
<

a

•■<■■■■• ••
■■■ ■ J

ii

ANUL XL, NR. 9 991 I

PROLETARI DIN TOATE TARILE, VNIT1 v

'"îi

JOI, 25 OCTOMBRIE 1984 4 PAG. — 50 BANI

?<£

în întîmpinarea

Noi succese pe
frontul cărbunelui

Cinci colective de mineri 
raportează depășiri

■ Marți, 23 octombrie, CINCI ÎNTRE
PRINDERI MINIERE — LONEA, PETRILA, 
LIVEZENI, PAROȘENI ȘI LUPENI — au ex
tras împreună peste sarcinile de plan 600 tone 
de cărbune.

mai mare plus 
— 150 tone de 
l-au înregistrat 

de la Lonea,

• Cel 
al zilei 
cărbune 
minerii
acumulînd astfel de la 
începutul lunii octombrie 
1051 tone de cărbune.

• Cu cele 124 tone ex
trase suplimentar în a- 
ceasta zi, plusul acumu
lat de la începutul aces-

tei luni de către minerii 
de la Paroșeni se apro
pie de 700 tone.

• Aproape 600 tone de 
cărbune au extras supli
mentar în ultimele trei 
zile și minerii Lupeniului.

• Minerii de la 
și Livezeni au 
marți, împreună, 
ne de cărbune.

Petrila 
extras, 

220 to-

Cu planul pe 10 luni
îndeplinit

Sectorul VI 
al I. M. Vulcan

■ IERI, MINERII SECTORULUI VI DE 
LA I.M. VULCAN AU RAPORTAT ÎNDEPLI
NIREA SARCINILOR DE PLAN PE 10 LUNI.

■ Prin depășirea productivității muncii 
cu 100 kg pe post, minerii acestui sector au 
realizat de la începutul anului o producție su
plimentară de 3 000 tone de cărbune.

9 La realizarea sarcinilor de plan pe 10 
luni cu șase zile mai devreme, o contribuție 
deosebită si-au adus-o minerii din brigăzile 
conduse de GHEORGHE BUHUȚAN ȘI CON
STANTIN CIOCAN, care lună de lună au ra
portat îndeplinirea sarcinilor de plan.

Se ridică noi blocuri în cartierul Petroșani-Nord. 
Foto: Ioan CUZMAN
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C’rs'rv a-roe al Por

ră nouă, de profunde 
transformări revoluționare 
în România, a deschis ca
lea făuririi societății so
cialiste în țara noastră — 
eveniment remarcabil în 
istoria, patriei la care ar-

Vrem sâ
Colectivul întreprinde

rii miniere Paroșeni, mină 
care s-a situat aproape de 
la înființare în rîndul u- 
nităților economice care 
au promovat cu consecven
ță noul, experimentînd și 
aplicînd tehnologii în pre
mieră, introducînd și ex- 
ploatînd eficient utilaje 
moderne, de măre capa
citate, prin acțiuni ferme, 
hotărîte a obținut în a- 
cest an realizări net supe
rioare prevederilor de plan 
la producția fizică de căr
bune extras, pe seama spo
ririi productivității mun
cii. Concret, eforturile, 
strădaniile întregului co
lectiv au fost materializa-

ne menținem locul fruntaș cucerit
producti- acesteia și la alte genuri 

cele 
pregătiri și 

locurilor 
acest din 
de activita-

te în înregistrarea unui ‘ nea sporuri de 
plus de aproape 44 000 to
ne de cărbune de la înce
putul anului, obținînd o 
producție cu 140 000 tone ■ 
mai mare decît în aceeași

vitațe prin folosirea inten- de lucrări cum sînt 
sivă și extensivă a meca
nizării, ca și prin plasarea 
optimă a marilor capaci
tăți de producție dotate

CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII — 
DIRECȚIE PRINCIPALĂ DE ACȚIUNE

perioadă a anului trecut. 
La baza acestor realizări 
au stat creșterile de pro
ductivitate înregistrate 
constant ■ în abataje cu 
614 kg. pe post mai mare 
decît sarcina planificată, 
în Cărbune cu 381 kg pe 
post. Am obținut aseme-

cu utilaje moderne.
Mai exact, minerii Paro- 

șeniului au extras meca
nizat pesȘe 90 la sută din 
totalul producției realiza
te. Rămînînd în același do
meniu al mecanizării vreau 
să subliniez și un alt as
pect, și anume extinderea

de deschideri, 
aprovizionarea 
de muncă. In 
urmă domeniu 
te — aprovizionarea locu
rilor de muncă — intro
ducerea mecanizării a 
condus nu numai la creș
terea productivității mun
cii la fronturile de lucru 
productive, ci și la elibe
rarea unei importante for
țe de muncă pe care am

Ing. Petre TUDOR, 
inginer șef al I.M.

Paroșeni

(Continuare în pag. a 3-a)

LA I.M. PETRILA

Intransigență față de 
actele de indisciplină

Pornind de Ia faptul că baterea absențelor nemo- 
abaterile de la disciplina 
de producție (nerespecta- 
rea programului de lucru, muncitor de pe fluxul de 

producție. In contextul a- 
cestor preocupări, recent 
la I.M. Petrila â avut loc o 
nouă întîlnire între repre
zentanții conducerii în- 
trepinderii și absentomani, 
care, prin actele lor de in
disciplină, dezorganizează

tivate și a altor abateri 
din partea personalului

a disciplinei tehnologice, 
absențe nemotivate) au 
drept consecință dezorga
nizarea procesului de pro
ducție și nerealizarea in
dicatorilor de plan, con
ducerea colectivă a minei 
Petrila își concentrează , , __
insistent preocupările spre procesul de producție. Co- 
eradicarea acestor 
Se acționează în 
pentru reducerea 
rului de absențe 
vate. Munca politico-edu- 
cativă de masă desfășura
tă de organizația sindicală 
a întreprinderii, avînd ca 
obiectiv întărirea disci
plinei muncii sc concreti
zează lună de lună în ac
țiuni ce se dovedesc din 
ce în ce mai eficiente. In 
grupele sindicale se ac
ționează preventiv în com-

abateri.
special 
numă- 

nemoti-

misia de disciplină, consti
tuită la nivelul întreprin
derii, după o analiză exi
gentă a abaterilor săvîrși- 
te în luna septembrie și în 
prima jumătate a lunii oc
tombrie, a chemat la ordi
ne pe toți cei care într-un 
fel sau altul au încălcat 
regulamentul de ordine in-' 
terioară disciplina mun-

Ghcorghe BOȚEA I

(Continuare în pag. a 2-a)

Azi, 25 Octombrie, po
porul român sărbătorește 
Ziua Armatei Republicii 
Socialiste România — în 
atmosfera de puternică e- 
fervescență creatoare în 
care toți cei ce muncesc, 
strîns uniți în jurul parti- mata română, slujind cu 
dului, al secretarului său ’ * 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, întimpină cu 
rezultate remarcabile în 
toate domeniile de activi- 

■ ’ 1 XlII-lea
Congres al Partidului Co
munist Român, eveniment 
de însemnătate covîrși- 
toare pentru dezvoltarea 
generală a 
pentru 
rea gradului de civiliza
ție și de bunăstare a na
țiunii noastre socialiste. 
Sărbătorim oștirea în a- 
nul celei de-a 40-a ani
versări a revoluției de e- 
liberare socială și națio-

României, 
ridica

l nală, antifascistă și anti- 
? imperialistă din august 
1 1944, care a marcat o e-

devotament suprem inte
resele poporului, a avut 
un aport important.

