
PROLETARI DIN ȚOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VĂ !
In ziarul de azi

«V
aL

Ix
X

ANUL IX L, NR. 10 025

w

Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

MARȚI, 4 DECEMBRIE 1984 4 PAGINI — 50 BANI

■ O zi a bucuriei muncii și elevației spiri- 
de in-tuale — pentru minerii sectorului 

vestiții al I.M. Petrila
■ Rubrica „Vă informăm"

(In pagina a 2-a)
SPORT

■ Cronici ale meciurilor susținute de 
onarele A, B și C, de fotbal, din 
Jiului

■ Clasamentul diviziei A de fotbal
■ Din viața colegiilor de arbitri de fotbal
■ Largă participare competițională — lupte 

libere.

Hotărîrile Congresului al XIII-lea,
MOBILIZATOR PROGRAM DE ACȚIUNE

Producția lunii decembrie 
la nivelul prevederilor 

primei luni a anului 1985
minier

La Lupeni, o dezbatere profesională deosebit de oportună

Ing. BENONE COSTINAȘ, 
director tehnic al C.M.V.J.

Magistralul Raport pre
zentat de secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
înaltului forum al țării, 
hotărîrile 
Congresul 
constituie pentru noi mi
nerii Văii Jiului impor
tante și mobilizatoare pro
grame de acțiune^ cu - 
prinzînd, totodată, sar
cini de o inestimabilă va
loare pentru dezvoltarea 
industriei românești și 
implicit a mineritului.
. Pentru lucrătorii din in
dustria extractivă a căr
bunelui, sarcina este cît 
se poate de clar formula
tă în Raport. „Producția

adoptate de 
al XIII-lea

de cărbune va trebui să 
atingă cel puțin 100 de mi
lioane de tone pe an“. La 
realizarea acestei impor
tante sarcini vom contri
bui și noi, minerii Văii 
Jiului, important centru 
carbonifer din țară, mai 
ales în ceea ce privește 
cărbunele pentru cocs și 
semicocs.

Pentru îndeplinirea a- 
cestei. sarcini arh între
prins deja și vom între
prinde în continuare mă
suri și acțiuni care vor 
conduce în mod sigur la 
creșterea producției de

Din inițiativa și sub con
ducerea organului munici
pal de partid, o nouă dez
batere cu conținut practic, 
lucrativ a avut loc dUmi- celor prezenți 
nică dimineața la Lupeni. 
Organizată de Consiliul 
municipal al sindicatelor și 
conducerea C.M.V.J., în- 
tîlnirea profesională a maiș
trilor din unitățile extrac
tive ale zonei de vest a 
Văii Jiului s-a dovedit deo
sebit de oportună, înscri- 
indu-se ca o acțiune cu 
multă greutate specifică 
în sfera de preocupări con
sacrate intensificării acti
vității la extracția cărbu
nelui, pentru creșterea 
contribuției Văii Jiului 
întărirea economică 
patriei.

De la început, și pe

dezbaterilor, în- 
fost străbătută 

sporită.

parcursul 
tîlnirea a 
de o răspundere
Sarcinile reliefate în fața 

au purtat 
mod pregnant ampren- 
hotărîrilor Congresului 
XIII-lea, a orientărilor 
indicațiilor trasate

Nicolae 
înaltul

în 
ta 
al 
și 
tovarășul
Ceaușescu la 
rum al partidului. In aceas
tă lumină au reieșit înda
toririle multiple ce revin 
maiștrilor ca factori ce în
deplinesc un rol complex 
în buna desfășurare a pro
cesului de producție.

Din analiza critică 
tuată de conducerea 
binatului minier s-a 
prins că în ansamblul ac
tivității întreprinderilor 
extractive maiștrii minieri,

de

fo-

efec-
Com- 

des-

electromecanicî, de inves
tiții și transport se regă
sesc cu o contribuție im
portantă în creșterile înre
gistrate, an de an, la pro
ducția de cărbune. In ace
eași măsură însă, neajun
surile pe care le întîmpină 
unele colective dovedesc 
că și în activitatea mai
ștrilor există încă multe 
rezerve insuficient valori
ficate. Cu obiectivitate, 
s-a pornit de la constata
rea că — fără să aparțină 
în exclusivitate maiștrilor 
— rămînerile în urmă ale 
unor colective și formații 
de lucru atrag în mod sub
stanțial răspunderea a-

Ion MUSTAȚĂ

divizi- 
Valea

(In pagina a 3-a)

Festivalul național 
„Cîntarea României**

Formațiile 
corale din 
Petroșani 
în concurs
Casa de cultură ă sin-' 

dicatelor din Petroșani 
a găzduit sîmbătă tre
cerea în revistă a forma
țiilor corale din 

I Au participat în 
~ curs corul feminin 

sindicatului învățămînt, 
corul muncitoresc de ti
neret „Armonii tinere>“ 
al I.U.M. Petroșani și 
Grupul coral cameral 

I „Armonia1* format din 
profesori de muzică de 
la Școala 
1. Artiștii 
abordat 
concursul, 
frumoase 
terpretative. Cîteva con
siderații se impun însă.

Corul feminin al sin
dicatului învățămînt a 
demonstrat acuratețe 
intonațională, echilibru, 
dar a lăsat de dorit

H. ALEXANDREȘCU

i

i

oraș, 
con-
; al

nr.generală 
amatori au 

cu seriozitate 
dcmonstrînd 

posibilități in-

DEBUT RODNIC 
în ultima luna 

a anului
In primele două zile 

ale lunii decembrie trei 
întreprinderi miniere —■ 
PETRILA, PAROȘENI 
SI LUPENI —, împreu
nă, AU EXTRAS SU
PLIMENTAR SARCINI
LOR DE PLAN PESTE 
1 300 TONE DE CĂRBU
NE.
■ După ce au încheiat 

primele 11 luni din acest 
an cu însemnate depășiri 
ale sarcinilor de plan la 
producția fizică de cărbu
ne — plusul acumulat ridi- 
cîndu-se la aproape 50 000 
de tone — iată că și în zi
lele de debut ale ultimei 
luni din. acest an, MINE
RII DE LA PAROȘENI au 
reușit să dea dovadă de 
multă putere de mobilizare 
si să extragă SUPLIMEN
TAR 500 TONE DE CĂR
BUNE. Rezultate deosebi
te în muncă au obținut 
frontalistii din brigăzile 
conduse de FERENC FA- 
ZAKAS, GAVRILA ME- 
SAROS, NICOLAE BRUTU, 
MIHAI SCHIOPU, CONS
TANTIN CIOBĂNOIU, O- 
PREA ȚENE SI NICOLAE 
x.NDRASIC.

■ CEL MAI MARE
PLUS — 529 TONE DE
CĂRBUNE — îl înregis
trează în cele două zile 
MINERII DE LA PETRI
LA, care confirmă în acest 
fel rezultatele bune obținu
te în luna noiembrie.

■ Cel mai puternic co
lectiv — MINA LUPENI 
—■ a debutat și în ultima 
lună din acest an cu rezul
tate bune, extrăgînd PES
TE SARCINILE DE PLAN 
APROAPE 300 TONE DE

' CĂRBUNE.

(Cont în pag. a 2-a)

(Continuare în pag. a 2-a)

(Continuare in pag. a 2-a)

(Continuare in pag. a 2-a)

Fierbintele August 
marcat victoria 

luției de eliberare socială

'44
Revo-

j Patru decenii de apariție 
a ziarului minerilor

Brigada condusă 
Gheorghe Nistor, din 
cadrul sectorului IV — 
investiții, al I.M. Uri- 
cani, este o formație o- 
mogenă, ale cărei cali
tăți sînt disciplina și 
buna organizare a mun
cii.

