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La baza creșterii producției de cărbune
și productivității muncii

COMPLEXĂ ÎN ABATAJE

Vizita oficială de prietenie 
în țara noastră a președintelui 

Republicii Arabe Egipt,
Mohamed Hosni Mubarak

Ceremonia
sosim

Inceperea convorbirilor 
le

La I. M. Petrila, condiți
ile specifice de tectonică 
a zăcămîntului au ridicat 
reale probleme în ce pri
vește extinderea mecaniză
rii operațiilor de bază în 
abataje. Și totuși, această 
pirghie însemnată de creș. 
fere o productivității mun
cii, ^ sporire a securită
ții șr-ușurarea efortului fi
zic al 
cîteva 
ca bile, 
de la 
și mai 
care se poate vorbi legat 
de mecanizarea în subte
ran sînt strict dependente 
de condițiile nou create, 
la indicațiile tovarășului 
secretar general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, subliniate și 
mai pregnant cu prilejul 
recentei vizite de lucra, 
prin trecerea la fabricația 
de utilaje miniere - pen
tru susținere, tăieri și 
transport — în Valea Jiu
lui, respectiv la I. U. M. Pe. 
troșqni.:

lată in acest sens și 
datele care atestă valoa
rea practică a unor ase
menea preocupări. La a- 
ceastă oră, peste 30 la 
sută din producția zilnică 
extrasă la I. M. Petri la re
zultă din abataje dotate

minerilor și-a găsit 
materializări remar-

Se cere precizat 
început că efortul 

ales roadele despre ale progresului
cu complexe
La sectorul IV al 
producția extrasă 
nizat se ridică la 
sută din producția 

a s e c t o r u 
două abataje

mecanizate, 
minei, 
meca- 
70 la 

fizi- 
i I u i. 

me-
că 
La
canizate, brigada condusă 
de Ștefan Alba, o formație 
organizată ca brigadă 
complexă, care execută în. 
tregul sistem de lucrări 
miniere aferente stratului 
3 din zona vestică a blo-

cuiul 
ritmic 
11-12 
de 20-23 metri lungime de 
front. Utilajele folosite : 
susținere mecanizată de 
abataj SMA-2, combine 
CA-2 și transportoare 
TR-CA-2. Așadar, utilaje 
fabricate in exclusivitate la 
uzina constructoare de u- 
tilaje miniere a Văii Jiu
lui — I.U.M.P. O asemenea 
performanță exprimă sufi
cient de limpede nu nu
mai puterea de mobilizare 
a colectivului de mineri- 
tehnicieni care .le exploa
tează, ci și competența, 
calitatea 'muncii specialiș
tilor coordonatori 
vității productive, 
rate cu activitatea 
tă ținută tehnică 
care au conceput 
zat utilajele respective, per.

Anton HOFFMAN

II al minei, obține 
randamente de 

tone/post, în abataje

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii ' So
cialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu, 
miercuri, a sosit în Ca
pitală președintele Repu
blicii Arabe Egipt, Mo
hamed Hosni Mubarak, 
care, împreună cu doam
na Suzanne Mubarak, e- 
fectuează o vizită oficia
lă de prietenie în țara 
noastră

Ceremonia sosirii 
tului oaspete s-a 
șurat pe aeroportul 
național Otopeni, 
dobit sărbătorește.

înal- 
desfă- 
inter- 
împo-

(Continuare fn pag. a 4-a)

La Palatul 
de Stat 
miercuri, 
convorbirile 
președintele 
Socialiste 
Nicolae Ceaușescu, și 
ședințele Republicii 
be Egipt, Mohamed 
ni Mubarak.

Participă persoane 
ciale române și egiptene.

Cu convingerea că dia
logul ce-1 vor purta va 
contribui la amplificarea 
conlucrării româno-egip- 
tene, președinții 
Ceaușescu și 
Hosni Mubarak 
put convorbirile

Consiliului 
au început, 

8 septembrie, 
oficiale între 

Republicii 
România, 

pre- 
Ara. 
Hos-

ofi-

Nicolae 
Mohamed 
au înce- 

oficiale,

care prilejuiesc o infor
mare reciprocă asupra 
preocupărilor actuale: ale 
celor două țări pe planul 
dezvoltării lor economi
ce și sociale, o analiză cu
prinzătoare a raporturi
lor dintre România și E- 
gi.pt, precum și exami
narea unui cere larg de 
probleme ale vieții inter
naționale, îndeosebi- a ce
lor privind situația din 
Orientul Mijlociu.

A fost relevată dorința 
comună de a acționa pen
tru extinderea și adinei-

(Continuare în pag a 4-a)

Plus 68 000 tone
de cărbune cocsificabil

Productivități 
superioare 
sarcinilor

ai acti- 
corobo- 

de inal. 
a celor 
și reali-

Minerii și mecanizatorii, cadrele tehnico-ingine- 
rești din întregul județ care și-au dat întîlnire la 
'cariera Cîm.pu lui Neag continuă și în acest înce
put de lună să se afle în frunteaintrecerii socialiste 
pentru a extrage cit mai mult .cărbune. După cum 
ne relata loan Veiiea, dispecerul- carierei, pînă ieri 
au fost expediate de aici 1 810 tone de cărbune coc
sificabil peste sarcina de plan a lunii și astfel plusul 
acumulat de la începutul anului se ridică la peste 
68 000 de tone. ■ ■ ■ '

în ritm susținut se desfășoară și lucrările de 
descopertă? Pentru asigurarea frontului de lucru în 
lunile de iarnă, au fost excavați suplimentar, de la 
începutul anului, 212 284 mc de steril. La aceste 
bune rezultate au contribuit din plin minerii Zoltan 
Zapp. Valentin Tomoșoiu, Dumitru Antonache, exca- 
vatoriștii Mihai Fogoroș, Anton Dumitrescu, Victor 
Pătrașcu, Vasile Ioniță, sondorii Mihai Cristol, Aurel 
Btimba, Laszlo Bumbi, precum și cei 180 de condu
cători auto de la autobazele Petroșani, Hațeg,- Orăș- 
tie și Dev# "Ș" : '

Indicațiile date de se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în .cuvintarea 
rostită la adunarea popu
lară din municipiul Pe
troșani, au prins viață și 
la sectorul V de la mina 
Lupeni. Minerii, inginerii 
și tehnicienii de aici . ău 
extras numai marți, 7 
septembrie a.c. 175 tone 
de cărbune cocsificabil 
peste pan. Printr-o mai 
bună organizare a fiecă
rui loc de muncă, prin fo
losirea la capacitate a în
tregului potențial tehnic 
și uman de care dispune 
și prin folosirea integra
lă a timpuluj de lucru, 
productivitatea muncii pe 
sector a fost depășită cu 
300 kg pe post. O contri
buție de seamă la această 
depășire au adus-o brigă- 

