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Recuperarea restanțelor la producția 
fizică începe din această lună

Fără indoială că. prin 
cele 16 000 tone de cărbune 
restanță Înregistrate in 
primul semestru al anului, 
colectivul sectorului I al 
IM. Paroșeni a -«afectat în 
măsură hotăritoare realiză
rile pe întreaga: mină. De 
la început se cere făcută 
însă o precizare : acumu
larea minusului mare de 
către colectiv a avut loc 
îndeosebi în al doilea tri
mestru al anului, practic 
odată cu ieșirea din func
ție a abatajului dotat cu 
complex mecanizat de sus
ținere și tăiere care a func
ționat aici în anul trecut 
și prima parte a acestui 
an. Aprecierea este cu atît 
mai clar evidențiată da- 
uiuțwi!1 'Șl țAjblfâewlv i 
realizate in sector. în eta
pa primului trimestru 
comparativ cu cel de-al 
doilea. De pildă, producția 
fizică lunară extrasă în 
luna februarie a.c. — cînd. 
la fel că și în ianuarie, sec
torul raporta depășiri — a 
fost cu aproape 8 000 tone 
de cărbune superioară ce
lei din tona iunie. Compa
rarea pt, ’'’cțivității mun
cii medii pe sector între ă- 
celeași luni consemnează, 
de asemenea, o diferență 
de peste o tonă, care dife
rență. trebuie să recunoa.ș-

tem. este 
re, mai 
sublinierea pă nivelul rea
lizat în luna iunie este sub 
2,8 tone/post. La condițiile 
minei Paroșeni. ale secto
rului I al minei, acesta es
te un nivel al productivită
ții muncii de departe ne
satisfăcător.

fpprte, foarte ma- 
ales dacă facem

O hotărîre care 
mobilizează 

colectivul mineriJor 
de la Paroșeni

Dar, acestea sînt faptele. 
Cit privește cauzele, ele 
sînt, de asemenea, clare. 

_ 12 UrlOCiP 'i- că ele
dintre cuprinsul prelimina
rului întocmit pentru pri
mul semestru, respectiv al 
doilea trimestru ai anului 
și derularea electivă a pro
cesului tehnico-produetiv. 
Concret. |>e lingă faptul că 
exploatarea intensivă n 
complexului mecanizat e- 
xistent în funcțiune la în
ceputul anului a condus la 
epuizarea mai rapidă a 
rezervelor din panoul în 
cauză, s-a întîrziat. cu pes
te două luni.,: intrarea în 
exploatare a abatajului me
canizat (panoul 3, stratul

18) programat să-1 înlocu
iască. Cauzele tectonice ca
re au determinat această 
întîfzire s-au îmbinat aici 
cu probleme organizatori
ce și de întreținere a nu
meroaselor lucrări minie
re Ce trebuiau făcute, cu 
atît mai greu de asigurat 
cu cît în sector a sporit 
numărul nemotivatelor, au 
fost mai multe abateri de 
la disciplina muncii.

La potențialul sectorului 
I al IM. Paroșeni se im
pune ca toate cauzele Ide 
natură disciplinară și or
ganizatorică să fie înlătu
rate în ă de la_ începutul 
semestrului în care am pă
șit. avînd în vedere că s-au 
depășit si problemele de 

tenta unor reale posibili
tăți în acest sens, asa cum 
am avut prilejul să le con
statăm 'în discuțiile pur
tate cu șeful de sector și 
cu unul din- cei mai buni 
șefi do brigadă din sector 
și mină

— încă din iunie am re
ușit să intrăm în funcțiune 
cu o nouă capacitate pro
ductivă dotată cu tehnică 
modernă — ne-a declarat 
șeful de sector, sub’ri diner

Anton HOFFMAN
'Continuări in pap a 2-a

Ieri, în schimburile I și II. 
producție peste plan

Ieri, la încheierea 
schimburilor I și II, patru 
întreprinderi miniere au 
raportat depășiri substan
țiale ale sarcinilor 
liminate.

Pe primul loc se 
ează cea mai mare

pre-

■eitu-
pro-

de cărbune co- colectivul de oameni ai 
din țară, I.M. muncii de la cariera Cîm- 

Lupeni, cu un plus de 
745 tone de cărbune. Mi
nerii din Uricani au de
pășit planul celor două 
schimburi ou 100 tone de 
cărbune, fiind urmați de

ducătoare 
csificabil

_■ pu 1-ui Neag cu un plus 
de 100 tone cărbune.

Depășiri notabile au 
înregistrat, de asemenea, 
minele Vulcan și Dîlja. 
(GII. O.)

de modernizarea
extracției cărbunelui

tarului general al parti-

al P. C. R.

ajuns ? _ In con-

co-
căutat 

nouă

jj^anide Ja Congresul al IX-lea

CONGRE®
Mutații de esență 

determinate

Peste cîteva zile, la 
sectorul VI al mi
nei Lupeni va intra 

în funcțiune un nou com- 
meca- 
dotat 

modern

plex de susținere 
nizată. Abatajul 
cu acest utilaj 
va avea o capacitate 
productivă de circa 600 
tone de cărbune pe zi. 
Evenimentul este trăit 
cu intensitate, cel puțin 
din două motive, pri
mul fiind de natură teh
nică și organizatorică.

Qel de-al doilea mo
tiv ne-a: fost destăinuit 
la finele unei convorbiri 
care a avut loc cu mult 
după ora 
program, 
minei, ing. Titus 
tache, a găsit răgaz 
tru noi. „Complexul 
intra tn funcțiune 
zilele cînd întreaga 
va aniversa 17 ani

Ia Congresul al IX-lea 
al partidului". Iată o 
coincidență care încarcă 
de răspundere întregul 
corp tehnic și colectivul 
de muncitori din cadrul 
sectorului.

Nu este o simplă în- 
tîmplare această 
potrivire de eve

nimente. Congresul al 
IX-lea al partidului,.du
pă cum se știe, a pus 
bazele - modernizării ac
tivității de extracțietivității de extracție a ■ 
substanțelor minerale u- 
tile, a așezat la loc de 
frunte mineritul carbo
nifer, a dat orientări ști
ințifice. urmate cu con-

: secvență, pentru dezvol-, 
tarea intensivă și exten
sivă a capacităților de 
producție din ramura 
cărbunelui. Rod al gîn-

obișnuită de
cînd directorul

Cos-
pen- 

va 
în

țară dirii cutezătoare a secre- 
de tarului general al ] 11

O experiență bună din sectorul
prelucrării lemnului

Din aceeași suprafață de materii 
prime, mai multe piese 

^:F’r'?pentrp
prezent
din materiale 

plăci interme- 
_ _________ ________ despărțitori 

^mălî''p^hntîto5astă’ "mă-

— Ca membru al 
siliului oamenilor 
cii. participant direct la 
procesul de producție,

con-
mun- fecționăm 

recuperate 
diare, pereți

Petrila, avînd ca instru
ment de lucru magistra
la Expunere a tovarășului 
Nicolae Ceausescu, se
cretar general al parti
dului. la Plenara lărgită 
a C.C. al P.C.R. din 1—2 
iunie a.c., am făcut niște 
calcule privind folosirea 
rațională a materialului 
lemnos. Discuțiile pur
tate apoi cu comuniștii, 
cu personalul tehnic, 'au 
stimulat gîndirea crea
toare, au stîrnit dorința 
și ambiția ' de autodepă- 
șire .în colectivul nostru.