Prilej de omagiere 
oștirii române care întot
deauna, în multimilenara 
istorie a patriei, â slujit 
cu devotament nobilele i- 
dealuri ale poporului, a 
apărat dreptul la existen
ța independentă și suve
rană a neamului în vatra 
strămoșească, sărbătorirea 
Zilei armatei, la o. dată ce 
marchează un eveniment 
cu profunde rezonanțe

Lt. col. Ioan POP, 
comandantul C.M.M.

Petroșani

a

în

(Continuare în pag. a 2-a)

Adunare și spectacol festive
Ieri, la Casa de cultură 
sindicatelor din Petro-a

șani au avut loc adunarea 
festivă și spectacolul in
titulat „Raport ostășesc

i a ss® m w & ■ a s 0 si a
In paq. a 3-a

întregul colectiv, 
o singură voință 

ȚĂRII, TOT MAI MULT 
CĂRBUNE, IN 
CONDIȚII DE 
EFICIENTĂ 
RIDICATĂ ?

comandantului suprem", de
dicate zilei de 25 octom
brie „Ziua Armatei Repu
blicii Socialiste România".

G. B.

Activitate intensă în secția bobinai, din cadrul 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani, pentru a onora la timp 
și la calitatea cerută de beneficiari, comenzile pri
mite. - ■ ■ . < • ; ■■ .,.t: X c C

Foto: T. ALEXANDRU
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Toamna șoptește vis 
tainic de trecere. Mus
tește lumina și căldura 
în fructele Iui octom
brie. Mușcîndu-le, mi
resme de iarbă și flori 
îți zic de zilele de mai 
ce-au căzut din calen
darul sufletului, Stră
puns, miezul de strugu
re țîșnește-n văpăi de

INSCRIPȚII

chihlimbar. O apă mi
raculoasă, vitală se var
să umezind alintător 
frunzele lovite pe ge
nunchii colțuroși ai ra
zelor obosite.

Amurg solar în toam
nă românească, octom
brie ne umple cămă
rile iar noi, gospodarii 
anotimpurilor, ne pre
gătim de o aleasă săr
bătoare: marele forum 
al comuniștilor. De la 
cea mai înaltă tribună

Prof. V. AVRAM,
Liceul industrial Vulcan



Me r e u î n a i n t e !...
(Urmare din pag. I)

Pioflierii

patru 
istorie,

articol

E mult de atunci I... Pe 
lingă fiecare dintre noi 
au venit și au trecut zeci 
și zeci de „explozii" infor
maționale. Timpul scurs 
de la eliberarea țării în
seamnă nu doar 
decenii, înseamnă 
totală înnoire I

Am în față un
apărut în ziarul „Româ
nia liberă" din 28 octom
brie 1944. Articolul este 

mnat sublocotenent (r) 
Costin Murgescu, purtînd 
titlul: „Au venit 
bitorii". Articolul 
tunci se referă la 
le purtate pentru 
rarea orașului Tîrgu Mu
reș. Am citit acest arti
col, acum patru decenii, 
la puțin timp după cp 
apăruse, pe cînd întregul 
teritoriu românesc era 
eliberat, iar noi continuam 

fascis- 
Unga-

dezro- 
de a- 
lupte- 
elibe-

lupta, zdrobind 
mul pe cîmpiile 
riei. Reproduc un frag 
ment din articolul 
tit mai sus 
pe front.

. . 1 amin-
„...In adevăr, 

. ... în preajma
Tirgu Mureșului, arma
tele eliberatoare dau asal
turi din ce în ce mai vi
guroase pozițiilor ocupa
te de cotropitori. Vînă
torii de munte ai 
ralului Dumitrache, 
cea mai strînsă colabora
re cu trupele unui Corp 
de Armată Sovietic, ata
că pretutindeni inami
cul, neîngăduindu-i nici 
un moment de răgaz pen
tru a se regrupa. Pădu
rile, dealurile și satele 
din preajma marelui o- 
raș transilvan sînt cuce
rite, pe rînd, de înainta
rea impetuoasă a 

! aliate. Șiruri de 
nieri germani sînt 
duse în urmă...".

Am făcut parte 
Corpul de munte al ge
neralului' Ion Dumitra
che, corp de ostași a că
rui contribuție a fost 
hotărîtoare și decisivă în 

V_________________________

gene- 
în

oștilor 
prizo- 

con-

din

eliberarea orașului de pe 
Mureș. De cite ori mă 
reîntorc pe acele frumoa
se meleaguri retrăiesc e- 
moția zilelor de 25, 26 și 
27 septembrie 1944.

Țin minte ceasurile de 
veghe și încordare, ma
ximă din acel sfîrșit de 
septembrie. Mulți din
tre noi eram refugiați 
din părțile locului, do
rind arzător să dezrobim 
vetrele părintești cu un 
ceas mai devreme. Co
mandanții cunoșteau sta
rea de spirit a ostașilor, 
împărtășeau pe de-a în
tregul situația, dar trebu
ia să repete mereu:
iiiiiiiiiiiiiuiiiiihmiiiiiiu

Pagini de eroism 
ai ostașilor români 

eliberatori 
imtwHmimuiiMMiuum

— Să batem dușma
nii cît' mai repede) A- 
tenție însă la efectivele 
noastre! Cît mai puține 
pierderi I AVem nevoie 
de fiecare ostaș român !

După lupte îndelunga
te; la 8 și 13 septembrie 
1944 am eliberat orașele 
Sfîntu Gheorghe și O- 
dorheiul Secuiesc, văzînd 
distrugerile mari prici
nuite de dușmanul în re
tragere. Mai departe, prin 
satele și comunele urmă
toare, decorul era ace
lași: case incendiate, li
nii de cale ferată distru
se, traverse arse, poduri 
făcute țăndări.

Tîrgu Mureșul, vechiul 
și frumosul oraș-strămo
șesc trebuia ferit de un 
dezastru total ! Veștile 
ce le aveam despre ur
giile la care se dedau fas
ciștii și horthyștii în re
tragere, despre aresta
rea populației civile, des
pre devastarea magazi
nelor, graba minării u- 
nor obiective strategice

sau catalogate „strategi
ce" se confirmau.

Cînd ne-am apropiat 
de oraș, la 2 km, o zgu- 
duitură sparse văzduhul, 
sfîrtecînd păienjenișul se
rii. A fost o bubuitură 
mai puternică decît glasul 
a o sută de tunuri reu
nite la un loc. Călăii au 
aruncat în aer apeductul 
orașului. A urmat Uzina 
electrică, apoi alte și al
te explozii.

