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Astăzi, în jurul orei 
16,30, posturile noastre 
de radio și televiziune 
vor transmite direct 
ceremonia sosirii pre
ședintelui Republicii 
Arabe Egipt, Mohamed 
Hosni Mubarak, care, 
la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii 
Socialiste România, și 
a tovarășei Elena 
Ceaușescu, va efectua 
împreună cu doamna 
Suzanne Mubarak, o vi
zită oficială de pri
etenie în țara noastră.

Răspuns muncitoresc orientărilor pline de îndemn
datedesecretarulgeneral al partidului,

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
Utilaje miniere 

tot mai perfecționate, 
pe măsura debitării producției de cărbune

M1NERUL-TEHNICIAN,
o realitate și necesitate 
a abatajelor mecanizate

Noua vizită de lucru a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în întreprin
derea noastră constituie 
o ilustrare vie a preocu
părilor stăruitoare ale con
ducerii partidului, ale se
cretarului său general 
personal, față de înfăptu
irea programului de me. 
cfihizare în minerit — 
cale hotărîtoare pentru 
creșterea producției de 
cărbune. Este a treia vi
zită a secretarului gene
ral în întreprinde
rea noastră și, ca de fie
care dată, recenta vizită 
a constituit pentru colec- 
t'vul nostru nu doar ,mo
mente de bilanț, pline de 
satisfacție și bucurie pen
tru rezultatele c _ _
în dezvoltarea uzinei, a 
producției de utilaje mi
niere. ci a prilejuit, mai 
ales, noi învățăminte, noi draulîeă 
imbolduri la o angajare 1 
responsabilă pentru a ne luni, 
perfecționa activitatea, c o

pentru a realiza în ritm 
susținut' și la un nivel 
calitativ superior utilaje
le pe care le așteaptă 
industria extractivă.

Recomandările, sarci
nile pe care ni le-a trasat 
și cu acest prilej secre
tarul general constituie 
un program concret și e- 
xigent de lucru, la a că
rui înfăptuire am și tre
cut cu toată responsibi- 
litatea.

O primă sarcină care 
ne preocupă în med deo
sebit este grăbirea con
struirii și punerii la dis
poziția minerilor a unor 
utilaje de stringentă ne
cesitate. Este, vorba, mei 
ales, de livrarea pînă la 

obținute sfîrșitul anului a 9 cam-

tru echiparea complexelor 
mecanizate în aceeași mă
sură ne concentrăm toate 
eforturile pentru înfăptui
rea unei alte indicații : să 
urgentăm pentru hidrauli
ca de forță laminarea în 
țară a întregii cantități de

Indicațiile date de 
tre secretarul general 
partidului, 
Nicolae

' tîlnirea
Lupen;
de la 
populara din
Petroșani, reprezintă pen-

că- 
al 

tovarășul 
Ceaușescu, la în
de lucru de 
și în 
marea

Pentru orice vizitator 
al Petroșaniului, clădirea 
noului magazin universal 
din centrul municipiului 
atrage atenția ca un o- 
biectiv de înaltă 
urbană și estetică, 
cîntarea resimțită de ori. 
ce vizitator privind 
astfel de obiectiv, 
din emblemele noi ale 
Petroșaniului, provoacă, 
desigur, un sentiment de 
mîndrie în inima oricărui 
localnic. Cit de puternic 
trebuie să trăiască, însă, 
același sentiment con
structorii „universalului"!...

ținută 
in-

un 
una

la
cuvin tarea 

adunare 
municipiul

TARA NE CERE
CH MAI MULT CĂRBUNE I

exceuția 'echi- 
hidraulie și 
în 2 luni hi- 
forță celor 9

plexe meean!zate. Aceas
ta presupune finaliza
rea dotării halei de hi- 

~i și asimilarea 
totală, în următoarele 2 

a hidraulicii de 
m a n d ă pen-

țevi pentru 
pamentului 
să asigurăm 
draulica de 
complexe mecanizate la li
vrarea cărora ne-am an
gajat. Prin asimilarea to
tală a echipamentului hi
draulic, din 1983 vom re-

ins. Iosif KELEMEN 
directorul I.U.M.P.

tril minerii ’din Paroșeni, 
pentru cei patruzeci de or
taci din brigada pe care 
o conduc, căi de acțiune 
clare, orientări pe cave, 
prin munca noastră de zi 
cu zi, le materializăm în 
abataj. Lucrăm intr-un a- 
bataj dotat cu complex 
mecanizat de suținere și 
tăiere intrat în funcțiune 
în luna iulie.
măsură luată la indicația 
secretarului

Ca primă

în luna martie, tînărului miner Grigore Mîn
druț, de la sectorul IV al minei Lonea, j s-a încre
dințat conducerea unei brigăzi cu rezultate modes
te, din abatajul frontal nr. 35, cu susținere indivi
duală SVJ De atunci, colectivul condus de el a 
realizat o producție suplimentară de 7 468 tone de 
cărbune, primele zile ale lui septembrie confirmând 
succesele anterioare prințr-un plus de 156 tone. Din 
același sector, se remarcă, în această perioadă, bri
găzile conduse de Nicolae Golea (plus 224), Ioan Ilea 
(plus 53) și Zaharia Bălăuță (plus 28). Așadar, in 
întrecerea socialistă pentru mai mult cărbune, con
duce detașat brigada care are în frunte un miner 
tînăr și ambițios din „dinastia Mîndruț", metaforă 
care se explică prin faptul că în abatajele Lonei 
mai muncesc încă trei frați de-ai săi..

general

In întrecerea pentru mai mult cărbune

(Continuare tn pan a 2-a

i

In imagine schimbul condus de minerul 
Negrea din brigada luj Grigore Mîndruț,

partidului, pentru crește
rea producției de cărbune 
a fost aceea de a spori 
încă din luna aceasta pla
sarea în abataj. Cu aju
torul conducerii sectorului 
și a minei, care ne repar
tizează aproape zilnic noi 
încadrați în muncă, pre
cum și prin unele măsuri 
de reorganizare a activită
ților de aprovizionare cu 
materiale și deservirea a- 
batajului, lucrăm deja cu 
40 de muncitori în briga
dă, urmînd ca în scurt 
timp să creștem numărul 
la peste 50.

în abataj, împreună cu 
șefii de schimb Constan
tin Bodescu. Mihai Bră- 
tescu, Mihai Hirtop și 
loan Apetrei. am asigurat, 
în primul rînd, o ordine 
și disciplină desăvîrșită 
în desfășurarea lucrului și 
păstrarea în bună stare de 
funcționarej a zestrei teh
nice bogate de care dis
punem. Acționînd 
am putut ridica
mentele muncii, obținînd 
cu peste 2 tone pe post 
mai mult față de normă. 
Șase dintre membrii bri
găzii sînt 
astfel încît manevrarea și 
întreținerea utilajelor, pre
cum și reviziile și repara
țiile efectuate le realizăm 
noi înșine. Desigur, așa 
cum cerea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cu- 
vîntarea 
populară

Constructorii
9»

ii

la înalte cote

astfel, 
randa-

policalificați,

la 
din

1 sili1 / /

temelie" a unei noi mine

adunarea
Petroșani,

ROMEGHEA,Victor
miner șef de brigadă, 

•sectorul I
al I. M. Paroșeni

Cu maistrul principal 
Petru Cosma, coordonata, 
rul activității la acest 
important obiectiv social, 
discuția se înfiripă la în
ceput în jurul propriei 
artivitâți : 30 de ani la 
același grup de șantiere 
din Vaiea Jiuluj, din care 
22 de ani ca maistru ; a 
lucrat mult la Vulcan, 
unde a construit frumoa. 
sele turnuri de pe bule
vardul de la intrarea în 
oraș, clădirea complexu
lui din Coroești, a liceu
lui industrial ; în Petro
șani a ridicat blocul cu 
magazinele Hermes și, 
după ce i-a pus piatră 
de temelie, a înăltat în 
ultimii