Foto: Al. TĂTAR

La Institutul de mine din Petroșani 
s-au încheiat, sîmbătă, lucrările celei 
de-a XVII-a Conferințe naționale a cer
curilor științifice studențești, manifes
tare cu importante contribuții în stimu
larea creativității tineretului studios. 
La această reuniune ștințifică, organiza
tă de Ministerul Educației și Invățămîn- 
tului și Uniunea Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România, au partici
pat studenți și cadre didactice de la ins
titutele politehnice din București, Timi
șoara, Cluj-Napoca și Iași, universitățile 
din București, Iași, Brașov, și Cluj-Napo- 
ca, Institutul de petrol și gaze Ploiești, 
institutele de învățămînt superior . din 
Sibiu și Baia Mare. Studenții Institutu
lui de mine au prezentat 36 lucrări ști
ințifice din domeniile: exploatări mini
ere (subteran și la zi), mecanica rocilor, 
topografie minieră, mecanizări și ma
șini miniere, electrificări și automatizări 
în minerit. Preocupările studenților de 
creație științifică, sintetizate în peste 
270 lucrări, au fost prezentate în 8 sub- 
secțiuni din domeniile mine, petrol și 
chimie. In realizarea programului de

dezvoltare economico-socială, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
partidului, sublinia, la Congresul al 
XIII-lea importanța deosebită a cerce
tării științifice, a introducerii în. pro
ducție a noilor cuceriri ale științei și 
tehnicii moderne. Prin integrarea învă- 
țămîntului superior minier cu practica, 
cercetarea științifică și proiectarea, pro
cesul de formare a viitorilor specialiști 
dobîndește o calitate superioară prin 
implicarea studenților în rezolvarea u- 
nor aspecte concrete din activitatea eco
nomică. Din acest punct de vedere a 
XVlI-a Conferință națională a cercuri
lor științifice studențești a demonstrat, 
prin cele aproape 80 premii acordate ce
lor mai bune lucrări, valoarea formati
vă și eficiența economică a creației ști
ințifice a studenților.

Dintre lucrările științifice realizate de 
studenții Institutului de mine s-au re
marcat: la subsecția Mine și utilaje mi-

T. SPĂTARU

și națională antifascistă 
și antiimperialistă în 
România, sub conducerea 
Partidului Comunist Ro
mân, poporul ro
mân, a optat pentru des
tinul visat din străbuni: 
In Valea Jiului, fertilă 
matcă a mișcării noastre 
revoluționare și comunis
te, la puțină vreme după 
Eliberare, cuvîntul parti
dului a ajuns în rîndul 
maselor populare prin pa
ginile nou înființatului 
ziar „Zori noi", devenit 
peste ani, „Steagul roșu".

Tribună a partidului, 
ziarul din municipiul 
Petroșani a militat, prin 
redactorii săi, dar și prin 
impresionantul detașa
ment al colaboratorilor și 
corespondenților, pentru 
înfăptuirea dezideratelor 
sociale și politice ale evu
lui nou socialist, a oglin
dit mutațiile structurale 
petrecute, într-un răstimp 
scurt, în societatea ro
mânească, constituindu-

se într-o cronică vie a 
construcției și edificării 
socialiste pe meleagurile 
de la obîrșiile Jiului.

Astăzi se împlinesc pa
tru decenii de la apariția 
primului număr al ziaru
lui nostru, jubileul, co- 
lectivulu- nostru redac
țional, dar și al întregu
lui municipiu prilejuieș
te motive de temeinică 
mîndrie și entuziasm; în 
epopeea înălțării noii 
brînduiri sociale, conde
ierii ziarului, fie ei gaze
tari profesioniști sau oa
meni ai muncii, au fost 
întotdeauna la datorie, 
cuprinzînd în miezul cu
vintelor efervescența și 
dăruirea cu care minerii, 
preparatorii, constructo
rii, celelalte categorii so- 
cio-profesionale din Va
lea Jiului și-au dăruit 
forțele pentru transpu
nerea în fapte a înțeîep- 
tei politici a partidului, 
îndemnurile și indicați
ile celui mai-iubit fiu al 
națiunii noastre socialis
te, tovarășul Nțcolae 
Ceausescu, secretar ge-‘ 
neral al partidului. In a- 
cest context, ne angajăm 
astăzi, cu prilejul sărbăto
rii ziarului, ca istoricele 
hotărîri ale Congresului 
al XIII-lea al partidului 
să constituie pentru noi și 
cititorii noștri obiective 
ale muncii cotidiene, me
nite să asigure continua 
propășire și fericire a pa
triei noastre socialiste.
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(Urmare din pag D I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani. 
Aninoasa va avea în func
țiune un nou complex me
canizat și un abataj fron
tal cu tavan de rezistență tatea cărbunelui a fost îm- 
(aceasta va fi peste pre- bunătăiită cu 0,4 puncte la 
vederile din 
Paroșeniul, mina cu cele 
mai constante realizări, are 
în montare două complexe 0,4,—0,5 puncte,
mecanizate, dintre care u- 
nul de tip CMA 5H. La a- 
ceăstă mină vreau să evi
dențiez eforturile depuse 
pentru î ' -
lității cărbunelui, materia
lizate în reducerea conți- _ _...t___ __________
nutului de cenușă din ma- îneît să obținem nivele de 
sa minieră extrasă cu 3 
puncte, uimind ca în luna 
decembrie să mai scadă cu 
un punct ceea ce va con
duce la creșterea recupe
rării la . preparația Coro- 
ești. Lupeni ul va mai avea 
în funcțiune un complex de .. ț 
tip SMA-2 și un abataj 
frontal sub tavan artifi
cial.

Alte măsuri finalizate:) 
la Vulcan a fost rezolva- ___ _ _________  ,
tă problema transportului tfu creșterea producției în 

i.., ... luna decembrie, iar cele
lalte pentru producția a- 

. nulul viitor. Ele au conti
nuitate, se . întrepătrund 
pentru că totul, în final, 
vizează îndeplinirea celei 
mai importante sarcini tra
sate de partidul și statul 
nostru, personal de tova
rășul Nicolae Ceaușeseu, 
minerilor din industria ex
tractivă a cărbunelui și a- 
nume creșterea neconteni
tă a producției extrase 
pentru asigurarea indepen
denței energetice a țării. 
In felul acesta, minerii Văii 
Jiului își exprimă deplina 
bucurie pentru reînvesti- 
rea Minerului nostru de
onoare în suprema funcție 
de secretar general al

’ partidului.

și pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui extras, 
măsuri care au dat rezulta
tei In luna noiembrie cali-

’ ’ • : l
Borș, Ion Pop, Nicolae Troană, Dumitru ’ 
Rizea, Francisc Barabăș, mecanicii și 

i ben
in i 

fosif -Si- 
•Obrboca. 
?i rnîndri 
feciorului 
obținute, 

La inulț-i ani" 
„Plugușorul“,

Oamenii care făuresc viitorul trebuie 
să fie mereu în față, să pășească 
frunte. Nu este o butadă, dar e o oiu- 
tagmă, rostită duminică, ca un leit
motiv, in cadrul întrunirii minerilor .sec
torului XI — investiții al minei Petri
la, cu prilejul Zilei sectorului lor sau 
„revelionului** sectorului lor.

