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IpKcBBad noul program de lucru, măsuriie stabilite

Șeful de echipă montaj ventile Aurel lonescu și 
lăcătușii Nicolae Tudor și Paul Tudorașcu, verifică 
un set de ventile înainte de a fi montate.

Foto : Cristian ȘTEFAN

de conducerea partidului

MINERII VĂII JIULUI SE ANGAJEAZĂ:
H EXEMPLAR SARCINILE DE

HOTÂRÎREA
deadunării activului 

din întreprinderile miniere 
ale Văii Jiului

baza

Organizațiile de partid, 
angajate plenar în efortul 
de creștere a producției

Tovarăși mineri!
APLIClND NOUL 

PROGRAM 
DE LUCRU:

Adunarea cu activul de bază din 
întreprinderile miniere ale Văii Jiului, 
dezbătind, intr-un spirit de înaltă res
ponsabilitate și exigentă . comunistă, 
sarcinile și indicațiile de o deosebită în
semnătate date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta Consfătuire de 
lucru de la C.C. a] P.C.R. cu cadrele de 
conducere, specialiști și muncitori din 
industria minieră și geologie, dă o înal
tă apreciere preocupării permanente și 
grijii deosebite a conducerii partidului, 
a secretarului său general, pentru 
area condițiilor necesare înfăptuirii 
abătute a hotăririlor Congresului 
XII-lea și a programelor adoptate 
Conferința Națională a partidului
vind creșterea mai puternică a produc
ției de cărbune și minereuri in vede
rea reducerii importurilor de combus
tibili, materii prime și materiale, dimi
nuării considerabile a eforturilor valu
tare și asigurării independenței energe
tice a țării.

Participanții la dezbateri și-au în
sușit in întregime măsurile adoptate de 
Comitetul Politic Executiv al 
PrC'.K., orientările date de 
Nicolae Ceaușescu în vederea 
lățirii activității în industria 
modalitățile concrete, tehnice

cre- 
ne- 
al 
de 

pri-

zatorice, vizînd mecanizarea lucrărilor 
miniere, folosirea la întreaga capacitate 
a utilajelor de care dispunem, asigura
rea și pregătirea forței de muncă și ri
dicarea cunoștințelor profesionale, pre
cum și cele referitoare Ia reorganizarea 
activității miniere și trecerea la pro
gramul de lucru continuu, în trei schim
buri a cite 8 ore. introducerea acordu
lui global in toate sectoarele și retribui
rea muncii în raport cu cantitatea de 
cărbune realizată, reducerea personalu
lui auxiliar și creșterea ponderii for
ței de muncă din subteran, întărirea or
dinii și disciplinei muncitorești, avînd 
convingerea fermă că aceste măsuri, 
care constituie un tot unitar, vor con
duce la creșterea producției, și produc
tivității muncii, vor asigura îndeplini
rea integrală a prevederilor de 
1983 și pe întregul cincinal.

1 februarie

plau pe

1983

După cum se desprinde 
din cuvîntarea 
lui general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru înfăp
tuirea măsurilor stabilite 
de recenta Consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R. 
sînt necesare multiple ac
țiuni politice, organizato
rice și ■ educative între
prinse de organizațiile de 
partid. Intr-o nouă struc
tură organizatorică. co
respunzătoare celor trei 
schimburi de lucru, orga
nizațiile de partid se vor 

cu 
de 

pro- 
în- 

economi- 
întrcprinderile mi

secreta cu
loc de muncă. In ca
de înaltă răspunde- 

adunări-

■ Contribuim la 
asigurarea indepen
denței energetice a 
patriei ;

■ Dezvoltăm mai 
puternic baza ener
getică și de materii 
prime a țării ;

S Obținem o pro
ducție suplimentară 
de cărbune din re
surse interne ;

S Folosim mai bi
ne dotația tehnică ; 

Sporim eficien
ța economică ;

E Punem mai bi
ne în valoare capa
citatea noastră pro
fesională.

care 
drul 
re comunistă al 
lor generale, sâ fie stimu
late căutările novatoare, 
propunerile, acțiunile prac
tice, concrete, pe baza că
rora să sc obțină c-ea mai 
bună valorificare a capa
cităților de producție, 
sectoarele productive 
de investiții. Pornim, 
principal, de la 
rea că fiecare 
pune 
surse 
dițiilc 
lucru.
secretarul general a! parti
dului. se creează posibili
tatea folosirii mai chibzui
ta a dotării tehnico, a e- 
fectivelor și timpului de 
muncă, astfel ca in final

di n 
și 

în 
consta ta- 

sccțor di.s- 
de importante re
interne, iar in con- 
noului program de 

așa cum subliniazăîntări, afirmindu-se 
pregnanță rolul lor 
factor conducător al 
ceselor de muncă, al 
tregii activități 
ce din 
niece.

Dezbaterile din 
cile generale 
in aceste zile 
asigure afirmarea 
lui de inițiativă 
n iști lor, 
activă, 
luționarea 
tu cor 
ivesc

adurră-
care au loc 

trebuie să .
spiritu

al comu- 
contribuția 

susținută, la 
operativă 

problemelor 
in abataje,

'Continuare in pa® a

(Continuare in pag. a 2-p)

n 1« es
Jiului,

ADUNAREA ACTIVULUI DE
DIN ÎNTREPRINDERILE MINIERE 

ALE VĂII JIULUI

C.C. al 
tovarășul 
imbună- 
minieră. 

