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In întîmpinarea Congresului al Xlll-lea al partidului

Sâptâmină record 
în producție

rezul- 
apro- 

___... _ comu
niștilor — Congresul al 
Xlll-lea al partidului 
— preparatorii din Lu- 
penl și-au intensificat 
eforturile pentru ca 
producția de cărbune li
vrat cocseriilor să spo
rească zilnic. Astfel, ei 
au declarat perioada 
4—10 octombrie „săptă- 
mînă record în produc
ție" pentru care și-au 
fixat ca obiectiv prin
cipal livrarea unei can
tități suplimentare de 
3000 tone cărbune coc- 
sificabil, (G.C.)

Cinstind cu 
tate remarcabile 
piatul forum al

Rezultate care impun o mai 
buna mobilizare a 

colectivelor miniere în 
ultimul trimestru ai anului

S-a încheiat și ultima lună a trimestrului III 
din acest an pentru întreprinderile miniere din 
bazinul carbonifer al Văii Jiului care, cu toate an
gajamentele asumate, nu au obținut rezultate pe 
măsura dotării, său cel puțin la nivelul trimestrului 
I și, de ce nu, chiar al trimestrului II din acest an.

Ca întotdeauna, de la începutul anului, minerii 
Paroșeniului raportează îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan și pe luna septembrie cu un plus 
de 2638 tone la producția fizică brută. Folosind la 
întreaga capacitate întregul potențial tehnic și 
uman de care dispune, acest colectiv a reușit ca de 
la începutul anului să extragă suplimentar sarcini
lor de plan pește 43 000 tone de cărbune energetic.

Despre răspunderea cu care acționează fiecare 
membru al colectivului, eficiența acțiunilor întreprin
se, folosirea intensivă cu .rezultate deosebite a me* , 
canizării ,.s-a mai vorbit în unele numere ale zia
rului nostru, dar un lucru rămîne cert: minerii
Paroșeniului, prin puterea și devotamentul pentru . 
muncă, de 16 luni nu au cunoscut nerealizarea pla
nului. Un succes care de mult timp nu a mai stat 
la îndemîna vreunei întreprinderi miniere și acest 
exemplu ar trebui urmat și de celelalte colective 
de muncă;' " \

Gh. SPINU

Munca politica stăruitoare 
pentru valorificarea întregului potențial 

productiv
priu al colectivului. Con
comitent, a fost executat 
uh măre volum de lucrări 
de deschidere-pregătire, ca 
de pildă magistrala de la 
orizontul 360, fluxul de 
benzi care concentrează

In sectorul IV de la I.M. Lonea

Preocupări intense pentru 
prezentul și viitorul producției

Situînd în centrul preo
cupărilor intensificarea ac
țiunilor politice pentru 
mobilizarea colectivului la 
realizarea sarcinilor de 
plan, comitetul de partid 
al I.M. Vulcan a raportat 
în fața participanților la 
conferința de dare de sea
mă și alegeri o seamă de 
succese care pun în lumi
nă răspunderea și atitudi
nea înaintată a comuniș
tilor, experiența ucumula-. 
tă de mineri, de cadrele 
tehnico-inginerești în ac
tivitatea ce o desfășoară. 
Astfel, în urma acțiunilor 
tot mai stăruitoare consa
crate valorificării supe
rioare a capacităților de 
producție și dezvoltării po
tențialului extractiv, pro
ducția anuală a întreprin
derii a crescut, din 1982 
pînă în prezent, cu pește 
100 mii tone cărbune,' 
creștere datorată în ex
clusivitate efortului pro-

Conferințe de 
dare de seamă și alegeri 

în organizațiile de 
partid

producția la același ori
zont, puțurile executate 
în vederea deschiderii 
adîncime a minei și

în 
nu

meroase alte lucrări des
tinate modernizării trans-. 
portului, îmbunătățirii a- 
provizionării tehnico-ma- 
terîale, asigurării unui grad 
sporit de securitate în sub
teran.

Un bilanț al perioadei

de la alegerile precedente 
pînă în prezent cuprinde, 
implicit, și realizările ’ la 
indicatorii planului teh
nic și ai eficienței econo
mice. An de an, a crescut
producția extrasă cu tăie- j 

. re mecanică, și susținere 
metalică. A crescut, de 

. asemenea, încărcarea me
canică în galerii. Datorită 
unui plus de preocupări, . . 
mina Vulcan și-a cîștigat 
prestigiul unității care li
vrează „cel mai bun căr
bune", fapt ce a condus la 
acordarea unui mare vo
lum de bonificații pentru 
calitate. O seamă de alte 
preocupări au fost dovedite 
—. eu rezultate din cele 
mai bune — în direcția 
dezvoltării spiritului de 
economisire, susținerii și 
intensificării acțiunilor de 
recuperare și refolosire a 
unor materiale, piese de 
schimb și subansambluri. 
Toate acestea sînt reflec
tate de beneficiile înregis
trate în această perioadă, 
o elocventă dovadă a unei 
activități economice o- 
rientătă constant pe coor
donatele rentabilității.

In mod obiectiv, darea de 
seamă a comitetului a re
liefat și neajunsurile din 
activitatea organelor și 
organizațiilor de partid. Es
te revelator, de pildă, fap-

Ion MUSTAȚĂ

(Continuare în pag/a 2-a) J

condițiicondiții asemănătoare cu 
cele ale brigăzii lui Mîn- 
druț (abataje frontale 
chipate cu stîlpi SVJ 
grinzi articulate) au 
pășit productivitatea mun
cii cu peste o tonă pe post, 
acumulînd în acest fel o 
producție suplimentară de 
peste 7 000 de tone. Tre
buind să echipeze abata
jul pe care îl exploatează 
cu tavan de rezistență, or
tacii lui loan Boteanu nu 
eu putut să se ridice cu 
producția extrasă zilnic la 
nivelul celorlalte două 
brigăzi de frontaliști, ba 
mai mult ei au înregistrat 
în cîteva luni și unele mici 

r______  _ restanțe. Prin intensif-ca
lo r trei trimestre au obți- rea efortului colectiv, prin 

înlăturarea deficiențelor 
din activitatea lor și prin 
trecerea la exploatarea 
primei felii sub tavan de 
rezistență, în luna septem
brie au reușit să recupe
reze integral minusul a- 
cumulat în celelalte luni. 
Printre minerii care fac 

_ _____ cinste acestui sector se 
peste prevederile de plan numără Petre Negrea, Io- 
în cele nouă luni și con
dițiile care le au în aba
taj le permit lui Grigore 
Mîndruț și ortacilor lui să 

Idealizeze ceea ce și-au 
propus — îndeplinirea sar
cinilor de plan anuale în 
cinstea celui de-al 
Congres.

Printre fruntașii 
lui se numără și 
din brigada condusă 
Florea Anton, care avînd

Acum, cînd ne mai des
part mai puțin de două 
luni de. marele forum 
al comuniștilor — Congre
sul al Xlll-lea al partidului 
— tot mai multe colective 
de mineri din Valea Jiului 
vin să întîmpine marele e- 

. veniment politic al anului 
cu rezultate deosebite în 
muncă. Cele 16 500 tone 
de cărbune extrase în plus 
în cele nouă luni de că
tre minerii sectorului IV 
al I.M. Lonea vorbesc des
pre hărnicia acestui co
lectiv, care a depășit pro
ductivitatea muncii în căr
bune cu peste 400 kg pe 
post. Rezultate deosebite 
în muncă pe parcursul ce-

nut minerii frontaliști din 
brigada condusă de Grigo
re Mîndruț, care prin creș
terea productivității mun
cii peste limitele planifica
te cu aproape 2000 kg pe 
post, au reușit să extragă 
suplimentar sarcinilor de 
plan 13 000 tone de căr
bune. Producția extrasă

(Continuare în pag. a 2-a)
Una dintre formațiile 

cu bun renume la mi
na Lonea este, pe baza 
rezultatelor obținute în 
acest an, brigada con
dusă de loan Fatol, din 
sectorul III. In imagi
ne, o parte din compo- 
nenții brigăzii.