Cu ochii ațintiți me
reu înainte,, numai îna
inte, numai învingînd 
împotrivirea liniilor suc
cesive de rezistență ale 
hitleriștilor noi, vînătorii 
de munte români. am 
purtat lupte fără nici o 
clipă de odihnă, spre cul
mea dealului de sud-vest, 
pe unde dimineața am 
și pătruns în periferia o- 
rașului. Cu puțin timp 
înainte dușmanii arunca
seră în aer și frumoasele 
poduri de peste Mureș, 
care erau adevărate bi
juterii arhitectonice.

Aproape concomitent 
cu noi a intrat în oraș 
și o coloană sovietică, 
după ce străbătuse pădu
rile mărginașe de sud.

Orașul păstra pecetea 
distrugerii. Nu însă o 
distrugere generală, cum 
și-au plănuit fugarii. Vî- 
nătorii de munte români 
nu le-au dat răgazul să 
facă ravagii.

Am trecut rîul 
pentru a elibera 
cu un ceas mai 
pentru a șterge
lele pricinuite de odio
sul Dictat de la Viena. 
Ne 
birii de țară, încrederea 
în viitor.

Aurel D. CÂMPEAN U, 
ofițer de rezervă, fost 

voluntar antifascist, 
luptător în Batalionul 7 
Vinători de Munte Zalău

— Deva

imediat, 
frații 

repede, 
suferin-

încălzea flacăra iu-

Colaborare fructuoasă
- Ne-am .făcut prezența 
sîmbătă, 20 octombrie ă.C. 
Ja Casa, de cultură a, Sin
dicatelor, pentru a vedea . 
cum își petrec, timpul li
ber tinerii din municipiul 
nostru. în sala de specta
col, cu ocazia primirii fes
tive a „bobocilor" anului

nei săli pline pînă Ia re
fuz; precum și excelenta 
organizare atît a spectaco
lului, cit și a programului 
de discotecă ce a

La „concurență" 
tacolul studențesc, 
discotecii,, elevii 
industrial Petroșani

tihitleriste, a avut un pu
ternic ecou internațional și 
a fost salutată ca un eve
niment de importanță deo
sebită pentru desfășurarea 
victoriasă a luptei de zdro
bire a fascismului. Româ
nia, prin acțiunile sale ar
mate, a dus la prăbușirea 
întregului front hitlerist 
din Balcani și la scurtarea 
eu 6 luni a războiului.

Ca în toate celelalte do
menii ale activității socia
le. șj în dezvoltarea aripa
tei române, Congresul al 
IX-lea al P.C.R. a marcat o 
perioadă cu profunde mu
tații calitative, în care, ca 
rod al preocupării statorni
ce a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, au fost definite 
profilul și locul armatei în 
societate, misiunile ei, ca 
parte integrantă a poporu
lui. „România — arăta to- 
varășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — dispune de 
o forță armată bine «dotată 
și temeinic instruită, prove
nind din sinul poporului și 
legată strîns -de popor, cu 
un înalt nivel de conștiin
ță politică, pe deplin conș
tientă de înalta răspundere 
ce-i revine în marea operă 
istorică pe care o înfăptu
iește poporul nostru... ori- 
cjpd gata să servească pa
tria, să apere orînduirea 
nouă, socialistă, libertatea 
și independența întregii na
țiuni".

•La sărbătorirea Zilei Ar
matei Republicii Socialiste 
România, ostașii țării își 
reafirmă hotărîrea neclinti
tă de a acționa, în strînsă 
unitate cu întreaga noas
tră națiune socialistă, pen-

istoria românilor — elibe
rarea, acum 40 de ani, a ul
timei brazde de pămînt ro
mânesc de sub ocupația 
horthysto-hitleristă — sim
bolizează înalta prețuire de 
care se bucură armata în 
societatea noastră, calda 
cinstire a luptelor eroice 
și a jertfelor date de osta
șii români pentru liberta
tea și independența patriei, 
a contribuției lor la marile 
bătălii pentru înfrîngerea 
Germaniei naziste.

In încleștarea cu dușma
nul, însuflețită de un fier
binte patriotism, armata 
română, împreună cu ar
mata sovietică, au zdrobit 
succesiv rezistențele opuse 
de inamic, reușind ca la 25 
Octombrie 1944, întregul 
teritoriu al patriei să fie 
eliberat. In aceste crîncene 
încleștări, militarii români 
au dovedit înalte calități de 
luptă, bărbăție și dîrzenie, 
un puternic spirit ofensiv. 
Zeci de mii de militari ro
mâni au udat cu sîngele lor 
pămîntul sfînt al patriei. 
Ca semn de omagiere a e- 
roismului ostașilor români, 
a jertfelor date în lupta 
pentru eliberarea teritoriu
lui național, ziua de 25 
Octombrie — simbol al naș- 

. terii noii noastre armate re
voluționare — se sărbăto
rește, în fiecare an, ca zi a 
Armatei Republicii Socialis
te România.

„Putem afirma cu îndrep
tățită mîndrie — sublinia 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — că, prin lup
ta sa eroică, prin angaja
rea sa hotărîtă, cu întrea
ga armată, în marile bâtă- tru înfăptuirea exemplară 

a polțtieii științifice, clar
văzătoare a partidului, a 
ordinelor comandantului 
suprem, de a depune toate 
eforturile pentru a întîmpr- 
ha cel dc-al XIII-lea Con
gres al P.C.R. cu noi și re
marcabile succese în toate 
domeniile.

Iii pentru înfrîngerea Ger
maniei hitleriste, a fascis- 

■mului, poporul român a de
monstrat, cu puterea fapte
lor că nu a avut niciodată 
nimic comun cu dictatura 
militară — fascistă și cu 
participarea ia războiul îm
potriva Uniunii Sovietice".

Participarea României în 
războiul antifascist, alături 
de Uniunea Sovietică si ce
lelalte țări ale coaliției an-

I

generației 
Congresului 
al XIII-lea 
al P.C.R.

1200 de elevi dinPeste 
clasele a II-a ale școli
lor generale din Valea 
Jiului au fost primiți 
în aceste zile în rîndu- 

pionie- 
afla a- 
adresat 

Radulo- 
al Con-

rile organizației 
rilor. Pentru a 
mănunte ne-am 
tovarășei Lia 
viei, președinte
siliului municipal al or- 

pi o,i ieri lorganizației 
Petroșani. ,

— Desfășurate în 
preajma mărețului e- 

i veniment al națiunii 
i noastre socialiste — 
Congresul al XIII-lea al 
partidului — adunările 
festive de primire a noi
lor pionieri s-au consti
tuit în momente deose
bite în viața organiza
ției, prilej de angajare 
a celor mai tineri pur
tători ai cravatelor 
șii cu tricolor de a 
veni demni urmași 
comuniștilor. Un 
cent deosebit s-a 
pe crearea unui 
emoționant adecvat; a- 
dunările au avut loc în 
întreprinderi miniere 
din Valea Jiului, la 
Monumentul ■ “Lupeni 
’29", la Muzeul mineri
tului, la Țebea, la Sar- 
mizegetusa, la 
de stat „Valea

I

I
I

ro
de

ai
8C“ 
pus

cadru

Teatrul 
Jiului", 

în sediul școlilor, în pre
zența unor numeroși in
vitați. Acțiunea conti
nuă pe toată durata lu
nii noiembrie. .

