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Un jlub'ii imperativ in sarcina minerilor 
Cărbune mai mult, extras cu 

consumuri reduse de energie

în ziarul de azi:
l-

In legătură cu concursul de admitere în 
învâțâmintul superior

O nouă rubrică — Intervenim la sesiza
rea dumneavoastră

(IN PAG, A 2-A)

® Economisirea — cea mai ieftină sursă de 
energie.

» SPORT - „El Mundial '82"
' . (IN PAG. A 3-A)4 PAG. w 50 BANI

orien-
trasate în Expu- 

la Plenara
C.C. al

iunie.
al

lărgi».
P.C.R. din 
secretarul 

partidului,
i c o 1 a e 

ședința
Exe- 

P.C.R. 
subliniat 

necesi-
pro-

Fornind de la
tarile 
nerea 
tă a 
1—2
general 
tovarășul N 
Ceaușescu, în 
Comitetului Politic 
cutiv al C.C. al 
din 3 iulie a 
din nou cu tărie 
tatea îndeplinirii 
ducției fizice 
nului în industriile 
asigură baza energetică 
a țării — respectiv în 
ramurile economice ale 
petrolului, cărbunelui și 
gazelor naturale. Comi
tetul Politic Execirttv

- ^—2 "I

și a pla
ce

din punct de vedere al 
energiei și combustibi
lilor".

In lumina acestei sar
cini, a orientărilor din 
Expunerea . secretarului 
general* al partidului la 
recenta plenară lărgită 
a C.C. al P.C.R. și a cu- 
vîntării la Congresul al 
11-lea al educației 
litice și culturii 
liste, organele și 
nizațiile de partid, 
•siliile oamenilor 
cii din 
miniere ale Văii 
toți minerii, în 
cu comuniștii, au 
ria expresă de a 

a totul pentru
sarcina ca „pfn.i ia

- sfîrșitul deceniului 1980- 
1990, să se realizeze o 

^independență deplină

po- 
socia-
Orga- 

, ccn- 
mun- 

întreorinderile 
Jiului, 
frunte
datc- 
face 

sporirea 
—....... .......... » ,1,1.1.

la nivelul satisfacerii — 
cantitative și calitati
ve — în măsură tot mai 
deplină a cerințelor ac-

tuale și de perspectivă 
ale economiei naționale. 
Cu înalta răspundere pe 
care o impun calitatea 
de proprietari. produ
cători și beneficiari ai 
mijloacelor de . produc
ție, principiile autooon- 
duceril și auțogestiimii 
muncitorești, în cleeti- 
vele miniere din mu
nicipiul nostru se cere 
acționat — așa cum. a 
indicat Comit-tul Poli
tic Executiv — prin mă
suri ferme pentru folosi
rea cît mai eficientă a 
mijloacelor existente din 
dotare. Reținînd aceas
tă indicație, această ce
rință, minerii și cadre-

;"W teiînlwl-îîtaiHUCiȘti • 'au 
datoria și obligația de

prevederi
■tn ultimate două luni, acționînd cu e- 

ficiență; sporită, colectivul sectorului II 
ăl I.M. Lupeni a reușit să extragă peste 
prevederi 5000 tone de cărbune. Perioada 
aceasta a devenit astfel cea mai rodnică 
a semestrului I al anului, concrețizîndu-se 
în realizarea unor înalte depășiri la pro
ductivitatea muncii pe sector și în obți- ’ 
nerea de însemnate economii la costurile 
materiale de producție. Aportul principal 
la dobîndirea acestui remarcabil succes 

. revine brigăzilor de mineri conduse de 
loan Budullceanu și-Simion Rusu, depă
șirile medii înregistrate de aceste* colec
tive fiind de peste 10 la sută.

de 
din 

cadrul sectorului li al minei Bărbătvni, 
se remarcă prin calitate.și promptitudine. 
Astfel, ortacii conduși de șefii de schimb 
Florea Osman, Ștefan Rusii, Gheorghe 
Berdei și Iulian Kiss au străpuns recent 
o galerie de cap, contribuind apoi la con
turarea unui viitor abataj din stratul 3, 
blocul XII. De la începutul anului, a- 
ceaștă harnică formație din subteranul. 
Bărbăteniului raportează o avansare su
plimentară de circa 60 ml.

Lucrările de pregătiri, executate 
brigada condusă de Carol Marton,

Apartamentele anului 1982
la ora scadențelor

Pe șantierul din Vulcan, 
dotările tehnico-gospodărești 

trebuie urgentate I

Minerii din imagine 
sînt compcnenții a do
uă brigăzi ale sectoru
lui III al I.M. Lonea 
— una din abataj și 
alta de pregătiri, con
duse de Carol Repaș și 
Nicolae Simion.

In ora'șul Vulcan, pe 
șantierul locuințelor s-a 
înregistrat la sfîrșitul lu
nii iunie un eveniment 
notabil. Constructorii șan
tierului Alba Iulia al Trus
tului de construcții in
dustriale i 
tit pentru 
tamentele 
planul de 
tru prima 
nului. Este 
nut faptul 
terminarea lucrărilor 

p văzute în planul semestri
al au fost recuperate și 
unele ramîneri în urmă, 
din planul de 
prevăzut pentru 1981. A-. 
ceste rezultate bune, prin 
care se dovedește clar că, 
spre deosebire de anul 
trecut, trusturile de cons
trucții industriale care au 
plan de construcții de lo
cuințe în Vulcan pot să-și 
îndeplinească sarcinile de 
plan, au fost obținute 
prin buna organizare a a- 
provizionării. folosirea ju
dicioasă a efectivelor și 
utilajelor din dotare, asi
gurarea forței de muncă 
la nivelul necesarului pe 
structuri profesionale, pe 
șantierul din Vulcan 
fost promovate în 
consecvent metode 
derne e lucru, au 
aduse utilaje de 
productivitate și există in 

, prezent un ritm bun de 
, lucru, preocupare pentru 

organizarea în perspectivă

Cluj au ] 
i recepție 

prevăzute 
investiții 
jumătate 
demn de 
că pe

pregă- 
apar- 

în 
pen- 
a a- 
reți- 

lîngă 
pre-

investiții

au 
mod 
mo- 
fost

mare

a activității. Pentru cele 
172 de apartamente pre
văzute să fie construite 
în semestrul. II există 
front concomitent ia fun
dații, structuri de rezis
tență și finisaje. Blocuri
le de --locuințe 57 și 59, 
prevăzute în plănui pe 
trimestrul III au intrat, 
conform graficului,-- în 
finisaje. La bl icurile 46, 
47 și 48 se lucrează la 
fundații și a început mon
tajul primelor 
Forța de muncă 
zată astfel din 

Datorită unor 
ferme luate la 
prie de producție a M.C.I. 
din Bărbăteni, unde da
torită unor fenomene de

■ indisciplină și neglijență 
în luna mai a scăzut pro
ducția de betoane, 
zent s-a ajuns la 
ții record de cîte 
zilnic. Acest fapt 
glindește în buna 
zionare cu betoane a tu
turor punctelor de lucru 
de pe șantierul din Vul
can. După cum ne-a in
i' -at ing. Octavian Tim- 
buș, șeful șantierului „Al
ba lulia“ din Vulcan, in 
Juna iunie formațiile de 
constructori n-au st.it din 
lipsă de betoane. La 20 
iulie, în situația că se 
mențin aceste condiții fa
vorabile de muncă se pre-

Viorel STRAUȚ

planșee. 
este utili- 
plin.

măsuri 
baza pro-

în pre- 
produc- 
300 mc 
se o- 
aprovi-

(Continuare m pag. a 2-a,

(Continuare in pag. a 3-al
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Masuri concrete^ care au condus 
la obținerea de bonificații

Depășirea normei ad
mise de cenușă în căr
bunii livrați de către 
I.M. Paroșeni, în primul 
trimestru al acestui an 
a constituit punctul de 
plecare al unor serioase 
analize pe care condu- 

a minei

în fiecare lună, peste 2 
milioane Iei.

in luna mai 
sebi, în luna 
lectivul nostru 
să facă dovada 
le posibilități
nătățire a calității căr
bunelui, să depășească