și organi-

BAZĂ

Brigadierul Alexandru Levai, șeful de schimb Gheorghe Antal și ortacul lor 
Vasile Munteanu, componenții uneia dintre harnicele formații de lucru de la sec
torul V al I.M. Dîlja, lucrează cu bune rezultate la definitivarea unei stații de 
pompe la puțul auxiliar nr. 3 din blocul IV.

Foto : Ștefan NEMECSEK

A.-

METAFORA VlE
A FAPTELOR

Tovarăși mineri!
NOUL PROGRAM 

DE LUCRU 
ASIGURĂ :

E3 5 zile lucrătoa
re in loc de G pe 
săptămînă ;

fi 8 zile de odihnă 
pe lună ;

G Cîștig supli
mentar direct legat 
de gradul îndeplini
rii sarcinilor de plan 
astfel : la o produc
ție de 345 tone pe 
lună, un miner de 
categoria 5/II, va 
putea cîștiga 5299 
lei, la îndeplinirea 
cu 105 la sută a sar
cinii lunare ;

El Personalul din 
subteran, la care nu 
se poate organiza 
munca în acord, poa
te beneficia de o 
premiere de 10 la 
sută d:n retribuția 
lunară.

și n « n o
mineri, tehnicieni

' > măsuri
, dezbătute pe la.g

bază din întreprinderile, miniere ale Văii Jiului.

QnBEOEBBSBllKHBISBBBRBKtJ

Colective de oameni ai muncii din Valea 
și ingineri își exprimă totala lor adeziune față de recentele 
doptate de conducerea de partid și de stat, <' 
adunarea activului de I

în pagina a 3-a, păreri și opinii ale oamenilor muncii.
■ ■aao«iHBBaBBBsaaBanHa8BBa«i»Bta

Privesc palmele aspre 
bătătorite ale șefului 

de brigadă Ludovic lle- 
paș, de la l.M. Lonea. 
Două masive „file" aie 
identității de miner, cu 
înscrisul muncii adine 
sculptat in ele. Clliicin- 
du-nii gindurile, șeful de 
brigadă se destăinuia.

— tn palme se 
doar bătăturile, 
„semnătură" a 
adevărați pune in valoa
re conștiința lor, dar și 
satisfacțiile muncii. Așa 
le spun întotdeauna or
tacilor. Bătăturile din 
palme vorbesc de conști
ință, in mod firesc și de 
banii pe care ii ducem 
acasă, familiilor, copiilor 
noștri.

Ortacii sînt croiți pe 
măsura șefului de briga
dă, deși ~in „camera" lor 
cu două aripi se munceș
te greu, lemnul, cu toate 
că e „pipăit" adesea în 
depozit de sing. Aurel 
Moruș, șeful sectorului 
V, mai ajunge verde și 
supradimensionat.

— Brigada lui Repaș, 
ne lămurește Petru Ba
log, președintele comi
tetului sindicatului pe 
mină, s-a clasat pe locul

văd
Această 

minerilor

III în întrecerea socia
listă, in anul trecui, ueși 
întîmpină greutăți deo
sebite, minerii din aceas
tă brigadă nu dezarmea
ză in lața lor.

„Felia" actuală provoa
că destule necazuri in 
legătură cu susținerea, 
intr-o aripă lungă de 77 
metri s-a lucrat cu lemn, 
datorită abaterii, pentru 
a se scoate la lumină în
treaga cantitate de căr
bune. La următoarea fe
lie se va introduce tava
nul de rezistență și alte
le vor fi rezultatele.

— Oameni de stratul 
V silit puțini, renta că 
sing. Aurel Moruș. Dar 
în muncă și în fața greu
tăților nu se 
Si aceasta pentru că 
cătuiesc un colectiv c 
gen, 25 
ce se c.a 
ceilalți

După 
brigada 
plus de 
care certifică o produc 
vitate superioară planu 
cu 1,04 tone pe post. Desi-

dau bătuți, 
al- 

jrn ti
de oameni mun- 
unul, și linul ca 
2-1.
a doua decadă, 
raportase un 

205 tone cărbune, 
i- 
t.i

Ion VULPE
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adunării activului de bază din întreprinderile 
miniere ale Văii Jiului

(Urmare din pag. I)

Organizațiile de partid, angajate plenar 
hi efortul de creștere a

neajunsurilor ca- 
multe 

extrac- .

A.

(Urmare din pag. 1)

Făcînd o analiză multilaterală și aprofundată 
a activității din bazinul carbonifer Valea Jiului, 
in spiritul noilor exigențe puse de conducerea parti
dului, participanții la adunare apreciază cu fermă 
convingere că în prezent în toate întreprinderile 
miniere există condiții pentru trecerea Ia noul pro
gram de lucru, mecanizarea cit mai completă a pro
ceselor de producție, utilizarea la capacitatea maxi
mă a utilajelor existente în dotarea unităților, asi
gurarea, calificarea și folosirea rațională a forței 
de muncă și pentru introducerea tuturor celorlalte 
măsuri indicate de secretarul general al partidului 
la recenta Conferință de lucru de la C.C. al P.C.R. 
in vederea ridicării întregii activități miniere " 
nivelul cerințelor tot mai sporite 
ționale.