■ zile de la frontalele 1 și 
5 conduse de minerii Vic
tor Butnaru și Vasile 
Rusu. Colectivul sectorului 
V de la I. M. Lupeni este 
hotărît ca în această 
să adauge încă 1 000 
tone de cărbune cocsifica
bil la cele 10 000 de tone 
extrase suplimentar în 
primele 8 luni ale anului.

urmări stadiul lucrărilor

in pagina a 3-a

lună 
de

critic a 
de cei 
efectuate

(Continuare in pag a ?-a>

Rod al înaltei conștiințe muncitorești

Din metale vechi-piese noi, utilizabile în subteran

I

I
«
I

I
»

subordi- 
principal 

manifestă

■din subteran 
vechi. Și totuși, 
membrarea lor 
șeste recuperarea

întîlniin și la ațe- 
de panouri suda- 

eărui colectiv adu.
unor 

bucăți sau piese. Acestea 
sirt reintroduse în cir
cuitul producției secției. 
Printre principalele coni

V. STRAUȚ j

Continua-e în pag. a 3-ai |

folosire. Operațiunea este 
grea, presupune bogate 
cunoștințe profesionale, 

ingeniozitate.

| Reparațiile in scoli, 
\ \
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î

i
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i 
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cu o săptămină 
înaintea clopoțelului
Se apropie 15 septembrie, ziua în care clopoțelul 

ii va chema pe cei aproape 34 000 elevi și studenți 
din Valea Jiului spre sălile de clasă și amifteatre. 
Cu o săptămină înaintea primului clopoțel am în
treprins o anchetă la cîteva din școlile din Petro
șani și Vulcan, pentru a 
de reparații și curățenie.

La Vulcan, ne-am orien
tat atenția către școala 
generală nr. 1 din locali
tate, care s-a aflat în re
parații capitale. Acum o 
lună de zile aflasem de la 
Inspectoratul școlar muni
cipal că E. G. C. L. Lu- 
peni, secția Vulcan, nu a 
acordat atenția cuvenită 

- acestor reparații și data' 
finalizării lor era pusă sub 
semnul incertitudinii. lată 
însă că la data documen
tării noastre (marți, 7 sep. 
tembrie), am avut posibili
tatea să vedem că repara, 
țiile sînt în fază de finali
zare, ceea ce denotă că

semnalul nostru 
fost recepționat 
vizați. Au fost 
lucrări la instalația de în
călzire, la canalul termic, 
betonări și moizaicări. Fla. I 
fonul coridorului mare a , 
fost schimbat de pe grinzi 
de lemn pe placă de be
ton și mozaic. Prof. Petru 
Eana, directorul școlii ne-a 
asigurat că la data de 15 
septembrie școala va fi pre
gătită să-și primească e- 
levii. Vor mai rămîne încă 
vreo săptămină (element

Mircea BUJORESCU

Brigadierul Petru 
Ailincă, alături de or
tacii Dumitru Manola- 
che și Sava Aniitroa- 
ie, componenții uneia 
din brigăzile de la 
sectorul II al I.M. Vul
can.

{Continuare in pag. a 2-aJ
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INDIVID—COLECTIVITATE
■ Sâ muncim și să trăim în chip comunist
■ Judecata muncitorească la I.M. Uricani
■ In culpă

Lingă atelierul de de
bitare din cadrul S.S.H. 
Vulcan, se află un con
tainer. Aici, în acest dăruire și .i—l’..'.'./
Container, după cum bine Practic, sțîlpii recuperați
știu „de la mic, la mare" 

secției, 
grijă, 

de bară, restu- 
la debitarea di 
profile metalj- 
se confecționea

ză șuruburi,, piulițe, inele 
de ghidare, racorduri și 
alte numeroase repere 
componente ale stîlpilor 
hidraulici.

Oamenii din 
nea maistrului 
Frâncisc Soo. 
aceeași grijă gospodăreas
că la dezmembrarea stîl
pilor hidraulici recupe
rați din subteran după

toți muncitorii 
sînt adunate cu 
capetele 
rile de 
feritelor 
ce dar

ponente retttilizațe . pe 
această cale se ■ numără 
prelungitorul stâlpului 
S.V.J., precum Șl. ele
mentele intermediare.

Impreimâ
Iul C.T.C., Marin. Lazăr,. 
vizităm locul .de nrVncă 
al autorilor . acestei re
cuperări — atelierul lă
cătușilor din formația 
condusă de loan Spafiu. 
Echipa formată din Con
stantin Spinu, Istvan

Kiss, Vasile Nening, Ioan 
Bucur și Ștefan Variași. 
executa repere de mon- 

' taj pentru stîlpi mari.
„Nu ne facem decîț«da
toria, ne-a spus cu mo
destie șeful formației de 
lucrti. Este firesc să do
vedim gpijă pentru fie
care bucata de metal pe 
care punem mina. Meta. 
Iul costă și < 
nu-1 utilizăm 
plin“.

Aceeași atmosferă de 
răspundere muncitoreas
că o
! ierul 
K. al

I
i

I
K

I
. <

păcat sa | 
pe de- .

I
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Din activitatea consiliilor populare
Continua dezvoltare a nivelului edili- 

j tar-gospodăresc și înfrumusețarea locali
tăților Văii Jiului este un proces la care 
| participă, prin inițiative și contribuții, 
! în baza Legii 20/1971, toți oamenii mun- 
! cii. In această perioadă pe agenda de 
c lucru a consiliilor populare se află a- 
Ș nalizarea stadiului de îndeplinire a obiec-

nicipal. Sînt 
oameni care 
că destinația 
lor bănești, potrivit Legii 
20/1971, nu este alta de- 
cît efectuarea unor 
crări de 
hotărî.te 
tățenești. 
forumuri 
construirea

j PETROȘANI
s
1

î

i

c

i

In cadrul adunărilor 
cetățenești s-a hotărît ca 
în acest an să se acorde 
mai multă importanță re
parării și întreținerii 
străzilor, trotuarelor și a- 
leilor pietonale, amena
jării și reparării terenu
rilor de joacă pentru 
copii, gospodăririi orașu
lui. Pînă la 31 august 
s-au obținut multe re
zultate bune — continua
rea lucrărilor de amena
jare a principalei artere 
de circulație, curățirea 
albiei pîrîului Maleia 
(lucrări în valoare de 
40 000 lei), amenaj arca 
pieții din cartierul Aero- 
port etc

— Toate aceste rezul
tate puteau fi mult mai 
cuprinzătoare dacă, toți 
cetățenii ar înțelege 
semnificația participării 
lor la modernizarea, 
buna gospodărire și în- - 
frumusețare a orașului, 
ne spunea tovarășa Doi
na Popa, șefă de birou 
la Consiliul popular mu-

1

i

i
IA

i

I

tivelor cuprinse în acest an. încă de Ia 
început se cuvine a fi remarcat faptul 
că, în ansamblul acțiunilor întreprinse 
cu consecvență pentru buna gospodărire 
și înfrumusețare, obiectivele realizate 
prin contribuția cetățenilor au o însem-i 
nată valoare sociala.

