelor, 
realizarea ritmică și la 
toți indicatorii a sarcini
lor de plan și a angaja
mentelor asumate în cins
tea celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului, 
pentru pregătirea te
meinică a producției a- 
nului 1985. Au fost dez
bătute măsurile organi
zatorice și poltice ce se 
impun în continuare

Și

pentru pregătirea și des
fășurarea în bune con- 
dițiuni a adunărilor și 
conferințelor de dări de 
seamă și alegeri în orga
nizațiile de partid.

La lucrările plenarelor 
au participat membrii și

Plenare cu activele 
comitetelor orășenești 
și comunale de partid
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In dezoatere

Amplă mobilizare pentru 
energetice abazei

dezvoltarea
(ării
cerințe. Directivele Con
gresului al XIII-lea pre
văd și pentru cincinalul 
viitor și în perspectivă, 
ca o sarcină prioritară, 
dezvoltarea bazei de ma
terii prime și de ener
gie în vederea asigură
rii independenței ener
getice a țării. O dezvol
tare fundamentată de a- 
plicarea pe o scară lar
gă a metodelor moderne 
de exploatare și de ma
re productivitate. La a- 
ceste deziderate, noi mi
nerii am răspuns și 
vom răspunde cu înaltă 
conștiință patriotică. Da
că în primii trei ani ai 
actualului cincinal ne-am 
confruntat și cu o seamă 
de greutăți ce privev. 
organizarea și conduces 
rea producției, ordinea 
și disciplina, greutăți

Ing. Ilarie BORA, 
șeful sectorului IV 

I.M. Petrila

40 
re- 

1944 
peri- 
Con- 
peri-

bile obținute în cei 
de ani de la victoria 
voluției din august 
și cu deosebire în 
oada inaugurată de 
greșul al IX-lea, 
oadă puternic marcată 
de spiritul creator și clar
viziunea conducătoru
lui încercat al partidu
lui și statului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
conducător a cărui am
prentă și contribuție se 
regăsesc în acest docu
ment programatic ce 
prefigurează dimensiu
nile viitoare ale patriei.

Sarcini de mare 
pundere revin din 
iectul de Directive, 
nerilor, pentru a asigura 
economiei naționale can
tități sporite de cărbu
ne. La îndemnurile și 
orientările secretarului 
general al partidului și 
colectivul ce îl conduc, 
cu sprijinul organizației 
de partid, a răspuns prin 
fapte de muncă acestor

Publicarea proiectului 
de Directive ale Con
gresului al XIII-lea al 
P.C.R., într-un moment 
de puternică emulație 
creatoare a vieții noas
tre politice și economi- 
co-sociale cînd întregu
lui popor îi stăruie viu 
în conștiință celebrarea 
a 40 de ani de viață li
beră și demnă, acest do
cument programatic de 
excepțională însemnă
tate pentru înaintarea 
fermă, neabătută a Româ
niei pe drumul socia
lismului și comunismu
lui a fost primit cu pro
fundă mîndrie, cu anga
jare plenară de comu
niști, de întregul colec
tiv al sectorului IV dc 
la I.M. Petrila, conșticnți 
că și de munca noastră 
depinde înfăptuirea o- 
rientărilor ce le va apro
ba înaltul Forum al co
muniștilor.

Directivele înfățișea
ză rezultatele remarca-

răs- 
pro- 
mi-

ca-

alDezbaterile din cadrul 
plenarelor, la care au 
luat parte un mare nu
măr de participanți din 
rîndul celor prezenți, au 
exprimat înalta prețuire 
pe care comuniștii, toți 
oamenii muncii din loca
litățile Văii Jiului o a- 
coi'dă strălucitei contri
buții a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la e- 
laborarea și înfăptuirea 
politicii partidului și sta
tului, și-au exprimat 
profunda satisfacție fa
ță de propunerea reale
gerii sale, la cel dc-al 
XIII-lea Congres al parti
dului, în funcția supre
mă de secretar general, 
garanție sigură a înain
tării patriei noastre pe 
calea socialismului și co
munismului.

(Continuare în pag. a 2-a) I
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I.F.A. Vîscoza Lupeni
In pag. a 3-a

INDIVID

Aveam nevoie de ța- 
mea“.

Meserie făcută cu is
cusință și conștiință 
muncitorească.

colectivitate

1225 tone

■ Prețuire muncii.
■ Oameni și... oameni — 

la rubrica „Atitudini**.

membrii supleanți ai 
mitetelor orășenești 
comunale de partid, 
cretarii și secretarii 
juneți ai comitetelor 
partid din unitățile 
nomice, activele 
partid, de sindicat 
U.T.C., conducători 
unităților economice.

co
și 

se- 
ad- 
de 

eco-
dc
Și
ai

(Continuare io pas a Z-a

La sectorul IV al minei Livezeni

RECUPERAREA RESTANTELOR
cuvintul de ordine al comuniștilor

co
de

Minerii Paroșeniului 
mențin în continuare 
fruntea întrecerii.

După cum ne-a infor
mat ing. Maria Rujoi, șe
ful compartimentului pla
nificare, din subteranele 
acestei mine, în ziua de 
11 septembrie a.c., s-a 
extras suplimentar sarci
nilor de plan peste 200 to
ne de cărbune, acumulînd 
în acest fel, de la începu
tul acestei luni, un plus 
de 1225 tone de cărbune.

In bbținerea acestui 
succes un aport deosebit 
au colectivele sectorului I 
— plus 633 tone, sectorului 
II — plus 1023 tone .și sec
torului IV — plus 109 tone.

Cele mai mari cantități 
de cărbune s-au extras 
din abatajele frontale con

duse de minerii Gavrilă 
Mesaroș, Nicolae Andrașic 
și Constantin Ciobănoiu.

Gh. SPINU

Noile capacități asigură 
a producției zilnice cu

De o importanță primordială pentru producția 
viitoare a minei Livezeni, în perspectiva imediată 
a sporirii sarcinilor zilnice la producția fizică, este 
intrarea in funcțiune a noilor capacități din panoul 
3—4. Acestea vor asigura, prin preliminar, o creș
tere a producției fizice de peste 700 de tone pe zi. 
Despre stadiul lucrărilor de pregătire a acestui pa
nou, care trebuia să intre in funcțiune Ia 1 sep
tembrie, am discutat, zilele trecute la I.M. Live
zeni, cu ing. Emil Fulea și maistrul electromecanic 
loan Stelescu, secretarul organizației de partid 
din sector.

Aflăm că săparea și 
susținerea galeriilor și a- 
batajclor în care voi’ intra 
cele două complexe me
canizate a fost întîrziată 
cu 15—20 zile. Numai du
pă data de 15 septembrie 
se va contura panoul 3. 
Norma], ne-am interesat 
de cauzele care au condus 
la această rămînerc în 
urmă. Ne răspunde, pen-

tiu început, inginerul E- 
mil Fulea, din partea con
ducerii sectorului.

— Intîrzierea punerii în 
funcțiune a panoului a 
fost generată de unele 
condiții vitrege de tecto
nică. Mai concret, au in
tervenit zone cu presiuni 
mari, unde au fost ncce-

o creștere
700 tone

sare un volum mai mare 
de muncă, rearmări, sus
țineri suplimentare. Am 
avut dese defecte electro
mecanice, la care s-a a- 
dăugat și slaba aprovizio
nare a locurilor de mun
că.

— La partea electrome
canică, intervine maistrul 
loan Stelescu, ducem lip
să de efectiv. Muncitorii 
nou încadrați se obișnuiesc 
mai greu cu complexitatea 
lucrărilor ce le avem de 
executat. Sectorul e, rela
tiv, un sector nou. 
lectivul a început 
omogenizeze, dar 
cerea sectorului, 
zația de partid, 
niștii mai au de 
mai ales în ceea
veste plasarea pe schim
buri, pentru asigurarea cu

Mircea BUJORESCU

Cu vie însuflețire, 
muniștii 
bază nr. 
mică de 
rea de fire artificiale „Vîs- 
coz.a“ din Lupeni au dez
bătut, în adunarea gene
rală de dare 
de seamă și 
alegeri, docu
mentele pro
gramatice ale 
proiectului 

de Directi
ve ale celui 
de-al XIII-lea 
partidului, 
entuziasmul și deplina a- 
deziune față de Hotă- 
rîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. privind realegerea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția su
premă de secretar gene
ral al partidului.