Adunarea cu activul de bază 
miniere ale Văii Jiului, pe baza 
de Comitetul Politic Executiv al 
târăște ca incepînd cu data de 7 
întreprinderile miniere, să se 
programului de lucru continuu, în schimburi de 8 
ore, asigurindu-se condițiile organizatorice și teh
nice necesare desfășurării corespunzătoare a acestei 
acțiu ni.

Activul de partid, toate organele și organizați
ile din întreprinderile miniere ale Văii Jiului asi
gură conducerea partidului, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că vor desfășura o intensă muncă poli- 
tico-educativă pentru creșterea răspunderii comuuiiș- 
tilor, a întregului personaj muncitor din întreprin
derile miniere față de aplicarea integrală a com
plexului de măsuri stabilite de conducerea partidu
lui vizind sporirea producției de cărbune, înțelege
rea deplină a importanței politice și profund patri
otice, a rațiunilor economice care au stat la baza 
reorganizării pe temeiul unor noi principii, a între
gii activități din industria minieră, astfel incit a- 
ccastă ramură de bază a economiei naționale, efor
turile creatoare ale puternicului detașament mun
citoresc din industria minieră să-și sporească în 
continuare aportul la progresul neîncetat al Româ
niei, la mersul ascendent pe calea bunăstării și feri
cirii, al civilizației socialiste și comuniste.

la
ale economiei na-

din întreprinderile 
măsurilor stabilite 
C.C. al P.C.R. ho- 
februarie în toate 

treacă la aplicarea

să fie realizat dezideratul 
creșterii producției fizi
ce, al îndeplinirii ritmice 
a sarcinilor de plan la căr
bune. Pe acest teren, 
ganizațiile de partid 
chemate să asigure 
zarea susținută a 
niștilor, a tuturor 
rylor muncii pentru 
care ' ' 
6chimb 
dovada 
forțele 
ducțici 
nările 
lejul stabilirii cu 
țiozitate a măsurilor 
nice și organizatorice 
trebuie aplicate în 
sectoarelor pentru 
nătățirea structurii 
mațiilor de lucru și 
tărirea echipelor de 
front. Alte măsuri vor 
aplicate în vederea 
bunătățirii aprovizionării 
tehnico-materiale, a trans
portului, a activității de 
întreținere a utilajelor, do- 

urmează 
responsa- 

sarci- 
ca-

or- 
sînt 

mobili- 
comu- 
oame- 
ca fie- 
fiecare 

facă 
toate 
pro- 

Adu- 
ri-

brigadă, 
de lucru 
angajării cu 

în creșterea 
de cărbune. 

generale oferă 
minu- 

teh- 
ce 

cadrul 
îmbu- 

for- 
în- 
la 
fi 

îm-

să

menii în care 
să fie stabilite 
bilități concrete în 
na comuniștilor, a' 
drclor tehnico-inginerești
și conducătorilor formați
ilor de lucru, pentru pre-

venirea 
re au stînjenit de 
ori activitatea de 
ție.

Prin forme și 
ce adecvate, organele _ 
organizațiile de partid sînt 
chemate să desfășoare o 
amplă activitate educati
vă, pentru întărirea ordi
nii și disciplinei. Și în a
cest context, pornim de 
la constatarea că pentru 
cele mai multe sectoare 
de producție principala 
resursă internă a crește
rii realizărilor o constituie 
întărirea climatului de dis
ciplină. S-a arătat cit se 
poate de clar că față de 
cei care absentează — și 
prin aceasta dezorgani
zează procesul de produc
ție — trebuie manifestată 
exigență și fermitate din
partea organizațiilor de 
partid, a colectivelor, a ca- 
cadrelor din conducerile 
întreprinderilor și sectoa
relor. Practica, rezultate
le bune obținute de co
lectivele care pun bază pe 
ordine și disciplină con
firmă necesitatea și uus- 
tețea tuturor măsurilor prin 
care se obține întărirea 
formațiilor de lucru și spo
rirea realizărilor, inclusiv 
a cîștigurilor individuale.

mijloa-
Și

producției
Munca politică, educativă, 
de convingere a oameni
lor asupra necesității u
nui climat de muncă sănă
tos va trebui desfășurată, 
în continuare, prin inten
sificarea propagandei au- 
dio-vizuale, a discuțiilor 
individuale, prin impri
marea unei exigențe spo
rite „judecății muncito
rești" a unui nou conți- 

prilejui- 
econo-

judecății 
a unui nou 

nut dezbaterilor 
te de „momentul 
mic".

