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La încheierea a două decade

Rezultatele obținute de minerii Văii Jiului
ÎNDEMN LA MĂSURI FERME 

ALES EFICIENTE
Realizările la zi obți

nute de minerii Văii Ji
ului. deci cu "numai o 
decadă înainte de înche- 

. ierea lunii iunie și a 
primului semestru al a- 
nului, nu pot fi conside
rate nicicum mulțumi
toare. De fapt.- rezultatele 
obținute după două de
cade trecute din această 
luna sînt cele mai slabe 
înregistrate în 
perioadă de timp, a vre
unei luni a anului 1982. 
Nici o singură întreprin
dere minieră nu are .. la 
zi sarcinile de plan re
alizate, minusurile acu
mulate fiind cuprinse în- , 
tre 2 560 tone de cărbu
ne (I. M. Dilja) și 17 226 
tone (I. M. Aninoasa). La 
nivelul Văii Jiului, mi
nusul acumulat a depă
șit 82 000 tone de căr
bune.

Restanțele înregistrate, 
cu o singură excepție, 
mina Vulcan, au depășit 
substanțial plusurile a- 
cumulate pe primul tri
mestru al anului, motiv

pundă la comandamentul 
major al zilelor noastre 
— Țării, cîț măi in ui t căr
bune — trebuie întregite 
și de preocupări susți
nute pentru pregătirea 
condițiilor necesare în
deplinirii integrale a pre
vederilor de plan stabili
te pentru semestrul II și 
recuperarea restanțelor 

tri-

pentru care ne exprimam 
-îngrijorarea privind rea
lizarea prevederilor de 
plan semestriale.

Asemenea nerealizări, 
ridică o serie de semne 
de-întrebare privind fo
losirea intensivă, eficien
tă a utilajelor de mare 
productivitate cu care 
sînt dotate toate între
prinderile miniere ale '--acumulate în acest 

aceeași Văii Jiului ; angrenarea 
și dirijarea capacităților 
de producție, 
forței de muncă , u.-n.i-
plina muncii și tehnolo
gică și în final

folosirea 
: disci-

gică și în final discipli
na de plan. La toate a- 
ceste întrebări, trebuie să 
Se găsească grabnic răs
puns în analizele care 
se vor efectua. la 
nivelul fiecărei. întreprin
deri miniere, analize care 
trebuie să se finalizeze 
prin măsuri prompte, a- 
plicațe eficient, măsuri 
care să conducă rapid la 
redresarea, producției, la 
îmbunătățirea activității 
de extracție. Aceste mă
suri care trebuie să răs-

mestru.
Organelor și . organiza

țiilor de partid, conduce
rilor colective și opera
tive ale întreprinderilor 
miniere, organizațiilor de 
sindicat, U.T.C. le revine 
sarcina de a acționa cu 
promptitudine, de a solu
ționa c.u 
problemele 
confruntat 
muncă în
de al doilea 
al anului, în mod deose- 
bit, astfel îneît să se cre
eze climatul de muncă 
cel mai. propice îndepli
nirii tuturor sarcinilor 
economice ce le stau 
față.

operativitate 
cu care s-au 

colectivele de - 
perioada celui 

trimestru

Apelul poporului român adresat sesiunii 
speciale a Organizației Națiunilor Unite 
consacrată dezarmării a fost difuzat 

ca document oficial al OMV 'a

NAȚIUNILE UNITE 21 
— Trimisul Agerpres. Nea- 
gu Udroiu, transmite: A- 
pelul poporului român a- 
dresat sesiunii speciale a 
Organizației Națiunilor U- 
nite consacrată dezarmării 
a fost difuzat ca document 
oficial al ONU.

In scrisoarea către pre
ședintele Adunării Gene
rale a ONU trimisă cu 
acest prilej se subliniază 
că Apelul este o nouă ex
presie a voinței de pace 
a poporului român, a poli
ticii constante a Republi
cii Socialiste România, a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu în favoarea de
zarmării și păcii, și în pri
mul rînd a dezarmării nu
cleare. Evocînd vasta cam
panie de depunere a sem
năturilor, desfășurată chiar 
în zilele în care la sediul

din New York al Națiuni- ca document oficial 
tor Unite au loc lucrările , ONU, glasul de pace 
sesiunii speciale consacra
tă dezarmării, scrisoarea 
reliefează faptul că cei 
18 milioane de* semnatari 
aparțin celor, mai diverse 
categorii sociale, tuturor 
generațiilor, ceea ce confe
ră Apelului valoarea unui 
angajament al întregului 
popor român de a susține 
prin toate mijloacele pa
cea, dezarmarea, și securi
tatea internațională, ilus
trează speranța sa că ac
tuala sesiune a Adunării 
Generale a Națiunilor U- 
nite se va încheia cu re
zultate concrete, de natură 
să , marcheze o etapă im
portantă, distinctă/ în ac
țiunea comunității' interna
ționale în favoarea dezar
mării. ■

Frin difuzarea Apelului

al 
al

- • se
face auzit din' nou în fo
rumul mondial al națiuni
lor, ca un corolar al ini
țiativelor binecunoscute 
ale României socialiste, ale 
președintelui sau, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu,: al im
presionantelor demonstra
ții pentru pace și dezar
mare care au avut ioc în 
întreaga țară, cu un puter
nic ecou dincolo de hota
re — toate izvorîte din a- 
titudinea- statornică a. po
porului nostru în favoarea 
unei Europe unite, a unei 
păci, trainice în lume, în 
care toate statele să con
lucreze fertil, pe bază de 
egalitate și respect reci
proc, pentru o lume lipsită 
de războaie, mai buna și ' 
rnai dreaptă.

întregii națiuni "române

Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R.

s Orientări majore pentru 
destinele patriei, socialiste

Un moment de. autenti
că efervescență a gîndirii 
și acțiunii revoluționare 
din România socialistă — 
astfel încerc x?ă defi
nesc magistrala Expune
re a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta Ple
nară lărgită a C.C. al
P.C.R,

împreună cu tovarășii 
mei de muncă din una 
dintre cele mai- vechi.uni
tăți industriale ale Văii 
Jiului — I. F. A. Vîscoza 
Lupeni — am luat cunoș
tință: de orientările si

zele cuprinse în expunere, 
întreaga noastră zonă-in

dustrială, economia . Văii 
Jiului sînt ‘rodul politicii 
de justă repartizare rați
onală a. forțelor de . pro
ducție, Am reținut di" ex- 
j unere datoria ce ne revi
ne de a acționa mai stă
ruitor pentru conștienti
zarea oamenilor muncii, 
de proprietari ai mijloa
celor 4e producție, pentru 
păstrarea și apărarea a-' 
vuției socialiste,. pentru 
sporirea eficignței .econo-

mice. Pornind de la aceas
ta, secretarul general al 
partidului a făcut referi
re'1 la ideea novatoare că 

"pentru a stimula partici
parea oamenilor muncii la 
dezvoltarea mijloacelor de 
producție ar fi bine ca a- 
proape 30 la sută din mi j
loacele de bază să apar
țină oamenilor muncii din ■ 
unitatea respectivă.