A fost adică o zi de sărbătoare pentru 
minerii acestui sector de frunte al Văii 
Jiului care, prin tradiție, își serbează în 
prima duminică a lunii decembrie suc
cesele. In acest an succesele sectorului 
sînt. într-adevăr, de excepție pe măsura 
marilor evenimente ale anului. Minerii 
care pregătesc viitorul minei au acumu
lat în toți anii actualului cincinal reali
zări deosebite 60, 340, 470 și 700 sînt ci- văzut cuprinși de o tonică exuberanță 
frele care reprezintă metrii liniari ai lu
crărilor miniere executate suplimentar 
în 4 ani, deci, peste 1500 pe cincinal. In 
acest an, sarcinile anuale au fost realizate 

cu mult înainte de termen, ceea ce confe
ră sectorului condițiile să atingă o depăși
re de 25 Ia sută, toate constituind te
meiuri solide pentru ca autorii acestor 
realizări de excepție să-și merite cu 
prisosință această zi consacrată sărbă
toririi roadelor muncii lor pline de dă
ruire și responsabilitate pentru viitorul 
minei, pentru făurirea noilor sale puțuri, 
galerij, plane înclinate și alte lucrări 
speciale menite să asigure noile capaci
tăți de extracție pe măsura sarcinilor 
perioadei următoare. Și-au sărbătorit 
roadele muncii lor minerii din brigăzile 
conduse de Vasile Pavel, Constantin

în 
sin- I 

I 
I
I l1
i

_____ I
torul acestei instituții de artă cu bun
renume în rîndul minerilor Petrilei, și |

V

J
i
I
I

electricienii specializați în montarea 
zilor și a altor instalații din echipei 
Francisc Thirjung, loan Sima; 
laghi, Eugen Toth și Gheorgln 
I-am văzut, împreună, solemni 
cînd ing. Bujor Bogdan, șeful 
i-a felicitat pentru succesele 
veseli cînd au închinat „ 
după ce li s-a prezentat 
i-am văzut gravi cînd în sala Teatrului 
de. stat „Vajea Jiului** le-a vorbit direc-

cînd au urmărit replicile din piesa 
„Un bărbat și mai multe femei**, și i-am

cînd și-au „lansat** soțiile, prezente și 
ele la festivitate, în iureșul dansului.

Sărbătoarea minerilor de la investiții 
a fost, desigur, o petrecere, dar, înain
te de toate, a fost un prilej de elevație 
spirituală, prin vizionarea spectacolului 
de teatru, prin dialogul cu tinerii și ta- 
lentații actori Magda Catone și Claudiu 
Bleonț, cu alți oaspeți prezenți în mij
locul minerilor.

...Vorba unui tînăr miner, student în 
anul VI al institutului, Florentin Toar- 
ță: a fost o zi de neuitat pentru noi 
toți, o zi care ne-a ajutat să ne cu
noaștem mai bine, să ne bucurăm îm- 
preumă pentru rezultatele muncii, dar 
și de frumusețea actului artistic oferit 
de doi actori de valoare. O zi care ne-a 
îmbogățit sufletește... (Ioan DUBEK)

cărbune. In primul rînd 
ne-am stabilit ca plafon al 
producției extrase pentru 
luna decembrie 900 000 to
ne de cărbune, nivel foar
te apropiat de sarcinile 
primei luni a anului vu
itor. Acest nivel pe care 
ni l-am propus să-1 atin
gem este cu aproape 33 000 
tone mai mare decît rea
lizările lunii noiembrie. 
Ce am întreprins pentru 
obținerea acestei produc
ții pe care ne-am propus 
să o realizăm ? Cea mai 
importantă măsură luată 
— creșterea numărului ca
pacităților
puse în funcțiune și 
ales a celor dotate cu 
plexe mecanizate. La 
Livezeni vor fi puse
funcțiune două abataje do
tate cu complexe mecani
zate de tipul SMA-P-2 și a 
început deja să producă 
complexul care a fost în 
reparații capitale, lucrare 
executată de specialiștii

preliminare). nivelul combinatului ur- 
mînd ca și în decembrie 
să se îmbunătățească cir

Ne-am orientat preocu
pările spre întărirea disci
plinei tehnologice și a dis- 

, , eiplinei în muncă și, bine- 
îmbunătățitea ca- ..- înțeles, spre folosirea in

tensivă a dotării tehnice 
de care dispunem astfel

de producție 
mai 

com- 
mina 

în

.productivitate tot mai ri
dicate, iar pe această bază 
să atingem nivelul de pro
ducție pe care ni l-am pro
pus pentru luna decem
brie, condiție esențială 
pentru preluarea din mers 
a producției planificate 
pentru anul 1985.

Măsurile luate și acțiu
nile întreprinse pînă acum 
nu pot fi delimitate net 
— unele sînt numai peh-

Cercetarea

studențească
(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. I)

niere — PREMIUL I: „Cer
cetări asupra procesului de 
deformare a rocilor și ela
borarea procedeelor teh
nice în vederea asigurării 
gradului de stabilitate a 
puțului vest Petrila** 
elaborată de Ilie Ionel, a- 
nul V Mine, sub îndruma
rea prof, uriiv. dr. ing. 
Nicolae Lețu; PREMIUL 
II: „Multiplicatoare de pre
siune pentru tăierea hi
draulică a rocilor" — 
studentul Octavian Radu 
și colectiv, conducători 
științifici, prof. dr. ing. Ni
colae Uiâș și prof. dr. ing. 
Magyări Andrei; subsecția 
Tehnologia chimică și pe
trochimică — PREMIUL 
II: „înnobilarea cărbunilor 
prin procedee chimice**, 
autor student Ștefan Ovi- 
diu, coordonator științific 
conf. dr. ing. Aurel Gon- 
tean; subsecția Mine și u- 

I tilaje miniere — PRE
MIUL III: „Proprietăți geo- 

i logice ale rocilor și influ
ența lor
susținerii excavațiilor mi
niere orizontale în condiții 
geominiere din bazinul 
Văii Jiului", autori Zeno 
Wilhelm și Eva Balog, anul 

i IV Mine. Munca de cer- 
i cetare științifică a studen- 
j ților din Petroșani a mai 
> fost răsplătită și eu cinei 
mențiuni.

asupra alegerii

■ POMI. Inginerul 1- 
lie Macarie, șeful Oco
lului silvic Petroșani, re
amintește cititorilor noș
tri că procurarea pomi
lor de iarnă, în vederea 
Revelionului, se face nu
mai ■ prin -unitățile 
C.P.V.I.L.F, Cele două o- 
coale silvice din Valea 
Jiului asigură cantități
le necesare,.. orice încer
care' de a se procura brazi

Unitatea nr. 327, „Confecții copii*', deschisă re
cent în noul centru civic al orașului Lupeni, îmbo
gățește zestrea comercială a municipiului nostru.

Foto: Robert TA VIAN

Formațiile corale 
din Petroșani, in concurs

(Urmare din pag. 1)

dicția (îndeosebi consoa
nele finale ale cuvintelor). 
S-au văzut unele carențe 
în pregătire ca urmare a 

total nesatis- 
la repetiții a 

Co-

prezenței 
făcătoare 
membrilor formației, 
rul I.U.M. Petroșani a do
vedit aceleași calități ca
re l-au făcut cunoscut pu
blicului larg: 
acuratețe, i 
partide 
formule 
formulă 
feminin

: sensibilitate, 
echilibru de 

in condițiile unei 
seen ice „stereo**, 

folosită și de corul 
al sindicatului în- 

vățămînt. Grupul coral 
„Armonia** s-a ridicat la 
un bun nivel muzical, de-

din parchetele forestiere 
va fi pedepsită, conform 
H.C.M. nr. 920/1973, cu o. 
amendă de 2 000 lei. A- 
ceastă măsură este salu
tară, fiindcă apără “pădu
rea, știut fiind c:ă un 
puiet de brad poate fi 
valorificat ca pom de iar
nă, abia- după o perioa
dă de creștere de 15- 
ani de la plantare.