Xlll-lea

sectoru- 
minerii 

de

sif Kacso, Gheorghe Lip- 
șa, Florea Dragoș și Teo- ' 
dor Dascălu, care, împreu
nă cu șefii de brigadă, au 
contribuit la stabilizarea 
unor tineri în cadrul sec
torului. In prezent din e- 

fectivul de 400 de oameni, 
Un sfert îl reprezintă ti-

Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a) 
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Bilanț rodnic in 
activitatea 

constructorilor 
de locuințe

In întîmpinarea Congre
sului al Xlll-lea al parti
dului raportează succese 
de seamă și 
din cadrul 
construcții și 
troșani. După 
activitate au 
beneficiarului 
mente și s-au pus în func
țiune noi spații comercia
le în Petroșani, Lupeni, 
Petrila și Uricani. Rezul
tate bune s-au înregistrat 
și în ceea ce privește in
dicatorii de eficiență eco
nomică. Cheltuielile mate
riale pe primele 8 luni au 
fost mai mici cu 4,94 pro
cente decît cele planifica
te, ceea ce s-a materiali
zat în economii care de
pășesc 6 milioane lei. La 
activitatea de bază a an
treprizei productivitatea 
muncii a fost depășită cu 
12 000 lei pe muncitor în 
comparație cu aceeași pe
rioadă din anul trecut.

Cele mai bune rezultate 
la nivelul Antreprizei le-au 
obținut colectivele brigăzi
lor, 10 Petroșani și 40 Lu
peni. (V.S.)

constructorii
Antreprizei 

montaje Pe- 
9 luni de 

fost predate 
505 aparta-

I 
I 
I

OSMOZA GENERAȚIILOR
nologice vor începe în- 
tr-un viitor foarte apro
piat.

— Oțelul din primele 
șarje, obținut cu cuptorul 
de 3 tone, care a intrat 
în funcțiune, este de o 
calitate mult superioară 
față de cel obținut în ve
chea turnătorie. Cînd 
spun acest lucru am în 
vedere rezultatele obținu
te la verificările făcute 
asupra probelor colectate 
din fiecare șarjă, îh noul 
și modernul laborator 
chimic, care s-a pus în 
funcțiune odată cu noua 
hală a secției. Și acest 
laborator este echipat cu 
aparatură de măsură și 
control a calității produ
selor de înaltă tehnicita
te. Pentru noi, cei din 
secția de turnătorie, pu
nerea în funcțiune în
seamnă foarte mult. A- 
cum avem posibilitatea 
să turnăm piese de dife
rite dimensiuni și chiar 
piese care pînă nu de-

Gheorghe BOȚEA

în faza finală de monta
re, urmînd ca în cinstea 
celui de-al Xlll-lea Con
gres să intre în probe 
tehnologice. Cu ajutorul 
lor se pot realiza anual 

, . , . . 1 800 tone de fontă li-
lui Brâncuși. Capodoperă chidă, cu 1 000 de tone 
care se înalță spre infi
nitul necunoscut al ce
rului. Astăzi, pe vechiul 
loc al halei în care în 
1938 s-a turnat Coloana 
infinitului, visul de aur 
al lui Brâncuși, s-a ri
dicat o‘ hală modernă e- 
chipată cu mașini și u- 
tilaje de mare comple
xitate, care asigură pie
selor de oțel și fontă 
turnate o înaltă calitate 
și fiabilitate. Cele două 
linii de turnare 
a oțelului lichid 
au o capacitate anuală 
de 8 500 de tone față de 
numai 3 000 tone cît se 

puteau turna în Vechea tur
nătorie. Pentru fontă e- 
xistă două cuptoare de 
topire, unul cu arc, 
1,5 tone și celălalt 
inducție, de 3,5 tone. Li
niile de turnare se află

Deși vechea hală a 
turnătoriei de la I.U.M. 
Petroșani nu mai există, 
ea trăiește și va trăi in 
amintirea oamenilor prin 
tot ce a realizat pentru 
mineri, prin capodopera

de 
cu

mai mult decît în vechea 
turnătorie. Noua hală 
în care s-a mutat de cî- 
teva luni secția de tur
nătorie de la I.U.M. Pe
troșani asigură condiții 
de muncă mult mai bu
ne. Efortul fizic al mun
citorilor s-a redus consi
derabil, noxele au fost 
eliminate prin instala
ții moderne de ventilație, 
iar calitatea produselor 
obținute s-a îmbunătățit 
radical prin folosirea noi
lor tehnologii de lucru și 
modernelor instalații din 
dotare. Una dintre lini
ile de turnare este me
canizată complet, iar 
celelalte sînt semimeca- 
nizate. Prima linie a tre
cut cu bine probele teh
nologice, iar la cea de 
a doua linie de turnare 
a oțelului probele teh- (Continuare în pag. a 2-a)
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CONFERINȚE DE DARE DE SEAMA

central al

In întâmpinarea Congresului al XIII-lea al partidului

ȘI ALEGERI ÎN ORGANIZAȚIILE DE PARTID
Rezultate care impun 
o mai buna

(Urmare din pag. I)

Nu este pentru nimeni 
Un secret. I.F.A. Vîscoza 
Lupeni, pe lingă rezul
tatele frumoase dobîndite 
în anumite sectoare ale 
activității economico-so- 
ciale, s-a prezentat la 
conferința de dare de 
seamă și alegeri a orga
nizației de partid cu 
mari restanțe la princi-. 
palii indicatori ai planu
lui economic, restanțe ca
re atîrnă greu -în balan
ța economico-financiară 
a întreprinderii pe cele 
nouă luni. Și așa cum e- 
ra de așteptat, darea de 
seamă prezentată de co
mitetul de partid în fa
ța delegăților la confe
rință, a reliefat motivele 
care au Stat la baza ne- 
împlinirilor, motive care, 
așa cum s-a subliniat în 
conferință, sînt în cea
mai mare parte de na
tură obiectivă (calitatea 
materiei prime, respectiv 
celuloza), creînd serioase 
greutăți In fluxul de 
producție. Insă Ia aces
tea, așa cum a reieșit

———-—

Recuperarea restantelor - obiectivul 
activității noului comitet 
cesitatea întăririi disci
plinei de partid și creș
terea responsabilității, 
a intransigenței comuniș
tilor față de lipsurile 

activitate.
întreprinderea, 

reiese și din 
seamă, a înre- 
unele rezultate 

sectoare de ac-
cu

din cuvîntiil comuniști
lor Maria Constantin, 
Angelica Manea, Ludovic 
Venczel, Nicolae Sîrbu, 
Vochițoiu Nicolae, s-au 
adăugat și cauze de or
din subiectiv; indiscipli
nă din partea lucrători
lor, neutilizarea raționa
lă a utilajelor sau aspec
te ale calificării persona
lului muncitor. Analiza 
exigentă, responsabilă, fă
cută activității desfășura
te de comitetul de partid 
de către cei care au luat 
cuvintul, a reliefat o se
rie de rezerve ce nu au 
fost suficient valorificate, 
rezerve ce ar fi asigu
rat o mai bună încadrare 
în parametrii planului și, 
totodată, o mai puterni
că mobilizare a oameni
lor muncii la îndeplinirea 
sarcinilor de j
Alți vorbitori — Ana 
Mircea, Erna Farkaș, 
Dionisie Muntean, Nas- 
tasia Moldovan și Irina 
Hribal — s-au referit Ia 
diferite aspecte ale vieții 
interne de partid, la ne-

față de 
semnalate în 
Deși 
așa cum 
darea de 
gistrat’ și 
în unele 
tivitate, comuniștii, 
un deosebit spirit critic 

. și autocritic, au anali
zat lipsurile semnalate, 
reliefînd direcții de ac
țiune care să ducă la e- 
liminarea lor. Astfel, pro
blema recuperării restan
țelor de plan s-a situat 
în centrul atenției tutu
ror vorbitorilor, delegații 
la conferință luîndu-și 
angajamentul ferm ca la 
sfîrșitul anului întreprin- 

producție. derea să poată raporta 
îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan. In cu
vîntul său, ing. Rodica 
Tatulici, directorul uni

tății, s-a referit la necesi
tatea încadrării în norme
le de consum, la realiza

rea sarcinilor de export, 
la finalizarea investiției 
pentru noua capacitate 
de 5 000 tone fire, pre
cum și la problematica 
privind pregătirea pro
ducției anului viitor. A- 
cestea, de fapt, voi" fi și 
direcțiile de acțiune prio
ritară ale noului comitet 
ales, pentru ca actiyita- 

cu- 
re-

tea întreprinderii să 
noască un substanțial 
viriment.

