
PRObET ARI BIN VOAJB ȚĂRlbE BNIȚl-VA

^Steagul roșu
£
■

OHM» AL COMinWUl MUNICIPAL PtUGStMUPtt 
Șl Al CONSILIULUI POPIM» MUNICIPAL

ANUL XXXVII, NK. 8989 S1MBATA, 1 AUGUST 1981

Sui) semnui tradiționalelor relații de prietenie 
românc-sovietice, ieri, a avut loc

A

Intîlnîrea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

cu tovarășul 
LEONID ILICI BREJNEV

A

!n întîmpinarea Zilei Minerului Plecarea din București

și a marii sărbători de la 23 August

De astăzi Ritmuri intense

Zile de producție 
record

în întrecerea
din abataje

Vineri dimineața, 
varășul N i c o 
Ceaușescu, secretar 
nerai al Partidului 
munist Român, 
tele Republicii 
te România, a plecat în 
Uniunea Sovietică, la in
vitația tovarășului Leonid 
Ilici Bi ejnev. 
neral al

to-
a e 
ge- 
Co- 

președin- 
Socialis-

i
Central 
munist

al Partidului Co
al Uniunii Sovie

tice, președintele 
diului Sovietului 
al U.R.S.S.

La plecare, pe
portu] Otopeni.
Nicolae Ceaușescu a fost 
condus de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de alți tova-

Prezi-
Suprem

aero-
tovarașul

secretar ge-
Comitetului

răși din conducerea de 
partid și de stal.

A fost de față V.I.
Drozdenko,
Uniunii
București.

Up grup de pionieri a 
oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu buchete de 
flori.

ambasadorul
Sovietice ia

Sosirea în Crimeea

Incepind de astăzi, a- 
ăatujele unităților ex
tractive, secțiile de
preparare a cărbunelui
vor cunoaște ritmuri in
tense de lucru in în
tîmpinarea Zilei Mine
rului.

Sub conducerea 
nizațiilor de 
mafiile de 
chemate să 
cu stăruință, 
valoare întreaga lor pri
cepere și dind cea mai 
bună întrebuințare dotării 
tehnice, ele care dispun, 
pentru creșterea 
ducției fizice și a 
ductivității 
fe] incit in 
mergătoare 
minerilor să 
te producții 
măsura 
create fiecărei 
prinderi. Este 
in acest sens.

orga- 
partid, for- 
lucru sini 

acționeze 
punînd în

teh- 
a a- 

tchnico- 
i calității 
revizii și 

întărirea or- 
disciplinei — 

premisa 
dovedită

pro- 
pro- 
ast- 
pre-

muncii 
zi lele 

sArbă lorii 
fie obținu- 
record, ‘ pe 

posibilităților 
intre- 

necesară, 
îmbuna-

tățirea asistenței 
nice pe schimburi, 
provizionării 
materiale și a 
lucrărilor de 1 
reparații, 
dinii și 
pornind de la 
de atitea ori 
că acolo unde aceste ce
rințe sînt îndeplinite se 
obțin randamente su
perioare ți însemnate 
depășiri de plan.

Minerii, inginerii, maiș
trii, tehnicienii din a- 
bataje, din fluxul ex
tracției ți preparării 
cărbunelui sînt 
mâți, așadar, la 
vitate exemplară 
să dea măsura 
lății lor superioare, a 
înaltei răspunderi mun
citorești în efortul 
întărire continuă 
conomiei naționale, 
înflorire a patriei.

zilei 
înre- 
rea li

la 
între- 

Pe-

T.M. Li- 
Bărbăteni, 
peste pla- 
și, respec-

în Crimeea, 
din Sim-

I,a sosirea 
pe aeroportul 
feropol. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost fntîinpi- 
nat și salutat cu căldură

de Anatoli Blatov, con
silier al secretarului ge
neral al -C C. al P.C.U.S., 
precum șl de Viktor Ser- 
gheevjei Macarenko, prim-

secretar al Comitetului 
regional Crimeea al P.C. 
din Ucrania. de alți con
ducători ai organelor lo
cale de partid și de stat.

«&-•

RECUPERARE 
’ECONDITIONARE 
JEPOLOSIRE

J

î

Unde mergem j 
azi si mîine»

che- 
o acti- 

care 
capaci-

Ieri, la bilanțul 
precedente, s-au 
gistrat, din nou, 
zări peste prevederi 
un număr de șase 
prinderi miniere —
trila, Dîlja, Livezeni, Pa- 
roșeni. Bărbăteni și Uri- 
cani — și cariera Cîmpu 
lui Neag. Cele mai ridi
cate plusuri le-au înregis
trat colectivele 
vezeni §i I.M. 
care au extras 
nul zilnic 608
tiv, 494 tone de cărbune. 
Consecvenți în depășirea 
lună de lună a sarcinilor 
la producția fizică, mine
rii, inginerii și tehnicie
nii I.M. Bărbăteni ra
portau -cu o zi înaintea 
încheierii lunii iulie un 
plus de 3232 tone de căr
bune cocsificabil. adică 
peste 21 000 tone extrase 
de la începutul anului.

L »* ?'

t 
t

Fiecare unitate dispune de o mare rezervă :

Buna gospodărire
Reluăm tema gospodări

rii incintelor întreprinde
rilor, de data aceasta la 
rînd fiind alte două 
tați miniere.

La mitra Livezeni 
întîmpină zona verde 
fata clădirii 
tive, bine întreținută 
îngrijită, cu ronduri 
flori și alei pietruite. Ne 
adresăm gospodarului 
Mircea Cuteanu (care se 
ocupă cu cițiva oamen; de 
întreținerea zonei verzi), 
cu rugămintea de a ne 
însoți în continuare prin 
incintă. La atelierul me
canic spânul și celelalte 
metale rezultate din pre
lucrările mecanice sînt 
depozitate în vagonete

uni-

ne 
din 

administra
și 

de

la 
a-

pentru a fi transportate 
la locul de colectare a 
fierului vechi. Deci, preo
cupări pentru păstrarea 
ordinii și curățeniei 
locul de muncă și în 
propierea atelierului.

Dorind să vedem cum 
sînt păstrate și manipula
te valorile materiale, ani 
străbătut depozitul de 
lemn / și cel de utilaje. La 

material 
întîmpi- 
Gavril, 

șef de depozit, care 
spunea : „Intrucit 
portul lemnului din

Astăzi, ora 17, la 
clubul din Lupeni are 
loc schimbul de expe
riență cu tema „Activi
tatea cineclubului in 
sprijinul realizării sar
cinilor 
Participă 
le din Vale. Vor 
loc proiecții 
urmate de

Tot azi < 
întrecerile de tir 
arcul din cadrul 
pei Minerului", 
trecerile se desfășoa
ră pe poligonul din A- 
ninoasa între 
9-15 și 16-19. 
pă arcași 
rești. Iași.

economicei', 
cinecluburi- 

avea 
film,de 

dezbateri.
continua 

cu 
./lu
pi

î

s.

c 
r

5
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Reale posibilități pentru

depozitul cu 
lemnos am fost 
națî de Dumitru

ne 
trans

de-
Gheorglie BOȚEA

(Continuare tn pag. a 2-a)
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J 
J

orele 
Partici- 

din Bucu- 
Satu Mare, 

Tg. Mureș și din co
muna Aninoasa.

