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ăl educației p ice și culturii socialiste și se-

Ieri, la Petroșani, a avut loc

al fi
Suru

5 ani
Sta-sa-și 

se și 
cite 

ușile 
pen-

— Nu există loc • de 
muncă fără greutăți. Dar, 
dacă stai să le privești 
cu mîinile in sin, se mai 
intimplă și necazuri. Noi,

in-
pacea

pla
La sectorul

Na-
, de- 

in- 
ad-

Con-

socialiste, la sec-

țini — Vasile Crică, Ni
colae Popescu și 
cîțiva. Constantin 
și Anghel au cite 
in brigadă, lancu

4 PAG; — 50 BANI

„Bărbați care onorează titlul de miner44

Brigada condusă de minerul Ion Suceveanu de la sectorul XI pregătiri 
al minei Aninoasa sp remarcă prin viteze sporite de avansare si lucrări de 

calitate. Fote: Șt. NEMECSEK

Plenara 
al. P.C.R. 
și din cu* 
de-al II-lea

Constantin Găman, Vir
gil Ozum, Nicolae Po
pescu, acum urmează Te
tea.

Brigada lui Alecsa a

CIT MAI MULT CĂRBUNE I

în lumina îndem nurilor tovarășului

Nicolae Ceaușesc Congresul al 11-lea

In abatajele mecanizate trebuie să se
realizeze productivități sporite!

Vorbind de munca rod
nică, de abnegația și dă
ruirea muncitorească ce 
trebuie să caracterizeze 
pe fiecare om al muncii, 
pe tinerii patriei, tovară
șul NICOLAE
CEAUȘESCU, secretar 
general al . partidului, 

spunea la congresul al 
II-lea al educației poli
tice și culturii socialiste: 
„Și muncitorul din mină, 
și brigadierii de la Cana
lul Dunărea — Marea 
Neagră, ca și muncitorii, 
de pretutindeni fac un 
act dS' înaltă ewMnră-fir»»— 
fesională — tehnică, rea- 
liztnd minunatele cons
trucții ale socialismului, 
punînd în ele priceperea, 
gîndurile. entuziasmul.

dăruirea pentru patrie, 
pentru socialism**.

Aceste aprecieri și cu
vinte de îndemn spre o 
activitate mereu mai 
rodnică nu se potrivesc 
nicicui mai bine decit 
minerilor-tehnicieni care 
lucrează în abatajele me
canizate ale Văii Jiului. 
Prin grija partidului, a 
politicii de dezvoltare și 
modernizare accelerată 
a mineritului carboni
fer, prin care se \:reează 
o puternică bază energe
tică necesară dezvoltă- 
-ri+"1rrtreglt e«onomrt''i!in5- 
mânești, la ora actuală. 
Combinatul minier din 
Valea Jiului dispune de 
fonduri fixe în valoare 
de 13 miliarde lei,

98
58

care, 55 la' sută au fost 
puse în funcțiune în ul
timii 5—6 ani. In această 
perioadă, minele din Va
lea Jiului au fost dotate 
cu 53 complexe de sus
ținere mecanizată, 
combine de abataj,
corr.tine de înaintare și 
numeroase alte mașini, 
utilaje și instalații mi
niere. care ocupă o pon
dere importantă în fon
durile fixe totale, cu e- 
videnta intenție de a a- 
sigura în ritm intens 
creșterea producției 
cărEune, sporirea 
ductivității muncii, 
ducerea efortului 
al muncitorilor.

fizic

'Conți 'iua'» fn pag o 2-a

PROLETARI BIN VOATE TARI AR,. UNITÎ-VA) semn de recunoaștere și prețuire
pentru serviciile aduse omenirii și 

securității internaționale, cauzei păcii

i-a fost conferită înalta distincție 
al anului

Tovarășului Nicolae”’ 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
i-a fost înmînată, miercuri, 
30 iunie, în cadrul unei so
lemnități care a avut loc 
în stațiunea Neptun, înal
tă distincție „Om al anu
lui 1981“.

Prestigioasa distincție a 
fost conferită de un juriu 
al Adunării pentru Inte
grare Națională din India 
(NIA) — organizație 
ternațională pentru . 
mondială —, pentru Servi
ciile aduse omenirii și se
curității internaționale, 
pentru faptul de a fi creat 
un puternic curent în rîn- 
dul conducătorilor lumii 
spre a da importanța cu
venită p$cii și a salva u- 
manitatea de dezastrul

unei catastrofe nucleare.
La solemnitate au parti

cipat tovarăși din conduce
rea de partid și de stat.

Erau prezenți membrii 
delegației Adunării pen
tru Integrare _ Națională 
din India, sosiți în Româ
nia pentru a înmînă înal
ta distincție.

Pentru a omagia perso
nalitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a re
leva semnificația înaltei 
distincții conferite, au luat 
cuvîntul Ramchandra Bha
radwaj, deputat în parla
mentul indian, membru al 
Partidului Congresului 
țional (T), Tariq Shah, 
putat în parlamentul 
dian, secretar general 
junct al Partidului < 
greșului Național (I), și, 
prof. Raj Baldev, președin
tele Adunării pentru Inte
grare Națională din India.

w*
In continuare prof. Raj 

Baidcv a înaintat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu Pla
cheta de argint reprezen- 
tînd însemnul înaltei dis
tincții „Om al anului 1981‘‘, 
precum și o statuetă sim
bolică;/ • ■■■■ .?:i ■.'■

în cadrul solemnității 
a luat cuvin tul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, alocu
țiunea fiind urmărită cu 
deosebit interes și satisfac
ție.

Membrii delegației A- 
dunării pentru Integrare 
Națională din India, toți 
cei prezenți la solemnitate 
au felicitat cu căldură pe 
tovarășul Nico 1 a e 
Ceaușescu pentru înalta 
distincție conferită.

Tovarășul N. i c o 1 a e 
Ceaușescu s-a întreținut 
apoi, într-o atmosferă de 
caldă cordialitate, cu mem
brii delegației indiene.

în plus 
de 

pianul 
semestrial
După sectorul I

I.M. Vulcan, care 
Jraportat cu cîteva 
.in urmă depășirea 
’sarcinilor de plan pe 
primul semestru la 

iproducția de cărbune, 
’iată că acum, cu două 

zile înainte de sfîrșitul 
’’J semestru lui, un nou 

sector — sectorul II, a- 
nunță depășirea 
oului.
s-a înregistrat deja o 
depășire de 15 713 tone 
de cărbune, iar la sec
torul II 663 de tone. A- 
ceste frumoase succe
se obținute în .întrece- 

11 rea socialistă au fost 
realizate în principal 
prin buna aprovizionare 
a brigăzilor cu mate
riale, fapt care a asi
gurai depășirea produc- 

*Vivității pe post in ear
phone. în fruntea intre- 
■icerii
^Jtorul 1 se situează mi- 

—•-* ■’
;use 

țcu

• C'

din brigăzile con- 
de Mihai Dudes- 

Și 
la sec- 
brigăzi- 

Florea 
Tamaș.

, Mihai Neștian
Ștefan Gal, iar 

-arul 11 cei din 
conduse de 

Relrișor și loan

I se zice Moșu' și e 
mîndru de porecla lui, e 
un tip sfătos — remarcă 
inginerul llarie Bora de 
la sectorul I, știe 
atragă oamenii, dar 
zbate pentru ei, de 
ori n-a bătut la 
consiliului popular 
tru apartamente sau bu
telii. Constantin l Alecsa 
(ii place grafia care îi 
dezvăluie locul de baști
nă, știți Alecsandri...) arc 
doar 41 de ani.; de 22 de 
ani a fost investit cu 
funcția de șef de briga
dă la mina Petrila. aici 
a prins să lopăteze căr
bunele încă din ăniil 
1955. E Un gospodar 
scump cu vorbele despre 
sine. Despre ortaci ar 
vorbi o viață, fiindcă via
ța lui este legată, pentru 
totdeauna, de minerit.