Iată de ce îmi exprim 
totala adeziujie față de o- 
rientările și tezele conți
nute în 
șului 
față de 
internă
promovată de întregul po- ț 
por român, sub conducerea 
partidului? : ;

expunerea tovȘrâ- 
Nicolae ceaușescu, 
strălucita politică, 
și internațională '

însemnate economii

a avut loc
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Văii Jiului au 
rezultate 
tivitatea 
viața de 
acțiunile de muncă patri-

raportat
deosebite în ac- 
profesională, în 
organizație, la

Una din principalele 
noastre preocupări pe 
linia sporirii eficienței e- 
conomice și activității

muncă* 
a tine-

încheierea anului școlar și sărbătorirea „Zilei pionieru ui

Inițiative care 
se materializează în

onăm piese de legătură, 
piese intermediare, bucșe 
distanțiere, racorduri, 

___ ...... manșoane etc. Pentru 
întreprinderii ol constituie transportoarele lor, serni- 
recuperarea, recondiționa- - «- • -' *-’-
rea materialelor, pieselor 
de schimb și subansam- 
blelor. Pentru atingerea 
acestui obiectiv prevăzut 
în documentele de partid 
și de stat, conducerea 
sectorului VIII, electro
mecanic al minei Lonea, 
a întocmit programe de 
lucru pe domenii de ac
tivitate și se preocupă 
de înfăptuirea lor pas 
cu pas. Avînd în vedere 
valoarea ridicată a pie
selor de schimb și sub- 
ansamblelor pentru utila
jele din import, ca sar
cină permanentă a ate
lierului electromecanic 
de la I. M. Lonea este

..asimilarea unor repere și 
confecționarea lor în ate
lierul minei. Am confec
ționat în primele luni ale 
anului peste 240 de ast
fel de repere pentru uti
lajele din import și au
tohtone. Pentru comple- 

. xele mecanizate corifeeți-

cuplăjele și elementele 
_4e îmbinare, iar pentru 
combinele de abataj șl 
înaintare ' confecționăm 
patine de ghidare, dispo
zitiv de ancorare, inel 
braț pentru ghidarea șe
nilelor și diferite bolțuri.

De asemenea, confecți
onăm în atelier piese de. 
schimb pentru transpor
toare cu raclele și trans
portoarele cu benzi (peste 
120 de repere), cele mai 
reprezentative' sînt cu
plajele. de cauciuc, pini- 
oanele, carcasele pentru 
pinioane ș.a. Sectorul e- 
lectromecanic are în ve
dere să lărgetișcă gama 
de repere asimilate, în 
funcție de necesitățile 
producției și de posibili
tățile pe care ie avem

Tehnician principal 
Iosif MELCZER, 

1. M. Lonea

Duminică, în întreaga Vale a Jiului,

ra în fiecare an, iu
nie este luna de 

bilanț a activității 
pionierilor și școlarilor. 
Sfrrșit de an școlar, nos
talgia despărțirii de pro
fesori și colegi, emoțiile 
părinților și ale copiilor 
s-au contopit în fața pre
miilor, „Pentru rezultate 
deosebite la' învățătură 
și pufiare, elevului... i se 
acordă premiul L..“. Mo
mente emofiorțante, de

Ecaterina PALUȘEK, 
prelucrător fire, secția 

a IlI-a „Răsucit", 
Vîscoza" Lupeni

Aspect din timpul 
desfășurării activităților 
prilejuite de închiderea 
anului școlar la Liceul 
industrial din Petroșani.

Foto : Cristian ȘTEFAN
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acțiunile patriotice pe 
1982 a fost realizat in 
proporție de 72 la sută 
urmind ca, în cinstea zi
lei de23 August, marea 
sărbătoare a poporului 
român, realizările să a- 
jungă la 80 la sută.
V A anifestările de du- 

■ tfn minică, pătrunse 
< <.“ de veșnica frumu
sețe a serbărilor școlare, 
cu flori oferite dascălilor 
și coronițe de flori pe 
creștetele premianților, au 
inundat străzile orașelor

Mircea BUJORESCU

otică, artistică și sporti
vă. Cu acest prilej, un 
număr de 22 de pionieri 
au fost distinși cu „Meri
tul pionieresc", cea mai 
înaltă distincție acordată 
pentru activitate în ca
drul organizației. Patru 
unități (școlile generale 

' nr. 5 și 6 Petroșani șl 5 
și 6 Pelrila) au primit 
Diplome de unitate frun
tașă. Au fost înmînate 
6 838 de insigne și diplo
me pionierești, încunu
nare a muncii pline de 
dăruire a celor mai meri
tuoși copii. La nivelul 
întregului municipiu, an
gajamentul propriu la

cent ele • promovabilitate 
ridicat, dovedind preocu
parea statornică a între
gului corp didactic pen
tru folosirea tuturor me
todelor psihb-pedagogice 
în educarea prin 
și pentru muncă 
rei generații,

Încheierea 
școlar 
cată. <I anului .
școlar a fost mar
cată, duminică, de 

sărbătorirea „Zilei pio
nierului". De ziua lor, 

neuitat. Cei 23 000 de. pi- ■ cei 20 000 de pionieri ai 
anieri și școlari, din cele 
4.’)’ de școli generale din 
Valea Jiului, au încheiat 
încă o perioadă rodnică 
de pregătire cu un pro-
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la zi.

Viața de partid

prilej de verificare

venit 
1980.

a cunoș- 
liceu, un 
și acțiu-

Valea 
de baca-

cele șapte licee' din 
început examenele

23 iulie _ . 
fost electrician, 
maistru (din 

Preparația Lu- 
relatează că și

întreprinderilor, sau. cei merituoși, ale 
instituțiilor de învățămint superior.

Așadar, în aceste zile, tinerii care 
și-au sărbătorit de curind majoratul vor 
dovedi,' prin lucrările scrise, că și-au
însușit temeinic cunoștințele profesio
nale, teoretice și practice din programa 
de învățămînt.

Le dorim să depășească emoțiile și

Munca politică de la 
și implicațiile sale in 

„Principalul este să în
țelegi omul, să-i afli pă
sul, cum s-ar zice". Iată 
primele cuvinte rostite 
de interlocutorul nostru ' 
atunci cînd i-am destăi
nuit că ne interesează 
munca lui cu oamenii.

. Se recomandă :
— Alexandru Bugesch, 

și-mi strînge mina cu 
bărbăție. Simte nevoia u- 
nei introduceri și amin
tește că este, prin voința 

" oamenilor, secretarul or
ganizației de partid de la 
cariera Cîmpu Iui Neag. 
Mai adaugă că a 
aici din 
înainte a 
pe urmă 
1976) la 
peni. Ne 
la organizația de partid 
al cărei secretar este, fi
ințează un colectiv de a-- 
gitatori. în sarcina lor 
cade munca de la om la 
om. Merită a fi subliniat 
faptul că, prin grija agi
tatorilor, cei peste 300 de 
oameni din carieră sînt 
ținuți la curent cu pre
vederile documentelor de 
partid și de stat ce apar, 
cu sarcinile ce le revin 
din acestea. Totodată, 
sînt informați în perma
nență despre’semnificația 
evenimentelor politice in-

1 ■
terne și exteriie 
despre măsurile luate în 
unitate pentru bunul 
mers a] producției.

bar, înainte de a-i da 
din nou cuvîntul lui A- 
lexandru Bugesch, se cu
vine să facem o scurtă 
paranteză pentru a nota 
cîteva constatări proprii., 
Cariera Cîmpu lui Neag 
și-a realizat sarcinile de

plan la zi la toți indica
torii și chiar i-a depă
șit. Peste tot, sau mai 
bine zis, la fiecare loc 
de muncă, te întîmpină 
hotărîrea celor ce mun
cesc aici, de a da țării 
cît mai mult cărbune.