Intr-o atmosferă 
deplin entuziasm și 
satisfacție delegații 
conferință au adoptat 
hotărîrea de adeziune la 
Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R., privind reale
gerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția su
premă de secretar gene
ral al partidului.

In prima sa plenară, 
comitetul de partid a 
reales în funcția de se
cretar pe tovarășa Cons
tanța STAN.

Gh. CHIRVASA

de 
vie

la

y

(Urmare din pag. I)

tul că plusul acumulat la 
producția fizică în primul 

semestru al acestui an a 
fost „pierdut" pe par
cursul trimestrului III, cînd 
unele sectoare și -brigăzi 
au încetinit ritmul ex
tracției. Răspunderea re
vine organizațiilor de partid 
— comitetului de partid pe 
întreprindere, în primul 

> rînd — care nu au acțio
nat cu maximă operativi
tate și cu exigența ce se 
impunea pentru elimina
rea unor neajunsuri. Este 
drept că, în bună măsură, 
greutățile cu care se con
fruntă în prezent colecti
vul pot fi puse pe seama 
rămînerilor în urmă din 
domeniul modernizării 
transportului, dar în se
mestrul I, în aceleași con
diții de evacuare a pro
ducției a fost înregistrată 
depășirea sarcinilor de 
plan la cărbunele brut.

Pe fondul unei analize 
deosebit de exigente, parti- 
cipanții la dezbateri — 
Mihai Neștian, Dumitru 
Niculescu, Vasile Hîrșieru, 
Gheorghe Buhuțan, Virgil 
Cazan, Mircea Lupulescu, 
Mircea Popescu, Szabo 
Ballazs, Alexandru BUș- 
can, Viorel Rădulescu, Ilie 
Diaconu, Cristian Dinescu 
și alții — au criticat nea
junsurile din activitatea 
comitetului, a organizațiilor 
de partid din care fac par
te. Din dezbaterile con
ferinței s-a desprins că 
este imperios necesar să 
crească aportul comitetu
lui de partid pe întreprin
dere în eliminarea oscila
țiilor producției, înregis
trate de la o zi la alta, și 
imprimarea Unui ritm 
constant al extracției. S-a 
indicat, de asemenea, ca 
printr-o muncă politică 
stăruitoare, să se acțione
ze mai ferm pentru ridi
carea tuturor brigăzilor „la 
nivelul planului", pentru 
creșterea gradului de pre
gătire politică și profesio
nală, omogenizarea colcc-

tivelor și întărirea conti
nuă a climatului de ordi
ne și disciplină.

Parțicipanții la 
rința de alegeri a 
zației de partid de

confe- 
organi- 

_ r_____ — la mi
na Vulcan au exprimat de
plina aprobare față de 
propunerea ca la cel de-al 
XIII-lea Congres, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie 
reales în funcția supremă 
de secretar general al 
partidului. „Avem prin 

aceasta garanția că întrea
ga țară va progresa neîn
trerupt", s-a desprins din 
cuvîntul minerilor, ingineri
lor și tehnicienilor care au 
luat parte la dezbateri, 
susținînd cu multă înflă
cărare hotărîrea cu privire 
la realegerea în fruntea 
partidului a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, condu
cătorul strălucit al națiu
nii, de numele căruia sînt 
legate cele mai mărețe iz- 
bînzi în opera construcției 
socialiste.

A fost exprimată, de 
asemenea, aprobarea de
plină față de prevederile 
proiectului de Directive 
pentru cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului, do
cument programatic care 
deschide noi perspective 
de dezvoltare și 
a patriei noastre 
te.

Ca secretar al 
tului de partid a 
Ies tovarășul Arpad 
ȘAN.

înflorire
socialis-

i

Cu rezultate meritorii se 
se înscriu și minerii de la 
Lonea, care și în luna sepr 
tembrie și-au îndeplinit 
sarcinile de plan în pro
porție de 100,2 la sută. Es
te un merit al acestui co- 

c a r e a ști- 
depășească mo- 
grele ivite în

lectiv, 
ut să 
men tele 
anumite perioade.

Nedispunind de me
canizare .— din cauza con
dițiilor geologo-miniere 
—. la 
totuși 
reușit 
să de la începtul anului 
să livreze în plus econo
miei naționale peste 10 000 
tone de cărbune pentru 
semicocs.

îndeplinirea și depășirea 
planului, atît în luna au
gust cît și în luna septem
brie, de către minerii din 
Petrila demonstrează că 
neîmplinirile din lunile iu
nie și iulie au fost acci
dentale și că acest harnic 
colectiv este hotărît să 
întîmpine Congresul al 
XIII-lea al partidului cu 
rezultate remarcabile.

Credem că neîmplinirile 
din această lună pentru 

. colectivele întreprinderilor' 
miniere Livezeni și Uri- 
cani constituie un accident. 
Stă în p u t e r e a 
comuniștilor, a tuturor oa-

nivelul altor mine, 
minerii Lonei au 
ca în perioada scur-

Preocupări intense pentru 
prezentul și viitorul producției

(Urmare din pag. I) afirmare pe frontul mun
cii.

Pentru a menține rit
mul realizărilor și în ulti
mul trimestru din acest 
an, conducerea sectorului 
s-a preocupat în perma- 

la 
pre- 
luni 

ml

neri nou încadrați în mun
că, dar care s-au acomo
dat repede cu activitatea 
pe care o desfășoară. Ba 
mai mult, unii dintre ei 
frecventează cursurile 
școlii de calificare. Ște
fan Popa, Constantin San
du, Marin Stăncioiu, Ion 
Bodan, Vasile Mustăciosu, 
Ion Bunea, loan Agape, I- 
lie «și loan Vizoroiu, Petre sebit brigada condusă

Ioan Ilca cea care a rea
lizat avansări medii lu
nare de 100 ml. Pentru în
deplinirea ritmică a sarci
nilor de plan în trimes
trul IV, în prima decadă

Oprișan, Vasile Jescu, 
Caro! Mihăică și loan Cons
tantin sînt numai cîțiva 
dintre acești tineri care o- 
feră reale perspective de

nență de executarea 
timp a lucrărilor de 
gătiri. In cele nouă 
au fost executați 160 
peste sarcinile de plan, e- 
vidențiindu-se în mod deo- 

de

S-A ÎNCHEIAT

Comite- 
fost rea-

I
I

tă, 29 septembrie, în Va
lea Jiului s-a înregistrat 
un record de participare 
în acțiunea de donare o- 
norifică de sînge. S-au re
marcat în mod deosebit 
localitățile Petroșani și 
Vulcan care au realizat 
200 și, respectiv, 100 re
coltări onorifice de sînge. 

din

i mobilizare
menilor muncii, care for
mează aceste două colective 
de a depăși momentele 
grele în așa fel îneît rea
lizările din primele zile 
ale lunii în curs să se si
tueze la nivelul sarcinilor.

Este greu să mai spunem 
ceva despre celelalte co
lective miniere, cum ar fi 
Dîlja, Aninoasa, Lupeni, 
Bărbăteni și cariera Cîm- 
pu lui Neag, care de cî- 
teva luni nu și-au mai o- 
norat planul și angaja
mentele asumate.