+ Mîine, la Lupeni. 
va avea loc o întîlni- 
re a tineretului din 
localitate cu vechi mi- 
litanți ai mișcării mun
citorești și revoluțio
nare din Valea Jiului.

M B.
c

imagjne, 
’lirice, brigadier 

sectorul I al minei 
trila, 
dintre 
găzj 
planul 
medie 
bune.

Ștefan 
la 

Pe- 
doi 
bri

r

alături de 
ortacii unei 
care depășește 
fiecărei luni în 

cu 100 tone căr-

Valorificarea superioară a cărbunelui

ca- 
bi- 

me- 
de 
se-

lată pentru semicocs. La 
recuperare in special s-a 
înregistrat un minus de 1.4 
puncte, iar la recuperarea 
globală un minus de 1 
punct.

din pilierul Lupeni Est. In 
fața conținutului de steiil 
ridicat, peste li mița nor
melor stabilite, al câibune- 
lui brut, instalațiile de pre" 
parare se dovedesc incapa-

Ceea ce a reușit să evi
dențieze, în primul rînd. 
adunarea reprezentanților 
oamenilor muncii din 
drul I.P.C.V.J. a fost 
lanțul unor realizări 
ritorii ale colectivelor 
preparatori pe primul 
mestru al anului.

Compararea rezultatelor 
obținute cu indicatorii pre- 
văzuți pentru prima jumă_ 
tate a anului, indicatorii e- 
vidențiază faptul că unele 
realizări nu sînt în măsu
ră să satisfacă. Nemulțu
mesc mai mult restantele 
înregistrate la sortimente
le superioare, destinate si
derurgiei — 41258 tone la 
huila spălată pentru cocs 
și 55 337 tone ia huila spă-

Adunări generale ale oamenilor muncii

Analizînd rămînerile în 
urmă la principalii indica
tori dezbaterile s-au refe
rit la greutățile pe care le 
întîmpină uzinele de pre
parare din cauza înrăută
țirii calității producției 
brute livrate de întreprin 
derile miniere. îndeosebi d, 
cariera Cîmipu lui Neag și

bile să realizeze extracția 
prevăzută, precum și eva
cuarea sterilului. S-a vor
bit mult șl despre deficien
țele constructive ale insta
lațiilor — cazul preparației 
Lupeni desprP greutățile 
întîmpinate în receptiona
rea producției și in livra
rea cărbunelui către bene-

ficiari din cauza vagoane
lor C.F.R care sosesc ne
ritmic și multe sînt defec
te. S-au relevat greutățile 
ce le întîmpină preparato
rii în întreținerea instala
țiilor de preparare din lip
sa pieselor de schimb, deoa
rece I.U.M.P. nu satisface 
comenzile I.P.C.V.J.. pre
cum, și din cauza nerespec-

L DUBEK

o»
Sîntem, unii dintre noi 

— din păcate nu puțini 
la număr — atit de ne
drepți, atit de nesăbuiți 
și distructivi cu capodo
perele inegalabile create 
de natură.' O scrisoare lri_ 
misă redacției de un cola
borator, pasionat iubitor 
de natură, Romulus Șt. 
Vințel, pune încă odată 
in evidență acest fapt re
gretabil, lansind un în
demn la reflecție către 
cei ostili naturii și fru
museților ei. prin acte ne
cugetate. „Recent s-a 
semnat in coloanele 
rttlui și s-a purtat o 
cuție publică despre
tejarea peșterii „Tecuri“, 
de către membrii cercului 
de speologie „Piatra Ro
șie" Petrila. Cu regret tre
buie să revenim asupra 
acestei teme, făcînd cu
noscut cu amărăciune că 
mina răufăcătorilor

îndemn patriotic

in pagina a 3-a

con 
zia- 
dis- 
pru

păi nins din nou in acel 
lăcaș, unde natura a plăs
muit pentru oameni ima
gini de fantastică frumu
sețe. Cad zdrobite sub 
mina unor oameni cu in
conștiență inimaginabilă, 
stalactite, stalagmite, con- 
crețiuni rar întâlnite cum 
sînt cele din această peș
teră.

Omule ! Noi dorim să 
păstrăm, pe cit posibil, a- 
ceste minunate frumuseți 
și pentru copiii noștri, 
pentru generațiile ce vor 
veni după ei. De ce nu ne 
ajuți ? Oprește-ți omule, 
aceste porniri, vino ală
turi de noi să continuăm 
opera patriotică de ocroti
re a monumentelor natu
rii și vei putea arăta a- 
tunci copiilor, sau vei po
vesti despre aceste minu
nate giuvaeruri ale natu-

(Continuare in pag. a 2-ai
I. BĂLAN

CULTURA
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recerea socialistă—cadru de afirmare activă și 
stimulare a democrației și creativității muncitorești

9 V

In contextul larg al 
ției muncitorești. 
;ură participarea 
ită a oamenilor 
a conducerea 
. tearclor de 
ia Petroșani 
silele trecute 
s cu 
terii pe baza că- 
apreciată intre- 
soeialistă. La 

au participat 
ai comitetelor 

președinți ai

a

tu-
ac- 
a- 
o

privire la

tiUtate. 1
vu. loc z 
dezbatere 
muie criti 
ro. a es.e 
cerea 
d. zbatere 
secretari 
de partid, 
comitetelor sindicale din 
int; prinderile și instituți
ile Văii Jiului, reprezen
tanți ai U.T.C. și or-
g nizațiilor democrați
ei si unității socia
liste, ai consiliilor de 
control muncitoresc al ac
tivității economice și so
ciale. adică toți 
care vor compune 
siile. aprobate de 
liile oamenilor muncii, ce 
vor urmări si aprecia des- 
fășăurarea întrecerii so
cialiste. stabilind, prin
tr-o analiză temeinică.

factorii 
comi- 
coaisi-

Brigada 
complexă

Urmare din pag. 1)

lor ? 
Răs-

rezultatele 
colectivele 
munvii din echipe, 
gâzi.

obținute de 
de oameni ai 

bri- 
sectoare. întreprin

deri. Elaborarea criteri
ilor întrecerii socialiste 
implică o judecată o- 
biectivă prin acordarea 
unui punctaj pentru fie
care indicator realizat, 
o clasificare riguroasă a 
fruntașilor în miuncă.

îndeplinirea și depăși
rea planului constituie 
scopul fundamental 
întrecerii socialiste,
vîndu-se în vedere rea
lizarea producției fizice, 

produselor, 
consumurilor 
Și

de- 
protec- 

acest 
urmărire

activității 
muncă 

prin 
munci tori-

in-

Preocupară sporiîe 
pentru îmbunătățirea 

caiitâții noii ©r 
apartamente

al
a-

creșterea 
muncii.

a calității 
reducerea 
materiale 
productivității
întreținerea și buna func
ționare a 
talațiilor 
rientînd. 
tivitatca 
cii spre

mașinilor, ins- 
și utilajelor, o- 
totodată. ac- 

oamenilor mun- 
stimularea pro

cesului de inovații și in
venții, întărirea discipli
nei și eliminarea 
sențelor nemotivate.

aproa- 
cărbune 

iulie tfa- 
4000 to- 

se- 
peste 

producția 
Bri- 

conco- 
abataje 
capaci- 
— și a- 

pen- 
în conti-

De ce în mîinile
— ne-am întrebat, 
punsul ni l-au oferit rea
lizările brigăzii: 
pe 9000 tone de 
extrase în luna 
ță de media de
ne în lunile primului 
mestru), respectiv 
40 la sută din 
lunară a sectorului, 
g mă exploatează 
mitent cele două 
frontale de mare 
late ale sectorului 
sigură preabatajele 
t ru dezvoltarea 
nuare a celor două capaci
tăți productive.