’ ■ MANIFESTĂRI. Ca
sa de cultură a sindica
telor din Petroșani găz
duiește, în aceste zile, un 
amplu program de mani- . 
testări artistice, între ca-

monstrînd largi posibili
tăți artistice.

Tn ceea ce plivește ținu
ta pe scenă a formațiilor, / 
a surprins neplăcut lipsa 
costumelor la corul femi
nin al sindicatului învăță- 

posibi- 
a 

confecționa costumele 
scenă. La corul tinerî- 
dîn I.U.M.P. costumul 

„sport** al bărbaților nu 
potrivește eu rochiile

mînt, unde există 
li tați materiale pentru 
se 
de 
lor 
tip 
se .
lungi ale ’sopranelor și. 
altistelor.

Organizațiile obștești ca
re răspund de formații au 
obligația să "rezolve aspec
tele semnalate, pînă 
la faza municipală, pentru 
ea strădania artiștilor a- 
matori să nu fie umbrită.

re amintim spectacolul' 
de astăzi . (orele. 17 și 
19,30) adresat iubitorilor 
de muzică rock și susți
nut de grupurile „Sem
nal M“ șî „Contrast** (fost 
„Expres"). Mîirie, la ace
leași ore, cundscuții acr 
tori Jean Constantin,. Ge- 
lu Manolache. și. colegii 

20 lor de la teatrul constăn- 
țean „Fantasio" vor pu
ne in scenă comedia de 
nuire succes „Săracii* Gi- 
că“.

■ CINEMA'rECA. Pe 
afișul cinematecii, ; găz- 

; duită de cinematograful

la orizontul 420 prin mon- 
'tarea unui flux de trans
portoare cu covor de cau- . 
ciuc, iar la Uricani, cu 
sprijinul constructorilor de 
mașini miniere din Timi
șoara, a fost rezolvată pro
blema unor subansamble 
necesare combinei de aba
taj. Din a doua decadă a 
acestei luni și aici vom în
registra creșteri substanți
ale de producție. La Ca
riera Cîhapu lui Neag con
tinuăm în ritm susținut 
activitatea de descopertă 
astfel ca în anul viitor să 
ridicăm producția obținu
tă Ia nivelul sarcinilor pla
nificate.

Pe lingă 
tăm în mod 
treprindereâ 
cu caracter.

aceasta insis- 
deosebit în în- 
nnor măsuri 
organizatoric

principal 
organizator și conducător

Maistrul minier

In tot acest timp sînt ne
glijate o seamă de atribu
ții și îndatoriri de 
însemnătate pentru 
ducție: 
logiilor, obținerea 
lor de avansare planifica- 

’ te, îndeplinirea tuturor o- 
perațiilor . ciclului de pro
ducție, aprovizionarea co
respunzătoare a locurilor 
de muncă, funcționarea fă
ră stagnări a transportului,' 
folosirea eficientă a efec
tivelor și timpului de lu- 

'.cru, încadrarea în 
torii de calitate și 
șumurile specifice.

. _ trecute cu vederea
flați în sală. Pe fondul u- săvîrșite de unii 
nei activități insuficient 
ancorate în realizarea pla
nului, dar folosind conjunc
tura cîtorva posturi pres
tate suplimentar, unii mai
ștri reușesc să obțină re
tribuții peste încadrarea 
de bază deși, repetăm, re- 
vîrul sau sectorul nu înde
plinește indicatorii de plan.

cestor factori-cheie ai pro
cesului de producție, a 
căror contribuție trebuie 
în mod evident să sporeas
că, cu atît mai mult cu 
cît majoritatea dintre ei 
îndeplinesc și sarcini po
litice sau obștești în orga
nizațiile de partid, in co
lectivele de muncă. Nea
junsurile din activitatea u- 
nor maiștri au fost posibi
le, și încă se mențin, da
torită unei stări de auto- 
mulțumire al cărei ^meca
nism** a fost explicat pe 
înțelesul tuturor celor a-

mare 
pro- 

respectarea tebno- 
vitezc-

insuficient

„7 Noiembrie" din Petro
șani, figurează astăzi, o 
capodoperă a celei de a 
șaptea arte, filmul româ
nesc „Setea".

■ VACCINĂRI. Lu
crătorii circumscripți
ilor sanitare veterinare 
din Valea Jiului au de
clanșat campania de. vac
cinare împotriva pestei 
porcine, pseudopestei a- 
viare și antirabică. A- 
tenționăm că vaccinarea 
clinilor este obligatorie.

Rubrică realizată de 
Ion VULPE

I
I
I
I
I 

J

indica- 
în con- 

Sînt 
abateri 

membri 
ai colectivelor și, mai eu 

. seamă, nu se face o dife
rențiere, o măsurare co
rectă. a contribuției fiecă
rui membru al formațiilor 
de lucru Ia realizarea pla
nului, Nu sînt_ puține nici 
deficiențele din activita
tea unor maiștrii cu pri
vire la instruirea efecti
velor din subordine, cu
noașterea de către 
muncitorii a normelor de 
muncă, a criteriilor acordu- . 
lui global, a sarcinilor din 
domeniul economisirii. S-a 
constatat chiar, că unii 
maiștri dovedesc lacune in 
stăpînireă temeinică a u- 
nor cunoștințe de normare, 
calculul retribuțiilor, legis
lație economică’ș.a.

Dezbaterile — susținute 
cu multă maturitate de un 
mare număr de maiștri și 

; subingineri — Dumitru B.e- 
lu, Constantin Matei, Ni
colae Mitroi (de la I.M. 
Paroșeni), Aurel Coșerea- 
nu (cariera Cîmpu lui 
Neag), loan Scales, loan

toți

Sălăjan, Marin Moldovan, 
(I.M. Lupeni), Dumitru Voi- 
culescu (I.M. Valea de 
Brazi), Ștefan llie, Gheor- 
ghe Gălan (I.M. Uricani), 
Ștefan Popa (I.M. Bărbă- 
tenî), Nicolae Roman, 
Gheorghe Lupoaîe (I.M. 
Vulcan) și alții — au com
pletat în spirit autocritic 
suma de atribuții și înda
toriri asupra cărora maiș
trii vor trebui să-și îndrep
te mai mult atenția. Reți
nem în acest context pre
cizările. făcute de tovarășul 
Petru Barb, președintele 
Consiliului municipal al 
sindicatelor, care a subli
niat necesitatea întăririi 
colaborării maiștrilor ' cu 
grupele sindicale: lunar, in 
grupele Sindicale „rapor
tul maistrului** să cuprin
dă analiza activității din 
luna precedentă și princi
palele sarcini ce revin co
lectivelor, să se facă Con
firmarea fruntașilor pe te- 

■vir, să fie îndeplinite toa
te celelalte îndatoriri așa 
cum sînt prevăzute de Le
gea maistrului.

