
încheierea vizitei oficiale de prietenie in 
țara noastră a președintelui Prezidiului

Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, tovarășul Serghei Kraigher 

încheierea convorbirilor oficiale
Deplîiaă, adeziune Eajă de nowa 
și sfrăSueita inițiativă de pace 

a tovarășuiui Nicoiae Ceausescu, 
a României socialiste

Oamenii muncii din Valea Jiului se pronunță 
într-un singur glas pentru pace, 

un drept sacru și fundamental al umanității
în întreprinderile și instituțiile Văii 

Jiului continuă in fiecare zi adunări 
ale oamenilor muncii care, prin cu
vinte vibrante, pătrunse de înaltă 
responsabilitate pentru pacea și li
niștea țării, a Europei și a planetei, 
își exprimă deplina adeziune la Ape
lul pentru dezarmare și pace al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste. Zeci de telegrame, mesaje și 
scrisori sînt adresate, în cadrul aces
tor manifestări, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al parti
dului, președintele Republicii Socia

liste România. Prin cuvinte emoțio
nante, cu sentimente de vibrantă 
mîndrie patriotică, mineri, prepara
tori, constructori și energeticieni, 
toți oamenii muncii din Valea Jiului, 
își reafirmă deplina unitate în jurul 
partidului, exprimîndu-și. voința 
fermă de a lupta, împreună cu cele
lalte popoare, cu forțele înaintate din 
Iunie, pentru oprirea cursei înarmă
rilor, pentru dezarmare, pentru apă
rarea dreptului fundamental al uma
nității : dreptul la viață, la pace, la 
o existență liberă și demnă.

Amsle nuclaara 
să fie scoase 
în afara legii
într-o atmosferă de pu

ternică adeziune la noua 
inițiativă de pace a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al parti
dului, președintele Româ
niei socialiste, la Apelul 
pentru 'dezarmare și pace 
al F.D.U.S., ieri, la Paro- 
șeni, s-a desfășurat un mi
ting de masă la care au 
participat mineri, șefi de 
brigadă și de schimb, ca
dre tehnico-inginerești. Cu 
recunoscutul lor spirit mun
citoresc, comunist, pârtici- 
panții la adunarea de pa
ce, ca unul singur, au afir
mat hotărîrea lor neclinti
tă de a fi devotați apără-
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Să barăm calea războiu’ui, acum, 
cit se mai paatc1

Minerii doresc 
să trăiască în pace

Uniți în gînd și faptă, 
ieri, minerii de la mina 
Petrila și-au manifestat cu 
entuziasm, în cadrul mitin
gului pentru pace, totala 
lor adeziune la Apelul 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, docu
ment cu rezonanță inter
națională pentru dezarma
re și pace, adoptat din ini
țiativa și grija permanentă 
a conducătorului stimat și 
iubit al națiunii române, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Minerii Petrilei, alături 
de minerii Văii Jiului au 
știut și vor ști și în conti
nuare să-și aducă întreaga 
contribuție la dezvoltarea 
bazei energetice a țării, a- 
sigurînd economiei națio
nale cantități sporite de 

cărbune. Dar faptele de 
muncă, împlinirile vieții 
noi, se pot materializa nu
mai în deplină pace și li
niște. Cosma Rudolf, Va- 
sile Drăgan, Miu Simiones- 
cu, Alexandru Printz, Ilie 
Graure, Petre Butuza, Cos- 
tinaș Benone, în cuvîntul 

(.«nuauure in paa a i-o '

Dcpășindu-și sarci
nile de plan, în medie 
cu peste 5<l inc pe lună, 
brigăzile conduse de mi
nerii Glieorshe Grosu 
și Dumitru Petrea de 
la I.M. Vulcan, se nu
mără printre formațiile 
de lucru cu rezultate bu
ne ia nivel de întreprin
dere. în imagine mi
neri din cadrul celor 
două brigăzi, după ie
șirea din sul.
Foto: Șt. NEMECSEK

Marți, 10 noiembrie, s-au 
încheiat convorbirile oficia
le intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, și 
tovarășul Serghei Kraigher, 
președintele Prezidiului 
Republicii Socialiste Fede

Solemnitatsa samnării Daclarației comuna
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
șl tovarășul Serghei Krai
gher, președintele Prezi
diului Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, au 
semnat, marți, în cadrul

Marți, 10 noiembrie, s-a 
încheiat vizita oficială de 
prietenie întreprinsă în ța
ra noastră, la invitația to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, de Serghei 
Kraigher, președintele Pre. 
zidiului Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia.

Noul dialog la nivel înalt 

rative Iugoslavia.
Tovarășii Nicolae 

Ceaușescu și Serghei Krai
gher au reluat, în această 
zi, examinarea unor im
portante aspecte ale dezvol
tării relațiilor româno-îu- 
goslave, analizînd noi po
sibilități, căi și modalități 
de extindere și aprofunda

unei ceremonii, care a a- 
vut loc la Palatul Consi
liului de Stat, Declarația 
comună româno-iugosla- 
vă.

în încheierea solemnită
ții, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Serghei Krai
gher au ciocnit o cupă de 
șampanie pentru dezvoi- 

Ceremonia plecării
româno-iugoslav, prilejuit 
de această vizită, marchea
ză un moment important 
în cronica relațiilor dintre 
România și Iugoslavia, în 
conlucrarea lor activă, a- 
tît pe plan bilateral cit și 
pe arena mondială, în fo
losul ambelor țări și po
poare, al cauzei păcii și co
laborării in Europa și in 
lume.

Ceremonia plecării a avut

re a colaborării, pe multi
ple planuri, dintre cele 
două țări socialiste, vecine 
și prietene. -

Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Serghei Krai
gher au continuat, totoda
tă, schimbul de păreri în 
probleme actuale ale vieții 
internaționale.

• tarea și întărirea continuă 
a relațiilor de strînsă prie
tenie, de rodnică colaborare 
și bună vecinătate dintre 
România și Iugoslavia, in 
folosul și spre binele țări
lor și popoarelor noastre, 
al cauzei generale a socia
lismului și păcii.

loc pe aeroportul Otopeni 
împodobit sârbătoreșt -.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Serghei Krai
gher au sosit împreună la 
aeroport.

Președintele Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia și-a luat 
rămas bun de la persoane
le oficiale române venite 
să-l salute pe aeroport.

(Continuare tn pag. a 4-a)

Pe fondul amplelor ac
țiuni politice de masă, îm
potriva sporirii bugetelor 
militare, ieri, la sfîrșitul 
schimbului I, sala de apel 
de la mina Vulcan a găz
duit adunarea minerilor, 
inginerilor, maiștrilor, teh
nicienilor și celorlalți oa
meni ai muncii.

Participanții au susținut 
cu căldură vibranta che
mare din Apelul Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste, grandios manifest 
al păcii, lansat din strălu
cita inițiativă a secretaru
lui general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru unirea tuturor for
țelor iubitoare de pace din 
țara noastră, de pretutin
deni, de a-și uni glasul îm
potriva continuării politicii 

Mijloc atractiv, eficient de îmbogățire, aprofundare 
și consolidare a cunoștințelor profesionale

CONCURSUL DE PROTECȚIE A MUNCII
(în pag. a 3-a)

de forță și dictat, ampla
sării de noi rachete cu 
rază medie de acțiune pe 
continentul nostru, pentru 
înlăturarea pericolului unui 
nou război care planează 
asupra omenirii..