TRANSMISIE 
DIRECTA LA 

POSTURILE DE RADIO 
TELEVIZIUNE

prilejul vizitei de 
în județul Boto- 

a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republic 
cii Socialiste România, 

în
o 

pe

lucru 
șani,

astăzi va avea loc 
municipiul Botoșani 
adunare populară 
care posturile de radio 
și televiziune o vor 
transmite direct in ju
rul ore^ 17,00.

Sărbătorirea
„Zilei învățătorului"

Intr-o atmosferă sârbă- . cii, pentru ridicarea Româ- 
„torească, ieri dimineață, la niei pe noi trepte de civi- 

Casa de cultură din Pe
troșani, a avut loc aduna* 
rea festivă dedicată „7.1Iei

. învățătorului", - .
La" adunarea festivă a 

participat tovarășul Radu 
Bălan, prim-secretar ai 
Comitetului județean Hu
nedoara al P.C.R. Au fost 
prezenți membri ai secre
tariatului comitetului mu
nicipal de partid, cadre 
didactice din întreaga Va
le a Jiului, , reprezentanți 
ai comitetelor cetățenești 
de părinți, cadre cu munci 
de răspundere în acest 
domeniu.

Adunarea a fost deschi
să prin intonarea Imnului 
de stat al Republicii So
cialiste România. A fost 
prezentat, apoi, în spiritul 
exigențelor reieșite din Ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la 
lărgită a C.C. 
din 1—2 iunie 
vîntarea la cel 
Congres al educației poli
tice și culturii socialiste, 
un amplu bilanț al reali
zărilor, împlinirilor mun
cii depuse de slujitorii 
școlii în procesul instruc- 
tiv-educativ, în activitatea 
plină de responsabilitate 
pentru educarea tinerei 
generații în spiritul mun-

lizație și progres. A ur
mat ceremonialul pionie
resc, încărcat de esvoț’ie 

. și patriotism^,- Iff sunet de 
..tr.Qmp.țte, pionieri! Văii 

Jiului au adus un omagiu 
fierbinte celor care, de la 
catedră, le împărtășesc 
tainele cunoașterii. în nu
mele lor, a vorbit pioniera 
Camelia Chirculescu. ( 

Au fost adresate, 
apoi, saluturile Comite* > 
lui județean de partid- .și 
Ministerului Învățămîn- 
tului. Luind cuvîntul, e- 
ducațoarea Amalia Bog
dan, învățătoarea Mariana 
Florea, prof. Elza Văduva, 
prof. univ. dr. ing. Nicolae 
Lețu, si-au manifestat sa
tisfacția că, prin munca 
responsabilă a tuturor ca
drelor didactice, șeoala 

nouă
drelor didactice, 
românească urcă o ____
treaptă de afirmare, anga- 
jîndu-se, în numele colec
tivelor pe care le repre
zintă, să facă, totul pentru 
formarea 
constructor 
socialiste.

omului nou,- 
al societății;

în cadrul adunării., fes
tive s-a sărbătorit ieșirea 
la pensie a unui număr de

Mircea BUJORESCU J

(Continuare in pag. a 2-aJf '

In subteran înveți 
să respecți omul și munca lui

mai cuplăm schimburi
le, unii termină răpirea, 
alții perforează, alții 
aprovizionează. Fiecare 
știe ce are de făcut, cît 
trebuie să dea societății 
ea să fie mulțumit că 
șt-a tăcut datoria. Șl așa 
sintem not. mereu „ne- 
mulțumiți" de noi. Dintre ' casă, am fost tot așa cu 
cei vechi au pu- Anghel, cu Petru [sare.

mate doar cinci luni, Va- 
lerică Tetea — trei luni, 
Vasile Asofronei e tot 
nou. Aurel Munteanu îm
plinește anul, tn brigadă 
te rindutești ca-ntr-o fa
milie. Pentru Petru Pa
nă, gorjan, venit de trei 
luni, am umblat după

scos la lumină pină in 
iunie un plus de 2898 to
ne de cărbune, s-au mai 
adăugat 1000 și plusul va 
crește, dacă avem in ve
dere depășirea produc
tivității zilnice cu 2,1 
tone pe post. „Rinduialg" 
e bună, sfaturile „Moșu
lui" sini deci ascultate. 
Ride in barbă forhaierul

cînd i se pomenește de 
feciorii tai cei mart. 
Constantin, bacalaureat 
cu zece pe linie, absolvi
se la Geoagiu profilul ve
terinar al Liceului agro
industrial, apoi a plecat 
să-și satisfacă stagiul mi
litar, Florin i-a urmat 
pilda, tot veterinar vo
ia să se facă, după ba
calaureat, de la o vorbă 
la alta cu tatăl și-a ma
nifestat curiozitatea să 
vadă mina, l-a plăcut
și-a rămas. Acum e in
armată. După lăsarea la 
val > ă. nu se știe cum
s-a potrivit, ride iar
Moșu’, a vrut și Constan- 
■hi să vadă mina. A ră
mas și el, de-acum e pe 
a treia tună-

Ion VULPE

(Continuare în pag. a S a)
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Steagul rasO

la

Optică sănătoasă la Autobaza Petroșani a C.M.V
de

obținut 
succese 

Muneito- 
îndelun- 
temeini-

Interes deosebit față de lucrările expuse la standul de carte su> 
că de la biblioteca Casei de cultură din Petroșani.

Foto: Șt. NEM

ta mina Vulcan, în rea
lizările fizice și calitative 
obținute de la începutul 
anului se regăsesc și preo
cupările grupelor, sindi
cale, care, Sub conduce
rea organizațiilor de par
tid, au acționat cu 
mai multă - insistență pen
tru intensificarea între
cerii socialiste. Acțiunile 
organelor șl organizați
ilor de sindicat, au fost in 
întregime subordonate ce
rinței trasate de conduce
rea partidului, de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
pentru creșterea produc
ției de cărbune, în vede
rea întăririi bazei de ma
terii prime și energetice a 
țării.

Mina Vulcan are fru
moase tradiții muncito
rești în domeniul întrece
rii socialiste. Nu au tre
cut prea mulți ani 
cînd colectivul nostru s-a 
afirmat ca fruntaș pe ra
mură și ia nivelul econo
miei naționale, primind 
drept răsplată cele mai 
frumoase distincții pen
tru rezultatele obținute în 
întrecere. Este vorba des
pre anii 1974 și 1975, pe
rioadă care stîrnește și as
tăzi sentimente de mîn- 
drie tuturor muncitorilor, 
inginerilor și tehnicieni
lor care au muncit în a- 
cea vreme, la mina noas
tră. Succesele de atonei 
au r. fot* 

a raportat îndeplinirea e- 
xemplară a indicatorilor 
de plan și depășirea an-

Sărbătorirea 
„Zilei 

învățătorului"
fUrrtiar* din pa$

14 cadre didactice. Pentru 
toți participanții a fost un 
moment încărcat de emo
ție. In numele proaspeți
lor pensionari, a vorbit 
învățătoarea Maria Marta. 
Au fost înmînate diplome 
de cadru didactic eviden
țiat, pentru rezultate deo
sebite.

pin partea Consiliului 
județean al Organizației 
pionierilor s-au conferit 
insigne și Diplome de o- 
noare pentru rezultate 
foarte bune in munca de 
organizație,

în încheierea . adunării 
festive, participanții au 
adoptat într-o atmosferă 
entuziastă, textul unei 
telegrame adresate comi
tetului Central al partidu
lui, tovarășului N1COLAE 
CEAUȘESCU. „Ne facem 
o datorie de onoare ex- 
primînd și cu acest prilej 
aleasa noastră stimă și’ re
cunoștință pentru tot ce
ea ce Dumneavoastră ați 
gîndit și creat pentru ca 
fiii minerilor să-și poată 
însuși cele mai noi cunoș
tințe științifice și tehnice, 
să-și formeze deprinderi
le exercitării unor profe
sii utile societății și să-și 
dezvolte pasiunea pentru 
munca producătoare de 
valori materiale și spiri
tuale".