în aceste zile, 
și organizațiile de 
precum și grupele 
cale, organizațiile 
sînt chemate să ....____
cu înaltă răspundere pen
tru înfăptuirea 
ră a măsurilor 
pentru 
program 
preocupe 
mâții de 
structură, să-i _____ .
condițiile necesare unei ac- 1 
tivități ritmice, susținute, 
pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan 
la cărbune.

organele 
partid, 
sindi- 

U.T.C. 
acționeze

exempla- 
adoptate 

aplicarea noului 
de lucru, să se 
ca fiecărei for- 
lucru, în noua sa 

fie create

\___________________
Economii la locul 

de muncă
Pentru a veni în întîm- 

pinarea celor ce doresc să 
devină depunători con
secvenți, Casa de Econo
mii și Consemnațiuni din 
Petroșani a înființat în ca
drul întrepruiderilor mi
niere și celorlalte institu
ții din Valea Jiului ghișee 
C.E.C. 
fectua 
misire 
muncă.
C.E.C. de la locul de mun
că se pot realiza econo
mii pe bază de consimță- 
mînt scris, depunînd lu
nar sau după dorință. Ast
fel, se pot economisi trep
tat sume însemnate, ’ 
neficiind totodată și de o 
dobîndă anuală de 4,5 la 
6ută.

Sumele economisite 
sînt înscrise în libretul de 
economii la ghișeul C.E.C. 
de la locul de muncă al 
depunătorului sau la uni
tatea C.E.C. unde s-a virat 
suma. Intrucit depunerile 
la C.E.C. au un 
strict voluntar, 
rul poate să
sau să majoreze, după do
rință suma depusă. 
Totodată, depunătorul poa
te oricînd să dispună anu
larea consimțămintului dat 
fără vreo motivare.

I 

I

la care se pot e- 
operații de econo- 
chiar la locul de

Prin ghișeele

be-

caracter 
depunăto- 
micșoreze

vo , informăm

Asistenta medicală 
Liliana Constantines- 
cu, efectuează o tes
tare fn modernul labo
rator de explorări 
funcționale de la Spi
talul municipal Petro
șani.

Pentru a

SUBUNITATE DE FRUNTE

Foto : N. ȘTEFAN

14-a oară consecutiv

La compania de pom
pieri din Petroșani s-a 
încheiat recent un nou ci
clu de instrucție. Pe baza 
rezultatelor foarte bune 
obținute în activitatea de 
pregătire politică 
luptă împotriva 
ilor, forurile 
ne-au acordat, 
14-a oară consecutiv, ti
tlul de subunitate de frun
te.

Inspecția 
tului pompierilor care
analizat bilanțul 
tații ostașilor și 
în frunte cu 
pe anul trecut, a 
companiei noastre 
calificative de foarte 
ne la toate categoriile 
pregătire.

Iată cîteva dintre

CANTINA PENTRU 
CONSTRUCTORII DE MA
ȘINI. I.C.S.A.A.P. a des
chis la I.U.M.P. o cantină- 
restaurant. Amenajată 
chiar în incinta între
prinderii, cu sprijinul con
ducerii I.U.M.P., noua
cantină-restaurant oferă
zilnic personalului din
unitate peste 200 mese de
prînz. Totodată, pe lîngă
cantină a fost extins și re-

și de 
incendi- 

superioare 
pentru a

comandamen- 
a 

activi- 
cadrelor, 

comuniștii, 
acordat 

numai 
bi
de

rc-

amenajat și bufetul între
prinderii care oferă un sor
timent bogat de produse 
alimentare pentru micul 
dejun.

UN MILION PENTRU 
FRUMOSUL CITADIN. în 
cadrul serei de flori, a- 
parținînd de E.G.C.L. Pe
troșani, se află în pregă
tire pentru plantările de 
primăvară diferite specii 
de flori, arbori și arbuști, 
în valoare de 1 milion lei, 
material dendrologic care 
va împodobi în noul se
zon estival zonele verzi 
și arterele Petroșaniului.

zultatele obținute : a fost 
promovată cu inssstență
autogospodărirea, 6-a a
sigurat aprovizionarea 
subunității' cu 
cartofi în proporție de 
85 la sută, eu morcovi și 
ceapă de 50 la sută, iar 
cu sfeclă furajeră pentru 
hrana celor 45 de porci 
în proporție de 100 la su
tă. De notat că în anul 
1982 din gospodăria ane
xă proprie s-a acoperit în
tregul necesar de carne. 
Limitarea pagubelor pro
duse de incendii la 50 la 
sută față de aceeași pe
rioadă a anului 1980-1981, 
reducerea incendiilor 
40 la sută datorită 
troalelor executate în
treprinderi, cu răspundere 
și exigență.

cu 
con- 

in-

Desigur, nu ne vom opri 
aici. Ne vom perfecționa 
continuu munca de 
venire și stingere a in
cendiilor, de ocrotire 
vieții oamenilor, a impor
tantelor obiective econo
mice și social-culturale ce 
au înflorit în Valea Jiu
lui sub soarele luminos 
al socialismului. In acest 
scop întregul efectiv al 
companiei de pompieri 
Petroșani este hotărît să 
muncească mai temeinic, 
să se instruiască mai bi
ne, să-și îndeplinească cu 
răspundere 
misiunea

pre-

a

și devotament 
încredințată.