Intr-o atmosferă de e- 
xigență și responsabilita
te, comuniștii au făcut bi
lanțul propriei lor activi
tăți relevînd atît prin da
rea de seamă cît și, mai 
ales, prin intervenții prin
cipiale aspecte pozitive și

organizației
1 preparație chi
la Intreprinde-

negative care au predomi
nat în munca lor.

Au fost evidențiate îm
plinirile colectivului de 
oameni ai muncii de la 
instalația de 
chimică, dar

Adunări generale de 
dări de seamă și alegeri 

în organizațiile de 
partid

Congres al 
expriinîndu-și

preparație 
cu aceeași e- 
xigență au 
fost analizate 
și lipsurițp ce 
au umbrit 
activitatea bi
roului, a co

muniștilor.
Astfel, dacă 

pe primele 7 luni ale a- 
nului, secția raportează 
uneia împliniri, la mulți 
dintre indicatorii de bază 
ai planului, restanțele a- 

e- 
de

cumulate diminuează 
forturile întreprinse 
comuniștii organizației. In
tervențiile făcute de co
muniști au scos în eviden
tă principalele direcții de 
acțiune pe care întregul 
colectiv al secției trebuie 
să le urmeze în scopul re-

Gh. CHIRVASA

(Continuare in pag. a 2-a)

Ore fierbinți 
pe magistralele feroviare

Co
să se 
condu- 

organi- 
comu- 
lucru, 

ce pri-

De la Petroșani 
Pui, de la Livezeni 
Bărbuleni, pe

(Continuare in pag. a 2-a?

Cu bune 
rod al muncii 
te ireproșabil 

, a debutat 
ptembrie brigada con- 
tsă de Ion Nichițelea 

din sectorul III al mi
nei Uricani. In imagine, 
schimbul condus de 
Dumitru Bereș (al doi
lea din dreapta).

rezultate, 
organiza
ta abata- 
îrj luna

Foto: T. ALEXANDRU

la 
la 

magistra
lele feroviare au început 
recent ample lucrări 
pentru dublarea liniilor 
de cale ferată. Un im
portant volum de lucrări 
dc construcții și monta

je ce depășește un mi
liard de lei. a fost încre
dințat unor constructori 
de elită, care vin direct 
de pe fostul șantier Ca
nal Dunăre — Marca 
Neagră, cu o bogată ex
periență în materie de 
lucrări de artă. I-am cu
noscut deunăzi, la locu
rile lor de muncă. Cea 
mai tînără antrepriză 
de construcții din Valea 
Jiului — Antrepriza 
construcții căi ferate 
A.C.C.F. București 
mai află în stadiul 
organizare de

necesar. Nucleul de ba
ză îl constituie cons
tructori vestiți, cum este 
ing. Ionel Nan, directo
rul Antreprizei Petro
șani a C.C.F., veteran

de 
a 

se 
de

șantier. 
Este compusă din patru 
brigăzi complexe 
deocamdată, au un efec
tiv mediu de circa 
de oameni, dar va ajun
ge la peste 1000 cît este

care,

600

-JUUJ Ci .J

care și-a început activi
tatea pe șantierul hidro
centralei Porțile de Fier I, 
a contribuit la executarea ) 
pretențioaselor lucrări de l 
artă de pe tronsonul dec 
drum Drobeta Turnu ) 
Severin — Orșova, la e- ) 
lectrificarea a sute del 
kilometri de cale fera- J 
tă Vintilă Bogdan,) 
Mircea Cristea, Gavril i 
Mantii, Constantin Leo- ? 
veanu, Gheorghe Mihai,) 
Petre
Ember, Paul Cijacovschil 
sînt, de asemenea, doar / 
cîteva din vestitele nume) 
de constructori care și-au î 
legat pe viață destinele ? 
de modernizarea trans-) 
portului feroviar și ru-1 
tier din țară. |

Viorel STRAUȚ)

— - •

Clinei, Victor 1

(Continuare in pag. a 2-a) |
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„Ziua pompierilor^
(Urmare din pag. I)

A

In slujba patriei, 
a poporului

care

La 13 septembrie, întregul popor sărbătorește 
„Ziua pompierilor" din țara noastră, cinstind în a- 
cest fel jertfa de singe a detașamentelor de pompi
eri conduse dc căpitanul Pavel Zăgănescu, 
acum 136 de ani în Delul Spirii se ridicau împo
triva invaziei turcești pentru apărarea pămîntului 
sfînt al patriei.

In acest an, jubiliar, sărbătorirea „Zilei pompi
erilor" are loc în climatul politic de inare eferves- 

i cență, în care întregul popor întâmpină cu entuzi
asm cel de-al XIII-lea Congres al partidului.

Manifestîndu-și totala adeziune față de politi- 
; ca internă și externă a partidului și statului nos- 

tru, față de Hotărîrea C.C. al P.C.R. privind reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția su
premă de secretar general al partidului, acționînd 
cu (dăruire și abnegație pentru transpunerea în via- 
ță ,a hotărîrilor de partid, militarii companiei de 
pompieri Petroșani, împreună cu formațiile civile 
dș, .pompieri din Valea Jiului raportează în această 
zi de .bilanț că și-au făcut cu cinste datoria de apă- 
răto.rț neobosiți și vigilenți ai vieții și bunurilor oa
menilor muncii, numărul incendiilor și pagubelor 
scăjzjțid cu mult față de anul trecut.

Acțiunile instructiv-educative de prevenire a 
incendiilor, mobilizarea opiniei publice în acest sens, 
și-au spus mai hotărît cuvîntul, formațiile de pom
pieri de la întreprinderile miniere Lonca, Pctrila, 
Aninoasa, Lupeni, Uricani, Vulcan, Livezeni și Dil- 
ja( cele de la I.U.M.P., U.E. Paroșeni, Fabrica de 
mobilă Petrila și secția de profil din Livezeni, ale 
consiliilor populare, înregistrind rezultate deosebitie 
în acest sens. Dispunînd de un real sprijin din par
tea factorilor de conducere din municipiu, avînd o 
dotare tehnică bună, militarii pompieri și formați
ile civile din Valea Jiului au acțioriat consecvent 
pentru ridicarea capacității de intervenție, lmbună- 
tațindu-și necontenit pregătirea de luptă și poli
tică, dînd noi parametri calitativi tuturor interven
țiilor, lucru ee a dus la obținerea pentru a 16-a oa
ră a titlului de subunitate de frunte prin ocuparea 
locului I la concursul pompierilor militari din a- 
eest an. Astăzi, la sărbătorirea „Zilei pompierilor", 
cel .mai înalt omagiu pe care .pompierii și civilii 

: din, municipiul nostru îl aduc partidului și statului, 
în cinstea marelui eveniment politic din acest an — 
Congresul al XIII-lea al partidului — este anga
jamentul ferm de a munci cu toată dragostea și 
energia pentru îndeplinirea sareiniloi; <e le revin 
în înfăptuirea nobilei lor misiuni.

3
ș
i
i

riutonier adjutant
Ioan JI'l'EA, secretar O.B. Pompieri

(Urmare din pag. 1)

personal calificat. Am 
trimis oameni la cursuri 
tie calificare pentru peri
oada următoare.