După adunarea festivă 
a fost prezentat un fru
mos program artistic.

gajamentelor asumate 
început de an,

* Nucleul de bază al co
lectivului care a 
atunci asemenea 
există și astăzi.
rilor cu vechime 
gată, cu practică 
că în procesul tehnologic 
din subteran, li s-au i. 
dăugat cadre tinere, dor
nice să se afirme Ei acti
vitatea de extracție. Con
ducătorii locui’iior.de mun- 
că, începînd de la șefii de 
schimb și de brigadă, 
maiștri, cadrele- de ingi
neri constituie o reală for
ță tehnică și organizatori
că, însumînd atît „vete-

Pe agenda de lucru 
a sindicatelor

rani“ ai întreprinderii eît 
și tineri plini de elan, re
ceptivi la cerința actuală 
de progres. în aceste con
diții, preocupările pentru 
intensificarea întrecerii 
găsesc un teren prielnic 
și, ehiar dacă nu vizăm 
titlul suprem, dorini să ne 
situăm din nou printre 
colectivele care contribu
ie din plin la efortul con
sacrat întăririi economice a 
țării.

Resursele noastre sînt - 
mari, mai ales în ee pri
vește întărirea ordinii 
disciplinei, mal. buna 
«anizare a muncii

ontul de lucru. In cadrul 
nor brigăzi, cum sînt ce- 

conduse de Mihai Neș- 
. >n. Mihai Dudescu, 
îeorghe Sava, Florea Pe-
;or, Ilie Bogheanu, An

in Cucuta, Traian Bor- 
, Virgil Stan — aceștia , 

fiind doar cîțiva dintre .’ noastre socialiste.

Și 
or
ia

fruntașii întreprinderii — 
se'muncește pu o exem
plară răspundere

(Urmare din pag 1)

La Lupeni și 
Paroșeni, Uricani și ,-Ani- 
noăsa, în unele abataje în 
care au funcționat com
plexe mecanizate de sus
ținere și combine s-au ob
ținut, în primul semestru 
al anului, randamente î- 
nalte, de peste 10 tone pe 
post. La Uricani, în pe
rioada de funcționare a 
„marelui complex", randa
mentele s-au apropiat de 
20 tone/post. Dar, în ace
eași măsură, alte abataje 
în care trebuiau să func
ționeze utilaje de . mecani
zare complexă au rămas 
doar ca rezerve potenția
le de creștere a producției, 
deoarece pe ansamblul 
Văii Jiului au fost menți
nute în funcțiune doar 26 
de complexe mecanizate și 
mai puțin de jumătate din 

. combinele de abataj. La 
Livezehi — mina cu cele 
mai mari restanțe la pro
ducția fizică de cărbune 
de la începutul anului —, 
la Lonea și chiar la mine
le Paroșeni și Lupeni, pu
nerea în funcțiune a unor

• NOI ' AMENAJĂRI 
ILA STRAJA. La cabana 

„Straja" din masivul cu 
același nume sînt începute 
noi amenajări. Se prevede 
printre altele, dezvolta
rea capacității de cazare 
prin extinderea cabanei 

| și construirea de noi ins- 
talații de teleschi, pentru 

| a pune astfel la dispoziția 
l minerilor din Lupeni șl a

amatorilor de turism și 
• schi, posibilități sporite 

, ;de â-și petrece timpul Ii- 
ber în mod plăcut, în at
mosfera ozonată a munți
lor.
• PRIMELE ROADE, 

în incinta sediului coloa
nei din Vulcan a 
I.U.G.T.C., printre alte a- 
menajări făcute în acest 
ân, cîțiva inimoși oameni 
au săpat șl cultivat stra
turi cu legume. în aceste 
zile ei beneficiază de pri
mele roade ale hărniciei. 
La mîncarea servită în

i

șl profesională, folosind e- 
ficient capacitățile de pro
ducție.- Un rezultat con
cludent al eforturilor pen
tru deplina utilizare a 
capacităților de producție 
și a forțelor fiecărei bri
găzi îl constituie plusul ob- 
țlnut de întreprindere, de 

a- fa începutul anului, care
după 5 luni a totalizat 
peste 11000 tone de căr
bune. Avem în vedere, în 
cadrul grupelor sindicale, 
să desfășurăm o activitate 
și mai rodnică, pentru 

. creșterea prestigiului în
treprinderii noastre, pen
tru sporirea cîștigului 
mediu .și îmbunătățirea 
nivelului de trai al mine
rilor. în acest context, 
practica ne-a învățat să 
acordăm atenție factori
lor de influență de care 
depind în mare măsură 
realizările sporite la pro
ducția fizică; primul fac
tor îl constituie omogeni
tatea brigăzii și capacita
tea ei profesională, iar al 
doilea calitățile conducă
torului de brigadă și de 
schimb, precum și ide or
ganizatorului de grupă sin
dicală, ea animatori 
trecerii socialiste.

In general, cei 
mulți organizatori 
grupă sindicală se 
cupă de atribuțiile ce 
revin în domeniul întrece
rii. Prin comitetele de 
sindicat pe sectoare vom 
activiza un mal mare nu
măr de factori cu atribu
ții educative și de mobili
zare a schimburilor, astfel 
îneît să obținem realizări 
pe măsura posibilităților 
ee ne sînt create; la nive
lul cerințelor economiei 
naționale, pentru progre
sul continuu al societății

al în-

mai 
de 

preo- 
le

nie DIACON U, 
președintele comitetului 

politică de sindicat al I.M. Vulcan

abataje cu capacități și 
productivități înalte, pro
gramate să funcționeze cu 
utilaje de cel măi ridicat 
nivel tehnic, a întîrziat. 
Pe de altă parte, la Petri
la, la Lonea sau la Live- 
zeni, în condiții de dotare

în abatajele mecanizate 
trebuie să se realizeze 
productivități sporite I

a unor abataje cu com
plexe mecanizate de sus
ținere, productivitatea 
muncii s-a situat între 5' 
și 8 tone pe post.

Odată cu intrarea în se
mestrul II, etapă' cu exi
gențe sporite pentru acti
vitatea productivă a mi
nerilor se impune ca . a- 
ceastă mare rezervă de 
producție și productivitate 
— sporirea gradului 
mecanizare a muncii

de 
în

reviziei 
acest 
ma- 
de- 

luna

organi- 
atelier,

Autobaza de transport 
Petroșani a C.M.V.J. nu
mără peste 150 de mașini 
de diverse tipuri. Pentru 
realizarea în bune condi
ții și la timp a 
tehnice anuale, la 
important număr de 
șini, aețiunea a fost 
clanșătă încă din 
martie.

Printr-o bună 
zare a muncii în 
campania de revizii teh
nice a decurs în *Ntm nor
mal, fără ca beneficiarii 
să. ducă în această perioa
dă lipsă de mașini. S-a 
întocmit wn grafic cuprin- 
zînd eșalonarea reviziei 
și totodată s-a ținut cont 
ea timpul de revizie al 
unei mașfnî să fie scurtat 
fără să fie afectată cali
tatea lucrării. •

în acest context mais
trul Mircea Vesa, un bun 
coordonator al procesului 

abataje — să fie pe de
plin valorificată. Aceasta 
presupune, în primul rînd, 
grăbirea punerii în func
țiune a noilor abataje do
tate eu complexe mecani
zate, în devansarea ter
menelor cuprinse în grafi-

ace- 
cu 

ge- 
în- 

cali-

cele de pregătire și 
traducere a utilajelor 
instalațiilor, avînd în 
dere că, la finele 
sînt programate să 
ducă cel puțin 40 de com
plexe. Se impune în 
lași timp respectarea 
strictețe a lucrărilor 
nerale de reparații și 
treținere stabilite, a 
tații acestora și îmbunătă
țirea pe această cale a 
funcționării instalațiilor

in
și 

ve- 
anului, 

i pro

pauza de prînz ei adaugă 
și legume proaspfțe recol
tate din... incintă.