Intîlnirea profesională 
care a avut loc la LupeniJț.. 
va fi urmată de o acțiune * 
asemănătoare cu partici
parea celorlalte cadre de 
maiștrii de la unitățile a- 
flate în zona de est a mu
nicipiului. Cu acest prilej 
vom reveni asupra proble
maticii luate în dezbatere, 
asupra propunerilor deose
bit de utile făcute de maiș
trii, din dorința de a con
tribui la impulsionarea ae^ 
tivîtății de extracție, la în
deplinirea în tot mai bune 
condiții a sarcinilor dș 
plan. — — ,
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Fotbal, divizia A Două goluri, două puncte prețioaseDouă goluri, două puncte prețioase FOTBAL, DIVIZIA B

JIUL PETROȘANI - — 
POLITEHNICA IAȘI 2—0 
(0—0). In sfîrșit în tribune
le stadionului din lunca 
Jiului au răsunat cîntecele 
de bucurie ale galeriei, 
după fluierul final al ar
bitrului Alexandru Mustă- 
tea din Pitești, semn că ta
bela de marcaj Consfințea 
o victorie a Jiului.

Devenită, prin tradiție, 
partidă de extremă difi
cultate, înțîlnirea de du
minică, dintre echipa noas
tră și cea a studenților din 
dealul Copoului, nu s-a 
dezmințit, băieții noștri a- 
vînd în față nu atît o echi
pă bună în sensul . bun al 
cuvîntului, cit o formație 
dîrză, venită sâ-și apere 
șansele de a râmîne în 
prima divizie.

In prima repriză oaspe
ții au reușit să păstreze 
tabela de marcaj neschim
bată; aceasta însă din două 
motiv?: 1. jocul slab al for
mației noastre care nu a 
reușit să găsească culoare- • 
le ideale de pătrundere 
spre poarta oaspeților, prac
ticing o ofensivă sterilă, fă
ră , o doză mare de pe
riculozitate; 2) apărare șu- 
tranumerică, bazată pe un 

jde destruetiv (însă în limi
tele regulamentului), prac
ticat de apărătorii ieșeni.

Repriza a doua avea să 
aibă cu totul alt aspect. 
După două faze fierbinți 
în careul oaspeților, în min. 
55 galeria noastră produ
ce prima... „explozie": fa-

Victorie, după o repriză 
emo tii

locul în seria a IIT-a a di
viziei B. Golurile ău fost 
marcate, pentru gazde, de 
Dina (din lovitură: de la 11 
metri), Voicu și Colceag. 
Să mai consemnăm, în fi
nal, arbitrajul bun al bri
găzii din Drobeta Turnu 
Severin, formată din. Ca
tena, Olteanu și Țenea.

FORMAȚIA MINERU
LUI: Lixandru — Ungu-
reanu, Truică, Dina, 
lac (Leordean) — 
Muia (Sebestyen), 
Popa — Mușat,

- Nechimiș.
za prelungită dc
nită de la inimosul Bălu- 
ță (admirabil „căpitanul" 
de echipă în travaliul lui 
permanent), este . finaliza
tă de Stana, care, șutează 
la firul ierbii, de la mar
ginea careului de 16 m și 
înscrie primul gol. Porni
te în ofensivă susținută, 
pentru a-și contura și mai 
clar victoria, Jiul neglijea
ză însă în anumite mo
mente apărarea, astfel ca 
în min. 77, numai reflexul 
lui Ca vai salvează golul. 
Peste numai un minut în-

,zarurile sînt aruncate":
su- 

Popa, 
diago-

să „
o pasă,... englezească, 
perbă, a lui Mircea 
îl pune în cursă, în 
pală, pe Lăsconi și 
acestuia, de la circa

metri, se duce inevitabil 
spre... 2—0.

Este scorul final al par
tidei, este, rodul mobiliză
rii echipei noastre care a 
dovedit că „lanterna roșie" 
este un element incompa
tibil cu valoarea, să, afla
tă în continuă ascensiu
ne. Rămîne ca băieții noș
tri. să confirme la Rm, Vîl- 
cea, că forța de mobilizare, 
ambiția și dăruirea lor pot 
urca „Jiul" mai sus în cla
sament. Succes!

JIUL: Cavai — V. Popa, 
M. Popa, Floreseu, P. Gri- 
gore — Stana, Szekely — 
B. Popescu (Sălăgean), Lăs
coni,. Hcnzei (Dosim), Bă- 
lută.

șutul
25 de

Autori a numeroase fa
ze spectaculoase, fot
baliștii de la „Jiul" au 

în anumite mo- 
chiar cu... 10 oa- 
așa cum rezultă 
această imagine, 

M. Ro

atacat 
mente 
meni, 
și din 
în care ratează.
pa (eu nr. 6).

1 <>(<>: Robert I AV IAN

Al. TATAR

M..
MINERUL LUPENI — 

OLIMPIA SATU MARE 
3—1 ■ (1—1). Pe spăsură ce 
se apropie finalul: primei 
părți a campionatului, o- 
boseala începe să-și spună 
cuvîntul. S-a putut consta
ta acest lucru și duminică, 
etapă în care formația din. 
Lupeni a obținut o victo
rie, dar nu 
partida cu 
A, Olimpia

începutul 
fost liniștit

fără emoții. în 
ex-diyizionăra 
Satu Măre.
de partidă a 
și puțini s-ar 

fi așteptat ca, cei care să 
deschidă scorul, să. fie oas
peții. .A fost suficientă, o 
singură greșeala în defen
siva gazdelor pentru ca e- 
ch.ipa sâtmăreană, cu . ex
periența de care dispune, 
să înscrie. La 0—1, debu- 
solarea gazdelor se accen
tuează și persistă, chiar 
dacă pînă la pauză ei reu
șesc egalarea. ;

A doua parte a meciului 
aduce însă în teren o cu 
totul altă formație a gaz
delor, jocul lor cîștigînd în 
)țmpezime și clarviziune, 
prospețimea jucătorilor fi
ind surprinzător de ex iden- 
tă." O repriză care a dove
dit încă o dată <ă forma
ția din Lupeiii își merită .

Chi-
Voicu,
Petre 

Colceag,

seria a X!-a
Fotbal, divizia C»

Claudiu BURlLlANU

S-a tras cortina, încep... concluziile

Divizia A

de alte 
campionatului 
rugby,, cînd 
pretendentele 
titlu era for-

Amintindu-ne 
ediții ale 
național de 
una dintre 
autorizate la
inația studenților din Pe
troșani, încheierea turului 
actualului campionat ne 
lasă un gust amar. Ultima 
partidă' s-a soldat cu o In
fringer e categorică a eehi- 

. terenul
i o 
din 

se în- 
Acest 

dumini- 
evoluție

/Acum, cînd pauza dintre 
tur și retur este nu numai 
un moment de analiză lu
cidă, de redescoperire a 
lipsurilor, trebuie să con
chidem că locul pe care-1

byului continental (mărtu
rie stau titlurile de eampi- 

implică, 
studenți- 

necesl-

Rugby

iei din .Vale, pe 
din Sibiu, de unde, nu 
dată, cineîspreeecele < 
Petroșani 
torcea victorios.
3—II, înregistrat 
că, parafează o 
inconstantă, departe de for
ma ce i se cere și preten
țiilor ee. stau în fața for
mației noastre de rugby.

ocupă Știința Petroșani, în 
a doua jumătate a clasa
mentului, necesită mobi
lizarea tuturor factorilor 
care au datoria și posibili
tatea să readucă formația 
noastră în elita rugbyului 
românesc.

Trebuie să arătăm că a 
activa în prima divizie
unui sport, care situează 
țara noastră în elita rug-

a

dană ■ europeană), 
pentru formația 
lor din Petroșani, 
tatea de a înțelege că este 
o mîndrie firească, iar fap
tul că dispun de condițiile..