In luările de cuvînt ale 
participanților la miting 
— Gheorghe Oprea, Andrei 
Fodor, Constantin Mareș, 
Gheorghe Dinuță, Grigore 
'Iuruială și ale celorlalți — 
s-a subliniat dorința de a 
determina guvernele, par
lamentele, conducerile sta
telor, să abordeze o politi
că nouă, constructivă, pă
trunsă de răspundere ma
ximă pentru soarta și vi
itorul popoarelor. Să se 
acționeze continuu pentru

(Continuare tn pag ana)

Evoluții spre mai b ne
In urma dezbaterilor 

ce au avut loc între pre
paratorii din Lupeni cu 
șefii de brigadă de la 
I.M. Lupeni și, respectiv, 
I.M. Bărbăteni, s-a des
prins idee? că. minerii 
de la cele două întreprin
deri miniere, ca de altfel 
și cei din Uricani și ca
riera Cîmpu lui Neag își 

preocupă, 
diminuarea 

■ cenușă din 
cocsificabil 
Situația-de 

trimestrului 
nu 

• Astfel, 

vor intensifica 
rile pentru 
procentului de 
cărbunele 
scos la „ziuă", 
la sfîrșitul 
III arăta 
tocmai... „roză".
I.M. Lupeni depășea coe
ficientul de cenușă ad
mis cu 3 puncte, I.M.

Bărbăteni eu 6,7 puncte 
(!), I.M. Uricani (unde si
tuația este cea mai bună) 
cu 1,3 puncte, iar Carie
ra Cîmpu lui Neag cu 
16,6 puncte (!!). Era firesc 
ca schimbul de experien
ță in care minerii și pre
paratorii s-au angajat in
tr-un amplu, constructiv 
și eficient dialog, să-și 
aducă o contribuție im
portantă la îmbunătăți
rea situației. Și» așa cum 
se prezintă situația după 
ziua de 17 (cînd am rela
tat în ziarul nostru des
pre schimbul de expe
riență) situația pare mai 
bună. Astfel, la mina Lu
pani media ultimelor ze
ce zile, după 17 octom-

cubrie, s-a îmbunătățit
0,4 puncte ; la I.M. Băr- ' 
băteni cu 1 punct, la Ca- I 
riera Cîmpu lui Neag cu I 
1,2 puncte. Este însă și | 
un contrast : I.M. Uri- ■ 
câni, la care procentul de 
cenușă a crescut cu 0,5 
puncte I Am mers și la 
Preparația Lupeni pentru 
a vedea pe „viu" cum 
înțeleg minerii întreprin
derilor respective să ex
pedieze cărbune de cali
tate. Prima vizită 
ții" Uricani. 
saltul dorit nu 
dus, ing. Maria

Ioan Alexandru

I 
I

TATAR

Continuare tn pag. a K-ai

Realizări 
reinarcwi.e

Colectivul secției de fo
raje Valea Jiului a 
I.P.E.G. Deva, care execu
tă lucrări cu - scopul de a 
spori gradul de cunoaște
re a perimetrelor cîmpuri- 
lor miniere și de a identi
fica noi rezerve exploata
bile de cărbune, râportea- 

,ză un bogat bilanț de 
muncă de la începutul a- 
ccstui an. La producția 
fizică, planul de foraje li 
zi este depășit cu mai bi
ne de* 920 ml. Față de in
dicatorii economici plani
ficați s-a înregistrat, de 
asemenea, o d -pășire me
die de 4,2 la sută.

în fruntea celor mai 
harnici se situează pîiy.c 
acum, sondorii conduși de 
Titu Popescu, cu o de
pășire de plan pe tuna tre
cută de 150 ml. Depășii*’ 
medii lunare de circa 3-> ' 
ml au realizat și sondo
rii din brigăzile lui Gheor
ghe Vină, Alexandru PeJ- 
cu, Ion Cucăilă și Gheorghe 
Păiuș.
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Deplină adeziune față de noua și strălucita 
inițiativă de pace a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, a României socialiste
Destinul, 

apărat cu conștiința
muncitorească

Sute de mineri ieș'iți 
din schimbul I, muncitori 
și muncitoare din atelie
re, cadre tehnico-ingine- 
rești și lucrători din apa
ratul administrativ s-au 
întrunit in sala de apel 
a minei Lonea, purtind 
unanim in inimi și pe 
buze un cuvînt scump — 
PACEA — asociat cu un 
nume iubit și prețuit — 
NICOLAE CEAUȘESCU. 
Din sute de piepturi ră
sunau cu frenezie și e- 
nergie cuvintele 
„Ceaușescu — Pacese 
scanda intr-un singur 
glas cererea unanimă ce 
animă pretutindeni in ța
ră, in aceste zile, conști
ințele : „NU războiului !“, 

„NU bombei cu neutroni!", 
„Dezarmare — pace", 
„Pace și securitate!". Cu 
aceste vibrante și legitime 
aspirații, cu toții, partid- 
panții la adunarea colec
tivului de oameni ai mun
cii de la Lonea au apro
bat din suflet conținutul 
Apelului F.D.U.S., aceas
tă nouă și strălucită ini
țiativă de pace a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al 
partidului.
' tn această vibrantă at
mosferă a deschis aduna
rea Ilie Păducel, secreta
rul comitetului de partid 
pe mină, care a expus 
politica de pace promova

>
Am ele nucleare să fie scoase
/Urmare din pag. I)

tori ai păcii, ai cuceririlor 
revoluționare ale popoare
lor iubitoare de pace, ai 
vieții și fericirii pe plane
ta noastră. Cu acest prilej 
vorbitorii (mineri, mineri 
șefi de brigadă), au spus 
simplu, dar răspicat: NU 
categoric războiului. Ei 
s-au pronunțat pentru scoa
terea în afara legii a ar
melor nucleare, s-au pro

tă cu consecvență de 
Iîomânia socialistă, al că
rei tenace promotor este 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, politică opusă 
războiului pe care oame
nii muncii de la Lonea, 
alături de întregul nos
tru popor, o susțin din 
toată inima. Pentru sus
ținerea acestei politici, 
pentru pace pe pămînt, 
împotriva amenințării 
războiului termo-nuclear, 
pentru scoaterea in afara 
legii a bombei cu neu
troni și a tuturor arme
lor, pentru o împotrivire 
fermă față de intențiile
N. A.T.O. de amplasare in
Europa a noi rachete, s-au 
pronunțat toți cei care 
au luat cuvîntul in ca
drul adunării — maistrul 
minier Petru Corobea, 
Virginica Blaj, președin
ta comisiei de femei, 
Constantin Stoica, secre
tarul comitetului U.T.C., 
Alexandru Muntean, pre
ședintele comitetului
O. D.U.S., inginerii loan 
Kerekeș și Gheorghe 
Feicr, directorul minei. O 
unică dorință, o singură 
voință a fost exprimată 
in adunare — aceea de a 
sprijini apărarea păcii, 
de a apăra munca pașni
că a poporului nostru, de 
a munci fără preget pen
tru bunăstarea și înflori
rea patriei.

nunțat pentru PACE, LI
BERTATE, DEZARMARE, 
angajîndu-se solemn de a 
transpune în viață politica 
internă și externă a parti
dului și statului nostru.