La nivelul C.M.V.J. ne- 
realizările la producția de 
cărbune brut extras au 
crescut de la lună la lună. 
Ac est 1 u c ni nu 
trebuie să dezarmeze, să 
demobilizeze colectivele mi- - 
niere, ci din contră tre
buie să se facă analize 
concrete amănunțite din 
partea tuturor factorilor de 
răspundere, îneît Congresul 
al XIII-lea al partidului, 

cu tot mai 
dat de bra- 
Văii Jiului.

a lunii octombrie va intra 
în funcțiune încă un aba
taj frontal cu o capacitate 
zilnică de 200 tone, iar 
spre sfîrșitul lunii decem
brie este prevăzut să 
intre în funcțiu
ne ăl doilea abataj fron
tal din blocul IV, care va 
asigura o producție zilni
că de peste 350 tone de 
cărbune. Prin punerea în 
funcțiune a acestor două 
capacități de producție se 
asigură realizarea și de- 
pășirea ritmică a sarcini
lor de plan în trimestrul 
IV din acest an, cît și în 
prima parte a anului vi- 

■ itdr i ' ■

PE PRIMUL LOC. La 
faza județeană a concur
sului grupelor sanitare de 
Cruce Roșie, formațiile ca
re au reprezentat Valea 
Jiului — l.M. Dîlja și I.M. 
Paroseni au ocupat locuri 
fruntașe. Astfel, în urma 
răspunsurilor foarte bune 
date la probele practică 
și teoretică, grupa sanita- Numărul cetățenilor 
ră a minei Dîlja (coman- Valea Jiului care au îns- 

Ro- cris în conduita lor acest 
act de înalt umanitarism 
a ajuns în 9 luni din 1984 
Ia 6 450.

DEZBATERE. Manifestă
rile educa tiv-sanitare din 
ultima săptămînă au fost 
expresiv completate de ex- 
punerea-dezbatere „Cum 
ne pregătim pentru înte-

dant: sing, topograf 
dica Glonț) a ocupat lo
cul I, deci ne va repre
zenta la faza superipară a 
concursului, iar grupa de 
la mina Paroseni — locul 
HI. '

OMENIE LA SUPER
LATIV. In săptămîna Cru
cii Roșii, încheiată sîmbă-

IN ORAȘUL .LUPENI se 
desfășoară ample lucrări 
pentru eliberarea ampla
samentului noului bule
vard cu 4 benzi, care va 
lărgi actuala stradă Tu
dor Vladimirescu. Terenul 
a fost eliberat și nivelat 
pe o bună porțiune din 
strada Parîngului. In cu- 
rînd vor demara și lucră
rile de construcție, care 
șe prevede să fie finaliza

te în cursul anului viitor. 
(V.S.)

FILIALA din Petroșani 
a Biroului județean de tu
rism pentru tineret organi
zează un nou curs pentru 
ghizi. înscrierile la cursuri, 
durata și alte informații 
se primesc la sediul filia
lei din Petroșani și la te
lefon 41098. (V.S.)

D-ALE COMERȚULUI. 
In cafeneaua de pe stra
dă Republicii din cartie
rul Petroșani-Nord se 
constată zilnic mare aglo-

merație. Situată în vad 
comercial bun, unitatea 
nu face față, însă, opera
tiv, cerințelor, deoarece nu 
dispune decît de un aparat 
pentru căfea-filtru. Con
comitent, la cafeneaua din 
complexul ■ Parîngul, unde 
există în dotare mai mul
te aparate cafe-expres, so
licitările sînt mult mai 
mici. In interesul cetățe
nilor, dar și al comerțu
lui, se impun evident, mă
suri de redistribuire a a- 
cestor aparate!

să fie cinstit 
mult cărbune 
vii mineri ai __  _____

Remarcabil este faptul 
că, la producția netă pla
nul la nivel de combinat 
a fost depășit și pe lunr 
septembrie cu 3 895 tone 
de cărbune —. de la înce
putul anului plusul fiind 
de 76 259 tone — ceea ce 
demonstrează că resurse e- 
xistă numai că ele trebuie 
transpuse în practică.

(Urmare din pag. I)
mult se aduceau în uzină 
de la Sa tu Mare și Tîr- 
goviște, ne spunea sing. 
Vasile Maghiar, șeful 
secției. ‘

— Sigur nu a fost u- 
șor pentru noi, care e- 
ram la început de drum, 
ne mărturisește inginerul 
șef al uzinei Ion Boto- 
roagă, dar cunoscînd ca
pacitatea cadrelor tehni-

Osmoza generațiilor

meierea unei familii trai
nice, cu muîți copii", a- 
dresată îndeosebi tinerelor 
și tinerilor. Asemenea dez
bateri, după informațiile 
primite de la Comitetul 
municipal de Cruce Ro
șie, au avut loc la mai 
multe cămine de nefami- 
liști din localitățile Văii 
Jiului.

DISTINCȚII. In cadrul 
manifestărilor organizate 
în Săptămîna Crucii Roșii 
au fost înmînate distincții 
unui număr de 26 activiști 
obștești ai organizației de 
Cruce Roșie. Opt persoane 
au primit insigna de aur, 
alți opt insigna de argint, 
iar zece pe cea de bronz.

co-inginerești, gîndirea Io; 
tehnică de perspectivă, a- 
vem certitudinea că în 

foarte scurt timp vor fi 
găsite soluțiile adecvate, 
soluțiile necesare recir- 
cuitării unor materiale 
deficitare. Vom căuta să 
punem în funcțiune o 
instalație de recuperare 
și refolosire a nisipului 
special necesar la reali
zară miezurilor pentru 
piesele turnate. De ase
menea, ne străduim să 
găsim combustibilul ideal 
pentru desfășurarea nor
mală a proceselor tehno
logice.

Și astfel, experiența 
„bătrînilor", a veterani
lor vechii secții de tur
nare se îmbină armo
nios cu noua dotare teh
nică,' cu gîndirea de pers
pectivă a noii generații, 
iar rezultatul firesc al 
acestei colaborări între 
experiență și spirit no
vator, sîntem siguri, va 
fi cel așteptat — creș
terea necontenită a cali
tății produselor realizate 
în noua secție a turnă- 

'■ toriei.

UN NOU BLOC. In car- spectacol de muzică popu- 
tierul Petroșani-Nord se 
află în fază avansată de 
execuție blocul 79, cu o 
arhitectură originală și 
apartamente cu cîte 2, 3 
și 4 camere. Noul bloc va 
fi în curînd dat în folo
sință. La parterul acestui 
bloc vor fi puse la dispozi
ția cetățenilor noi unități 
comerciale. (V.S.)

lară, susținut de formați
ile clubului sindicatelor. 
Microspectacolul a fost 
dat în cinstea oamenilor 
muncii de la sectorul XI 
investiții, care au rapor
tat îndeplinirea sarcinilor 
de plan anuale cu 
luni mai devreme.

trei
(G.S.)

SPECTACOL. Ieri, 
sala de apel a minei 
trila a avut loc un micro-

Rubrică realizată 
V. STRĂUȚ



Fotbal, divizia B

Comportare merituoasă a sportivilor
ir In prima etapă a 

interseriilor campionatu
lui republican al speran
țelor olimpice (16—20 
ani), la C.S.Ș. Tecuci, gaz
dele s-au întîlnit cu gar
niturile de lupte libere, 
C.S.Ș. „Semănătoarea" 
București șî „Jiul" Pe
trila. înaintea confruntă
rilor dintre performerele 
seriilor V, VI și VII ale 
campionatului, cele mai 
mari șanse le aveau lup
tătorii bucureșteni, gaz
dele emiteau, de aseme
nea, pretenții, dar „cal
culul hîrtiei" și avantajul 
„saltelei proprii" au fost 
răsturnate de ambițioasa 
formație din Vale, an
trenată de Ion Corbei și 
Costieă Marrnaliuc. In 
prima dispută, „Jiul" a 
întrecut C.S.Ș. JSemănă- 
toarea" cu 7—3, pentru 
învingători au punctat: 
Adrian Feier (48 kg), Ion 
Doros (57), Nicușor Mar- 
maliuc (62), Romeo Să
pînțan (68), Gheorghe 
Șuncă (82), Șandor Ko
vacs (90) și Sergiu Aga- 
vriloaie (Ț-100). Și în cea 
de a doua partidă s-a 
realizat o surpriză de 
proporții, localnicii dispu- 
nînd cu 6—4 de forma
ția bucureșteană. Parti
da decisivă dintre C.S.Ș. 
Tecuci și Jiul a revenit 
la un scor categoric oas
peților (8—2), punctele 
victoriei fiind asigurate 
de Al. Zsiga (52), Nicu-

Foto: P. OVIDIU

Campionatul județean de fotbal

înaintării.Scorul putea fi mai mare..
PREPARATORUL 

TRILA — MINERUL 
GHELARI 2—1 (1—0). Du
minică, reprezentativa pre
paratorilor a avut o evolu
ție foarte bună în fața 
fostei divizionare C Mi
nerul Ghelari. Veniți ho- 
tărîți să smulgă cele două 
puncte, jucătorii oaspeți 
încearcă să se instaleze în 
jumătatea de; teren a echi
pei Preparatorul, dar a- 
ceastă dominare a durat 
doar pînă în min. 35, cînd 
excelentul Siminiciuc îl 
învinge pe portarul Roman 
și înscrie: 1—0.