. necesare afirmării acestei 
echipe îi obligă -la o re-

. considerare a evoluției loi- 
în dreptunghiul verde. Și, 
pentru a confirma aceste 
afirmații, rugbyștii 
denți au obligația să 
șească această pauză 
tre tur și retur nu ca 
o simplă vaȘanță,

REZULTATE ' 
F.C. Argeș 2—0, 
Chimia — Corvinul !• 
F.C.
iova
ii a

Bihor
2—1), 

Buzău

TEHNICE: F.C. Baia M.re 
,Poli" Timișoara — Dinamo

■1, Jiul — „Poli" Iași
— Steaua 1—3, F.C.M. Brașov — U. 
Rapid — S.C. Bacău 2—1, A.S.A. — 
0—0, Sportul studențesc — F.C. Olt

2—9,

2—0.

l i 
I i
I

i

I

i
I

Din viața 
de arbitri

colegiilor 
de fotbal

stu- 
folo- 
d i n- 

pe
ei ca pe 

un timp util pentru pregă
tirea unei regăsiri firești a 
valorii lor în ierarhia rug- . 
byului românesc.

Ioan T. ALEXANDRU

sfîrșitul săptămîniiEa
trecute a avut loc, la De
va, ședința comună a co
legiului județean de. ar- 

jude- 
ăcest

Vet, ■yVTCJl.lz UCl VZVzi JJ. C.A i 
legiului județean 
bitri și a comisiei 
țenejde fotbal. Cu
prilej, s-a efectuat bilan
țul activității din 
an al colegiilor
• arbitri, pentru pe
rioada care a trecut din 
acest an. In cursul ana
lizei s-au făcut referiri și 
la activitatea celor două 
colegii din Valea Jiului, 
respectiv, Impeni și Pe
troșani, remarbîndu-se ac
tivitatea deosebit de bu
nă a 'arbitrilor diif cole
giul de arbitri din Lu
peni. S-au fixat princi
palele direcții de acțiu-

acest
teritori-

ne pentru buna desfășu
rare a noului curs de 
arbitri de fotbal pentru 
care înscrierile se fac pî- 
nă la 15 decembrie.

In cadrul aceleiași ana
lize s-a-, stabilit ca exa
menul pentru
categoriei a Ii-a, 
arbitrii din Valea 
să se desfășoare 
7 decembrie, ora 
sediul C.M.E.F.S.

obținerea 
pentru 
Jiului, 
vineri, 

17, Ia 
Petro

șani. Cu acest prilej, șe
dința de lucru săptămî-

Lu-
a- 

oră,

nală a arbitrilor din 
peni și Petroșani va 
vea loc la aceeași 
tot la sediul' C.M.E.F.S.
Petroșani.

T. ALEXANDRU

I

I 
J

CLASAMENTUL
1. Steaua București 15 10 4 1 35— 9 24
2 Dinamo B u c u iești 15 9 6 0 27—14 24
3. /Sportul studențesc 1'5 9 3 3. 34—15 21
4. U. Craiova 15 8 3 4 28—22 19
5. Gloria Buzău 15 6 5 4 23—23 17
6. F.C. Corvinul 15 7 1 7 24—18 15
7. A.S.A. Tg. Mureș 1.5 5 5 5 12—12 15
8. F.C. Argeș 15 fi 2 7 20—17 14
9. Rapid București 15 5 4 6 18—15 14

10. Chimia Rm. Vîlcea 15 5 4 6 15—21 14
11. F.C.M. Brașov 15 G 1 8 17—18 13
12. F.C. Bihor 15, 5 3 ■.( . 17—23 13
13. Poli Timișoara 15 4 5 6 14—25 13
Î4. F.C. Baia Mare 15 5 2 8 15—21 12-
15. S.C. Bacău 15 4 3 8 15-^21 .11
16. Jiul Petroșani 15 4 3 8 11—26 11
17. F.C. Olt 15 4 2 9 14—24 10
18. Poli lași 15 2 6 7 14—29 10

MINERUL - ȘTIINȚA 
VULCAN — MECANICĂ 
ORĂȘTIE 2—0 (1—0).' In 
prezența unui numeros pu
blic, echipa antrenată de 
prof. Anton Coșoreanu și 
ing. Constantin Cătuți a 
cîștigat partida cu Meca
nica din Orăștie, antrenată 
de exvulcăneanul Florea 
Dumitrache. Fotbaliștii din 
Vulcan au cîștigaț, chiar 
dacă antrenorul formației 
oaspete ne mărturisea că 
a venit la Vulcan să „ciu
pească" un' punct și că are 
în echipă cîțiva jucători 
foarte buni, i-ain numit pe 
foștii divizionari A, Dobrău 
și Hațegan. Jucînd foarte 
frumos, dăruindu-se exem
plar pe parcursul celor 90 
de minute de Joc, 
zentativa minerilor 
Vulcan a câștigat 
golurilor înscrise de Frățî- 
lă, în min. 10 din lovitură 
de la 11 m și Isjak, în min. 
70 cu un șut puternic 
la 20 m.

In această partidă 
remarcat foarte multe

repre- 
din 

grație

de

Largă participare competițională
De puțin t i m 

la de sport a
P, sa- 
c.s.ș. 

Deva a găzduit prima eta
pă a 
vaci" la lupi

memdrialului „Co- 
. te libere, con

curs destinat cadeților și 
juniorilor. — individual și 
pe echipe. Concursul; ’ or
ganizat în cinstea celui 
de-al XlJI-lea Congres al 
P.C.R., s-a bucurat de o 

. largă participare. La că
deți, de la C.S.Ș. Petro
șani (antrenor Vasile Fă
gaș), s-au clasat pe locul 
I următori i : Coștel Fanai te 
(categ. 38 kg), NiColae Iîon- 
drea (40), Ion Cioabâ (48), 
Adrian Mereuță (51), Iulian 
Juravle (63), Paul Vasi- 
loancă (73) și Dan Sooș (78). 
Pe • locul II s-a clasat Ga
briel Țigăeriu (59).

De la C.S. Jiul Petrila, 
cealaltă Reprezentantă a 
Văii Jiului (antrenori Ion 
Corbel și Costică Marma- 
liuc.) s-au clasat pe locul 
I Alexandru Stanciu (42 
kg) și Cristian Krauteur

Lupte libere

(plus 78) ; pe locul II s-au 
clasat Florin Bolomon (38), 
Nicolae Mitrache (45), 
Gbeorghe Sulici (51), Cris
tian Drăgușan (55), Mihai 
loniță (63), Haralambie 
Voicliițoiu (68). Pe locul 
III s-a lasat Lanrentiu 
Palade (59;.-

De reritarcaț ca prunn

trei clasați din fiecare 
categorie au obținut puncte 
pentru clasamentul pe e- 
cllipe a cărui configurație 
finală (la cădeți) a fost 
următoarea: 1. C.S.Ș. Pe
troșani (23 puncte), 2. Jiul 
Petrila și C.S.Ș. Deva (am
bele cu 19 puncte).

La juniori, sportivii de 
la C.S.Ș. Petroșani au ob
ținut 5 locuri I prin loan 
Cioabâ, Dumitru 
Grigore Mereuță,
laeob și Lovin Ciobanu, 
precum și două locuri III 
prin Gbeorghe Răducu și 
Vasile Chica. La juniori, 
G.S.Ș. Petroșani a ocupat 
locul II.