ÎN TURNEU. Colectivul 
artistic al Teatrului de 
stat „Valea Jiului" care 
interpretează comedia „Găr
gărița" a scriitorului Ion 
Băieșu, efectuează în pe
rioada 1—8 februarie un 
turneu în cadrul căruia 
prezintă spectacole în di
ferite localități ale jude
țului Banat.

PRIMELE BLOCURI cu 
apartamente proprietate 
personală din Valea Jiu
lui se vor construi în zona 
Spitalului municipal. Blo
curile cu 21 apartamente, 
pentru a căror realizare

Ion
plut. adj., 

pompieri Petroșani

JITEA, 
compania de

Comitetul executiv al Con
siliului popular municipal 
a eliberat autorizația de 
construcție, vor fi execu
tate de șantierul nr. 1 al 
Grupului II T.C.H. și vor 
avea ca regim de înălțime : 
subsol — pentru garaje și 
boxe — parter și două e
taje.

LA SUGESTIILE CE
TĂȚENILOR. Oficiul
P.T.T.R. Lupeni a între
prins măsuri pentru îm
bunătățirea difuzării zia
relor in cartierele orașu
lui. Acum cetățenii din 
noul centru civic al Lu-

Aspect de munca 
secția depănat de la 
coza Lupeni.

METAFORA VIE 
A FAPTELOR

(Urmare din pag. l)

gur, intre cei mai buni se 
află Petre Munteanu, loan 
Ipate, Francisc Pusbk, 
Toader Băbeanu și cei
lalți șefi de schimb, dar 
important este faptul că 
ajutorii mineri și vago
netarii nu se lasă mai 
prejos. Cei nou încadrați 
au fost repede stabilizați 
în brigadă, ni se oferă 
exemple: Gheorghe Ma
rin, Georgel Barbălată, 
Viorel Tănase apoi Nico- 
lae Popa și Gheorghe ~ 
bre. Adesea, se știe, 
care nimeresc pentru 
ma oară in formații 
investiții sau in abataje 
cameră, unde munca fie
căruia se cunoaște, chiar 
dacă au alte gînduri, ori 
se „vindecă" de lene, de 
absențe nemotivate, 
dispar. La Repaș, 
oamenii rămîn. De 
Fiindcă știu care 
valoarea muncii lor, mo
rala bătăturilor rezultate 
in abataj nu din aplauze 
le aduce împlinire pro
fesională, dar și ciștiguri 
mari. Binomul cărbune 
pentru patrie — retribu
ții mari și venituri su
plimentare este rezolvat 
printr-o soluție fertilă,

Do- 
cei 

pri
de

ori 
insă, 
ce ? 
este

care izvorăște din conști
ința lucidă a întregului 
colectiv, dobindită in 
școala dură a abatajului, 
lată de ce, în vreme ce 
alții, deși beneficiază 
de condiții mult mai bu
ne la locul de muncă ne- 
folosindu-le eficient se 
mulțumesc cu mai puțin, 
ortacii lui Repaș își dă
ruiesc conștient eforturi
le pentru binele țării, 
pentru bunăstarea și fe
ricirea familiilor lor. Și 
chiar dacă rezultatele nu 
ating cote spectaculare, 
datorită greutăților din 
abatajul cameră, ei își 
exprimă, prin muncă, op
țiunea pentru dreapta 
cinstire a breslei vredni
ciei.

— Cînd vine un om 
nou in brigadă, conchide 
șeful formației, ii arătăm 
bătăturile din palme. Nu 
ca să-l înfricoșăm, dim
potrivă, ca să-i demons
trăm că cine vine alături 
de noi 
noi.

iată, 
dul in ,
faci datoria devine meta
fora muncii. Și nu cu a- , 
jutorul vorbelor mește- l 
șugite, ci prin fapte dem- i 
ne de laudă. • I

trebuie să fie ca

așadar, cum 
care trebuie

Fruntașii colectivului
Analizînd modul de 

îndeplinire a angaja
mentelor asumate în în
trecerea socialistă pe 
anul 1982, comitetul sin
dicatului de la I.F.A. 
Vîscoza Lupeni a stabi
lit fruntașii anului. Pe 
baza punctajelor obți
nute, pe primul loc s-a 
situat formația condusă 
de Elisabeta Birceanu 
(4- 158 puncte) din sec
ția depănat, fiind secon

peniului își pot procura 
ziare de la unitatea nr. 
389 „Cosmetica" din ca
drul complexului comer
cial. în cartierul Braia, 
ziarele pot fi procurate 
chiar la ghișeul oficiului 
P.T.T.R. în prezent, pe
raza orașului sînt ampla
sate cinci chioșcuri și 
puncte de vînzare a pre
sei, de unde cetățenii își 
pot procura zilnic ziare 
și reviste. (A.M.)

EDILl’TARA. Odată cu 
încheierea lucrărilor de fi
nisaj la blocul nr. 18, cu 
trei scări și cinci nivele,

9
9

t
r
9

f
f 

î
>
i
ț
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[ 
i

mc-
Să-țț

dată de cele conduse 
de Ioana Dornic și Vie-’ 
tor Hîrșovescu. i

Aceste formații de : 
lucru au adus o impor- '
tantă contribuție la rea- i 
lizarea producției nete : 
prin depășirea lună de : 
lună a productivității 
muncii și reducerea con- :
sumurilor la materii pri- I , 
me, energie și combus- »
tibili.