și, îndeo- 
iunie. co-

a reușit 
unor rea. 
de îmbu-

obțin'erea 
de peste 
cărbune, 

aproape 1 mi-

cerea colectivă
le-a inițiat,
Pe ansam- g
blul minei i
și ' la sectoa- "
rele produc-
tive, în ve-
derea găsirii c

CAUȚATEACÂRBONELUi I

măsuri 
concrete capabile să con
ducă la îmbunătățirea 
acestei stări de lucruri. 
Inclusiv ziarul nostru a 
scris despre aspectela 
negative, despre impli
cațiile eedriomico-finan- 
ciare ale reîncadrării în 
normele stabilite de ca
litate a cărbunelui la 
I.M Faroșeni. Lunar, in 
prima parte a anului, 
prin depășirea conținu 
tului de cenușă, Între
prinderii miniere .Paro
șeni i s-au aplicat pena
lizări 
tone
rînd în plan financiar,

intre 5000 și 6000 
de cărbune, valo-

impasul în care era și, 
așa cum tste necesar, să 
diminueze conținutul de 
steril din cărbunele ex
tras, astfel incit să. se 
încadreze in normele de 
calitate stabilite. Ba, 
chiar mai mult, colecti
vul a reușit să-ți asigu
re în luna îunie bonifi
cații cu efecte pozitive 
clare asupra eficienței 
economice a activității 
productive, .obținute ca 
urmare a reducerii sub 
indicele admis a conți
nutului de steril în căr
bune. Astfel, procentul 
de cenușă realizat a fost 
cu 3 la sută inferior con
ținutului admis, ceea ce

s-a soldat • cu 
unor bonificații 
2 200 tone de 
respectiv 
lion lei.

Acestea sînt rezultate
le. Cit 'privește căile de 
atingere a acestui țel 
ele constau, fără îndo

ială, în efor- 
reu-turile

nite ale celor 
care mun
cesc în aba
tajele și lu

crările miniere de pre
gătiri ale minei, ca și ale 
cadrelor tehnico-ingine- 
rești din sectoarele pro
ductive și din compar
timentele funcționale 
care au sarcină să urmă
rească încadrarea cărbu- 
îelui extras în indicii 

de calitate stabiliți, tncă 
din luna martie a.c., la 
I.M. Faroșeni a fost or
ganizată o masă rotun
dă pe această temă cu

Ing. Nicolae BUCUR, 
’ șeful serviciului 
producție al I.M. 

Paroșeni

(Continuat» tn pag. a t-a)

In parchetele și exploa-* 
tarile forestiere din Șu- 
rean, Vîlcan și Retezat, 
adică cele aparținătoare 
de U.F.E.T. Petroșani, ac
tivitatea de valorificare a 
„aurului verde" cunoaște 
un ritm superior lunilor 
precedente. In sprijinul 
forestierilor din Vale au 
sosit formații de lucru de 
la întreprinderile fores
tiere din județele Vîlcea- 
și Harghita. Fructuoa
sa activitate desfășurată 
de brigăzile conduse de 
Ion Ivașcu, Dumitru Ne- 
dov, Gheorghe Lazăr, Ion. 
Nistor și alții se eviden
țiază, concret, la Centrul 
de sortare și preindustria- 
lizare a lemnului Iscronj, 
al cărui colectiv rapor
tează depășirea planului 
de producție marfă, trans
port C.F.R. și 'de produc
ție .

• de procente în luna itf- 
nie.
de 
depășiri spectaculoase — 
plus 1 500 mc bușteni ga
ter de fag, 400 mc celu
loză rotundă rășinoase, 
700 mc bușteni subțiri, 
sub stas, 500 mc bușteni 
gater de rulaj, 150 mc 
lemn construcții rurale,

pe beneficiari cu 60

Toți indicatorii 
plan înregistrează

(Continuat» In pag. a t-a)
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Cu un conținut com
plex, de mare diversita
te, cu norme specifice 
fiecărui domeniu, prestă
rile de servicii către 
populația Văii Jiului s-au 
extins și perfecționat 
substanțial în ultimii 
ani. Prin natura relați- 
ilor cotidiene cu oame 
nii muncii, și comerțul 
se integrează tn sfera 
serviciilor care au un 
scop unic: o servire 
promptă, civilizată și 
corectă a populației, cri
terii ce coordonează ac
tivitatea în efortul de 
obținere a unei calități 
superioare. Atenția per
manentă acordată de 
partid și de stat, subli
niază și evidențiază ne
cesitatea 
în 
activități, obținută 
participarea directă 
oamenilor muncii 
prin experiența de 
care zi, formulează 
puneri ce trebue f 
zate cu toată 
pentru a găsi cele 
adecvate metode de

scria, printre altele, că: 
„Pînă în luna mai in
clusiv, abonamentele de 
lapte se plăteau antici
pat pentru întreaga lu
nă următoare. Incepînd 
cu 1 iunie am primit a- 
bonamentul urmînd ca 
plata să se facă zilnic, 
odată cu ridicarea lap
telui de la magazin. A 
fost o măsură bine gin- 

' dită Dar, începînd cu 
șfîrșitul lunii iunie nu 
se mai păstrează laptele
Ir.» * mm • 'ariaâHar <r'

perfecționării
continuare a acestor 

cu 
a 

care, 
fie- 

pro- 
nali- ' 

atenția 
mai, 

a 
servi populația în mod 
'ireproșabil. Rubrica des
chisă astăzi de ziarul 
nostru are scopul de a 
contribui operativ — 
pornind de la scris rile 
cetățenilor, analizate cu 
factori de decizie din 
domeniile vizate — la 
perfecționarea servici
ilor către 
c'i din Valea

Intervenim
Iu sesizai ea 

dumneavoastră

:e

oamenii mun- 
JiulUi.

MAI ÎNTÎI
GINDIM LA

SA NE
OAMENI

Cu cîteva zile în ur- 
mă o cititoare a ziaru
lui nostru, Olivei Lidia- 
M irinela, subingineră la 
i.R.I U.M, Petroșani, ne

î In ziua de 9 iulie, ora
16 la Casa de cultură din 
l’ețroșaili iticep. yerificări- 
îe pentru realizarea"'urmă
toarelor '-partide de instru

iri noul ansain- 
tolcloric'" .țParîn- 

zeee ipstrumen- 
trei — violă 
— contrabas, 

un 
un 

■ins-; 
ocarină, 

cla- 
doi

.men te 
blu 
gul“ . 
tișți vioară ; 
(braci), doi
cloi — acordeon, cite 
instrumentist țambal, 
instrumentist nai, un 

"trumențist fluier, 
caval. cimpoi, flaut,
riiiet și trompetă, 
iiislrmnentiști taragot,
"patru — saxofon,; De ase- 

f 

abonaților decît pînă la: 
ura 12, nu pînă la ora 
17, cum fusesem obiș- 
nuiți. Această hotărîre 
are drept urmare faptul 
că acei copii ai căror 
părinți muncesc numai 
dimineața sînt lipsiți de 
lapte. Oare cum ar pu
tea o mamă sau un tată, 
care pleacă de acasă la 
ora 5 sau 6,30 (deci cînd 
laptele nu a sosit încă 
la magazin) și se 
ce de la muncă 
16, să cumpere 
pînă la ora 12 ?“

A d o p t î n d 
temui de abonamen. 
te pentru lapte, 
recția comercială 
municipiu și I.C.S.A.— 
Ă.P. Petroșani au pus 
în practică o măsură ju
dicioasă, aprobată de 
cetățeni prin spiritul de 
etică și echitate, 
a fost nevoie ca 
sistem să sufere

intoar- 
ta ora 
laptele

sis-

De ce 
acest 

corec-

Noul ansamblu 
folcloric „Parîngul"
nwnea, pentru 
soliști vocali, zece perechi 
de dansatori.

Bineînțeles, verificarea 
va avea loc după înscrie
rea la concurs a instru
mentiștilor posesori ai 
diplomelor de atestare 
din toate județele țării și 
va consta din următoare
le probe : se interpretează 
la instrumente piese fol
clorice din toate zonele

Dotările
tehnico-gospodărești

f Urmare din pa# î

țări care trezesc nemul
țumiri? Am cerut ex
plicații de la tovarășul 
Cazimir Davidovici, di
rectorul I.C.S.A.—Ă.P. .
Petroșani.