Acestea sînt explicați
ile interlocutorilor noștri. 
Judecind „la rece*', întârzi
erea față de graficul pu
nerii în funcțiune a Capa
cităților din panoul 3—4 
nu e îngrijorător de ma
re. Sectorul IV, care este 
axat, în exclusivitate, pe 
pregătiri se află, cu pro
ducția de cărbune, „la 
plan". De la începutul a- 
nului, colectivul sectoru

lui a extras, peste sarcini
le planificate, o produc
ție de peste 6000 tone de 
cărbune, în condițiile de
pășirii productivității mun
cii cu* 400 kg pe post. A- 
ceste realizări s-au datorat, 
mai ales în ultima, peri
oadă, introducerii 
tor, ca nou 
a sistemului de 
port mecanizat cu 
Monoraiul a ajutat subs
tanțial la relizarea sarci

nilor și, implicit; la de

în see- 
t a t e, 

trans- 
monorai.

re ne-au împiedicat să 
realizăm în totalitate sar
cinile de plan, în acest 
an prin măsurile tehnico- 
organizatorice luate, prin 
creșterea răspunderii fie
cărui component 
lectivului nostru 
soarta producției, 
mele 8 luni am 
un plus de 20 000 
de cărbune peste 
deri, în condiții de efici
ență economică sporită. 
Aceste rezultate le-am ob
ținut și pe seama aplică
rii unei tehnologii moder
ne de exploatare, astfel 
că 90 la sută din produc
ția extrasă o realizăm 
prin metoda tavanului ar- 
rificial de rezistență care 
ne asigură producții și 
productivități superioare.

Conștienți că sarcinile 
de plan cresc în trimes-

trul IV, hotărîrea comu
niștilor în cadrul adună- ■ 
rilor de dări de seamă și- 
alegeri a fost să adăugăm 
pînă la Congresul al XIII- 
lea al partidului, încă 4000 
de tone de cărbune la 
plusul actual și să ne rea-

cest an) Gavrilă Jurcan, 
Mihai Ignat, Gheorghe To
ma, Gheorghe Brînzan, pe 
oamenii lui Francisc Ko
vacs, o brigadă de elită 
în lucrări de de pregătiri, 
pe cadrele tehnico-ingi- 
nerești, cum sînt loan

al co-
pentru 

în pri- 
obținut 

de tone
preve-

Masuri
(Urmare din pag. 1)

In spiritul indicațiilor 
și sarcinilor trasate de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta Consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R., 
mai ales în ceea ce pri
vește realizarea progra
mului în domeniul energi
ei și de materii prime, 
plenarele au evidențiat 
rezultatele obținute de la 
începutul anului, dovada 
angajării ferme a majori
tății colectivelor de mun
că pentru întîmpinarea 
Congresului al XIII-lea al 
partidului, cu realizări deo
sebite în întreaga activi
tate productivă. Abor- 
dînd realizările de pînă a- 
cum, precum și sarcinile 
ce revin unităților în cele 
4 luni care au mai rămas 
pînă la sfirșitul anului 
în spiritul exigențelor 
formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la re-:

.■C

Noile capacități
in perioada trecută din 
na septembrie, mina 
vezeni înregisti'ează

pășirea productivității 
muncii, prinlr-o mai bu
nă aprovizionare a locuri
lor de muncă și ușurarea 
efortului fizic al minerilor. 
Intrarea în funcțiune a 
panoului 3—4 — certitu
dine a menținerii de a- 
eum încolo la nivelul sar
cinilor de plan — este ro
dul muncii minerilor din 
brigăzile conduse de Je- 
nică Secrieru (panoul 3) 
și Aurelian Pipan (pano
ul 4), a schimburilor con
duse de Alexandru Olaru, 
Nicolae Groza, Alexandru 
Cîmpeanu, Constantin 
toagă, Iulian lonescu 
Ioan Petrovici.

In cîteva zile este 
văzută finalizarea 
lui 3- 
torului IV este 
după cum ne-au 
interlocutorii noștri, 
respecte termenul de 
septembrie. ,Un termen 
care este, cu atît mai ne
cesar de respectat cu cît,

hi-
Li- 
un 

minus la producția fizică 
de cărbune de 
tone. Intrarea 
a capacităților' 
3—4 trebuie 
creșterea producției 
n

peste 2600 
„pe plan“ 
din panoul 

s ' .sa asigure

700 tone de eăr-

Bo-
Și

pi’e- 
panou- 

■4 și colectivul see- 
hotărît, 
asigurat

sa
20

Amplă mobilizare
lizăm înainte de termen 
sarcinile pe întregul an. 
Cînd afirm aceasta, mă 
bazez pe ce s-au angajat 
comuniștii, pe minerii 
destoinici, pe brigăzile cu 
pondere în producția sec
torului, ca cele 
de Ștefan Alba (cu 
plus de 
perioada 
cincinal, 
de tone

conduse 
un 

100 0000 tone pe 
scursă din acest 
din care 25 000 
de cărbune în a-

ferme
eenta Consfătuire 
cru, sub semnul 
zator și angajant

Bodelonsz, Vasile 
za, Victor Brînzan, 
tru Bretoiu, Lazăr 
Bcla Minik, Vasile 
du, pe întregul 

Analizîndu-se 
tățile, condițiile 
tarea tehnică 
dispunem și 
îndeosebi pe 
oamenilor dc 
spor, sîntem 
recuperăm în

Butu- 
Dumi- 

Alecsa, 
Blin-

colectiv. 
posibili-

< reate, do- 
de care 
bizuindu-ne 
capacitatea 

a munci cu 
hotărîți să 
acest an și

în 1985 minusul cumulat 
în perioada 1981—1983 și 
să încheiem cu plus sar
cinile pe întregul cincinal, 
pregătind totodată capa
citățile de producție pen
tru a ne realiza obligați
ile ce ne revin din Direc
tive pentru viitorul cin
cinal.

Vedem în aceasta o o- 
bligație și o mîndrie pa
triotică a noastră, a mine
rilor, față de hotărârile ce 
vor fi adoptate de Con
gresul al XIII-lea al par
tidului, iar totodată prin 
aceasta ne exprimăm a- 
deziunea totală la voința 
nestrămutată întregului 
partid și popor; ca tovară
șul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales în înalta func
ție de secretar general — 
garantul sigur al ascensi
unii țării și poporului nos
tru pe noi trepte de pro
gres și civilizație.

Recuperarea restanțelor
de lu- 
mobili- 
pe ca- 

re-1 imprimă întregii dez
voltări eeonomico-socia- 
le a patriei, Directive
le celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului, ma
terialele prezentate, pre
cum și participant!) la dis
cuții au analizat cu res
ponsabilitate măsurile ce 
trebuie întreprinse de or
ganele și organizațiile de 
partid, de conducerile 
colective pentru îndepli
nirea integrală a planului 
pe acest an, amplificarea 
eforturilor 
sarea activității 
live în toate 
sectoarele, 
restanțelor și 
temeinică a 
nului viitor.

In cadrul plenarelor s-au 
prezentat de asemenea mă
surile organizatorice și po
litice ce se impun îh con
tinuare pentru pregătirea 
și desfășurarea în condi- 
’ i < ptime . , dur arilor si
conferințelor pentru dări 
de seamă și alegeri în or
ganizațiile de patid.

zil-

■ FRUCTE DE PĂDU
RE. Ea centru) de colec-

r

I
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Itare a fructelor de pădu

re Uricani — Valea de
I Brazi, au fost adunate pî- 
| nă în prezent peste 4000 
I........................
j. cepe recoltarea 
H...... .... ......

kg de afine și 2500 kg de 
zmeură. In curlnd va în- 

i afinelor 
j roșii și măcieșelor. După 

cum ne-au informat to- 
| varășele Ana și Jenica Mi- 

titelu, dc la acest centru

(Urmare din pagina 1)

pentru redre- 
produc- 

unitățile și 
recuperarea 

pregătirea 
producției a-

Formația civilă de 
pompieri de la I.U.M. 
Petroșani este una din 
cele mai bune din Va
lea Jiului. In imagine, 
o acțiuiie-exercițiu. 
condusă de locțiitorul 
șefului de formație Va
lentin Vică, avindu-i 
în activitate pe Vasile 
Munteanu — servant 1, 
V iorci J.ungu — ser
vant 2 și șoferul Do
rică Eibu.

Foto: Al. TĂTAR

bune, creștere care sa 
conducă hy redresarea si
tuației, pentru ca l.M. Li
vezeni sa se mențină pe 
locul de frunte pe care 
s-a situat în întrecerea so
cialistă, desfășurată 
tre unitățile din 
tria extractivă și 
tîmpine Congresul 
lea ăl partidului 
zultate pe măsura 
ilor create, a puterii de 
mobilizare a colectivului.