Pornind de la cantități
le de lemn ce formau o- 
biectu' 
am luat 
combinate 
țelor. La

„deșeurilor", noi 
măsura croirii 

a semifabrica- 
ce rezultat am

sură, pînă la finele anu
lui. estimăm că vom va
lorifica 43 mc material 
lemnos, care înainte, pur 
și simplu se arunca. Pen
tru o mai judicioasă fo
losire a placajului, 
lectivul nostru a 
și găsit totodată o 
soluție. Din deșeurile de 
placaj executăm flori or
namentale pentru camera 
combinată Belvedere, flori 
pe care înainte ^ni le con
fecționa la prețul, de 10,50 
lei bucata. Combinatul 
de 'prelucrare a lemnului 
Gherla, La prima vedere 
asta nu înseamnă prea

Cornel âUZESCU

fContlnaarp in pag. a 2-4;
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dului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, măsurile în
treprinse cu fiecare , an 
pentru ușurarea efor
tului fizic al muncitorilor 
și dotarea minelor cu u- 
tjlaje moderne au pri
lejuit schimbări de esen
ță în activitatea din sub
teran. „Mutațiile pe
trecute, ne explică di
rectorul minei, se referă 
la dotarea tehnică, la 
conținutul muncii, la ni
velul de pregătire pro- 

a 
Orientarea 
pe linia 

moderni- 
a stimu- 

aproape

fesională și- politică 
muncitorilor, 
consecventă 
mecanizării și 
zării activității 
lat o evoluție 
spectaculoasă în gîndirea

ion MUSTAȚA

'Continuări In pag o t-a

Ion Șaineanu Ia strun
gul carusel de la ate
lierul de 
Livezeni 
Petroșani.

reparații din 
al I.R.I.U.M.

Foto : Șt. NEMECSEK

Noi obiective
sociale

în aceste zile, construc
torii din Petrila au prădat, 
un nou bloc,. însumînd 40 
apartamente confortabile 
pentru minerii din locali
tate. Este vorba de blocul 
nr. 36 G, lucrare executată 
sub conducerea maistrului 
Valentin Chira. La înăl
țarea acestui bloc o . con
tribuție de seamă au adus 
constructorii din echipele 
conduse de Marin**Ignat,. 
Dumitru Roșu, Gheorghe 
Bețivu, Mihai Boboiu, Zol- 
tan Cristof și alții.

în faze avansate de exe
cuție se află la 
încă două blocuri,
mînd 98 apartamente. Sub 
îndrumarea sing. Gheorghe 
Stînea se realizează to to- r 
dată lucrări de bună cali
tate. Ritm de lucru intens « 
se înregistrează si pe șan
tierul noii centrale telefo
nice a orașului. iar . eon- . 
struetorii din Orăștie exe
cută un magazin univer
sal. Sint fapte ce reflectă 
că și în acest an orașul 
se îmbogățește cu noi și 
frumoase obiective social- 
edilitare.

Petrila 
însu-

Emilian DOBOȘ, 
corespondent, Petrila
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Gospodărirea apei este 

O datorie a fiecărui cetățean
o conductă sau un robi
net, pentru unii nu prea 
are mare importanță. Să 
nu mai vorbim de unele 
unități economice 
consumatoare de 
potabilă, mă refer 
deosebi In cele minie
re. Unele din ele fac a- 
devârată risipă chiar și 
în acele locuri unde apa 
industrială poate fi fo
losită fără nici o pro
blemă. Pentru evitarea 
risipei de apă potabilă 
vom analiza modul în 
care consumatorii indus
triali o folosesc. “Doresc 
să dau doar • n aspect 
de risipă, Sînt situații 
cînd compresoareTe sînt 
pui și simplu răcite prin 
circuit deschis și încă 
cu apă potabilă. Vom 
face deci un studiu, pe 
care-1 vom finaliza la 
sfîrșitul semestrului II, 
și se va fixa un debit 
de apă rațional, potrivit 
necesităților.

In încheiere doresc să 
mai adaug că pentru asi
gurarea apei potabile 
investim numai în acest 
ăn peste 6 milioane lei, 
dispunem de un efec
tiv de oameni hărnici 
care muncesc de la sta
țiile de captare și tra
tare a apei, magistrale
le și conductele de aduc- 
țiune șl pînă la robinete, 
le din casele noastre, în 
unitățile ' economice. Să-i 
sprijinim închizi nd 
toții .robinetele 
pei" de apă și 
în interesul 
tuturor.

Petroșani. Deja se lu
crează la proiecte,- iar
anul viitor vor .. începe 
lucrările. La finele lui 
1982 va fi 
construirea unei 
ne instalații de 
zare și decantare, 
trivit 
tru

Există o vorbă cum 
că cine a băut apă din 
Valea Jiului nu mai 
pleacă de pe aceste me
leaguri, iar dacă totuși 
Ie părăsește, mai devre
me ori mai tîrziu se va 
întoarce cu siguranță. 
Evident că nu numai apa 
este cauza rămînerii în 
Valea Jiului, dar ală
turi do aurul negru din 
tțdîncuri, aurul verde al 
pădurilor și aurul alb 
ce curte vijelios din 
munți este una din bo
gățiile incomensurabile 
ale municipiului nos
tru. Despre modul în 
care această bogăție este 
valorificată pentru a fi 
pusă în slujba celor 
muncesc și trăiesc 
Valea Jiului am ; 
o convorbire cu tovarășul 
Caro] Fazekaș, inginerul 
șef al I.G.C.L. Petroșani.

— Dezvoltarea in
dustrială, construcțiile 
de locuințe din Valea 
Jiului necesită de Ia 
an la an noi resurse 
de apă. Ce măsuri s-au 
luat în acest scop ?
— „Bătălia" apei tre

buie să țină pasul cu 
dezvoltarea multilatera- 
•• a municipiului 
tru. In 24 de ore 
gurăm peste 100 
cane litri de apă. 
ceastă cantitate însă va 
crește to mod substanți; 
ai în fiecare an tocît to 
1985 vom fi to măsură 
să asigurăm cu circa 50 
la sută mai multă apă 
decît în prezent Printre 
lucrările ce le vom e- 
xecuta se numără du
blarea conductei magis- 
trale Valea de Pești —

Recuperarea restanțelor

ce 
în 

avut

nos- 
asi- 

mili- 
A-

încît tn

fUrmare tftn pag. 1,

Ilici Garaliu. Brigada con
dusă de Franci&c Fazakas 
exploatează un abataj do
tat cu complex mecanizat 
cu care a obținut, în pri
mele zile ale semestrului 
II, producții zilnice între 
350 și 380 tone, cu randa
mente care au sporit con
tinuu — de la 1 tone/post, 
cit este planificat, la 9 și 
chiar ia 10 tone/post. In- 
troducein îi) ritm mteas un 
nou complex mecanizat cu 
brigada condusă de Titu 
Teacenco intr-un abataj 
care va produce cel puțin 
la 15 iulie. După posturile 
asigurate și norma stabili
tă, din acest abataj vom 
extrage zilnic 470 tone de 
cărbune, cu o formație de 
frunte in exploatarea teh
nicilor de vn-f. Avînd în 
vedere calitățile utilajului 
— SMA-1 de tip perfecțio
nat — și experiența brigă
zii, scontăm ca pînă la slu
țitul lunii să ridicăm rea'"' 
Uzările din acest nou pa
nou la. 700 de tone pe zi. 
Inceplnd chiar din 1 iulie 
s-a îmbunătățit simțitor și 
starea de disciplină, dome
niu în care acționăm con
tinuu pentru îmbunătățirea 
situației. Apreciez că in a- 
ceste condiții, deja din lu
na iulie vom trece la re