— Muncim cu mare sa
tisfacție și rodnicie in 
noua formație, ne spune 
unul din șefii de schimb 
ai br.găzii, minerul Au
rel Crîșmaru. La noi este 
de neconceput ca schimbul 
să se termine fără să 
cheiem in totalitate i 

rațiile prevăzute din 
clog rama de lucru. In 
na iulie nu am avut 
o nemotivată în toată 
gada, deși s-au prestat 
de posturi. Șeful de 
dă este, fără îndoială, 
mul care are cea mai ma
re putere de convingere a- 
supra tuturor, II luăm ca 
exemplu și acționăm la fel 
ca el.

Despre ion Medveschi. 
Mihai Frunză, Gheorghe 
Silitra. Vasile Crică, lu- 
liu Dudi, Nieolae Mitite- 
lu și Nicolap Popescu, mi
nerii șefi de schimb 
brigăzii am auzit i 
cuvinte de laudă in 
tor. De la ei am aliat, 
poi, numele unor tineri 
ori aci cu care se mindresc: 
loan Ursu, Anton 
can, Mitică Rotaru. 
Ignat, Constantin 
traseu, Ion Betca și alții, 
vagonetari, lăcătuși și a- 
jutori mineri — cu toții 
un sprijin de nădejde al 
minerilor din fronturile 
brigăzii pentru îndepli
nirea exemplară a sarci
nilor ce le revin.

’■ în- 
ope- 
i ci- 

lll- 
nici 
bri- 
mii 

b riga- 
o-

■ ai 
numai 

sec- 
a-

Mar-
Emil

Dumi-

!

I
I
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ACȚIUNE CU ȚINERII 
cite- 

li- 
e- 
de 

ar-

L

LICEENI. Timp de 
va zile, 2t>o de tineri 
cccni. din Petroșani 
fectuează c acțiune 
muncă patriotică pe

a i 
municipiu.

la acoperirea 
în care P rost 

noua < > -ciâ

tera principală 
dinței de 
participă 
canalului 
montată

rind atenția față de res
pectarea normelor 
partamentale de 
ție a muncii. In 
fel printr-o 
permanentă a 
colectivelor de
(în cadrul cărora, 
participarea 
lor. se aleg fruntașii 
dividuali). întrecerea so
cialistă — desfășurată în 
aceste zile în 
„Zilei minerului" 
celei dP a 37-a 
sări a victoriei

apreciere. 
a 

formelor 
întrece- 
propa- 

efi- 
întreprinderi, 
operative în 
de lucru, 

operativă

f Urmare din pag. />

cinstea 
și a 

aniver- 
revolu-

ției de eliberare socială 
și națională, antifascistă 
și antiimperialistă, în
făptuită la 23 August 
1944 — dobîndește noi di
mensiuni în întărirea 
autogestiunii și auto- 
conducerii.

In activitatea 
zațiilor de 
consiliilor 
muncii din 
rile miniere 
Jiului, 
cialistă,
le ei permanente.

organi- 
partid și 

oamenilor 
întreprinde- 

din Valea
întrecerea so- 

prin obiective-

buie să constituie obiec
tul unei atenții sporite, 
concretizată și prin dez
baterile destinate cu
noașterii și însușirii noi
lor criterii de
Printr-o concentrare 
mijloacelor și 
care stimulează 
rea socialistă (o 
gandă audio-vizua’ă 
ciontă în 
consfătuiri 
formațiile 
popularizarea 
a rezultatelor lunare, se
mestriale. anuale și 
fruntașilor etc.), sub 
recta îndrumare a 
mi tetelor' de partid, 
tivitatea 
colectivele 
din Valea

■ registra, 1 
noi succese în 
remareîndu-se prin 
noscuta hărnicie și 
bosita lor creativitate.

a 
di-
co-
ac-
dedesfășurată

; muncitorești
i Jiului vor în- 
fără îndoială, 

muncă, 
cu- 

neo-

SPĂTAIW

a

nanciari. Analiza realizări
lor la nivelul grupului de 
șantiere a scos la iveala că 
jjroducția netă a fost rea
lizată pe seama depășirii 
productivității muncii in 
medie cu 21,3 Ia' sută. 
Faptul că șantierul nr. 2 
Vulcan nu și-a realizat 
nici un indicator din pla
nul pe șase luni a influen
țat nefavorabil realizările 
la nivelul grupului 
tiere.

In cuvîntul lor, 
panții la dezbateri 
lizat cu exigență și 
dere cauzele lipsurilor 
neajunsurilor constatate în 
primul semestru, formulînd 
propuneri pentru îmbună
tățirea activității de vi
itor.

„Dacă vom primi cu mai 
multă promptitudine utila
jele necesare și dacă se 
vor elimina golurile în 
aprovizionarea cu materia
le. în semestrul al doilea 
vom raporta rezultate mult 
mai bune. a subliniat, 
printre altele, în cuvîntul 
său, Nieolae Sasu, de la 
șantierul 1 Petroșani. Pro
bleme asemănătoare, vizînd 
aprovizionarea cu materia
le ca o condiție a realiză
rii ritmice a sarcinilor de 
plan, au ridicat în cuvîntul 
lor și tovarășii Gheorghe 
Ristea, Vasile Stroie, Ni- 
colae Avram, Grigore A- 
lexandrescu. Propuneri 
valoroase vizînd îmbună
tățirea activității au for
mulat Nieolae Popescu, E- 
lisabcta Furdui. Nieolae

de șan-

partici- 
au ana- 
răspun- 

și

Stavilă, Constantin Călăto- 
ru. Constantin Albu, Au- 
gustin Prodan, Petre Cos- 
ma. Dumitru Bălan și Ni- 
colae Maiorescu.

Intr-un fel sau altul, toți 
participanții la dezbateri, 
pornind de la criticarea u- 
nor neajunsuri, au făcut 
referiri la necesitatea de 
a se acorda in viitor o mai 
mare atenție îmbunătățirii 
calității tuturor construc
țiilor. Intr-adevăr, . neres- 
pectarea unor termene de 
predare, cum sînt. blocul 
1 E, magazinele de la par
terele blocurilor noi din 
orașul Vulcan, se datoreș- 
te in bună parte încălcării 
disciplinei tehnologice, fap
tului că lucrul n-a fost 
organizat în două schim
buri. Pe bună dreptate su
blinia în cuvîntul său, in 
încheiere, tovarășul Vasile 
Malincenco, directorul 
T..C.H. că „disciplina de 
ordin tehnologic este sub 
orice critică și de aici ne- 
încadrarea în termenele de 
predare, accidente și cali
tatea slabă a lucrărilor. U- 
neori se acționează pompi
eristic, lăsîndu-se unele lu
crări și atacînd altele'1.

Adunarea generală a oa
menilor muncii din cadrul 
grupului de șantiere 
troșani a aprobat 
prinzător plan de 
vizînd înlăturarea 
lor, perfecționarea
tații de viitor pe șantiere, 
exprimînd hotărîrea cons
tructorilor de a făuri con
strucții la nivelul cerin
țelor și exigențelor actuale.