ÎN FAȚA noului ma
gazin alimentar cu auto
servire din zona centrului 
civic al orașului Lupeni 
au fost amenajate spații 
verzi. S-au plantat arbuști 
ornamentali și s-au beto
nat aleile de legătură 
blocurile de locuințe
cartier. Zona centrului ci
vic al orașului începe să 
se contureze, astfel din ce . 
în ce mai bine cu fiecare sindicatului I.M. 
lună care trece, (Mihai Vachold)

cu
din

muncii, împreună eu revi- vopsitori, greșuri și 
zorul tehnic a diagnosticat .........
defectele mașinilor. Cunos- 
eîndu-le defecțiunile, ma
șinile au fost repartizate 
pentru revizii și reparații. 
Cele care au necesitat re
parații mai mari au fost 
repartizate mecanicilor 
în atelierul de reparații, 
iar cele care au ntoeiitat 
verificări la mecanismul 
de direcție sau sistemul de 
frînare și partea electrică 
au fost repartizate meca
nicilor și electricienilor de 
la revizii.

Desigur, un 
tant la buna 
a reviziei l-a 
vizionarea cu piese 
schimb care a fost asigu
rată de maiotrol - Mireea pa drumurile publice. 
Vesa. La realizarea' în 
bune condiții a reviziilor, 
a contribuit întregul co
lectiv care cuprinde șo
feri, mecanici, electri
cieni, tinichigii, tapițeri.

rol impor- 
desfășurare 

avut apro- 
de

și utilajelor. Este necesa
ră, totodată, folosirea mai 
rațională a forței de mun
că prin creșterea plasării 
în abatajele de mare ran
dament și întărirea disci
plinei muncii și răspunde
rii minerilor, respectarea 
întocmai a disciplinei teh
nologice. Pentru asigura
rea materială a brigăzilor 
din abataje, pentru res
pectarea ciclurilor în fron
turile de lucru și a celor 
de revizii și reparații pen
tru utilaje este obligatorie 
întărirea asistenței tehni
ce pe schimburi, coordona
rea și organizarea cu ma
ximă competență și efi
ciență a muncii în abata
jele de mare capacitate. 
Folosirea cit mai deplină 
a dotației tehnice bogate 
de care se dispune în toa
te întreprinderile miniere 
poate și trebuie să condu
că astfel la " 
întregime a nivelelor pre
conizate la 
mecanizare.
rea în condiții de eficien
ță sporită a planului Ia 
producția fizică de cărbu
ne,

realizarea în

indicatorii de 
la realiza-

<> EXCURSIE, Ieri, un 
grup de oameni ai muncii 
din Petrila, majoritatea 
mineri la I.M. Lonea, 
plecat într-o excursie 
ruta Petroșani — Tg. 
— Rîmnicu Vîlcea. 
curs ioni știi vor vizita 
acest prilej frumoasele 
stațiuni Călimănșști și O- 
lăneștl de pe Valea Oltu
lui. Inițiativa acestei ex
cursii aparține clubului 

Lonea.

au 
pe 

Jiu 
Ex-
cu

spă-

meea-
lători, dar. în mod 
bit s-au evidențiat 
nîcii: Victor Fantini, Iosif 
Aradi, David Borșoî, Ion 
Rotaru, Deztoeriu Tănă- 
seie, vopsitorul Mihai N6s- 
tulea. gresorul Petru Deja 
Gîrz, etectricleaii, Marian 
Micu, Ion Duma, Cons
tantin Jienara și Nieodlm 
Buciuman, șoferii Dumi
tru Untaru. Constantin Ni- 
colaeecu. Marin Cuprlnsu, 
Silviu Ones. Cornel Boan- 
tă și alții. Efortul conju
gat al tuturor a condus 
la terminarea reviziei la 
toate mașinile din dotare 
în timpul stabilit de lege, 
fiecare mașină puțind cir- 
<’!a in deplină siguranță

i

A

Vasite BEtDlE, 
corespondent

E.G.C.L. Lapeni 
să intervină 

ir-j’-‘

t

<
9

l

mese
Lu-

Asociat 
10 din st 
Lupeni < 
Al din 
bloc cu 
cu lif* 
nu u 
locatarilor deoarece 
riașii de la E.G.C.L.
peni fie eă nu se pricep 
să-l* repare, fie că sînt ne
păsători față de locatari, 
în cursul .anului 1981, lif
tul nu a funcționat în ore 
cumulate două săptămîni, 
iar in anul 1982 aproape 
deloc. Cu toate reclamați- 
ile făcute de locatari, si
tuația a rămas neschimba
tă. Tot lâ acest bloc res
turile menajere se depun 
în tuburi și ajtmg în ca
mera de la parter. Guno
iul nu se ridică însă la 
timp. Scriu aceste rînduri 
in speranța că cei de 
E.G.C.L vor înțelege, 
sfîrșit. situația și vor dis
pune măsurile necesare 
imediat

Cornel BUDA, 
președintele asociației de 
locatari nr. 10 Lupeni

I
lă 
în

i

• MEMBRU CERCULUI 
de drumeție-turism al Li
ceului industrial 
can vor petrece 
3—4 iulie în
Geoagiu Băi. ! n 
mează să fie "' 
biective de in.re:
și rezervații naturale din 
județul Hunedoara.

Rubrică realizată de 
VJS. FENEȘANU

din V - 
zilele de 
stațiuuea 

drum, ur- 
•*ite o- 

;es istoric I 
I
I

j

.1.

iior.de
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recuperează
își î

„Bărbați care onorează titlul de mlner“
N

zi trăită în mijlocul mine
rilor erte un cîștig, o ex
periență, Am .avut , astfel 
un sentiment, o revelație 
aparte, zilele trecute cînd 
ne-am aflat în mijlocul mi
nerilor la sectorul 1. Peste 
tot, acolo w adine, am în- 
tîlnit oameni cu multiple 
preocupări. Unii se aflau 
pe galerii, la întreținerea 
fluxurilor de benzi, alții 
ia montarea unui utilaj, 
iar cei mai mulți, în aba- .“sshess 
taje. Am întîînit în 
sector, oameni

^jjprnici,- țjjgr.

e-oni convins
ceste zile la I.M. 
Paroșenl, că fiecare

judicioasă a timpului de 
lucru. Toți cei 39 de ortaci 
ai lui Fazakaș sint unul 
și unul prezenți acolo un
de este mai greu, Spațiul 
nu ne permite să-i amin
tim pe toți, 39, ci doar 
dțiva dintre ei : pe Mihai 
Șchiopa, Oheorghe Mânu, 
frații Vasile și Petru Bara- 
bulâ, Nicolae Cosma și 
mulți alțî ortaci de-ai lor.

e cuvine să amin- 
tim și despre bărbă- 
ți a cu care ortacii 

Tui Titu Teacenco, miner

o noua capacitate de pra
de a 
depinde 

a-

ducțîe, un „pisc" 
cărui escaladare 
realizarea planului în 
cest an. Despre ortacii Iui 

se spune că sint 
întreprinzători și 
acesta-i adevărul 
gîndim la sutele, 
tone, de cărbune

Teacenco 
oameni 
harnici și 
dacă ne 
miile de 
extrase suplimentar de ei.