Pînă la sfîrșitul primei 
reprize cei ce domină au
toritar sînt tot localnicii,

PE- care mai ratează de cîteva 
ori^ Același Siminiciuc pri
mește o pasă de la Baron 
mărește handicapul (min. 
48)’ 2—0. In min. 70, 
echipa gazdă es
te prinsă însă pe picior 
greșit, Neag finalizînd 
combinația ofensivă a 
coechipierilor săi, înscri
ind pe lîngă portarul 
Svedak 2—1 rezultat cu 
care se încheie partida.

PREPARATORUL (an
trenor Ion Sercanu): Sve
dak — Kertesz I,' Lorinc 
I, Lițoiu, Ghib I — Coro- 
ianu, Ghib II, Baron — 
Siminiciuc, Dulcu, Dupir 
(Kertesz II).

Vasile BELDIE

BREVIAR
FOTBAL, campionatul 

republican de juniori: Ra
pid Arad — Minerul Lu- 
peni 1—1, Mureșul Explo
rări DeVa — Jiul Petroșani 
0—4, echipa antrenată de 
Romulus Leca a obținut o 
victorie concludentă în 
deplasare, prin golurile 
marcate de Kroutil (2), Ti- 
mofte și Kalman; campio
natul județean: Minerul
Anînoasa — Măgura Pui 
8—0, Preparatorul Petrila 
•— Minerul Ghelari 2—1, 
Parîngul Lonea — G.F.R. 
Simeria 0—0, Dacia Hu- 

șor Marrnaliuc, Romeo 
Săpînțan, Traian Molnar 
(74), Gheorghe Șuncă, 
Șandor Kovacs, Florentin 
Zarif (100) și Sergiu A- 
gavriloaie. Adjudecîndu-și 
primul Ioc, Jiul Petrila 
și-a asigurat practic ca
lificarea în turneul fi
nal (16—18 XI), mai fl
ies că în ultima etapă

Lupte libere

(21 X) a interseriilor în- 
tilnește aceiași adversari, 
la București.

șk Duminică, în cadrul 
ultimului triunghiular al 
campionatului divizionar 
A de lupte libere pe e- 
chipe, Jiul Petrila pri
mește vizita garniturilor 
C.S.M. Tîrgoviște și CJS. 
Brănești. Duelul dintre 
Jiul și C.S.M va decide 
participanta la turneul 
final al seniorilor. Așa
dar, secția din Petrila de 
lupte libere are reale 
șanse de a participa la 
finalele campionatelor, a- 
tît la speranțe olimpice 
cit și la seniori.

* Gazdă, dar în sală 
din Petrila, C.S.Ș. Pe
troșani a avut ca adver
sari în cadrul interseri
ilor de cădeți puternicele 
formații Dinamo Brașov 
și C.S.Ș. Tg. Mureș. Bra
șovenii, care reprezintă o 
autentică școală de lup-

nedoara — C.F.R. Petro
șani 0—0 (4—1 la juniori), 
Minerul Bătbăteni — Mi
nerul Uricâni 1—2.

HANDBAL, divizia 
(tineret):

B
Utilajul-Știin- 

ța Petroșani — Electromu
reș Tg. Mureș 22—18 și 
Tractorul Brașov — Utila
jul — Știința 21—17 (jocul 
s-a desfășurat joi); cam
pionatul republican de 
juniori: C.S. Petroșani — 
C.S.Ș. Sibiu 18—29.

RUGBI, divizia A: Ști
ința Petroșani — Steaua 
București 12—16.

S. BALOI

noștri
te, s-au impus în ambe
le dispute, la același scor 
8—3. Intîlnirea dintre 
C.S.Ș.P. și C.S. Tg. Mu
reș a avut o evoluție 
palpitantă, de la 3-—0 
pentru oaspeții, elevii an
trenorului Vasile Făgaș 
s-au mobilizat exemplar, 
dominînd categoriile mij
locii și mari de greuta
te. In rîndul învingători
lor și-au înscris numele 
Laurențiu Palade (51) Ga
briel Țigăeriu (55); Sa
mir Biță (59), Vasile Ro- 
manescu (63), Petru la- 
cob (68), Paul Vasiloan- 
că (73), Alexandru Butu- 
za (78) și Vasile Munu- 
nar (-4-78). Scor final 
8—3 în favoarea gazde
lor.

Cum etapa decisivă se 
va desfășura la Tg. Mu
reș, luptătorii lui Vasile 
Făgaș sînt creditați cu 
mai puține șanse, se pa
re că dinamoviștii bra
șoveni și-au asigurat de
ja „biletele" pentru 
nalele acestei categorii 
vîrstă. t . s 7 :

■if In aceste zile,

fi
de

■if In aceste zile, la 
Balcaniada speranțelor 
olimpice, în Bulgaria, 
luptătorul Aron Cîndea, 
după cum se știe format 
în pepiniera C.S.Ș. Pe
troșani, apără culorile 
naționalei în cadrul în
trecerilor de lupte li
bere.

Ion VULPE

MINERUL - ȘTIINȚA 
VULCAN — METALUL 
AIUD 0—0. Al doilea meci 
pe teren propriu al com
binatei din Vale, care se 
soldează cu un scor alb și 
nemulțumește pe suporteri. 
După semieșccul cu In
ter Sibiu, „unsprezecele" 
antrenat de prof. Coșorea- 
nu și Cătuți n-a putut să-și 
materializeze superiorita
tea teritorială, deși în pri
ma repriză a ratat cîteva 
ocazii clare, între care și 
o bară „semnată" de Mi- 
țrea. E drept, prin pleca
rea în armată a talentatu
lui junior Scoruș (4 goluri 
în patru etape), linia o- 
fensivă n-a mai dat ran
damentul scontat, Bilieru 
rămînînd stingher între ad
versari. Metalurgiștii au 
prezentat un „mijloc" su
plu, care a pendulat între 
cele două compartimente 
periferice, aici au activat 
fotbaliști cu experiență, 
precum Năsălean (fost la 
Steaua C.F.R. Cluj-Napo- i 
ca) și Stingă (Aurul Brad), 
în atac juniorul Sepi a

victorie
JIUL PETRILA — C.F.R. 

TIMIȘOARA: 5198—5064
p.d. După ce în prima e- 
tapă Jiul Petrila a cedat 
în arena Siderurgistului 
Hunedoara, avînd scuza că 
a promovat doi juniori — 
Gabriel Dumbravă și Mar
cel Dobrică — sîmbătă, în 
întrecerea cu ceferiștii ti
mișoreni, s-a impus după 
o luptă dîrză, de o bună 
factură tehnică. Adversa
rii, învinși pe teren pro
priu de deținătoarea Cu

Popice, divizia A

pei campionilor europeni, 
Aurul Baia Mare, și de 
vicecampioana naționalei 
Electromureș Tg. Mureș, au 
ținut pasul cu popicarii 
de la Jiul pînă spre ulti
mele perechi, dar în cele 
din urmă victoria a reve
nit pe merit gazdelor, la 
o diferență de 134 p.d. De 
ia învingători s-au deta
șat: loan Scorțea (912), 
Victor Miclea (907) și 

, Constantin Dobrică (894), 
timișorenii avînd lider pe 
Mată (865).