A Mai muite piese 
pentru mobilă

'Urmare din oag 1:.-

Notă

terminată 
moder- 
clori- 

Po- 
proiectului, pen- 

1983 preconizăm 
construirea unei stații 
de captare și decantare 
pe pîrîul Jieț, Și lâ a- 
cest obiectiv lucrările 
de proiectare sînt 
Pentru perioada 
1983—1984 se va 
ta conducta de 
une Jieț. — Petroșani. 
La Taia se lucrează Ia 
mărirea capacității de 
captare. Pentru buna a- 
limentare cu apă a Văii 
Jiului, în anul trecut 
s-au pus în funcțiune la 
Lupeni două rezervoare, 
se află în construcție și 
se vor pune în funcțiune 
în acest an două rezer- 

și

în toi,, 
anilor 

execu- 
aducți-

în acest an două 
voăre la Petroșani și 
încă unul la Vulcan. Tot 
în acest an se atacă lu
crările la 
zervoare 
vezeni și 
termen 
funcțiune 
al cincinalului.

— Pentru ca aceas
tă bogăție inestimabilă 
a naturii să fie pusă 
în slujba noastră, a 
tuturor, se investesc 
sume importante, se fo
losește forță 
și materiale, 
cuvine ca și 
folosită cu
— Așa este. Apa este 

un bun de preț care din 
păcate este încă risipit 
fără remuscări. Curge

încă trei 
la Petrila, 
Bărbăteni 

de .punere 
în ultimul

re- 
Li- 
cu 

• în 
an

de muncă 
Deci se 
apa să fie 
chibzuință.

restanțelor pri- 
semestru, astfel in

ia finele trimestrului

cuperarea 
mul ui 
cit, 1 
III, să le recuperăm inte
gral.

— Termenul de 15 iulie 
stabilit pentru punerea în 
funcțiune a abatajului în
cercăm să-1 devansăm cu 
cel puțin 3 zile, ne-a spus 
șeful de brigadă Titu Tea- 
cenco. In brigadă lucrăm 
cu oameni de nădejde, cum 
sînt minerii Constantin Po- 
robăț. Victor Romega, Mi
hai Hîrtop, Mihai Brătes- 
cu sau Constantin Bodes- 
cu, toți policalificați, în 
măsură să stăpînească no
ul utilaj. Am „scăpat" și 
de unii care nu țineau rit
mul cu cei buni, cum ar 
fi fostul șef de schimb Țe- 
ne Oprea. Am extras îm
preună cu brigada anul 
trecut, peste plan, 22 500 
tone. In primele două luni, 
ale anului, cu complexul 
evacuat, am realizat din 
nou o depășire de peste 
6 000 de tone. Vom reedi
ta cu noul complex cei pu
țin realizările din anul tre
cut, contribuind astfel, .ală
turi de celelalte brigăzi, la, 
recuperarea restanțelor pe 
sector încă din trimestrul 
III al anului.

* vuXuovjujațju Șl IN
FORMAȚII JURIDICE. Fi
liala Petroșani a Asociației 
juriștilor, prin Biroul de 
avouați din cadrul judecă
toriei, acordă cetățenilor 
consultații și informații ju- 

Cei interesați pot 
lămuririle dorite în 

zi, între - orele 
la camera nr. 10

ridice.
. obține I fiecare 

| 8-15,30I parter.

• RECOLTAREA FURA
JELOR, Țăranii și crescă
torii de animale din Bani
ța au început cositul ilnc- 
țelor naturale. Demarată 
c.u recoltarea finului de pe 
pajiștile din preajma gos
podăriilor, această impor
tantă activitate este, urmă
rită îndeaproape și impul
sionată de membrii Birou
lui executiv al consiliului 
popular comunal. Suprafa
ța de pe care va fi valori
ficat linul natural în acest 
an însumează, la nivelul 
comunei, 3 000 ha.

mari

mult, dar dacă ne gîndim 
. că noi confecționăm zeci, 

sute de garnituri de mo
bilă la care intră tot a- 
tîtea fiori ornamentale, 
este ceva. In prezent, noi 
nu numai că le executăm 
de o calitate supe
rioară, dar le confecționăm 
și latin preț măi ( mic, 
respectiv de 1,40 lei bu
cata. In viitor colectivul 
nostru, în frunte cu co
muniștii, este preocupat 
de găsirea celor mai efi
ciente soluții tehnice de 
valorificare a 
de furnir. Concret, 
propus pentru 
confecționarea unei 
oteci cu intarsii, 
se folosesc cele mai 
bucățele de furnir.

Acestea sînt . numai cî- 
teva preocupări privind 
valorificarea . superioară 
a materiei prime — lem
nul, această bogăție na
turală a țării. Ne-am con
vins singuri 
cînd există 
metodele clasice și ne
eficiente pot fi ușor în
locuite, iar consumul de 
materie primă redus subs
tanțial, în spiritul ideilor 
șl exigențelor 
de conducerea 
de partid și de stat, 
ceste a sînt ci te va preocu
pări ale» unui tînăr colec
tiv care se afirmă tot 
mai mult economia
Văii Jiului,

deșeurilor 
Ne-am 

anul '83 
bibli- 
unde 
mici

că, atunci 
preocupare, 

și

formulate 
superioară 

’ ’ A-

Unitate care se vrea 
reprezentativă în zonă, 
motelul Valea de Pești 
încîntă de departe. Ajuns 
însă la motel nu ești în- 
tîmpinaV nici cu zîmbete 
profesionale, dar nici cu 
ospitalitate. _ Indiferența 
izbitoare față de oaspete 
— aici te crezi parcă to
lerat — pornește încă de 
la recepție, străbate res
taurantul,, se răspîndește 
prin camere și nu se o- 
prește aici, ci face calea 
întoarsă. In 8 iulie, la ora iar lenjeria nu poate fi 
21,20, clienții (toți oare ?) 
nu mai erau serviți în 
restaurant, deși progra
mul este pînă la ora 21,30. 
Bucătăreasa a-nchis și a 
plecat. Camera 316 numai 
pregătită pentru locuit nu 
era, deoarece prosoapele 
nu puteau fi folosite. Res
turile de țigări, risipite pe 
jos, dezagreabilele miro
suri din baie, lipsa apei 
(dacă nu curgea apă cu
rentă, nici măcar o cană 
nu este posibil să so a- 
fle pe masă ?) sînt sem
nele ’unei . atitudini total 
lipsite de respect pentru 
cel care vine plin de spe
ranță în priceperea gos
podărească și solicitudi
nea personalului de la a- 
ceastă unitate aflată în 
rețeaua Biroului de tu
rism pentru tineret. Și, 
pentru că această imagi
ne neprimitoare să fie 
păstrată de cel care a ve
nit plin de speranță să se

bucure de serviciile mo
telului . și de magnificul 
peisaj, recepționerul tre
buie trezit din somn pen
tru că doarme obosit, cum 
s-a întîmplat ieri dimi
neața, probabil după nop
ți pline de... agitație. In 
înțelepciunea poporului 
nostru se află o zicală: 
e de-ajuns un par. la un 
car cu oale. Ceea ce-i va
labil și la motelul Valea 
de Pești — în ale cărui 
camere a-nceput să plouă

uscată decît în casa scă
rilor, pe balustrade (pen
tru că nu mai este Ioc 
destul afară priji împre
jurimi la in
vestit aici nu mânai im
portante sume ei și mul
tă, foarte multă încrede
re în capacitatea de a o- 
feri oamenilor muncii ser
vicii corecte, civilizate. 
Dar calitatea acestora es
te încă departe de îmbi- 
toarea invitație de a 
vizita această unitate. Ia
tă de ce părăsești mote
lul „mulțumind" de ase
menea ospitalitate. Oare 
conducerea Agenției Ju
dețene B.T.T. cunoaște _ 
aceste „detalii" -ce carac
terizează ospitalitatea și 
corectitudinea personalu
lui de la motelul Valea 
ăe Pești ce-i este subor
donată ?

consemnat 
CRIȘAN

cu 
risi- 

aeeasta 
nostru,

Interviu 
de D.