Pe- 
un cu- 
măsuri 
lipsuri- 
activi-

reșc-
Ei

J «peni, azi. Un oraș gospodărit cu multă grijă, 
cu atenție și răspundere pentru tot ceea ce s-a 
realizat in folosul locuitorilor.

Foto : Șt. NEMECSEK

Inițiativă si diversitate
* »

in viata cultural-educativă
>

'Urmare din pag. I)

l.upeni sub genericul 
„Cinstim minerul și mun
ca lui” —, întreceri spor
tive dotate cu „Cupa 
nerul”, 
găzilor, 
alte acțiuni, cluburile 
dicatelor organizează, 
tr-o concepție mai comple
xă, manifestări de o bună 
calitate, dedicate minerilor 
șt muncii lor. Estp surprin-

zile ale 
consfătuiri

mi- 
bri- 

ji 
sin- 
t!l-

zător că filiala Deva — Pe
troșani a Uniunii Artiști
lor Plastici, cu o activita
te care mult prea rar se 
face cunoscută publicului, 
a uitat de tradiționalele 
expoziții organizate in a- 
ceastă perioadă. Și în acest 
domeniu, în care artiștii 
plastici amatori suplinesc 
pe cei profesioniști, este ne
cesară o inițativă care să 
tnvtorcze, să stimuleze 
creativitatea.

Uni tumultuoși11

Răspundenn citstoriior
MELANIA MUNTE A- 

NU, elevă, Petrila: "* '
rămas 
rea pe 
Apoi, 
nimic 
re își 
gii de școală, 
dența despre grădinile din 
jurul blocurilor din cartie
rul 8 Martie ar trebui ac
tualizată. Așteptăm să ne 
scrii.

Ne-ai 
datoare cu preciza- 

eare ți-am solicitat-o. 
nu ne-ai scris încă 
despre modul în ca- 
petrec vacanța cole- 

Corespon-

<g, GELU CONSTANTI- 
NESCU, Petroșani: Calcu
lele dv comparative cu ro
șii, vișine etc și tone de 
cărbuni sînt deplasate. Cit 
privește prețurile de pe 
piața liberă de produse a- 
groalimentare, acestea sînt 
in ultima vreme, la majori
tatea legumelor și fructe
lor, cu mici diferențe față 
de cele ale produselor si
milare desfăcute de unită
țile C.P.V.I.L.F.

, Ani tumultuoși", film 
născut din colaborarea ci
neaștilor din R.S.F. Iu
goslavia și U.R.S.Ș., se 
impune atenției din mai 
multe puncte de vedere. 
In primul rînd prin ale- 
genera subiectul care in
corporează evenimentele 
dramatice ale anilor ce-ati 
urmat Murii 
Socialiste 
ani cînd 
naționale 
tă tenace, 
gație contra 
albi și pentru eliberarea 
popoarelor din Asia Cen
trală. In-rîndul al doilea, 
este cu totul remarcabil 
scenariul cuplului Zika 
Ristiei — Odeljsa Agisev 
eare a izbutit să recons
tituie cu maximă fideli
tate istorică atmosfera e- 
tapei de consolidare a 
puterii sovietice. Acest 
scenariu — deopotrivă 
grav, încărcat de semni
ficații și bogat in turnuri 
senzaționale — are o 
structură dramatică soli
dă, capabilă să vehicul ?ze 
idei și sentimente înalte, 
menținîndu-se la cotele 
unei tensiuni constante.

Fiind vorba de un film 
de largă respirație, ade
seori cu accente de epo
pee, în „Anii tumultuoși''

Revoluții 
din Octombrie, 
brigăzile infer
au dus o lup- 
plină de abne- 

gardiștilor

se reliefează un travaliu 
regizoral de înalt profe
sionalism, semnat tot de 
un tandem : Zika Ristiei 
și Ravil Batârov. Ceea ce 
constituie amprenta par
ticulară a acestei regii 
este marea sobrietate in 
distribuirea 
dramatice, 
temeinică a factologici is
torice și reflectarea a-

accentelor 
cunoașterea

Cronica filmului

cesteia în microcosmul u- 
nui personaj central de 
anvergură, Șașa Drago
vici, poreclit „Iskander cel 
roșu".

Bineînțeles, atît am
bianța exotică facțiunea 
se desfășoară in Turkes
tan), 
logic 
ar fi 
roase 
tic. 
rii ocolesc în mod con
secvent capcanele care ar 
putea atenua factura e- 
roica a narațiunii. Gene
za eroului, atașarea lui 
de un ideal peren țpînă 
și interludiul tragicei au- 
tosăvirșiri a tinerei Mus- 
tari), sînt narate fără ur
mă de patos fals; pate-

cît și stratul facto- 
în sine al filmului, 
putut sugera nume- 
soluții cu iz roman- 

Din fericire, regizo-

tismul izvorăște dinlăun. 
tru, din însuși spiritul a- 
celor ani tumultuoși.

Dincolo de acțiunea 
trepidantă, trezește in
teres modul in care sînt 
conturate personajele fil
mului, în special felul în 
care se despletește spec
trul cromatic bogat al lui 
Sașa Dragovici. El este 
intr-adevăr un erou, în 
cel mai adevărat sens al 
vocabulei, un erou de 
excepție, modelat și călit 
de sufletul incadescent al 
istoriei. Ceea ce se des
prinde univoc și cu ten
dință de mesaj general u- 
man din figura lui Sașa. 
este faptul că momentele 
decisivg ale istoriei sca
pără in om resurse mo
rale latente. descoperă 
izvoare de forță dintre 
cele mai impunătoare.

Faruk Begoli — pe care 
l-am cunoscut in filmul 
memorabil „Atentatul de 
la Sarajevo" — întruchi
pează cu multă expresi
vitate figura lui Sașa. A- 
lături de el evoluează, in 
același spirit al autenci- 
tății, actorii Almira Is
mailova, Mihail Kononov, 
Murad Radzabov, Junos 
Jusupov, Bora Buzancici, 
Dragomir Feiba.

C. ALEXANDRESCU
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de alimentare cu apă s 
orașului de la sursa Tala.

IN ZILELE de 1 și 2 
august, formații 
ve ale minerilor din 
lea Jiului și-au 
întîietatea la 
șah. handbal, volei, 
pice și tenis de cîmp, 
finalele 
ramura minieră, 
zate la Baia Mare, 
peste 30 de sportivi 
matori au ocupat locurile 
I Ia aruncarea cu greuta
tea și șah. si alte locuri

Și 
sporti- 

Va- 
disputat 
atletism, 

po- 
la 

pe tară, pentru 
■organi

cei
a-

fruntașe Ia celelalte dis
cipline.

REÎNNOIRI. In parcul 
„de la șosea" din centrul 
vechi al orașului Lupeni. 
a fost reînnoită în 
tregime propaganda 
zuală. Nouă gazete si 20 
de panouri prezintă 
tr-o formă 
fruntașii 
din oraș 
socialistă.
voltârii 
rasului în

Îb- 
vi-

în-
atrăgă‘oare 

întreprinderilor 
în întrecerea 

obiectivele dez- 
armonioase a o- 

aetualul einci-

nal și principalele pre
vederi ale Congresului a) 
Xll-lea al partidului pri
vind dezvoltarea țării în 
perspectiva următorilor 
ani.