în cartierul „Bucura" din
Uricani, constructorii de
locuințe au demarat im
ritm intens lucrările noi-
lor blocuri care se vor
construi aici . în acest an
U r m e a z ă să se
realizeze la Uricani nu
mai puțin de 440 noi a-
partamente.

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU
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A plicind noul program de lucru, masurile stabilite de condiucerea partidului

MINERII VĂII JIULUI SE ANGAJEAZĂ:

„NE VOM REMIZA EXEMPLAR SARCINILE DE PLAN!"

v

Potențialul brigăzii
o 

u- 
com- 

în-

Brigada pe care 
conduc exploatează
nul din modernele 
plexe mecanizate 
tr-un abataj frontal de
mare capacitate a. mi
nei Lupeni. Zilnic din a
batajul nostru se extrag 
cite 700-800 tone de căr
bune. Stăruind pe ex
ploatarea judicioasă și 
întreținerea corespunză
toare a utilajelor am re
alizat în mod constant
productivități superioare 
celor planificate, ceea ce 
ne-a asigurat pe anul 1982 
o depășire de peste 4 000 
,‘tone de cărbune. Am a
vut deci realizări bune. 
Dar, ace-' eeaiizări, nn
condiț ii-e programului
de lucru de 6 ore, ne-au 
cerut eforturi deosebite 
— zeci de posturi su
plimentare în fiecare lu
nă, suprapunerea în mod 
curent a schimburilor.

Am intîmpinat greutăți 
ș. din cauza diluării e
fectivului pe 4 schim
buri, ceea ce ne-a pus 
de multe ori în situația 
să nu dispunem de 
lectrolăcâtuși pentru 
treținerea utilajelor
abataj, cit și a fluxului 
de transportoare, 
odată, predarea și 
luarea schimburilor, 
gătirea și

Tot- 
pre
pre- 

încheierea o
perațiilor pentru 4 schim
buri ne-a răpit timp pre
țios. lată de ce revenirea 
la programul ' "
va însemna 
deosebit în 
producției. în 
programului de lucru în 
3 schimburi vom putea 
asigura organizarea op
timă a fiecărui schimb, 
atît în privința structu
rii profesionale, cît și a 
valorificării experienței 
oamenilor. Plasarea mai

RETRIBUȚIA MINERILOR
I.M. Uricani, abataj frontal panoul V, stratul 

17-18, bloc I Nord, dotat cu complex 
mecanizat

IndicatorulNr. 
crt.

1. Timpul de lucru : 
zile lucrătoare pe săp-

precum 
lucru.

Imagine obișnuită 
minele Văii Jiului.

fermita- 
progra

de 8 ore, 
condiți-

e
in
din

de 8 ore 
un cîștig 

beneficiul 
condițiile

mai bine folosit

Și

UN IMPERATIV

mun
ci rep- 
lntro- 

glo-

au 
cu 

în- 
ca-

aten- 
tovarășu- 

Ccaușescu la 
de 

al

de la 
organi- 
între- 

la mun-

pen
cores- 

și folosirea 
sporită a 

și a 
Prin 

un
pro-

bună, eliminarea stagnă
rilor din cauza predării 
— preluării celui de-al 
4-lea schimb ne vor crea 
condiții favorabile 
tru întreținerea 
punzătoare 
cu eficiență 
utilajelor, 
timpului de
aceasta contăm pe 
spor de producție și 
ductivitate de 20 la 
tă. Brigada pe care 
conduc este hotărîtă 
treacă cu toată 
tea la aplicarea 
mului de lucru 
să-și valorifice 
ile favorabile ce le oferă 
acesta pentru a obține 
productivități superioa
re și, pe această bază, 
cîștiguri cît mai bune.

Ioan BLDULICEANU, 
miner, șef de brigadă, 

I.M. Lupeni

In programul 
vechi nou

> 
> > 
>

tămînr 6 5
zile lucrătoare pe lu
nă 26 22

2. Zile de odihnă pe lună 4 8
3. Norma de producție 

t/post 13 15,7
4. Sarcina de producție 

pe lună tone 338 315
5. Tariful unitar lei/t

i — la realizarea 100 la 
sută a sarcinilor luna
re 11,60 11,60

— la realizarea pînă la 
105 Ia sută a sarcinii 
lunare 12,75 12,75

— la realizarea cu peste 
105 la sută a sarcinii 
lunare 13,90 13,90

6. Retribuția lunară a u
nui miner categoria 
5'11 la:

— îndeplinirea 100 la su
tă a sarcinii lunare 4129,00 4215,00

— îndeplinirea 102 la su
tă a sarcinii lunare 4633,00 4727,00

— îndeplinirea 105 la su
tă a sarcinii lunare 5197,00 5299,00

7. Ciștigul pe post Ia în
deplinirea 100 la sută 
a sarcinii lunare 158,80 191,60

Premise sigure
mi-

indicațiile și 
secretarului 

to

Pentru colectivul 
nei Petrila, 
îndemnurile 
general al partidului, 
varășul Nicolae Ceaușescu,
cu privire la înfăptuirea 
programului de dezvolta
re și valorificare superi
oară a bazei energetice, 
sint vii in conștiința noas
tră, ne mobilizează ple
nar să trecem cu toată 
hotărirea la introducerea 
noului program de lucru 
la creșterea producției de 
cărbune.