Cauzele care au deter
minat ultimele două mă
suri indicate de Direcția 
comercială: fiind o vre
me călduroasă, laptele 
nu-și păstrează proprie
tățile pînă la ora 17, de 
aceea s-a hotârît să se 
abandoneze metoda plă
ții integrale anticipate; a 
abonamentului, să se a- 
chite costul pe loc și să 
fie păstrat doar pînă la 
ora 12. Mulți responsa
bili de magazine ne-au 
adus la cunoștință că au . 
rămas cu importante 
cantități de lapte și du
pă ora 17, deoarece 
mulți cetățeni nu mai 
vin după el.

Aceleași explicații , 
ne-au fost date și de 
tovarășul Mifon Șerb, 
director adjunct la Di
recția comercială a mu
nicipiului Petroșani.

Este o situație ptra- 
doxală: au dreptate și 
cumpărătorii, dat și co
merțul. Dar nu de para
doxuri au nevoie oame
nii, ci de măsuri într-a- 
devăr omenești, deoarece 
comerțul trebuie să gă
sească metodele și 
loacele necesare 
serviri ireproșabile 
populației, deoarece 
cest criteriu este 

ritar în activitatea
mercială ce se reglează 
nu rupt 'de viață, ci du
pă nevoile, după pro
gramul de muncă al o- 
mului care muncește și 
trăiește aici, în Valea 
Jiului.

Tiberiu SPATARU

mij- 
tinei 

a 
a- 

prio- 
co-

30 mc cherestea fag etc. 
Realizările din luna iunie 
au asigurat astfel îndepli
nirea sarcinilor de pro
ducție încredințate 
primul semestru al 
lui. ; ' '

Remarcabilă este 
cuparea forestierilor 
Iscroni pentru onorarei 
contractelor cu beneficiarii 
externi. In semestrui care 
s-a încheiat au fost ex- 
pediați 350 mc : celuloză 
cojită de fag. La mangal, 
s-au furnizat 50 tone, ur
mînd ca, zilele acestea, 
alte două vagoane de 
mangal, ambalate în pungi 
și * saci (30 tone) să ja 
calea beneficiarilor, pla
nul anual fiind îndeplinit 
în proporție de 80 la su
tă. Cei 600 mc lemn cons
trucții industriale expe- 
diați deja, reprezintă 60 
de procente din planul a- 
nual, de curînd din plat
forma de preindustrializa- 
re a lgmnului s-au îndrep
tat spre partenerii externi 
40 mc cherestea rășinoase, 
sortiment nou pentru ex
port.

La realizarea acestor 
succese se fac remarcate 
eforturile întregului co
lectiv de muncă, în rîn- 
dul fruntașilor situîndu-se 
maistrul Ion Lazăr, șeful 
de brigadă Ion Rădulescu, 
ifroniștii Gabor Kiss, Va- 
sile Abănăriței, 
Panaite, drujbiștii 
bre, Gheorghe 
Radu Drăghici si 
alții. (I.V.)

în 
anu-

preo- 
din

Mihai 
Ion Do- 
Corman. 

multi

j

s

I1

!

I

7
. ♦

țării (doine, joc, romanțe 
etc) ; instrumentele de 
acompaniament 
contrabas, țambal, 
deon) vor acompania 
vor face ar.. ' ’sele sus-ami 
vocali 
doină, balada, 
de joc din zona 
provin.

Cei ce doresc 
ții suplimentare le 
obține' zilnic între orele 

8—17 la Consiliul munici
pal al sindicatelor din 
Petroșani, telefoane 42533; 
41483.

vor

(braci, 
âebr-

interpreta o 
,<5. un sir.iec 

din care

informa-
pot

(Urmări din pag. 1)
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In legătură cu concursul 
de admitere

in învățămîntul superior
In legătură cu apropia- sculptură și forme indus- 

tul concurs de admitere - 
în învățămîntul 
rior, care va începe la 
15 iulie 1982, direcția 
de resort din Ministerul 
Educației și Invățămîn- 
tuiui precizează că și în 
acest an șe acordă o a- 
tenție deosebită crește
rii ponderii cursurilor 
serale și fără frecven
ță, atît în domeniul teh
nic cit și ' 
sitar, 
forme 
ta te a 
de a 
rioare 
activitatea 
șoară

Intre noutățile 
importante amintim 
ființarea de secții serale 
de" ingineri la specializă
rile Aeronave — Insti
tutul politehnic din ții —
București și Nave — perii
Universitatea din Galați; curs ,__  ______ „
la specializarea Chimie- examen, la facultățile și 
fizică — institutele poli- ' ’ ”
tehnice din București și 
lași; la unele speciali
zări din învățămîntul 
superior artistic: Muzică 
și Canto — conservato
rul „Ciprian Porumbes- 
cu“ ; ■ Regie și imagine 
de film și televiziune — 
Institutul de artă teatra
lă și cinematografică -I. 
L. Caragiale" ; Grafică-

supe-

în cel univer-
ele reprezentînd 
ce 
oamenilor muncii 
urma studii supe- 
cbncomitent cu 

ce o d est ă- 
în producție.

oferă posibili-

mai 
în-

triale — Institutul de 
arte plastice „Nicolae 
GrigorescU" C... 
rești; Pictură și 
că,' sticlă, metal 
tutui de arte 
„Ion Andreescu" 
Napoca, precum 
nor secții fără 
ță la specializările biolo
gie, geografie — o limbă 
străină si filozofie isto
rico

din Bucu- 
cerami-

— Insti- 
plastice 

din Cluj 
și a u- 
frecven-

De asemenea, iu fost 
adoptate măsuri ce per
mit accesul mai larg la 
invățămintul seral și fă
ră frecvență și p^Ștru 
absolvenții de liceu din 
promoția acestui an șco
lar, în condițiile încadră
rii în producție. Astfel, 
tinerii bacalaureați, se
ria 1982, neîticadrati în 
întreprinderi său institu- 

pînă la data înce- 
apropiatului con- 

- se pot înscrie la

secțiile serale și fără 
frecvență, în baza actu
lui de repartizare în 
producție și a certifica
tului de calificare obți
nut după promovarea 
bacalaureatului, urmînd 
ca cei admiși să prezin
te adeverința de înca
drare în muncă pînă la 
începerea anului univer
sitar 1982—1983.

i

Ea planșetele , din ca binetele de proiectare de la Întreprinderea de pro-» 
duse electrotehnice. Foto: Șt. NEMEC^iEK'

tre maiștrii minieri, cu
ibărea. sterilului ales. In 
lucrările de pregătiri tn 
cărbune care întîlneșe

■ zone sterile, sînt execu
tați ,,săci“ pentru depo
zitarea sterilului. In lu
crările miniere de pre
gătiri din stratul 5, un-

lățire a calității cărbune
lui. S-a întreținut ast
fel trează responsabili
tatea oamenilor asupra 
acestui important dome
niu al extracției și au 
rezultat, de asemenea, 
idei practice . de valoare 
privind posibilitatea de

care prilej, cei care au 
participat ia dezbateri, 
în discuții aprinse și 
convingătoare că doresc 
să rezolve 
problemă 
au stabilit 
propunerile 
grup de 
crete a 
zare s-a 
de două

intern de tele- 
va fi urmărită

din ce în ce mai presan
tă de rezolvat în zona 

. șantierului, de locuințe. In 
cartierele de 328 și 128 
de apartamente, lucrările 
de amenajare a căilor de 
acces, de sistematizări și 
dotări tehnico-gospodărești 
sînt mult rămase în urmă. 
Iii curînd, pe lîngă sutele 
ne locatari care și-au o- 
cupat deja noile aj>arta- 
meițte se vor da în folo
sință în această zonă în
că 124 de. apartamente. 
Construirea aleilor, cana
lizările. diferite lucrări de 
racordare la rețelele de 
energie electrică și de apă 
sînt întîrziate. Bunăoară, 
lingă bloc’- 56, gata la 
recepție, S.D.E.E, tiu poa
te să branșeze energia e- 
lectrică la consumatori 
din cauza sistematizărilor 
neterminate. Unele blo
curi sînt racordate prin 
provizorate la rețeaua de 
energie. Este evident că 
beneficiarul, șantierul 2 