H. ALEXANDRU

Intransigentă față de 
actele de indisciplină
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ponsabilitate — caracte
ristici definitorii ale chiu
langiilor. Cum pot acești 
oameni, să încerce să se 
acopere cu astfel de mo
tive ? Mai pot ei oare pri
vi. în ochii ortacilor, care 
în zilele cînd ei lipsesc 
nemotiyat de la șut, sînt 
obligați să ț îndeplineas- 

■ că și sarcinile lor. de ser
viciu ?

Iată cîteva întrebări ca-

(Urmare din pag. I)
In secția 

„răsucit" a 
I.F.A. „Vîs- 
coza" se lu
crează Ia 
descărcarea 
bobinelor cu 
produsele ce 
urmează să 
treacă prin 
controlul de 
calitate.

Rînd pe rînd cei pes- 
au • 

socoteală

eh 
te 20 de absentomani 
trebuit să dea 
pentru faptele lor în fața 
celor care, cu exigență și 
răspundere. muncitoreas
că; au analizat motivele 
invocate de cei aflați ■ în 
culpă. De fapt, ce motive 
au adus cei certați eu dis
ciplina muncii? De 
mai multe ori acestea s-au ■ re. cu siguranță vor de- 
dovedit puerile, fără , aco-veni serioase motive de 
perire. Iată1 numai cîteva reflecție pentru cei în capză. 
exemple: „Nu am auzit
ceasul", „Nu m-ain putut

. trezi" sau „sînt la prima 
abatere și nu se mai în- 
tîmplă In viitor", încercau 
să o „scalde" Alexandru 
Konia, Vasile Grigoraș, A- 
drian Chita, Ilie Răche, 
Petru Butnaru. La fel și 
Vasile Zosin, Alexandru 
Severii, Ovidiu Alexa, La- 
dislau Barabaș și alții. De 
fapt ce se ascunde în spa
tele acestor false argumen
te ? Chiulul și lipsa de res-

urmat.
eu spec- 
în sala

Liceului 
și-au 

„bal al 
bobocilor". Și aici excelen- 

; ta organizare,

I, studenții de la Faculta- organizat propriul 
tea de, mașini .'și instalații 
miniere a I.M.P. au orga
nizat un atractiv specta
col, . cu sprijinul . clubului 

i cultural studențesc; și-au 
dat concursul membrii ce
naclului „Orizont", fol- 
kiștii Dorin Găpîlnășiu și 
Marius Lungu, alți inter- 
preți. Cu multă vervă au 
susținut momente vesele ; 
Nicolae Bob, Sorin Popes
cu și Gheorghe lacoviță. 
Elementul de atracție l-au 
constituit cele două concur
suri pentru „miss". și „mis
ter" boboc. Am remarcat 

i exuberanța, tinerețea u-

tea de, mașini și instalații
prezența ac

tivă'1 a< cadrelor didactice, 
și a activiștilor U.T.C. 
au asigurat succesul acți
unii. (H. HORAȚIU)

1 (Urmare din pag. I)

a țării, un om cu ini
ma bogată și darnică va 
rosti în plină și simbo
lică toamnă româneas
că, drum nou spre ini
ma faptelor. Și noi în

cele

Foto :
N. ȘTEFAN

Amiirg solar
acest anotimp mărini
mos vom fredona odată 
cu cîntecul toamnei cîn- mări pline ale toamnei 
tece de laudă pentru 
mărețe idealuri. 
Această toamnă

frumoasă și bogată dă 
puls nou faptelor oa
menilor, căci numai 
prin muncă aceste că- '.

pot să fie la fel de-pli
ne în toate anotimpu
rile.

Desigur, conducerea co
lectivă \a minei face tot 
ce este posibil, ca toți mi
nerii să beneficieze de 
cele mai bune condiții de 
muncă și de viață, toc
mai de aceea acționează 
cu intransigență față de 
cei cu rea voință, indisei- 
plinați, care sfidează inte
resele generale, munca 
cinstită a ortacilor, efor
tul lor pentru îndeplini
rea sarcinilor de produc
ție.

f
I
I
1
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H PARTICIPARE. Mem
brii cercului de creație din 
Lupeni participă la expo
ziția republicană .â artiș
tilor plastici amatori or
ganizată de U.G.S.R., aflată 
în curs de 
cinstea 
XIII-lea al partidului, 
fost selecționate lucrări de 
Petru Radu, T. Ilalașz, Va- 
sile Vasiuc, Ioan Gall. (ID.)

pregătire 
Congresului

în 
al 

Au

■ VERNISAJ. La Mu- cadrul Universității cui- 
zeul mineritului din Pe-
.... - , .. Ij .

vernisajul expoziției de 
sub genericul grafică semnată de talenta

ta artistă plastică din Va
le, Maria Dincă, avînd ge
nericul „Horia, în viziune 
contemporană". Cea de-a 
X-a expoziție personală a 
Măriei Dincă poate fi tre
cută în revistă zilnic, în
tre orele 8—18. (I.V.)

■ CURS DE INIȚIERE 
MUZICALA. Astăzi la Ca
sa de cultură a sindicate
lor din Petroșani, cu în
cepere dc la ora 17,30, în

■ DEZBATERE JURI
DICA. Astăzi, Ia ora 19, la 
complexul C.F.R. Petro- troșani s-a desfășurat, ieri, 
șanț are loc o dezbatere 
juridică : . . „—. '.
„Legile tării, legile noas
tre". (B.G.)

■ COLECTIVUL sec
ției de semiindustrializare 
și băuturi răcoritoare din 
Livezeni a I.P.C.V.I.L.F. 
și-a realizat integral pla
nul valoric de 6,6 milioa
ne lei pe acest an. Colec
tivul secției și-a îndepli
nit sarcinile la conserva
rea legumelor și zarzava
turilor pentru iarnă.

tural-ștfințifice ’ are loc cea 
de-a II-a temă a cursului 
„Să înțelegem muzica". 
(GR.)

■ START IN SEZO
NUL DE VINATOARE A 
MISTREȚILOR. Dumini
că, pe terenurile filialei 
Petroșani a A.J.V.P.S. a_u 
avut loc primele acțiuni de 
vînătoare care au marcat 
startul în sezonul de re-

■ In 
comba- 
dăună-

coltare a mistreților, 
paralel, continuă 
terea animalelor 
toare vinatului pasmc. 
(T.Ț.)

■ PE ARTERA RUTIE
RA . principală a orașului 
Petrila au fost efectuate 
recent lucrări de plomba
re a asfaltului. Lucrări
le continuă spre Lonea 
pentru a asigura condiții 
mâi bune de circulație în 
sezonul rece. (V.S.)