-- Oamenii țin la dum
neavoastră, tovarășe se
cretar, au încredere. De 
ce?

— Știu eu ? a început 
Alexandru Bugesch, cu 
sfiala tinereții ce o are, 
dar are ,și experiența de 
maistru. Poate că au în
credere pentru că eu în
cerc, nu s£-i judec, ci în 
primul rînd, să-i înțeleg, 
să-i ajut.

— Cînd aveți de trans-

producție
mis o sarcină, cum pro
cedați ?

— Vedeți, aici trebuie 
să ai tact. Eu nu obiș
nuiesc să mă duc nicio
dată la om ca șef. Dim
potrivă, caut să anulez 
distanța, ceea ; ce între 
oameni — căci oameni 
sîntem, nu? — contează e- 
norm. îl întreb de sănă-. 
tate, ce-i mai face fami
lia, cum îi merge la locul 
de muncă.

— Și pe urmă ?
-r Pe urmă îi explic ce 

are de făcut. Eventual, 
cum trebuie făcut. Și nu 
mi s-a întîmplat nicioda
tă să fiu refuzat. Astfel 
omul are certitudinea — 
reală — că 
înfăptuim 
rezultatele

Gindirea 
a acționa

toți, împreună
sarcinile. Iar 
sînt firești.
și modul de 

ale tînărului 
secretar de partid Ale
xandru Bugesch,. dau cer
titudinea că, prin tot ceea 
ce face împreună cu co
muniștii acționează de 
fapt pentru traducerea 
în viață a înaltelor aspi
rații care-i caracterizează 
pe oamenii muncii de la 
cariera Cîmpu lui Neag 
— acela de a da țării 
cărbunele atît de necesar. 
Mai mult și mai bun.

Ioan Al. TATAR
J

Jiului, au 
laureat.

Este un 
tințelor dobîndite în anii de 
examen al maturității gîndirii 
nii proaspeților absolvenți. Este un exa
men necesar, un prag al testării capa
cității de gîndire, înainte ca acești ti
neri să pășească în viață, pe porțile mult, mult succes ! (M.B.).

Cronică bachică
Un „pahar" scump plă

tit. Pentru conducerea au
toturismului sub influența 
alcoolului, Vasile Silaghi 
din Petroșani a primit o 
amendă de 500 lei. în plus, 
spre a se dezbăra de nă
rav, i s-a prescris o pauză 
de două luni în conduce
rea autoturismul ui.

Vagoanele defecte 
spre ateliere, nu

fie îndrumate 
la preparațle!

sa

Inițiative care 
se materializează în 
însemnate economii

care rețin in atelier tot 
ce se poate refolosi din 
aceste utilaje. Din utila
jele casate se recuperea
ză peste 50 la sută din

'Urinare din pag 1)

în atelier. De meseriași 
buni nu ducem 
dimpotrivă, avem 
gări bine pregătiți 
sional ca Simion 
nici, Liviu Stoica .
Dione, frezorii Ladislau 

\ Toții, Marian Duda își 
cunosc și ei bine mese
ria, 
multă 
drîan 
genia 
înaltă 
Liviu

lipsă,
strun-
profe- piese și subansamble. In 
Bocă-

și Ion
primele luni ale anului 
am avut ca plan de re
alizat 832 500 lei și am 
realizat 2 330 981 lei, a- 
ducînd o economie de a- 
proape 2 milioane lei.

Recuperăm și recondi
ționăm piese de schimb 
și subansamble pentru 
transportoarele cu racle- 
te, și cu benzi de cau
ciuc, pentru pompe de 
înaltă și joasă presiune, 
precum și pentru stîlpi 
de susținere." Armăturile 
ȚII sînt recondiționate 
în subteran pentru amu 
se mai cheltui bani și 

j ’cu pierde timp cu scoaterea 
materialele necesare pen- și introducerea ior. Fie- 
tru confecționarea unor care sector are 2L . 
astfel de repere, conco- presă de îndreptat și re- 

preocupăiile condiționat armături TH. 
Rezultatele bune obținute 
de atelierul nostru 
primele luni ale' 
sînt rodul muncii 
gului colectiv din 
bine coordonat și

avem și lăcătuși cu 
experiență ca A- 
Munteanu și Eu- 
Roibu, sudori de 
calificare cum stnt 
Duriana și Alexan- 

■drU Căciulan. Pentru ca 
acești meseriași să poa
tă să-și dovedească mă
iestria am luat toate mă
surile de dotare a ate- 

' fierului cu mașini-unel- 
te adecvate și de apro- 

' vizionare operativă

cite o

mitent cu
noastre pentru asimila
rea unor astfel de repe
re.
ea
rea și 
tuturor pieselor și sub- 
ansamblelor care pot fi 
refolosite. Toate utilajele 
aprobate pentru 
sînt aduse la
unde sînt dezasamblate 
de oameni calificați și

avem în permanență 
sărcină, recupera- 

rebbndiționarea

casare 
atelier

pe 
anului 
între- 

sector. 
, îndru

mat de maiștrii Gheor- 
ghe Robicâ și Aurel Bîr- 
lea, precum și de șeful 
de sector, ing. Voicu Pri- 
cop, care se află mereu 
în mijlocul colectivului.

I ■ CLUBURI DE
CANȚA. Odată cu începe
rea vachnței, în toate șco
lile Văii Jiului au fost 
constituite cluburi de va
canță, In cadrul cărpra 
pionierii și școlarii vor 
participa la ample acțiuni 
politico-educative și

I tural-sportive.

I ■ IERI, ora 28,33 I vut loc rolstițiul de

Deci, începutul verii as
tronomice.

I cui-

a *-
vară.

„Trofeul minerului"
La mina Aninoasa, zile

le trecute s-a încheiat faza 
de masă — pe sectoare — 
a concursului profesional 
„Trofeul minerului", edi
ția 1982. Concursul este 
rezervat participării mine
rilor, ajutorilor mineri și 
vagonetarilor. După susți
nerea probelor la faza de 
masă, pe sectoare primele 
trei locuri au fost ocupate 
de următorii concurenți : 
SECTORUL I — 1. Dan
Rujoi, ajutor miner, 2. Do-

3.
llie Tismănaru, ajutor mi- 

; SECTORUL 11 — 1.

rin Fodor, vagonetar,

Iosif Moldovan, ajutor mi
ner, 2. Giieorghe Fera, mi
ner, 3. Nicolae Blag, mi
ner ; SECTORUL III — 
1. Gheorghe Peștin, miner, 
2 Dorel Jugaru, miner, 
3. Vasile Rusu, vagonetar ; 
SECTORUL IV — 1 
Apostin, miner, 2, 
Bebeștean, artificier, 
Irimia, electrician ;
TORUL V — 1. 
naru, vagonetar, 
lonescu, ajutoi 
Nicolae Preda, 
ner. Primii trei

Tot mai dese sînt cazu
rile cînd sînt introduse val 
goane defecte la Prepara
ția cărbunelui din Petrii a, 
deși în prevederile con
tractuale este stipulat să 
nu se admită asemenea si
tuații. Ca urmare, ele o- 
cupă loc pe liniile de în
cărcare, 'iar triatul și ma
nevratul lor necesită un 
consum mare de combusti
bil și muncă fără rost de
pusă de colectivul de ma
nevră. Blocarea frecventă 
a liniilor de încărcare s-a 
soldat deseori cu oprirea 
recepției cărbunelui 
tras la întreprinderile mi

ex-

ner

»

cînd 
trat 
te.