în- 
indus- 

să în- 
al XIII- 
cu re- 
condiți-

de recoltare, sarcinile de 
plan la export au fost nu 
numai realizate, ‘ ei si de
pășite. (V.S.)

■ COMERCIALA. Du
pă cum ne informează E- 
lena Sortan, sel'a unității 
nr. 351 ' '
ța" din 
sa, lună 
cepului 
bună servire, și-a îndepli
nit și depășit sarcinile de 
plan. După 8 luni, valoa
rea produselor desfăcute 
este cu 70 000 lei mai 
mare decît prevederile 
planificate. acest fru-

„Garofi- 
Aninoa-

cofelăria
comuna
de lună, de la în- 
anului, printr-o

dresării activității de pro
ducție, capitol unde mun
ca organizației de baza 
trebuie să crească substan
tial in eficiență. Vorbi
tori ca Ion Bojincă, Nieo- 
lae Mateeseu, Eleonora 
Olăreț, Nicolae Strinu au 
făcut o analiză exigentă, 
a activității desfășurate 
de biroul organizației, de 
toți comuniștii, arălînd 
principalele cauze care au 
stat la baza neîmpliniri- 
lor semnalate. Totodată 
s-a evidențiat necesitatea 
găsirii grabnice a unor so
luții tehnice, capabile să 
ducă la îmbunătățirea ac
tivității dc producție, ca
drelor tehnice de specia
litate revenindu-le în acest 
sens sarcini directe. Elena 
l’intca, Doina Petrul, Tra
ian Pop, Elisabeta Czer- 
va, Tiberiu Farcaș, cu ma
ximă intransigentă au a-

rătat minusurile organiza
ției de bază în ceea ee 
privește desfășurarea
muncii politico-educative, 

menținerea unei stări de 
disciplină corespunzătoare 
care să ducă implicit la 
creșterea cantității și ca
lității producției. Proptf- 
ncrile formulate, vizînd 
.îmbunătățirea activității 
dc producție, a stării de 
disciplină, a calității mun
cii, a educației oamenilor 
muncii *în scopul mobili
zării exemplare la înde
plinirea sarcinilor de plan, 
trebuie să constituie pen
tru noul birou ales di
recțiile prioritare în care 
trebuie să militeze și să 
acționeze, în așa fel, îneît 
în întîmpinarea marelui fo
rum al comuniștilor, or
ganizația de bază nr. 1 
preparație chimică să poa
tă raporta rezultate su- 
i > ■ <re ceM > ■ < < ' J-
cum, * -V ..

Ore fierbinți
(Urmare din pag. 1)

Amănunte eu privire la 
obiectivele planificate să 
prindă' contur în peri «fe
tru i Văii Jiului prin mun
ca acestor constructori pe 
meleagurile noastre, ne-a 
furnizat tovarășul Cornel 
Radulescu, inginerul șef 
al Antreprizei C.F. Pctgo- 
șanî. Pe o distanță de 35 
■km linia de cale ferată se 
va dubla pe tronsonul 
Pui — Petroșani —- Li- 
yezeni — Bărbăteni. In
tre ; Uricani și Valea de 
Brazi se va construi o 
nouă linie de cale ferată 
în lungime de 4,5 km. 
Se vor: mai construi 9 po
duri mari, însumînd cir
ca 1,1 km și 110 podețe 
mai mici. Mai bine de do
uă milioane de metri eubi 
de pămînt și rocă urmea
ză să fie dislocați pentru 
lărgirea arterelor ferovi
are. Vor fi dublate tune
lurile existente. Urmea
ză să fie montate peste 
100 de macaze convențio
nale și se vor executa zeci 
de kilometri de luer'ări 
de susținere și de artă 
tehnică pentru consolida
rea traseelor de cale fera
tă.

■ »
Pentru anul 1984 An

trepriza de construcții ai 
ferate Petroșani are de 
executat un însemnat vo
lum de lucrări. Construc
torii întîmpină încă unele 
dificultăți în ceea ce pri
vește asigurarea condiți
ilor de execuție, elibera
rea amplasamentelor si 
procurarea documentați
ilor tehnico-econoirJi e 
pentru lucrări. Se mai e- 
xecută un volum mare de 
organizare de șantier. La 
sediul Antreprizei ' este 
in fază avansată lucrarea 
la viitoarea clădire mul
tifuncțională, Ia punctele 
brigăzilor complexe Lu- 
peni, Banița și Valea de 
Brazi se dezvoltă tabere 
de locuit.

Primele lucrări au. de
marat. Constructorii pe 
care i-am întâlnit și-au 
exprimat hotărîrea de a 
depăși în cel mai. scurt 
timp dificultățile ineren
te începutului de activi
tate. Pe .magistralele fe
roviare din Valea Jiului 
asistăm la orele fierbinți 
ale începutului unei ac
tivități care va avea ea 
punct final dezvoltarea și 
modernizarea căilor ferate.

mos succes a contribuit în
tregul personal al acestei 
unităti.

■ DOTARE. Echipa de 
fotbal „Preparatorul" Pe- 
trila a fost dotată cu <■- 
chipament nou — bocanci, 
tricouri, 10 mingi pentru 
antrenamente și două pla
se pentru porți. Condiții 
s-au creat, se așteaptă a-
cum rezultate cit mai bu
ne in campionatul care a 
început pentru a recom
pensa grija cu care sînt 
înconjurați jucătorii, și 
pentru a satisface aștep
tările suporterilor. (V.B.)

■ GAZ. In dorința de
a economisi păeurina, lăi ă- 
tușii maistrului Sandu 
Samson, de la Fabrica de 
produse lactate din Petro
șani, au asigurat remedie
rile nețesare pentru ca 
gazul metan să asigure 
funcționarea cuptorului 
termic al fabricii. (I.V.)

Rubrică realizată dc
Gheorghe SI’ÎNU
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Meserie făcută cu iscusință 
și conștiință muncitorească

Ca niciodată, anul a- 
cesta, an de referință, în
cărcat de istorie și în
semne de muncă deve
nită emblemă, a prestan- 
ței, ne-a scos în drumu
rile noastre reporteri
cești oameni a căror pro
fesiune de credință este 
datoria făcută cu pasiu
ne și înaltă profesiona- 
litate.

... Tamburele princi
pale ale mașinii de ex
tracție de la puțul Ca
rolina al I.M. Lupeni 
funcționează din anul... 
1916. De atunci nici o 
reparație capitală, doar 
mici retușuri aplicate pe 
loc. La începutul lunii 
august a.c. decizia a fost 
luată. Ea era una sin
gură, posibilă. Repara
ție capitală dc cea mai 
bună calitate, în timpul 
cel mai scurt posibil. 
De la început, ghidul a 
pornit spre specialiștii 
de la l.U.M.P. Nu au mai 
executuat o asemenea lu
crare, dar erau 
capabili dc așa 
caracterul unor 
niști, conștienți
se cere în interesul 
bunclui din Valea 
lui, dar mai ales 
nomiei naționale, 
acceptat fără 
S-a stabilit șl 
reparația trebuia

• tată în -perioada 
gust — 15

,’i

și odată stabilite cerin
țele lucrării, au fost aleși 
oamenii potriviți. O- 
perațiunea a fost încre
dințată unui colectiv con
dus de sing. Filip Alicii 
de la „mecanică grea". 
•Și-a ales oameni spriji
nit de maiștrii Otto Klos 
și Panfil Negru, de Ni- 
eolae Geamănu și ingi
nerul Gheorghe 
Prima formație

Cît primești, cît 
dai societății ?

nată a fost cea condusă 
de Pavel Alicii. Nu pen
tru că este frate cu șeful 
secției, ei pentru că în 
uzină este cunoscut ca 
unul din coi mai buni 
meseriași.