Dolu,
Petru

T. IOAN

am 
oca

zii de gol la ambele porți, 
ratate de âtacanți sau apă
rate de cei doi portari Ol
tean, de la gazde și Hor
vath, de 
pe scurt filmul 
min. 
nic 
ținut 
Horvath; min. 17 
gan scapă singur, dar Ol
tean plonjează curajos și 
reține balonul ; . min. 
24 — Ciorîia, cel mai bun 
jucător din teren, șutează 
de la 30 m, mingea loveș
te bara și iese afară din 
teren; în min. 40, 51, 60, 
la șuturile lui Dobrău și 
Gherca se remarcă Oltean. 
In min. 47, 53, 64 și 81 re
marcăm ratările lui Topor, 
Constantin, Ciorîia și Ba- 
Iasz, ■

Bun arbitrajul brigăzii 
din Craiova, formată' din 
M. Drăcea, ajutat de I. O- 
prea și FI. Ceapă, singurul 
lucru care i se poate impu- 
ta este faptul ca au permis 
echipei din Orăștie să in
tre în teren cu crampoahe 
neregulamentare, un adevă
rat pericol pentru integri
tatea corporală a adversa
rilor. In articolele anteri
oare remarcam 
și evoluția bună 
lui Bilieru, acum 
ja component al 
tații din Craiova, 
tehnicienii Jiului 
nu l-au urmărit..,,!

la oaspeți. Iată 
joculuii 

2 —.șut foarte puter- 
al lui. Constantin, re- 

cu dificultate de
Hațe-

talentul 
a tînăru- 
este de- 
Universi- 
Păcat că 
Petroșani 
.4., V
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Ședința Comitetului miniștrilor 
afacerilor externe ai statelor 

participante la Tratatul de la Varșovia

Conferința pentru măsuri 
de încredere și securitate 

și pentru dezarmare în Europa
■ Crearea a două grupuri de lueru

. BERLIN 3 (Agerpres). — 
Luni a început, în capita
la R.D.G., ședința Comite
tului miniștrilor afacerilor 
externe ai statelor partici
pante la Tratatul de la 
yarșovia.

La ședință iau parte mi-

Acțiuni în favoarea pâcii, 
pentru dezarmare nucleara

WASHINGTON 3 (A-
gerpres). — îngrijorarea 
crescîndă față de sporirea 
pericolului unei conflagra
ții pustiitoare 
și necesitatea adoptă
rii de măsuri concrete 
de dezarmare nucleară au 
stat în centrul dezbateri
lor conferinței Comisiei 
independente pentru de
zarmare și problemele secu
rității, ale cărei lucrări 
s-au desfășurat la Chicago. 
•La reuniune au participat 
Cunoscute personalități po
litice și obștești din 22 de 
țări.

Declarația finală dată 
publicității cuprinde un a- 
pel la încetarea cursei înar
mărilor și ocrotirea ome
nirii de consecințele unei 
catastrofe nucleare.

; ■ & 2- :
MADRID 3 (Agerpres). 

— Ample demonstrații 
petitru pace și dezarmare, 
ia care au luat parte sute 
de mii de oameni, s-au 
desfășurat în Spania, in
formează agenția Reuter. 
Numai în capitala țării — 
Madrid — numărul parti- 
cipanților a fost de circa 
500 000. Ei scandau „Nu, 
NATO !“, cerînd retragerea 
țării din această alianță 
militară, precum și evacu
area bazelor militare a- 
mericane de pe teritoriul 
spaniol.

Demonstrații similare s-au 
desfășurat în. numeroase 
alte orașe spaniole, printre 
care Barcelona, Valencia, 
Cadiz, Leon, Toledo, Jaen, 
Granada, Santander, Val
ladolid, Murcia și Las 
Palmas.

iJr
WASHINGTON 3 (A-

gerpres). — In orașul Co-

S-U A.: (iCu dreptul nostru de a ne cîștiga existența cum rămîne ?“
„Se întinde un cancer mo

ral care distruge țesătura 
socială a regiunii noastre, 
rldicînd fermierul împo
triva bancherului, fermie
rul împotriva fermierului, 
fermierul împotriva soției 
și fermierul împotriva pro
priilor copii", ne spune un 
consilier al Serviciului de 
asistență psihiatrică.

Consilierul Peter Zeven- 
hergen, care este director 
executiv al Centrului de 
Sănătate Mentală din 
Iowa de nord-vest, nu este 
singurul care manifestă o 
asemenea îngrijorare. S-a 
scris mult despre criza 
permanentă a familiei fer
mierului american, _ des
pre cum, astăzi combina
ția de dobînzi persistent 
ridicate, prețuri coboiîte 
ale produselor și scăderea 
valorii; pămîntului provoa
că un număr record de 
vînzări, sechestrări și fa
limente de ferme în zona 
care este „grînarul" țării. 
Dar mai puțină atenție s-a 
acordat eroziunii emoțio

niștrii afacerilor externe 
ai statelor participante la 
tratat..

Din partea țării naast -e 
participă Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor exter
ne.

lumbia, din statul Caroli
na de Sud, s-au desfășurat 
lucrările conferinței „Să 
preîntîmpinăm un război 
nuclear", la care au parti
cipat personalități politi
ce, militari în retragere, 
reprezentanți ai unor or- 
garizații democratice. Vor
bitorii au subliniat, în ca
drul acestui forum antirăz
boinic american, că în pre
zent nu există o sarcină 
mai urgentă decît evitarea 
unei cat istrofe nucleare.

0 nouă rundă a negocierilor 
libanezo—israeliene

BEIRUT 3 (Agerpres). — 
In localitatea libaneză Na- 
qhoura s-a desfășurat, luni, 
o nouă rundă în cadrul 
negocierilor libanezo-israe- 
liene Ia nivel de experți 
militari pentru retragerea 
armatei israeliene din su
dul Libanului, transmit a-

PE
LA KABUL S-AU ÎN

CHEIAT lucrările confe
rinței Organizației de So - 
lidaritate a Popoarelor Â- 
fro-Asiatice (OSPAA) con
sacrată problemelor insti
tuirii unei noi ordini in
ternaționale în domeniul 
informațiilor. Tema cen
trală a acestei reuniuni a 
constituit-o importanța 
transformării mijloacelor 
de informare în masă în- 
tr-un instrument al păcii, 
prieteniei și dezvoltării.

nale ce devastează multe 
familii de fermieri și: mi
cile lor localități rurale.

Experții arată că această 
problemă îmbracă o vari
etate de forme — brutali- 
zarea soțiilor, a copiilor și 
chiar și a vitelor, alco
olism, depresiuni grave și 
sinucideri.

Procentul sinuciderilor 

Din presa străină
(„THE NEW YORK TIMES")

într-o serie de districte din 
Iowa este de două ori mai 
mare decît cel național, iar 
districtele din Iowa cu 
rata cea mai ridicată de 
sinucigași sînt rurale.

In Missouri, ocupația 
care dă cei mai mulți si
nucigași este cea de fer
mier.

Stagnarea economiei a- 
grare nu a lovit cu ace
eași putere toate zonele. 
Insă case de fermieri a-

STOCKHOLM 3 (Ager
pres). — Conferința pen
tru măsuri de încredere și 
securitate și pentru dezar
mare în Europa a hotărit 
luni, prin consens, crearea 
a două grupuri de lucru, 
stabilind, totodată, pro
gramul de activitate al a- 
cestora pentru perioada 
următoare. Pe baza decizi
ei adoptate, cele două gru
puri, din care fac parte 
reprezentanții tuturor ce
lor 35 de state participan
te la conferință, vor trece 
la examinarea detaliată a 
tuturor propunerilor pen
tru apropierea pozițiilor și 
negocierea unor acorduri 
cît mai substanțiale, ac
ceptabile tuturor.