Partida dintre Aurul 
Baia Mare și Jiul Petrila, 
programată sîmbătă, a 
fost devansată, de federa
ția de specialitate, pentru 
joi, întrucît popicarii de 
la Aurul urmează să se 
deplaseze în orașul vest- 
german Mannheim, pentru 
a participa la turneul fi
nal al Cupei campionilor 
europeni.

Andrei APOSTOL

Golul înscris de Be- ■ 
none Popescu din 11 
metri, în partida Mine
rul Paroșeni — Victoria 
Călăn a fost de mare 
spectaculozitate, așa 
cum atestă și această 
imagine.

pus „în umbră" mulți se
niori din rîndul adversari
lor.

După pauză, cu toate în
locuirile efectuate de an
trenorii combinatei (Cons
tantin în locul lui Topor 
și Cojocărașu în locul lui

Fotbal, divizia C, seria a X-a

Iszak), gazdele n-au mai 
pus în pericol decît arare
ori poarta adversă. Dim
potrivă, în fața careului 
lui Bogheanu, Frățilă și 
Postelnicu au ac.țio at cris
pat, în întregul dispozitiv 
defensiv au apărut breșe. 
Sepi a fost de patru ori 
în poziții favorabile, dar 
apărătorul buturilor loca
le s-a aflat, de această da
tă în zi bună.

Așadar, cu minus 2 în 
clasamentul adevărului, 
Minerul-Știința traversea
ză o adevărată criză a ine
ficacității, căreia trebuie 
șă i se pună capăt cît 
mai eurînd, altfel...

Sever NOIAN

„U" CLUJ-NAPOCA 
MINERUL LUPENI 2—0 din Lupeni să 
(1—0). După înfrîngerea - surpriza etapei, în 
usturătoare de la Cavnic 
(0—4), suporterii Mineru
lui Lupeni s-au împărțit 
în două tabere. Scepticii 
prevedeau un scor fluviu 
(„Păi, dacă la Cavnic au 
luat patru, atunci la 
Cluj...") în timp ce opti
miștii — i-am numi pe 
realiști — se așteptau la 
o mobilizare firească a bă
ieților antrenați de P. Li- 
bardi și Iosif Rus. Adevă
rul a fost de partea celor 
din a doua tabără în 
sul că, deși finalul 
consemnat învingători 
studenți, echilibrul 
păstrat mulț timp, dumi
nică, pe municipalul din 
Cluj-Napoca.

înscriind destul de repe
de primul gol, în min. 11 
prin Boeru, „șepcile roșii" 
se așteptau, desigur, la un 
meci... ușor. Dar, echipa 
din Lupeni, susținută fre
netic de un grup de tineri 
excursioniști din Vale, a 
constituit în cele din ur
mă un partener serios pen
tru gazde, într-un climat 
de autentic faîr-play (în te
ren, ca și în tribune), vic
toria surîzîndu-le totuși, 
„parafată" fiind de al 
doilea gol, înscris în min. 
57, din penalty, de Bucur.

sen
i-a 
pe 

s-a

SOFIA 1 (Agerpres). In 
cadrul concursului interna
țional de judo pentru ju
niori de la Ruse, tînărul 
sportiv român Dorin Drîm- 
be s-a clasat pe primul 
loc la categoria 65 kg, ur
mat de Bogdan Binkowski 
(Polonia), Dimiter Totev 
(Bulgaria) și Udo Kueman 
(R.D.G.). La categoria 95 
kg a cîștigat Nikolai Don- 

Minerul Paroșeni, 
în continuare, lider

MINERUL PAROȘENI — 
VICTORIA CALAN 2—0 
(0—0). Meci plăcut în par
tea a doua a cuplajului de 
pe stadionul din Vulcan,’ 
gazdele impunîndtl-se din 
start, dar acțiunile lor 
ofensive au fost bine sto
pate de defensiva Victo
riei, în frunte cu Mravușca. 
Totuși pe fondul domină
rii gazdelor, oaspeții au 
declanșat cîteva acțiuni

periculoase prin Mîatov și 
Rizescu, însă fără rezul
tat pe tabela de scor. In 
min. 12 și 20 notăm două 
șuturi expediate de Boloș 
și Bîrsan, care au ocolit 
de puțin buturile porții 
lui Alexoi. In min. 34 ac
țiunea lui Băltaru, pe par
tea stingă, nu este fina
lizată de colegii din atac, 
mingea plimîndu-se prin 
fața porții. Neîmpăcat cu 
ideea remizei, în partea a 
doua a jocului antrenorul 
Mihai Marian face două 
„mutări" inspirate, în 
compartimentul ofensiv, 
triinițîndu-i pe Lăzăroiu 
și Gîtan, în locul lui Ma- 
tala și, respectiv, Boloș. 
Atacurile minerilor încep 
să capete clarviziune, ju
cătorii din Paroșeni reu
șesc deschiderea scorului, 
grație unei lovituri de la 
11 m, acordată la un fault

liderii se- 
se poate'! 
cînid, e-

Ce a împiedicat echipa 
furnizeze 

seria 
a III-a a diviziei B, în- 
tr-un meci în care a ju
cat bine, pe fondul unui 
arbitraj foarte bun al u- 
nei brigăzi din Bacău șî 
al jocului incomplet al 
gazdelor? In primul rind, 
ideea că, aici pe terenul 
„șepcilor roșii", 
rîei a III-a, „nu 
întrebăm acum: 
chipele noastre din- Vale, 
vor aborda, pe terenuri 
străine, acel curaj «e )e 
lipsește încă, pe cînd “'ă- 
cea dezinvoltură CU care, 
alte echipe vin și joacă ' 
pe terenurile noastre ? Me
ciul de duminică a cons
tituit în că o mostră a a- 
cestei idei preconcepute, e- 
chipa din Lupeni puțind 
marca (și nu odată) și pu
țind evita, cel puți» Unul 
din golurile {admite. A 
trecut însă „valul" celor 
două deplasări, echipa mi
nerilor așteptînd ziua der- 
by-urilor hunedorene cînd 
lă Lupeni va întîh» pe 
Mureșul Explorări Deva, 
în timp ee Jiul va primi 
replica Corvinulul. Aș
teptăm; firesc, de Ia aces
te meciuri, în primiri rind 
faîr-play și fotbal de ca
litate „ea acasă".

Alexandru TĂTAR

cev (Bulgaria), secundat de 
H. Buehelt (R.D.G.)

"fr
BEIJING 1 (Agerpres). 

Consiliul olimpic al Asiei 
(O.C.A.) a votat cu 9 lar
gă majoritate încredința
rea organizării Jocurilor 
sportive asiatice din 1990 
capitalei R.P. Chineze Bei
jing.. AI doilea candidat, 
orașul japonez Hiroshima, 
a primit organizarea ediției 
din 1994 a competiției.

clar în careu, asupra lui 
Benone Popescu, scăpat’ 
singur spre poarta Iui A- 
lexoi. Execută același B. 
Popescu și 1—0 în min. 
58. Gazdele reiau seria 
atacurilor, în min. 60 și 
64, loviturile de cap ale 
lui Leleșan și Băltaru nu 
nimeresc ținta. Totuși In 
min. 73 Băltaru (cel mai 
bun din teren) a „croșetat" 
pe aripa dreaptă, nu mai 
puțin de trei adversari, 
i-a ieșit în întîmpinare 
Alexoi, pasa sa înapoi îi 
prilejuiește juniorului Pa 
raliță să mărească handi
capul: 2—0, scor cu care 
dealtfel se încheie partida. 
A fost un meci viu dispu
tat, chiar dacă pe alocuri 
s-au mai „plătit" și unele 
polițe, meci cîștigat în 
cele din urmă pe merit de 
către elevii lui M. Marian 
și Constantin Maria. Din 
rîndul învingătorilor s-au 
evidențiat: Băltaru, Buz- 
duga, Bîrsan, juniorii Is- 
pir și Paraliță. Bun arbi
trajul brigăzii din Arad 
conduse de P. Mihuță. A- 
șadar, cu 9 puncte (gola
veraj 8—1), „unșprezecele" 
minerilor din Paroșeni se 
menține lider al seriei a 
Xl-a.