D in cartea de . vizită 1 
a'unor eroi coti
dieni ai muncii sub

terane, reținem un ah nu
me cu rezonanță în mine

:•?.

moi

«acest 
pricepuți, 

ales
„Să muncim și să trăim 

în chip comunist”
I

•• Jr 
ce 
în-

■son-. ■ 
miner 
reușit

dusă de cunoscutul 
Froncisc Fazokaș, o 
în numai 26 de zile, ii 
demonteze un complex me- 
canizai din panoul II stra
tul 18, să-l repare 
Jos, tn subteran și 
să-4 introducă Intr-un 
panou. Cum a obținut bri
gada asemenea succes? 
Shrtetizind convorbirea pur- 
tatfi cu șeful brigăzii, o- 
ceos’a s-cr putea rezuma 
ia purtarea în practică a 
vaioraasetor idei sublinia- 
te ia Plenara lărgită a C.C. 
al F.C.R. de tovarășul 
W1COLM CEAUȘESCU, o 
îndemnurilor și chemărilor 
adresate de secretarul ge
neral «I partidului, mineri
lor. Minerii brigăzii au ac
ționat pentru utifiearea pe 
cole largă a noilor tehno
logii de extracție, folosirea

«cota 
apoi 

olt

Rodul înaltei 
conștiințe minerești

fitul Văii Jiului — ffie Fi- 
liche, miner șef de briga
dă, omul care o împărtă
șit ortacilor sfii multe din 
secretele mecanizării. I

specialist, pionier al me- 
conizării Văii Jiului, au 
luat pieptiș transportul sec
țiilor complexului meca
nizat în subteran. Acolo, 
în subteran, Constantin Bo- prezent pe FiTiche îl 
deecu, Victor Rumega, Mi
hai Hîrtop, lan Vrabie, 
Gheorghe Bunduc, împreu- 
nfi cu ortacii lor nu au as- 
tîmpfir, nu ou odihnă pînă 
nu pun In funcțiune încân
te de termenul planificat 
(10 iulie a-cj complesul 
mecanizat. Sîng. tlici Gara, 
liu, șeful sectorului, ne în
tovărășește un scurt timp 
și gîndul Ti zboară mereu 
ia acest abataj de mare 
tehnicitate și randament, 
care nu este numai un e- 
xamen de maturitate dat 
de ortacii lui Teacenco, ci

J— «— O— r— — —-

le 
fri- 

mîntfi un singur gînd: să 
se finalizeze mai repede 
lucrările de conturare o e- 
batajului ca sfi poată în
cepe cu ortacii săi intro
ducerea complexului meca
nizat Este botărit, om în
țeles din discuția cu bri
gadierul, că nu va precu
peți nîciun efort pentru ca 
la termenul planificat, dacă 
nu mai devreme cu cel pu
țin 5 zile, complexul me
canizat sâ intre în funcțiu
ne. Că el ți ortacii săi nu 
vor avea liniște pînă ce

sectorul nu-și 
minusul înregistrat și î 
realizează angajamentul a- 
sumat în întrecerea socia- . 
listă. De fapt, această ho- | 
tărire de depășire a greu- f 
tăților, de realizare exem
plară a sarcinilor de plan 
și-a exprimat-o întregul co
lectiv al sectorului I. Din 
colectivul acestui sector 
se cuvine să amintim și 
alte nume de oameni care 
lucrează în alte domenii 
de activitate (întrețineri, 
transport), dar care își a-,., 
duc «-"contribuție substan
țială la realizarea planului, 
începem cu maiștrii loan 
Hirtop, Constantin Velea, 
Vasile Onuț, Marin Dobro- 
mir, Dumitru Hozoreanu. 
Fetru Alistor și Alois Petri- 
șor, cu electrolăcătuții lar.- 
cu Bălan, loan Tileo, Ale
xandru Oanță, Aurel Ne
meș, Petru Popa, Berek 
Meri lowf și mulți oH' or
taci de-ai lor, cate veghea
ză ca utilajele să funcțio
neze fără întrerupere. Toți, 
fără excepție, S-ou format 
fa înalto școală a muncii, 
a abatajului. Tați, pdn 
virtuțile tor morale, prin 
responsabilitate și angaja
re comunistă au știut să 
dea voinței for chipul fap
tei, ol izbînzii,

We-om despărțit de 
minerii sectorului 
l cu gîndul că ui 

orice abataj, în orice colț 
al minei Paroșeni se mun
cește cu dăruire șî price
pere, cu pasiune și răspun
dere pentru îndeplinirea 
exemplară fi sarcinilor ta 
producția de cărbune. p«»- ■
tru a înfăptui mărețele o- 
inactive ale Congresului al 
Xll-leo al partidului.

Constantin GRAIME

Să respecți omul 
și munca lui

'Ormar» din câp l

multă 
condiții 
aminte 

1. Căr- 
sco- 
dar 

în

— Am muncit 
vreme în zone cu 
speciale, își aduce 
Constantin Alecsa 
bunele e prețios, am
tocit muntele după el, 
întotdeauna am dat 

. plus.
E crezul lui . Alecsa, 

șl al ortacilor săi. 
„scenă-'* pe care o vor
ren bisată — să meargă 
transportorul din plin, să-l 
audă pe șeful de brigadă: 
„hai, copii, hai cu

invidiat 
brigadă,

dar
O

me-

O postură de 
pentru șeful de 
bănuim noi,

— Noi nu invidiem pe 
nimeni, vrem sa -meargă 
treaba bine și la noi și la 
alții. în brigadă sîntem ro
mâni, maghiari, oameni 
de-ai locului, de prin alte 
părți. Și nu ne pare^Aău 
c.înd trebuie să întărim 
alte formații cu mineri 
buni. Spre exemplu, l-am 
dat pe Virgil Dumitrașcu, 
a fost promovat șef 
brigadă; am format 
de schimb tineri, pe 
cota* Popescu, pe Francisc 
Olosz. Cărbune să iasă și 
oamenii sil fie oameni.

— S3 sică lumea că nu-s 
modest, dar cine ar fi fost 
Alecsa, dacă nu venea la 
mină ? Și ca mine cîți ? 
Aici, în subteran, înveți 
să respecți ortacii, să~i a-, 
iuți la nevoie. Trebuie în
să si știi să-l iei pe fieca
re... Constantin Preda ve

de 
s«# 
Ni-

nise de la alt sector cu fir
ma de absentoman. S-a ce
rut la noi, acum vreo doi 
ani. I-am spus condițiile 
noastre. Le-a acceptat și 

- le respectă.
— Adică, sînteți tin 

„dur“?
— Cine înțelege de vor

ba bună, e de-ai nostru. 
Dur n-aș zice, drept insă 
da. Să respecți demnita
tea omului de lingă tine, 
să-l convingi să scoată mai 
mult cărbune la lumină 
înseamnă ' să-i demons
trezi că în aceasta constă 
datoria lui, pentru binele 
său și al familiei sale, 
pentru țară. ;

Acesta e deci Constan
tin Alecsa l,^cel născut in 
satul cu rezonanță istori
că Stefan cel Mare, din 
Vasîui. Un om care și-a 
legat viața de mineritul 
Văii Jiului, care s-a rea
lizat prin minerit. Și el și 
familia fui. Constantin ' A- 
leesa II, Florin Alecsa sint 
deja familiarizați eu aba
tajul; fata e tehniciană Ia . 

■sectorul X, ginerele, Paul 
Vladislav, e inginer miner 
la aera], un alt fecior în
vață la Liceul industrial 
din Petrila, altul « e?e» al 
școlii generale, doar prts- 
lea, de doi ani, a rămas 
„casnic“. Asemenea Itti 'A- 
lecsa I, alifia alți mineri 
din Petrila, din Vale. Cu 
urmași vrednicit în breasla 
bărbăției, care, ca să pa
rafrazăm gluma ortacilor, 
au roit în minerit din Moși 
prin fii șî nepoți.

St e a g u 1 reș»

r

hnf?t.

* A

Echipa de confecții - 
metalice grele eondu- 

de Alexandru Cu- 
eiulan se remarcă în 
atelierul minei Lonea 
prin dragostea de me
serie, prin răspunde
rea cu care execută co
menzile de lucru și ca-

■ ' stora.
"-TMECSEK

da B.L 
data de 8 

'■ JS2 (’!) re- 
.u 27—28 mar

tie 1982 mi s-au furat 
din locuință următoa
rele

(dosar penal nr. 
497084/1982)

...Am fost repartizat 
spre creștere și educare

Le-am cules
(te prin dosare

mamei mele, care și a- 
ceasta a suferit o con
damnare de 3 ani pen-., 
tru furt calificat ‘ in 
dauna persoanei care 
nu i-a acordat crește
rea și educarea cuve
nită...