Noul program de lucru 
de 8 ore în 3 schimburi 
și activitatea cu foc 
continuu .măsurile ce le 
vom stabili pentru trans
punerea în viață ne asi
gură toate condițiile pen
tru a ne organiza mai bi
ne producția și munca, să

*'' ' - I• ; . ■ £ ? ■ I 1
.;7.

Foto : N. ȘTEFAN

Acordul global-o măsură 
echitabilă, un puternic stimulent

Am studiat cu 
? ție cuvîntarea 

lui Nicolae “ 
consfătuirea 
de la C.C. 
cadrele de 
specialiști 
din industria 
geologie.
deplin îndatoririle ce ne 
revin pentru a asigura 
creșterea producției de 
cărbune, pentru a contri
bui la înfăptuirea dezi
deratului privind 
pendența

, țării. In acest
■ consider de o mare 
; portanță

. ducerea acordului

cii de a-și realiza sar
cinile care-i revin la lo
cui său de muncă, fiind
că numai astfel va exis
ta posibilitatea înfăptui
rii sarcinilor de plan, a 
creș terii producției de

lucru
P.C.R. cu

conducere, 
muncitori , _
minieră și' cărbune și deci și a rea- 

înțelegem pe .........

înde- 
energetică a 

context, 
im- 

practică intro
’ ’ ' glo

bal pentru a stimula și 
cointeresa întregul 
personal muncitor in rea
lizarea exemplară a 
producției de cărbune. 
Evident că dacă, pe lin
gă minerii care lucrează 
direct în abataje și 
venituri în raport 
producția realizată, 
tregul personal din 
drul sectorului sau între
prinderii vor lucra în a
cord global, veniturile 
tuturor vor fi legate di
rect de producția care se 
realizează. Acest fapt 
va constitui, desigur, un 
puternic stimulent pen
tru fiecare om al mun

lizării țmor cîștiguri spo
rite. Minerii sint oameni 
harnici, care au înțeles 
întotdeauna că fără 
că nimeni nu are 
tul la cîștig. Prin 
ducerea acordului 
bal toți cei care deser
vesc producția, minerul 
din abataj, trebuie să în
țeleagă așa cum subli
nia cu atîta claritate to
varășul Nicolae Ceaușescu 
la 
că 
pe 
fie

consfătuirea de lucru, 
„fondul de retribuție 
tonă presupune să 
repartizat la toți cei

care contribuie la reali
zarea producției, 
director — dacă 
zăm acordul pe 
prindere — pînă 
citorul miner",

Sing. Vasite CONDOIIjJ 
șeful sectorului III de la ' 

I.M. Bărbăteni ,

ale creșterii producției și productivității muncii
folosim
tehnică și forța de muncă, 
să creștem 
mărul de posturi în aba
taj, o mai bună aprovi
zionare a locurilor de 
muncă, creșterea gradu
lui de siguranță și pro
tecție a omului, într-un 
cuvînt întreaga activitate 
a minei. Am introdus și 
generalizăm cu bune re
zultate exploatarea aba
tajelor frontale cu tavan 
artificial de rezistență — 
metodă care, prin aplica
rea noului program de lu
cru, ne asigură însemna
te creșteri ale producției 
de cărbune, ale productivi
tății muncii și randamente
lor in abataje.

eficient dotarea

nu-

pe 
cu 
stă

Sîntem conștienți că în 
activitatea noastră ne mai 
confruntăm cu unele greu
tăți pe linia aprovizionă
rii tehnico-materiale, 
fluxul de transport, 
disciplina muncii, dar
în puterea noastră ca prin 
măsurile ce le stabilim în 
aceste zile în adunările ge
nerale cu comuniștii, în a
dunarea generală a repre
zentanților oamenilor mun
cii, să organizăm exem
plar procesul muncii. De 
asemenea, în condițiile 
noului program de lucru 
de 8 ore, cind minerii lu
crează numai 5 zile 
săptămînă, 
cu 
le 
re
Și

pe 
vom acționa 

răspundere pentru a 
crea condițiile necesa- 
petrecerii în mod plăcut 
util a timpului liber

pentru refacerea capaci
tății de muncă.

Puternica organizație de 
partid de la mina Petrila, 
întregul colectiv va acțio
na cu răspundere 
aplicarea 
măsuri 
torice și 
ce, care 
condițiile 
de lucru 
vitate cu 
realizarea 
cinilor de plan ia 
ducția de cărbune pe 
cest an, contribuind la 
sigurarea mai devreme 
independenței energetice 
patriei.

pentru 
programului de 

politico-organiza- 
tehnico-economi- 

să conducă în 
noului program 
de 8 ore și aCti- 
foc continuu, la 
și depășirea sar- 

pro
a- 
a- 
a 
a

Marcu BOANTĂ, 
secretar al comitetului de 
partid, președintele c.o.tn. 

de la I.M. Petrila

RETRIBUȚIA MINERILOR
I.M. Uricani, galeria de cap, stratul 18, 

panoul II, bloc III Nord

Nr. Indicatorul
crt.