Dar 
încheie 
despre

ani „universalul"... 
meșterul Cosma 
repede ' discuția 

sine. Preferă să

T. CÂMPIANU

'Continuare in pap o t-a
iCorit in pag a 'i-aj

Masă lemnoasă peste plan
Valea 

și cam- 
cu a- 
au tra

Maistrul constructor 
Gheorghe Ilâș,. fierar-be- 
tonist ca meserie de 
bază și de două decenii 
prezent pe șantierele in
vestițiilor industriale din 
Valea Jiului, consideră 
că ceea ce înfăptuiește 
acum cu grupul de con
structori și montori a 
căror activitate o coor
donează constituie o 
„piatră de temelie" a 
unei noi mine — Petrila- 
Sud. Trebuie să recu
noaștem justețea celor 
spuse, căci incinta „pu
țul IV“ a I. M. Livezeni 
ale cărei obiective s-au 
ridicat toate în ultimii 
doi-trei ani reprezintă 
punctul central, de fapt 
„inima" unej viitoare

mine, ce se va înscrie 
încă din actualul cinci
nal cu extracția in creș
terile pe care producția 
de cărbune a bazinului 
trebuie să le atingă pînă 
în 1985, conform directi
velor Congresului al 
XII-lea al P.C.R., a in
dicațiilor secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul, Nicolae Ceaușescu, 
date la recenta vizită de 
lucru în Valea Jiului.

între primii care tran
spun, azi, în realitate 
concretă conținutul pro
iectelor, al documentați
ilor tehnice pe seama 
cărora se realizează in-. 
vestiția sînt constructorii 
și montorii de la _
I.C.M.M. (Continuare in pag. a 3-a)

Adevărul este că, la 
această oră a cincinalu
lui, la cîteva sute de 
metri în subteran, chiar 
„sub" incintă, brigăzile 
sectorului de investiții 
al I. M. Livezeni au re
alizat deja primul kilo- ' 
metru de galerii, iar în 
curînd urmează să fie a_ ' 
tins primul strat de căr- , 
bune. Ca aceasta să fie ] 
posibil, constructorii au i 
trebuit să execute în ,ul- ] 
timii ani, cu repeziciune, , 
cîteva. obiective. S-a în- ! 
ceput. desigur, cu insta- i 
lația de săpare a puțu- ! 
lui. din care s-au diz- j 
voltat lucrările miniere J

MODERNIZARE 
RUTIERA

De la Cîmpu lui Neag 
spre cătunul Buta, s-a 
început modernizarea 
șoselei care duce spre 
izvoarele Jiului de Vest. 
Pe o porțiune de circa 
2 km. a fost turnat de
ja betonul, astfel încît 
condițiile de trafic ru
tier s-au îmbunătățit 
substanțial.

Forestierii din 
Jiului au abordat 
pania de toamnă 
plomb. zilele care 
cut din septembrie adău
gind producției suplimen
tare realizate în cele opt 
luni ale acestuj an circa 
100 mc bușteni rășinoase 
pentru cherestea, 500 mc 
bușteni gater, 200 mc buș
teni sub stas, .300 mc lemn 
de foc și 40 mc cherestea 
rășinoase. De remarcat 
faptul că, în ajutorul uni
tății forestiere care' explo-

atează „aurul''verde" din 
masivii Șurean, Vilcau, 
Paring și Retezat, au so
sit. in aceste zile, 100 de 
forestieri din M isei și 
Piatra Neamț, cunoscute 
vetre ale breslei oameni
lor pădurii, care- vor va
lorifica doborîturile de 
vînt din parchetele fo
restiere Cîmpu lui Neag, 
Riul Seciului, Baiomir și 
Jieț. Prin contribuția lor, 
U. F E. Ț. Petroșani își 
va spori zilnic producția 
cu cel puțin 250 mc masă 
lemnoasă.

Anton HOFFMAN

■ eaBEssa ki s sa iBaoaaii ■■eiea
în ziarul de azi

a agiaaiM

■ In sprijinul muncii politice - stațiile de radioamplificare
și punctele de documentare

■ Vă informăm
(pag. a 2-a)

■ întreținerea și gospodărirea locuințelor - anchetă socială 
(pag. a 3-a)
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de plan, 
emisiunile stației, 
sînt informați, în 
zi asupra rezul-

In sprijinul muncii 
politice

Prezență activă în viața colectivului minei
Prin intermediul sta., 

ției de radio-amplificare, 
comitetul de partid, con
ducerea minei Lupeni, 
desfășoară o susținută 
muncă politică în . spri
jinul mobilizării colecti
vului la realizarea sar
cinilor ' ~

Prin 
minerii 
fiecare 
țațelor obținute de sec
toarele minei, iar toto
dată sînt prezentate bri
găzile fruntașe în între
cere. Stația consacră, de 
asemenea, programe spe
ciale educării oamenilor 
muncii în, spiritul res
pectării legilor, a norme
lor de securitate a mun
cii. în acest sens, în ca
drul „momentului juri
dic", jurisconsultul în
treprinderii prezintă săp_ 
tăminal noile legi, decre
te și alte acte normati
ve de larg interes. De 
asemenea, în cadrul 
emisiunij consacrate 
N.D.P.M. sint prezentate 
abaterile de la discipli
na muncii și normele de 
securitate, precum și di
ferite instrucțiuni și cir. 
cutare pe tema protec
ției muncii. în emisiuni
le de tineret sînt prezen
tate noutăți tehnice, apa
riții editoriale și, desi
gur, muzică.

Punctul de documentare — 
pregătit pentru noul an de învățămînt

Punctul de documentare al comitetului de partid 
dc la preparația Lupeni a fost reamenajat, între- 
prinzîndu-se toate măsurile . pentru pregătirea lui în 
vederea deschiderii noului an de învățămînt politico- 
ideologic. - ‘

în cadrul punctului . de documentare au fost 
completate colecțiile de ziare, de reviste și broșuri 
care publică materiale în sprijinul pregătirii propa
gandiștilor și cursanților, precum și colecția „Bule
tinului oficial" și alte materiale de legislație. Aceas
ta, pentru că în aTara acțiunilor (consultații, dezba
teri) prevăzute în cadrul muncii de propagandă, Ia 
punctul de documentare, jurisconsultul I.P.C.V.J. 
acordă, în fiecare joi, consultații juridice oamenilor 
din uzină. încă o noutate: punctul de documentare 
a fost dotat cu un retroproiector.

 -Dan STEJARU

Se preconizează, 
asemenea, 
prinderea în programul 
stației a emisiunii „Cu- 
vîntul fruntașilor" menit 
să popularizeze experien
ța brigăzilor fruntașe. în 
aceeași măsură, ar fi 
bine să se popularizeze 
inovatorii, oamenii care 
au rezultate deosebite în 
activitatea de creație 
tehnică, în perfecționarea 
utilajelor din dotarea mi- 
,nei, oameni, de care 
mina... nu duce lipsă. în 
aceeași măsură, în emi
siunile stației ar fi bine
venit un spor de comba
tivitate față de fenome
nele negative,' actele de 
indisciplină; abaterile de 
la tehnologiile de lucru.