In 20 august lucrul 
demarat. Din acea 
programul de lucru
devenit non-stop pentru 

•specialiștii conduși de 
șeful secției „mecanică 
grea". Pentru loan Bo
boc, Romeo Găină, Ru
dolf Pitic (lăcătuși), Gri- 
gore Popescu și 
•Schiller (sudori), 
bert Svoboda, 
Hegeduș și Vasile

al 
ei

singurii 
ceva. Cu 

comu- 
de ce li 

căr- 
Jiu- 
cco- 

au
șovăire, 
durata; 
execu- 

20 au- 
septembrie.: 

o zi mai mult !
Odată luată hotărîrea

lo.sif
Adal- 

Zoltan
........____________ Rad 
ialezatori), Toana Dumi- 
trelea și Juliana Medreâ 
(macaragiști) lucrarea în
credințată lor însemna 
înfăptuirea unei premie
re de o importanță vita
lă pentru cea mai marc

unitate minieră a ț
Dar să nu-i uităm pe 
strungarii loan și Ște
fan Mara, să nu uităm 
totodată să inserăm con
tribuția impresionantă a 
perechii de strungari Mi
hai și Eugen Vegh (ta
tă și, respectiv, 
<are, pe un 
frontal 
mm, 
sehimbindu-se unul 
altul, la interval 
15—16 ore, asigurînd ast
fel desfășurarea fă 
întrerupere a acțiunii.

Cu nopți petrecute 
datorie, recondiționarea 
celor două tambure, a- 
plicarca de bandaje noi, 
recondiționarea axe
lor, s-au făcut eu înaltă 
responsabilitate și pro- 
fesionalitate de oamenii 
lui F. Alicu.

'...In dimineața zilei dc 
10 septembrie, venit de 
la I.U.M. Petroșani, tî- 
nărul Nicolae Geamănu 
ne-a vizitat la redacție, 
invitîndu-nc să vedem 
pe viu, opera lor.

Nc-am deplasat la 
l.U.M.P.; am imortali
zat pe peliculă un aspect 

‘ din timpul finalizării 
lucrărilor eu satisfacția 
firească de a fi partici
pat la un eveniment dc 
excepție, la un eveniment 
ce a întărit, odată mai 
mult, prestigiul unui co
lectiv de harnici mese
riași.

Alexandru TĂTAR

fiu), 
strung 

de 5000 
au lucrat non-stop, 

pe 
de

* 
l 
ț 
ț

*

Am fost, de cunnd, mar
torul unui eveniment e- 
moționant, care se înscrie 
în multitudinea de fapte 
și trăiri de muncă din 
viața liarnicului colectiv 
al minei Vulcan. Cu pu
țin timp în urmă a fost 
sărbătorită ieșirea la pen
sie a minerului șef de 
brigadă Gheorghe Buță, de 
la sectorul de investiții. 
După o frumoasă tradiție, 
colectivul a adus un me
ritat elogiu activității des
fășurate de acest miner 
care, după 26 de ani mun
ciți în subteran, în cea mai 
mare parte la investiții a 
predat ștafeta unui ortac 
la fel de bun, ce-i seamă
nă în multe privințe, fi
ind vorba despre fratele

sau, Costache Buță.
La ieșirea din subteran, 

în ultima zi de muncă, 
Gheorghe Buță a fost în- 
tîmpinat nu numai de co
legii de muncă din sec
tor, ci chiar de conduce
rea întreprinderii. I s-au 
adresat cuvinte de caldă 
mulțumire pentru activi
tatea rodnică ce a desfă- 
șurat-o pe parcursul ce
lor 26 de ani.

După cum am 
timele lucrări 
de brigadă sub 
rea minerului
Buță sînt deosebit de im
portante, fiind prin aceas
tă prismă ca o autentică 
„semnătură" pc o carte de 
vizită bogată, prestigioa
să. Un siloz colector și

aflat, ul- 
executate 
conduce- 

Gheorghe

complexul de 
predate în cinstea 
tprii Eliberării pati 
a Congresului ai NJ)I-lea 
al partidului — au permis 
trecerea 
magistrala de la 
tul 360, realizare 
mult așteptată de 
role de producție 
vor beneficia de 
portul în flux continuu. 
Nu a fost deloc ușoară 
această lucrare, dar șeful 
do brigadă Gheorghe Bu- 
ță a știut să-și mobilize
ze colectivul brigăzii, așa 
cum a știut tot timpul să 
formeze oamenii în spiri
tul respectului față de 
muncă, al răspunderii fa
ță de calitatea „investiți
ilor" miniere.

Despărțirea de colectiv 
a avut loc pe fondul u- 
nei recunoștințe ’ recipro
ce. Gheorghe Buță a mul
țumit colectivului, con
ducerii întreprinderii pen- 

a 
în formarea și 
sa profesională, 
lor, colectivul 
de conducere 

călduroase mul-

transportului pe 
orizon^ 
tehnică 
sectoa- 

eare 
trans-

tru sprijinul de căre 
beneficiat 
afirmarea 
La rîndul 
și cadrele 
au adresat 
țumiri brigadierului pen
tru devotamentul cu care a 
lucrat în cei. 26 de ani, 
pentru contribuția adusă 
la dezvoltarea întreprin
derii și formarea noilor 
cadre de mineri.

Pavel KOVACS, 
Vulcan

Oameni și... oameni
Lume multă fci fața 

primei scări a blocului 20, 
din cartierul 8 Martie — 
Petrila. Un fel de 
cată dc scară". La 
locului, plutonierul 
jutant Cornel Pop 
cultă cu atenție pe 
opinenți". Despre ce este 
vorba ? De cîtăva J vreme, 
locatarii de pe această 
scară nu mai au liniște si 
trăiesc cu oarecare teamă, 
din cauza unui vecin re
calcitrant și familiei sale. 
Mai exact, familia Ecâ- 
terina .și-Vasile Danda au 
„monopolizat", prin forță 
și amenințări, liniștea 'co
locatarilor lor. . Nu prea 
au rămas multi din scară 
„neatinși" de cei doi tul- 
burenți. De curînd, 
ța acestei scări s-a 
cins“ o bătaie în 
regula, între familia 
„bătăuși" șl locatarul Ște
fan Mânea, din scara, a 
lT-a, pe motivul hazliu că 

caută el să intre în

culmea !

Rubedenule lăcătușu
lui mecanic Ludovic 
Hosch, șef de brigadă la 
atelierul de reparații al 
IPSRUEEM Petroșani, 
pînă in prima zi a aces
tei toamne, cind a fost 
pensionat, alcătuiesc o... 
Europă in miniatura. 
Bunicul a fost austriac, 
mama — de origine ce
hă, soția — româncă du
pă tată, săsoaică . după 
mamă, doi cumnați, Jur- 
că și Straja, români, un 
altul Kando, de naționa
litate maghiară.

Rîde, așa a fost să fie, 
contează de fapt dragos
tea, omenia șl modul în 
care îți faci datoria fa
ță de țară. Da,
Hosch a fost miner 
Aninoasa, încă de 
șitul veacului 
Ludovic Alois 
tatăl lăcătușului
nic, a fost tot miner, lo
cuiește în Vale. Ludovic,, 
bărbatul acesta încă vi
guros, cu ochi vioi, și-a 
petrecut copilăria 
nerețea la Petrila, 
vicisitudinile celei 
doua conflagrații 
diale l-au aruncat 
mai în Germania 
Hitler, la muncă, pentru 
mașina fascistă de război.

Eram in lagărul 
alti 15 străini în 

mera 8; munceau, cile 12 
ore; primeam o bucată 
de pîine și o mîneare 
caldă, trei cartofi în sos. 
I .a terminarea războiu
lui am vrut să vin aca
să; aici erau părinții, su
rorile și prietenii mei, 
dar nu s-a putut.

Schladen (R.F.G.), 
concretizează apoi. 
ne-a părăsit din propria 
sa voință pentru a se în
toarce în patria sa Româ
nia. li dorim domnului 
Hosch toate cele bune 
pentru viitor". Abia m 
1956 și-a văzut visul 
împlinit.

— .Am început lucrul

99

„jude- 
fața 
ad-
as-îi

scara T ?“. Asta-i
Dar ce, scara I e proprie
tatea soților Danda ? Pî
nă și copiii familiei Dan
da au „ieșit" la bătaie. 
Cu ce-au apucat !