încă mulți 
nu înțeleg 
contribuției

lu- 
interes obștesc, 
în adunări ce- 

în astfel de 
s-a propus și 

....______:i unei, .case
mortuare, care va fi edi
ficată în anul 1983, iar 
în perspectivă urmînd 
să fie acoperit și ștran
dul din cartierul Aero
port.
PETRILA

Principalul obiectiv din 
Petrila, realizat prin 
contribuție cetățenească, 
este modernizarea străzii 
Republicii. Lucrarea (ce 
se va încheia.la sfirșitul 
acestei luni), ’ efectuată 
de E. G. C. L. Petrila. a 
fost determinată de în
suși ritmul de dezvoltare 
urbanistică și de moder
nizare generală a orașu
lui. Dar odată eu atenția 
prioritară acordată aces
tui obiectiv, au continuat,

Din metale vechi
(Urmare din pag 1)

acoperișului. 
loan Zburnă, 
Victor Cucu și 

ne-ap 
drept 

oameni

Andras 
nandati 
iscusiți

ce o contribuție însem
nată la realizarea unor 
economii Aici, prin re- 
condiționarea capetelor 
de bară prind contur noi 
panouri sudate, care în 
subteran sînt folosite la 
bandajărea 
Maistrul 
lăcătușii 
Francisc 
fost rece 
„cei, mai
ai atelierului".

în biroul șefului S.S.H. 
Mihai Gudasz, locul 
comandă și 
din 
nu 
de 
un 
discuție la telefon și o 
dispoziție de lucru, a- 
flăm de la șeful S.S.H., 
că în medie, intr-o lună 
de zile sînt dezmembrați 
circa 200 stîlpi hidraulic; 
vechi. Din piesele recu
perate numai pe aceas
tă cale se realizează 15

de 
răspundere 

circuitul producției, 
e nici un moment 
liniște. Profrtînd de 
scurt răgaz dintre o

Notă.

0 măsură
Este pe deplin justifi

cată reducerea unor pos
turi telefonice din între
prinderi .și instituții. Dar 
nu este deloc justificată 
reducerea posturilor de la 
unele unități foarte des 
solicitate de cetățeni. De 
exemplu, în cadrul Coope
rativei „Unirea11 s-a desfi
ințat telefonul de la uni
tatea de reparații obiecte 
de uz casnic (figidere, 
aspiratoare, aragaze etc.). 
Dacă era vorba de o cro
itorie, de o blănărie sau

piese noi
l

la sută din producția to
tală a secției.

Maistrul Carol Simo- 
nis, șeful atelierului de 
armături TH din Paro
șeni a] S.S.H., vorbind 
mai mult despre oamenii 
din atelier, despre reali
zările lor, ne-a spus că 
întregul colectiv se mîn- 
.drește că după numai 
opt luni, angajamentul 
anual a fost realizat în 
întregime. Colectivul a- 
telierului din Paroșeni a 
recondiționat 800 . armă
turi metalice, realizmd 
o producție marfă de 
1,2 milioane lei peste 
sarcinile de plan. Rezul
tatele bune obținute în 
activitatea de recupera
re, recohdiționarc și re- 

materialelor 
confirma că 

importante 
; ca din metale 
sa se, asigure can- 

insemnate de. piese 
de :

folosire a 
la S.S.H., 
aici există 
resui-se 
vechi i 
tități 
și ansamble' noi, 
bună calitate.

arbitrară

v
( 
[ 
I

î

I

ca

r Promovarea noului
(Urmare din pag. I)

încă din primele luni ale 
anului, ample lucrări de 
înfrumusețare a localită
ții, de amenajare a ba
zei turistice de agrement 
destinată oamenilor mun. 
cii din Petrila și Lonea, 
VULCAN

ș

î

5

rul IV - un ol treilea este 
exploatat de brigada con

dor dusă de Gheorghe Bobo- 
ctaiu - și din sectorul VI 
- brigada eondusă- de„' 
loan Qjoc, care funcțio
nează în stratul 13 —, re
cent a intrat în experi
mentare un complex me
canizat de susținere și tă- 
iere în stratul 6, sectorul 
V. Acest com
plex reprezintă o impor

tantă premieră tehnologico 
a Văii Jiului, aici, în stra
tul 6, urmind să' se ciștige 
experiența necesară explo. 
a tării mecanizate a strate. 
lor subțiri de mare încli
nare - prima încercare 
menită să conducă la ex
tinderea tehnologiilor a- 
vansote de abataj în stra
te cu astfel de caracte
ristici.

bri ai formației sub îndru
marea permanentă a mai
ștrilor și inginerilor 
sectorul IV, șef de sector 
ing. Iosif Drumuș. Urma
rea faptică a unui aseme
nea mod de lucru : briga
da o extras de Io începu
tul anului 100 000 tone de 
cărbune, din care 
de tone 
față de 
brigăzii.

Pornind
rea că productivitatea mun. 
cii în condițiile exploatării 
mecanizate a sporit în a- 
cest caz cu peste 50 la 
sută față de tehnologia 
frontalelor cu susținere 
prin stîlpi și grinzi meta
lice, inginerul șef al minei, 
ing. Grigore Grăjdan, ne-a 
făcut cunoscut că în afara 
abatajelor dotate cu com
plexe mecanizate din secto-

fecționîndu-la continuu. 
Toote acestea sînt o vie ex
presie a modului exemplar 
îrr care se realizează aici 
integrarea cercetării cu 
producția, a uzinei cu â- 
batajui în care sînt testa
te caracteristicile utilajului.

Desigur, o 
specială se cere făcută la 
adresa minerilor 
ere din abataj, a oameni
lor care mînuiesc comple- 
xele utilaje, între care Ni- 
colae Boboc, Mihai Gavri
la, Vosile Constantin, loan 
Șipoș, Marin Domnița, Du. 
mitru Panțucu, luliu Boyte, 
fiecare dintre ei policalifi- 
cați în acest scop. întreți
nerea și reviziile curente, 
ca și reviziile și reparațiile 
din zilele nelucrătoare sînt 
executate de aceiași mem.

apreciere

tehnici-

26 000 
reprezintă plusul 
planul fizic al

s-au realizat 
propuse în 

cetățenești : 
de reparații

de la constata-

V
nr.

acum, peste

a » &Ila sobe și 
ții le sa - 
valoare de

La aceste 
participat, în

leia, sălile sînt gata să 
primească elevii la cursuri. 
După cum ne spunea prof. 
Lidia Șchiopa, directorul 
școlii nr. 4, E.G.C.L s-a 
achitat cu bine de datori- 

de aceste școli.

a E.G.C.L. 
răspuns 
tuturor 

Am vă-

Pînă la sfirșitul lunii 
august, prin contribuția 
bănească și prin munca 
cetățenilor 
obiectivele 
adunările 
efectuarea 
la Școala generală nr. 3, 
Paroșeni, întreținerea și 
modernizarea străzilor, 
inclusiv a căii de acces 
la baza de agrement a 
orașului. Prin atragerea 
deputaților și a unui 
mare număr de locuitori 
ai orașului la acțiuni de 
muncă patriotică, în o- 
î-așul Vulcan s-au obți
nut bune rezultate în 
gospodărirea și înfrumu
sețarea localității, culti- 
vîndu-se o manifestare 
activă a spiritului civic.