MINERUL PAROȘENI: 
Crecan — Ispir, Leleșan, 
Buzduga, Petra, Bîrsan, 
Paraiiță, Boloș (Gîtan) — 
Matula (Lăzăroiu), B. Po- 
oescu, Băltaru.

T7-si!e STAFIE
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La reuniunea anuală a țărilor membre ale
grupului celor 77 a fost prezentată

35-a aniversări a
i.Â:

Sărbătorirea celei de-a

Concepția președintelui României 
privind noua ordine economică 

internațională
proclamării

Republicii Populare

PREZENT LA RIO DE 
JANEIRO pentru a parti
cipa la reuniunea Biroului 
Internaționalei Socialiste, 
foitul cancelar vest-ger- 
man, Willy Brandt, a 
eolidcmnat, în cadrul unei 
conferințe de presă, orice 

i vatlrf
DIN INIȚIATIVA PAR

TIDULUI ■ COMUNIST, a . .
sindicatelor și a altor or- . terme de intervenție 
ganizații democratice din agresiune armată în Ame. 
Japonia, în întreaga țară . rica Centrală, ^Criza dc 
au avut loc mitinguri și 
demonstrații în cadrul Zi
lei naționale de protest 
împotriva creșterii tarife
lor pentru asistență me
dicală. La Tokio și în alte 
orașe, demonstranții au 
cerut anularea măsurilor 
de reducere a alocațiilor 
destinate instituțiilor me
dicale și de scumpire cu
10 la sută a costului ser
viciilor medicale.

.....  ............ i de 
aici, a apreciat el, poate 
fi soluționată doar dacă se 
produc schimbări profun
de în ordinea economică 
și socială din ' regiune. Pe 
de altă , parte, Willy 
Brandt a criticat politica 
ratelor ridicate ale dobîn- 
zilor. ' ' .

PROBLEMA DATORIEI 
EXTERNE a Americii La
tine și măsurile ce urmea- 

■ ză să fie întreprinse pen
tru soluționarea ei cons
tituie tema principală a

Chineze__ 1 lumii 1 
contemporane a fost pre
zentată pc larg în cadrul 
lucrărilor de ministrul ro
mân al afacerilor externe, 
Ștefan Andrei. Vorbitorul 
a reafirmat atașamentul 
României la cauza țărilor 
în curs de dezvoltare, aten
ția deosebită pe care țara 
noastră,______președintele
Nicolae Ceaușescu, o acor
dă întăririi conlucrării cu 

de

'■ NAȚIUNILE UNITE 1 biectiv . arzător al 
’.fAgerpres). La sediul 
O.N.U., din New York, s-a 
încheiat reuniunea minis
terială anuală a țărilor 

"membre ale grupului ce
lor 77.

Concepția președintelui
1 Republicii Socialiste Româ- 
l<iia, tovarășul Nicolae 
? Ceaușescu, privind instau- 
f rarea noii ordini economi-

, ițe internaționale, căile și 
Imodalitățilc concrete de 
înaintare spre acest o-

celelalte țări în curs 
dezvoltare.

Jîncheierea lucrărilor Conferinței 
‘ Uniunii Interparlamentare

rilor, importanța primor
dială acordată de România

.ft ... ......
i . GENEVA 1 (Agerpres).

- j La. Geneva s-au încheiat ------------------ — ..----------
ț lucrările celei de-a 72-a < mirii cursei înarmărilor,
.Conferințe a Uniunii In
ii țerparlamentare. Au fost 
î adoptate o serie de rezo- 
, iuții, care se pronunță 
, pentru realizarea păcii în 
( America Centrală și, în 

general, pentru reglemen
tarea prin mijloace pașnice, 
prin negocieri, a tuturor

Ș situațiilor conflictuale, 
pentru asigurarea indepen
denței Namibiei și înceta
rea politicii de apartheid 
a regimului din Republica 
Sud-Africană și pentru a- 
firmarea egalității în drep- 

i.turi între bărbați și fe
mei. -

Delegația țării noastre a 
relevat, în cadrul dezbate-

i

trecerii la măsuri hotărîte 
de dezarmare, în primul rînd 
de dezarmare nucleară, fo
losirii resurselor umane și 
materiale astM eliberate 
pentru progresul și civili
zația omenirii.

A Urmat parada milita
ră. In rînduri compacte, 
prin fața tribunei oficiale 
au trecut, apoi, coloanele 
oamenilor muncii din ca
pitala R.P. Chineze.

Prin sugestive care ale
gorice, au fost făcute cu
noscute marile succese ale 
poporului chinez obținute 
sub conducerea Partidului , 
Comunist Chinez în cei 35 
de ani-, de libertate și cons
trucție pașnică și s-a dat 
expresie hotărîrii poporu
lui chinez de a traduce în 
Viață cele trei sarcini ma
jore ale anilor ’80: moder
nizarea socialistă, reunifi- 
carea și salvgardarea pă
cii. , • T

Cu prilejul celei ‘ de-a 
35-a aniversări a procla
mării Republicii Populare 
Chineze, premierul Con- 

,. . .. : siliului de Stat, Zhao Zi- , 
lare Chineze, a rostit o yang, a pferit, în Sala Ma- i
cuvîntare cu prilejul Zi- re a Poporului din Beijing, .
lei naționale. o recepție. ■ .

se O CAMPANIE

BEIJING 1 (Agerpres). 
Cu ocazia celei de-a 35-a 
aniversări a proclamării 
Republicii Populare Chine
ze, în Piața Tiananmen din 
Beijing au avut loc, luni, 
o paradă militară și o ma
re demonstrație a oamenilor 
muncii, la care au partici
pat 506 000 de persoane — 
relatează agenția China 
Nouă.

In tribuna oficială
aflau tovarășii Hu Yaobang, 
Deng Xiaoping, Zhao Zi- 
yang, Li Xiannian, alți 
conducători de partid și 
de stat.

După primirea raportului 
comandantului paradei mili
tare și trecerea în revistă 
a unităților militare, ali
niate în piață, tovarășul 
Deng Xiaoping, președin
tele Comisiei Militare Cen
trale a Republicii .Popu
lare Chineze, a rostit <

ANTI
MAFIA fără precedent, la dezbaterilor reuniunii Or- 
care au participat cîteva 
mii de polițiști, a fost or
ganizată, sîmbătă și du
minică, în Italia, informea
ză agențiile internaționale 
de presă. Cu acest prslej, 
au fost arestate circa 300 
de persoane, printre care 
numeroși șefi mafioți.
«••*■■« ■!■•■■■■■ ■•■■■(■■■■'■■•■■I ••■••■■«■■•II •••>■••

Ame-
să-și

12 oc-
Bra-

agen-

ganizației Statelor 
ricane, programată 
înceapă lucrările la 
tombrie în capitala 
ziliei —« transmite 
ția E.F.E.

PREȚURILE cu amănun- * 
tul au crescut în Japonia, 
în luna septembrie, cu 1,6 
la sută, informează agen
ția Kyodo.

Conferința generală a 
AIE.A.

VIENA 1 (Agerpres). La 
X’iena s-au încheiat lu
crările sesiunii Conferin
ței generale a A.I.E.A. (A- 
genția Internațională pen
tru Energie Atomică). Au 
fost aprobate programul 
de activități pentru perioa
da următorilor doi ani,
bugetul pentru anul 1985
și două rezoluții politice, 

: care cheamă Ia încetarea 
tuturor formelor de coope
rare cu Republica Sud- 
Africană în domeniul teh
nologiei nucleare și apro
vizionării cu material fisio- 
•nabil și condamnă, pe 4e 
ialtă parte, Israelul pentru 
țetecul întreprins în 1961 
?as»pra reactorului nuclear 
ral Irakului.