Lărgind activul colecti
vului stației, emisiunile 
și-ar putea spori gradul 
de interes și prin diver? 
sificarea genurilor mate
rialelor prezentate : prin 
reportaje, interviuri, note 
critice. Toate ar fi în be
neficiul sporirii rolului 
emisiunilor stației, im
portant mijloc al muncii 
politice pe care comite
tul de partid, comitetul 
de sindicat și conducerea 
minei o desfășoară zi de 
zi in riadul colectivului 
minei.

Se lucrează intens la construcția unui nou complex de alimentație publi
că,- in zona viitorului centru civic al orașului Vulcan.

’ Foto : N. ȘTEFAN

I Constructorii
I „unhersaliiliii"
I

i la înaltele cote 
ale vocației

!
î fCZrmare din pag. 1)

MINERUL TEHNICIAN
'0rm«rt din pap U

trebuie „să acordăm mai 
multă atenție ridicării ni
velului de calificare a oa
menilor muncii, a cadrelor, 
pregătirii temeinice a vi
itorilor mineri", în stric
tă concordanță cu aceas
tă idee, noii încadrați in 
brigadă sînt dați în grijă 
celor mai bine pregătiți 
mineri, i.ar în paralel sînt 
înscriși în cursurile de ca
lificare organizate pe 
mină. Totodată, se preco
nizează ca alți șase mem
bri ai brigăzi] cu pregăti- 

, re de mineri să participe 
la cursuri de policalificare 
ce se vor deschide, de a- 
semenea, la nivel de mină, 
astfel incit ponderea celOr 
capabili să presteze atît 
muncă de miner; cit și 

. de electromecanici să spo
rească continuu, ceea ce 
se vg repercuta favorabil 
asupra bunei funcționări 
a utilajelor, asupra stării

de securitate a frontului 
de lucru și a oamenilor.

Dc la începutul- anului, 
brigada a extras peste 
plan 4 700 tone de căr
bune. Am reușit să ridi
căm in ultimele zile pro
ducția de abataj la circa 
600 tone/zi, față de. 470 
tone/zi, cit este prelimi- 

al 
îl 

menținem la 15 tone/post. 
Aceste rezultate confirmă, 
credem, eforturile noastre, 
eficiența măsurilor luate 
la nivel de mină pentru 
creșterea producției de 
cărbune pe seama mecani
zării operațiilor din aba
taj, creșterii calificării oa
menilor, perfecționării or
ganizatorice a activității, 
așa cum ne-a cerut, din 
nou. cu prilejul recentei 
vizite de lucru in Valea 
Jiului, secretarul genera] 
ai partidului. Minerul de 
Onoare al țării, tovarășul 
Nicolae Ceau.șcscu.

nat. Nivelul realizat 
productivității muncii

r

Utilaje miniere perfecționate
(Urmare din pag. I)

nunța la import, așa cum 
ne-a cerut secretarul ge
neral, și vom trece la pro
ducția de serie a comple
xelor mecanizate SMAP. 1 
și SMAP. 2, precum și la 
asimilarea , a noi tipuri de 
combine — din ’83 a com
binei CA-3 — pentru do
tarea complexelor mecani
zate destinate straielor 
subțiri.

Pentru a suplimenta lip
sa dotației din cauza ne- 
livrării la timp a comple
xelor mecanizate, ni s-a 
trasat sarcina să reparăm 
în acest an 4 complexe 
mecanizate defecte din do
tarea minelor. în acest 
scop, din această săptămi. 
nă vom asigura 
necesare

u-
Și 
a-

: vorbească despre alții : 
; „Cu echipa de dulgheri 
; a lui Gheorghe Neagoe 
; și fierar-betoniștii lui Lu- 
; devie Horvath am lucrat 
i de la început pînă la a- 
'■ ceasta oră a bilanțului. 
; Au venit între timp aici
• și dulgherii conduși de 
: Gheorghe Savin, Ion Mi- 
; litaru și Constantin Bar- 
; bu cu zidarii lor, fațada 
; au executat-o echipele 
î conduse de Dumitru Pos- 
: tolache și. Marin Ignat, 
î Greul l-au dus în ultima 
; parte a execuției mozai- 
: carii din echipele condu, 
ț se de Gheorghe Bețivu, 
: Dumitru Negoiță, Petre
■ Vîlcea și Alexandru Cio- 
; chină. ...ța finisajele inte- 
; rioare au lucrat "‘zugravii
■ din formațiile conduse de
■ Zoltan Cristof, Nicolae 
: Tudor, Vasile Lungu și 
; Catița Tutilă. Au fost 
: prezenți la execuție izo- 
! latorii lui Ion Toma și 
i Nicolae Zaharia, geam- 
: gii Dumitru Pasăre, Ni- 
: colae Gachi, echipa con- 
'■ dusă de Francisc Adok, 
: Marin Staicu și Victor 
; Barbu. Au participat la 
i. unele lucrări speciale e-
• chips de la „Marmura" 
: din Simeria, „vitrina to- 
; tală" au montat-o munci- 
1 torii de la fabrica de 
; geamuri din Buzău, lif- 
; turile au fost montate de
■ echipe din Deva și Hu- 
: nedoara, agregatele frl- 
: gorifice de către lucrâ- 
; torii I. R. U. C. Deva etc. 
; Tinichigeria arămită, atît 
1, de aspectuoasă, au rea- 
î lizat-o echipele conduse 
i de Ion Căplescu, Ion 
j Prodan, Gheorghe Tudo- 
; sescu și Alexandru Popa.
■ Binalele metalice le-a. e-
• xecutat si montat echipa 
; de la S. U. T. Livezeni 
; condusă de Andrei Falu- 
= vegy. Mi-au fost de mare 
; sprijin, în materializcmyi 
; documentațiilor, tinere 
; cadre- tehnico-mr].:ne- 
; rești, între care subingi- 
: nera Ioana Marian și 
; ing, Georgeta Novăces- 
; cu. Au fost rezolvate cu
• competență numeroasele 
; probleme de instalații, la 
; care au participat echi- 
; pele conduse de Nicolae 
i -Enache, Constantin ''Ton- 
; ciu și Adalbert Petre, 
: maiștrii Florea Patru și 
: Csaba Horvath. Pot afir.
: ma cu deplină convin- 
i gere că toți cei care au 
ț pus măcar o cărămidă la 
Ș construcția noului maga. 
: zin universal din Petro- 

șani au pus suflet și pa.
: siune în munca lor".
i ...Am urmărit în aceste 
: zile cum, odată cu în- 
ț cheierea ultimelor lucrări 
i de sistematizare pe ver- 
i ticaiă din exterior, în in- 
: terior se montează fru- 
’ moșul și modernul mobl- 
î lier - fabricat și montat 
; de câtrș;.. echipe specia- 
; lizate sosite de la Ră- 
; dăuți. în curînd, noul o- 
î biectiv va intra in circu- 
: itul public, ca o vie ma- 
; terializare a pașilor pe 
! COre Valea Jiului, bârne?
■ nii muncii de aici ii fac 
: pe noi cote ale calității 
j vieții, ale bunăstării. Din. 
ș colo de mîndrie, construe. 
> torii magazinului univer- 
ș sal trăiesc plenar senti- 
: mentuî de satisfacție ca 
; beneficiari direcți ai pro. 
î prieî munci. O munca 
| ridicată la înalteie cote 
i ale vocației de a con- 
: strui.
ș

am format un colectiv 
pentru stabilirea nomencla
turii și documentației a- 
cestor piese, astfel că în- 
cepînd de săptămîna vii
toare să trecem la fabri
cația lor, urmînd ca pînă 
la finele anului producția 
pieselor de schimb să re-, 
prezinte 50 la sută din pro
ducția marfă a întreprin
derii.