. Nelu 
Petru

3. Ion
SEC-
Beje-llie

2. Florea 
miner, 3. 

ajutor mi- 
clasați vor 

participa la faza pe între
prindere a concursului.

nîere Petri la, Lonea 
Dîlja.

Deși 
ceasta 
drept 
C.F.R.

s-a mai scris pe a 
temă, tovarășii în 
de la Complexul 
Petroșani nu au

luat măsurile ce se cuvin. 
Și nu este vorba doar de 
citeva vagoane 
începutul anului și 
prezent au intrat 
parația cărbunelui 
4 824 de vagoane 
înregistrîndu-se

- de 'a 
pînȘ în 
în Pre-
Petrila 

defecte, 
cazuri

A

încheierea anului școlar
și sărbătorirea „Zilei pionierului

(Urmare din pag. I)

Văii Jiului de tinerețe,
de vigoarea noilor gene
rații. Reușite spectacole
au fost prezentate la 
fiecare școală, dovedind 
că cele .265 de formații 
artistice cuprinzînd peste 
7000 de
un potențial artistie cu
activitate pei manentă și țean aI pionierilor și candidaților pentru Forumul 
de calitate. Național...

elevi constituie

o zi minunatăA fost 
o zi a copilăriei fericite, 
un imn închinat parti
dului fi conducătorului fătui ă și viață,

ții, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, pentru minu
natele condiții de invă- 

pentru 
său înțelept, părintele și cerul albastru al păcii in 
prietenul tinerei genera- liomânia.

Azi, 45 de copii vor reprezenta Valea Jiului la 
Forumul județean al pionierilor. In perioada 22-28 
iunie, la Costești, în milenara vatră de istorie a 
neamului, pionierii vor participa la ample acțiuni 
politico-ideologice și cultural-educative. Acțiunea se 
va încheia cu alegerea membrilor Consiliului jude-

munții Rodnei. La sosirea 
în Petroșani, Ioan Inel, 
muncitor la I. M. Petrîlă, 
a împărtășit coie'gilor -de 
echipaj impresiile, expe
riența căpătată în dome
niul activității de salvare 
în munți.

■ LA ATELIERUL TH 
PAROȘENI, colectivul 
muncitorilor de aici 8 con
struit, în afara erelor de 
program, sala de ședință,

* baia și un grup social. Tot

■ DISCOTECA. Pentru 
perioada de vară. Casa de 
cultură din Petroșani or
ganizează în fiecare marți, 
joi, «îmbăta, și duminică, 
începînd cu ora 18, „Dis
coteca vacanței", prezen
tată de Eugen Tuțu.

■ SAL V A MONT, Un
membru al echipajului 
salvamont Petroșani i a l
participat, timp des șăp- prin muncă patriotică «u- 
tămînă, la p tabără repu- amenajate șl spațiile 
bllcană d« instruire. în verzi.

■ IN ORAȘUL LUPENI cîa 1300. Nu, nu era un 
s-au dat în funcțiune noi miraj, a pipăit capota, 

apoi a zărit cheile în con
tact. A spart geamul la- 
---- 1 și astfel s-a trezit
— vorbă fie de „trezire", 
în halul în care se afla
— la volan. Din cartierul

„ma- 
spre 
mal 

In 
dar- 
fără

unități comerciale — ma
gazinul nr. 370 „Menaj"

cu ® suprafață comercială tera]
de 300: mp. Aici,, cetățenii 
orașului găsesc, în condi
ții moderne de expunere, 
de ordine și curățenie, un
bogat sortiment de artico* a Pornit îa
le de menaj. nlera Fitipaldi ,

Cîmpu iul Neag. Se
■ MIRAJ — VIRAJ. Pe întîmplă accident® și 

două cărări, Flofea Mihaî cursele de formula l, 
Petrică' «observat în mite unul om beat, 
aoapte un autoturism Da- permis... Cheorghe .Baciu,

în ?4 de ore au in
și 115 vagoane aefec-

Ce rost are ca aceste 
vagoane să fie dirijate
spre preparație, să sțrăba- 

. tă atîta drum î.n plus, iar 
apoi să staționeze împiedi- 
cînd mersul normal in 
prepararea cărbunelui dacă 
prin dirijarea lor directă 
către atelierul de reparat 
s-ar evita aceste nedorite 
„bariere"?: Avantajele ar 
fi at-ît de partea prepara- 
ției cît și a C.F.R.-ului. 
Credem că este timpul să 
se pună capăt unor ase
menea practici.

Emilian DOBQȘ, ' 
șef de schimb, 

Preparația’Petrila

Apa pe... _
apa sîmbetei

în colonia de jos a ora
șului Vulcan, pe strada 
Libertății, între clădirile 
cu nr. 22 și, respectiv, 
nr. 1!) se află o pompă de ' 
apă potabilă. De peste li 
luni această pompă curge 
într-una. De ce oare pen
tru o reparație de 1-2 ore 
s-au risipit sute, mii de 
litri de apă ? Trebuia să 
intervină o mînă de gos- ' 
podar. Cei care beneficia- . 
ză de apă ca Behone 
Muhteanu de la nr. 22, 
muncitor la secția apă a 
l.G.C.L. (?l?), avînd pom
pa lingă poarta casei, cu 
ajutorul vecinilor, puteau 
să o rejjare în timpul 11- 
t>er. Dînsul Insă se ’mul
țumește să ridice din u- 
meri cînd este întrebat 
de ce e lăsată apa să șe 
ducă pe... apa sîmbetei. 
Surioasă optică ! Dar și 

idiferența celojț de la 
l.G.C.L. nu este mai pre
jos. (C. LUCIU).

fiindcă el era proprietarul Ă 
autoturismului, nu : și-a I 
mai recunoscut „Dacia" j 
într-atîta era de „șifona- t 

/■ tă“. Morala 1 cheile uitate 
în contact tentează pe u'nii 
amatori^ de viraje (miraje) 
periculoase.

J-

I 
I

Rubrică realizată de 
C. GRAURE
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,Zilei minerului"

ti-

un
Staicu BALOI

dreptul

do- 
cu 

ana 
sti-

întîmplat 
in sport 
post au 
apropiate, 

merită

9»
Simbă tă

Vulcan s-a desffr 
tapa municipală 
minerului" lă 
participat 4 echipe, 
tiv

în
a fost ocupat

„cuminte" 
ca pilier, 
turnee și

in cinstea

ița Petroșani să redevi- s 
ă echipa anilor 1970-72, .* 

)

Jcpă-amiază, la
- ::-at e- 
a „Cupei 

volei. Au 
respec- 

K’PMi', 1. M. Dîl- 
ja, I. M. Livezeni, toate 
din Petroșani, precum și 
reprezentativa Prepnrației 
Coroești — Vulcan.

în urma rezultatelor în
registrate. primul loc 
.iasiimont
de echipa l.C. P. M.C. 
Petroșani, urmată de Pre
paratorul Coroești, (. M.

’ Dilja și I. M. Livezeni.
La reușita competiției 

un aport deosebit l-au a- 
vut arbitrul Grigore Cio- 
fu din Petroșani, precum 
și Asociația sportivă Pre
paratorul Coroești din lo
calitate.