Unul dintre grupuri va 
trata propunerile vizînd 
întărirea obligației state
lor de a nu recurge la for
ță sau la amenințarea cu 
forța în raporturile lor in
ternaționale; stabilirea u- 

gențiile internaționale de 
presă.

In comunicatul dat pu
blicității la încheierea șe
dinței se arată că Libanul 
a prezentat un plan pri
vind desfășurarea armatei 
libaneze în sudul țării.

CU 25 LA SUTA AU 
CRESCUT IN ARGENTI
NA PREȚURILE com
bustibililor și tarifele la 
transportul feroviar și ur
ban și la serviciile comu
nale. De asemenea, s-aU 
scumpit produsele alimen
tare și industriale. Comen- 
tînd aceste riiajorări de 
prețuri, presa argentinia- 
nă subliniază că măsurile 
au fost luate în urma con
dițiilor economice impu
se de Fondul Monetar In
ternațional pentru acorda
rea de credite și reevalua
rea termenelor achitării 
datoriei externe a țării.

bandonate întîlnești peste 
tot. In majoritatea locali
tăților găsești cel puțin cî- 
teva case cu ferestrele și 
ușile bătute în seînduri, 
dînd un aer de paragină 
unor străzi, odinioară pline 
de lume.

Fermieri, altădată bo- 
gați, au fost sufocați de 
dobînzile ce le depășesc 

profiturile. Un studiu es
timează că o treime dintre 
fermierii din Iowa vor da 
faliment pînă în 1986.

Bancherii din orășelele 
rurale, care acum numai 
cîțiva ani le spuneau fer
mierilor că trebuie să se 
împrumute și să se extin
dă dacă vor să supraviețu
iască, azi vizitează aceleași 
gospodării cu previziuni 
financiare cerînd vînzarea 
fermelor. 

t

nui sistem de informare, 
comunicare și consultări în 
probleme de încredere, 
securitate și soluționare a 
situațiilor de criză; re- 
strîngerea unor activități 
militare ca un pas spre 
reducerea forțelor armate și 
armamentelor în Europa.

Celălalt grup de lucru va 
analiza propunerile pri
vind dezvoltarea și îmbu
nătățirea măsurilor de în
credere prevăzute în Actul 
final de la Helsinki, din 
1975, și anume notificarea 
prealabilă a unor activități 
militare care, prin amploa
rea lor, afectează încrede
rea între state și invitarea 
reciprocă de observatori 
care să asiste la aceste ac+ 
tivități.

Propunerile prezentate de 
România se găsesc în în
tregime incluse pe ordinea 
de zi a celor două grupuri 
de lucru.

i

In țările membre 
ale C.E.E.

Agravarea 
situației pe 
plan social

BRUXELLES 3 (Ager
pres). — In luna octom
brie, situația pe plan so
cial s-a agravat în țările 
membre ale C.E.E. — se 
arată într-un raport al Co
misiei executive a „Celor 
zece“, daț publicității Iă 
Bruxelles — informează a- 
genția France Presse. Po
trivit documentului, numă
rul șomerilor înregistrați 
oficial în octombrie în sta
tele Pieței comune, cu ex
cepția Greciei, a crescut 
cu unu la sută, față de lu
na precedentă. In Marea 
Britanie sînt înregistrați o- 
ficial 3,22 milioane de șo
meri, în Italia — 2,99 mi
lioane, în Franța — 2,51
milioane, iar în Republica 
Federală Germania — 2,14 
milioane.

învățătorii din Iowa 
povestesc că, în școala e- 
lementară, copiii se por
nesc pe plîns fără vreun 
motiv vizibil sau devin 
neobișnuit de agresivi cînd 
se joacă. Cercetările dez
văluie invariabil că acasă 
au tensiuni financiare și 
emoționale. O mamă, a 
cărei fermă a fost parțial 
vîndută de bancă, arată 
cum fug copiii ei și se as
cund ori de cite ori cine
va bate, pe neașteptate, la 
ușa casei lor.

„Toată această vorbărie 
‘despre drepturile omului 
pe plan internațional!“ a 
răbufnit, revoltată, o fe
meie. „Dar cu dreptul nos
tru de a ne cîștiga exis
tența, cum rămîne

Bancherii sînt foarte ve
hement criticați. „Nu înțe
leg — zice un bărbat — 
de ce nu coboară, pur și 
simplu, dobînzile în loc să 
vîndă pe mai nimic tot a- 
vutul unui fermier".

(Agerpres)
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FILME
'petroșani — 

iembrie: Lovitură 
rătoare; Unirea:. . 
ța; Parîngul: Dreptate și 
lanțuri.

LONEA: Ultima stație.
ANINOASA: Viață

particulară. .
VULCAN Luceafă

rul: Cin tecul e viața mea.
LUPENI — Cultural: 

Dacă e divorț, divorț să 
fie.

URICANI: Micul mare 
hocheist.

TV
15,00 Telex.

ÎNTREPRINDEREA 
COMERCIALĂ DE STAT 

MIXTĂ - VULCAN
ÎNCADREAZĂ

■ un paznic de noapte la caseria colectoare
Informații suplimentare la compartimen

tul plan — organizarea muncii al I.C.S. Mix
tă Vulcan, telefon 70292.

întreprinderea
de producfie industrială 

pentru construcții 
căi ferate Deva

încadrează de urgență pentru Cariera Porceni, 
comuna Bumbești-Jiu, județul Gorj, 

următoarele posturi:

■ 2 manevranți

■ 2 șefi de manevră

■ 3 ajutori mecanici LDH

■ 2 mecanici LDH

■ 1 revizor tehnic

Actele pentru încadrare se depun la cari
eră, unde se primesc și informațiile necesare.

Se asigură permise pe C.F.R. pentru titu
lar și familie și abonamente gratuite pe C.F.R.. 
pe distanța de pînă la 60 km. <

Mica publicitate
VIND Dacia 1100, preț 

convenabil. Informații sta
dion „Jiul" Petroșani.

TEODOREI Rusrieac O- 
blea „Multă sănătate, feri
cire, mulți ani“ cu ocazia 
zilei de naștere îi doresc 
Tăntulea, mămica și tăti
cul. ‘(2971)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Ciort Ni- 
culina, eliberată de între

ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚIA, copiii anunță împlinirea unui an de cînd 
ne-a părăsit scumpul nostru ’

KALMAN FKANCISC
Nu te vom uita niciodată. (2989)

15,05 Amfiteatru studen
țesc.

15.30 Laureațî ai Festiva
lului național „Cîn- 
tarea României".

15,45 Universul femeilor.
16,10 îndrumări tehnice

• pentru lucrătorii din 
agricultură,

16.30 închiderea progrâ-..
, muluh; ■-P'-■!

20,00 Telejurnal (parțial 
" color).

20,20 Actualitatea în e- 
conomie. i

20,35 Teatru TV (color). .. 
„Mihai Viteazul" I 
de Octav Dessilla.
Ultima parte.

21,50 Telejurnal (parțial
; color).

22,00 închiderea progra
mului.

prinderea de morărit și pa
nificație Petroșani. O de
clar nulă. (2938)

PIERDUT ștampilă eu 
însemnele I.C.S.M.I. Pe
troșani, chioșc nr. 98. O 
declar nulă. (2992)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Bălan 
lu, eliberat de Instituții 
de mine Petroșani. II de-; 
clar nul. (2991)
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