T SPĂTARU

•o ceasornicărie mai 
mâi... Dar, să ’ transportăm 
un frigider sau un aragaz, 
ori, să solicităm, repararea 
a "c e s t o r a la do
miciliu trebuie să 
mergem pînă' în cartierul 
„Aeroport" ? Sau, se în
tâmplă să transporți un 
frigider pînă acolo și să 
afli că nu există nu știu 
ce piesă sau angrenaj... 
De a c e e a, cre
dem că desființarea aces
tui post este o thăsură ar
bitrară.. (M.B.).

• RECOLT.Ă BOGATA 
ÎN FRUCTE DE PĂDURE 
închelndu-se recoltatul 
zmeurei, activitatea lucră
torilor Ocolului silvic din 
Petroșani s-a concentrat în 
ultimele două șăptămîni 
asupra culegerii afinelor. 
In acest 6curt timp, can
titatea culeasă a ajuns la 
20 de tone, dublîndu-se și

■ sarcinile planificate. în 
continuare, atenția celor 
care recoltează roadele
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Uzina de preparare 
Lupeni. In imagine, 
maistrul principal spe
cialist Ilie Kalanyos și 
preparatorul Emil Gor
gan.
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Reparațiile in școli, 
înaintea clopoțelului 

ultimele acțiuni de curățe. 
nie. Tot aici am văzut ca
binete foarte bine amena
jate, rod al strădaniei ca
drelor didactice Florica 
Cirnpu, Schenk Doina, Ni- 
colae Comșa și itlții. Deci, 
unde există preocupare se 
poate.

Am mai cerut relații des
pre stadiul reparațiilor și 
de la alte . școfe Prof. 
Viorica Ciucian, directorul 
Școlii generate nr, 2 din 
Petroșani ne-a informat că 
și aici lucrările sînt fina
lizate. S-au efectuat zugră. 
veli, reparații 
t n sta I a 
nitare în 
120 000 lei. 
activități au 
serii, mai mult de 150 de 
elevi. Și ia Școala gene
rală nr. 4 Petroșani, pre-

fUrmare din pag 1} 
---------------0------------------------- 
care nu deranjează proce
sul de învățămint) cofra- 
jele de lemn. Majoritatea 
lucrărilor au fost execu
tate și cu sprijinul elevi
lor.

La Școala generală
7, din cartierul Aeroport 
Petroșani, am constatat cu 
satisfacție că lucrările de 
reparații și zugrăvelile in
terioare sînt de bună ca
litate. Directorul școlii, prof. 
Smaranda Mircea, și-a ma
nifestat mulțumirea pentru 
secția „terți" ’

Petroșani care a 
cu promptitudine 
solicitărilor școlii, 
zut săli de clasă zugrăvite, 
în culori odihnitoare, de 
echipa condusă de Wil
helm Urlich, și un hol foar
te frumos, poate cel mai cum și la școlile nr. 3 Ma 
frumos dintre toate holu
rile din școli, executat in 
mozaic. Lucrările, realizate 
cu competență și prompti
tudine, în valoare de peste 
70 000 lei, au fost de mult
finalizate, și,
100 de elevi participă la ile față

Așadar, în așteptarea primuluj clopoțel al a- 
nului școlar 1982/1983, școlile sînt gata să-și pri
mească elevii. După lucrări de reparații curente 
sau capitale și de curățenie, se impune de acum 
păstrarea și îngrijirea mai atentă a spațiilor de 
învățămint.

pădurilor se îndreaptă spre 
gustoasele Ciuperci.

• LA CANTINELE 
RESTAURANT din Lu
peni și Vulcan au fost în
cheiate lucrările de con
strucții și finisaj. în aces
te zile vor începe monta
rea ascensoarelor și mobi
larea încăperilor. Odată 
cu terminarea acestor lu
crări, cele două cantine — 
cu o capacitate de 600 de 
locuri, în două serii ■— ur
mează să fie date în func
țiune la începutul trimes
trului IV a.c. _ _______„ ____ _____ ___

• NICI UN SEMN DE și după termenul promis.

VIAȚA?! Mai mulți cetă
țeni, între care și mame 
cu copii mici, ne sesizea
ză că s-a depășit cu a- 
proape o decadă termenul 
de 31 august a.c., anunțat 
de Exploatarea de termo- 
ficare Valea Jiului, dată 
pînă cînd s-a sistat fur
nizarea ape, calde mena
jere în sistemul de termo- 
ficare din Valea Jiului. 
Cetățenii au înțeles nece
sitatea reparațiilor, prevă
zute pînă la 31 august, dar 
6u înțeleg de ce trebuie 
să renunțe la apă caldă

• LA COOPERATIVA 
„UNIREA" din Petroșani 
au început pregătirile pen
tru a doua ediție a Tîrgu. 
lui de toamnă a cooperați-, 
ei meșteșugărești, ce va a_ 
vea ■ loc între 1—3 octom
brie a.c. în piața agro- 
alimentară din Petroșani.

• DE IERI, după aproa
pe trei șăptămîni, au în
ceput remedierile la insta
lația de alimentare cu cu
rent electric a complexu
lui meșteșugăresc din 
strada N. Băleescu. Defec
țiunile au apărut în urma 
lucrărilor efectuate de

In lața blocului 46 
cartierul Aeroport Petro
șani de mai bine de trei 
ani a fost turnată o fun
dație de bloc ăbandon’a- 

"tă apoi la nivelul solu
lui. Pe parcursul timpului, prin „grija“ cetățenilor 
care au aruncat alei tot felul ,de gunoaie, și con
tribuția naturii, locul unde ar fi trebuit să se 
înalțe un bloc, arată, ca în imaginea de jos, răs- 
pîndind tot felul de mirosuri greu suportabile și 
infinite roiuri de țînțari. Indiferent ce ar fi, negli
jență șau iresponsabilitate, conducerea Grupului de 
șantiere al T. C. H. Petroșani trebuie să ia măsuri 
urgente pentru lichidarea acestei priveliști neplă
cute.

Ștefan NEMECSEK

constructori. Neatenția 
cestora i-a costat pe lu
crătorii cooperatori, care 
n-au putut utiliza apara
tele alimentate cu curent 
trifazic, și i-a coșitat, în 
final, pe clienții acestor 
unități. Să sperăm că o- 
perativitatea i 
va compensa 
remedierilor.

• ZECE MII. 
din solariile 
1.A.C.C.V.J, din 
s-au recoltat 10 000 kg de 
produse legumicole pentru 
cantinele miniere din Va
lea Jiului. în vederea

intervenției 
întîrzierea

Pînă ieri, 
șt serele 

Lupeni

podariilor anexe, serele și I 
solariile din Lupeni au I 
fost dotate, de .curînd, cu 
două tractoare agricole Tot .