Tiberiu SPĂTARI;

(Urmare din pag. 2}

J F
t ' ; : ’ ' a| ■ ft

Rte-' » *

întreprinderea de con- 
fecjii Vulcan. Aspect 
din una din secțiile mo
dernei fabrici.

oamenilor, a declanșat 
energii nebănuite. Pot 
fi făcute comparații su
gestive care pun în lu
mină creșterile cantita
tive și <’ calitative ' — 

l la producție,
vitatea muncii, 
.planului tehnic, 
tiții și altele — mai 
te fi amintit faptul 
fel de semnificativ 
în urma mecanizării 
apărut meserii noi 
hidraulicianul de 
electronistul de

1 muncitorul policalificat, 
| niinerul-telmician — și 

bilanțul mutațiilor pe
trecute în cei 17 ani este

I încă departe de a. fi e-
i puțzat.

omplexitatea mun- 
' f cii în abatajele 

-«k mecanizate, : < creș- 
capacității minei 

de a soluționa prin - e- 
1 fort propriu o seamă 
I de cerințe „de atelier"

— pentru care pînă nu

producti- 
nivelul 

inves- 
poa- 

la 
că 
au

mină, 
mină.

demult se apela la uni
tăți de profil — opti
mizarea tehnologiilor noi, 
afirmarea specialiștilor 
în . planul muncii cc\n- 
ceptive — toate acestea 
au adus celei mai mari 
întreprinderi extractive 
djn țară un prestigiu

vința mecanizării, 
gindim in pas cu cerin
țele mari ale economiei 
naționale. Expresia vas
tei experiențe pe care 
am acumulat-o, în anii 
mecanizării, poate fi i- 

. lustrată printr-o simplă 
comparație: de la o

Mutații de esență

muneitorilor, participa
rea tot mai activă, în 
contexul autoconduccrii 
muncitorești, la dezvol
tarea întreprinderii au 
făcut posibil ca astăzi 
să ne situăm la un nivel 
tehnic superior". Din e- 

făcută de 
recunoaștem 

orientări 
economice 

românești ce caracteri- 
a

o—
se-

numerarea 
interlocutor 
principalele 
ale politicii

binemeritat. „Preocupă
rile colectivului nostru, 
ne-a declarat la comi
tetul de partid al minei, 
tovarășul Ion Sav, se
cretarul comitetului, au 
fost puternic stimulate 
de vizitele de lucru în
treprinse la mina noas
tră de tovarășul Nicolae 
Ceauș eseu. Dialogul
purtat cu minerii in a- 
bataj a fost pentru noi 
deosebit de fructuos. Am 
fosț îndemnați să avem 
mai mult curaj în pri-

producție zilnică de cir
ca 4000 tone de cărbune, 
cit realizam prin 1965, 
am ajuns astăzi lă pes
te 7000 tone, cu perspec- 
ttâKde â crește și mai 
mult nivelul realizărilor 
zilnice. Acest salt nu 
era posibn prin proce-. 
deele clasice ale extrac
ției din acei ani. Meca
nizarea, 
extracției, 
rea, iar pe 
creșterea 
afirmarea

modernizarea 
automatiza- 

Uli* alt : plan 
răspunderii, 

inițiativei

zează perioada care 
urmat anului 1965, 

de 
ai parti- 

Nicolae

i

I
i

trăicș- i

rieritări trasate 
cretarui generai 
dului, tovarășul

- Ceaușeșcu. 
mina Lupeni

te cu intensitate ț 
evenimentele teh- ) 

nice ieșite din obișnuit. ) 
Un nou abataj, avînd o i 
dotare la nivelul teh-. / 
nicil mondiale, va pro- J 
duce în cuțînd, făcînd l 
să crească aportul în- / 
treprinderi^ la dezvolta- ? 
rea bazei de materii pri- I 
me și energetice a țării. )

de curent din fiecare lo
cuință, precum și modul în 
care funcționează contoa
rele.

® IGIENIZARE. La lar 
bora torul de preparate reci 
al I.C.S.A. și A.P. Petro
șani se efectuează ample 
lucrări de igienizare — zu
grăveli, vopsitorii, curățe
nie generală. Lucrările se 

„ ___ __________ execută după un program
troșani a încheiat verifica- special deoarece activita
tea contoarelor de uire- ' “
gistrare a energiei electrice 
din locuințe. Acțiunea a 
avut drept scop cunoaște
rea precisă a consumurilor

$ IN LEGĂTURĂ CU 
PROGRAMUL DE CIRCU
LAȚIE A AUiOBUZELOR 
A.U.T.L. Petroșani tace ur
mătoarea precizare ; cursa 
Petrila — Petroșani Aero
port va avea plecarea de 
la’capul de linie din Petri
la la ora 4,00.
• VERIFICARE, De cu- 

rina Secția de distribuire 
a energiei electrice din Pe-

tea de producție a labora
torului nu este întreruptă.

Rubrică realizată de 
Toma ȚAȚARCA

de I u

Comunicat
In baza prevederilor Decretului Consiliului de 

Stat nr. ■250/1982, în cursul trimestrului Iii 1982 se 
vor efectua reduceri de prețuri la unele confecții 
(costume, sâcouri, pantaloni, rochii și alte articole 
pentru femei, bărbați și copii), tricotaje (pulovere, 
jacnete, rochii, pantaloni pentru adulți și copii), li
nele-sortimente de încălțăminte din înlocuitori, pre
cum și la alte bunuri industriale, • în valoare totală 
de 870 milioane lei.

Suma reducerilor, de prețuri la aceste produse 
reprezintă peste 240 milioane lei, la care se adaugă 
reducerile efectuate în trimestrul II a.c., însumînd 
270 milioane lei. ,

Ca urmare a acestor reduceri de prețuri popu
lația va economisi la cumpărarea mărfurilor din co
merț suma totală de 510 milioane lei.
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nu se „riditâ“ la nivelul cerințelor
O oarecare înviorare a 

activității' cultural-educati
ve, care să mobilizeze oa
menii muncii din acest 
oraș cu vechi tradiții în 
domeniu, pare-se că s-a 
produs. Dar numai se 
pare pentru că, de fapt, 
mai sînt multe de făcut, 
Analizînd-o „la rece", si
tuația nu este deloc roză, 
mai ales în ceea ce pri
vește continuitatea pregă- 
tir^^ormai iilor artistice. 
Aee«£ta șl datorită faptu
lui că, de mult timp, con
siliul de condueețe al clu
bului nu-și îndeplinește 
menirea, este numai ,un 
organism formal, constituit 
doar undeva în dosare.