Lupte libere

în întrecerea cadeților
De vineri p4:iă dumini

că, în moderna sală a 
.-porturilor din municipiul 
Gheorghe Glieorgl îiu-Dej, 
s-a disputat „maratonul" 
celor mai buni luptători 
cădeți (15—16 ani) . din 
țară, la cele 11 categorii 
de greutate cohfruntîn- 
du-se peste 300 de liberiști. 
Valea Jiului a fost repre
zentată la acest 
de ciliva dintre 
luptători de ia C. 
troșani și Jiul 
Gen- mai bune 
au fost realizate 
Madear (C.S.Ș.P.) 
sur Marmaliuc (Jiul), care 
au intrat in posesia me
daliilor de argint. Astfel,.- 
la 81 kg. Gelu Madear, 
elev al antrenorului Vasile 
Făgaș, și-a întrecut înain
te de limită (fără a pier
de măcar un punct !) toți 
adversarii din serie. In

.examen" 
tinerii 

S. Ș. Pe- 
Petrila. 

rezultate 
de Gelu 
și Nicu-

finală, experiența lui Ni- 
colae Șerban (C. S. Ș. Con
stanța) și-a spus însă cu- 
vintul și astfel elevul Li
ceului de matematică-fizi- 
că din Petroșani a trebuit 
să se mulțumească cu 'lau
rii de vicecampion națio
nal, La 52 kg, o perfor
manță similară a repurtat 
Nicușor Marmaliuc (Liceul 
industrial Petrila), antre
nat de C. Marmaliuc și 
loan Corbel. Cuplul antre
norilor din Petrila .a mai 
cules aprecieri laudative și 
prin Gheorghe Șuncă (75 
kg), care și-a adjudecat 
medalia de bronz. Alte lo
curi fruntașe au ocupat:

■ Grigore Mereuță (IV, la 
56 kg), Marius Văcăreanu 
și Viorel Cîrcel (V1I-VI1I, 
la 40 și, respectiv, 45 kg), 
toți de la C.S.Ș.P.

Ion VULPE

„Gong“ final în campionatul 
județean de fotbal

Cu etapa desfu.șinulă în 
prima duminică a lunii 
iunie s-a tras cortina și 
peste campionatul județean 
de fotbal ediția 1981-1982, 
la care au participat un 
număr de 12 echipe din
tre care a treia parte au 
fost formații din Valea 
Jiului. Rîndurilei de față 
nu. se. vor o analiză as 
comportării echipelor noas
tre ci doar o succintă tre
cere în revista a locurilor 
pe tare le-au ocupat in 
clasament. Cea mai meri
tuoasă formație din Vale 
a fost fără îndoială repre
zentativa minerilor din U- 
rieanl, care, în final a o- 
cupat locul patru în cla
sament. Demn de remap- '

cilt este faptul că Mtaerul 
t Ti ani a înscris cele mai 
multe goluri dintre parti
cipantele la actualul cam
pionat de fotbal al jude
țului nostru. De altfel efi
ciența atacului echipei mi
nerilor o dovedește și vic
toria cu 5—1 obținută în 
ultima etapă în fața cam
pioanei Constructorul Hu
nedoara. Dacă atacul a 
fost în... „șut" apărarea 
n-a „armat" destul de bine 
zona din fața porții, așa 
că a primit 33 de goluri. 
Dacă n-ar fi existat aces
te fisuri in apărare și li
nele scăderi de formă n-ar 
fi fost exclus 
netul Uricani

pioană și
a participa la barajul pen
tru divizia c, așa cum au 
făcut înainte vreme Mi
nerul Vulcan, Minerul Pa- 
roșeni. și Minerul Aninoa
sa, care activează în al 
treilea eșalon valoric al 
țării. Dar, încheind actua
lul campionat, Minerul 
Uricani se gîndește la vi
itoarea ediție 
tr-o pregătire 
vor asalta cu
succes primul loc în cla
sament' Celelalte trei echi
pe s-au situat în a doua 
jumătate a clasamentului. 
Parîrigul Lonea, locul 7, 
Preparatorul Petrila, locul 
9. iar echipa ceferiștilor 
din Petroșani pe penulti
mul. Dacă ar fi să apre
ciem locul după condițiile 
create și lotul din
sînt formate, echipele din 
Petrila n-au .'obținut 
zultate pe măsura posibi
lităților. Cit despre repre
zentativa ceferiștilor din 
Petroșani, meciurile bune 
au alternat cu altele slabe, 
fapt ce explică locul pe
nultim din clasament.

DC.

cînd, prin- 
temeinică, 
mai mult

UN SPORTIV
LA VÎRSTA REVENIRII

doi in campionatul 1975- 
. 76. Totodată, ani în

intre 1974 și 1981 am
o rezervă 
naționalei, 
rînd ' dese

CLASAMENT FINAL
(neomolcgat)

1. Consliuctorul Hunedoara 22. 16 1 5 48-22 33
2. Avi.ntwl Hațeg 22 14 2 6 53-25 30
3. Minerul Deva 22 14 1 7 45-36 29
4. Minerul Uricani 22 13 1 8 58-33 27
5. I. M. C. Bircea 22 12 2 8 40-20 26
6. Metalul Crișclor 22 12 1 9 39-39 25
7. Parîngul Lonea 22 țo 3 9 35-23 23
8. Mecanica Oroștie 22 8 5 9 27-34 21
9. Preparatorul Petrila 22 10 0 12 40-42 20

10. Minerul leliuc 22 6 4 12 26-48 16
11. C. F. R. Petroșani 22 4 3 15 19-44 11
12. Metalul Siineria 22 1 1 20 10-74 3

loi) există o generație tî- 
nără, talentată și ambi
țioasă : Medragoniu, Lu
ca, V. Dobre, Sușinschi, 
Dragu, Chiriac, A. Viciu, 
Ghiță și „internaționalul" 
Ștefan Constantin, care, 
împreună cu „veteranii" 
pot ridica rugbiul stu
dențesc din Valea Jiului 
pe unul dintre locurile 
de pe podium. Personal, 
aici la Petroșani, mă 
simt la virsta revenirii, 
de aceea 
un 
trenament.
cit mai mult

Șir, 
fost 

a 
fă- 
în 

străinătate. Și știți a cui 
regervă ? A prietenului, 
colegului meu de echipă 
si proaspătului Maestru 
•merit al sportului. loan 
Bucan 1 S-au 
multe cazuri 
cînd pe același 
existat valori 
Recunosc, Bucan 
din plin postul de titu
lar, este un sportiv de 
excepție.