1UJ 
aza •

I
I

pentru mecanizarea 1
- arărilor, unitatea urmează 

să fie dotată cu încă două 
tractoare speciale pentru 
lucrări în sere.

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU
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Mineritul
o istorie continuă

re și 
munca

pasiune 
și oameni

< O breaslă tși măsoara 
5 istoria diacronic, exclu-
< zînd uneori nefiresc cli- 
5 pa prezentă. Orizonturile
< istoriei nu sînt însă si- 
5 milare cu
< subterane.
> ele veac în urmă, în fa- 
C milia Imbru, din satul 
5 vasluian Ploșcoșești, mi- 
( neritul constituia doar
> o noțiune abstractă, ivită, 
( în casa cu opt frați și 
? trei surori, ca o cometă 
? spectaculoasă. In această 
1 toamnă, familia Imbru

are deja o vechime în 
subteran de 78 de ani p 
Vasile, decanul de vîrs- 
tă — 24, Petrache și Du
mitru — cîte 17, la mina 
Aninoasa, Gheorghe — 
16 la mina Livezeni. Un 
altul, Mihai <j abandonat

/ abatajul după trei ani 
pentru volanul autobu-

( zului. Ceilalți frați și su- 
î rorile au rămas țărani pe 
5 jrlaiul 'natal.
S — în ’58 a venit la .1- 
V ninoasa Vasile, remar- 
j că Petrache. apoi ne-a 

convins și pe ceilalți că 
în mineriț, dacă iți. faci 
datoria rum se cuvine 
ai și satisfacții.

Toți Imbrii sînt șefi de 
schimb, mineri de nădej
de. Remarca aparține in
ginerului. Gheorghe Ne- 
gruț, secretar al biroului 
organizației de bază ele 
la sectorul II, adjunct al 
șefului de sector. Gheor
ghe Munteanu, șef de 
brigadă, abătut eu alte 
treburi prin birou, com
pletează părerea ortaci
lor.

orizonturile
Cu un sfert de la 

căldură 
în ulii- .

scurt, biruind inerentele 
greutăți va fi opera în
săși a minerilor din 
Vale. Oameni ca Vasile, 
Petrache, Dumitru și 
Gheorghe Imbru, ca or
tacii lor Dumitru Luca, 
Mihai Nedelcu, Mihai A-

. U nul din oamenii care 
a contribuit prin munca 
sa la transformarea u- 
nor modeste ateliere de 
reparații într-o puterni
că și modernă întreprin
dere de reparare și în
treținere a utilajelor mi.

de uti- 
dotarea 
miniere,

Fraților Imbru, nume 
străvechi care atestă con
tinuitatea limbii latine 
în vatra Carpaților, le 
stă bine însă modestia. 
Zice Vasile :

— Am pornit 
riznuță,, era 
mare în abataje,
mii ani am prins utila
jele moderne în subte
ran. Și atunci și acum, 
Imbrilor le-a plăcut să-și 
facă datoria. Și nu o 
dată le-a fost greu.

Cînd va ieși la pensie 
Vasile, peste un deceniu, 
Imbrii vor avea o vechi
me în minerit de aproa
pe 110 ani. Dar cu ei iș- 

fa- 
Au 
în 

cei 
vor 

minerit, 
este că Ginu 

e deja student 
la

SA MUNCIM Șl SA TRĂIM 
IN CHIP COMUNIST

Iosif Vaholt, Ion Birlon, 
Simian Vladislav, Gheor
ghe Tefeleș, Vasile Voi- 
culescu, Petru Fărcaș, 
Petru Voinea, Gheorghe 
Cioară, Aurel Stoicoiu, 
Mihai Orehov, Ion Pa
nic, o parte din tinerii 
muncitori formați și 
crescuți de Ludovic 
Hosch, sînt doar eîțiva 
din specialiștii cu înaltă 
calificare, cadre tehnico. . 
inginerești ce răspund 
cu competență de func
ționarea ireproșabilă a 
mașinilor miniere aflate - 
azi în dotarea minelor. 
Succesele activității . de 
peste 4!) de ani au fost 
continuu dominate la a- 
cest om de omenie 
multă dragoste și 
ne pentru muncă 
meni. Comunistul 
pic Hosch, mm

i specialist, un real 
piu îii muncă și 
a predat ștafeta i 
fiului său Gunter HSsch, 
student la Institutul de 
mine clin Petroșani, care 
șîntem siguri, o va înăl
ța la un nivel superior.

Ștefan NEMECSEK

tuturor tipurilor 
iaje existente in 
întreprinderilor 
în special locomotive 
diesel de mină.

— Este foarte greu 
pentru mine — ne măr
turisea cu emoție Ludo
vic Hbsch— să mă gîn- 
desc că trebuie să las 
sculele cu care am lu
crat peste patru decenii, 
eă de mîirte n-am să mai 
vin în mijlocul acestor 
oameni cu care am 
trecut peste .multe greu
tăți, am trăit și nume
roase satisfacții și . îm
pliniți. Voi reveni dese
ori în atelier să văd da
că cei pe care i-am lăsat 
în locul meu își jac da
toria.

Comunistul Ludovic 
Hbsch descendent al unei 
1 amilii ele mineri (buni
cul a lucrat la mina Ani. 
nqasa. iar tatăl la mina 
Di! ja) muncitorul specia
list, cu o înaltă califi
care, din - dragoste pen
tru muncă a acordat o 
import a nță d eose bilă- for.

eom.
Flo- 

(Jinu

iacobbaie și alții care-șt 
fac datoria exemplar, eu 
conștiința misiunii înde
plinite. în acest sens fa
milia Imbrilor își împli
nește destinul prin făuri
torii ei de lumină, prin 
copiii lor, nimeritul de
vine astfel o istorie con
tinuă, în primul rînd 
factor de progres al eco
nomiei patriei noastre. 
Factor de progres, dar 
și de însemnate împli
niri pentru , familiile lor.

Ion VULPE

niere, la formarea unui 
colectiv de muncitori ti
neri dar cu o înaltă ca
lificare sau policalificare 
este comunistul Ludovic 
Hosch.

în urmă eu eîteva zile, 
colegii de muncă, cadre
le tehnico-inginerești, • 
vechi prieteni au sârbă- .