■ UN NOU MAGA
ZIN IN CONSTRUCȚIE. 
In zona centrală a. orașu
lui Uricanî au început lu
crările de construcție a u- 
nui nou magazin general. 
Pînă în prezent s-au săpat

fundațiile și a început tur
narea betoanelor în paha
rele stîlpilor din structura 
de rezistență. Noul ma
gazin general este 
truit de constructorii
găzii a 50-a a A.C.M. Pe
troșani. (V.S.)

cons- 
bri- I

I
Kubrică realizată de 

Gheorghe BOȚEA
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Greșterea productivității muncii — direcție principală de acțiune- ----------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -

miniera
Paroseni

ectîv, o singura voinfă
TĂRII TOT MAI MULT CĂRBUNE, 
ÎN CONDIȚII DE EFICIENTĂ RIDICATĂ!

cu mai 
în urmă, 
dăruirea

Planul anual îl vom îndeplini 
cu o lună înainte de termen

Deși înființat 
puțin de 8 luni 
prin hărnicia și
cu care au acționat toți 
membrii colectivului, sec
torul nostru, s-a afirmat 
în ceea ce privește 
îndeplinirea și depășirea 
prevederilor de plan la 
producția de cărbune ex
tras. De la înființare și 
pînă acum producția 
extrasă peste 
plan s-a ridicat la 
16 350 tone de cărbune, 
din care 1500 revin nu
mai lunii octombrie. Pro
ductivitatea muncii rea
lizată în abataje este eu 
aproape 4000 kg de căr
bune pe post mai mare 
decît sarcina planificată, 
iar în cărbune plusul 
este de peste 2500 kg pe 
post. O contribuție deo
sebită la obținerea acestor 
realizări au avut-o mi
nerii din brigada condu
să de Constantin Ciobă
noiu, formație care își 
desfășoară activitatea în- 
tr-un abataj dotat cu
 .•

complex mecanizat. Inal- 
' ta calificare a minerilor

din brigadă, priceperea 
și simțul organizatoric al 
șefului de formație au 
condus nemijlocit la ob
ținerea unor productivi
tăți în abataje de pînă 
la 20 tone pe post, cu 
mai mult de 4000 de kg 
pe post față de sarcina 
planificată.- Și minerii 
din brigăzile de pregătiri tivului nostru, conști- 
conduse 
man și loan 
contribuit 
producției 
înregistrate 
sectorului. Pentru ca 
ceste formații de

de Gcza Kal- 
Cibea au 

la obținerea 
suplimentare 

la nivelul 
a- 

lucru 
șă poată obține realizări 
deosebite au acționat cu 
înaltă răspundere mun
citorească și membrii e- 
chipelor de aprovizionare 
a locurilor de muncă, e- 
lectrolăcătușii care au e- 
xecutat prompt și de ca
litate lucrări de revizii 
și reparații. De asemenea, 
ordinea și disciplina ca 
dealtfel și folosirea ra-

'A

•țională 3 forței de mun
că : și mai ales a forței

. de.muncă policalifiea- 
te și-a spus euvîntul. Un 
singur exemplu în acest 
sens: formația condusă de 
Constantin Ciobănoiu nu 
are nici o absență 
tivată, iar peste 50 
tă din efectiv este 
calificat.

Cu toți membrii

nemo- 
la su- 
poli-

eolec-

ențl de importanța sar
cinii care o avem de în
deplinit •— sporirea pro
ducției de cărbune ex
tras pe seama creșterii 
productivității muncii — 
sîntem hotărîți ca în cins
tea marelui forum comu
nist al țării — Congresul 
al XIII-lea al partidului 
— să majorăm plusul în
registrat pînă acum la 
18 000 tone de cărbune, 
iar pînă la sfîrșitul lunii 
noiembrie să ne realizăm 
integral sarcinile planifi
cate pentru anul 1984.

Sing. Ilici GARALIU, 
șeful sectorului IV

Strîns uniți la bine și la greu
de experiența dobîndită de-a lungul ani- 
lor) după principiul vechi, dar atît de ac
tual, „omul potrivit. Ia locul potrivit*'. Dîr- 
zenia și bărbăția cu care s-a acționat zi 
de zi nu puteau să nu dea roadele sconta- j 
te. Brigada și-a îndeplinit lună de lună 1 
sarcinile Ia producția de cărbune'extras, 
ca și la productivitatea muncii. Mai inult, 
prevederile de plan au fost depășite. 
Plusul acumulat la producția de cărbune 
extras, ca urmare a depășirii productivi
tății muncii cu peste 1000 kg pe post, s-a 
ridicat Ia 8500 de tone și aceasta în con
dițiile în care utilajul — complexul me
canizat — a fost menținut în perfectă 
stare de funcționare.

Să evidențiezi doar cîțiva oameni dini 
schimburile conduse de Nicolae Cozma,j 
Vasile Barabulă sau. Aurel Cremene ar fin 
o nedreptate, pentru că întregul colectiv 
al brigăzii a fost umăr la umăr și acum.

O formație ai cărei mineri își respectă 
profesiunea aleasă trebuie să dea dovadă 
de dăruire și abnegație, de pasiune în 
tot ceea ce face și întotdeauna, nu numai 
atunci cînd condițiile geotectonice de ză- 
cămînt sînt favorabile, cînd abatajul este 
în perfectă stare. Sigur, atunci, cărbu
nele iese ritmic la suprafață, producțiile 
cresc, productivitățile sporesc. Mina însă 
nu oferă numai astfel de condiții. Minerii 
din formația condusă de cunoscutul și a- 
preciatul miner șef de brigadă Francisc 
Fazakaș au simțit în acest an, din plin, 
vitregiile condițiilor nefavorabile de ză- 
cămînt. O falie le-a traversat frontul cre- 
înd greutăți în exploatarea complexului 
mecanizat cu care este dotat abatajul. Oa
meni dîrji și hotărîți, ortacii lui, nu s-au 
lăsat copleșiți de greutățile întîmpinate. 
Dimpotrivă, s-au îndîrjit și mai mult. 
Fiecare membru al formației a fost pla- ___ „ ___ ,, „vul„,
sat acolo unde era mai 'multă nevoie de ca și atunci cînd condițiile din abataj e- 
priceperea lui, de calificarea pe care o are, rau favorabile.