„Minerii de la Paroșeni, 
sublinia în cuvîntul său 
Petru Niculescu, își expri
mă și cu acest prilej do
rința de pace, iau poziție 
hotărîtă împotriva arme
lor cu neutroni, a războiu
lui care amenință planeta 
noastră". Constantin Oltea-

Cu toții, pentru progres, pentru 
viitorul luminos al patriei

Numeroși oameni ai mun
cii din Uricani, reprezentan
ți ai colectivelor preparației 
de cuarț, U.M.T.C.F., secției 
de tratare a apei, din co
merț, sănătate, învățămînt, 
precum și cetățeni din car
tiere au luat parte, ieri, la 
mitingul pentru pace care a 
avut loc la consiliul popular 
orășenesc, exprimindu-și ade
ziunea față de conținutul și 
ideile cuprinse în Apelul pen
tru dezarmare și pace al 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, intr-o unani
mitate de vederi a fost ma
nifestată voința oamenilor 
muncii și locuitorilor din a-

Aspect de la mitingul pentru pace de la I.M. Petrila.

Minării doresc să trăiască în paceîn afara legii
nu, în numele tinerilor 
mineri de aici se declara 
împotriva alocării de noi 
fonduri pentru scopuri mi
litare. Constantin Raiu, ex
prima atașamentul oame
nilor muncii de la Paroșeni 
la cauza păcii și a înțele
gerii • între popoare. Vasile 
Purece afirma : „Vom spu
ne un NU hotărît războiu
lui, un NU hotărît bom
bei cu neutroni pînă vor 
auzi și cei care o fabrică". 

poziția fermă a României în 
privința lichidării factorilor 
de încordare și conflict, asi
gurării unui climat de înțe
legere intre toate statele lu
mii, salvgardării păcii și con
solidării relațiilor construc
tive între popoare. In cuvîn
tul lor, Maria Sîrbușcă, pre
ședinta comitetului orășenesc 
al femeilor, Ilie Frunză, teh
nician, secretarul organiza
ției de partid de la prepara- 
ția de cuarț, dr. Constantin 
Cîrțină, vicepreședinte al 
Consiliului orășenesc al 
F.D.U.S., loan Pavel, profesor 
la Casa de copii, Mario Stoi, 
din partea consiliului popu
lar. Nicu Călin, secretarul Co-

■ ■■......... • urp
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lor și-au manifestat depli
na aprobare față de noua 
și strălucita inițiativă de 
pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a României so
cialiste. Minerul loan 
Carpen spunea cu emoție : 
„Prin munca noastră plină 
de răspundere, ne aducem 
contribuția la pace, la vi
itorul fericit al nostru și al 
copiilor". Cu bărbăție și 
hotărîre Grigore Giăjdan, 
care a cunoscut ororile ce
lui de-al doilea război 

au reliefat aprecierea deose
bită și satisfacția cu care ini
țiativa de pace a secretaru
lui general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a 
fost primită în colectivele 
muncitorești, în organizați
ile, de masă și obștești din 
localitate.

Din cuvîntul participanți- 
lor, din întreaga manifestare 
politică de la Uricani s-a 
desprins, în acest context, ho- 
tărirea de a se acționa cu 
perseverență pentru înfăp
tuirea exemplară a politicii 
interne și externe a partidu
lui și statului, o politică a 
păcii și progresului, a viito
rului luminos al poporului

mondial, arăta : „Pacea,
Mama și Patria înseamnă 
cele mai scumpe cuvinte 
pentru omenire, să facem 
totul pentru a le păstra cu 
orice sacrificiu. Dacă ape
lul pentru pace al Romă- , 
niei socialiste va avea e- 
cou și trebuie să aibă, i 
dezarmarea și reducereaj 
cheltuielilor militare vorf 
însemna bunăstare, hia| 
multe locuri de muncă, fa» 
brici, școli și spitale, în» 
seamnă o viață fericită 
pentru toate popoarele lu
mii".

Să barăm calea 
răzbeiu ui!
'Urmare din oag. I) 

instaurarea unui climat în 
care toate statele să se 
poată dezvolta liber și su
veran, la adăpost de orice 
amestec și agresiune din a- 
fară. „Vrem să scoatem la 
lumina zilei cărbunele, scu
tiți de coșmarul războiu
lui" au fost cuvinte care 
au revenit în spusele lor.

Adeziunea totală, față 
de documentul-ap 1, a fost, 
exprimată de toți partici- 
panții printr-un NU hotă
rît bombei cu newtfoni ! 
Un NU împotriva escala
dării războiului! Să barăm 
alea războiului, acum, 

uit se mai poate I

În consens 
cu cek nai 

nobile asgj rații 
ale om ^ni
„Armele muncii pașnice, 

creatoare, ale inteligenței, 
trebuie să ia, pr-tutindeni, 
locul .armelor de distruge
re în masă", sublinia, ieri, 
la mitingul cetățenilor din 
comuna Aninoasa, învă
țătorul pensionar Iosif Si- 
mo. în consens cu el, cei
lalți purtători de cuvînt 
ai obștei, mineri intelec
tuali, țărani cu gospodărie 
individuală, pensionari și 
tineri, între care îi amin
tim pe lucrătorul comer
cial Voicu Ungur, dr. Doru 
Tănăsescu, educatoarea 
Georgeta Tudorache, învă
țătoarea Eufrosina Banyai, 
pensionarul Victor Butca 
și pioniera Amalia Husserl, 
au dat glas dorinței arză
toare a poporului nostru 
de pace, au incriminat 
cursa nesăbuită a înarmă
rii și „dialogui" armelor, 
cultivat de unele cercuri 
militariste, care pun în pe
ricol chiar existența plane
tei. S-au subliniat lucidita
tea politică a . partidului 
și guvernului țării noas
tre, inițiativele de răsunet 
ale secretarului general ai 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ecoul 
lor fertil pe plan interna
țional.
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Șerban ne asigură că în 
ultima săptămînă sterilul, 
in cărbunele venit de la 
Uricani a fost o... rarita
te. Ne convingem de fapt, 
asistînd la descărcarea 
unor vagoane. Așa și es
te 1 Numai de-ar ține 1

La „bruții" Bărbăteni 
Insă surpriză. Deși era 
ora 12 și 20 minute și 
banda de la galeria de 
coastă mergea de 20 de 
minute, Florica Uțea mun
citoare de aici, ne asigu
ră că nu au venit mai 
mult de 4—5 vagonete ! 
Ne hotărîm să așteptăm. 
La un moment dat vine 
totuși ceva pe bandă... 
Piatră curată ! Fără pic 
de cărbune ! Nu mult, bi
neînțeles... Doar vreo 
3—4 vagonete ! Deci a- 
cesta e cărbunele cocsifi- 
cabil de la I.M. Bărbă
teni. Chiar dacă astfel de 
momente sînt excepții ne
plăcute, ele atîrnă greu 
în balanța cenușii. Tot 

aici surprindem două 
aspecte : primul, consu
mul irațional de energie 
electrică pentru mersul 
benzii în gol (uneori zeci 
de minute, cum sîntem a- 
sigurați !); al doilea as
pect, lipsa unui ventila
tor la acest siloz, unde

Calitatea cărbune-ui
nu te vezi om cu om din 
cauza... prafului. Ce-ar 
fi dacă promisiunea din 
vară, de a instala un ven
tilator la preparație, ar 
deveni în sfîrșit realita
te ?!