. torit ieșirea la pensie a 
comunistului - Ludovic 
Hosch, omul care timp 
de peste 42 de ani a 
simțit și reglat pulsul 
motoarelor și mașinilor 
miniere, lucind la repa
rai ci mlițioria’-ea

toria mineritului în. 
■niilie nu se va sfârși, 
prins deja rădăcini 
Valea Jiului. Din 
nouă copii, multi se 
îndrepta spre

, O dovadă 
lui Vasile 
la seral 

de mine...
La 

populară 
nostru, 
prezența 
nețal al 
rasul Nicolae. Ceausescu, 
în mijlocul minerilor, 
celorlalți oameni 
muncii clip Vale, lozin
cile și uralele adresate ’ 
Minerului de moare 
Văii Jiului, cleveniră 
șarfe sonore, exprimau 
hotărîrea minerilor de a 
scoate la lumină cît mai 
mult cărbune. „Trebuie 
să înțelegem că meseria 
de miner a devenit acum 
o meserie de înaltă teh
nicitate, eă minerul de
vine un om cu înaltă 
cultură tehnică" — se a- 
clresa secretarul general 
al partidului minerilor 
din Vale. Această me
tamorfoză, necesară a se 
petrece ■ Intr-un timp

Institutul

marea
clin
ocazionată 
secretarului ge- 

particlului, tova-

. adunare 
municipiul 

de
mării de cach e noi. 
petunie. Ion Popa, 
rea P'-rj-lan.

de 
pasiu- 
si oa- 
LudO- 

Viitorul 
cxem- 
viață, 

muncii

Nu lucrează nictu-. 
în formația noastră, 
cine n-a auzit de

5
i 
î

{ nul
J dar
5 ei ? Băieți buni, fără ne-
î motivate, pun umărul
ț"'i.l'V'tOS la treabă. Oricare 

vrea de ortaci.

Munca de la om la om - factor esențial 
de întărire

i

Fructuos dialog de 
muncă între șeful de e- 
chipă Ludovic Hosch și 
componenții echipei de 
reparații locomotive 
diesel de mină pe care 
cu competență 
dus-o.

• NICOLAE STOICA 
din Petroșani, 
hului, .nr, 19. de 
fără, nu s-a gîndit 
pînă la vjrSta- de, 25 
ani ai 
formează

t

I
Ia
I t
I

I

I

Milltînd pentru crește. 
' -rea rolului grupelor sin- 
■ dicale în, dezvoltarea răs. 
j punderii oamenilor niun- 
, eii față de, îndeplinirea 
I sarcinilor de plan, întă

rirea ordinii și discipli
nei, da buna. gospodărire 
și păstrare a , avutului 
obștesc, comitetul de 

sindicat de la mina Uri
cani a organizat o serie 
de acțiuni educative în
tre care cea mai impor
tantă este judecata mun
citorească.

De curînd. instanța 
muncitorească a pus spre 
dezbaterea opiniei colec
tive eîteva cazuri de in
disciplină, . de nerespee- 
tare a prevederilor Decre
tului 400 din 1981, pre- 

. cum și pc cei „abonați" 
la nemotivate. Au apă
rut. astfel în fața instan
ței colective absento- 
mani ca . Ioan Curtean, 
miner, Constantin Ama- 
rieî și Teodor Moșea, va
gonetari, loan Moceanu, 
Gheorghe Bică ți Flore a 
Constantin, lăcătuși și 
alți ortaci de-ai lor, cer
tați cu normele eticii și 
echității socialiste, eu 
normele muncii din sub-

teran. Desigur, cei vino- 
vați, nu au adus nici de 
astă dată motive plauzi
bile, demne de luat în 
considerare, de. opinia co
lectivă.

Pe lingă absențele ne
motivate, au mai 
puse în dezbaterea 
stanței muncitorești 
alte abateri, oameni

a ordinii și disciplinei
Ia mai bine de jumățate 
față de aceeași perioadă 
a anului precedent. Iar 
cazurile de indisciplină 
tehnologică, de asemenea, 
sînt mai puține, comite
tul de sindicat a căutat 
prin grupele sindicale 
sâ impună, fiecărui m'in_ 
citbr un înalt spirit de 
răspundere pentru înde-:

stracla Pi- 
ocupație 

că 
do 

.i ' săi orice 'tînăr își 
un rost în via

ță, prestează o muncă u- 
tiiă. Contrar normelor eti
cii și echității socialiste, 
S. N. își formează propriul 
său mod de Viață, înde- 
letnicindu-se cu acostarea 
de persoane, perturbarea 
liniștii publice și provoca
rea de scandal. A fost 
condamnat la patru luni 
închisoare, timp în care 
va reflecta — sperăm — 
asupra faptelor sale re
probabile.

câți artificierii Ambrozie 
Rus, Petru Onisie, 
Opriș care au ieșit 
devreme din mină.

Petru Olteana 
Nicolcescu,

ștrij 
Cornel 
nu au 
puț la 
Cornel 
eătus, 
Anton,

Ion 
mai 

măi- 
și 

care 
fost prezenți la 
intrarea în șut ; 
Cliiciudeanu, la
și Alexandru 

miner, care

la I.M. Uricani

au încălcat;flagrant dis
ciplina tehnologică. Din
tre cei aflați rn culpă 
amintim pe loan Geam- 
polia, care, nerespectînd 
normele de' protecție a 
muncii, a cauzat acci
dentarea unui ortac de-al 
său, Gheorghe Sebișan, 
lăcătuș, părăsind 
locul de muncă tocmai 
atunci cînd era mai mare 
nevoie de el. A fost 
sancționat eu 1000 lei 
amendă mecanicul Iosifel 
Blaj, care a venit la șut 
sub influența băuturilor 
alcoolice. Au fost jude-

tras un șpriț mai mult 
și apoi s-au... gîndit să 
vină la serviciu.

Rață de asemenea 
fapte, zeci de mineri 
din schimbul II, oameni 
care muncesc cinstit și 
demn, și care au parti
cipat la judecata munci
torească, nu numai că 
au înfierat abaterile ce
lor în cauză, ci au ve
nit și eu propuneri de 
sancționare a acestora.

Cu toate că numărul 
absențelor nemotivate a 
scăzut la mina noastră

plinirea sarcinilor pro
prii. Este adevărat, nu 
am reușit întotdeauna-, 
■avind și eazuri cînd cei 
care nu au înțeles că 
trebuie să pună umărul, 
alături de întregul colec
tiv, la realizarea sarci
nilor de plan, au fost 
înlăturați din rîndurile 
noastre, adică li s-a des
făcut, la propunerea or
tacilor, contractul de 
muncă. Dintre aceștia a. 
mințim pe Constantin 
Abuzatoae, Mircea Mivu, 
Ioan Bogeanu, Ioan Mo-

canu. loan Turtoi și Ma- | 
tei Martan. ■

Ceea ce aș dori" să su- I
bliniez ește faptul că la '
Uricani, acțiunea corni- I
telului de sindicat pri- , j 
vind întărirea ordinii și '
disciplinei nu se sfîfșește !
odată cu terminarea jiu- *
decății muncitorești, ci i
ea continuă și prin alte ,
modalități și forme edu- j

‘ native în rîndul oameni
lor muncii. Dialogul per- |
manent în formațiile de |
lucru și grupele sindica. .

. le cu „oamenii pfoble- |
mă“ a făcut ca numărul •
cazurilor de indisciplină 1
a muncii și tehnologică ’
să scadă simțitor de Ia 1
o lună la alta. Cil toate j
acestea, noi nu ne decla- J

• s;nțelu I
viitor, ; 

muncă | 
ta om, > 
opiniei | 

colective, să-i determinăm 
pe cei care mai comit ) 
abateri să -Se încadreze ; 
în normele muncii 
subteran.