I

Gheorghe BOȚEA

Dorin GHEȚA

Și

Pagină realizată de

Pentru ca munca minerului să fie rodnică

Asiguram condiții 
de securitate deplina

O nouă capacitate dc 
producție a fost pusă 
în funcțiune în această 
lună la sectorul I, Este 

'vorba de un abataj fron
tal echipat cu un com
plex mecanizat de fa
bricație românească — 
SMA 2. Producția ex
trasă zilnic din acest 
abataj se va ridica la 
400 tone de cărbune. 
Acest abataj a fost pre
luat de Gavrilă Mesa
roș, prezent în imagi
nea alăturată împreună 
cu cîțiva ortaci

Introducerea . mecaniză
rii pe scară largă la mi
na Paroșeni a creat nu 
numai condițiile necesare - 
sporirii productivității mun
cii și a producției de căr
bune extras, ci și' pentru 
o securitate deplină a mun
cii omului și a 
tului. Odată cu 
zarea„principalelor ; 
țiuni din subteran — 
abataje, lucrări de

Vrem să ne menținem 
locul fruntaș cucerit
(Urmare din pag. 1}

putut să o redistribuim la 
Fronturi, îmbunătățind . 
astfel și plasarea. Mecani
zarea acestui gen de lu
crări a constat în intro
ducerea și punerea în func
țiune a unui monorai me
canic în lungime de peste 
300 de metri cu care apro
vizionăm o bună parte din 
brigăzile sectorului I, sec
tor care și-a depășit sar
cinile de plan ale acestui 
an, la zi, cu peste 30 000 
tone de cărbune. Pînă la 
sfîrșitul anului vom mai 
introduce și pune în func
țiune încă două monora- 
iuri, (care vor avea o lun
gime totală de aproape 
1000 metri), destinate a- 
provizionării viitoarelor ca
pacități de producție dota
te cu complexe mecani
zate. Cu toate că plasarea 
locurilor de muncă a fost 
îmbunătățită, nu putem 
afirma i în ceea ce pri
vește dirijarea personalu
lui muncitor de la activi
tățile de servire spre fron
turile de lucru productive, 
am făcut totul, aceasta

constitumd, în continua
re, o importantă rezervă 
de creștere a productivi-, 
tații muncii, și implicit a 
producției de cărbune ex
tras.

In perspectiva realiză
rii sarcinilor de plan pe 
acest an și a preluării din 
mers a producției anului 
viitor, conducerea minei 
și-a orientat preocupările 
spre introducerea și pune
rea în funcțiune a unui 
complex mecanizat de ma
re înălțime și productivi
tate sporită. In ultima lu
nă a acestui an vom pune 
deja în funcțiune un ast
fel de complex, de fabri
cație românească, cu care 
vom obține . productivități 
de pînă a 25 tone de căr
bune pe post și un alt com
plex de dimensiuni medii, 
cu care vom realiza 16—18 
tone pe post.

Toate aceste acțiuni și 
preocupări nu au decît un 
singur scop — creșterea 
producției de cărbune ex- 
tras în condiții de eficien
ță maximă, astfel îneît co
lectivul minei noastre să-și 
mențină locul fruntaș.

■ Cea mai inaltă productivitate — 18,264 tone 
pe post — a obținut-o brigada lui Constantin Cio- 
bănoiu.

■ Cu peste 2 tone pe post a fost depășită pro
ductivitatea muncii in abatajul condus de Gavrilă 
Mesaroș.

șeni ei sînt cei care tre
buie să asigure funcționa

și produc din plin. Sute, rea neîntreruptă a celor 
și mii de tone de cărbu
ne sînt tăiate de cuțitele 
combinelor din abataje 
sau din lucrările de pre
gătiri. Oamenii harnici și 
pricepuți de la fronturile 
de lucru cresc neconte
nit productivitatea mun
cii. Pentru un neinițiat în 
tainele activității subte
rane, pentru omul care 
nu cunoaște cît de cît mi
neritul, totul pare că se 
termină aici. Dar minerii., 
abatajelor știu și prețuiesc 
așa cum se cuvine pe oa
menii care le asigură 
prin strădanii neînceta
te .continuitatea muncii . 
la fronturile de lucru, 
pe cei care dau cale li
beră în flux continuu 
cărbunelui spre lumina 
zilei. Iar acești oameni

. sînt „cărăușii minei"; — 
I" oamenii sectorului de

transport. La mina Paro-

Abatajele sînt dotate 
cu complexe mecanizate

abatajelor frontale, umec- 
tarea preventivă a zăcă-, 
mîntului și, bineînțeles, do
tarea completă a minerilor j 
cu mijloace de protecție — 
măști contra prafului, o-i. 
chelari de protecție și căștî 1 
antifoane.

Pentru folosirea eficien-j 
tă a acestor mijloace del 
protecție și pentru o cu-, 
maștere cît mai aprofun
dată a normelor de protec
ție a muncii și a legisla-' 
ției în acest domeniu, am 
desfășurat o activitate e-I 
ducativă continuă, folosind? 
intens cabinetul de pro-, 
lecție a muncii care este; 
dotat cu aparatură și ins- I 
talațiile necesare instrui- i 
rii și testării cunoștințe
lor celor ce-și desfășoară i 
activitatea în subteran. Fo
losim orice prilej pentru a 
ridica nivelul cunoștințe
lor de protecție a muncii 
a întregului personal, pen
tru că numai cei'care stă- 
pînesc perfect normele de 
securitate minieră stabili
te pot desfășura o activi
tate rodnică în deplină si
guranță a muncii.

Ing. Nicolae RAD, 
șeful compartimentului 

de protecție a muncii

zăcămîn- 
mecani- 

opera- 
în 

înain
tare și chiar la aprovizio
nare — s-a. redus conside
rabil efortul fizic și a cres
cut siguranța muncii omu
lui care, azi, stăpînește 
eu pricepere tehnica din 
dotare, respectă tehnologi
ile de lucru. Totodată; me
canizarea operațiunilor de. 
tăiere fie a cărbunelui, fie 
a sterilului a impus mă
suri speciale pentru pre
venirea îmbolnăvirilor pro
fesionale. Dintre aceste mă
suri care sînt respectate 
cu strictețe amintim: per- 
fprajul umed normalizat, 
folosirea instalațiilor de 
stropire la combinele de a- 
bataj și înaintări, a pul've- 
rizatoarelor aer-apă la de
versările transportoarelor, 
crearea perdelelor de cea
ță la galeriile de cap ale

tatca lor depinde soarta rea este greoaie, iar con- 
producției și nu precu- suinul de energie electrică
pețesc nici un efort pen
tru punerea la termen în 
funcțiune a noilor flu
xuri de transport. Se ac
ționează din plin ca, o- 

- dată eu intrarea în func
țiune, în luna. deeem-

aproape 5 km de trans
portoare cu covor dc 
cauciuc și să acționeze cu 
promptitudine ca mineri
lor de la fronturile de
mUHlIHIHIItWHUIIIIHHUlUUlIIIIIIIIIIIHIIHlIHUIIUHh
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t araușii mm ei

lucru să nu le lipsească 
materialele și piesele de 
schimb necesare unei ac
tivități productive efici
ente. Reviziile și repara
țiile pe fluxul de trans
port sau la locomotive se 
execută operativ și de ca
litate, pentru că oamenii 
sectorului de transport 
știu că o oră de stagnare

. a fluxului înseamnă sute 
de tone rămase în aba
taje. Ei știu că de. activi-

brie, a două noi capaci
tăți de producție — aba
taje frontale dotate cu 
complexe mcanizate —■ 
benzile care sînt în curs 
de montare să poată pre
lua producția imediat.