Vulcan al T.C.H., care răs
punde de finalizarea șis-: 
tematizărilor din noile 
cartiere, S.D.E.E. — sub 
«ijjpfdonărea Consiliului 
popular orășenesc — tre
buie să-și unească: efortu
rile pentru a urgenta lu
crările de sistematizare și 
de construcții tebnido-* 
goSpodărești, pentru a a- 
sigura condiții corespunză
toare de viață locatarilor

i

vede trecerea la finisajul 
ultimului bloc din . planul 
pe trimestrul 111. ■ Printre 

, oamenii care contribuie 
cu multă hărnicie la îh-_ 
'deplinirea și depășirea 

..planului fizic la aparta
mente; merită să fie men
ționați îndeosebi dulgherii 
din formația condusă de 
Xu.dov.ik Cșiki 
lui loan Pop, 
muncit uneori 
buri, prelungite 
yansarea 
piȚdare 
1 e-au I
• Trebuie spus însă 
clacă în ceea ce 
planul pe 1982 
stau bine, în privința asi
gurării frontului de lucru 
pentru viitor există mo
tive de îngrijorare. Con
form legii investițiilor 
impune 
timp a 
înainte, 
tivelor,: 
amplasamentele | 
planul investițiilor 
1983 nu s-au 
că.
după cum. se poate apre
cia de pe acum din stadiul; . 
lucrărilor de pe șantierul 
locuințelor, actualele for
mații de constructori își 
vor termina lucrările. Dar 
alt front de lucru în Vul
can nu mai au.

O altă problemă devine din. noile cartiere.

și zidarii; 
care au 
în schim- 
pentru de- 

termenelor
_ a : lucrărilor . 
fost incredințate.

de. 
ce:

ca 
privește 

lucrurile

se 
asigurarea din 

tuturor condițiilor 
de atacarea obiec- 
Or, ia Vulcan, 

pentru 
din 

predat in- 
Pînă in luna august,

și această 
a producției, 
precis, prin 
făcute, un 
măsuri con- 

căror materiali- 
făcut în decurs . 
luni. O altă 

modalitate de lucru a 
cadrelor compartimentu
lui de resort a constat 
în invitarea la punctul de 
informare și documenta
re politico-ideolog.ică al 
comitetului de partid, la 
început sau sfîrșit de 
schimb, a unor numeroși 
mineri și maiștri, cu 
care, în cadrul stimula
tiv creat s-au exprimat 
opinii '■ valoroase privind 
posibilitățile de îinpîină-

11 Măsuri concrete
î.t vederea 

calității cărbune.
- ■ X

intervenție în 
sporirii < 
lui.

Printre măsurile con
crete pe care le folosim 
în ultimul timp în a-., 
celași scop, cîteva evi
dențiate. . La trei aba
taje frontale de pindere 
în producția minei afla
te în expolatare — pa- 
hourile 3, 10 și 13 .— se 
efectuează zilnic, de că-

de încărcarea se face în 
vagonete, Cărbunele : se 
încarcă selectiv. Instala
ția de claubaj de la su
prafață este plasată per
manent la capacitate 
maximă — patru posturi 
pe zi —■ controlul plasă
rii Și evidenta muncii 
personalului urmărindu- 
se direct de către cadre
le compartimentului
CTC, ă căror retribuție se

la cabană nu se găsesc 
și ceva dulciuri pentru 
cei mici.. Ar fi cazul ca 
măcar la sfîrșit de săp- 
tămînă acestei unități să 

H se asigure repartiții a- 
limentare prioritare.
• GOSPODĂREASCĂ! 

Pentru reamertajareâ u- 
nei porțiuni de drum a- ...... - . .

stră- 
Ae- 
dpi ’ 

vrednici gospodari, Văsi- 
le Săpînțan și Vasile I-

cîteva zile, asigurînd ast-

• ESTIVALĂ. Zilele 
lunii lui cuptor atrag, 
spre cabană „Peștera 
Bolii'- numeroși cetă
țeni, îndeosebi la sfîrșit 
de săptămînă. Ca dova
dă, Și duminica trecută, 
lingă -această cabană 
și-au petrecut ziua de 
odihnă sute de oameni 
ai muncii cu familiile 
lor. E păcat însă eă, pe .. rod/au**'lucrat, timp 
lîngă răcoritoare., și bere, i.._ .

Iertată' de lucrări 
termoficare din zona 
zii ©oasta, cartierul 
roport — Petroșani,

stabilește în funcție de 
încadrarea minei în in-

. clicii de calitate. Să spe
cificăm ca o. noutate că 
printr-una din camerele 
de luat vederi ale Cir-, 
cultului 
viziune
direct de la dispecer ac
tivitatea la instalația de 
claubaj; în acest scop 
au fost făcute deja pro
bele necesare.

. Toate aceste măsuri 
și-au dovedit pe deplin 
eficacitatea. Ceea ce ne 
propunem în sontmuare 
este să reușim să valori
ficăm lună de liniă' ex
periența cîștigată să per
fecționam căile proprii 
urinate îti vederea îm- 
buntățirii calității căr
bunelui, să ridicăm ș> pe 
'aceasta cale eficiența 
economică a activității 
productive ja l.M. Parp- 
șen i.

fel condiții burie de acces Bay pescuiesc trauierele 
Șpre gospodăriile cetățeni-:. „Cindrel** și „Iezer", echi

pajul „Jiului" urmărește 
bancurile de pești; în lar
gul coastelor britanice. în 
vrenie ce navele „Retezat" 
și „Mindra" se află la re
parații în portui Tulcea.

lor. Inițiativa lor consti
tuie. un adevărat exemplo, 
în măsură să cheme la 
acțiuni de acest gen, atît 
de necesare și in alte lo. 
euri.
• TOPONIMIE... MA

RINĂ. Cîteva nave ale 
flotei noastre de ■ pescuit 
oceanic poartă, pe mările 
și olanele globului, nu
mele unor vîrfuri de 
munți și ape de lă obîr- 
șiile Jiului. Astfel, ultime
le radiograme anunțau că 
în zona atlantică Walvis-

' Rubrică realizată
Ion VI LPE

de
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<UR<A<te ENERGIE!

Fiecare tonă-—extrasă 
cu consumuri reduse 

înțelegem pe deplin răspunderea 
ce revine organelor și organizațiilor/de 
partid, în primul rînd tuturor comuniș
tilor pentru aplicarea consecventă, fer
mă, a prevederilor Decretului privind 
gospodărirea judicioasă și reducerea 
consumurilor energetice. Tocmai de ace
ea comitetul de partid ai întreprinderii 
miniere Lupeni, organizațiile de partid 
din cadrul sectoarelor, și-au propus să 
intensifice acțiunile politico-educative 
pentru mobilizarea largă a întregului 
colectiv în vederea identificării unor so
luții concrete de reducere a consumului 
de energie si 
combustibili.
Astfel, în pri
mul semestru- 
al anului co
lectivul sec
torului V a re
ușit să econo
misească ma.

Seriale și
ebej-gie electropneumatică în valoare de 
peste 100 000 lei, în condițiile depășirii 
sarcinii de plan cu 9000 toni* de cărbu
ne. In perioada imediat următoare ne-am 
propus să punem un accent sporit _ pe 
folosirea în munca politică de masă a 
unor modalități care să facă ape) direct 
la conștiință și răspunderea profesiona
lă a minerilor. Vom dovedi promptitu
dine în valorificarea sugestiilor și pro
punerilor pe care le fac oamenii mun
cii. astfel îneît să folosim toate mijloa
cele și utilajele cu mai multă chibzuială, 
gospodărește, pentru a realiza O eficien
ță economică sporită. Stă în. .. puterea, 
noastră si vom face totul pentru i con
tribui pe măsura atribuțiilor și puteri
lor noastre la efortul general .Ic reduce
re a consumurilor energetice și do com
bustibili.

Marin DUMITRU.
maistru minier, secretar al organizației 

de partid a sectorului V de la
I.M. Lupeni

Putem gospodări 
mai bine combustibilul

Am citit cu mult interes Decretul 
Consiliului de Stat privind stabilirea u- 
nor măsuri pentru gospodărirea judici
oasă și reducerea consumurilor de ener
gie electrică, termică, gaze ■ naturale și 
combustibili.