Ioan STOI, 
președintele 

comitetului de sindicat 
de la I. M. Uricani

răni mulțumiți și 
hotărîți ca și în 
printr-o susținută 
politică de la om 
să "întărim forța

din

• La cei 44 de ani ai 
săi, DIONISIE ROSTOȘ 
din Lupeni, strada Barbă- 
țenî, nr. 6/101, nu s-a 
pucat încă 
m u n c ă, 
sit“ timp 
se califică într-o meserie, 
în loc să muncească cin
stit și demn, D.R. și-a a-

,Ies traiul parazitar. A fost 
’condamnat, potrivit De
cretului 153X70, cu execu
tarea pedepsei la locul de 
muncă, dar ncprezentîn- 
du-se unde a fost repar
tizat, i s-a .comutat. pe
deapsa, ajungîncl la închi
soare Legea este aspră, 
dar dreaptă.

• Meserie, faină, opera
tor cinema, avea GHEOR
GHE CIUCEAN din Petri- 
la. Spunem avea, pentru 
că acum nu o mai are. 
Este condamnat Aa două 
luni închisoare pentru 
mod de viață parazitar. 
La vîrwsa de 44 de ani, 
poate acum va ajunge la 
convingerea că este nece
sar să se întoarcă la me
seria pe care singur și-a 
ales-o.

a-
serios de 
nu a ,,gă- 

pentru a

Rubrică realizată 
cu sprijinul Miliției 

municipiului Petro«»ni
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Vizita oficială de prietenie 
in țara noastră a președintelui 

Republicii Arabe Egipt

12,25

FILME

16.00
16,05

Ceremonia sosirii începerea convorbirilor
I 
I

f (Urmare din pag. 1)

In întâmpinarea înaltu
lui sol al poporului egip
tean, pe aeroport, au so
sit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Erau, de asemenea, pre
zenți tovarășul Constan
tin . Dăscălescu, alte per
soane oficiale.

Ora 16,30. Aeronava 
cu care a călătorit oaspe
tele egiptean a aterizat.

La scara avionului, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
salută cu cordialitate pe 
președintele Mohamed 
Hosni Mubarak. Cei doi 
șefi de stat și-au strîns 
îndelung mîinile, s-au 
îmbrățișat cu prietenie. 
Tovarășa Elen a 
Ceaușescu a urat, la rân
dul său, Un călduros bun 
sosit în țara noastră pre
ședintelui Republicii A- 
rabe Egipt.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au adresat, de 
asemenea, urări de bun 
venit doamnei Suzanne 
Mubarak.

Comandantul gărzii mi
litare aliniate pe aero
port a prezentat onorul.

Au fost intonate Imnu
rile de Stat ale Republi
cii Arabe Egipt și Repu
blicii Socialiste România. 
Au fost trase în semn de 
salut, 21 de salve de arti
lerie.

Președinților Nicolae 
Ceaușescu și Mohamed 
Hosni Mubarak, tovarășei 
Elena Ceaușescu și doam
nei Suzanne Mubarak 
le-au fost oferite frumoa
se buchete de flori de că
tre pionieri români și co
pii ai membrilor amba
sadei Egiptului la Bucu
rești.

Cei prezenți pe aeroport 
au făcut președinților 
Nicolae Ceaușescu și Mo
hamed Hosni Mubarak, 
o primire deosebit de căl
duroasă.

In încheierea ceremo
niei, cei doi șefi de stat 
au primit defilarea gărzii 
de onoare. In aplauzele 
mulțimii, președintele 
Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Mohamed Hosni 
Mubarak au părăsit ae
roportul, întreptîndu-se, 
într-o mașină escortată 
de motoci cliști, spre re
ședința rezervată oaspe
ților.

(Urmare din pag. 1)

rea în viitor a relațiilor 
de strânsă prietenie și 
colaborare dintre Româ
nia și Egipt, pe tărâm po
litic, economic, tehnico- 
științific și cultural, în
spiritul hotărârilor a-
doptate de-a lungul ani
lor de conducătorii celor 
două state, orientărilor 
și prevederilor cuprinse 
în documentele încheiate 
între țările noastre.

S-a apreciat că promo
varea continuă a relați
ilor de prietenie și cola
borare multilaterală din
tre România și Egipt este 
în interesul țărilor și po
poarelor noastre, al cau
zei păcii și cooperării în
tre națiuni.

Cei doi șefi de stat au 
avut, de asemenea, un 
prim schimb de păreri 
cu privire la evoluția si
tuației internaționale.

Vizită protocolară
Președintele Republicii 

Arabe Egipt, Mohamed 
Hosni Mubarak, a făcut, 
miercuri după-amiază, o 
vizită protocolară preșe-

Dineu
Președintele Republicii 

Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, 
miercuri, la Palatul Con
siliului de Stat, un di
neu oficial în onoarea 
președintelui Republicii

dintelui Republicii Socia-. 
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Pa
latul Consiliului de Stat,

oficial
Arabe Egipt, Mohamed 
Hosni Mubarak, și a doam
nei Suzanne Mubarak.

In timpul dineului, des
fășurat într-o atmosferă 
de caldă cordialitate și 
prietenie tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și Mo
hamed Hosni Mubarak au 
rostit toasturi.
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PETROȘANI — 7 No
iembrie: Cinci pentru 
infern ; Unirea : Intoar- 
ce-te și mai privește o 
dată.

PETRILA i Bronco 
Billy.
LONEA ; Fuga de a- 

casă.
VULCAN — Luceafă

rul : Lanțul amintirilor,. 
I—II.

LUPENI — Cultural: 
Trandafirul galben.

URICANI: Polițistul
ghinionist.

11,55
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17,00

17,40

18,00

20,00
20,25

20,45

21,05
TV

Telex.
Film serial :
„Lumini și umbre"
— episodul 19
Pași de viață lun
gă.

21,25

Matineu de vacan
ță : „Campionii44, 
Telex.
Cunoașterea lim

bii și literaturii ro
mâne — o ; îndato
rire patriotică. Re
portaj.
Din țările 
liste. R.P.D. 
reeană, 
tar.
Studioul 
lui.
Muzică 

din R.P. 
închiderea 
gramului. 
Telejurnal. 
Actualitatea 

nomică.
Dosarul șomajului. 
Documentar.
Tinere talente J 
Mihaela Martin — 
recital de vioară. 
Serial științific i 
Corpul liman. 
Episodul 1. 
Telejurnal.

socia-
Co-

Dpcumen.

tineretu-

populară 
Bulgaria.

pro-

eco-

21,50
22,00 Meridianele 

oului.
cînte-
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ACTUALITATEA iN LU41f
Aniversarea 
revoluției 
socialiste 

în Bulgaria
SOFIA 8 (Agerpres). — 

Cu prilejul celei de-a 38-a 
aniversări a victoriei revo
luției socialiste în Bul
garia, sărbătoarea națio
nală a poporului bulgar, 
la Sofia a avut loc, 
miercuri, o adunare fes
tivă Au participat Todor 
Jivkov, secretar general 
al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele , Consiliului 
de Stat al R.P. Bulga
ria, alți conducători de 
partid și de stat bulgari.