Ne continuăm drumul 
la „bruții" Lupeni. Nu 
înainte de a trece pe la 
halda „cadourilor" (de 
care am mai amintit) so
site de la mina Lupeni. 
Iată recolta zilei de vi
neri, 29 octombrie: zeci 
de role, 8—9 axe de trans

portor, 4 roți dințate, un 
disc de ambreiaj Diesel, 
14 roți de vagonete, vreo 
G—7 metri de lanț de 
transportor cu palete, pes
te 10 metri de lanț de 
2 țoii, flanșe, răcoanțe 
de cărucior, cabluri, cîte- 
va vagonete de lemne ș.a.

Dar asta atîrnă doar la 
cîntar 1 Ceea ce am vă
zut la „separare" atîrnă 
(și încă foarte mult !) și 
la cenușă I Este vorba de 
piatră, multă venită din 
mină. Dacă vă spunem, 
stimați cititori, că pe lin
gă cele două benzi de 
separare s-a strîns numai 
în 5 zile cel puțin o ju
mătate de vagon de bo
lovani (de cîte 30—60 kg 
fiecare !), vă dați seama 
cît s-a amestecat în căr
bunele concasat și supus 
spălării...

Iar atunci cînd în pre
parație se produc avarii 
din cauza bolovanilor sau 
a pieselor metalice, care 
vin amestecate în cărbu
ne, iar preluarea produc
ției întîrzie, știți cine face 
gălăgie ? Știți cine cere 
mai multă operativitate ? 
întreprinderile miniere...!

Datele surprinse și re
date de noi indică cu 
pregnanță necesitatea in. 
tensificării preocupărilor 
în cadrul fiecărei unități 
miniere pentru a livra nu 
numai tone cît mai mul
te, ci în primul rînd căr
bune de calitate. Din pia
tră, din lemn, sau piese 
metalice nu iese cocs 1 
Mai mult, aceste impuri
tăți — să le numim așa 
— degradează și restul 
cărbunelui slăbindu-i ca
litatea. Alegerea șistului 
în abataje, încărcarea în 
vagoneți și pe benzi nu
mai a cărbunelui curat 
sînt obligații ale fiecă
rui miner.

Pentru muncă pașnic?,
• armonie și deplină înțelegere

Două idei — exprimate 
prin cuvintele „CEAUȘESCU 
— PACE- și „NU — bom
bei cu neutroni" — s-au 
constituit într-o unică nă
zuință și hotărîre a celor 
peste 200 de preparatori 
din schimbul I al secției 
de preparare din Lupeni 
reuniți, ieri, într-un mi
ting : Pacea pămîntului. 
Pacea omenirii !

Totul — conținutul edi
țiilor speciale ale gazete
lor de perete ale prepara
torilor, agitația vizuală din 
sala în care s-a ținut mi
tingul. aclamațiile și luă
rile de cuvînt rostite — 
dovedeau și ieri că munci
torii, inginerii și tehnicie
nii celei mai vechi, dat și 
celei mai modern utilate 
preparatii de cărbune coc- 
sificabll din Valea Jiului 
manifestă o înflăcărată do
rință de pace, de progres, 
pentru propășirea tării, 
liotărîrea lor de a lupta cu 

stăruință prin fapte, prin 
acțiuni politice ue masă 
pentru liniștea și prosperi
tatea lor, a fiilor și părin
ților, pentru ca in Europa 
și în lume să fie pace. 
Muncitorii Gheorghe Tri
foi, Wilhelm Becsuk și 
Eva Feher, Ana Vasile, 
președinta comitetului de 
femei, Elisabeta Szilaght, 
președinta O.D.U.S., Oli
viu Florea, președintele 
sindicatului din preparație 
au condamnat în numele 
colegilor de muncă in nu
mele tuturor mam’lor. al 
tuturor tinerilor si vîrstni- 
cilor proliferarea armelor 
nucleare, escaladarea ursei 
înarmărilor, politica de 
forță și amenințare cu 
folosirea forței, arătînd, 
totodată, adeziunea depli
nă față de pozit'a Româ
niei socialiste, a inițiati
vei de pace întreprinsă de 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.
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Mijloc atractiv, eficient de îmbogățire, aprofundare și consolidare 
a cunoștințelor profesionale

CONCURSUL DE PROTECTIE A MUNCH

Pasiune fată de meserie,

-5

HO reușită acțiune în folosul propagandei de protecția muncii a avut 
loc duminică, la Casa de cultură din Petroșani, cu prilejul desfășu
rării fazei a IV-a, pe C.M.V.J., a concursului din acest domeniu, de 
Ia care redăm aspecte relevante in pagina de față.

hntreprinderii, dorința de autocontrol
Duminică, Casa de cultură 

din Petroșani a găzduit con
cursul "de protecția 
faza a IV-a, pe 
competiție devenită 
nală pentru stimularea 
noașter.i, însușirii și aplicării 
cunoștințelor de tehnica se
curității muncii și de legis
lație în acest domeniu. Da
torită preocupărilor depuse 
de organizatori, s-au prezen
tat în concurs 11 echipaje 
din cele 13 unități compo
nente ale Combinatului mi
nier Valea Jiului, dovedind 
că ediția din 1981, in fazele 
anterioare confruntării finale, 
a fost inconjurotă de intere
sul cuvenit. Doar cu două ex
cepții, echipajele din între
prinderile miniere și întreprin
derea de preparare s-au pre
zentat la startul competiției 
la un nivel de pregătire pu
tem spune cu mult superior 
anilor precedenți. Pentru a 
încheia o idee începută, cele 
două excepții, de fapt 
două absențe fără nifi o jus
tificare, au dat prilej de re
gret, dar nu au făcut să 
scadă cu nimic nivelul gene
ra! de prezentare în con
curs al celorlalte echipaje 
participante Au lipsit I.M. 
Livezeoi și IR I.U.M.P. și, re
petăm, nd au avut nici o 
justificare plauzibilă, fapt ce 
ne îndreptățește o întrebare: 
oare cit de serioase sînt 
preocupările actuale, mai a- 
les la mina Livezeni, pentru 
ca și pe căile oferite de un 
concurs de masă, să se ac
ționeze pentru mai buna cu
noaștere a N.D.P.M. și legis
lației din acest domeniu ?