In acest context colectivului coloa
nei de utilaje grele și mașini care ser
vește șantierele trusturilor de construc
ții prezente în Valea Jiului pentru rea
lizarea unui însemnat volum de investi
ții îi revin răspunderi sporite. Pentru 
realizarea sarcinilor pe care le ave n, 

respectiv a lu
crărilor de te- 
rasamente, com
pactări de te
renuri, turnări 
și transport de 
betoane, săpă
turi de fundații,

montaje de utilaje tehnologice și de 
prefabricate, ne-am propus de pe acum 
un program concret, de acțiune mai efi
cient. Astfel, la sediul coloanei din Vul
can s-a hotărit organizarea unui atelier 
capabil să efectueze o gamă variată de 
reparații la mașini și utilaje. Utilajele 
defecte nu vor mai fi transportate pen
tru reparații la baza din Craiova decit 
în cazuri cu totul speciale. De la pu
nerea în funcțiune a acestui atelier — 
dotat cu strung, instalații de reparații 
electrice, sudilră electrică și autogenă — 
a crescut sensibil . coeficientul de utili
zare a parcului din dotare. Desigur, pen
tru a economisi combustibilii un impor
tant rol revine direct celor ce le mînu- 
iesc pe șantiere. Sîntem conștienți de a- 
ceasta și vom face totul pentru a ne a- 
duce contribuția la marele efort al tu
turor oamenilor muncii de a realiza cît 
mai. multe economii, o utilizare eficientă 
a parcului de mașini și utilaje.

lngi Marian LASCU, 
șef atelier Vulcan al LU.G.Ț.C. Craiova

z"
<l7rmar« din pop. tl

a pune mai bine în va
loare capacitatea aba
tajelor frontale dotate 
cu complexe mecaniza- 

. te, de a obține cu aces
te utilaje moderne — 
în care statul nostru a 
investit fonduri finan
ciare de sute și sute de 
milioane — productivi
tăți înaite și o eficiență 
economică sporită. im- 

a 
mai mult 

cu costuri 
pe tona 

scăzu- 
indepiini- 

planului 
d >ile,i cc- 

an
< are 

totre- 
I

portantă resursă de 
da țării 
cărbune 
de producție 
extrasă tot mai 
te. Urmărind 
rea integrală 
pe ce) de-al 
mestru și in'.regul 
1982, măsuri! .■ prin 
se acționează in 
prinderile miniere. la
toate nivelele de organi
zare a producției <i
muncii —brigăzi „și sec
toare — este necesar să 
determine 
dresarea 
extracție, 
mică a 
rente ‘de 
cuperarea

lot 
și

br 
este

■ grabnic 
activității 
realizarea 

sarcinilor 
extracție, 

rămînerllor 
din primele șa- 
I n acest scop 
asigurată func- 
corespunzătoare 

a tuturor utilajelor din 
dotarea locurilor de 
muncă, aprovizionarea i- 
reproșabilă a brigăzilor 
cu cele necesare, folosi
rea judicioasă a forței 
de muncă și îmbunătă
țirea asistenței tehnice 
pe fiecare schimb, în
tărirea ordinii și disci
plinei, Trecerea la a-
nalizarea și urmărirea 

^zilnică — exigență in-

în urma
se luni.
se cere
tionarea

Po- 
si- 

a 
rea-

dicată de Comitetul 
litic Executiv — a 
tuației existente și 
modului în care se 
lizează preliminariile pe
schimburi, a producției 
planificate pe fiecare u- 
nitate, trebuie să de
termine un reviriment 
rapid în activitatea de 
extracție și îndeplinirea 
planului producției fi
zice de cărbune la toate 
întreprinderile miniere 
din bazin.

Un dublu 
imperativ în 

sarcina 
minerilor

re
de 

rit- 
cu- 
re-

imperativul 
ce le revine 
Văii Jiului, 
Expunerii

la 
C.C. 

a re- 
Con- 
oste 
mai 

minerii

economic 
mi.k'riii.r 

in iiimina 
tovarășului

Nicolae Ceaușescu 
Plenara lărgită a 
a C.C. al F.C.R. și

- centului Decret al 
siliului de Stat — 
dublu. Dind țării 
mult cărbune,
noștri au datoria să re
alizeze în procesul de 
extracție din subteran 
consumuri reduse de e- 
nergie. Avîndu-se în ve
dere că întreprinderile 
miniere sînt mari con
sumatoare de energie, 
se cer puse cu fermita
te și spirit de inițiativă 
în valoare resursele 
interne mari ce există 
în acest domeniu. Sub 
conducerea organelor și

organizațiilor de partid/^ 
cu sprijinul organizați
ilor de masă, minerii și 
cadrele .....................
rești au 
bită de 
țional și 
cesele tehnologice 
abataje astfel incit 
tracția cărbunelui să se 
desfășoare 
muri reduse de energie 
electrică și 
Minerii șefi 
și de schimb, 
personalul 
trebuie să vegheze 
exigență ca utilajele să 
funcționeze la încărcă
tura maximă de produc
ție. să fie eliminate mer
sul în gol și orice formă 
de risipă de energie. De 
marc actualitate 
venit inițiativa 
in acest an de 
de la Uricani, 
eonomisirea energiei 
lectrice. 
țiativa 
tinsă 
Jiului.
„Pentru fiecare tonă de 
cărbune extrasă 
energie electrică 
misit !“ 
viza muncitoreastă 
care fiecare miner, 
lectrolăcătuș, fiecare 
dru tehnic, toate brigă
zile și sectoarele între
prinderilor miniere să 
răspundă concret exi
gențelor și sarcinilor re
zultat? din Decretul Con
siliului de Stat, din Ex
punerea secretarului ge. 
neral al partidului — un 
răspuns concret de mun
că și conștiință pentru 
dezvoltarea multilaterală 
și înflorirea patriei so
cialiste.

tehnico-ing-ne- 
sarcina deose- 
a organiza ra-’ 
perfecționa pro- 

din 
ex-

cu consu-

pneumatică. 
de brigadă 

maiștrii, 
ingineresc 

cu

a de- 
lansată 
minerii 

vizînd e-

lată de ce 
trebuie larg 

la minele . 
iar obiectivul ei

e- 
ini-

1 kWh 
econo- 

să constituie de- 
sub 

e-
ca-
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L MUNDIAL
După înfringerea la scor 

de la Baia Mare soarta 
echipei Minerul Lupeni a 
fost pecetluită. Deci la a- 
nul, Valea Jiului va avea 
patru echipe la nivelul 
diviziei C de fotbal si nici 
una- in B. E drept că da
că n-ar fi pierdut la .ma
sa verde" două puncte 
cîștigate pe teren pro
priu în meciul eu C.FR 
Cluj-Napoca, Minerul Lu
peni ar fi făcut „rocadă" 
cu Rapid Arad și. deci ar 
fi scăpat de retrogradare. 
Dar adevărul este că în 
acest campionat reprezen
tativa minerilor din Lu
peni n-a convins și, firesc, 
inevitabilul s-ă produs. 
Nimic nu poate justifica 
și nici explica slăb i com
portare a echipei ținînd 
seamă de valoarea lotu
lui cu eare.se putea situa 
la jumătatea clasamentu
lui. Meciul de adio\de la 
divizia B cu Rapid Arad, 
câștigat după cum se știe 
cu 4—-0 de Minerul Lu
peni, a fost doar o tre
sărire de orgoliu și atît. 
Or, obțin irul d?ar 1,3 vic
torii și 5 agăîuri din 34 
de meciuri nu poți croite 
pretenții .de supraviețuire

în eșalonul secund de fot
bal al țării, mai ales in
tr-o serie în care au acti
vat nu mai puțin de 7 
foste divizionare A.

In actualul campionat 
Minerul I.upeni a avut o 
apărare penetrabilă dova
dă cele' 59 de goluri pri
mite, doar Minerul Ilba 
Seini, ultima clasată o 
„întrece" la . capitolul go
luri „încasate". La capito
lul eficacitate situația nu 
a fost chiar rea. Cu cele 
.47 de goluri marcate e- 
chipa Minerul Lupeni îm
parte locurile 9—10 cu 
Dacia -Orăștie, deci- la 
mijloc de clasament.

iubitorii fotbalulii din 
Lupeni sint mîhniți- pe 
bună dreptate pentru f ip- 
tul că ' echipa lor a 'reli 
gradați din divizia B. Am 
dori însă ca la finele 
campionatului, ediția • 1982 
—1983, mîhnirea lor sa
se transforme în bucurie 
produsă de revenirea fa- 
vgriților în divizia B. 
Cu lotul de care dispune 
acest lucru este perfect 
posibil, dar pentru aceas
ta se cefe o pregătire te
meinică, multă muncă, și 
seriozitate din '-partea fie
cărui jucător.