în ziua vizitei (joi, 8 iu
lie), la ora 19, singura ac
tivitate de luat în seamă 
era repetiția corului 
„Freamătul adîncului", care 
se pregătește pentru apro
piatul festival al formați
ilor corale minerești. Su
părarea dirijorului Vladi
mir Ureche este justifica
tă pentru că la repetiție 
participau doar 15 coriști, 
eeea ce să recunoaștem, 
este foarte puțin, acum cu 
două săptămîni înainte de 

- concurs. Conducerea mi
nei, comitetele de partid 
și sindicat ar trebui să în
treprindă măsuri mai ener
gice pentru mobilizarea 
oamenilor. Altfel, la festi
val, vom asculta, în loc 
de cor, un... grup cameral 
„Freamătul adîncului".-Vom

--
în pregătiri febrile.

Fiind joi, normal, disco-

teca funcționa. Dar, doar 
discoteca ? Din programul 
de activități citim: „Joia 
tineretului cu dezbaterea 
«Eficiența economică», pre
zintă Natalia Popa". Dinco
lo de formalismul... formu
lării temei supuse dezbate
rii (formulare seacă, lipsi
tă de atraetivitate, nu spu
ne nimic nimănui, nu a-

• CADRAN POLITIC. 
Azi, la ora 18, la Clubul • 
sindicatului. I. M. Lonea, are 
loc o acțiune interesantă, ț
care va atrage multi parti- I
cipanți. Este’ vorba despre ’
o expunere j 
tivitatea revoluționară 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu închinată pros
perității poporului român, 
creșterii prestigiului Româ-

din 
acasă, 

cont

La clubul 
sindicatelor 

din Pefrila

jută pe nimeni), acțiunea 
nici nu s-a desfășurat. To
varășa Popa nu... fusese 
anunțată. Pînă cînd se 
vor pune la punct acțiu
nile cultural-educative,, ti
nerii dezbat... muzică disco. 
Comitetele U.T.C. din în
treprinderi,
trebuie să privească 
mai multă, seriozitate 
ganizarea acestor 
Din programul repetițiilor
înțelegem că între orele 
18—20 trebuia să fie repe
tiția tarafului. Trebuia. 
Directorul așezămîntului,' 
Petru Bercia se plînge că 
mobilizarea muzicanților 
.merge greu. Noi am con-’

eel orășenesc, 
cu 

(tr
acțiuni-.

Orchestra de muzică ușoa
ră este în veșnică reorga
nizare. Nu se știe cînd 
poate ieși pe scenă. Cena
clul „Venus" este deja o... 
poezie. Nu s-a mai întru
nit demult. Corul de fe
mei al sindicatelor 
învățămînt cîntă... 
Fiecare coristă pe
propriu. Despre brigăzi 
artistice nu se poate vorbi. 
Nici cea de „la preparație 
nu mai există. De parcă 
n-ar mai fi avut nimic de 
spus.

Ara prezentat scurt și 
concis situația nesatisfăcă
toare de la clubul sindica
telor din Petrila, nu în 
ideea de a critica doar pe 
directorul clubului, care 
încearcă să facă ceva dar, 
singur, n-o să poată nicio
dată. Există, la nivelul 
organizațiilor de partid și 
sindicat de la mină, pre
parație, fabrica de mobilă, 
E.G.C.L., spital și școli, oa
meni care au sarcina să 
se ocupe de munca cultu- 
ral-edueativă. Există la 
nivel de oraș un consiliu 
de educație politică și cul
tură socialistă, un consi
liu al sindicatelor, oameni 
remunerați. să sprijine, să 
îndrume și să. controleze 
această activitate. înseam
nă că nu s-a 
Poate acum se

cineva
piflTO- flffig----- ui r.rl...

tă în lălăitul dansatorilor.

voiua uespre , 
pe tema „Ac- ț 

j

I
I

I

Carnet
niei socialiste în lume". 
Expunerea va fi urmată 
de dezbateri Ia care 'vor 
participa tineri de la în
treprinderea minieră Lo
nea. Acțiunea se va înche
ia eu o seară cultural"/ 
distractivă.
• M1CROSPECTACOL. 

Mîine dimineață, la ora 
10, In parcul orașului Uri
cani se poate urmări un 
microspectaeol susținut de 
fanfara Casei de cultură 
a sindicatelor din localita
te. Fanfara va interpreta 
un potpuriu de melodii 
specifice genului.
• ÎNTÎLNIRE CU' TAI

NELE SCULPTURII. Marți, 
ora 18, în cadrul acțiunii 
„Amfiteatrul artelor” 
clubul sindicatelor 
trila va avea loc 
nire a iubitorilor 
rnos cu artistul 
Ladislau Schmidt.

la 
din Pe- 
o întîl- 
de fru- 

plastic

Reînvie o tradiție 
fanfara școlară

*
*

formați- pus la punct un reperio- | 
tambur riu care cuprinde mar- I 

șuri, muzică de nrome- '

mintirea' 
ilor cu 
major, eu 

me încărcate de 
cu maiestuoase 
și instrumente sclipitoa
re, vechile fanfare con- 
certînd in foișoarele par
curilor^ pentru bunicii- 
pensionari câre-și plim
bau nepoțeii, este, din 
păcate, departe, pierdută 
în timp. Intre timp, mu
zica de fanfară a evoluat, 
compozițiile au o altă 
factură, mai modernă, 
mai elevată.

% n alea Jiului, vatră 
de cărbune și isto-

* vie, scrisă și tră
ită prin munca eroică a 
oamenilor din adîncuri, 
este cunoscută și recu
noscută prin tradiția fan
farelor minerești, forma
ții puternice, complexe, 
înființate din dragoste 
pentru muzică și care 
ființează din pasiunea 
unor oameni de toată 
isprava care te îndrumă 
și conduc. Consemnam, 
tot în această pagină, cu 
o urmă de regret, că Cele 
mai multe dintre aceste 
formații 
perioadă 
Era vorba despre 
de preocupare 
formarea unor 
care să aducă i 
fanfarelor noastre, 
nerirea acestor formații. 
Remarcam eforturile care 

la 
din
Iată 

la 
un 
ne

unifor- 
fireturi, 
chipturi

trec printr-a 
de stagnare, 

lipsa 
pentru 
tineri 

vigoare 
, înti-

șUi i, muzică de prome
nadă, muzică populară, 
alte piese specifice for
mațiilor de fanfară. Ceea 
ce este foarte important 
și de un real cîștig în 
perspectivă, fanfara este 
alcătuită numai din elevi- 
de anul I, pe care îi vom 
avea sigur pe o perioa
dă de 3 ani iar recruta
rea noilor membri se 
face tot din rîndul ele
vilor din anii mici. A- 
verh deja cîțiva elevi care 
se remarcă în această
activitate — Marius Be- 
dean, Adrian Gorgan,
Liviu Balogh și alții. 
S-au înregistrat, la nivel 
de școală, toate condiți
ile de pregătire și repe
tiții, s-au confecționat u- 
niforme pentru fanfară 
și așteptăm eu nerăbda
re următoarea ediție a 

național 
României".

formația a 
festivitățile

i

*
(
i i 
î

rr«»9Ht |
sale", 1

absol-

F estivalului 
„Cintarea 
Pînă acum, 
concertat la
de încheiere a Lunii ma
nifestărilor, grupate sub 
genericul „Laudă omului 
muncii și creației 
cu ocazia „Zilei 
centului", la mitingurile 
pentru pace, la intîlnirea 
tineretului cu istoria 
(Costești), Ia locul de a- i 
grement „Brăița". J
Al11 văzut și am as- ,