(dosar penal nr. 
497121/1982)

...învinuitul a fost de 
mai multe ori cu talul 
Ia se tor după motori
nă, benzină, piese pen
tru funicular sau cînd 
era taful defect îi con
ducea aitît pe drumul 
forestier cit și pe DN 
66A

(D o s a rdtț nr. 
49G518/1982)

Atitudini
Unde îi era 
omenia ?!

Ieri dimineață, în ju
rul orei 7, pe strada Re
publicii din Petroșani, 
în dreptul bloculifi 103, 
la ieșirea în șosea, con
ducătoarea autoturismu
lui Dacia 1300 cu kt, 2— 
HD—8805 (cu semnul 
de începător) a lovit din 
spate un Jbiciclist, îneît a- 
cesta a fost urcat pur și

Înainte de a intra în a- 
partamentul nr. 21 din 
blocul 6 A din Vulcan, 
mai rememorez o dată 'ce
le scrise de un grufî de 
locatari de aici. ,,Am dori 
să se pbblice in ziarul 
„Steagul roșu" un fapt ce 
ne-a indignat ca oameni 
și părinți. Despre ce este 
vorba ? Anul trecut, pe 
toamna, s-a mutat în blo-. 
cui nostru (n.n. — Aleea 
Muncii nr. 10 bloc Ga) o 
familie cu doi copii. ...Un 
băiat de 5 ani și o fetița 
de cîteva luni. .Familia se 
numește C. Ciobanu. De 
atunci noi ou am văzut 
băiețelul afara, la . joacă, 
sau scoș la plimbare în 
vreuna din zile. Ara cre
zut mai în-tîi că : băiețelul 
•este la țară, dar fn.trd.bin- 

• d-o într-una din zile pe 
Floarea f. ce face Castel, 
a spus că ea nu-1 scoate 
afară pentru că este pe
depsit. Veșnic îl pedep-' 
sește;.„

Sperăm că veți da curs 
scrisorii noastre și ne veți 
ajuta să elucidăm un caz, 
veți ajuta un copil privat 
de copilărie**.

Prima obsen’ație, cînd 
ajungem, împreună cu 
tiutoiitatea tutelară din 
Vulcan și organele de or
dine, la apartamentul 21. 
Ușa era unsă cp vaselină

Supunem dezbaterii publice o faptă incredibilă

0 mamă ce-și frustrează 
propriul copil de bucuriile copilăriei

(?!) și ferecată cu un la
căt. .Sunăm, dar în zadar. 
Firesc, ne adresăm vecini
lor. Silvia Cristeat „Sini 
vecină de .apartament cu 
familia O. Ciobanu. Ce să 
vă spun despre băiețel, 
despre^ Costel ? Tot timpul 
'era maltratat și ținut ne 
mîncat. Floarea Ciobanu, 
mama lui, îl batea zilnic 
cu furtunul de la mașina 
de spălat' Păcat că nu-1 
puteți vedea, Floarea Cio
banu a plecat ieri cu bă
iețelul. Mă tem pentru el. 
Floarea C. nu este o mamă 
demnă, o adevărată mamă*'. 
Niculița BăiȘceanu: „Tn- 
tr-un an eu nu l-am vă
zut pe Costel decît o sin
gură dată. Tn ziua de 13 
iunie, cînd familia C. 
Ciobanu a plecat din loca
litate și a lăsat băiețelul 
închis. în casă. L-am auzit 
plîngînd. plîngea de foa
me. în final a deschis ușa 
și eu împreună cu mai 
mulți vecini 1-atn spălat, 
i-am dat mîhcare și i-am 

spus să se odihnească. Ca 
mamă cu copii, nu am de
cît sentimente de repulsie, 
de revoltă, față de F. Cio- 

■ ban u. Nu este demnă de a- 
cestcuvînt nobil —MAMA**. 
Șotii Simion și Mariana Glă- 
van; „Dacă am văzut că fa
milia C. Ciobanu nu-și
ciiiiiiiiininniiiHutiiifcii

Pornind de la 
o scrisoare 

unmmmrontțmtnițmiiee» 
.schimbă atitudinea față de 
copil, noi vecinii am tio- 
târît să scriem redacției. 
Costel, că despre el este 
vorba, este un băiețel fru- 
•inos, cuminte, . inteligent 
chiar. Atitudinea familiei 
față de copil nu o înțeleg. 
O condamn pentru faptul 
că nu o dată am auzit cînd 
îl bătean pe Costel, pen
tru faptul că îl ținea ne- 
mîncat și dezbrăcat. Floa
rea C. nu este mamă bună,

simplu pe capota mașî- de...

dulce, devotată copiilor ei".
Revenim, clin nou la a- 

partamentul 21. Sunăm. De 
această dată ni se deschi
de ușa. Ne legitimăm. Sîn
tem poftiți în apartament 
de Domnica Tufă, sora 
Floarei. Ciobanu. D. Tufă 
nu lucrează, a venit . în 
Valea Jiului, cu vreun an 
în urmă cu gîndul să-și 
găsească un loc de muncă, 
dar pînă .în „prezent, încă 
nu a reușit Ș,i sint .atîtea 
locuri de muncă. Numai 
să. vrei, să muncești. D. T 
însă vrea o muncă mai u- 
șoară, ceva mal deosebit. 
De la Domnica aflăm că 
sora ei. Floarea Ciobanu, 
mama lui Costel, este cas
nică; că a plecat ieri (luni 
21 iunie a.c., ora 17 —
n.n.) la Fălticeni să ducă 
copilul, la fostul soț.

— Ce ne puteți spune 
despre Costel, cum se pur
ta sora dv. cu el ?

— Este adevărat, de bă
tut îl batea, nu-1 scotea 
afară, dar tiu știu de ce.. 

fiii; Spre fericire, tam
ponarea nu a produs nici 
un accident, doar „șifo- 

, narea** bicicletei. Ce 
surprinde însă ? Condu
cătoarea autoturismului 
s-a mulțumit doar să 
ctoschîdă porție»» din 
dreapta, nesimțind obli
gația, omenia, bunul 
simț, să coboare din ma
șină să ceară scuze, să-l 
întrebe de sănătate, în 
mod civilizat pe biciclist, 
chiar dacă vina tampo- 
nării aparține ambilor. 
•Chiar dacă se grăbea Ia 
lucru, trebuia să nu uite 

omenie.

Eu nu puteam să intervin 
în famata lor.

— Duminică, .20 iunie 
a.c., ce a făcut castel?

—- Noi am fost plecați 
(a se înțelege — soț, soție 
și soră — n.n.) iar Costel 
a rămas acasă singur, în
chis în casă.

Din neianul de fapte, 
am ales numai cî- 
.teva, suficiente pentru a 
ne forma convingerea că 
băiețelul a fost și este lip
sit de o copilărie fericită, 
de bucuriile celor mai 
frumoși ani din viață. 
Primul vinovat rămine 
mama sa. Floarea C. Ca 
întotdeauna în asemenea 
situații, autoritățile locale 
au analizat cu discernă- 
mînt și umanism faptele 
înțîmplate și vor lua mă
surile ce se impun. Coștel 
trebuie ajutat. Vecinii, dar 
mai ales părinții, pot con
tribui — sînt datori — la 
asigurarea unei copilării 
fericite lui Costel, la edu
carea sa în spiritul mun
cii, al învățăturii, al dem
nității.

(Va urma)
Anchetă realizată de 
Mihai PâTKAȘCU, 

cu sprijinul autorității 
tutelare și al organului de 

miliție Vulcan



nr. 36.

înscrieri la

„ALTOBLZLL“ A 
RATAT CALIFICAREA

„Cupa României", Ia fotba

' JOI. 1 IULIE IM»

n

mixte

Remaniere guvernamentală în Franța

(823)

eliberată de

seral) se > j

B TELEX

me-

de 
pe 
e- 
de

de 
O

can- 
care 
For- 
din

Ciora
I.M. 

nulă.

ale „cocoșului ga-
Bra-

co- 
co- 

inter-

re- 
două 
reci-

R.F 
cele

Pierre Berego- 
altul, pentru 
forței de mun- 
de Jean Le

30 (A-

între
R.F.