GOSPODĂREASCA. In 
întîmpinarca Zilei mine
rului. orașul Petrila se 
găsește în febra orag.ii.i- 
rilor gospodărești. Pe 
artera principală a orașu
lui. clădire cu clădire, se 
execută tencuieli și zugră
veli Se amenajează in a-

celași timp trotuarele, se 
organizează acțiuni de cu
rățenie și înfrumusețare in 
toate cartierele.

EXPOZIȚIE. Astăzi, la 
ora 18, la clubul sindica
telor din Lupeni are loc 
vernisajul unei expoziții 
de pictură și fotografie re
alizată de artiștii 
tori locali Ioan Gall 
sil Papp. Expoziția, 
tematica lucrărilor,
parte din manifestările 
organizate în întîmpina- 
rea Zilei minerului.

MECI DE FOTBAL Azi. 
la ora 18. pe stadionul din 
Petroșani echipa de tolbal 
Jiu) întâlnește in meci a- 
mical forns.iția Pandurii 
Tg. Jiu.

I
I

ama- 
și Io- 

prin 
face

Rubrică redactată de
T CAMl’lANU

I
I
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O brigadă complexă formată din mineri-tehnicieni electromecanici, muncitori și maiștri, oameni ai dăruirii, pasiunii și responsabilității profesionale in fața unei 
cauze comune : să monteze, să întrețină și să exploateze la randament maxim un utilaj de mare capacitate — complexul KB pus în funcțiune pe stratul 

—18. Fotoreporterul a surprins o parte din membrii formației înainte de intrare în mină Ia „un sfat minieresc" cu șeful brigăzi) Ilie Amorăriței (primul 
din stingă) pe tema sarcinilor zilei, ale schimbului, despre obținerea unor realizări de virf pe frontul de cărbune ai acestui mare abataj ultramodern.

Redăm din ziarul de ieri o știre de 
„ultimă oră" de la mina Uricani : ma
rele complex mecanizat din dotarea 
abatajului frontal de pe stratul 17—18, 
deși aflat încă în probe tehnologice, a 
atins adevărate performanțe: în abataj 
s-au tăiat într-o singură zi trei fîșii, 
s-au realizat o productivitate de 28 to
ne/post și o producție de 1201 tone de 
cărbune. Un veritabil succes al iscusin
ței brigăzii lui Ilie Amorăriței, o anti
cipare a altor performanțe ale mineri
lor tehnicieni de la Uricani pe frontul 
cărbunelui.

La mina Uricani

Marele complex „produce" 
o reușită minerească, 

dar care înseamnă și un
_____ angajament ______

Reușita acțiune de introducere a com
plexului mecanizat, realizările de virf 
cu care și-a inaugurat destinul marele 
abataj modern al Uricaniului sînt reu
șita oamenilor. Reușita lor înseamnă de 
fapt o autodepășire. Oamenii s-au în
trecut Pe ei înșiși. Făcind bine ceea ce 
nu au făcut niciodată și-au inlrecul 
propria lor condiție.

In aceasta constă adevărata valoare 
a autodepășirii; au învățat muncind. 
Introducînd, montind complexul i-au 
însușit secretele, l-au luat în stăpînire. 
punind astfel bazele reușitelor, ale vi
itoarelor performanțe care își vor avea 
unitatea de măsură în tonele ce ’c va 
trimite la ziuă marele abataj

Un examen
Complexul mare func

ționează ! Nu e doar o 
constatare. E consacrarea 
unei victorii — o dovadă 
a iscusinței și răspunde
rii minerești, a pasiunii 
pentru nou. pentru tehni
ca modernă a zeci de oa
meni care stăpînesc azi 
acest „mastodont" enorm 
de oței, îl strunesc și ii 
fructifică forța pentru a 
smulge din strînsoarea e- 
normă a zăcămintelor 
subterane cît mai mult 
cărbune. Complexul e 
compus din 63 secții de 
4.4 m înălțime. Portanța 
secțiilor e realizată de pa
tru stîlpi a 100 tone fie
care. Combina, un colos 
și el. cel mai mare din 
Valea Jiului, comandat 
Prin radio, dispune de 2 
tamburi cu un diametru 
de 2 m fiecare și taie de-

Fiecare zi cîștigatâ — 
1000 tone de cărbune în plus

Totul, întreaga acțiune 
s-a desfășurat conform pro
gramului. Acest program 
a fost elaborat, pe baza u- 
nei gîndiri tehnice labo
rioase. prin participarea 
celor maj buni specialiști ai 
minei, ai combinatului. 
Pentru înfăptuirea progra
mului s-a format un co
mandament. compus din 
ing. Nicolae Voin, specia
listul desemnat din partea 
conducerii minei pentru 
coordonarea întregii ac
țiuni. împreună cu ing. 
Iacob Stoica, șeful clo
rului II. alți specialiști.

Programul a prevăzut e- 
xecutarea unu 
lum de lucrări minier^ și 
electromecanice pentru in
troducerea complexului: 
pregătirea traseului de
transport, lung dP 3 km. 
săparea suitorului de a- 
tac. construcția și amenaja
rea camerelor de montaj 
nr. 1 și 2, executarea mij
loacelor de transport ale 
subansamblelor de la ca
mera de montaj nr. 1 la ca
mera de montaj nr. 2. res
pectiv a culibanului. un sis
tem de transport pentru u- 
tilaje grele De care a rulat 
căruciorul special con
fecționat do I.R.I U.M.P. 
Deci un complex de lucrări 
la care si-au adus contri
buția echipe specializate din 
sectorul II. de la investiții 
și sectorul general. S-au

al iscusinței colective
odată ambele strate — 
17-18. iar transportorul mo
dern, de mare capa
citate, pe care-1 încarcă 
automat combina, evacuea
ză zilnic din abatajul lung 
de 100 m peste 1000 tone 
de cărbune. Acum întrea
ga uzină subterană, de ca
re nu maj avem în țară, 
produce cărbune. Dar
pentru a da cărbune tre
buie să funcționeze cu în
tregul ei angrenaj, cu pre
cizie, după rigorile tehni
cii. Dar pentru a funcțio
na, ea trebuia să fie adusă 
de la zi aici, în adîncuri. tre
buia montată pe fîșie, pu
să „pe poziție". Că azi 
complexul „produce". dă 
cărbune, zeci de oameni 
trebuiau să-l ia în stăpî
nire. să-i însușească taine
le. 6ă-l dezmembreze, să 
îl transporte aici, pe front.

remarcat minerii lui An
drei Tokeș la săparea și a- 
rnenajarea camerelor de 
montaj, brigăzile lui loan 
Doboș, Iuliu Nagy și Nico
lae Buraga la amenajarea 
traseului de transport, a lui 
Victor Mezambrovski care 
au construit suitorul de a- 
tac, oamenii maistrului 
Teodor Bologa, care au asi
gurat introducerea utilaje
lor pe putui IV și pe ori
zontul 400 pînă la camera 
de montaj nr. 1. fază la ca
re și-au adus contribuția 
lăcătușii și mecanicii con
duși de maistrul minier A- 
drian Olaru. La toate faze
le acțiunii, mai ales la 
premontarea complexului 
în camera de montaj nr. 
1. la ansamblarea lui com
pletă. inclusiv a sistemului 
hidraulic în camera de 
montaj nr. 2. iar apoi la 
pozarea cadrelor pe fîșie. 
ca și la montarea combinei, 
au participat cot la cot 
membrii echipei ..service" 
condusă de Traian Nan și 
minerii, electrolăcătușii din 
brigada maistrului electro
mecanic Ilie Amorăriței 
formație care a și preluat 
complexul pentru exploata
re, pentru a-i fructifica 
virtuțile. 