XX cultat fanfara ele- ’ 
< * vilor de fa Liceul ) 

industrial din Lupeni. ț 
Dincolo de stîngăciile, | 
inerente începutului, -din
colo de faptul, banal de 
altfel (dar care are 
oarecare farmec!}, 
unii membri sînt 
mici decit instrumentele, 
credem că această iniți
ativă, de a reînvia tra
diția fanfarelor școlare, 

este de bun augur șl 
constituie un exemplu 
pentru celelalte licee in
dustriale din Valea Jiu
lui. Posibilități există, 
totul depinde de iniția
tivă.

bineiea

Mircea BUJORESCL

Bujor MIRCESCU

un 
că 

mai

Un loc central în u- 
ni versul cultural al ora
șului Uricani : bibliote
ca clubului din locali-

„Zilei

din localurile publice

Ra’d-aiichetă

romanțe, 
își arogă 
„orchestră"

Ce, eît și cum cîntă orchestrele

revistei lunare de lite
ratură, artă și cultură, 
„Steaua’’ a Uniunii 
Scriitorilor din Româ
nia, editată la Cluj, în- 
tilnim o surpriză plă
cută. Pe trei pagini, re
vista face o inspirată 
prezentare cenaclului 
literar „Panait Istrati" 
a] Văii Jiului. Publitâ 
poezie Ion Pascal Vlad, 
Constantin Cîmpeanu, 
Maria Dineu, Mircea 
Andras, Doru Roman, 
Ion Țigăntele, Rahela 
Barcan, Nella Terezia 
Băncilâ. Augustin Țan- 
ca. Ionel Zmău și, pro
ză, Dumitru Dera. Io- 
nașcu.

Dincolo de selecția 
(cam arbitrara) a crea
țiilor, care nu caracte
rizează îndeajuns valoa
rea unora dintre mem
brii cenaclului, prezența 
in paginile acestei pres
tigioase reviste este fă
ră îndoială un eveni
ment în viața și activi
tatea condeierilor din 
Valea Jiului, o încunu
nare a efortului crea
tor, a strădaniei lor de 
a aduce „cu o solemni
tate . discretă, firească, 
sinceră, cînțec de înăl
țare, de tinerețe rever
berată generos mineri
lor*:. Salutăm această 
trumoasă realizare și 
așteptăm noi împliniri 
pe „căile adevărate, ale 
luminii și rostirii".

Ce, eît și cum cîntă orchestrele
Intr-una din zilele săp- 

tâmiiiii trecute, la restau
rantul „Transilvania” 
Petrila. Ora 18. în fața 
opt-zece 
chestra localului, 
tă din... 3 (trei !)

a 
consumatori or- 

forma- 
instru- 

mentiști, atacă grăbită o 
suită de melodii populare, 
în singurătatea... sălii a- 
eordurile muzicale ale vio
rii, acordeonului și chita
rei se revarsă discrete și 
generoase, timp de 45 de 
minute. Stăm de vorbă cu 
membrii orchestrei. își cu
nosc bine obligațiile de re
pertoriu, pe care^iii-i pre
zintă dactilografiat. Dar 
de la... scris la fap-tă e 
cale lungă. în repertoriu 
sînt cuprinse nu numai 
melodii populare, ci și de 
muzică ușoară, 
caffe-concert.
oare această 
dreptul de a cultiva gus
tul publicului numai prin 
interpretarea unor cîntece 
populare ț ___ _

O oră mai tîrziu, la res
taurantul „Minerul” din 

din ' Petroșani, Multă animație, 
parcă și bună dispoziție. 
Cunoscuta orchestră a lo- 

-calului, condusă de violo
nistul Dezideriu Muntean, 
dezinvoltă, într-o ținută 
decentă, încearcă să cap
teze atenția, 
consumator de 
populară, ușoară, 
concert și chiar... 
clasică. Față de

ca un element sonor... ine
dit, un cintec popular. 
Timp de 15 minute (cu 5 
minute mai mult decît du- 
rtfta... pauzei regulamenta
re de program) orchestra, 
fără violonist, care avea, 
probabil, alte' preocupări.
iiiliiiiiiiiiînmiiiiiiiiuiiiipublicului 

muzică 
cal'fă- 

miizică ~ 
Petrila 

aici paradoxul este... in-, 
vers, indicațiile privind 
structura repertoriului sînt 
respectate cu consecvență, 
dar nu există nici un re
pertoriu scris. Păcat de a- 
ceastă... neglijență.

în seara aceleiași zilb, 
lă localul „ParînguF* din 
Petroșani,, tot de categoria 
I. Ora 20,15. Timp de 40 
de minute pe estrada im
provizată într-un colț, vi
oara, acordeonul, pianul și 
bateria... se odihnesc, „co
pleșite" de rumoarea dis
cuțiilor din sală Deodată, tă. Deci se poate.

mai... dosnice, interpretea
ză in dorul lelii patru- 
cinci melodii. Și... pauză ! 
Solicităm repertoriul, dar 
ni se spune de-a dreptul 
că. nu poate fi vorba de 
așa ceva.» de la începutul 
anului. . După un dialog 
cam aprins, cei patru (de 
astă dată !) își reiau pro
gramul cu aplomb și pînă 
la ora 21,45 creează în lo
cal o atmosferă antrenan-

se rar ~Tfi acest 'sens 
cluburile sindicatelor 
Lonea și Aninoasa. 
insă că, ele eurtnd, 
Lupeni s-a petrecut 
„eveniment" pe care 
face plăcere să-l prezen
tăm cititorilor noștri.

reea ce nu mai e- 
xista clin 1974 la 
Liceul industrial 

minier Lupeni s-a rea
lizat în acest an : este 
vorba de o fanfară a e- 
levilor, Despre formație, 
am stat de vorbă pu 
prof. Liviu - Avram, în
drumător U.T.C., directo
rul educativ al liceului:

— Fanfara este alcătu- 
ită din 39 de elevi și 
este dirijată de inimosul 
Ion Hamz, subinginer 
la mina Lupeni. Forma
ția întrunește și realizea
ză toată partida de in- 
_strumente specifice genu- 

S-a repetat și s-a

Și, un final cu... suspen
se, la restaurantul „Per
la" din Vulcan. In vasta 
grădină de vară, printre 
cîteva sălcii pletoase, con
sumatori risipiți ici-colo. 
Timp de o jumătate de o- 
ră, nimic în plus. La ora 
19,15 o vioară... „strică" 
liniștea celor, 'prezenți, eu 
un ,De ce oare eu te-am 
cunoscut", interpretat într-o 
manieră lamentabilă și 
lungit pînă la capătul răb- 

- dării. In continuare, ur
mează două cîntece popu- 

. , lare la fel de jalnice și a- 
poi, la 19,30 încheierea pro
gramului cu o jumătate de 
oră mai devreme. In tot a- 
cest timp alt instrumentist 
mima la țambal un acom
paniament numai de el 
știut, iar un acordeon, pă
răsit pe lin scaun făcea 
parte mai degrabă dintr-o 
reprezentație de teatru ab
surd. In lipsa responsabilu
lui de local discutăm - cu 
ospătarul Alexandru Berei.