CLASAMENTUL FINAL
L F.C. Bihor 34 21 6 7 1)2-49 18
2. F.c. Baia Mare 34 17 7 . 10 71 -.36 413. Aurul Brad 34 18 ■'2; 14 46-37 38
4. Olimpia Satu Mare 34 1.4 '.•7 13 46~40
S. Strungul Arad 34 16 15 4.6-53
6. Înfrățirea Oradea 34 15 4 15 57-50 ?34''
7. U.M. Timișoara 34 15 4 3 5 48-47 ■ '3.4' ■
8. C.l.L. Sighet 34 14 6 14 36-44 34
9. Someșul Satu Mare 34 15 4 15 40-49 34

10. F.C.M. Reșița 34 .1.3 7 14 33
11. Minerul Cavnic 34 15 3 iâ 58-51 33
12. C.F.R.' Timișoara 34 13 7 ■■■' 14 48-44 33
13. C.S.M.- Dr. fr. Sev. 34 15 3 16 49-54
14. Rapid Arad 34 13 7 14 40-48 33
15. Dacia Orăștie .34 14 4 16 47-65 32
16. Minerul Lupeni 34 13 5 16 47-59 31
17. C.F.R. Cluj-Napoca : 34 - 10 6 18 3'7-58 26
18. Minerul llba Seini 34 9 ■j 18 29-68 25

MADRID 5 (Agerpreș). 
— Primele echipe seihi- 
fina liste, decise în urina 
meciurilor de duminică, 
și-au meritat . calificarea, 
remarcă^ agențiile interna
ționale de presă în co
mentariile pe marginea 
campionatului mondial 
de fotbal., Franța și Po
lonia vor avea astfel po
sibilitatea, se arată în co
respondențe. să reediteze 
(sau să . depășească) per
formanțele cele mai bu
ne ale fotbalului din ță
rile respective — loiul 
3 obținut în 1958 și, res
pectiv 1974.

Referind u-se la partida 
Polonia — U.R.Ș.S., A.F?P. 
serie: „Polonezii n-au mai 
reeditat „festivalul con
traatacului" din . meciul 
cu Belgia, dar și-au atins 
obiectivul,, un rezultat e- 
gal care i-a adus califi
carea în semifinale. Dar 
întîlnirea de duminică s-a 
încheiat cu o problemă ne
plăcută’ pentru polonezi : 
cel mai bun jucător al lor, 
Zbigniew Bonyeli a pri
mit al doilea cartonaș gal
ben la acest „El Mundial" 
și va : fi, deci, suspendat 
pentru -semifinala de ■ . la â 
Barcelona de joi".

*
DECLARAȚII

- - - IA -1D 5 (Agerpres).
— Midiei Hidalgo (an
trenorul Franței) : „Am u-

vut

dorința de a reuși, 
re s-ă adăugat, cred, ma
niera de a aborda com
petiția. Acum ne gîndim 
la meciul de joi, din se
mifinale. Astăzi, toată lu
mea l-a putut vedea pe 
Michel Platinî realizînd 
o acțiune individuală 
așa cum a făcut-o la pri
mul gol, dar jucînd Și 
colectiv, pentru echipă, 
un rol care îi poate face 
și mai mare. Jucători; de 
mare talent pot ori cînd să 
facă totul".

.Billy Bingham (antre
norul. Irlandei de Nord): 
„Cred, că pentru noi a- 
j ungerea în situația, de a 
disputa calificarea în se
mifinale este un lucru 
formidabil. In partida cu 
Franța, la pauză, mă «î;i- 
deam că am fi putut în
că spera, dar acel gol pri
mit la- începutul părții a 
doua ne-a anulat orice 
șansă. Echipa franceză 
este foarte bună. Ca ■ și 
Brazilia, dispune de in
dividualități de valoare".

Antoni Piechfiiczek (an
trenorul Poloniei) : „ A
f/st un meci foarte difi
cil, marcat 
tactică din 
lor echipe, 
nu primim 
nai, noi ai 
ocaziile de 
bune".

Konstantin 
trenorul U.R..S.S.) : .„Am 
jucat așa emil am putut, 
dar -trebuie spus că mai 
slab decît mă așteptam. 
Linia de mijloc și atacan- 
ții n-au dat randamentul 
obișnuit, aceasta expli
când lipsa noastră de .e- 
i ii-acitate'b

CALEIDOSCOP
MADRID 5' (Agerpres). 

— „Franța este singura

norocul care ne-a lip- 
în Argentina, dar și 

la ca-

echipă europeană 
joacă un fotbal sud-ame- 
rican“, a declarat cele
brul brazilian Fele după 
calificarea francezilor pen
tru semifinale Intr-o e- 
logioasă declarație făcută 
ia Madrid, Pele a 
sus, printre altele: 
o plăcere să vezi jucînd 
această formație. Praeti- 
cînd un asemenea joc o- 
fensiv, este imposibil să 
pierzi. Cred că o finală 
Brazilia — Franța va fi 
un cîștig pentru fotbal".

I ■«' -
Componen t ii selecționa

tei Hondurasului au 
mit, 
dalia 
Văile-, 
tă pentru 
„pe cei 
tria". 
dată cînd 
tă înaltă 
echipe de

TELEX

care

mai 
„Este

pri
me- 
del 

crea-

la Tegucigalpa,
„Jose Cecilio 

distincție 
a recompensa- 

ce onorează pa- 
Este pentru prima 

se acordă.aceas- 
decorație unei 
fotbal..

Selecționata Italiei 
surprins adversarul în
că din start, deschizînd 
scorul în minutul 5 cînd 
Paolo Rossi, infiltrat în 
apărarea ezitantă a bra
zilienilor, a interceptat o 
pasă înaltă de la 
și cu o lovitură 
de cap a trimis 
în plasă. Riposta 
mericanilor nu se 
teptată, după o serie 
șarje puternice la poarta 
lui'Dino Zoff, in minu
tul 12 Socrates, lansat de 
Zico pe aripa dreaptă e- 
galează cu un șut impa- 
rabil. Brazilienii domină 
în continuare , îneereînd 
să-și creeze avantaj dar 
cel care marchează șînt 
italienii, 
datorită
care 
gajăre 
tarului 
trimite 
nul

Cabrini 
precisă 
mingea 
sud-a- 

lasă aș 
de

de prudență 
partea am ne

reușit să 
in fi- 
lotuși.

MADRID 5 (Ag-erpres).
— Disputat pe stadionul- 
„Sarria" din , Barcelona 
în fața a 44 000 de spec
tatori, pe o temperatură 
de 35 de grade la umbră, 
meciul (talia — Brazilia 
pentru faza a doua a cam
pionatului mondial de fot-: 
bal a , purtat din primul 
pînă în ultimul minut am
prenta „nervilor" fotba
lului latin, cu acțiuni ex
plozive. execuții , tehnice 
de mare virtuozitate,- un 
ritm alert,, goluri spec
taculoase, 
zic total, 
meciului a fost t.;: 
tat ; victorie cu 3—2 (! 
a echipei Italiei, 
limină formația

favorită a cani
și cotată 
drept cea 
formație.

di

execuții 
virtuozitate, 

alert., goluri 
angajament fi- 
Deznodămîntul 

neastei?- 
(2-D 

care e- 
Brazili-

ei, marea 
pionatului 
specialiști 
valoroasă

■ puțin pînă ia p; 
luni/

de 
mal 
cel
de

marchează
în minutul 25, 

aceluiași Rossi 
interceptează 6 zde- 

neinspirată a por- 
Waldir Peres și 
nestingherit balo- 
plasă. In minutul 

Li 'accidentat
în 1

Collovati
înlocuit cu BergOini, 
cîteva minute maiiar

tîrziu portarul Zoff apără 
un șut al lui Zico.