Revenim la concurs. In ho- 
lui casei de cultură, înainte 
de orobele scrise consem
năm opinii din partea mai 
multor participant - Traian 
lonuț, miner, șef de brigadă 
la sectorul I. ( M. Lonea, Ion 
C nstontinescu artificier,

sectorul III, I.M. Petrila, Gheor- 
gne Rad, miner șef de schimb 
Ic I.M. Petrila. Gheorghe Ar- 
țoi, lăcătuș la Preparația 
Petrila si alții. Am reținut o- 
rientarea generală spre îm
bogățirea și consolidarea cu
noștințelor teoretice și prac
tice în domeniu. Ca un nu- 

' mitor comun al opiniilor con
semnate, înscriem spusele 
mai multor membri ai echi
pajelor care au răspuns la 
întrebarea noastră : De ce 
participați la asemenea con
cursuri î In primul rind,

muncii,
C.M.VJ., 
tradițio- 

cu-

ni s-a răspuns, din pasiunea 
o 
a 

întreprin-

pentru meseria pe care 
profesăm ; apoi pentru 
susține prestigiul 
cierii și in al treilea rind, dar 
nu in uitimul, pentru câ a- 
semenea concursuri întăresc 
capacitatea noastră de auto
control asupra cunoștințelor 
dobindiie pînă la 
dat.

Nu este pentru 
cind confruntările 
gen — concursuri 
nale sau de proiecta 

sint stimulate de 
meseria 
apar 

interesul 
întreprinderii 

se supune u- 
, cu caracter 

notă

un moment

prima dată 
de acest 

profesio- 
mun- 
dra- 
pro- 

două 
pen-

cii
g oștea față de 
fesatâ. lată că 
noi elemente — i 
tru prestigiul 
și dorința de a 
nui aurcccntrol, 
foarte exigent. Este o 
bună din partea tuturor ce
lor ca o se preocupă, în co- 
lecti ele de muncă, pentru 
stimei, rea autocontrolului, o 
modalitate de perfecționare 
cu multiple valențe educati
ve.

Ora 9. Au început probele 
scrise. In mai multe săli, mem
brii echipajelor au luat loc 
pentru completarea testului 
nr. 1, sub supravegherea e- 
xigentă a juriului. Notăm că 
nota de exigență și seriozi
tate a fost prezentă pe 
parcursul 
brii juriului și 
fiind real interesați de 
clasament care 
fidel, nivelul de 
fiecărui echipaj.

După probele 
mele 6 echipaje 
I.M. Vujcan, I.M.
I.M. Lonea, I.M. Aninoasa și 
I.M. Paroșeni - au cîștigat 
dreptul de a susține probele 
practice și de a participa la 
concursul cu public. A urmat 
o confruntare strînsă, toate 
probele și întrebările din con
cursul cu public fiind desfă
șurate contracronometru. Cei 
mai buni au fost premiați, 
dar aprecierea publicului cit 
și a organizatorilor eviden
țiază meritul incontestabil al 
tuturor echipajelor partici
pante, al tuturor concurenți- 
ior, care s-au aliniat la star
tul acestei competiții.

Probele practice, 
rate 
noutate 
cursului 
constat 
rii unui 
de prim-ajutor, mînuirea măș
tii individuale și altor dispo-

zitive de protecția muncii. 
Aceste probe au făcut o bu
nă legătură între cunoștințele 
teoretice și indeminarea prac
tică a concurenților, contri
buind evident la calitatea 
concursului, la nota de exi
gență pe care organizatorii 
— Consiliul municipal ol sin
dicatelor, Combinatul minier 
Valea Jiului și Comitetul mu
nicipal al U.T.C. - au dorit 
să o imprime acestei între
ceri profesionale.

. - ■ ...
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Proba scrisă. Un mo
ment de maximă con
centrare. Fiecare între
bare are trei variante 
de răspuns, din care 
doar una este cea co
rectă. Proba a fost sus
ținută individual de că
tre fiecare concurent.

Ce știm despre ciștigători?
NICOLAE BONDOC, în 

vîrstă de 23 de ani, 1OAN 
COLDA, 28 de ani si 
CONSTANTIN JIANU, 31 
de ani, trei muncitori care 
s-au pregătit cu seriozitate 
pentru competiție, iar a- 
ceastă seriozitate le-a adus 
o răsplată meritată.

care 
Viorel 

sectoru- 
Bo-

pe care am reprezentat-o.
Notăm din spusele inter, 

locutorilor factorii la 
au făcut referiri : 
Rădulescu, șeful
lui aeraj, Alexandru 
lunduț, tehnician cu pro
tecția muncii pe întreprin
dere, Ștefan Doicea, șefid 
compartîmonttdm pro.

Minulescu, 
eteratului 

pentru 
„Evident, 

a 
întrecerilor

Ing. Ioan 
din partea lnsp 
teritorial de stat 
protecția muncii : 
concursul din acest an 
fost superior
precedente. Se constată tot 
mai mult interes față de 
pregătirea în domeniul pro
tecției muncii, și este bine 
dacă conducerile unități
lor C.M.V.J. vor stimula, 
prin mijloace de care dis
pun, orientarea generală de 
perfecționare în acest do
meniu".

tot 
concursului, mem- 

organizatorii 
un 

să exprime, 
pregătire al

scrise, pri-
- I.P.C.V.J., 

Petrila,

desfășu- 
contracronometru — o 

în organizarea con- 
din acest an — au 
din simularea stinge- 
incendiu, acordarea

Ing. Gheorghe Șerban, 
activist al Consiliului mu
nicipal al sindicatelor : 
„In preocupările comite
telor de sindicat din între
prinderi, protecția muncii 
ocupă un loc important. 
Cu toate acestea, membrii • 
comitetelor sînt chemați să 
sprijine, în grupele sindi-

Pagina realizată

Nicolae Bondoc, loan Colda și Constantin

Atn

care au contribuit evident la creșterea pres- 
întreprinderii pe

anu, 
de la mina Vulcan — trei tineri cu dragoste față de 
meserie, 
tigiului 
licitări !

care au reprezentat-o. Fo

Pe primele loeuri
Locul 1 ; Echipajul I.M. Vulcan : NICOLAE 

BONDOC, electrician, IOAN COLDA, măsurător dc 
gaze, CONSTANTIN JIANU, conducător formație 
de lucru (342 pct.).

Locui II: Echipajul I.P.C.V.J. : GIIEORGHE AR- 
SOI, lăcătuș, DUMITRU* COJOCARU, brichetator, 
CONSTANTIN PIGUI, electrician (340 pct.).

Locul III : 1JML Petrila : IOAN CONSTANTIN, 
artificier, EMIL FLOREA, miner, GIIEORGHE KAD, 
miner (326 pct.).

Au mai obținut rezultate bune 
I.M. Paroșeni, (locul IV, 257 pct.), I.M. 
V, 250 pct.) și I.M. Aninoasa (locul-VI,

Pentru buna prezentare în concurs,

echipajele 
Lonea (locul 
249 pct.). 
cîștigătorilor 

li s-au oferit stimulente din partea C.M.V.J. și Co
mitetului municipal al U.T.C., astfel : pentru locul 
I, cîte 800 Iei, pentru fiecare membru al echipajului, 
pentru locul II, cîte 600 lei, iar pentru locul III, cîte 
400 lei, de asemenea, pentru fiecare membru al e- 
chipajului. Cîștigătorilor clasați pe locurile IV, V și 
VI, li s-au oferit diplome și premii în obiecte.