Este de mult indignat, de 
nivelul șub orice critică al 
interpretării, de lipsa per
petuă a ideii de repertoriu, 
de ținuta în... contravenție 
cu orice principii, estetice’și 
prevederi legale?. Avînd în 
vedere și condițiile impro
prii în care evoluează așa- 
zisa orchestră — in aer li
ber, fără amplificare co
respunzătoare, într-o for
mă care o apropie de ine
xistență : vioară, țambal 
și acordeon susținut... de 
un Scaun, nu prea vedem 
altă ieșire decît... închega
rea altei orchestre noi. Și 
toate acestea în condițiile 
în care oamenii muncii aș
teaptă cu multă plăcere 
programe muzicale deco
nectante, antrenante, va
riate, de bună calitate, pro
grame care să oblige la ți
nută și, de ce nu, să per
mită dansul decent de local 
de alimentație publică. 
Pentru că, nu trebuie uitat, 
și în acest fel se face e- 
ducație.
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Acțiuni in favoarea păcii 
și dezarmării

NAȚIUNILE UNITE 9 
(Agerpres) — Trimisul A- 
gerpres, Neagu Udroiu, 
transmite: La sediul Na
țiunilor Unite din New 
York a început vineri du
pă amiază ședința de în
chidere a sesiunii speciale 
â Adunării Generale a 
O.N.U.. consacrată dezar
mării.

Dezbaterile, care se vor 
desfășura și în cursul nop
ții, sînt concentrate asupra 
programului global de de
zarmare, principalul docu
ment aflat în atenția sesiu
nii speciale, și a documen
tului privind evaluarea în
făptuirii prevederilor pri
mei sesiuni speciale dedi
cate dezarmării.

☆
BRUXELLES 9 (Ager

pres) — Comitetul de lup
tă pentru pace, dezvoltare 
și libertate din Belgia, ca
re reunește un număr de 
peste 20 de organizații de
mocratice din această ța-

ră, a dat publicității un 
protest împotriva pregăti
rilor de amplasare a unor 
noi rachete cu rază medie 
de acțiune în Belgia, rela
tează agenția TASS.

Documentul amintește că 
în' octombrie 1981 un nu
măr de 200 000 belgieni, ca
re au participat la o uriașă 
demonstrație la Bruxelles, 
s-a pronunțat împotriva 
prezenței rachetelor ameri
cane de croazieră pe teri
toriul țării.

BONN 9 (Agerpres) — 
într-o rezoluție adoptată 
de organizația locală a 
Partidului Social-Democrat 
din orașul Rheinberg, lan
dul Rhenahia de Nord- 
Westfalia, se subliniază că 
amplasarea de rachete — 
„Pershing-2" și „Cruise" pe 
teritoriul R. F. German'ia 
pune în pericol pacea în 
Europa.

Manifestație
TEL AVIV 9 (Agerpres). 

— Mii de palestinieni a- 
rabi au manifestat vineri 
în Ierusalimul arab (zo
na arabă, veche, a orașu
lui. anexată de Israel) îm
potriva .agresiunii israeli- 
ene din Liban, exprimîn- 
du-și splidaritatea cu con-

împotriva agresiunii israeliene
ducerea Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, 
transmit agențiile WAFA 
și France Presse. Demon
strația este calificată de 
agenția WAFA drept cea 
mai mare desfășurată în 
partea arabă a Ierusalimu
lui în ultimele luni.

Din activitatea 
diplomatică 

internațională
VIENA 9 (Agerpres) — 

Cancelarul federal al Aus
triei, Bruno Kreisky, l-a 
primit, la Viena, pe Ri
chard Nixon, fost președin
te al S.U.A. Un purtător de 
cuvînt al guvernului aus
triac, citat de agențiile 
APA și UPI, a declarat că 
în timpul discuțiilor a fost 
evocată și situația din Li
ban, inclusiv modalitățile 
de soluționare a problemei . 
palestiniene după înceta
rea cQnflieutlui din zonă. 
Au fost examinate, de a- 
semenea, relațiile Est- Vest, 
probleme economice inter
naționale. precum și rela
țiile dintre Austria și S.U.A.

*
SOFIA 9 (Agerpres) — 

Todor Jivkov, secretar ge
neral al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulga-’ 
ria, l-a primit, la 9 iulie, 
pe ministrul afacerilor ex
terne al R.D.G. Oskar Fis
cher, care întreprinde o" 
vizită" oficială în Bulgaria. 
Agenția BTA informează 
că au fost discutate pro
bleme privind dezvoltarea 
relațiilor bilaterale și li
nele aspecte ale activității 
internaționale, de interes 
comun.

TV

URICANI ■ Saltimba- 
eîi. ; ; - < b?

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Lanțul amin
tirilor T-TI ; Unirea : 
Școala curajului III. ■

LONEA : Kramer con
tra Kramer.

. ANINOASA : Călă
rețul electric.

VULCAN — Lucea
fărul : Vulcanul.

LUPENT — Cultural:
Bronco Billv.

11.00 Telex. 11.05 Des
chizător de drumuri noi 
— Congresul al IX-lea 
al P.C.R, Democratis
mul culturii 11'25 Fes
tivalul ..Zilele muzica
le tîrgumureșene". 12.10 
Film artistic : ImppsiM- 
Iul nu există. 13.30 La 
sfîrșit de săptămînă. 
18,35 Săptămînă politică. 
18,50 1001 de seri. 19.00 
Telejurnal. Sport. 19,30 
Teleenciclopedia. 20.15 
Ritmuri tinerești. 20.30 
Film serial : O chestiu
ne de onoare. Episodul 
2. 21,20 întîlnirea ’ de 
sîmbătă seara (I). 22,20 
Telejurnal. 22,30 Întîlni
rea de sîmbătă seara (II).

u

miniere

anunță / -
CONCURS

pentru Ocuparea următoarelor posturii ;
— ingineri mineri, electromecanici și 

constructori

Concursul va avea loc în ziua de 20 iulie
1982.

* _
Condițiile de participare sînt cele prevKtite 

în Legea nr. 12/1971.

Relațiile suplimentare se obțin la sediul 
institutului telefon 41463 interior 404.

TELEX » TELEX ■ TELEX » TELEX ■ TELEX

rl L MUNDIAL Si"

întreprinderea de utilaj minier 
Petroșani

strada Republicii, nr. 1, telefon 42820 
încadrează:

absolvenți a 10 și 12 clase, băieți, profil mine, 
petrol și geologie, construcții sau informatică 
in vederea calificării în meseriile de :

— STRUNGAR
— FREZOR

MADRID 9 (Agerpres). 
Italia, în urma a două go
luri, ale lui Paolo Rossi în 
fața Poloniei, și R.F. Ger
mania,- după insuportabila 
probă a penaityurilor, în 
fața unei formații a Fran
ței care a condus cu 3-1 la 
jumătatea prelungirilor, își 
vor disputa duminică sea
ra, pe stadionul „Santiago 
Bernabeu" din Madrid, tit
lul de campioană a lumii. 
Aceste două formații s-au 
mai întîlnit doar de trei 
ori în „Cupa .Mondială", 
două dintre partide (în 
1962 în Chile și în 1978 la

Buenos Aires) încheindu-se 
cu un scor alb, a treia în- 
tîlnire fiind memorabila 
semifinală, unui dintre ce
le mai frumoase spectacole 
din istoria campionatului 
mondial ; din 1970, din Me
xic, cîștigată cu scorul de 
4-3 de Italia, după pre
lungiri. Atunci, italienii au 
plătit eforturile, pierzînd 
în finală. De data aceasta, 
notează corespondenții • a- 
gențiilor internaționale de 
presă, vest-germanii vor fi 
cei obosiți. Cele două fefr- 
mații au un palmares e- 
gai in competiția supre
mă : cîte doua titluri și ci
te o altă prezență în fina
lă.