Arializîndu-ne activitatea 
în spiritul indicațiilor și

de abataj să fie construi
te modular, în vederea 
șurării transportului 
scurtării timpului de 
samblai-e în abataje.

Ni s-a indicat, totodată, 
să întreprindem măsuri 
ferme pentru recuperarea 
restanțelor și finalizarea, 
pînă ia sfîrșitul anului 
1983, a tuturor lucrărilor 
de investiții — condiție ho- 
tărîtoare pentru devolta- 
rea activității uzinei. îm
preună cu constructorul, orientărilor secretarului ge
am trecut la întocmirea 
graficelor de execuție ne
cesare care în cursul szip- 
tămînii urmează să fie 
probate de M.I.C.M.. 
beneficiar, și M.C Inel. 
M T.Tc.ț că eXecutanți.

O sarcină de mare răs
pundere ce a rezultat pen- 

acestor reparații tru . uzina noastră în urma 
în halele de construcții și 
de hidraulică, i.ar într-o 
! ună' vom termina ' repara.

. ția unui complex KB.
în spiritul indicațiilor 

secretarului general, aim 
stabilit împreună cu pro
iectantul un colectiv care 

reanalizeze proiectele și 
stabilească măsurile ce

uzinei. Țm-

a- 
ea
Și

spațiile

să 
Să
se 
la

dialogului purtat de secre
tarul general al partidului 
cu minerii și cadrele de 
conducere din Valea Jiu
lui "este creșterea volumu
lui de piese de schimb pen- le miniere, 
tru utilajele miniere din 
dotarea minelor, atît cele 
din fabricație proprie, cît.
și cele asimilate de 

impun pentru ca pînă pentru utilajele din 
finele anului combinele port. împreună cu CiM.V.J.

ncral al partidului, con- 
șfienți de răspunderile 
mari ce nc revin față de 
producția de . cărbune, ac
ționăm cu stăruință, dărui, 
re și responsabilitate pen
tru grăbirea înfăptuirii 
prog'ramului de mecaniza
re a minelor, pentru îmbu
nătățirea continuă a cali
tății produselor noastre și 
asigurarea competitivității 
lor pe piața externă, pen
tru perfecționarea servici
ilor noastre pentru unități.

noi 
im-

zualiă 
numele cîștigat 
perativitate și 
Rețin atenția

• CONTINUA lucrările panourile și afișele expu- toți apicultorii din Valea 
pentru termofîearea . ora
șului Lupeni. Pînă în 
prezent pozarea conducte
lor s-a făcut pe o distan
ță de peste 3 km. Există 
front de lucru, iar timpul 
prielnic îndeamnă la un 
ritm susținut pentru ca 
această importantă lucra
re să se încadreze în ter
men

• LA MINA URICANI, 
propaganda vi-

își păstrează re- 
prin 
fantezie, 

îndeosebi

-J-

Ne stau în față sarcini 
de răspundere, sintem con- 
știenți că pentru înfăptui
rea lor trebuie să stăruim 
asupra unui întreg com
plex de factori, asupra per
fecționării tehnologiilor, a 
fluxului de fabricație, re
ducerii consumurilor, mai 
ales prin amplificarea re
cuperării și refolosirii ma
terialelor și, nu in'ultima 
instanță, asupra perfecțio
nării pregătirii cadrelor 
proprii.

Colectivul nostru întreg, 
în frunte cu organizația 
de partid, a trecut deja la 
acțiune și șîntem hotărîți 
să valorificăm pe plan su
perior potențialul' creator 
al oamenilor uzinei, baza 
tehnico-materială de care 
dispunem pentru a îndepli
ni cu cinste sarcinile pe 
care ni le-a trasat și cu 

. acest prilej secretarul ge
neral al partidului

Un aspect de muncă 
din cadrul garajului din 
Coroești al Autobazei 
de transport a 
unde se execută revi
zia și repararea unui 
mare număr de auto
vehicule și utilaje.
Foto: Șt. NEMECSEK

Petroșani organizează 
consfătuire de lucru 
data de joi, 9 septembrie 
a.c., ora 11. Sînt invitați

se pentru întărirea disci- 
■plinei și respectarea nor
melor de protecția muncii.

• PENTRU A VENI în 
sprijinul părinților, înce- 
pînd de astăzi I.C;S.M.I.

. Petroșani a înființat un 
nou punct de desfacere a 
uniformelor școlare, am
plasat în fața halelor 
agroalimentare din Petro
șani.

• CERCUL APICOL din

Jiului. Aflăm că la aceas
tă consfătuire va participa 
și un reprezentant al 
Combinatului apicol din 
București.

• EXCURSIE. Filiala 
din Petroșani a O.J.T. or
ganizează pentru, perioada 
16 octombrie — 5 noiem
brie a.c. o excursie în 
U.R.S.S. pe itinerariul 
Moscova — Irkutsk — Țaș_ 
kent — Buhara — Samar.

band — Moscova. înscrie, 
rile se primesc la sediul 
filialei, pînă în 13 sep
tembrie.

• CABANA RUSU se 
află în reparații capitale. 
Se face amenajarea co
respunzătoare a dormitoa
relor, sălii de mese, bu
cătăriei și celorlalte încă
peri. Totodată se execută 
verificarea instalațiilor de 
iluminat si încălzire.

• O ALTĂ UNITATE 
cuprinsă de febra înnoiri
lor este șl motelul Gam- 
brinus. Lucrările sînt e- 
xecutate astfel incit să nu

stînjenească activitatea de] 
cazare și servirea în loca
lul de alimentație pu- I 
blică. i

• CASA PENSIONARI- i 
LOR din Lupeni a ajuns 
la cea de-a treia aniver- . 
sare, timp în care a orga- I 
nizat numeroase acțiuni i 
plăcute și distractive pen- I 
tru membrii săi, j

Rubrică realizată de I 
Ion MUSTAȚA |

i

I
I
I

I
I
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întreținerea și gospodărirea locuințelor 
este o datorie socială și morală a tuturor

împreună cu toate loca
litățile Văii Jiului, Âni- 
noasa cunoaște un ritm e- 
dilitar.-gospodăresc înnoi
tor, realizat cu sprijinul 
direct al cetățenilor. Se 
construiesc blocuri cu a- 
partamente confortabile și 
moderne, spații comercia
le, dar acest fapt nu ex
clude, ci- sporește respon
sabilitatea de a îngriji cu 
miini harnice de gospodar 
locuințele, importantă a- 
vuție obștească pentru ca
re statul nostru socialist 
face eforturi considerabi
le. Dar toi la Aninoasa, în- 
această localitate eu oa
meni harnici, am • întîlnit 
o situație care dezvăluie 
multe aspecte referitoare 
ia calitatea activității lu
crătorilor sectorului 
EG.C.L., chemați prin na. 
tura muncii lor, să dove
dească o permanentă re
ceptivitate față- de buna 
întreținere a locuințelor. 
Rămasă liberă după ple
carea locatarului (la 1 iu. 
lie), casa de la numărul 1, 
Strada By mrești, a fost 
repartizată lui Petri Lu
dovic, lăcătuș.la I. M. A- 
ninoasa. De eînd a des
chis-o pentru a se muta 
și pînă la mijlocul lunii 
acesteia noul locatar a 
făcut nenumărate demer

suri, a bătut pe la multe 
uși deoarece cele două ca
mere și bucătăria nu pot 
fi locuite decît după e- 
fectuarea unor atente re
parații.