Pentru preluarea pro
ducției abatajului meca
nizat pus de cîteva zile 
în funcțiune se folosesc 
trei transportoare eu ra
clete, cu o lungime de 
peste 200 m. Intreține-

ridicat. Soluția de îmbună
tățire nu a întîrziat. Flu
xul de transportoare cu 
raclete va fi înlocuit în 
prima jumătate a lunii 
noiembrie cu un singur 
transportor cu covor de 
cauciuc, care va prelua 
și producția viitoarelor 
capacități ce se conturea
ză în prezent în... acest 
I>|OC. ■■ ' jrt ' ;

Dintre cei care își des
fășoară activitatea cu 
maximă eficiență în ca
drul sectorului de trans
port evidențiem în fnod 
deosebit maiștrii Nicolae 
Bodescu, Gheorghe Șiling 
și Alexandru Lăzăruță, 
muncitorii Francisc Luca- 
ci, Constantin CorcOvea- 
riu, Dionisie Varodi, 
Gheorghe Caloxilox, Pa
ve! Morar și pe toți .cei
lalți, întregul colectiv.

■■
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Manifestări consacrate Zilei

Armatei Republicii Socialiste România
In diferite țări au avut 

loc noi manifestări consa
crate celei de a 40-a aniver
sări a Zilei Armatei Re
publicii Socialiste Româ
nia.

La Moscova, Belgrad, în
‘ localitatea ungară Szen- mului. 

tendre, la Phenian, Ulan . ’
Bator, la Damasc, Roma și 
Tokio, în prezența unor ca
dre din conducerea arma
telor din țările respective, 
a atașaților militari aera 
și navali ai țării noastre, 
au fost organizate adunări 
festive, expoziții de carte, 
social-politică și militară,

de fotografii, gale de filme 
documentare militare ro
mânești. Cu aceste prilejuri 
au fost evidențiate efor
turile poporului nostru și 
contribuția armatei române 
Ta victoria asupra fascis-

Totodată, s-a subliniat 
grija permanentă a condu
cerii partidului și statului, 
personal a . tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, comandantul su-

prem al forțelor armate, 
acordată ^pregătirii și do
tării armatei noastre în 
vederea îndeplinirii înaltei 
misiuni de apărare a cuce
ririlor poporului, a inde
pendenței și suveranității 
naționale.a țării noastre.

In memoria ostașilor ro
mâni care s-au jertfit în' 
luptele împotriva hitleris- 
mului, pentru eliberarea 
Ungariei, la monumentele 
eroilor români din localită
țile Mehkerek, Szeged și 
Debrecen au fost depuse 
coroane de flori.

(Agerpres)

I

O rezoluție 
a Consiliului 
de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 24 

(Agerpres). întrunit Ia ce
rerea grupului țărilor a- 

pentru a 
situația

frîcane la O.N.U.
, lua în discuție
! gravă creată prin adopta
rea așa-numitei . " ”
Iuții" în Republica Sud- 
Africană, Consiliul de Se
curitate a aprobat, cu 14 

't voturi favorabile și 0 abți
nere (S.U.A.), o nouă re
zoluție condamnând poli
tica de apartheid și „con
tinuarea masacrelor împo
triva populației majorita
re oprimate, arestările și 
detențiile arbitrare" din a- 
ceastă țară.

Documentul cere, de a- 
semenea, desființarea re
zervațiilor create pentru 
sud-africanii care nu sînt 
albi și abrogarea măsu
rilor și restricțiilor față 
de organizațiile politice, 
partidele și persoanele ca
re se_ opun apartheidului.

„Consti-

LA DAMASC S-AU 
DESCHIS LUCRĂRILE ce
lei de-a Vl-a conferințe a- 
rabe asupra dezvoltării 
industriale, informează a- 
genția QNĂ. In cadrul dez
baterilor voi1 fi abordate, 
pe marginea unui raport 
pregătit de un grup de 
experți și a unor proiecte
■(■■<■*>■■■*■■■■■■■■■■■■*>■■

încheierea plenarei 
C.C. al P.C.U.S.

Cuvîntarea tovarășului K. Cernenko
MOSCOVA 24 (Agerpres) încununate de succes în

Luînd cuvîntul la ple- toate ramurile complexu
lui agroindustrial.

Referindu-se apoi la pre
gătirile în vederea celui 
de-^al XXVTI-lea Congres 
al P.C.U.S, vorbitorul a 
arătat că, în prezent. Bi
roul Politic al C.C. acor
dă o importanță deosebi
tă pregătirii noii redactări 
a Programului P.C.U.S. și 
elaborării propunerilor cu 
privire Ia posibile modifi
cări în Statutul partidului.

★
Plenara a adoptat Hotă- 

rîrea care cuprinde prin
cipalele direcții în vede
rea creșterii permanente a 
fondului alimentar al țării.

O atenție deosebită se a- 
cordă valorificării cu înalt 
randament a pământurilor 
irigate și desecate, accele
rării dezvoltării irigațiilor, 
în unitățile agricole.

nara C.C. al P.C.U.S., 
Konstantin Cernenko, se
cretar general al C.C. ' al 
P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem 
al U.R.-S.S„ a relevat că 
problemele dezbătute au 
drept scop adoptarea unor 
importante măsuri supli
mentare vizînd soluționa
rea problemei alimentare 
pe baza dezvoltării inten
sive a agriculturii, realiză
rii unor ample îmbunătă
țiri funciare. >

După ce s-a referit la 
succesele obținute în creș
terea producției agricole 
la o serie de indicatori, 
vorbitorul a arătat: Sîntem 
datori să sporim și în vi
itor efortuile în vederea 
creșterii producției agri
cole, să creăm condițiile 
necesare unei activități

întrevederi 
parlamentare 

ramâno-italiene
ROMA 24 (AGERPRES). 

Tovarășul Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adu
nări Naționale a Republi
cii Socialiste România, a 
avut o întîlnire cu Nilde 
Jotti, președinta Camerei 
deputaților a Italiei.

Președinta Camerei de
putaților a Italiei, a dat 
o înaltă apreciere contribu
ției valoroase a României, 
a președintelui Nicolae 
Ceaușescu la promovarea 
unui climat de pace și co
operare în Europa și în 
lume, pentru înfăptuirea 
unor măsuri concrete de 
dezarmare șî, în special, de 
dezarmare nucleară.

Nilde Jotti a rugat să se 
transmită un călduros sa
lut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu, stima și 
considerația sa deosebită 
pentru neobosita activita
te desfășurată de conducă
torul partidului și statului 
nostru pe plan internațio
nal și în interesul cauzei 
independenței, securității, 
colaborării și păcii.

Președintele Marii Adu
nări Naționale a avut, de 
asemenea, o întîlnire 
Francesco Cossiga, 
ședințele Senatului 
lian. Cu acest prilej s-a e- 
fectuat un schimb de ve
deri cu privire la stadiul 
relațiilor dintre Marea A- 
dunare Națională și Sena
tul italian, dorința comună 
de extindere a raporturi
lor de colaborare pe plan 
bilateral și în cadrul or
ganismelor internaționale.

tovarășei

cu 
pre- 
ita-

I

FILBE
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Lanțul aminti
rilor, I—II; Unirea : 
Fructe de pădure; Parîn- 
gul: Salutări de la Agi- 
gea. : " ca; ■

PETRILA : Gară 
tru doi, I-II.

LONEA: Albinuța.
VULCAN — 

nil: întoarcerea 
lor.

LUPENI — 
Marfă furată.