‘82

trecut, 
stadionul 

Bernabeu"

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA; Petioșoni, str, Nicolae Bălcescu - 2, telefoane 416 62 {secretariat}, 41663, 4 24 64 {secții). TIPARUL; Tipografia Petroșani, $tr. N. Bâlcescu -2

sesiunii Comisiei economice 
mixte româno-americane

WASHINGTON
gerpres). La Washington 
și-a încheiat lucrările cea 
de-a VlII-a sesiune a Co
misiei economice 
româno-americane.

Președinții celor 
părți în comisie,

două 
Nicol ae 

Constantin, ministrul 
merțului exterior și 
operării economice 
naționale al României, și 
Malcolm Baldrige, secre
tarul pentru comerț al 
S.U.A., au semnat, la sfîr- 
șitul lucrărilor, o declara
ție comună.

în timpul sesiunii, 
prezentanții celor 
părți s-au informat 
proc în legătură cu dezvol
tarea economică din ță
rile respective, cu aspecte 
ale dezvoltării viitoare a 
comerțului și cooperării 
economice. Ambele părți 
și-au afirmat dorința de 
a amplifica relațiile din- conomice 
tre ele pe baze reciproc a- 
vantajoase. în acest scop 
au fost trecute în revistă 
condițiile economice care 
Impietează dezvoltarea 
comerțului și cooperării 
economice româno-ameri
cane și măsurile care ar 
promova extinderea rela
țiilor reciproce.

Componența 
guvernului 

argentinian 
de tranziție

BUENOS AIRES 
(Agerpres), La Buenos

30
Ai

res a fost anunțată oficial, 
componența guvernului 
argentinian de tranziție al
cătuit joia trecută — in
formează agenția France 
Presse, arătînd că acest 
cabinet, prezidat de șeful 
statului, generalul în re
tragere Reynaldo Bigno- 
ne, cuprinde, cu excepția 
acestuia, un singur mili
tar și că doar trei miniștri 
și-au menținut portofoliile, 
aceștia fiind miniștrii edu
cației, justiției și sănătății 
publice,-

în noul guvern, ministru 
al relațiilor externe este 
Juan Aguirre Lanark

T E L E X TELEX

MADRID 30 (Agerpres). 
După ce în prima zi a tu
rului secund al campiona
tului mondial de fotbal, 
fotbalul-spectacol a fost 
la loc de cinste, marți au 
dominat prudența și jocul 
dur, remarcă trimișii spe
ciali ai agențiilor interna
ționale de presă comentînd 
meciurile Italia — Argen
tina și R.F. Germania — 
Anglia.

„Echipa Italiei rămîne 
„oaia neagră" a Argenti
nei, și, după o veritabilă 
bătălie, s-a impus cu 2—1. 
într-un meci de importan
ță capitală; notează Fran
ce Presse, adăugind : „Mo
mentul crucial al partidei 
a tost imediat după pauză, 
cînd italienii s-au dovedit 
mai incisivi decît adversa
rii lor, folosind arma fa-

Apreciind pozitiv con
tribuția clauzei națiunii 
celei mai favorizate la dez
voltarea bilaterală a rela
țiilor economice și co
merțului. ambele părți au 
procedat la un schimb de 
păreri referitor la preo
cupările lor in această pri
vință. ;

Cele două părți au luat 
notă de strînsa cooperare 
dintre ele în sfera comer
țului și a relațiilor econo
mice și au reafirmat că 
sînt gata să aibă în conti
nuare consultări strînse cu 
privire la aceste probleme.

în declarația comună,
cele două părți au subli
niat importanța pentru 
dezvoltarea cooperării e- 
conomice dintre România 
și S.U.A., a participării ac
tive a colaborării directe 
dintre companiile ameri
cane și întreprinderile e- 

românești și, 
în acest spirit, și-au expri
mat sprijinul față de acti
vitatea Consiliului econo
mic româno-american.

Comisia a convenit să 
țină următoarea sesiune 
la București, în 1983.

PARIS 30 (Agerpres). In 
Franța a avut “loc o rema
niere guvernamentală. Mi
nistrul industriei, Pierre 
Dreyfus, și-a prezentat de
misia. portofoliul său fiind 
încredințat lui Jean-Pierre 
Chevenement. Totodată, a 
fost creat un minister în
sărcinat cu problemele so
lidarității și securității so-

LA GENEVA a avut loc,, 
la 30 iunie, ședința plena
ră a delegațiilor U.R.S.S. 
și S.U.A. participante la 
negocierile sovieto-ame- 
ricane privind limitarea 
și reducerea armamente
lor strategice, relatează 
agenția TASS.

POTRIVIT ziarelor 
cești de miercuri, 19
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vorilă, contraatacul. în ce 
privește Argentina, cu 
toate că a dominat copios, 
n-a știut nici un moment 
să găsească breșe în apăra
rea italiană.

Referindu-se la partida 
R.F, Germania — Anglia, 
agenția citată scrie, 
altele; „Anglia și
Germania nu și-au onorat 
deloc gloriosul 
marți seara, pe 
„Santiago Bernabeu" din 
Madrid, terminînd la ega
litate : 0—0, după un meci 
de o totală mediocritate, 
în fața a 80 000 de specta
tori frustrați de spectaco
lul la care aveau dreptul 
să asiste. Jupp Derwal, se
lecționerul vest-germăn, a 
ales deliberat un sistem 
tactic ultradefensiv (4—5— 
1), iar vedetele celor două 
formații, Trevor Francis 
la englezi; și Karl Heinz 
Rummenigge, la vest-ger- 
rnani, au fost aproape in
existente tot timpul 
ciulul".

DECLARAȚII
MADRID 30 (Agerpres). 

Enzo Bearzot (antrenorul

m 
dezarmării și păcii

LISABONA 30 ~ (Ager
pres). La Lisabona au în
ceput lucrările primei în- 
tîlniri naționale a oameni
lor de știință portughezi 
consacrată problemelor o- 
pririi cursei înarmărilor,, 
în primul rînd a înarmă-' 
rilor nucleare, și realiză
rii dezarmării. Participan- 
ții la întîlnire examinea
ză o serie de aspecte con
crete ale aportului oame
nilor de știință la lupta 
împotriva pericolului nu
clear,;,- ■

1 .■■■..--■■r,'--

TOKIO 30 (Agerpres). De
putății Adunării, munici
pale locale din Otaru, In
sula Hokkaido, au adop
tat o hotărîre în baza că
reia orașul a fost declarat 
zonă denuclearizată. După 
cum relatează presa ja
poneză, proclamarea unor 
orașe din această țară ca 
zone denuclearizate, libe
re de arme nucleare, a de-; 
venit în ultima perioadă o 
formă de acțiune concretă 
a forțelor iubitoare de pa
ce japoneze împotriva pe
ricolului de război, pentru 
dezarmare și, înainte de 
toate, pentru dezarmare 
nucleară.

ciale, în fruntea căruia a 
fost numit 
voy, și un 
problemele 
că, condus
Garrec. Purtătorul de cu- 
vînt al Palatului Elysee a 
anunțat, de asemenea, de
misia Iui Nicole Questîaux, 
ministrul solidarității na
ționale.

soane și-au pierdut viață 
din cauza valului de căl
dură care s-a abătut asu
pra țării în ultimele cîte- 
va zile ; cele mai multe 
dintre acestea s-au înecat 
în mare, în bazine de înot 
sau în rîuri, pe care le-au 
luat cu asalt, în condițiile 
unei veri caniculare cu 
temperaturi de peste 35 de 
grade. Partea cea mai a- 
fectată de temperatură 
ridicată a fost zona vesti
că a Turciei, valul de căl
dură extinzindu-se însă 
spre est.