In raportul prezentat la 
adunarea festivă, Petăr 
Mladenov, membru al 
Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar, a subliniat 
semnificațiile evenimen
tului aniversat, scoțînd 
în evidență marile, reali
zări obținute de poporul 
bulgar în ultimii 38 de 
ani, referindu-se, to
todată, la politica exter
nă promovată de Bulgaria.

La frontiera cu Angola—concentrare de trupe 
militare ale regimului rasist de la Pretoria

LUANDA 8 (Agerpres).
— In nordul Namibiei, la 
frontiera cu Angola, sînt 
concentrați aproximativ 
35 000 de militari ai regi
mului rasist de la Preto
ria— a anunțat postul de 
radio Luanda, citind date 
furnizate de Ministerul

apărării al Republicii 
Populare Angola. In cursul 
săptămînii trecute — re
levă postul de radio ci
tat — unități ale armatei 
sud-africane și-au inten
sificat. acțiunile de patru
lare în zona de frontieră ca
re separă teritoriul Nami
biei de provincia angole.

ză Cunene. De pe terito
riul Namibiei, cu spriji
nul militar al autorități
lor de la Pretoria, pe te
ritoriul Angolei sînt lan
sate grupuri de elemente 
contrarevoluționare ango
leze avînd misiunea de a 
înfăptui acțiuni de sabo
taj.

CETĂȚENI!

STAGNAREA înregis
trată actualmente în in
dustria vest-germană va 
dura pînă la începutul a- 
nului viitor și nu va fi 
urmată decît de o insigni
fiantă relansare a ' produc
ției, indică un faPort al 
Institutului pentru con
junctură al R.F.G., dat 
publicității la Munchen și 
reluat de agenția France 
Presse.

UN SCURT METRAJ 
inedit cu Charlie Cha
plin, datînd din 1918, va 
fi prezentat pentru prima 
oară în cursul apropiatu
lui festival al filmului de 
la Londra, programat să 
se desfășoare spre sfîrși. 
tul lunii noiembrie ^.c. Ă_ 
cest film, de 23 de minute, 
intitulat „How tomake 
movies44 (Cum să faci fii.

mc) a fost găsit la Lon
dra in arhivele „Televizi
unii independente14.

POTRIVIT UNUI SON
DAJ întreprins de „Nați
onal Association of Bussi- 
ness Economists44 în rândul 
a 200 din membrii săi, în 
al. doilea semestru al a- 
nului 1982 ar urma să se 
înregistreze în S.U.A. o 
creștere economică de 
numai 2,7 la sută — o 
prognoză, vizibil mai pe
simistă decît a guvernului, 
care prevăzuse în raportul 
semestrial asupra situa
ției economice o rată de

4,5 la sută pentru aceas
tă perioadă.

LA LISABONA s-au 
încheiat miercuri lucră
rile plenarei Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Portughez, consa
crată examinării situa
ției politice din țară și 
elaborării programului 
de acțiune al partidului.

DENG XIAOPING, vi
cepreședinte ăl C.C. al 
P.C. Chinez, a avut o 
întîlnire cu fostul pre
ședinte al Statelor Uni
te, Richard Nixon, care 
se află într-o vizită la 
Beijing. După cum rela
tează agenția China No
uă, au fost discutate pro
bleme ale relațiilor chino. 
americane și ale situației 
internaționale actuale.
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PREPARATORUL PE- 

TRILA — AVÎNTUL HA
ȚEG (0—1) 0—2. Văzînd 
cum evoluează echipa lo
cală, niciunul dintre 
spectatorii prezenți du
minică la acest meci nu 
și-a făcut calcule, dim
potrivă, erau sigur; că fa
vorita lor are să fie în
vinsă, deoarece echipa 
nu are antrenor, fiind 
lipsită, în acest fel, de 
antrenamente și implicit, 
de condiție fizică, și tot 
ce se cere unei echipe ca
re se respectă. Dar să lă
săm această problemă în

Campionatul județean

Se caută un antrenor...
seama conducerii secției 
Preparației Petrila. Pînă 
cind cred dînșii de cu
viință.

încă din primele mi
nute, echipa din Hațeg își 
ia avînt spre poarta ad
versă, trece cu ușurință 
de apărarea ■ dezorganiza
tă a gazdelor și în a- 
ceastă situație înscrie. In 
min. 40, Simion trimite

mingea în careul de 16 m 
și Popa înscrie pe lingă 
portarul Toni. Prima re
priză se încheie în fa
voarea oaspeților — 0—1.

După pauză jucătorii e- 
chipei Preparatorul, poa
te mai ambițioși, declan
șează atacuri prin Dul- 
cu, Kertesz II și Ghib, 
dai- apărarea oaspeților 
condusă excelent de Cis-

maș și Micloșoni este la 
post și respinge cu ușu
rință orice atac. Citeva 
ocazii bune de .a înscrie 
ale echipei gazdă se pe
trec în minutele 50, 54 
și 58 dar portarul hațe- 
gan Vinars se opune. Oas
peții nu sînt timorați 
(cum să fie in fața unei 
echipe fără cîrmaci, gata 
să naufragieze ?), atacă 
mai decisiv făcînd ca în 
minutul 60 același Popa 
să înscrie și oaspeții să 
plece acasă cu cele două 
puncte puse în joc.

Vasile BELDIE

Predînd sticlele și borca
nele goale magazinelor aii-' 
mentare și de legume-frucfe"

- LA SCHIMB
- CONTRA MARFĂ
- SAU NUMERAR 

contribuiji la reintroducerea 
in circuitul economic a unor 
însemnate resurse materiale

Mica publicitate
PIERDUT poșetă nea

gră care . conținea, prin
tre altele, 30 de fotografii. 
Găsitorul este rugat să 
depună fotografiile la cu
tia poștală nr. 117 din 
blocul 6 str. Ilie Pintilie 
Petroșani.

PIERDUT diplomă Școa-. 
lă profesională comerci
ală și diplomă absolvire 
7 clase, pe numele Ciucă 
Victoria, eliberate de 
Școala profesională co
mercială Petroșani și de 
Școala generală Tîrgu 
Logrești, județul Gorj. Le 
declar nule. (1047)

PIERDUT*- contract de " 
închiriere nr. 2248, elibe
rat la data de 25 septem
brie 1981 de E.G.C.L. Pe
troșani. II declar nul. 
(1050)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Lupo- 
ian Zeno, eliberată de 
C.M.V.J. Petroșani. O de
clar nulă. (1051)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mun
tean Petru, eliberată de 
Fabrica de tricotaje Pe
troșani. O declar nulă. 
(1053)
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