Referindu-se la meciuri
le de joi, agenția France 
Presse scrie, între altele : 
„învinși încă de la debu
tul lor în turneul final, de

către Algeria, vest-germa
nii și-au datorat apoi șan
sa de a putea succeda Ar
gentinei în palmaresul com
petiției unei veritabile suc
cesiuni de miracole. Cine 
și-ar fi putut imagina că, 
după ce au condus cu 3-1 
în prelungiri, francezii nu 
vor fi finaliști ?... Elevii 
lui Michel Hidalgo au eta
lat un joc plin» de finețe 
și subtilitate, executînd, 
mai ales în repriza a doua 
a timpului regulamentar de 
joc, u,n lung monolog, rar 
întrerupt de cîteva. palide 
replici din partea R.F.G. 
Jupp Derwall a scos atunci 
ultimul atu : Rummenigge, 
care a redus scorul la 2-3, 
iar în minutul 108 Fischer 
a egalat. La loviturile de 
departajare de la 11 m,

Stielike a ratat primul, dar 
l-au imitat imediat Six și 
Bossis și R.F. Germania s-a 
calificat...

Italia, la rîndul ei. a a- 
vut un joc mai puțin difi
cil după-amiază, la Barce
lona, în fața unei formații 
a Poloniei care a acuzat 
lipsa lui Zbigniew Boniek. 
Fotbaliștii italieni au pu
tut în acest meci să-și im
pună organizarea tactică 
superioară, disciplina, teh
nica lui Conti și mai ales 
realismul lui Paolo Rossi, 
redevenit cel mai bun ata
cant din lume. O lovitură 
cu călcîiul în prima repri
ză, o alta cu capul în cea 
de-a doua, și întreaga Italie 
a explodat de bucurie".

— GALVANIZATOR 
încadrarea se face în

Legea nr. 57/1974.
conformitate cu»

/

întreprinderea de 
a cărbunelui Valea Jiului

preparat

Secția Corcești

cu sediul în orașul Vulcan
Încadrează de urgență:

— muncitori calificați și necalificați pen
tru formația de asfaltare a drumurilor inte
rioare.

POVESTE CU... 
MAGNETISM

Testul alcoolscopic, des- 
fășurat pe parcursul săp- 
tămînii trecute, a de
monstrat că majoritatea 
conducătorilor, auto res
pectă regulile de cir
culație. Au existat însă 
și trei excepții: Vasile 
Baciu (a u t o v e h i c u- 

1 u 1 31-HD 7197, proprieta
tea C.M.V.J.), Trandafir 
Păștilă (autobasculanta 
31-HD-7265, l.T.A. Ha
țeg) și Gheorghe Călugă- 
ru (autoturismul 2-HD- 
4448) au urcat la volan 
„maghetizați",' vorba u- 
nui erou caragialean. Pe 
vremea maestrului Ca- 
ragiale, „magnetizarea", 
adică trasul la măsea 
potolea vremelnic du
rerea de dinți, Gheor
ghe Câlugăru v'a suferi 
însă de dureri de cap. 

pînă va redobîndi per
misul de circulație, de
oarece se afla în stare 
de recidivă. Sperăm 
însă că de-acum Călu- 
găru va trage... conclu
zia necesară...

GRABA STRICA...
.Bolidul care cpbora 

vertiginos drumul din
spre cabana Rusu s-a 
oprit totuși în fața „cas
chetei albe". Dovadă că 
nu putea fi vorba de 

t vreo defecțiune la siste
mul de frîne, ci de ex
ces de viteză, Vitezo- 
manul, care se numește 
Francisa Aufmesser, va 
fi lipsit de permis pen
tru două luni. Pe lîngă 
amenda prevăzută pen
tru astfel de abateri (250 
lei), s-a luat în seamă 
și propunerea de a resuș, 
ține examenul psihologic. 
Fiindcă graba pe dru
murile publice îngrijo
rează...

PERFORMANȚA
Mihai Olar din Vul

can a realizat intr-ade
văr o performanța no

tabilă»— în urmă cu o 
lună a obținut permisul 
de conducere auto. Ia- 
tă-1 însă că s-a crezut 
dintr-o dată as al vo
lanului ; pornit într-o 
cursă de ignorare a nor
melor de circulație, n-a 
acordat prioritate u- 
nui autoturism, fiind pe 
punctul de a comite un 
accident. în consecință, 
pentru două luni va ră- 
mîne doar pieton, ade
verind vorba cu suferin
ța picioarelor - pentru 
greșeala comisă de cap... 
O performanță nedorită.

SFAT COSTISITOR
Solicitat de un lucră

tor de la circulație să 
prezinte actele la con
trol, conducătorul auto- 
Ioan Marc Neag, de la 
Autobaza C.M.V.J., la în
demnul pasagerului din 
dreapta sa, a refuzat. 
„Sfat" cam... costisitor, 
pentru care conducăto-

■ rul auto a suportat con
secințele. Ce are însă de 
spus conducerea , Auto
bazei C.M.V J. ?

SA SE FACA LUMINA ! =
Autovehiculele condu- ; 

se de Grigore Perța de j 
la I.C.M.M. Petroșani și ț 
Ludovic Brezan de la i 
Autobaza C.M.V.J., pre- : 
zentau, în ziua de 8 iu- : 
lie, ‘defecțiuni tehnice Ț 
la sistemul de iluminat, ș 
Iii plus, cei doi conducă- | 
tori auto transportau î 
persoane bare nu apar- ; 
țineau unităților amin- ; 
tite. Conducătorii auto ; 
și șefii de garaje au fost j 
avertizați. Cineva va ; 
trebui să facă... lumină ; 
și în aceste , cazuri. !

* Ș
Duminică, 11 iulie, au j 

drept de circulație .. au- : 
toturismeie proprietate : 
personală, înmatricula- ; 
te sub număr CU SOȚ. j

Rubfică realizată cu i 
concursul Biroului cir- î 
culație, din cadrul Mi- i 

liției municipiului 
Petroșani

Mica publicitate
VIND apartament con

fort I în Hațeg. Informații 
telefon 70727. (866)

SCHIMB apartament do-

uă camere confort I Lu- 
peni, cu apartament în Pe
troșani. Informații Lupeni, 
strada Aleea Viitorului blo
cul K1 seara I ap. 5. (867)

i ANUNȚURI DE FAMILIE

CORNEL soț, cu adîncă durere anunță încetarea 
din viată a celei care i-a fost scumpă soție

CAZACU MARIA (30 ani)
înhumarea va avea loc sîmbătă, ora 15.' (863)

FAMILIA Borotea anunță cu durere încetarea 
din viață a celei care a fost scumpă fiică și soră

CAZACU MARIA
Amintirea ei va rămîne veșnic vie. (8'64)

SOȚIA anunță că se împlinește un nn, de cînd 
m-a părăsit bunul meu soț

COROI CORNEL (862)

r. aciiA $t ADMINISTRAȚIA: Petroșani, sta. Nicolae Bâl cescu - 2, telefoane 414 62 (secretariat), 416 63, «24 64 (secții). IIPARUt : lipogmha Petroșani. s« x b