Italiei) : „A fost un .meci 
greu, argentinienii atacînd 
cu mult aplomb încă de la 
început. Dar dacă forma
ția Argentinei a avut mai 
mult balonul, noi, în 
schimb, am reușit să ju
căm mai bine și să con
cretizăm. In privința me
ciului cu Brazilia, cred 
că se va desfășura de • 
manieră diferită, fotbaliș
tii brazilieni avînd alt stil 
de joc, ce ne va obliga să 
schimbăm și noi sistemul 
de marcaj".

Cesar Menotti (antreno
rul Argentinei): „Ne-am 
complăcut in jocul italie
nilor și am avut și ghi
nion. Italia se poate soco
ti avantajată cu acest re
zultat, pentru că ne-a ce
dat complet inițiativa. A- 
cum nu ne mai rămîne de
cît să sperăm o victorie a- 
supra Braziliei, ceea ce va 
fi extrem de dificil1*.

Ron Greenwood (antre
norul Angliei): „A fost 
un meci dificil, după ca
re, cred, formația noastră 
a trecut cel mai important 
obstacol în drumul spre

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Grăbește-te
încet; Unirea : Le
genda lui Ciun Hian.

PETRI LA : împru
mută-mi vocea astă- 
seară.

LONEA : Capitolul al 
II lea.

VULCAN — Luceafă
rul : Destinația Mah- 
mudia.

LUPENI — Cultural: 
învingătorul.

UR1CANI : O singu
ră dată în viață.

Mica publicitate
VIND Opel Record 1700. 

Telefon 42646. (828)
PIERDUT legitimație de 

bibliotecă (periodice) pe 
numele Caracalean loan, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (818)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Pe- 
penariu Marius, eliberată 
de Institutul de mine Pe
troșani. O declar nulă. (819)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Si- 
mion Viorel, eliberată de 
Institutul de miQe Petro
șani. O declar nulă. (820)

PIERDUT legitimație 
bibliotecă (periodice) 
numele Chibea Dafinel, 
liberată de Institutul 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (821)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Hulu
bei loan, eliberată de I.M. 
Paroseni. O declar nulă. 
(822)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Firi- 
cescu Magdalena, eliberată 
de Preparația Coroești. O 
declar nulă. ; ;

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tăs- 
lăuan Leon, eliberată de 
I.M. Petrila. O declar nu
lă. (824)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Grozea 
Marcela, eliberată 
I.R.I.U.M. Petroșani, 
declar nulă. (825)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele 
Viorel, eliberată de 
Petrila. O declar 
(826)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice), pe 
numele Zaharis Lucian, e- 
liberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (827) 

semifinale. Avem acum o 
săptămînă de regaus, ceea 
ce ne convine. Spaiiia poa
te gîndi acum că este în 
avantaj. Sper ca nici R.F. 
Germania, nici Anglia săGermania, nici Anglia 
n-o lase să profite de a- 
ceastă situație".

Jupp Derwall (antreno- 
• rul R.F. Germania); „Cînd 
joci într-o grupă de trei, 
nu-ți poți face planuri, 
singurul lucru care 
tează este victoria, 
aduce două puncte, 
rhația noastră a fost 
nou diminuată, pentru că 
Stielike, Hansi Muller și 
Rummenigge nu au fost 
complet refăcuți. Tempe
ratura foarte ridicată poa
te explica, de asemenea, 
prudența cu care au acțio
nat cele două echipe".

CALEIDOSCOP
MADRID 30 (Agerpres). 

Bobby Charlton, compo
nent al echipei Angliei ca
re a cucerit titlul mondial 
în 1966, crede în șansele 
Franței de a se califica 

• pînă în finala „El Mun- 
dialului". într-o scurtă 
declarație, făcută reprezen-

TV
11.00 Telex. 11,05 Pași 

de viață lungă. 11,35 
Film serial. Lumini și 
umbre. Episodul 16.
12.30 Matineu de vacan
ță. „Dorobanțul tatii". 
Episodul 2. 16,00 Școala 
muncii la... Liceul din 
Scornicești — Reportaj.
16.30 Repoi-taj pe glob : 
Canada, azi. 16,50 Mu
zică populară. în jurul 
orei 17,00 — Transmi
siune directă: Aduna
rea populară din muni
cipiul Botoșani,, prilejui
tă de vizita de lucru în 
județul Botoșani a to

administrarea cantinelor 
și cazare Valea Jiului

• încadrează
prin transfer sau direct, personal calificat 

meseriile de:
— zugravi
— zidari
— instalatori sanitari
— instalații încălziri centrale
— lucrător gestionar
Condițiile de studii, vechime și încadrare 

sînt cele prevăzute de Legea 12/1971 și Legea 
57/1974, republicată, și Legea nr. 22/1968.

Informații suplimentare se primesc zilnic 
de la biroul personal al întreprinderii cu sediul 
în Petroșani, strada Grivița Roșie

Liceul industrial nr. 1 Lupani 
pentru anul școlar lf^2/1983 face

LICEUL INDUSTRIAL — curs de zi, clasa 
a Xl-a, la profilele :

— mine
— mecanică
— electrotehnică
LICEUL INDUSTRIAL — curs seral, clasa 

a Xl-a, la profilele :
— mine
— mecanică

ȘCOALA PROFESIONALA — 
meseriile :

— miner
— mecanic mașini și utilaje
— electrician de mină
— zidar
— mecanoenergetic
înscrierile pentru liceu (zi și 

în perioada 1—8 iulie, iar pentru școala profe
sională în perioada 1 iulie — 5 septembrie 1982.

curs de zi la

fanților 'presei spaniole, 
Bobby Charlton a spus : 
,vMi-a plăcut foarte mult 
modul în care echipa fran
ceză a evoluat în meciul 
cu Austria. Cu acest stil 
de joc cvasi „brazilian" 
Franța poate, de asemenea, 
să învingă formația 
Germania, ca și pe 
ale Spaniei și Angliei" 
După cum se vede, fostul 
internațional englez nu in
clude in lista posibilelor 
victime 
lie" și selecționata 
ziliei...

Hr
într-o scrisoare deschi

să, adresată conducerii Fe
derației internaționale de 
fotbal (FIFA) și publicată 
de ziarul argentinian „Cla- 
rin", fostul Internațional 
brazilian Pele propune o 
serie de reforme menite să 
amelioreze jocul de fotbal. 
Printre acestea se numără;

• cîte un arbitru pentru fie
care jumătate a terenului; 
înlocuirea cartonașului 
galben nu excluderea din 
joc pe o perioadă de 5 mi
nute a celui în culpă. 

varășului Ni cola» 
Ceauș eseu, secretar ge
nerai al Partidului' Co
munist Român, Pre
ședintele Republicii So
cialiste România. 20,00 
Telejurnal. 20,35 Actua
litatea economică. 20,55 
Pe agenda învățămîn- 
tului — conclusurile 
de admitere. 21,00 Are
na curajului, 21,20 Via
ța culturală. 21,45 Tele
jurnal. 22,15 Meridiane
le cîntecului.

memen

Tînăra echipă Autobu 
zul Petroșani a obținut cî 
teva victorii în ediția 1982 
—1983 a „Cupei României 
la fotbal in dauna uno 
formații ce activează îi 
campionatul județean. Du 
minică. echipa Autobuz.u 
a jucat la Deva în corn 
pania Constructorului Hu
nedoara — ciștigătoarea 
titlul oi de campioană 
județului nosjțru pe 1982. 
Pregătindu-se pentru m 
ciurile de baraj ce ie va 
susține cu gindul la pro
movarea in divizia C, gaz
dele au forțat victoria 
Oaspeții au rezistat ip pu
ma repriză care s-a înebe, 
iat cu scorul de 1—0 
favoarea gazdelor. In r 
priza secundă. Construc
torul mai înscrie patru go
luri față de unul singur a 
oaspeților și meciul se in 
cheie cu 5—1 pentru gaz
de. Aceasta a fost „ultims 
stație" a echipei Autobu
zul în „Cupa României 
ediția 1982—1983.

Staicu BALOI