— Deoarece avem doi 
copii, soția muncește la 
întreprinderea de utilaj 
minier din Petroșani, îmi 
este necesară o locuință 

■cu două <amere, ne spu
«ibbbbbb b b a a b a ■■■■■»■ b b a

Ancheta sociala
■ ea a a b a ■■■ a a a a a a a a aaaaaa
nea Petri Ludovic. După 
multe insistențe lucrătorii 
E.G.C.L. au efectuat une
le reparații și înlocuiri de 
instalații, dar care nu sînt 
satisfăcătoare pentru că 
nu sînt sobe, parchetul 
este deteriorat, ferestrele 
nu se închid și multe al
tele. Acum, după mai 
bine de o lună de .eînd 
mi-a fost repartizată, încă 
nu știu eînd ne vom pu
tea muta din garsoniera 
unde stăm acum.

în timp ce am văzut lo
cuința cu pricina, am re
ținut nu numai superficia
litatea reparațiilor, ei și 
un aspect de conținut al 
muncii celor care gospo

dăresc fondul de locuințe 
din Aninoasa : este stabi
lit, prin acte normative, 
că la plecarea celor oare 
au locuit într-un aparta
ment, spațiul trebuie veri, 
ficat pentru a fi într-ade- 
văr locuibil-. Cum au pro
cedat gospodarii din Ani
noasa ?

— Cunoaștem situația 
tovarășului Petri, ne-a 

spus tovarășa Valentina 
Cerchez, primarul comu
nei. Șeful .sectorului. 
E.G.C.L. a primit sarcina 
de . a rezolva această pro
blemă .

La consiliul popular 
l-am intîlnit - pe subingi- 
neful Eugen Petrov, șeful 
sectorului E.G.C.L,, care 
nu ne-a putut răspunde 
de ce nu a fost verificată 
locuința la plecarea fostu
lui locatar, locuința fiind 
degradată.

— Casa este construită 
in 1909, ne-a informat 
sing. Petrov, și anul tre
cut a fost prevăzută pen
tru reparații curente. Dar 
nu s-a făcut nimic.

— De ce ?
— Nu am avut nici ma

teriale, nici lucrători. 
Pînă acum, din 15 iulie 
de eînd au început repa
rațiile. valoarea lucrărilor 
este, de 5—6 mii (așadar, 
totul este: a proxim ativ ! — 
n.r.). Din luna ianuarie 
nu am primit material 
lemnos, de aceea folosim 
mai mult pe cele recupe
rate din demolări. Toate 
lucrările au fost făcute pe 
fondul... de neprevăzute.

Miezul problemei ar 
putea ti sintetizat astfel 
nerealizareă lucrărilor de 
reparații prevăzute în 
graficul anual are o con
secință directă în' degra
darea locuințelor. Cit de 
nelegală și ^păgubitoare 
pentru avutul obștesc este 
o astfel de activitate, este 
inutil sa mai demonstrăm. 
Oameni gospodari și exi
geați cum este lăcătușul 
Petri Ludovic, semnalează 
fapte care au rădăcini 
mult mai adinei, ce tre
buie analizate temeinic de 
întreprinderea municipală 
de resort, în vederea «cre
ării unui climat de ordine, 
disciplină și responsabili
tate mOral-politică în gos
podărirea locuințelor mai 
vechi din Anînotsa.

Tiberiu SPATARU
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Un centru al omeniei
La ultimul etaj al noii policlinici din Pețrila, 

a.șezămînt cafe este o adevărată bijuterie în 
peisajul urbanistic al orașului/ lucrează un colectiv 
harnic și priceput, printre care asistentele Maria 
Steiner și Eufimia Bîtca. Dovedind dăruire și solici
tudine, colectivul a cîștigat de multă vreme încre
derea celor ce vin aici pentru a dona sînge dătător 
de viață și a salva vieți omenești.

La punctul de recoltare a sîngelui vin cu ade
vărat oameni de omenie care dovedesc prin gestul 
lor umanitar dragoste față de semenii lor aflați în 
primejdie. Punctul de recoltare a sîngelui din Petri- 
la poate fi numit, așadar, pe drept cuvint, un centru 
al omeniei ; de Ia începutul anului au fost efectuate 
aici 420 de recoltări, iar dacă adăugăm și cele efec
tuate la cerere, la locurile de muncă, numărul aces
tora a ajuns la 800, fapt care constituie o adevărată 
mîndrie pentru colectivul de muncă al acestei uni
tăți sanitare din Petrila.

Emili an DOBOȘ, 
Petrila

Lacustră și nu prea
'Cinematograful 7 No

iembrie, o prezență acti
vă în peisajul cultural al 
Orașului Petroșani.

E aproape toamnă. Plo
ile ne amenință, nori; din
spre Roșia dau semne... 
Ba, a mai și plouat. Și 
cum a plouat afară, a 
plouat și în interior pe 
unul din pereții cinema
tografului. , Prin acoperiș. 
O pată lungă tronează pe 
peretele din stingă ecra- , 
nului... lat. Comenzile a- 
dresate E.G.C.L. probabil 
au fost luate de funcțio
nari drept,., apă de ploa

ie. Peisajul din 
j u r u i cinematografu
lui nu e cu nimic mai 
prejos. O baltă (care tin
de să devină lac de acu
mulare — acumulare de 
pietre, de gunoaie, țînțari 
și alte... sticle) te întîmpi- 
nă la ieșirea din stingă. 
Lucrătorii E.G.C.L., secția 
ăpă-canal au. venit, au vă
zut și nimica n-au făcut. 
Vin ploile,, iar la cinema 
7 Noiembrie plouă înăun
tru și e baltă-afară. A ve
nit toamna, tovarăși de Ia 
E.G.C.L. Aceasta nu vă 
spune nimic ?

uaui.cul colectiv de conducători auto, buldoze riști și exca .atoriști al 
carierii Cîmpu lui Neag, folosind eficient timpul de lucru și mașinile la ran
dament maxim raportează, la zi, realizarea peste sarcinile de plan a peste 66 
mii tone de cărbune. In imagine aspect de muncă din cadrul carierei.

Foto : Șt NEMECSEK
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temelie" a unei noi mine i

ș.i pe. care se face ex
tracția sterilului, Pentru 
ca lucrările din subteran 
să poată . 'ii realizate, 
constructorii au predat 
între timp stații de corn, 
presoare și ventilatoare. 
Corespunzător stadiului 
actual de dezvoltare 
lucrărilor in 
acest an, '82, 
în graficele d 
ale constructorilor o nouă 
stație și montarea 
două compreseare, 
un turbocompresor, 
mare debit ește pregătit 
sa fie pus în funcțiune 
în perspectivă. în ime
diata apropiere a puțului 
în funcțiune, constructo
rii execută acum funda
ția instalației de săpare 
a puțului „geamăn". de 
fapt a unuia mai mars, 
eu diametru de 5 metri, 
care, va sluji , extracției 
atunci eînd capacitatea 
productivă a cîmpului 
minier Petrila-sud va

a 
subteran, 
a înscris 

predări

a 
iar- 
de

a-

tinge cota proiectată. E- 
fortui’ile echipelor de 
constructori sînt concen
trate acum șr spre , exe
cuția unui castel de apă, 
devenit, ele . asemenea, 
necesar activității în in
cintă și subteran, și a 
unui funicular' de steril, 
de 2 km lungime, care 
să preia cantitatea tot 
mare mare de rocă exca
vată în subteran de tot 
mai numeroasele brigăzi 
de deschideri și pregătiri 
plasate odată eu extin
derea rețelei de lucrări 
din osatura de bază a vi
itoarei mine. A fost pre
dată de curînd la mon
taj, întreprinderii de re
țele electrice,
ție de alimentare cu e- 
nergie, devenită și ea de 
strictă urgență. Se află 
în execuție chiar și un 
bloc de locuințe pentru 
cei ce vor asigura inter
vențiile la instalații...