I’aginâ realizată de
Ioan DUBEK

Foto : Șt. NEMECSEK

să-l monteze și să-i „insu
fle" viață. Despre acești 
oameni de diferite specia
lități, despre dăruirea și 
responsabilitatea lor, des
pre pasiunea și spiritul 
lor de inițiativă vorbesc 
faptele.

— A fost o premieră 
tehnică nu numai pentru 
noi, cei de la Uricani. ci 
pentru întreaga Vale. Și 
ca orice premieră, trebu
ia gîndită, programată 
în detaliu, pînă în cel mai 
mic amănunt. începe „re
trospectiva" introducerii 
complexului ing. Iacob 
Stoica, șeful sectorului IU 
Deci, o „retrospectivă' ale 
cărei detalii oferă ele
mentele unei veritabile 
experiențe despre un ca
pitol deosebit de însemnat 
al extinderii tehnicii noi 
în minerit — introducerea 
complexelor mecanizate.

Au fost zile și nopți de 
muncă și dăruire, de lup
tă „contra cronometru" 
pentru executarea în ter
men a tuturor operațiilor, 
pentru soluționarea „din 
mers" a dificultăților ivite, 
pentru executarea, pentru 
prima dată Ia Uricani. a a- 
cestei operații de mare an
vergură și complexitate. 
„Fiecare zi cî.știgată în
seamnă 1000 tone de căr
bune, în plus pentru mi
nă. pentru industria tării" 
— această deviză a stimu
lat energiile, dăruirea și 
inițiativa minerilor, elec- 
trolăcătușilor, a specialiș
tilor. efortul lor conjugat 
pentru grăbirea lucrărilor. 
Cînd a început montajul 
s-au pozat și patru secții 
pe zi. concomitent cu in
troducerea în mină pe pu
țul 4 a subansamblelor. u- 
nele în greutate de 11 to
ne. cu tractarea lor pe ga
lerii. pînă în suitorul de a- 
tac. Că introducerea com
plexului a fost scurtată cu 
15 zile față de termenul 
prevăzut e o dovadă că 
examenul iscusinței, al con
lucrării minerilor și specia
liștilor de la Uricani a fost 
trecut cu succes.

Că marele complex 
„produce", adică dă căr
bune și încă la cote de 
vîrf este șj o dovadă că, 
odată cu echiparea abata
jului, a fost perfectată or
ganizatoric și moral-pro- 
fesional o formație în 
măsură să asigure exploa
tarea la parametrii supe
riori a complexului, deci 
la randamente înalte, cu 
eficiență. Despre consti
tuirea acestei formații 
despre structura ei ne-a 
vorbit tot șeful sectorului.

Brigada e compusă 
din 60 de oameni — mi
neri-tehnicieni cu expe
riență, electrolăcătusi. Șe
fii de schimb Nicolae Bu
raga. Tudor Adumitroaie, 
Mircea Apostol și Mjhai 
Mironean sint coordonați 
de cite un maistru elec
tromecanic : Nicolae Lică, 
Felix Csalovics, Nicolae 
Beucă, Petru Mandiș. Bri
gada cuprinde 5 combai- 
nerl și cîte un ajutor pe 
schimb, precum și electri
cieni și hidraulicieni. Dio- 
tre mineri sînt nominali
zate echipe specializate 
pentru asigurarea în a- 
vans a galeriilor de cap 
și de bază, precum șj a 
intersecțiilor. Cite doj ma- 
nipulanți pe schimb răs
pund de funcționarea 

0 chestiune de mîndrie profesională
Realizarea unei viteze de avansare 

de două lișii, deci de 1,2 m pe zi a u- 
nor randamente care să se apropie tot 
mai mult de media de 20 lon<_ pe post 
și. pe această bază, extragerea zunică 
a 1UU0 tone cărbune — acesta este o- 
biectivui spre atingerea căruia iși con
centrează strădaniile conducătorul for
mației, Hie Amorăriței, întreaga biiga- 
dă. Dar atingerea unor randamente su
perioare presupune respectarea rigu
roasă a ciglogramei, a instrucțiunilor 
de lucru, mai ales la dirijarea secțiilor, 
întreținerea utilajelor. Brigadierul În
țelege realizarea acestor deziderate în
deosebi prin intensificarea eforturilor 
pentru perfecționarea oamenilor săi în 
scopul stăpînirii depline a utilajelor de 
înaltă tehnicitate, calea principală spre 
randamente maxime și asigurarea unei 
durate de funcționare cît mai mari în
tregului echipament modern.

Deci oamenii trebuie să învețe, >ă se 
specializeze pentru toate operațiile, de 
la tăierea cu combina și pînă la func
ționarea sistemului hidraulic. Dar, pen
tru ca abatajul de mare capacitate să 
funcționeze la parametri prevăzuți se 
impune sincronizarea întregului proces 
tehnologic, îndeosebi a fluxului de 
transport, cu ritmurile abatajului.

— Totul e prevăzut. întregul proces 
tehnologic, din abataj și pînă la nivel 
de mină, se desfășoară pe baza unui 
program minuțios, ne asigură mg. "arol

Schreter, directorul minei. Acționam 
cu stăruință pentru perfecționarea oa
menilor, atit prin cursuri, cît si prin 
instruirea la locul de muncă ; am între
prins măsuri organizatorice pentru asi
gurarea unei asistențe tehnice com
plexe pe toate schimburile a unei a- 
provizionări corespunzătoare cu piese 
și materiale ; urmărim folosirea cu e- 
liciență a schimburilor consacrate revi
ziei și reparării utilajelor, îndeosebi a 
fluxului de transport. Am elaborat ins
trucțiuni speciale pentru mențnerea 
abatajului într-o deplină secui tate, 
pentru prevenirea abaterilor de ia nor
mele de lucru. Bazați pe aceste măsuri, 
avem toată încrederea că atit brigada 
cît și întregul personal ai minei vor 
lucra cu pricepere și răspundere pen
tru ea abatajul să lucreze la capacilm,

— Funcționarea abatajului ia para
metrii prevăzuți constituie chestiune de 
mîndrie profesională atit pentru briga
dă, cit și pentru întregul personal 
minei implicat in exploatarea romple 
xului, a fost de părere secretarul comi
tetului de partid al minei. Cornel Bolo- 
loi. în brigadă — constituită din oa
meni cu experiență, din specialiști de 
valoare, în majoritate comuniști — avem 
toată încrederea. Primele rezultate 
ținute justifică deja încrederea ce i s-« 
acordat și. constituie în același timp, 
o garanție pentru succese de vaioarc 
în viitor.

transportoarelor pînă la 
deversarea în siloz.