— Perioada de la 
Știința ? _

— Bogată ; adică stu
dent, jucător de bază și 
familist. Am încercat să 
mă achit, în cel mai con
știincios mod de toate. 
Cu XV-Ie studenților din 
Petroșani am ocupat lo
cul IV în campionatul 
1978-1979 si trei locuri 
VI între 1979-82. E drept, 
lotul nostru de acum a 
pierdut pe Budică, Enciu 
Stoica, ■ Tudose, Milcă. 
Nedelcu, Ion Aurel, Me-

— Dobre Petre Doro
banții, știu că, 
tind perioada cit - 
fost accidentat, ați 
cat toate meciurile 
campionatul trecut, 
Știința Petroșani, ați 
cut partide frumoase și 
în campionatul actual.
— Sînt prezent aproa

pe în fiecare joc al echi
pei încă din anul 1978, 
an în care am devenit 
și student la Facultatea 
de mine, ingineri. De 
fapt am avut două etape 
în activitatea mea de 
sportiv : etapa de pînă 
la Știința și etapa ide la 
Știința. Dar... s-o iau de 
la început. Prima legiti
mare ca jucător a fost la 
Farul Constanța, primul 
meu meci în divizia na- szaros. Avem, în schimb, 
țională A l-am avut la 
Sibiu, cu C.S.M., cînd am 
marcat și primul eseu. 
Am eîștigat cu echipa de 
pe litoral trei titluri de 
campion național de rug- 
bi, între anii 1974-75,

excep- 
a(i 
ju- 
în 
la 

fă-

mi-am impus 
regim sever de an- 

a să pot da 
echipei 

mele și de ce nu chiar 
naționalei. Sper din tot 
sufletul ca, prin efortul 
nostru, al tuturor, Ști
ința Petroșani să redevi
nă . _ _. .
adică pretendentă la 
tiu.

re-

Interviu realizat <le 
Ioan Dan BALAN .

V 
y
1 1976-77. 1977-78 și un loc

care

un antrenor deosebit în 
persoana lui Gheorghe 
Băltăreții. Apoi, lingă 
mai „vechii" jucători (Ion 
Florentin, Dinu. Stoica 
Octav.'Garofil. Emil Dru- 
mea, Bonea, Sandu, Bă-

— Vă credeți 
sportiv realizat ?

— Ca sportiv îmi 
resc un meci mare 
naționala, acum cînd 
învățat multe de la
matul nostru coleg Mir
cea Ortelecan. Știu că
realizarea mea depinde
de rezultatele pe care le 
vom obține cu toții, echi
pa, căreia îi doresc în 
viitorul campionat nu
mai victorii și meciuri 
frumoase.

Oră de gimnastică la grădinița cu program prelungit de la Petrila.
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de 
in

o grijă deosebită 
propria pepinieră, 
ra modalitate de

NOTA

LEX ®TELEX*TELEX «TELEX®TELEX

EL MUNDIAL ‘3
Stadionul trebuie să fie 
și școală de educație

Spectatorii prezenți la 
întilnlrea echipelor, de 
juniori Minerul Aninoa
sa —- Vitrometan Mediaș 
au fost ' martorii unui 
spectacol penibil ai cărui 
protagoniști au fost, în 
principal, jucătorii for
mației gazdă care nu sînt 
la prima abatere de acest cruța în formația 
gen. Comportarea nespor- rilor acele tinere 
tivă a unor jucători nu

de rigoare. Pentru 
trebuie să fim indiferenți 
de felul cum creștem și 
pregătim schimbul 
inline în condițiile 
care se cere manifestată 

pentru 
singu- 
a re- 
senio- 

talente 
. . . . capabile sâ apere cu cin-

f face cinste componenților ste și devotament culori- 
j ei nici secției de fotbal. '  ~
ș Felul cum înțeleg să-și 
i dispute intîletatea, dar 
; maj cu seamă modul 
î de rezolvare a micilor 
i incidente apărute inevita- 
! bll ta cadrul Jocului tre- 
ș bule că constituie pentru 
I conducerea secției de 
5 .fotbal Minerul din Ani- 
| naags p serioasă analiză, 
i prilej «a car» împotriva 
i celor certați cu disclpll- 
| na să fia leate mfatirilc

sfi

le asociației. Un exemplu 
demn de urmat se pot 
consțitui Cornel Dumi- 
traș și Mill ai Șteț, care 
prin evoluțiile lor 
monstrează faptul 
și la Aninoasa se 
fotbaliști. Trebuie 
instalată • atmosferă 
propice unei pregătiri te
meinice. Stadionul poate 
șl trebuie să reprezinte 
• adevărată școală a *- 
ducațlei.

de- 
că 

nasc 
însă

MADRID 21 (Agerpres). 
■— Anglia și Brazilia,. 
practic calificate in turul 
secund, R. F. Germania 
revine, Salvador și Noua 
Zeelandă, singurele forma
ții Ieșite complet din 
cursă — acestea sînt pri
mele concluzii ale comen
tatorilor agențiilor interna
ționale de presă după o 
tăptămînă de întreceri la 
campionatul mondial de 
fotbal din Spania,

Duminică, Anglia, prac
ticând an presing teribil, a 
uzai formația Gehoelova-

clei, care a comis două e- 
mrrne greșeli de apărare 
ce au costat-o infringerea 
eu 0—2. Elevii lui Ron 
Greenwood n-au impresio
nat prin calitatea jocului, 
dar au fost redutabili prin 
ritm, prin angajamentul 
fizic exemplar, prin opor
tunitate.

După înfrîngerea în fața 
Algeriei, ’ scrie agenția 
France Pres.se, echipa R.F. 
Germania a câștigat meciul 
cu Chile datorită în special 
supervedetei sale Karl- 
Heinz Rummenigge, cara 
cu 3 goluri marcate in a- 
c.est meci, a trecut pe pri
mul loc în clasamentul 
golgeterilor, cu 4 puncte. 
Dar campionii Europei 
n-au încîntat prin evojuția 
lor numeroșii suporteri 
prezenți în Spania. în par
tida cu Chile, vest-germa- 
nii pot mulțumi portarului 
advers Marlo Cteben, ca și 
părtinitorului arbitru elve
țian Bruno Galler.

Referindu-se la derbyul 
grupei a 5-a, dintre Spa-

nia și Iugoslavia, AI I’ n 
tează : .„După umilit 
meci 
obținut 
ty indiscutabil, Spania 
egalat de data aceasta 
urma unui „cadou" 
de arbitru) danez 
Sorensen, pentru o 
șeală comisă la un 
in afara careului 
repriza sec un dă, 
spirate schimbări — au in
trat Quini și Saura •— au 
adus spaniolilor golul vic
toriei, în fața unei forma
ții a Iugoslaviei, care a 
ratat totuși mari ocazii de 
a înscrie.

DECLARAȚII DUPĂ 
MECIURILE DE DUMINICA
Jose Emilio Santamaria 

(antrenorul formației Spa
niei) : „Am meritat victoria, 
jucătorii s-ou «bătut» exem
plar, iar publicul ne-a aju
tat enorm. Dacă apărarea 
a cunoscut o serie de difi
cultăți, n-avem ce face, este 
cea mai bună . pe care o 
putem alinia. în turul doi va 
fi foarte dificil".

, „După umilitorul 
nul cu Hondurasul, 

grație unui, penal- 
a 

în 
oferit’ 
Lund- 

gre- 
inetru 

Apoi, in 
două in-

M Han Milianlci (anheno- _ 
rui Iugoslaviei) : „Chiar dacă 
am pierdut, sînt satisfăcut 
de Comportamentul jucătdii- 

• lor. Doar în finalul meciului, 
ei s-au . pierdut cu firea și 
n-au mai putut egala. Felicit 
echipa Spaniei, și refuz să 
fac orice comentariu în pri
vința- qrbitrajuW”.