Așadar, constructorii 
dc aici, așa cum le cere

vocația, meseria căreia 
i s-au dăruit, efectuează 
lucrări complexe care, 
toate împreună, reprezin
tă un prim ciclu într-un 
proces care poate fi de
numit nașterea unei mi
ne. Sînt prezenți aici și 
acționează cu competen
ță și înaltă responsabili- 

, tata muncitorească for
mații de lucru cu renu
me ale Șantierului nr. 1 
— Petrila al I.C.M.M., 
conduse de Aurel Ghi- 
băn, Nicolae Burlan, Re
mus Băcilă, Grigofe Gas
par, Rudolf Schultz, Pe
tru. Pănaite Șl alți n ume. 
roși muncitori vrednici, 
împreună, pun piatră de 

noua- sta- temelie unui puternic o- 
biectiv al mineritului din 
Valea Jiului, la asigura
rea creșterii producției de 
cărbune a bazinului, la 
cotele cerute de partid, 
de imperativele înfăptui-

■ rii independenței energe
tice a țării.
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FOTBAL, DIVIZIA C:

Reușit derby mineresc
MINERUL PAROȘENI .ocazia de a

— MINERUL LUPENI
1—1 <0—Ai). Profitînd de 
timpul frumos, sute de su
porteri ăi echipei Minerul 
Paroșeni au luat loc în 
tribunele stadionului de 
peste Jiu pentru a urmări 
„la lucru" formația gazdă 
în compania exdi viziona, 
rei B Minerul Lupeni.

Cele două echipe mine
rești din Valea Jiului, au 
oferit un reușit spectacol 
fotbalistic, prestînd un joc 
dinamic cu. numeroase 
faze „calde" în fața ambe
lor porți. Oaspeții, cu ex
periență ciștigată în divi
zia superioară, au primit 
o dîrză replică din partea 
tinerei și ambițioasei echi
pe gazdă care n-a putut fi 
dominată de formația ce a 
început turul acestui nou 
campionat, cu dorința fă
țișă de a prelua încă de 
acum conducerea seriei.

Am reținut faza din mi
nutul 36. eînd gazdele au

rul, printr-o 
taculoasă:

deschide sco- 
acțiune spec- 

Lăzăroiu cen
trează lung de pe extre
ma dreaptă, reia Pintea 
cu capul prin plonjon, dar 
nu-1 poate învinge pe ex
perimentatul portar oaspe
te care respinge în corner.

Cu puțin timp înaintea 
finalului primei reprize 
este rîndul oaspeților 
pună în dificultate 
rare,a gazdelor, însă 
lungită acțiune de 
materializată și cu 
lovituri de colț, 
fructificată

După pauză, jocul își 
păstrează același caracter 
dinamic. Deschiderea sco
rului se produce în min. 
61: fundașul central Ma
ria îl faultează în careu pe 
Popa, arbitrul, pe fază, a- 
cordă lovitură de la 11 m, 
transformată cu precizie 
de același Popa. Golul e- 
galizator al gazdelor este 

marcat tot dintr-o lovitu
ră de la 11 m în min. 78 ; 
Gîtan este faultat în ca
reu de Burdangiu, penal- 
țy-ul fiind transformat de 
fundașul Florescu, care 
readuce egalitatea pe ta
bela de marcaj.

Cu toate insistențele, cu 
toată risipa de energie a 
celoj. două combatante, 
pînă în finalul meciului 
tabela de marcaj rămîne 
neschimbată. Astfel cele 
două puncte puse în joc 
au fost împărțite, pe me- 

să.
apă-
pre-
atac

două 
nu este ' rit, între cele două echipe

minerești.
La juniori: Minerul 

Paroșeni — Minerul Lu
peni 3—2.

Minerul Paroșeni: Coge, 
Toma, Maria, Florescu, 
Pintea (min. 75 Stanei), 
lordache, Popescu Ion, Mi. 
hai Marian, Lăzăroiu (min. 
43 Popescu Benone), Boloș 
și Gîtan.

Cristian ȘTEFAN

CAMPIONATUL JUDEȚEAN

Victorie greu ooțino 
de gazde

MINERUL URICANI — 
PARINGUL LONEA 2—1. 

sDe abia fluierase arbitrul 
Trestian începutul parti
dei și oaspeții se avîntară 
în atac, fundașii centrali 
ai echipei gazdă greșesc 
nepermis, iar Preda, cu 
un șut puternic, face inu
tilă intervenția portarului 
Găti. în min. 1, oaspeții 
conduc cu 1—0. •

Partida se anunță deo
sebit de grea pentru gaz
de, mai ales că jucătorii 
echipei oaspete prind a- 
ripi după deschiderea sco
rului. Min. 2, o nouă 
„ghiulea" a oaspeților îl 
scoate în evidență pe por
tarul Găti, care apără 
printr-un plonjon remar
cabil. Apărarea echipei 
gazdă face față tot mai 
greu atacurilor inițiate de 
oaspeți, fundașii centrali 
Toldea și P. Kelemen se 

bîlbîie la fiecare fază, do
vedesc nesiguranță în joc, 
comit greșeală după gre
șeală. în min. 9 gazdele 
beneficiază de un corner, 
mingea centrată în fața 
porții oaspeților este re
luată de Diniș cu capul 
peste portar în gol și 1—1. 
Reușind egalarea, jucăto
rii din Uricani depun mai 
mult efort și în min. 29 
au o bună ocazie de a 
prelua conducerea, dar 
mingea lovește bara. în 
min. 34, gazdele reușesc 
să înscrie din nou, Diniș 
trimite spre poartă un 
șut puternic, mingea lo
vește bara laterală de 
unde ajunge la Andraș 
care trimite de' la 2-3 m 
în poartă și 2—1, scor 
care încheie prima parte 
a jocului. Repriza a doua 
a fost anostă. La juniori, 
7—3 pentru oaspeți.

Ilie COANDREȘ
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FOTBAL, diviza C: 
Explormin Deva — Mine- 
rul-Știința Vulcan 3—0 < 
Textila Cisnădie — Mine
rul Aninoasa 2—0 ; Mine
rul Paroșeni — Minerul 
Lupeni 1—1. Campionatul 
republican de juniori: 
Jiul Petroșani — C.S.Ș.' 
Alba lulia 8—0 Campio
natul județeaji : Seria Va
lea Jiului: Minerul Uri
cani — Paringul Lonea 
2—1 (3—7 la juniori); Pre
paratorul Petrila — Avân
tul Hațeg 0—2 ; Prepara
torul Lupeni — C F. R. 
Petroșani 2—2 (3—4 la ju
niori) ; Autobuzul Petro
șani — Sănătatea Vulcan 
1—3 ; Măgura Pui — Hi-V 
dromin Petroșani 3—1.

S Dintre rezultatele 
demne de luat în seamă, 
obținute de echipele de 
junori la fotbal, reținem 
rezultatul de 8—0 obținut 
de elevii prof. Ioan Grecu 
în partida cu C. S. Ș. Al
ba lulia și cel de 7—3 ob
ținut de juniorii de la 
Paringul Lonep la Uri
cani.