Ciclograma de lucru 
prevede 3 schimburi pen
tru tăiere și dirijare și 
un schimb pentru revizia 
utilajelor. De urmărirea 
respectării tehnologiei de 
lucru, a operațiilor pe 
fiecare schimb, răspunde 
cîte un inginer din partea

Randamentele 
superioare, o 

probă permanentă 
a vredniciei

sectorului, iar pentru asi
gurarea funcționării uti
lajelor sînt desemnate ca
dre tehnico-inginerești 
din partea sectorului ge
neral. De asemenea, echi
pa „service" a minei parti
cipă la toate reviziile și 
reparațiile. Desigur, în 
funcție de experiența cîș- 
tigață, atît structura bri
găzii, cît și organizarea 
abatajului vor suferi îm
bunătățirile de rigoare. 
Deocamdată. în frunte cu 
experimentatul șef de bri

gadă — maistrul electro
mecanic Ilie Amorăriței, 
întreaga formație e porni
tă pe fapte mari.

Totul e să fie asigurată 
și evacuarea cărbunelui, 
pe fluxul de benzi de 3 
km lungime. Despre mă
surile întreprinse pentru 
pregătirea și întreținerea 
fiuxului de benzi, pentru 
a-i asigura o funcționare 
optimă și pentru remedie
rea rapidă a eventualelor 
defecțiuni, ne-a dat asi
gurări ing. Remus Had, 
șeful sectorului de trans
port. în acest scop au 
fosț asigurate interblocaje- 
le. sistemul de semnali
zare, au fost instruiți oa
menii, s~au elaborat gra
fice de revizii ale întregii 
instalații. Despre astfel de 
măsuri pentru asigurai»» 
funcționării ireproșabile 
a transportoarelor de ma
re capacitate din abataj și 
pe fluxul de transport din 
galerie pînă la siloz, ca 
de altfel a întregii insta
lații electrice din abataj, 
ne-a dat asigurări ing. 
Petru Hanciu, energeti- 
cianul minei. Totul e ca 
toate masurile elaborate 
să-și confirme roadele, ca 
marele abataj să funcțio
neze fără perturbații la 
capacitatea proiectata
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Pentru reglementarea situației
din Orientul Mijlociu

LONDRA 4 (AserDces).
— Președintele Egiptului, 
Anwar El Sadat, aflat în 
vizită oficială la Lon
dra — prima etapă a că
lătoriei ce va fi continuată 
la Washington și Viena 
—. a prezentat. în cursul 
convorbirilor, cu premierul 
britanic. Margaret That
cher punctul de vedere al 
tării sale asupra evoluți
ilor din Orientul Mijlociu
— informează agenția 
MEN. Șeful statului egip
tean. se precizează, a sub
zzz/z.'zz//zzzrzzz/z/z//z/zzzz//zz/z/z/z/z/z/z/z//A  •/z>zzzzzzzr/z/////z////////z.vzz/z/zzz,z/zzzzz////zzz//zz/zzzzzzz/z/z/zzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzz/zzzz

Pregătiri, gînduri, noutăți înaintea campio natului

MINERUL ANINOASA

Cu gîndul la viitorul campionat
Minerul Uricani se pregătește 

cu multă seriozitate
Jocurile din „Cupa de 

vară" pe-au dat posibili
tatea de a revedea echipa 
Minerul Aninoasa proas
păt promovată în divizia 
C. Primul joc, de la Pe- 
trila, a dat cîștig de cauză 
aninosenilor (4—1), au în
scris Dobrescu, Ilădurcan 
și Dosza (2), cel de-al 
doilea de la Petroșani dis
putai in compania echipei 
C.F.R. a revenit tot anino- 
senîtor cu 2—0. autorii go
lurilor fiind Dosza și Hă- 
dărean. Cu Minerul Uri
cani recent au pierdut cu 
2—3. In aceeași competi
ție mai sint programate 
cîteva întîlnirî, respectiv 
cu Parîngul Lonea și 
speranțe Jiul Petroșani, 
meciuri care au menirea 
de a pregăti partidele di
ficile din- viitorul campio
nat în care vor evolua a- 
lături de alte 15 formații 
puternice in seria a Xll-a 
a diviziei C. In această 
perioadă precompetițio- 
nalâ. întrecerile primesc 
caracterul unor jocuri— 
școală care au o utilitate 
deosebită, pe parcursul 
lor putîndu-se opera mo
dificări în scopul defini
tivării lotului, a echipei 
de bază și a rezervelor 
posibile. Antrenorul Gh. 
Anisie trebuie să foloseas
că la maximum zilele ca
re au mai rămas pînă la 
începerea campionatului 
capacitînd întregul poten
țial al jucătorilor. între
cerile din cadrul baraju
lui pentru promovare au 
scos în relief faptul că 

liniat, în context, necesi
tatea unei acțiuni. cît 
mai curînd posibil, pen
tru un progres în direcția 
reglementării situației din 
această regiune.

Președintele Anwar El 
Sadat a conferit, de ase
menea, cu liderul Parti
dului Laburist, de opozi
ție, Michael Foot, și cu 
fostul prim-ministru la
burist, James Callaghan, 
precum și cu alte oficia
lități britanice.

formația din Aninoasa a- 
re perspective, dispune 
de un potențial care, da
că va fi valorificat, va da 
echipei o față nouă. Jucă
torii, așa cum a reieșit și 
din ultima verificare, dis
pun de o bună pregătire 
fizică și tehnică, majori
tatea dintre ei se angajea
ză total pe parcursul ce
lor două reprize. De-a 
lungul campionatului tre- 
cut, al meciurilor de baraj 
precum și al celor de cu
pă, echipa s-a impus prin 
precizia paselor, prin cir
culația rapidă a jucători
lor, prin bunul randa
ment al coordonatorilor, 
prin eforturile de voință 
și dăruire ale componenților. 
Pentru ca prezența în di
vizia C să nu fie de scur
tă durată trebuie exersat 
mult șutul de la distanță 
si. ceea ce este mai im
portant, se cere respecta
tă disciplina tactică. Se 
impune, cu alte cuvinte, 
o atitudine serioasă a tu
turor jucătorilor față de 
fiecare joc.

Lotul echipei rămîne 
cel care a reușit promo
varea: Fodor, Șteț, Gheor- 
ghe II. Diaconii. Dobres- 
cii, Croitoru, Părăușan, 
Radu, Dumitraș, Faur, 
Dosza. Tudor, Hărădean. 
Tismăiiaru, Burducea. Bă- 
losu. Bălan. Rotaru, Al- 
mășan și Sătmăreanu. Li 
s-au adăugat Pocșan (Mi
nerul Lupeni). Banga (Mi-- 
nerul Paroșeni) și Gentzi 
(revenit c]in armată).

Teodor TRIFA

Steogul roșu

PE SCURT ® PE SCURT
DUPĂ cum transmite 

agenția TASS, luni au în
ceput la Viena, conform 
unei înțelegeri anterioare, 
tratative sovieto-america- 
ne pentru încheierea unui 
acord de lungă durată în 
domeniul cerealelor.