Jupp Derwall J (selecțione
rul R. F, Germania) : „Victo
ria aceasta nu constituie de. 
cit un prim pas în drumul 
spre calificare. Apreciez în 
special spiritul de sacrificiu 
al lui Rummenigge și 
Stielike, care, fiind acciden- 
toți, au jucat totuși 90 de 
minute în acest meci capi
tal pentru noi",

Ron Greenwood (Anglia) : 
„Portarul cehoslovac ne-o a- 
jutat mult la' primul gol, 
e-adevârat. Pe de oltă par
te,. cînd . ne-am calificat ia 
acest campionat mondial, se 
spunea că intrăm pe ușa din 
spate. Sintem acum pe cale 
dc a urca pe scara care 
conduce in vidul iercu-lvei*.

Pres.se
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Schimb de mesaje de prietenie între președintele
României și președintele Republicii Arabe Siriene

Acțiuni in favoarea păcii și securității
internaționale, pentru dezarmare

DAMASC 21 (Agerpres). 
— La Damasc a avut loc 
un schimb de mesaje 'de 
prietenie între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte- 
lele Republicii Socialiste 
România, și Hafez Al As
sad, secretarul general al 
Partidului Baas Arab So
cialist. . președintele Repu
blicii Arabe Siriene.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
tovarășului Vasile Pungan, 
trimis special al președin
telui Republicii Socialiste 
România, de către Hafez 
Al Assad.

Cu această ocazie, s-a 
procedat la un schimb 
larg de vederi in proble

„Remania - țara turismului, țara prietenilor“

me ale relațiilor dintre 
cele două țări si popoare, 
precum și asupra unor as
pecte importante ale vie
ții internaționale, în ge
neral, ale situației din O- 
rientul Mijlociu, războiu
lui irakiano-iranian și a e- 
venimentelor din Liban, 
în special. S-a subliniat ne
cesitatea cdțtinuării efor-' 
tușilor pentru rezolvarea 
pe cale politică a conflic
telor din zona Orientului 
Mijlociu,

Președintele Hafez Al 
Assad a acordat o înaltă 
apreciere eforturilor Româ
niei socialiste,-ale președin
telui Nicolae COaușescu 
personal, in vederea ajun
gerii Ia. o pace justă și 
durabilă în Orientul Mij

lociu, bazată pe retrage
rea Israelului din terito
riile arabe ocupate, pe re
tragerea necondiționată a 
trupelor israeliene de pe 
teritoriul Libanului și a- 
sigurarea integrității, inde
pendenței și suveranități 
acestei țări, pe rezolvarea 
problemei palestiniene — 
esență conflictului din 
zonă — în conformitate cu 
drepturile legitime și na
ționale ale poporului pa- 

“lestinian, inclusiv dreptul 
la autodeterminare și la 
crearea unui stat propriu 
independent, pe respecta
rea independenței, suvera
nității și integrității teri
toriale a tuturor statelor 
regiunii.

LONDRA 21 (Agerpres).
— In localitatea Glaston
bury a avut loc un „Festi
val al păcii" desfășurat 
din inițiativa organizației 
„Mișcarea pentru dezarma
rea nucleară", relatează a- 
gențiile de presă. Vorbito
rii la reuniune, la care 
au participat aproxinfetiv 
30 000 de persoane, au ce
rut adoptarea unor măsuri 
de' dezarmare, îndeosebi 
nucleară. Ei s-au referit 
la faptul că stocarea de 
noi arme constituie nu nu
mai o mare povară pentru 
economia țării, ci. și un 
pericol pentru pacea și 
securitatea pe întreaga 
planetă. ;

• -4*
HELSINKI 21 (Agerpres).

— Partidul de Centru din 
Finlanda se pronunță pen
tru oprirea cursei înarmă
rilor și crearea unei zone 
denuciearizate în nordul 
Europei, se arată într-o- 
rezoluție adoptată la înche
ierea unui congres de trei 
zile al partidului, desfășu- 

rat la Rovaniemi. Rezolu
ția subliniază că o sarcină 
centrală a politicii externe 
finlandeze rămîne și pe 
viitor depunerea de efor
turi pentru realizarea unei 
zone denuciearizate în Eu
ropa de nord, pe bază de 
tratat.

OSLO 21 (Agerpres), — 
Consiliului regional al regi
unii norvegiene Buskerud 
a adresat Stortingului — 
parlamentul țării — apelul 
de a adopta o decizie prin 
care să se interzică' folo
sirea armei , nucleare pe 
pămîntul Norvegiei. în
tr-o rezoluție adoptată în 
cadrul unei ședințe a con
siliului, guvernul este che
mat Să militeze activ pen
tru crearea unei zone de
nuciearizate în nordul Eu
ropei.

Cereri similare au fost 
adresate pînă în prezent 
parlamentului și guvernu
lui de către un număr de 
cinci consilii regionale,

precum și de numeroase 
consilii comunale și oră
șenești. _ •••.' -

★
BONN 21 (Agerpres). — 

Mai multe mii de persoa
ne au participat, dumini
că, în orașul vest-german 
Bad Hersfeld, la o demon
strație de protest împotri
va organizării, în locali
tate, a unei întîlniri a ve
teranilor diviziei de tan
curi „SS-Leibstandarțe A- 
dolf Hitler", precum și a 
neonaziștilor din Partidul 
Național Democrat,

Demonstrația a avut loc 
la chemarea unui comitet s 
de inițiativă din compo
nența căruia au făcut par
te reprezentanții a peste 
30 de organizații politice, 
obștești, sindicale, de ti
neret, între care și Parti
dul _ Comunist German. 
Participanții purtau pan
carte' cu inscripții ca 
„Fascismul nu trebuie să 
se repete". „Să fie inter
zise întrunirile vechilor și 
noilor naziști !“.

MOSCOVA 21 — Trimi
sul Agerpres. 1, Dumitraș- 
cu, transmit" : în cadrul 
colaborării dintre organi
zațiile de turism din 
România și Uniunea Sovi
etică, în orașul Frunze, ca

Conferința națională a Partidului
Comunist

PARIS 21 (Agerpres). ?— 
In orașul Arcueil, de lin
gă Paris, a avut loc con
ferința națională a Parti
dului Comunist Francez, 
consacrată pregătirilor pen- 
tru alegerile municipale 
din luna martie a anului 
viitor, ' . șic, ■

La încheierea conferinței, 
Madeleine Vincent, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.F., a făcut cu
noscut că participants s-au 
pronunțat pentru ca parti- 

t

Situația din Orientul Mijlociu
începerea retragerii forțelor irakiene 

de pe teritoriile ocupate în Iran
BAGDAD 21 (Agerpres). continua să coopereze cu 

— Președintele Saddam Organismele de . mediere 
Hussein a anunțat dumi- pentru a se ajunge la o 
nică, într-o cuvîntare ra- reglementare justă șL ono- 
diotelevizată, începerea re- rabilă, cerută de Irak din 
tragerii, în limitele grani
țelor naționale, a forțelor
irakiene de pe teritoriile 
ocupate în Iran, operațiu
ne ce se va încheia în 
decurs de zece zile — in
formează agenția irakiană 
de presă INA. El a arătat 
că această hotărîre a Con
siliului Comandamentului 
Revoluției este în confor
mitate cu decizia din 10 
iunie, cînd Irakul a pro
pus încetarea fotrului și 
retragerea trupelor sale 
din orașele și teritoriile 
iraniene, în cadrul frontie
relor internaționale.