In plus, aflăm de la mar 
multi locatari <ă familia

îri fa- 
„în- 

toată 
de

gării Mihîiț, Ilieș, Tefe- 
leș și eîți alții.

Ați locuit vreo
în Germania.

15 
ani în Germania. Din 
1956 pînă . acum, ați mai 
fost vreodată pe acolo7;

— Ce să caut acolo ? 
Eu eram pentru . colegii 
de muncă pentru alți oa
meni „Străinul" sau „Ro- 
mânul“.- Să fiu însă sin-

Aveam nevoie de țara mea“

Danda . aduce , (cine știe de 
unde ?) porum b. fructe și 
alte produse, pe- care le 
comercializează, firește, 
ilegal, cu preț de speculă, 
în ■ piața orașului. Vasile 
Danda. lucrează la secto
rul V al minei Petrila. Nu 
știm c'are-i este compor
tarea la muncă, dar a- 
easă, ca locatar, ca om ca
re trăiește . într-o; colecti
vitate, tiu este un exem
plu de urmat. Chiar și a- 
colo, în fața scării, la e- 
lucidarea cazului, ațitu-

dinea sa în fața organu
lui de miliție a fost iro
nică, sfidătoare.

Normal, acestor locatari 
certați cu normele civi
lizate de viață li s-au ad
ministrat amenzi contra
venționale de la 500 la 
2000 lei. Considerăm însă 
că nu este de ajuns. O 
acțiune comună a asocia
ției 
iiului popular

\cu sprijinul 
miliție, 
pentru 
tuației din scara susamin- 
tită, pentru ca locatarii 
blocului 20 să trăiască li
niștiți, așa cum se cuvine. 
Așa cum trebuie I

Bujor MIRCESCU

de locatari și Consi- 
orășenesc, 

organelor de 
ar fi binevenită 
normalizarea si-

I 
I 
I
I I 
I
I
I1

Iohann 
la 

la sfir- 
trecut, 
Hosch, 
meca-

a

și ti- 
dar 

de a 
mon-

toc- 
lui

— Dumneavoastră sîn- 
teți vorbitor de limbă 
germană.

— Vorbesc limba ger
mană, dar sînt ; român. 
Acasă, pentru mine, în
seamnă Valea Jiului, 
deci România.

Meseriaș priceput,
găsit totuși de lucru în 
Germania Federală, chiar 
dacă un timp a fost și 
șomer. „Străinul" trebu
ia să suporte . consecin
țele crizei 
„Sîrguincios, 
serviabil și agreat 
toți colaboratorii săi 
caracterizează 
recomandare..
unui grup de fabrici de 
zahăr din llornenburg

economice. 
punctual, 

de 
", îl 

într-o 
directorul

la fosta întreprindere „6 
August", ea lăcătuș me
canic, fiind apoi promo
vat. îmi aduc aminte cu 
multă bucurie că am răs
puns la toate solicitările, 
fie zi sau noapte. , La 
blocul motor de la fabri
ca de' gheață am muncit 
trei zile și trei nopți, tot 
așa la moara din Lupeni...

A fost solicitat să 
hiuncească la l.U.M.P. și 
apoi la întreprinderea 
„fiică", IPSRUEEM. de 
unde a ieșit la pensie.

prietenii 
mai virst- 
tmeri; pe 
a preluat 

pe tînă- 
pe strun-

Aici dm 
de inimă, 
sau mai 
Pop. care 

mea, 
tul Podea nu,

mei 
nici
Ion 
brigada

cer eram meseriaș bun. 
Aveam insa nevoie 
țara mea. l.a „6 Au
gust", la IUMP ' sau 
IPSRUEEM lucram în- 
preună români, maghiari, 
germani. Eram prieteni, 
ba chiar ne-anî și in- 
cuscrit între noi. . Ori
care ar fi limba mater
nă, sîntem mîndri că 
sîntem români. Limba, 
noastră comună, cum 
spunea și secretarul ge
neral. al partidului nos
tru, tovarășul Nieolae 
(Jetiu->escu, este munca șt 
ea urmări1 firească bu
năstarea și fericirea noas
tră.

— Sînteți membru de 
pa rti d J

de

— Bunicul a activat în 
mișcarea- sindicală, 
e comunist din 1945. 
firesc să fiu și eu.

— Ce „moștenire" 
sati colegilor de 
IPSRUEEM?

— Un colectiv 
lent, la formarea 
muncitori, 
dar și ca 
mîndru că 
și. eu. Fiul, 
este student 
în anul 
Vacanță 
tel ierul 
ne deci 
Am bucuria că am con
tribuit și eu cu modes
tele mele forțe la înnoi
rea tehnică a 
lui românesc. De 
nu mă dc 
mei mal 
pe la ei 
măcar cu 
sol. mele 
să intotdi 
ei Sînt f 
domn, înl 
că aici, | 
poți înde 
smile, și 
a lui 
a fost, <•> 
ii<- inloti 
'■i

tată 
Era

exce- 
unor 

profesional, 
oameni, sînt 
ain contribuit 
meu Gunther, 

la - I.M.P.,
III, la zi, dar în 
muncește în a- 

nostru, va rămi- 
legat de Vale.

mineritu- 
fapt 

■spart do colegii 
tineri, 
să-i 
un sfat, 
ram ine

mai trec 
mai ajut 

ușa ■ :i- 
desehi- 
pentru 
trăiesc 
liberă.

.11 rise h 
- rămî- 
nowi.î-

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

Aflăm de la 
organele de stat 

„PĂRINȚI"
Toșka Ghiuca din Vul

can a fost surprins va
gabonding la o virstă foar
te fragedă, numai 9 ani. 
Lucrătorii de miliție l-au 
îndreptat spre căminul 
părintesc. Să nu-și fi dat 
seama tatăl și mama sa 
că-lipsește de acasă ? Așa 
se întîmplă cînd ' îngădu
ința părinților nu are li
mite !

EȘEC LAMENTABIL
Alexe Fodor a încercat 

să se înfrupte din alimen
tele destinate, pregătirii 
mesei minerilor la can
tină I.A.C.C.V.J. din Lu
peni. A fost surprins cu o 
cantitate de 4,5 kg carne, 
pe care- încerca s-o. scoată 
din . cantină. . S-a „fript". 
El, nu carnea.

PARAZITISM
Credea că r se pierduse 

urma, din Vornicenii Bo
toșanilor, Dumitru 
mian, în virstă de 
ani, se aciuiase tocmai 
Valea Jiului, în nădejdea 
că’ va trăi, fără . muncă. 
Depistat prompt, a și fost 
condamnat la patru, luni 
închisoare contravențio
nală, cu efectuarea pe
depsei într-o fermă agrico
lă din comuna natală. 
(Consătenii îi privesc -«u 
alți ochi...

Sever NOIAN

Da-
23 de 

în
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I. Prezențe 
peste

românești 
hotare

Aniversarea revoluției 
populare din Etiopia

[Sport 4 Sport e Sport
Fotbal, divizia B

PR AGA 12 (Agerpres). 
*— Cu prilejul inaugurării 
celei de-a 26-a ediții a 
Tîrgului Internațional pen
tru construcții de mașini 
de la Brno, tovarășul Gus
tav Husak, secretar gene
ral al C.C. al P.C.C., pre
ședintele R.S. Cehoslova
ce a vizitat pavilionul ță
rii noastre, dînd cu acest 
prilej o înaltă apreciere 
prezenței românești la 
tîrg și calității exponate
lor.

, î!r
ROMA 12 (Agerpres). — 

In Orașul Chianciano (Ita-

lia) a fost inaugurată „Săp- 
tămîna culturii românești". 
Cu acest prilej, a avut loc 
vernisajul expoziției do
cumentare de fotografii 
dedicată celei de-a 40-a a- 
niversări a revoluției de 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și anti- 
imperialistă din România.

☆
In cadrul „Săptămînii 

culturii românești", an
sa mblul folcloric „Cunu

na", din Petrești a susți
nut Ia Chianciano un spec
tacol.