URICANI: îndrăgostit 
Ia propria dorință. .

de cooperare regională 
interarabă, aspecte ale dez
voltării industriale, pro
bleme ale producției și 
marketingului, precum și 
unele direcții ale viitoarei 
dezvoltări economice a sta
telor participante.

fi stabilită ulterior, trans
mite agenția MEN.

PREȘEDINTELE EGIP
TULUI, Hosni Mubarak, 
a declarat, Ia o conferință 
de presă organizată la 
Cairo, că șeful statului ira
kian, Saddamm Hussein, 
l-a invitat să viziteze Bag
dadul, la o dată care va

MINIȘTRII DE EXTER
NE ai țărilor Pieței co
mune na au reușit să a- 
jungă Ia un acord asupra 
propunerilor pe care ur
mează să Ie facă Spaniei 
în domeniul pescuitului, 
în special în ce privește 
accesul pescarilor spanioli 
în apele comunitare, rela
tează din Luxemburg agen
țiile internaționale de pre
să. De asemenea, „Cei ze
ce" nu au putut reglemen-

ta problemele agricole le
gate de lărgirea C.E.E., 
continuînd să fie divizați 
asupra reorganizării pie
ței vinului, precum și asu
pra regimului ce va fi a- 
plicat fructelor și legume
lor spaniole după adera
rea acestei țări la Piața 
comună

SPORI • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT ’ SPORT • SPORT • SPORT « SPORT

In tnrul II al „Cupei UE.F.A" Ia fotbal Campionatul județean de fotbal

Unîversitatea Craiova — 
Olympiakos Pireu 1-0 (1-0)

CRAIOVA 24 (Agerpres) 
— Pe stadionul Central 
din Craiova, în prezența a 
peste 40 000 de spectatori, 
s-a disputat miercuri pri
mul meci dintre echipele 
Universitatea Craiova

Olympiakos Pireu, contind 
pentru turul II al „’Cupei 
U.E.F.A." la fotbal.

Partida s-a încheiat 
scorul de 1—0 (1—0)
favoarea formației Univer- 

și sitatea Craiova.

cu 
în

Duminică, 28 octombrie, 
de la ora 10,00, la comple
xul Tei din Capitală se va 
desfășura Festivalul spor
tiv studențesc bucureștean, 
manifestare cultural-spor- 
tivă înscrisă în cadrul ac
țiunilor în întîmpinareă 
Congresului al XIII-lea al 
partidului.

După d-monstrații de ci
clism, rugby, haltere, cul-

turism, aero și racheto-mo- 
dele, schi nautic și yachting, 
se vor disputa finalele in- 
terinstitute Ia atletism, bas
chet, canotaj academic, 
șah, handbal, fotbal, tenis 
de masă și volei. Festivalul 
va marca, totodată, deschi
derea oficială a anului 
sportiv universitar 1984— 
1985.

PARINGUL LONEA — 
PREPARATORUL PETRI- 
LA 1—2 (1—1). Gazdele 
porneau favorite, în prime
le minute Preda, Cic și 
Kalay s-au aflat în cîteva 
situații -favorabile, dar a- 
părarea preparatorilor, bi
ne dirijată de Lițoiu și Si- 
miniciuc, a rezistat cu brio, • 
iar portarul Svedak 
remarcat la șuturile 
Preda. Din minutul 
oaspeții au reușit să resta
bilească echilibrul, mai 
mult chiar, primind .o pa
să excelentă de la Dulcu, 
Coroianu (min. 41) reușeș-

E- 
după 
cînd 
lovi-

s-a 
lui 
20,

(Agerpres)

te să deschidă scorul, 
galitatea a survenit 
numai două minute, 
Irode a transformat 
tura de pedeapsă, acorda-

iiivtâlUl DE REDACȚIE; iosu oAlAN oor UU&tK, Qonr wrtțlA or 
Simio' -OP - redactor șef, Teodo - ;edocto ser adiunct Tomc IAIARCA

-U 15,20 Săptămlna econo-
15,30 

lui.
16.20 Desene animate 

(color).
16.30 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal (parțial 

color).
20.20 Ziua Armatei Re

publicii Socialiste 
România (color).

— Selecțiuni din spec
tacolul festiv de
dicat Zilei Arma
tei Republicii So
cialiste România.

21,10 Ctitorii cu care ne 
mîndrta (color).

21.30 Film serial pentru 
tineret (color).
„Eroii ruj au vîrstă“ 
Episodul 11.

22.20 Telejurnal (parțial 
color).

pen-

Luceafă-
Vlașini-

Cultural:

I
L docu- 22,3ft închiderea progra- 

inului.

INCADREAZA URGENT

— șofer macaragiu
— muncitori necalificați (bărbați).

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de Legea rir. 12/1971 și Le
gea nr. 57/1974.

AUTOBAZA 
UZINA TRANSPORT 
LOCAL PETROȘANI 

strada Iscroni nr. 3
încadrează direct sau prin transfer :

— conducători auto categoria D pentru 
; transport în comun
— mecanici auto, categoriile 4, 5 sau 6
Retribuirea si încadrarea se vor face con

form Legii 12/1971 și Legii nr. 57/1974.
Relații suplimentare la sediul unității, te

lefon 43622 și 43328.

I. E. I. R. I. E. D. E. E. T. DEVA
încadrează imediat

pentru centrul Distribuție Energie Electrică 
autocoloană Petroșani

— 1 șofer macaragiu automacara 5 tone
Persoanele interesate se pot adresa la se

diul centrului Petroșani, telefon 41830. ■

ÎNCADREAZĂtă di arbitrul Simion Ce 
teraș, pentru fault în careu 
asupra lui Kalay.

După pauză, preparato
rii, care și-au propus să 
promoveze, au atacat mai 
mult, în linia ofensivă s-ău 
intercalat adeseori fundașii 
Kerteșz I și Ghib II. De
tașarea oaspeților s-a pe
trecut în urma unei pre
lungite perioade de presiu
ne la poarta lui China — 
Dulcu a centrat în careu 
spre Kertesz II, care a pa
sat înapoi spre Dupir; un 
voleu năpraznic. în . Stînga 
lui Ghina și astfel Prepa
ratorul reușește să se men
țină între animatoarele 
campionatul'’’ județean.

Vasile BELDIE

ORÂSTIE
*

lui fceag

■ șoferi categoriile C, E
■ mecanici auto
Informații suplimentare la 

41495, compartimentul personal.
telefon 956/

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Gheor- 
ghe Marioara, eliberată de

întreprinderea 
Lupeni. O declar 
(m.p.)

ANUNȚ DE FAMILIE

minieră 
nulă.

SOȚIA și rudele apropiate mulțumesc tuturor 
celor care au fost alături de noi Ia încercarea grea 
pricinuită de pierderea celui care a fost

HOG IOSIF "
(2783)

ieoococ ao<nio>s..o(ic "evojoni. str, Nicolae Salcescu, nr. 2. telefoane . 41662. 
secretariat, 41663, 42464 secții.
Tiparul Tipografie Petroșani, ștr N. Bâleesctt, nr. 8, telefon 41365.