VORBIND la o conferin
ță <le presă organizată la 
centrul spațial de Ia 
Houston, membrii celei 
dc-a doua misiuni a nave
te spațiale americane „Co
lumbia', Joe Eagle și Ri
chard Truly, au declarat 
că data lansării navetei a 
rămas stabilită pentru 30 
septembrie. In acest sens, 
s-a precizat că lucrările 
de modificare a zonei de

Pentru jucătorii echipei 
de fotbal Minerul Uricani, 
vacanța a fost aproape 
inexistentă. După termi
narea campionatului 1980 
—1981. In care s-a clasat 
pe un onorabil loc IV, e- 
chipa din Uricani a dis
putat cîteva meciuri în 
noua ediție a „Cupei 
României". Apoi, după a 
scurtă vacanță, și-a re
luat pregătirile în vede
rea noii ediții a campio
natului județean. In acest 
sens antrenorul jucător 
A. Kelemen ne informea
ză că primul examen, cei 
medical, a fost trecut cu 
bine toți jucătorii fiind 
apți din punct de vedere 
al sănătății. _

— In ce stadiu vă aRați 
cu pregătirile ?

— La data de 15 luRe 
toți jucătorii au răspuns 
prezent cu excepția virfu- 
lui de atac Pușcaș care se 
află Ia tratament. In pri
ma săptămină am efectuat 
cîte un antrenament pe zi 
pentru acomodare. apoi 
am intensificat aceste an
trenamente efectuind zil
nic cîte două antrenamen
te, unul de pregătire fH 
zică, iar al doilea d? a- 
plicare a unor scheme tac
tice.

— Cu ce lot plecați îa 
drum ?

— Vă rog să notați: Gă
ti. Sandu. CriSțea (portari) 
Bejan, P. Kelemen. Bir- 
san. Chorcheș, Popa Tol- 
dea, Dinoiu (fundași), 

lansare în scopul de a o 
face mai puțin sensibilă la 
undele «le șoc nu pun in 
discuție data menționată.

MINISTRUL relațiilor 
externe al Franței, Cla
ude Cheysson. a sosit in
tr-o vizită oficială în Ni
caragua. venind din Costa 
Rica. Șeful diplomației 
franceze urmează să aibă 
convorbiri cu ministrul de 
externe din Nicaragua, Mi
guel D'Escoto, precum șl 
cu alți reprezentanți ai 
guvernului. în legătură cu 
relațiile economice din
tre cele două țări. După 
Nicaragua, Claude Ghey- 
son va vizita Hondurasul.

Munteanu, Donciu, Costta, 
Andraș (mijlocași), Bălan, 
Pușcaș, Bălțaru, Vasian, 
Cîmpeanu, Dinis, Moldo
van (înaintași).

— După cum observăm, 
aveți și noutăți ?

— Da, portarul Cris.ea 
de la Aninoasa, lundașui 
Toldea de la M. Vulcan, 
Dinoiu revenit din arma
tă sub culorile echipei 
noastre. Este posibil să 
mai evolueze Daniel San
du de la Minerul l’aro- 
șenj și Paiu de la Mine
rul Certej.

— Ce vă propuneți să 
realizați în noul campio
nat județean ?

— Ca orice antrenor și 
jucător doresc să prestăm 
un fotbal de calitate, fie
care meci să-l luăm în se
rios indiferent de valoa
rea adversarului. In tie- 
care an am fost în preaj
ma locului întîi dar în 
această ediție e i’indul 
nostru să privim de sus 
clasamentul. Avem an lot 
valoros, format din jucă
tori tineri și cu experien
ță. Toți jucătorii se pre
gătesc cu seriozitate, ni
meni nu se menajează. 
Vasian și Pușcaș au scă
pat și de obsesia exame
nelor țerminînd n acest 
an Institutul de mine din 
Petroșani, devenind sub- 
ingineri mineri.

Ilie COANDREȘ.
Uricani

jtBiM
FILME

PETROȘANI — 7 No- 
I iembrie: Campionul LII; 

Republica: Vizită lî
domiciliu ; Unirea : Ani i tumultuoși.

IPETRILA : Amato
rul.

I LONEA : Testul pilo- 
| tulul Pirx.
| ANINOASA: Sebe- I .riada. I-II.

VULCAN — Luceafă- I rul : Detectivul, 1—II ;
Muncitoresc: Braconi
erii.

LUPENI — Cultural : 
I Articolul 420, I—II ;

Muncitoresc: Elvis și 
I prietenii săi.

URICANI : Munții
j în flăcări.

12,10 Telex. 12,15 „La. 
Tulcea. un nou timp al 
genezei". Reportaj. 12,40 
Muzică populară.

în jurul orei 13,00 
Transmisiune directă) 
Adunarea populară m!- 
lejuilă de vizita tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
în județul Tulcea.

16,00 Telex. 16,05 
Teleșcoală. 16,25 Mati
neu de vacanță. „Ur- 
mează-ți îndemnul Ini
mii". Episodul 1. l7.10 
Almanah pionieresc. 
17,35 Cîrttece la malul 
mării. 17,50 Tragerea 
pronoexpres. 18,00 In
scripții la noul chin al 
țării —• Brașov. 18,25 
Spectacol de poezie și 
muzică. 18,50 1)01 de
seri. 19,Oo Telejurnal. 
* Țara întîmpină ma
rea sărbătoare. 20,10 
Universul femeilor. 
20,55 Telecinem îteca 1 
„Cimarron". Partea I. 
22,10 Telejurnal.

I
I
I
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întreprinderea de reparații 
și întreținere a utilajului minier 

Petroșani
organizează 

concurs 
pentru ocuparea unui post de 

MAISTRU SPECIALITATEA PRELUCRĂRI 
PRIN AȘCHIERE.

încadrarea și retribuirea se vor face con
form Legii nr. 6/1977 și Legii nr. 57/1974, 
republicată.

Concursul va avea loc în data de 15 
august 1981.

Iircrmații suplimentare se primesc la 
biroul personal-învățămint-retribuire ai în
treprinderii, strada Republicii nr. 7, tele
fon 43962.

întreprinderea
de preparare a cărbunelui

Valea Jiului Petr^ani
anunță toți beneficiarii de alocații de 

cărbuni din localitățile Văii Jiului că bonu

rile restante se mai pot ridica în cursul lunii 

august.
începînd cu 1 septembrie 1981 pînă la 

1 aprilie 1982, nu se vor mai onora decit 
bonurile curente.

întreprinderea de prospecțiuni 
și expîorări geologice 

Hunedoara-Deva
încadrează

pentru secția de foraj Valea Jiului (Bărbă- 
tenij următorul personal :

— sondori șefi la sondeze
— sondori la foraj
— mecanici Diesel
— dulgheri
— primitori distribuitori de materiale
— primitori distribuitori de obiecte de 

inventar și cazarmament
— gospodar
— tehnician
— muncitori necalificați — cu posibilități 

de calificare în meseria de sondor de către 
secția Valea Jiului.

Se asigură :
— cazare gratuită ir. cămine pentru ne- 

famiiiști
— spor de șantier conform normativeior 

în vigoare
Prezentarea pentru încadrare, la Secția 

de prospecțiuni și explorări geologice Vaiea 
Jiului din Bărbăteni, (Lupeni), județul Hu
nedoara.

Informații suplimentare la telefon 208 
Lupeni.

CETAJENII
Contribuiți la valorificarea unor insem 

nate resurse economice prin predarea sti
clelor ți borcanelor din gospodăria dv. ’a 
schimb, contra marfă sau numerar, la toate 
unitățile comerțului de stat sau cooperatist 
care comercializează produse alimentare în 
sticle și borcane.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA) Peiro>aoL str Republicii ai s \ telefoane 4 16 62 (secretariat). 4 2464 (secții). TIPARUL l Tipografia Petroșani sU Republicii or. 67.