S. BALOI



MIERCUR1. 8 SEPTEMBRIE 1982

Națiunile UniteMesaj de prietenie 
adresat de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu 
tovarâșuluiTodor Jivkov

' SOFIA 7 (Agerpres). — 
Tovarășul N i c ol a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Ro
mânia, a adresat un me
saj de prietenie ! tovară
șului Todor Jivkov, se
cretar general al Comite
tului Centrai al Partidu
lui Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria cd prilejul 
aniversării zilei sale 
naștere. Mesajul a 
înmînat. tovarășului

dor Jivkov de ambasado
rul român la Sofia, Petre 
Duminică.

Mulțumind cu deosebi
tă căldură pentru mesa
jul primit, tovarășul To
dor Jivkov a transmis, la 
rîndul său, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un sa
lut frățesc, cordial și cele 
mai bune urări de sănă
tate și fericire. împreună 
cu urarea adresată 
rului român de a 
noi și importante 
lizări în opera de
care a societății socialis
te multilateral dezvoltate.

popo- 
obține 

rea- 
edifi-

galaVI EX A 7 (Agerpres).
In orașul austriac Laan 
der Tfiaya au fost deschi
se, în prezența unui nu
meros public, „Zilele cul
turii românești" Mani
festare 
ziție de carte 
că, cuprinzînd 
tovarășului Nicol 
Ceaușescu, lucrări de 
torie și beletristică, o 
poziție de pictură, de 
rism, de ceramică, 
fieri pe teme de politică

i ncl ude o expo- 
t-omâneas- 
lucrări ale 

a e
îs-, 

ex- 
tu-

expu-

exerna, precum și o 
de filme.

In cuvînarea rostită la 
deschiderea manifestări
lor, ,dr. Georg Steinitzer, 
primarul orașului, a elo
giat politica de pace pro
movată de România, de 
președintele N ; c o 1 a e 
Ceaușescu și importanța 
pe care o au — mai ales 
în situația mondială ac
tuală — eforturile menite 
să asigure mai buna 
noaștere Și prețuirea 
Ciprocă între cele 
popoare.

cu-
re-

două

(„FORUM POUR LE DESARMAMENt")
La 17 februarie 1982, un grup de femei din A- 

dunarea britanică pentru pace s-a instalat în Tabăra 
păcii situată în fața intrării principale a bazei mili
tare a „Royal Air Force" (R.A.F.), Greenham Com
mon, din apropiere de Newbury, Berkshire — Marea 
Britanie.

Această bază a fost în
chiriată de S.U.A. și pen
tru o perioadă a devenit 
oficial o bază americană 
sub denumirea de „USAF 
Greenham Common".

Femeile pe care le-am 
întîlnit în Tabăra păcii 
ne-au declarat: „Practic 
întregul personal al a- 
ceste; baze este ameri
can, dar aceștia se as
cund acum în spatele 
poliției Ministerului 
părării al Marii ~ 
nii și sub numele 
„RAF Greenham 
mon“, pentru ca poporul 
britanic să nu se gîn- 
dească la o ocupație a- 
mericană".

A-
Brita- 

de 
Com-

Timp de șase luni, mi
litantele pentru pace au 
locuit in această tabără, 
uneori în condiții foar
te grele, pentru a pro
testa împotriva armelor 
nucleare și a instalării 
lor în Marea Britanie. 
Totul a început în 
gust, anul trecut, 
aproximativ 50 de 
mei au organizat 
marș de protest 
Cardiff 
pînă la 
enham 
bătînd 
purtînd 
ganizînd e manifestație 
la intrarea bazei milita
re. Celor 50 de militan-

au- 
cînd 

fe- 
un 
lade

Galilor, 
la Gre- 

stră-

— Țara 
baza de 
Common,

240 kilometri, 
banderole și or-

Reuniunea Consiliului 
pentru Comerț și Dezvoltare

GENEVA 7 (Agerpres).
— La Palatul Națiunilor 
din Geneva s-au deschis 
lucrările celei de-a XXV-a 
sesiuni a Consiliului pen
tru Comerț și Dezvoltare
— organ permanent al 
U.N.C.T.A.D. La sesiune 
participă reprezentanți 
din partea a peste 150 de 
state, între care și Româ
nia.

In centrul atenției reu
niunii se află pregătirea 
celei de-a Vl-a sesiuni

Conferinței Națiunilor U- 
nite pentru Comerț și Dez
voltare, care urmează să 
aibă loc în iunie 1983, la 
Belgrad. La actuala reu
niune de la Geneva vor 
fi examinate, de aseme
nea, o serie de probleme 
majore ale situației co
merciale și economice in
ternaționale, precum și 
măsurile pentru facilita
rea transformărilor de 
structură economia
mondială.

Conferința araba 
la nivel înalt

I 
I 
I 
I I
I II 
I 
L
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FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Cinci pentru 
infern ; Unirea : Han
gar 18.

PETRILA: Bronco
Billy.
LONEA ; Fuga de a- 

casă.
ANINOASA : Fiul meu. 
VULCAN — Luceafă

rul : Orele fiicelor.
LUPENI — Cultural: 

Campioana mea.
URICANI : Polițistul

ghinionist.

TV

16,00 Telex. 16,05 Mu
zică populară instru
mentală.

In jurul orei 16,30 —
Transmisiune directă: 
Ceremonia sosirii pre
ședintelui Republicii A- 
rabe Egipt, Hosni Mu
barak. . |

LA GEORGETOWN 
avut loc Plenara C.C. 
Partidului Progresist 
Poporului din Guyana, 
care au fost dezbătute pro
bleme actuale ale situației 
politice interne și interna
ționale — transmite agen
ția TASS. Plenara a 
noul Comitet Central 
partidului. In funcția 
secretar general al 
a fost reales Cheddi 
gan.

IN PRIMUL SAU
PUBLIC, după legalizarea 
activității partidelor poli
tice argentiniene, Parti
dul Comunist din Argen
tina a lansat — în cadrul 
unui miting popular, or
ganizat în centrul capita
lei argentiniene, la care au 
luat parte peste 40 000 de 
persoane — un 
de tranziție spre democra- 
ție“ în țară — transmite 
agenția argentiniană de 
presă Salta. Documentul 
prevede. între altele, or
ganizarea în țară de ale
geri prin vot direct și u- 
niversal avînd scopul de 
a se crea cadrul pentru 
formarea unui guvern ci-

RABAT — Trimisul a A- 
gerpres, Gheorghe Sprin- 
țeroiu. transmite : A doua 
fază a celei de-a Xll-a 
Conferințe arabe la nivel 
înalt și-a început luni lu
crările în orașul Fes (Ma
roc)

Pe agenda întîlnirii se 
află o problemă majoră 
a lumii arabe : căutarea 
unei Soluții pentru regle
mentarea crizei din Orien
tul Mijlociu, o atenție deo
sebită acordîndu-se evo
luției probleme; palesti
niene și situației din Li-

ales 
al 
de 

C.C.
Ja-

ACT

„program

vil de largă concentrare 
democratică în Argentina.