Addenda
Am asistat la un con

curs care a fost calificat ca 
o acțiune deosebit de reu
șită. Organizatorii au folo
sit numeroase mijloace prin 
care s-a făcut o bună pro
pagandă activității de pro
tecția muncii. Consemnăm 
în acest 
de afișe, 
elemente 
vizuală, 
lui Casei de cultură, 
fața cărora 
au zăbovit minute în .șir, 
cu interes, atrași de mesa
jele sugestive ale imagini
lor prezentate. Mai con
semnăm cele trei pelicule 
documentare, proiectate în 
fața publicului și a parti- 
cipanților înaintea con
fruntării finale. Asemenea 
mijloace de propagandă 
care atrag interesul publi
cului sîpt necesare și la 
fazele anterioare, ele tre-

context, expoziția 
caricaturi și alte 
de propagandă 
organizată în ho- 

în 
participanții

buie să devină o prezență, 
obișnuită în organizarea. 
concursurilor de protecției 
a muncii.

N.B. La buna reușită ai 
probei orale a concursului,! 
în fața publicului, a con-l 
tribuit în mod inspirat și 
cu aplomb, Gheorghe 
graru, directorul Casei 
cultură, care a făcut 
pasionantă legătură 
concurenți, juriu și 
cui spectator.

Ne- 
de 

o 
între 

publi

fost sprijiniți. Ia 
mina Vulcan, de mai mulți 
factori cu responsabilități 
in acest domeniu, ne-au 
declarat cei trei tineri, la 
finele concursului. în ge
neral. socotim că rezultatul 
nostru este efectul nivelu
lui de pregătire pentru pro
tecția muncii de la între
prinderea noastră. Sintem 
conștienți că, perseverind 
in îmbogățirea cunoștințe
lor, ne folosește atit nouă 
cit și procesului de muncă 
și, după cum am mai spus, 
prestigiului întreprinderii

tecția muncii. Mai 
că 
au 
re 
cu 
pectori obștești, av 
frunte pe președintele co
mitetului sindicatului,
Iiie Diaconu, care a acor
dat multă atenție acestei 
acțiuni profesional0. Nu 
este deci de mirare că e- 
chipajul acestui colectiv s-a 
situat pe locul I, re°ditînd 
un succes obținut și în ur
mă cu doi ani, de mina 
Vulcan.

notăm 
din partea I.M. Vulcan 
însoțit echipajul un ma_ 
număr de responsabili 
protecția muncii și ins- 

i d în

Evident, prin exigență, s-a realizat vn 
salt calitativ față de anii preceaeiui

specialiștilor
cale, la locurile de muncă 
interesul pentru 
perfecționare în 
muncitorilor, .
rea și întărirea climatului 
de disciplină, de respectare 
riguroasa a normelor de 
protecția muncii, pentru 
prevenirea accidentelor și 
îmbolnăvirilor profesiona
le".

— Ediția din acest an a concursului 
reprezintă, evident, un salt calitativ față 
de anii precedenți, ne-a declarat ing. 
IOSIF KEMETE, șeful biroului de pro
tecția muncii din C.M.V.J. In intenția 
noastră a fost să aducem mai aproape de 
practică desfășurarea generală a concur
sului. Este totodată un salt calitativ și 
prin prisma nivelului destul de exigent 
al întrebărilor din testul scris, care 
acoperit cele trei activități de bază 
minerit, preparare, mașini și utilaje 
nicre.

Despre concurenți, interlocutorul

au

mi

continua 
pregătirea 

pentru crea-

la cererea C.M.V.J.

a 
precizat, fapt deosebit de important, că 
au fost oameni de bâză din procesul 
productiv : 20 de mineri, cîte 5 lăcătuși 
și electricieni, cîte 4 artificieri și măsu
rători de gaze și alți muncitori direct le
gați de practica extracției și preparării 
cărbunelui, a întreținerii utilajelor și ins
talațiilor.

— întrebările, a continuat interlocu
torul, au fost fcrmu’ate astfel incit - 
vizeze tocmai nivelul de pregătire, 
stlpînire a cunoștințir, care trebuie 
dea cele mai bune rezultate în proutr-1- 
ție, în aplicarea N.D.P.M. și preîntîmpi- 
narea accidentelor. întrebările au avut

sh 
de 
să

un grad de dificultate sporit și este un 
merit al tuturor concurenților că au 
făcut față acestei exigențe, depariaiarea 
fiind făcută în limite foarte strînse.

Am solicitat interlocutorului opinii și 
cu privire la învățămintele trase din 
desfășurarea concursului :

— Consider că de acum încoio, în fa
zele anterioare competiției pe C.M.VJ., 
deci in faza de masă și pe întreprindere, 
este necesar ca nota de exigență s'i nu 
fie cu nimic mai prejos decît la con
cursul final. Acest concurs a fost o ex
periență reușită si este bine ca în toate 
întreprinderile miniere să fie preluată 
și dacă se poate chiar îmbunătățită. A- 
semenca concursuri cu cit sînt mai ex 
gente, cu atit devin mai folositoar 
marcăm fapt ui 
cea mai bună 
a concursului 
întreprinderii 
I.P.C.V.J., fapt 
chipajelor clasate pe lom

Șieîteva cuvinte despre publ
— Era deosebit de eficient da. 

se aflau mal mulți muncitori £ 
fășoară o activitate strîns legală 
concursului.

că in fazele ani 
pregătire 

este legal 
miniere 

ce .explic 
lasate pe 
cuvin b

și desf
1 de

Vulcan 
rezultatele 

ri



4 Steagul roșu MIERCURI, 11 NOIEMBRIE 1981

vizitei oficiale de prietenie in țara
noastră a președintelui Prezidiului FILME

tovarășul
Republicii Socialiste Federative Iugoslavia,

1

OtclZ 1

Depunerea unei
Tovarășul Serghei Krai

gher, președintele Prezi
diului Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia, a 
depus, marți dimineața, o 
coroană de flori la Monu-

coroane de fiori
mentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

La solemnitate au luat 
parte persoane oficiale iu
goslave și române.

Ceremonia plecării
'Urmare din pag. ()

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a luat un căl
duros rămas bun de la 
persoanele oficiale iugo
slave.

Un grup de pionieri an 
oferit tovarășilor Nicolae

Ceaușescu și Serghei Krai
gher, buchete de flori.

La scara avionului, cel 
doi președinți și-au strîns 
mîinile cu căldură, s-au 
îmbrățișat.

La ora 17,10, aeronava 
prezidențială a decolat, în- 
dreptîndu-se spre Belgrad.