După pauză ^brazilienii 
se mențin în atac și reu
șesc să restabilească echi
librul pe tabela de mar
caj în minutul 67, în or-, 
ma golului - înscris de Ro
berto Falcao, bine servit 
de . Junior, Se părea <să 
italienii nu Vor mai găsi 
resurse ofensive, brazili
enii părînd mult 
proaspeți din punct 
vedere fizic, dar în 
nutul 75 Paolo Rossi 
realizează
înscriind al treilea gol jn 
acest meci și aducînd 
„Scuadrei.. Azzurra"- caii- 

semifinalei» 
greu previ

ne u atît mai

mai 
de 

mt- 
își

„hat irieltul"

ficarea în 
performanță 
zibilă,dar 
merituoasă.

C.FR
eare.se
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Știri 
din țările 
socialiste

MOSCOVA 5 (Agerpres)
— In Uniunea Sovietică 
au fost realizate primele 
baterii solare de uz cu
rent, relatează ziarul 
„Izvestia". Ele sînt execu
tate sub forma unor plă
cuțe de mărimea unei 
baterii de lanternă și 
funcționează nu numai la 
lumina solară, ci și la lu-, 
mina difuză a lunii, avînd 
puterea de 0,2—0,5 Wați. 
Asemenea baterii pot fi 
folosite ca sursă de ali
mentare pentru aparate
le de radio eu țr mzistori, 
sau pentru alte aparate 
cu consum redus de e- 
nergie electrică Bateri
ile solare pot fi cuplate 
cu bateriile electrice o- 
bișnuite de aceeași pute
re, prelungindu-iise via
ța de 5—7 ori.

☆
SOFIA 5 (Agerpres). — 

Specialiștii bulgari stu
diază noi metode pentru 
combaterea coroziunii. Ei 
susțin că din 20 miliarde 
tone metaf produse în lu
me de la începutul seco
lului, peste două treimi 
s-au pierdut din cauza co
roziunii. Numai in Bul
garia, anual din cauza co
roziunii se pierd 400 000 
tone metal. Pentru a o 
combate s-a pus la punct 
un program național de 
reducere cu cel puțin 25 
la sută a pierderilor de 
metal datorate coroziunii.

Acțiuni in favoarea păcii 
și secu rității internaționale

STOCKHOLM 5 (Ager- 
pres). — La Stockholm 
s-au încheiat lucrările 
Congresului Uniunii sin
dicale * a funcționarilor 
din Suedia, organizație 
ce numără peste un mi
lion de membri. O aten
ție deosebită în cadrul 
dezbaterilor a fost acor
dată problemelor interna
ționale, creșterii rolului 
sindicatelor în lupta pens 
tru menținerea păcii;

Documentele adoptate 
la încheierea * lucrărilor 
subliniază că lupta pen
tru pace, pentru stăvili
rea cursei înarmărilor, în

primul rînd a -înarmări
lor nucleare, pentru de
zarmare este o cerință vi
tală a contemporaneității.

■ *

HAGA 5 .(Agerpres). — 
La baza militară din a- 
propierea localității olan
deze Falkenburg a avut 
loc un miting de protest 
împotriva intențiilor
NATO de a amplasa acolo 
noi rachete nucleare. Par- 
ticipanții la miting au 
cerut guvernului .și par
lamentului olandez să -re
nunțe la aplicarea acestor 
planuri.

ROMA 5 (Agerpres). — 
In centrul administrativ 
al Siciliei — orașul Pa-, 
lermo —■ întîlnirea 're
prezentanților mișcărilor 
de luptă pentru pace din- 
tr-o serie de țări europe
ne s-a încheiat, dumini
că, printr-un mare mi
ting de mapă, Această 
reuniune, care a prile
juit un larg schimb4 de 
opinii pe tema salvării o- 
menirii de o catastrofă 
nucleară, s-a pronunțat 
împotriva amplasării de. 
noi rachete nucleare cu 
rază medie, de acțiune pe 
teritoriul european.

POSTUL NAȚIONAL 
DE TELEVIZIUNE Yenei 
a transmis o emisiune 
specială dedicată țării 
noastre, ' în cadrul căreia 
au fost evidențiate bunele 
relații dintre Grecia - și 
România, vechea priete
nie care leagă cele două 
popoare. Au fost pre
zentate imagini din Bucu
rești, Drăgășani, Sinaia, 
Poiana Brașov și alte lo
calități din România.

IN R.F.G. a început 
constricția unei căi fe
rate pe pernă magnetică, 
relatează, agențiile de pre
să. Trenurile voi- putea 
atinge pe această cale vi- 
teza de 409 kilometri pe 
oră. „Perna de aer" de 
10 milimetri va fi reali
zată cu ajutorul unui nu. 
măr de 60 de electr >mag- 
neți care se fixează sub

podeaua fiecărui vagon.
RATA ȘOMAJULUI în 

Italia este de 8,6 la sută 
din totalul populației ac
tive, iar cea a inflației 
de 15,2 la sută, relevă un 
raport statistic oficial dat 
publicității la Roma și 
reluat de agenția United 
Press International.

IN LUNA IUNIE, . va
loarea exporturilor japo
neze s-a redus cu 5.3 ia 
sută în comparație cu a- 
ceeași perioadă a anului 
trecut, se spune intr-un 
raport al Ministerului 
Finanțelor, citat de agen
țiile internaționale de 
presă. Aceasta este a șa

sea 1-ună consecutiv cînd 
exporturile japoneze au 
marcat descreșteri.

IN REPUBLICA BAN
GLADESH a fost intro
dus sistemul metric de 
măsură. Pentru aplicarea 
lui în totalitate, autorită
țile prevăd o perioadă, de 
aproape cinci ani. dato
rită diferitelor forme și 
sisteme de măsură ce nu 
au o structură unică pe 
întreg cuprinsul țării.

LA SF1RȘITUL LUNII 
IUNIE, în Danemarca e- 
rau înregistrați oficial 
259 000 de . șomeri. cu 
25 000 mai mulți decît în 
aceeași perioadă a anului 
trecut. Potrivit statistici
lor oficiale publicate la 
Copenhaga, în prezent fie
care al zecelea danez se 
află în căutarea unui loc 
de muncă.

In legătură cu evoluția situației din Orientul Mijlociu
iulie, 
ministrul
U.R.S.S..
Moscova

Ahmad al 
și

întrunit la -cererea Iordani
ei, a adoptat, în unani
mitate, o rezoluție prin 
care se cere respectarea 
drepturilor populației _ ci- 

este 
de /

A
întreprinderea minieră 

Dîlja-Petroșani
strada Cărbunelui nr. 20 

organizează concurs pentru ocuparea a 
două posturi de operator la calculator.

Concursul va avea loc in ziua de 15 iu
lie 1982, ora 10 la sediul l.M. Dîlja.

. Relații privind încadrarea și retribuirea 
se pot obține zilnic la biroul O.P.I.R., tele
fon 42491 - interior 198.

Cooperativa meșteșugărească 
„Unirea" Petroșani

strada Republicii nr. 62, telefon 42763

recrutează tineri și tinere, absolvenți a 
10 clase, pentru școlile profesionale și u- 
cenicie la locul de rrîuncă pentru anul șco- 
lar 1982/1983 în următoarele meserii:

— croitori îmbrăcăminte pentru bărbați

— blănari — cojocari,

— cizmari

— tinichigii industriali

— zugravi vopsitori

— tîmplari mobilă

— tapițeri

— marochineri

— ceaprazari — șepcari . .___ :
ro’ Doritorii se pot adresa la biroul per- 
sonal-învâțămînt al cooperativei, la adresa 
menționată.

deri în oameni și mate
riale* de luptă.

Pe de altă parte, arma
ta agresoare a întrerupt 
complet, începînd de du
minică, aprovizionarea cu 
apă, curent electric și a- 
limente a sectorului de 
vest al capitalei libaneze, 
Relatează; agențiile Fran
ce Presse și U P.I.

- * '
RIAD 5 (Agerpres). — 

Regele Fahd al Arabiei 
Saudite a aVut, dumini
că și Luni, convorbiri cu 
președintele Siriei. Hafez 
Al Assad, care a efectuat 
o vizită în capitala Sau- 
dită. Situația din Liban 
ca urmare a invaziei tru
pelor israeliene în aceas
tă țară a constituit tema 
principală a convorbiri
lor dintre cei dos șefi de 
stat, relevă agenția MEN 
Au fost abordate, de a- 
semenea, probleme lega
te de relațiile interarabe, 
precum și raporturile 
dintre cele două țări.