LANSATA LUNI ACCI
DENTAL de la bordul fre
gatei daneze „P e d e r 
Skram“, o rachetă de tip 
„Harpon", de producție 
americană, destinată ata
cării obiectivelor de pe 
mare, a explodat în p'eri- 
metrul unui camping din 
extremitatea nord-vestică 

Insulei Sjaelland — in
formează agenția France 
Presse, citind surse dane
ze. După cum a precizat 
poliția locală, explozia nu 
a provocat victimș, dar a 
distrus cel puțin două bun- 
galowuri și a incendiat o 
pădurice învecinată cu 
campingul, care a trebuit 
să fie evacuat. '
. DUPĂ CUM A ANUN
ȚAT BIROUL TELEGRA
FIC FINLANDEZ, în Fin
landa s-au scumpit din nou 
carnea și produsele din 
carne. Pe parcursul aces-

tui an, au fost operate ma; 
multe majorări de prețuri 
la produsele alimentare. 
Astfel, săptămîna trecută 
a crescut cu 4,5 la sută 
prețul laptelui și al pro
duselor lactate. în ultime
le 12 luni, prețurile la 
bunurile de larg consum 
și la servicii au fost 
jorate cu aproape 10 
sută,

PREȘEDINTELE
DERAȚIEI SINDICALE 
AMERICANE AFL-CIO, 
Lane Kirkland, a criticat, 
într-un' interviu televizat, 
politica economică a 
tualei administrații, 
rînd operarea unor 
dificări radicale, care 
permită depășirea 
oadei de recesiune,
nuarea șomajului și ame
liorarea condițiilor de trai 
ale păturilor dezavanta
jate ale populației.

ma
la

FE-

ac- 
ce- 

mo- 
să

peri- 
dimi.

FAPTUL DIVERS

ban, ca urmare a 
siunii israeliene. 
dosarele reuniunii 
rează rediscutarea 
nului FAHL“, propus de 
Arabia Saudită în august 
1981, care a suscitat dez
bateri controversate, de- 
terminînd suspendarea, 
după numai cinci ore, a 
primei runde de la Fes 
a celei de-a 12-a confe
rințe panarabe din noiem
brie trecut. De asemenea, 
„planul Bourguiba", ba
zat tot pe o reglementare 
globală a problemei Ori
entului Mijlociu, precum 
și un document libanez, 
prin care se cere sprijin 
țărilor arabe pentru re
tragerea tuturor forțelor 
străine din Liban și pen
tru exercitarea puterii de 
către autoritățile libane-. 
ze pe întreg teritoMul 
țării.

agre-
Printre 

figu- 
„pla-

■ Armata libaneză a 
început, marți, să-și 
desfășoare trupele în 
suburbia de sud a- Bei
rutului, a anunțat pos
tul de radio oficial li
banez.

Potrivit postului 
radio „Vocea 
lui", armata 
a început.

de
Libanu- 

libaneză 
totodată, 

să-și desfășoare forțe
le în cartierele din ma
rea suburbie de sud a 
capitalei libaneze.

t«_ care au inițiat acest 
marș, li s-au alăturat al
te femei din întreaga ța
ră. . ’ .■■■:'•

In decembrie 1979, gu
vernul britanic a anun
țat că la Greenham Com
mon vor fi instalate, în 
decembrie anul acesta, 
96 de rachete, ;ar alte 
20 vor fi plasate, în 
1986, in estul țării. Con
siliul din Newbury a 

, amenințat, recent, că va 
expulza cu forța tabără 
femeilor de la Greenham 
Common. Aceste femei 
nu au deloc însă inten
ția de a pleca. In acest 
sens, ele au invitat / și- 
alte persoane să Ii se a- 
lăture în semn de soli
daritate în acțiunea lor 
pentru pace. Luptători 
pentru pace din întreaga 
lume au vizitat această 
tabără. Am discutat cu 
Sarah din Sheffield, care „ 
ne-a vizitat tabăra. Am

stat de vorbă, de ase
menea, cu Pat, care scrie 
poeme pentru pace în 
scopul de a aduna 1 fon
duri. în folosul acțiunii 
femeilor din această 
bără. Am abordat 
număr foarte mare 
probleme, îndeoseb; 
zarmarea și pacea.
Iul acestor femei este o 
chemare la acțiune pen
tru pace, pentru strîn- 
gerea în jurul acestei ta
bere a cît mai multor 
persoane, pentru a le de
termina să' înceapă 
țiuni comune sau 
sonale împotriva 
nințării războiului 
clear și pentru oprirea 
cursei înarmărilor.

Ele sînt hotărîte 
ducă la îndeplinire pro
iectul lor privind orga
nizarea unui mare fes
tival pentru pace.

(Agerpres)

Muzică populară ins
trumentală. 17,00 Tra
gerea pronoexpres. 17,05 
Transmisiune directă de j 
la Atena; Campionate- | 
le europene de atletism . 
(șelecțiuni). 17,50 1001 I
de seri. 18,00 închiderea 1 
programului. 20,00 Tele- | 
jurnal. 20,25 Fotbal: ’ 
România — Suedia. Cam- | 
pionatul european. Trans- . 
misiune directă de la | 
Stadionul „23 August". ■ 
22,15 Telejurnal. . |

CELEBRUL COPAC 
A FOST SALVAT

i 
cările, reușind să salve- | 
ze pădurea și „Marele • 
Stejar" care a fost, nu I 
de puține ori, așa 
arată legenda, 
eroului popular 
de Walter Scott 
erile sale.

cum 
refugiul 

evocat 
în seri-

I

tă
un 
de 

de- 
Ape-

ac-
Pyr

ame- 
nu-

să
l- ț.

■ CEL MAI FAIMOS 
COPAC din Anglia, ste
jarul scorburos de 500 
de ani despre care se 
spune că ar fi fost as
cunzătoarea lui Robin 
Hood, a supraviețuit in
cendiului ce a cuprins 
pârcui-rezervațîe natu
rală din Nottingham, 
transmite agenția Reuter.

Pompierii au luptat 
timp de opt ore cu flă-

■
PEPITA DE AUR®»-

I1I
i
I .*
I

Za mina I 
situată la I«

■ O PEPITA DE AUR, 
în greutate de 586,6 gr, 
a fost găsită 
Korbîlevskii, __ _
nord de lacul Baikal, in
formează agenția TASS. I 
Descoperirea unei ase- j 
menea bucăți masive de J 
metal prețios este consi- i 
derată o ocazie rară, deși , 
în 
în

regiune se extrage aur 
cantități însemnate.

VESTIGII SCOASE LA LUMINA

a fost descoperit ve-■ ÎN NORDUL GRECIEI
chiul teatru unde regele Philip al II-lea al Macedo
niei (tatăl lui Alexandru cel Mare) a fost asasinat in 
anul 336 e.n., in timpul căsătoriei fiicei sale Cleopa
tra, transmite agenția A.N.A.

Teatrul ale cărui prime elemente au fost scoase 
la lumină de arheologul Manolis Anclronikos, are un 
diametru de cel puțin 20 de metri și a fost găsit in
tr-o stare foarte bună, menționează agenția citată.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

bibliotecă pe numele Bă- 
dulescu Nichifor, elibera, 
tă de Institutul de mine

Petroșani. O declar nulă. 
(1048)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Stoi

ca Marusia, eliberată de 
Institutul de mine Petro
șani: O declar nulă. (1049)

ANUNȚURI DE FAMILIE

Soția Clementina și fiicele Olimpia și Silvia, 
mulțumesc celor care au fost alături de ele la du
rerea pricinuită de pierderea subită a scumpului 
lor soț și tată

STINGĂ CONSTANTIN
Amintirea lui va rămîne veșnic vie în inimile 

noastre. (1052)

Se împlinesc’ 10 . ani 
de la moarte» unchiu
lui meu

MALEA FETRU
Dragă unchiule nu 

te voi uita toată viața 
mea. Nepotul Maiea 
Nicolae. (mp)

RPpACT’A Si ADMINISTRAȚIA; Petroșani sir. N. Bâlcescu - 2, telefoane <16 62 (secretariat), 416 63, 4 24 64 (secții). TIPARUL r Tipografia Petroșani, str. N. Bâlcescu - 2.