Serghei Kraigher
La Întreprinderea de calculatoare din Capitală

După încheierea celei 
de-a doua runde de convor
biri româno-iugoslave la 
nivel înalt, tovarășul Ser
ghei Kraigher, președintele 
Prezidiului Republicii So
cialiste Federative Iugo
slavia, împreună cu per
soane oficiale iugoslave, 
care-1 însoțesc în țara 
noastră, a vizitat întreprin
derea de calculatoare din 
Capitală.

Vizitarea acestei unități 
a oferit înalților oaspeți 
posibilitatea de a cunoaște 
în mod nemijlocit nivelul 
de dezvoltare a acestei ra

muri a industriei electro
nice românești.

în cadrul unei expoziții, 
amenajată în incinta uni
tății. directorul întreprin
derii, Tănase Florca, a 
prezentat cîteva din cele 
mai noi produse realizate 
aici, performanțele acesto
ra, domeniile lor de utili
zare, precum și cifre 
grafice ilustrînd i 
rapid de dezvoltare 
tivității în domeniul 
nicii de calcul.

în continuare, s-a 
tat hala principală de 
ducție, unde se reglează și

se testează sistemele de 
calcul și mașinile electroni
ce de calcul.

în încheierea vizitei, pre
ședintele Serghei Kraigher 
a semnat în cartea de 
noare a întreprinderii.

o-

• Și 
ritmul
a ac-

teh-

vizi- 
pro-

în lu/he
Apelul Frontului Democrației și Unității Socialiste, difuzat 

la Madrid pentru securitate și cooperare în Europala reuniunea de
Apelul pentru dezarmare 

și pace al Frontului Demo. 
crației și Unității Socialis
te din Republica Socialistă 
România, lansat din iniția
tiva tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, adresat tuturor 
organizațiilor democratice, 
opiniei publice, popoarelor 
din toate țările, a fost di
fuzat tuturor delegațiilor 
țărilor participante la reu
niunea de la Madrid a Con
ferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa.

Această nouă și impor
tantă inițiativă de politică 
externă a țării noastre, a 
fost primită cu deosebit in
teres de delegațiile statelor- 
participante.

în cursul dimineții de 
marți, Apelul F.D.U.S., a 
fost prezentat în plenul 
reuniunii general-europe- 
ne.

Luînd cuvîntul cu acest 
prilej, șeful delegației țării 
noastre, ambasadorul Ion 
Datcu, a arătat că noua 
inițiativă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a Româ
niei socialiste dă expresie 
voinței de pace a poporu
lui român și reprezintă, tot. 
odată, o vibrantă chemare

la unirea eforturilor tuturor 
popoarelor lumii, care tre
buie să acționeze acum, 
pină nu va fi prea tîrziu, 
pentru a se pune stavilă 
politicii de încordare și 
război, pentru salvgarda
rea civilizației, a vieții ge
nerațiilor viitoare, pentru 
garantarea dezvoltării libe
re și independente a fiecă
rui popor.

Semnînd Actul final de 
la Helsinki, România, ca 
și alte națiuni europene, a 
spus vorbitorul și-a pus 
mari speranțe în procesul 
de edificare a securității și 
dezvoltare a cooperării în
tre statele continentului și 
s-a angajat să acționeze ne
abătut pentru transpune
rea în viață a prevederilor 
Actului final.

Poporul român — a men
ționat 
torul 
tanță 
de la 
capacitatea ei de a acționa 
pentru a se pune capăt 
cursei înarmărilor, folosi
rii forței și amenințării cu 
forța în relațiile dintre 
state în așa fel încît toate 
problemele litigioase să fie

în continuare vorbi- 
— acordă o impor- 
deosebită reuniunii 
Madrid și crede în

soluționate exclusiv pe ca
le pașnică, pentru realiza
rea — prin diminuarea și 
reducerea armamentelor — 
a unui echilibru militar ca
re să nu afecteze securita
tea niciunei țări.

După ce a reafirmat ho- 
tărîrea fermă a României 
de a acționa alături de alte 
state pentru încheierea cu 
succes a reuniunii de la 
Madrid, pentru a se ajunge 
la înțelegeri cît mai bune 
în toate domeniile, repre
zentantul țării noastre a 
spus : Apelul F.D.U.S., ulti
mele luări de poziție ale 
șefului statului român se 
adresează direct forumu
lui nostru, relevînd o dată 
mai mult importanța pri
mordială care revine în 
actualele condiții interna
ționale înfăptuirii obiecti
vului principal al reuniu
nii — convocarea unei con
ferințe pentru întărirea 
crederii și dezarmare 
Europa, c<u-e, alături 
celelalte măsuri ce vor
convenite în cadrul reuniu
nii, ar fi de natură să 
contribuie la întărirea în
crederii dintre țările noas
tre, la reluarea și dezvol-

în_ 
în 
de 
fi

tarea cursului spre destin
dere și largă cooperare in
ternațională.

Referindu-se la stadiul 
actual al lucrărilor reuniu
nii, vorbitorul a relevat 
că, în ceea ce o privește, 
țara noastră este gata să 
se asocieze tuturor efortu
rilor și să-și aducă propria 
sa contribuție pentru înche
ierea cu succes a forumului 
general-european din capi
tala Spaniei.

Delegația română este 
de părere că nu există obs
tacole insurmontabile în 
calea realizării unei înțele
geri între cele 35 de țări 
participante care ar fi de 
natură să contribuie la dez- 

■ voltarea procesului CSCE.
Situația gravă existentă 

în lume, pericolele tot mai 
numeroase la adresa păcii 
și independenței popoare
lor — a arătat în încheie
re vorbitorul — ne obligă 
să acționăm în această di
recție, să ne unim efortu
rile, așa cum se arată și 
în Apelul F.D.U.S., pentru 
a asigura încheierea cu 
succes a reuniunii de la 
Madrid.
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Sub genericul „Daciadei“
Etapa municipală 

a „Crosului claselor“
Vineri, stadionul Știința 

și parcul I.M.P. au găzduit 
etapa municipală a celei 
de a IV-a ediții a „Crosu
lui claselor1-. Desfășurată 
timp de două luni în eta
pa de masă (pe clase, ani, 
școală, localitate) au fost 
cuprinși peste 21 000 de e- 
levi din clasele V—XII. în 
etapa municipală, s-au ca
lificat peste 450 de alergă
tori, adică primii 10 pe lo
calități.

Desfășurată într-o orga
nizare bună asigurată de 
către comisia municipală 
de atletism în colaborare 
cu catedra de educație fi
zică și sport de la I.M.P., 
actuala ediție a fost supe
rioară celor precedente. 
Primii 10 sportivi ai clase
lor V—XII pe municipiu, 
se vor pregăti toată iarna 
pentru a participa la tra
diționalele crosuri din ca
drul „Daciadei“, „Crosul

ti-pionierului" și „Crosul 
neretului".