ADDIS ABEBA 12 (Ager
pres). — Cu ocazia celei 
de-a zecea aniversări a re
voluției populare din Eti
opia, — sărbătoarea nați
onală a țării — la Addis 
Abeba, în Piața Revolu
ției, a avut loc, miercuri, 
demonstrația oamenilor 
muncii și o paradă mili
tară, care s-a desfășurat 
sub semnul angajamentu
lui de a înfăptui neabătut 
hotărîrile adoptate de re-

centul congres de consti
tuire a Partidului Oame
nilor Muncii din Etiopia, 
pentru dezvoltarea 
pe calea progresului 
socialismului.

Din România a 
prezentă o delegație 
dusă de tovarășul 
Dobrescu, membru suple
ant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Colegiului 
Central de Partid.

țării 
și a

fost 
con- 
Miu

O declarație adoptată de conferința 
ministerială a țărilor nealiniate

LA VALLETTA 12 (A- 
gerpres). — In capitala 
Maltei, la Valletta, s-au 
încheiat lucrările primei 
conferințe ministeriale a 
țărilor nealiniate asupra 
cooperării și securității în 
Mediterana, informează a- 
genția Taniug. Au parti
cipat miniștrii de externe 
a nouă state din regiune, 
precum și reprezentanți ai 
Organizației pentru Eli
berarea Palestinei (OEP).

A fost adoptată o Decla
rație finală care exprimă 
preocuparea față de crește
rea încordării pe plan in
ternațional și a intensifi
cării cursei înarmărilor, 
față de proliferarea baze
lor militare străine în Me
diterana. Documentul a- 
preciază reuniunea drept 
un eveniment politic vi- 
zînd transformarea acestei 
regiuni într-o zonă a păcii, 
securității și cooperării

Încheierea reuniunii miniștrilor 
afacerilor externe din țările 

membre ale C.O
DUBLIN 12 (Agerpres). 

— La Dublin s-a încheiat 
reuniunea extraordinară a 
miniștrilor afacerilor ex
terne din țările membre 
ale C.E.E., consacrată, 
cu prioritate, examinării 
posibilităților de debloca
re a dosarului de adera
re a Spaniei și Portugali
ei la Piața comună.

Potrivit agențiilor inter
naționale de presă, parti- 
cipanții și-au reafirmat 
hotărîrea de a acționa pen
tru depășirea impasului

iberice la Piața 
fără a se ajunge 
rezultate concrete 
sens.

în care se află negocieri
le de aderare a celor do
uă țărî 
comună, 
însă la 
în acest

O nouă reuniune comu
nă a miniștrilor de exter
ne ai C.E.E. și statelor 
candidate este programa
tă pentru zilele de 2 și3 
octombrie.

Știri din țările socialiste
PRAGA 12 (Agerpres).

! — Orașul Brno va fi pri
ma , localitate urbană ce
hoslovacă ce va dispune 
de o linie subterană 
tramvai — informează 
genția CTK.

In anii socialismului, 
rașul Brno s-a transformat 
intr-un puternic centru 
industrial, ale cărui pro
duse sînt cunoscute în nu
meroase țări ale lumii. Au 
fost construite noi uzine și 
fabrici, mari cartiere de 
locuințe. Pentru îmbună
tățirea circulației în acest 
mare oraș s-a hotărît re
construirea rețelelor 
transport, inclusiv 
sirea 
ran. 
lega două 
ale localității, 
fie dată în exploatare în 
anii ’90.

BEIJING 12 (Agerpres). 
— In cei 35 de ani care

de
a-

o-

de 
folo- 

tramvaiului subte- 
Prima linie, ce va 

mari cartiere 
urmează să

au trecut de la eliberarea 
țării, capitala R.P. Chine
ze, Beijing, și-a extins 

verzi și 
Beijing 

în peri- 
peste

continuu zonele 
de recreație. In 
au fost plantați, 
oada menționată, 
12,46 milioane copaci, în 
timp ce suprafețele pe 
care s-au amenajat parcuri 
noi totalizează circa 2 000 
hectare. Numeroase străzi, 
de-a lungul cărora altădată 
se vedeau doar zidurile 
construcțiilor, sînt astăzi 

'’străjuite de șiruri de co
paci și ronduri de flori.

In cele trei decenii și ju
mătate, în diferite zone ale 
orașului, în jurul lacuri
lor și al monumentelor is
torice ce fac faima stră
vechii capitale a Chinei, 
au fost amenajate nu mai 
puțin de 25 parcuri noi. 
Alte șapte parcuri și lo
curi de odihnă au apărut

(Agerpres) 
informează 

Comitetul 
Adunării

pe colinele și locurile 
necultivabile din zona 
exterioară a Beijingului.

☆
PHENIAN 12 

— După cum 
agenția ACTC, 
Permanent al
Populare Supreme a R.P.D. 
Coreene a adoptat o lege 
cu privire la întreprin
derile mixte. In baza a- 
cestei legi, care intră în 
vigoare chiar din ziua pro
mulgării ei, R.P.D. Core
eană favorizează înființa
rea de întreprinderi mixte 
pe teritoriul său, între 
societăți și întreprinderi 
din R.P.D.C., pe de o par
te, și companii, între
prinderi sau persoane in
dividuale străine, pe de 
altă parte, pe baza prin
cipiilor egalității și avan
tajului reciproc.

AUTORITĂȚILE RA
SISTE de la Pretoria au 
interzis toate întrunirile 
publice ale populației de 
culoare, pînă' la sfîrșitul 
lunii septembrie, în vaste 
regiuni ale țârii. Această 
măsură afectează, 
altele, orașele ~ 
Johannesburg, 
Natal și regiunea 
unde, în ultimele 
săptămîni s-au desfășurat 
ample manifestații împo
triva discriminării rasiale 
și a apartheidului, repri
mate cu brutalitate de for
țele polițienești.

IN AUSTRIA COSTUL 
VIEȚII continuă să creas
că. După cum informează 
ziarul „Neues Volsksblatt", 
nivelul prețurilor la con
sumator a fost, în 
august 
5,6 la 
cît în 
anului 
lie a.c. 
țial 
combustibil și cereale.

între
Pretoriei, 
provincia

Vaal, 
două

luna 
a acestui an, cu 
sută mai mare de- 
aceeași perioadă a 
1983. Numai în iu- 
au sporit substan- 

prețurile la benzină,

Simboluri ale
In Europa occidentală, 

mișcarea pentru pace ia 
amploare. Sute de mii de 
vest-europeni ies în stra- 

’ dă într-o unică dorință : 
eliminarea rachetelor nu
cleare de pe continent. 
Două foarte cunoscute a- 
vanposturi ale mișcării 
împotriva rachetelor 
clcare din Europa 
dentală sînt taberele 
cii de laGrecnham-Common 
(Marea Britanic) și de la 
Mutlangen (R.F. Germa
nia).

De aproape trei ani, ac
tivistele pentru pace de la 
Greenham-Common ba
rează căile de acces la ba
za militară americană 
perturbează accesul 
sonalului militar și 
pamentului în bază, 
tru mulți oameni — 
clarat Bruce Kent, 
ședințele Mișcării pentru 
dezarmare nucleară din 
Marea Britanic — Green- 
Iiam-ComiHun este simbo
lul fermității". Militante
le pentru pace au invitat

să participe la tabără în 
timpul exercițiilor NATO 
din această lună 10 mili
oane de partizani ai păcii 
din Europa occidentală. 
In vara aceasta, practic, 
200 000 de demonstranți 
pentru pace au paralizat

nu- 
occi- 

pă-

și. 
per- 

echi- 
„Pen- 
a de- 

prc-

ZeKa Fortuna a preferat 
strălucirea... „Aurului"

tat mai mult. Dar nu sa 
poate uita faza din minu
tul 75, cînd, la o pasă lu
crată ca la carte de același 
Ionel Popa, demarat v pe x 
extrema dreaptă, Colceag, 
deși aflat în poziție favo
rabilă, nu a adus avanta
jul de partea echipei sale, 
ratînd o situație deosebită. 