La convorbiri au parti
cipat prințul Saud Al 
Faisal, ministrul saudit 
al afacerilor externe, . și 
Abdel Halim Khaddam, 
■vicepremier și ministru al 
afacerilor externe al Siri
ei.

în semn de solidaritate eu 
poporul palestinian și în 
memoria victimelor agre. 
siunii israeliene în Liban 
a fost urmată masiv de 
populație, informează a- 
genția France Presse. Mi
litarii israelieni au inter
venit cu brutalitate, fo
losind arme de foc. pen
tru a pune capăt acestei 
acțiuni. La Nablus, pre
cizează ■ France Presse, 
cinci persoane au fost 
rănite cu gloanțe de sol
dați! israelieni. Mișcarea 
grevistă de protest îm
potriva invaziei israeliene 
în Liban a cuprins, de a- 
semenea, partea arabă a 
Ierusalimului, orașele
Gaza și Djenîne, nume
roase localități rurale.

★
BEIRUT 5 (Agerpres). 

— Agenția palestiniană 
de presă WAFA relevă 
că unitățile israeliene ce 
asediază Beirutul au în
cercat duminică și luni, 
sub acoperirea unui in
tens foc de artilerie, să 
ajungă la aeroportul in
ternațional al capitalei li
baneze. Forțele comune 
palestiniano-libaneze pro
gresiste. precizează WAFA, 
opun o rezistență dîrză 
trupelor agresoare, pro- 
vocîndu-le însemnate pier

vile din Liban și 
coi»1 aninat orice act 
violență împotriva ei 
transmit 
și AFP.

Reafirmînd 
rezoluțiilor sale nr. 508, 
509 și 512 din anul 1982, 
Consiliul de Securitate 
cheamă la respectarea 
drepturilor populației ci
vile fără nici o discrimi
nare și dezaprobă orice- 
act de violență împotriva 
acesteia. De asemenea, 
el cere „restabilirea apro
vizionării normale cu apă, 
electricitate, 
medicamente, 
la Beirut", 
cere, totodată,

— La o 
Gromîko, 
externe al 
întîlnit La 
Sabăn Al
bah, vicepremier 
nistrul afacerilor 
ne al Kuweitului, 
med Boucetta, 
marocan de stat 
.faceri externe, și 
Kaddoumi, șeful 
tamentului Poli ti <• 
mitetului Executiv 
ganizației pentru 
rarea Palestinei — 
bri ai Comitetului special 
al Ligii Arabe pentru Li
ban — aflați m capitala 
sovietică — informează a- 
genția TASS. Membrii co
mitetului au informat des
pre poziția țărilor arabe ■ 
față de agresiunea* Israe
lului în Liban și și-au ex
primat îngrijorarea pro
fundă în legătură

-■> tuala situație din 
tul Mijlociu. A.A. 
mîko a arătat că 
acționează pentru 
rea vărsării de sînge* la 
Beirut și retragerea tru
pelor agresoare israeliene 
din Liban.

*
NAȚIUNILE UNITE 5 

(Agerpres). — Consiliul 
de Securitate al O.N.U.,Cisiordania și Gaza
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MOSCOVA 5 (Agerpres)
Andrei 

de 
s-a 
eu 

Sa- 
mi-

ex.er- 
M’Ha- 

ministrul 
pentru 
Faruk 

Depăr
ai Co
al Or- 
Elibe- 
mem-

agențiile UPl

prevederile

Mica publicitate

eu ac-
Orien- 

Gro- 
U.R.S.S. 
înceta-

hrană și 
în special 

Documentul 
să' fie 

continuate eforturile se
cretarului general 
O.N.U., Javier Perez

al 
de 

Cuellar, și ' ale agențiilor 
internaționale în vederea 
atenuării suferințelor
populației civile.

TEI. AVlV 5 (Agerpres). 
— Greva generală declan
șată duminică în terito
riile ocupate de Israel —

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Lanțul amin
tirilor, I-II ; Unirea ; O- 
ricum tata mă va snopî.

PETRILA : Echipa
jul, MI.

LONEA : Socrul. 
ANINOASA i Soțul 

ideal.s

VULCAN — Luceafă
rul ; Părinți de dumini
că.

LUPENI — Cultural;
Caseta Măriei de MedL 
cis.

URICANI -. Copie la 
indigo.

TV

11,00 Telex. 11,05
Matineu de vacanță. 
„Dorobanțul tatii". 11,30 
Teatru în serial: „Jo- 

“ cui ielelor" de Camil

Petrescu. Partea a 
IlI-a. 12,30 Cadran mon
dial. 12,45 Mi-i drag 
unde m-am născut. 
Moment folcloric. 13,00 
Închiderea programu
lui. 16,00 Telex. 16,05 
Agricultura modernă 
la scara fermei școla
re. 16,25 De la Trotuș 
la Șiret. Cîntece și 
dansuri populare. 16,40 
Clubul tineretului.
17,25 Civica. 17,50 1001 
de seri. 18,00 închide
rea programului. 20,00 
Telejurnal. 20,25 Ac

tualitatea economică.
20,35 Pe agenda învă- 
țămîntului — concursu- 
rile de admitere. 20,40 
Deschizător de dru
muri noi — Congresul 
al IX-lea al P.C.R. 
21,00 Teatru TV. : „Ar
hipelagul Lenoir" de 
Armad Salacrou. 22 20 
îelejurnal. .

VIND urgent Dacia 1301,. 
neagră, stare excepționa
lă. Baru. nr. 218, telefon 
124. (847)

PIERDUT carnet de 
student pe numele Bele- 
ga Mihai, eliberat de Ins
titutul de mine Petroșani. 
II declar nul. (848)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Bo- 
bîrcă Mariană, eliberată 
de Institutul de mine Pe
troșani. O declar nulă. 
(849)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tăbă- 
caru Traian, eliberată de 
1,M. Paroșeni. O declar 
nulă, (m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele San
da Nicolae, eliberată de 
1.M Lupeni 6 declar nu
lă. (m.p.) -

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Fo- 
pescu Vergii, eliberată de 
l.M. Lupeni. O declar bu
lă. (m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pasz- 
tin Mozes, eliberată de 
l.M Lupeni. O deeiao nu
lă. (m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Sule 
Dlonisie, eliberată de 
l.M Lupeni. O declar nu
lă. (m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ca- 
lirtciuc-Miluță, eliberată 
de IM. Lupeni. O deciai 
nuiă. (m.p.)

PIERDUT foaie matri
colă 8 clase pe numele 
Ștefan Mihai, eliberată de 
Școala generală nr. 6 Vul
can. O declar nulă. (829)

PIERDUT legitimați^ de 
bibliotecă pe numele Wui« 
baș loan, eliberată de' In
stitutul de mine Petroșani. 
O declar nulă (830)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Lauber Alexan
dru, eliberată de Institutul 
de mine Petroșani. O de
clar nulă. (833)

PIERDUT legitimație de 
călătorie, specială pe nu
mele Roșian Ilie, elibera
tă de A.U.T.L. Petroșani. 
O declar nulă. (834)

PIERDUT legitimație de 
'serviciu pe numele Borg
Iosif, eliberată de IM
Uricani. O declar nulă. 
(835)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Mă. 
rășescu Gheorghe. elibe
rată de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(837),

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe ntimele Niță 
Gheorghe eliberată de 
IM Uricani. O declar 
nulă. (839)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Luca 
Adrian, eliberată de Insti
tutul de mine Petroșani. O 
declar nulă, ,838)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Savir 
Spiridon, eliberată de l.M. 
Uricani. O declar nulă,’ 
(840)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Obre- 
jan Doru, eliberată de 
Institutul de mine Petro
șani. O declar nulă. (841)

«EDACTIA Șl ADMINISTRATA: Petroșani, sti, Nicolae B&lcescu j 2, teleloone 41662 (secretariat), 4 16 63, 4 24 64 (secții). TIPARUL i Tipografia Petroșani, str. N. Bâlcescu -2.