Din lumea științei și tehnicii
BERLIN 10 (Agerpres). 

In R.D.G. s-au înregistrat 
noi succese în ameliorarea 
tehnicii de construire și 
recondiționare a rețelelor 
subterane de apă. Astfel, 
cercetătorii de Ia Bauaka- 
demie din Berlin au pus 
la punct o nouă metodă de 
refacere a conductelor u- 
zate, care nu mai necesi
tă înlocuirea integrală a 
țevilor deteriorate? Proce- _____ _______
deul constă în introducerea . cizează agenția, 
în conductă a unui tub 
flexibil din material tex
til avînd pereți' dubli, ca
re este umflat cu aer com- 
primat. In spațiul gol re
zultat se injectează o com
poziție de mortar și ci
ment, care se întărește în
tr-un interval de 72 de o- 
re. Inlăturîndu-se tubul, 
care a fost folosit drept 
cofraj, se obține un pere
te interior neted și per- 

~ fect etanș. Procedeul poa
te fi folosit la țevi cu dia
metrul între 100 și 300 mm.
Specialiștii estimează ■■ că 
durata unei rețele de apă 
recondiționată prin aceas
tă metodă este de 40—50 
de ani.

mini- 
pro- 

doilea 
lume, 
China

funcțiune primul 
reactor nuclear de 
ducție chineză și al 
de acest tip din 
transmite agenția
Nouă. Folosind drept com
bustibil uraniu îmbogățit, 
reactorul poate fi utilizat 
pentru cercetări în dome
niul fizicii, mediului în
conjurător, geologiei, me
dicinii, arheologiei, în in
dustrie șl agricultură, pre-

BEIJING 
La Beijing

10 (Agerpres). 
a intrat

☆
WASHINGTON 10 (Ager

pres). Producătorii ameri
cani de automobile au pre
zentat o serie de 
pentru automobilul 
Iui 2000, precizind că, 
șoselele am.ericane, 
putea fi văzute, cu precă
dere, automobilele pentru 

• patru persoane avînd în 
construcția lor, în cea mai 
mare parte, componente din 
material plastic, și o greu
tate totală ce nu va depă
și 450 kilograme.
grese deosebite vor fi fă
cute în ce privește auto
mobilele cu baterii. Că o 
noutate, specialiștii au ară
tat că americanii vor cum
păra mai puține automo-

soluții 
anu- 

pe 
vor

Pro-

I
I

bile noi, procurîndu-și în 
schimb componente pen
tru acestea, pe care le vor 
asambla, înlocuind părțile 
uzate ale mașinii, „viața*' 
unui autoturism prelungin- 
du-se, astfel, de la 12 ani, 
în prezent, la 22 de ani.

☆
TOKIO (Agerpres). Pro- 

iectanții de la Universita
tea de tehnologic Musashi, 
din Japonia, au anunțat 
realizarea primului auto
vehicul care folosește drept 
combustibil hidrogenul li
chid. Acesta este dotat cu 
un motor în 
nepoluant, a 
este de șase 
re decît cea 
clasic 
lichid 
tr-un 
citate 
care
transmite într-un minicon
tainer, de unde este in
jectat în stare de vapori 
sub presiunea de 80 de at
mosfere în motor. Noua 
mașină are o autonomie 
de 200 de kilometri.

patru timpi 
cărui putere 
ori mai ma- 
a motorului 

Hidrogenul 
în-

Diesel.
este depozitat 

rezervor cu o capa- 
de 82 de litri, din 
un compresor îl

I

®uisa înarmărilor este 
unul dintre fenomenele 
cele mai grave și mai 
costisitoare din lumea de 
astăzi, constituind un pe
ricol și avînd consecințe 
fără precedent în istoria 
omenirii. Potrivit do
cumentului dat publicită
ții de Institutul Interna
țional pentru Cercetări 
în domeniul Păcii de la 
Stockholm (SIPRI), nu
mai în cursul anului tre- 
cuț, în lume, cheltuieli
lor militare le-au fost 
destinate fonduri însu- 
mînd 800 miliarde de do
lari. Această cifră repre
zintă o creștere cu 23,1 
la sută, cea mai înaltă 
înregistrată într-un sin
gur an, începind din 
deceniul al patrulea. In

prezent, mijloacelor 
ucidere și distrugere le 
fini alocate zilnic peste 
2,192 muiarde de dolari, 
pe oră — 91,3 milioane

Principala consecință a 
cursei înarmărilor, a 
absurdelor cheltuieli mi
litare care cresc an de 
an în detrimentul satis-

Din presa străină
(„GRANMA")

de dolari, iar pe minut 
— 1,52 milioane de do
lari. Calculele relevă că 
p< tențialul distructiv ac
tual este echivalent cu a- 
proximativ 1,5 milioane 
de bombe similare ce
lor ce au căzut asupra o- 
rașelor japoneze Hiro
shima și Nagasaki, care 
au provocat moartea a 
peste 300 000 persoane.

iiWWinW.K

facerii celor mai elemen
tare necesități ale popoa
relor — cum sînt alimen
te ția, ocrotirea sănătății, 
educația — este perico
lul, realmente imens, la 
adresa păcii și a însăși 
supraviețuirii ființei u- 
Hiane. Uriașă devoratoare 

de bogății, incluzînd resur
se naturale și potențial 

. științific și tehnic, uria-

șă cheltuială neproduc
tivă și nesănătoasă orică
rei economii, cursa înar
mărilor contribuie la a- 
dîncirea crizei economice 
mondiale, avînd urmări 
deosebit de grave asupra 
săracelor și financiar în
datoratelor țări subdez
voltate.

Dorita rezolvare, fără, 
sacrificarea securității na
ționale a nici unui stat, 
este destinderea și dezar
marea, încetarea cursei 
înarmărilor, reduc .-Ta 
drastică a cheltuielilor 
militare și alocarea unei 
părți considerabile din a- 
ceste fonduri în scopul 
dezvoltării țărilor „lumii 
a treia**.

(Agerpres)
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FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Aventuri la Ma
rea Neagră I-II; Unire»: 
Cancan frenetic; Parîn- 
gul: Lovitură fulgerătoa
re,'

LONEA; Cîntecul e 
viața mea.

ANINOASA: Contraban
dă la vamă.

VULCAN: Luceafărul: 
Elegie.

LUPENI — Cultural : 
Rubedeniile.

URIC ANI: Detectivul
I-II.

TV
15,00 Telex.
15,05 Viața școlii.
15,30 ~
15,45

„Cîntarea Româ
niei".

16,10 Consultații în spri
jinul . învățămîn- , 
tului politico-ideo
logic. ȚT

16,30 închiderea pro
gramului. 
Telejurnal, (p.c) 
Țara întreagă în- 
tîmpină» Congresul 
al XlII-lea al Parti
dului Comunist Ro
mân.
In sfatul comunist 
al țării.
In frunte comuniș
tii — reportaj. 
Teatru TV (color)) 
„Alternativa**, de 
Tudor Negoiță. Pre
mieră pe țară. 
Telejurnal, (p.c.) 
închiderea progra
mului.

20,00
20,20

20,35

20,45

21,00

22,20
22,30

Desene animate.
Laureați ai Festi
valului național

memen

Institutul de cercetări și 
proiectări miniere 
pentru cărbune 

Petroșani
cu sediul în Petroșani, str. Miftai Viteazul nr. 3 

încadrează prin concurs
INGINERI GEOLOGI

avînd minim 3 ani de stagiu în producție.

Informații suplimentare se pot obține la 
compartimentul personal.

unmummrfMumtufmmmmmmnmmmmmwmufm.

Mica publicitate <
VIND Dacia 1300. Infor

mații telefon 70951 Vul
can. (2678)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pavel 
Gheorghiță, eliberată de 
I.M. Aninoasa. O declar 
nulă. (2677)

numele Sortan Vaier, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (2679)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă . (periodice) pe

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă și periodice nr. 
2799 și 285, eliberate de 
Institutul de mine Petro
șani. Le declarăm nule. 
(2680)
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