Eterna poveste cu ocazi
ile care se răzbună și-a 
dovedit din nou veridici
tatea în sensul că în mi
nutul de prelungiri, ară
tat : (în mod just!) de ar
bitru, gazdele au beneficiat 
de aportul •— decisiv 1 —
al celui de-al 12-lea jucă
tor (am numit zeița For
tuna). Golul înscris de 
Merlă s-ar putea conside
ra meritat de gazde (pen
tru că au atacat mai mult) 
și... nemeritat de oaspeți 
(pentru că au jucat bine 
pe parcursul întregii par
tide). Și o ultimă subli
niere: antrenorul Petre 
Libardi, care, cu amabili
tate, ne-a furnizat datele, 

k a dorit să sublinieze două 
lucruri: 1. dăruirea eu ca
re au jucat toți cei 13 ju
cători (au mai fost intro
duși Mușat și Nichimiș, în 
atac mai aflîndu-Se șl ju
niorul Bercea) și 2. arbitra
jul foarte bun al brigăzii 
din Drobeta Tr. Severin, 
compus din V, Titorov, V. 
Catană și I. Olteanu.

Al. TĂTAR

AURUL BRAD — MI- 
NERUL LUPENI 2—1 (1—1). 
Din nou, șansa a refuzat să 
surîdă echipei din Lupeni, 
în pofida faptului că echi
pa antrenată de P. Libardi 
și I. Rus a etalat pe stadi
onul din Brad virtuți teh
nice și tactice, care-i dă
deau dreptul la cel puțin 
un punct. Acest lucru a 
devenit cu atît mai clar în 
min. 24, cînd la o fază lu
crată cu abilitatea-i ca
racteristică, de Ionel Popa 
și prelungită de Sălăjan, 
Colceag a înscris în poarta 
gazdelor.

Cu o linie de mijloc la
borioasă (Ionel Popa, Pe
tru Popa și Muia), cu o a- 
părare în care Dina și 
Truică, flancați de Vînăto- 
ru și Pantelimon, au 
chis toate culoarele, 
pa oaspete a reușit 
impună jocul.

Dar, singura posibilita
te, aceea a marcării din 
fază fixă, a fost speculată 
dc jucătorii din Brad în 
ultimul minut al primei re
prize. Atunci, la un cor
ner executat de pe partea 
stingă, șutul respins de 
Lixandru nu a fost urmă
rit cu atenție 
a înscris cu un 
semidistanță.

Partea a doua
are un aspect de echilibru 
general. Desigur, ca gazde, 
jucătorii din Brad au ra-

în- 
echi- 
să-și

și Lăcătuș 
șut de la

a meciului

Campionatul județean de fotbal

Patru puncte,
C.F.R. PETROȘANI — 

PREPARATORUL PETRI
LA 1—2 (0—1). După cum 
era de așteptat, prepara
torii și-au dovedit' superi
oritatea tehnică, jocul co
lectiv și bine organizat al 
oaspeților a creat 
gazdelor. Cele două 
din minutele 4 și 5 
Coroianu și Baron, 
au șters transversala, 
anunțat 
nedorit pentru gazde. In 
această situație apărarea 

ceferistă a greșit mult. Ma
tei a neglijat marcajul, în 
min. 18, cînd Dupir a des
chis scorul. Pînă la pau
ză, spectatorii au mai a- 
plaudat cîteva faze fru
moase create de oaspeți 
la poarta apărată de Tar.
iiiiiniiHiiiuiiiiiwiMiihiiiiiiiiiiiuimiMiimmmuiiinin

emoții 
șuturi, 
ale lui 

care 
au 

un deznodămînt

In repriza secundă, a- 
ceeași dominare a jucăto
rilor oaspeți, în urma pre
singului efectuat de Simi- 
niciuc, Kertesz I și Coro- 
ianu, apărătorul Matei a 
înscris în propria poartă: 
2—0. Jucătorii echipei gaz
dă forțează și, în min. 70, 
Chiriac, cel mai bun om 
al localnicilor, pătrunde 
pe lingă Lițoiu și înscrie. 
Astfel meciul se încheie 
cu rezultatul de 2—1 în 
favoarea jucătorilor oas
peți, care s-au dovedit mai 
insistenți în fazele de a- 
tac.

La juniori: 2—1 în fa
voarea ceferiștilor.

Vasile BELDIE

fermității
demonstranți să proteste
ze pînă la desființarea ba
zei. ■

Atît în Marea Britanie, 
cit și în R.F. Germania, 
vor avea loc, în această 
toamnă, ample demonstra
ții de protest împotriva 
cursei înarmărilor și, în 
special, a amplasării de 
rachete nucleare pe pămînt 
european. La sfîrșitul lu
nii septembrie, liderii miș
cării pentru pace au con
vocat „un lanț viu" for
mat din 110 000 de parti
zani ai păcii prinși de 
mîini într-o stavilă care 
să . blocheze obiectivele 
militare din landul Hes
sen. Totodată, s-au pro
gramat acțiuni pontau pa
ce cu prilejul manevrelor 
NATO de la sfîrșitul lunii, 
septembrie: din patru „ta
bere ale păcii", situate pe 
teritoriul vest-german, par
tizanii păcii vor organiza 
marșuri pe căile de 
ces ale trupelor, 

(Agerpres)

tărîrea partizanilor păcii 
vest-germani de a nu per
mite izbucnirea unui nou 
război mondial de pe pă- 
mînt german. Blocînd căi
le de acces spre bază, 
partizanii păcii au reținut 
timp de două ore zeci de

20,45

21,05

Răsfoind presa străină
(„NEWSWEEK")

activitatea din capitala ță- 
rii. Ei au cerut guvernu
lui să nu permită ampla
sarea de rachete nucleare 
la bazele militare ameri
cane situate pe teritoriul 
Marii Britanii.

Și la ■ Mutlangen, în fața 
bazei militare americane, 
continuă tabăra păcii for
mată din partizanii păcii 
vest-germani. Deși nu au 
puttit opri intrarea rache
telor nucleare „Pershing- 
2" pe poarta bazei ame
ricane, ' ei au rămas aici 
să arate întregii lumi ho-

camioane militare ame
ricane care transportau 
tehnică de luptă. „Nu a- 
veți dreptul să folosiți 
drumurile noastre pentru 
pregătiri de război !“, au 
scandat demonstranții. In 
acțiunile lor de protest, 
participariții la tabăra pă
cii au fost Sprijiniți de 
populația locală. Astfel, 
Consiliul municipal din 
Heilbronne, oraș situat in 
apropierea .taberei, a de
clarat rachetele „i-ersfaing- 
2", „elemente indezira
bile" și i-au Încurajat pe

ac-

I

7 No-
Pigot; 

lui
Vreau 
aripi.

FILME
PETROȘANI — 

iembrie: Afacerea 
Unirea: Secretul 
Bachus; Parîngul: 
să știu de ce

PETRILA: 
tău, Anca.

LONEA:
Schroth.

VULCAN - 
ruj: Serata.

LUPENI — Cultural:
Febra aurului.

URICANI : Căluțul săl
batic

am
De dragul

Chirurgul

Luceafă-

Ryn.

rv

21,50

22,10

■ mmm aau mmi mm vmmm

Românie, țara 
mea de glorii. 
Cîntece și versuri 
patriotice și revo
luționare.
Film serial pentru 
tineret (color). 
„Eroii nu au vîrstă" 
Episodul 5.
Revista literar-ar- 
tistică TV.
Telejurnal (parțial 

color).

PRONOEXPRES

33, 16,

15,00
15,05.

15.20
16.20

20,00

Telex.
De ziua pompieri

lor (color).
Studioul tineretului. 
Ecran de vacanță

— desene animate. 
Telejurnal (parțial 

color).

Numerele extrase Ia 
tragerea pronoexpres 
din 12 septembrie 1984:

Extragerea I: 
36, 2, 12, 14.

Extragerea a 11-a:
9, 25, 44, 41, 23.

Fond total dt cîstig:
778 527 lei, din care 12 784 
lei, report la categoria 
I.
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