„Irakul — a spus pre
ședintele Hussein — va

Consultări în legătură cu situația din Liban
BEIRUT 21 (Agerpres), 

—• Președintele Libanului, 
Elias Sarkis,' l-a primit, 

pitala R. S. S. Kirghize, 
s-a deschis expoziția 
„România — țara turismu
lui, țara prietenilor". Cu 
acest prilej, a fost orga
nizată o _■ conferință de 
presă, în cadrul căr.eia au

Francez
dele de stingă să acțione
ze în front unic, încă de 
la primul tur de scrutin. 
Partidele care participă la 
guvern — a spus ea — 
trebuie să acționeze și la 
alegeri pe baza unui acord 
politic . între ele. Conferin
ța națională — a adăugat 
ea — a însărcinat Comite
tul Central al P.C.F. să 
realizeze un acord asupra 
tacticii de acțiune comună 
cu toate forțele de stînga 
în vederea alegerilor.

primele zile - ale războiu
lui.

Președintele irakian — 
menționează agenția INA 
— consideră că această de
cizie va contribui enorm 
la dezvoltarea relațiilor cu 
poporul iranian, la stabili
rea în x viitor a relațiilor 
obișnuite cu Iranul și cu 
popoarele arabe.

Explicînd motivele aces
tei decizii — relevă agen
ția INA — președintele 
Saddam Husse'in a subli
niat situația dificilă în 
care se găsește lumea a- 

4abă, . ca urmare a inva
dării Libanului de către 
trupele israeliene.

luni, pe trimisul special al 
SUA, în Orientul Mijlociu, 
Philip Habib. Această în

fost prezentate valorile tu
ristice din țara noastră, 
precum și dezvoltarea 
schimbului de turiști în
tre cele două țări, ă legă
turilor de prietenie româ- 
no-sovietice.

0 nouă majorare 
a prețurilor 

la benzină, în Turcia
ANKARA 2.1 (Agerpres), 

— La Ankara s-a anunțat 
oficial o nouă majorare a 
prețurilor la 'benzină cu 
zece la sută, relatează a- 
gențiile de presă, citind 
o declarație a guvernului 
turc. Potrivit statisticilor, 
Turcia importă aproape 

. trei sferturi din produsele 
petroliere de care are ne
voie, iar cheltuielile pen
tru cumpărarea de produse 
petroliere reprezintă a- 
proape jumătate din veni
turile valutare ale țării.

trevedere, la care au par
ticipat primul ministru li
banez, Shafic Al-Wazzan 
și vicepremierul și minis
trul afacerilor externe. 
Fuad Boutros, face parte 
din cadrul consultărilor 
care au loc în prezent în 
legătură cu Situația din

Informații referitoare la prizonierii 
palestinieni și libanezi

GENEVA 21 (Agerpres). 
— Observatorul Organiza
ției pentru Eliberarea Pa
lestinei la sediul ONU din 
Geneva, Daoud Barakat, a 
acuzat Israelul că supune 
la torturi pe prizonierii 
palestinieni și libanezi 
prinși în cursul agresiunii 
în Liban, informează agen
ția France Presse.

Barakat a afirmat că 
prizonierii sînt transferați 
de forțele israeliene îtf. ta-

W0 milioane de dolari 
pentru salvarea Statuii 
Libertății din New York

: NEW YORK 21 (Ager
pres). — Statuia Libertății 
din New York se degra- 

’deăză continuu, fiind ne
cesară suina de 100 mili
oane de dolari pentru sal
varea sa — transmite a- 
genția Reuter. Sfătuia, ve
che de aproape 100 de 
ani, a început să-și simtă 
vîrștă: experții afirmă că 
învelișul său din cupru a 
oxidat, iar infrastructura 
din oțel a ruginit intr-ase
menea măsură, îneît se 
impune luarea de măsuri 
imediate. ■

O comisie guvernamen
tală, condusă de președin
tele corporației auto 
„Chrysler",. Lee Iacocca, a 
inițiat o colectă de fonduri 
pentru renovarea , statuii 
din Golful New York, dă
ruită Statelor Unite de că
tre Franța, în 1886.

Liban, menționează agenția 
MEN.

Ea intervine, notează a- 
genția France Presse, a 
două zi după prima reuni
une a Comitetului de Sal
vare Națională însărcinat 
eu definirea modalităților 
de desfășurare a armatei 
libaneze în Beirut.

bara de la Beer t Yakov, 
din apropiere de Tel Aviv, 
pentru a fi supuși la inte
rogatorii înainte de «a fi, 
în marea lor majoritate, 
lichidați fizic, precizează 
agenția. El a amintit că 
Comitetul Internațional al 
Crucii Roșii nu a putut 
încă obține informații re
feritoare la acești prizo
nieri, nici dreptul de a-i 
vizita.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Cei șapte fan
tastici; Unirea’; Fata cu 
scoica.

PETRI LA: Saltimban
cii.

LONEA: Zăpada albă 
a Rusiei.

AN1NOASA : Hangar 
18.

VULCAN — Luceafă
rul : Signum laudis. '

LUPENI — Cultural : 
Legenda lui Ciun Hian;. 
Muncitoresc: Nici mă- 
car n-ați visat.

URICANI : Organiza
ția fantomă.

TV .

11,00 Telex.
11,05 Profesiunile cin

cinalului.
11,35 Pentru curtea și 

grădina dv.

Mica publicitate
■ ■ ; • -.... . . 1<

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Al- 
dea loan, eliberată de Ins
titutul de mine. O declar 
nulă. (769)

PIERDUT legitimația- de 
bibliotecă pe numele Gu- 
țoi Gheorghe, eliberată 
de Institutul de mine. O 
declar nulă. (771)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Csillec 
Karol, eliberată de Prepa- 
rația Lupeni. ’ O declar 
nulă. (772)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Să- 
vulescu Gheorghe, elibera

ANUNȚ DE FAMILIE

Ana, soție, Felicia,- fiică, și Petrică, ginere, anun
ță cu durere împlinirea unui an de ia dispariția 
fulgerătoare din viață a celui care a fost un bun 
soț, tată, socru și bunic

t'c RAȚIU DUMITRU
îi vom păstra veșnică amintire. (770)

.11.45 Teatru în serial: 
„Jocul ielelor". 
Partea I.

12,35 Matineu de vacan
ță.

16,00 Telex.
16,03 Un vast program 

de activitate poll
's- tico-ideologică.

16.30 Să fie pace pe pă- 
mint — eîntece 

■patriotice și revo
luționare.

16.45 Clubul tineretului,
17.30 Civica.
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal * Ac

tualitatea econo
mică.

20,25 Un vast program 
de activitate poliV 
tico-ideologică. *

20.45 Teatru TV ; „Dra
gul meu anonim". 
Premieră pe țară.

22,05 Telejurnal,
.22,15 Anotimpul soare

lui —• muzică u- 
șbară românească.

tă de Institutul de .mine 
Petroșani. O declar nulă.

(774)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Tră-i- 
staru Ionel, eliberată de 
I. U. M. Petroșani. O de
clar nulă. (776)

PIERDUT set chei, Da- ' 
cia 1300, seria P 757350. 
Adresați . Spitalul orășe
nesc Vulcan, serviciul ur
gență. Găsitorului recom
pensă. , . (777)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Bucșa 
Iosif, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă.. (778)

Și ADMiNiSIRAJiA i Petroșani, jtr. Nico>a« dă.cescu - t wetoone 4 16 62 Isecaetoriat), «14 63, <24 64 (lecții). ÎIPARUL j ripogtafio Peliojoni, stt. N. Baie eseu - 2,