Primii campioni ai anu
lui sportiv școlar 1981 — 
1982 sînt : clasa a V-a :
Rodica Filimon (Șc. gen. 
nr. 4 Petroșani), Florin 
lordache (Șc. gen. nr. 5 

Petrila); clasa a Vl-a : Mioa
ra Ignat (Șc. gen. nr. 5 Pe
trila), Cristi Băltoiu (Șc. 
gen. nr. 3 Lupeni); clasa a 
Vil-a : Eva Tordai (Șc. gen. 
nr. 4 Petroșani), Dan Pris- 
că (Șc. gen. nr. 5 Vulcan) ; 
clasa
Mraz 
șapi), 
gen. 
clasa 
dovan, Cristian Nagy (Li
ceul de matematică și fi
zică Petroșani) ; ciasa a 
X-a : Simona Enache (Șc. 
gen. nr. 1 Ldpeni), Teodor 
Havriiiuc (G.S.M. Petro
șani) ; clasa a Xl-a : Io
nela Briceag, Gheorghe Fi-

lip (G.S.M. Petroșani); cla
sa a XlI-a ; Maria Bîlgăr, 
Daniel Dogaru (Liceul de. 
matematică și fizică Petro
șani).

în clasamentul general 
întocmit pe baza punctaju
lui obținut de primii 10 
concurenți pe ani de studii: 
școli generale : 1. Șc. gen. 
nr. 5 Petroșani — 75 punc
te ; 2. Șc. gen. nr. 6 Pe
trila — 74 puncte ; 3. Șc. 
gen. nr. 3 Lupeni — 70 ; 
4. Șc. gen. nr. 5 Petrila — 
58 ; 5. Șc. gen. nr. 4 Petro
șani — 47 ; 6. Șc. gen. nr. 
5 Vulcan ; Licee : 1. Liceul 
de matematică și fizică 
Petroșani — 68 puncte ;

2. Grupul școlar minier Pe
troșani — 34 ; 3. Grupul
școlar minier I.upeni — 
Î4 ; 4. Liceul chimic Lu
peni — 13 ; 5. Liceul eco
nomic — 4.

La reușita acestei acțiuni 
de masă s-au evidențiat 
profesorii de educație fi
zică ai școlilor clasate în 
primele șase locuri pe mu
nicipiu, ai I.M.P., iar din 
rîndul organizatorilor prof. 
Gheorghe Pop, Dorel Neam, 
țu, Gheorghe Irimie și stu
dentele arbitri Zita Novac, 
Marioara Jorza și Liliana 
Tam ba.

A. SLABII

Dejun
Tovarășul Nicola 

Ceaușescu, secretar 
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și tovarășul Serghei Krai
gher, președintele Prezi
diului R.S.F. Iugoslavia 
s-au reîntîlnit, marți, 
cadrul unui dejun.

în timpul dejunului,

e 
gene-

în

a 
continuat schimbul de ve
deri asupra unor probleme 
bilaterale și internaționale 
de interes comun.

Exprimînd deplina satis
facție pentru rezultatele 
noului dialog la nivel înalt, 
în încheierea dejunului, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Serghei krai- 
gher au toastat pentru con
tinua dezvoltare a bunelor 
relații dintre România și 
Iugoslavia, pentru pace, 
securitate și colaborare în 
Europa și în întreaga lume.

a V'III-a ; Mariana 
(Șc. gen. nr. 5 Petro-

Lucian Boța (Șc. 
nr. 4 Petroșani) ; 

a IX-a : Natalia Mol-
Tenis de masa

a
de
e-

în penultima etapă 
campionatului diviziei A 
tenis de masă feminin, 
chipa municipiului nostru,
respectiv C.F.R.—C.S.Ș. Pe
troșani, a jucat la Bucu
rești în compania formației 
Progresul, cu care a ter-

minat la egalitate 1—1 (1— 
5 și 5—4).

Daniela Păduraru, Ildico 
Gyongyoși și Anișoara 
Mărcuș au fost cele 
jucătoare 
prezentat 
fruntare.

trei 
re

con-
care ne-au 
în această 
Felicitări fetelor.

S. BALOI

1
I
I
II1
1

PETROȘANI — 7 
iembrie: Un șerif 
traterestru ; Republica : 
Moscova nu' crede în 
lacrimi, I—II ; Unirea : 
In spatele ușii de sti
clă.

PETRILA : Alergăto
rul.

LONEA: Serpico. I-II. 
ANINOASA ;

Tarka.
VULCAN — 

rul : 
în acțiun . , __
Norma Rae.

LUPENI — Cultural : 
Apus la amiază ; Mun
citoresc : 1
la poliția secretă.

URICANI:. Detectivul, 
rv

I
I

V-, I 
Vîdra |

Patrula cosmică I 
une ; Muncitoresc: I

I 
naza ; Mim- i 
împușcături I 
icretă.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Luccafă-

16,05Telex.
17,15 Ac- 
muzicală.

,Cîn tării 
Omul 

1001

16,00 
Teleșcoală. 
tu'alitatea 
17,55 Revista „ 
României". 18,20 
și sănătatea. 18,50 
de seri. 19,00 Telejur
nal. 19,25 Actualițetea 
economică. 19,40 Prac
tic, util, gospodărește. 
20,25 Luptăm 
pacea lumii. 
Pentru dezarmare 
pace — o nouă și stră
lucită inițiativă a 1 
varășului 171 - - . _ - 
Ceaușeșcu, a României I 
socialiste. 20,55 Fotbal : • 
Elveția — România în î 
preliminariile campio-1 
natului mondial. Trans-1 
misiune directă .. de la ' 
Berna, repriza I. 21,45 
Telejurnal. 22,00 Fotbal: 
Elveția r- România (re
priza a Il-a).

pentru
20,35

Și

to-l
Nicolae*

I

întreprinderea de rețele 
și instalații de distribuire 

a gazelor naturala—Tîrpu Mureș,

încadrează de urgență :
muncitori calificați în meseriile de

/ — instalatori gaze și sanitari
lăcătuși mecanici

— sudori electrici și autogen

5

muncitori necalificați, care vor putea fi 
calificați pe viitor în meseriile de instalatori 
gaz metan.

încadrările se fac pentru Valea Jiului în 
zona Vulcan — Paroșeni — Lupeni — Bărbă- 
terii — Uricani.

De preferat cu domiciliul stabil în loca
litățile amintite mai sus.

Informații se primesc de la sector gaz 
Deva, telefon 15522 sau 12177, avînd a- 
dresa : Deva, strada E. Gojdu nr. 85.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Nătîn- 
gă Angelica, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. Se „de
clară nulă. (1064)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Belei 
Dumitru, eliberată de Pre- 
părația Coroești. Se decla
ră nulă. (1068)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ciolo- 
boc Vasile, eliberată de

ANUNȚ DE FAMILIE

cleclară

nr. 528 
Gheor-

I.M. Lupeni. Se 
nulă. (1069)

PIERDUT ecuson 
pe numele Atțjherie
ghe, eliberat de Baza de 
aprovizionare Petroșani. Se 
declară nul. (1070)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Manea 
Viorica, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(1073)'

Elisabeta, mamă, fiicele Micadela și Ginetta, în
treaga familie cu nestinsă durere anunță împlinirea 
a 6 luni de la dispariția celei care a fost 

KORFANTA ELISABETA (Bozsi) 
fiică și mamă devotată.

O lacrimă, o floare pentru sufletul ei bun. (1065)
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