în programul
vechi nou

1. Timpul de lucru : 
zile lucrătoare pe săp
tămînă 6 5
zile lucrătoare pe lu
nă 26 22

2. Zile de odilmă pe lună 4 8
3. Norma de producție 

mc/post 3,2 3,87
4. Sarcina de producție 

lună mc 83 85
5. Țarîful unitar lei/mc 
— la realizarea 100 la su

tă a sarcinilor lunare 44,50 44,50
— la realizarea sarcinii 

lunare 105 la sută 48,95 48,95
— la realizarea sarcinilor •

lunare la peste 105 la 
sută 53,40 53,40

6. Retribuția tarifară lu
nară a unui miner 
categoria 5/II la

— îndeplinirea 100 la su
tă a sarcinilor lunare 4147,00 4247,00

— îndeplinirea 102 la su
tă a sarcinilor lunare 4655,00 4765,00

— îndeplinirea 105 la su
tă a sarcinilor lunare 5228,00 5354,00

7. Ciștigul pe post la în
deplinirea 100 la sută 
a sarcinilor lunare 159,50 193,01

Deschiderea grabnică 
a noilor

Referindu-se la căile 
concrete de acțiune cu
prinse în amplul program 
de lucru, special adoptat 
pentru reorganizarea ac
tivității miniere, secreta
rul general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne cere să lu
crăm din ce în ce mai 
bine și mai rapid pentru 
deschiderea de noi cîm- 
puri miniere și strate de 
cărbuni.

împreună cu brigada, 
particip tocmai la exe
cuția unor asemenea lu
crări miniere și pot afir
ma din experiența a nu
meroși ani de activitate-în 
subteran că noul program 
de lucru, în schimburi de 
8 ore ne va da posibilita
tea să reducem mult din 
timpii neproductivi care 
se înregistrau la front și 
să creștem în felul acesta 
avansările. Cu o plasare 
mult mai omogenă și spo
rită pe schimburi a for
mației noastre, vom putea 
asigură, in primul rînd, 
folosirea ia indici înalți

capacități
a dotării de care dispunem. 
Mașinile de încărcat pne
umatice, a căror activita
te, la fiecare șase ore era 
întreruptă timp de o oră, 
pentru că se oprea aerul 
comprimat, vor fi folosite 
mult mai eficient. In timpul 
scurt al celor șase ore, 
multe materiale de care a
veam nevoie la front rămî- 
neau pe drum de la 
schimb la altul. în 
program, ele vor sosi 
timp. Pentru mine, 
coordonez activitatea 
menilor întregii 
va fi mult mai ușor 
dirijez activitatea 
ror schimburilor, la 
locului, ................
pe toți 
schimb.

Plecînd 
vingeri, . 
deziune a mea . 
cilor la programul de lu
cru adoptat.

întîlnindu-i 
trei

un 
noul 

la 
care 
oa- 

brigăzi, 
să 

tutu- 
fața 
aici 

șefii de

de la 
exprim

aceste con- 
totala a

și a orta-

Vasile CERCEJA, 
miner șef de brigadă, 

sectorul IV al 
I.M, Faroșeni
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Manifestări omagiale peste hotare, 
mărturii ale înaltei aprecieri a activității politice 

a președintelui României
LONDRA 2 (Agerpres). 

—- Sub auspiciile Asocia
ției de prietenie Marea 
Britanic — România la 
centrul de expoziții și con
ferințe Sudbury House 
din Londra, a avut loc o 
adunare festivă consacra
tă omagierii a 50 de ani 
de activitate revoluționa
ră a tovarășului Nicolae 
Ceaușcscu șl aniversării 
zilei sale de naștere. Des
pre personalitatea și pres
tigioasa activitate poli
tică internă și externă 
desfășurată de președinte
le României a vorbit prof. 
John S. Spink, vicepre
ședinte al Asociației de 
prietenie Marea Britanic — 
România. S-a reliefat ab
negația cu care președin
tele României acționează

Ședința Seimului B. P. Polone
VARȘOVIA 2 (Ager

pres). — In cadrul lucră
rilor Seimului R.P. Polone
— la care au participat 
Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al C. C al 
P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R P.P., alți conducători 
de partid și de stat polo
nezi — au fost analizate 
probleme actuale ale po
liticii externe a Poloniei, 
informează agenția PAP. 
Ministrul afacerilor ex-

..Israelul 
în Liban“

LONDRA 2 (Agerpres).
— „Autoritățile sau for
țele militare israeliene au 
fost direct sau indirect 
implicate în masacrele 
comise în septembrie 1982 
in taberele de. refugiați 
palestinieni de la Sabra 
și Shatîla din Liban — 
se arată în raportul fi
nal al Comisiei interna
ționale de juriști, prezi
dată de Sean Mc Bride, 
laureat al premiului No
bel pentru pace. Docu
mentul, intitulat „israelul 
in Liban", subliniază că 
invazia israelîană pe te
ritoriul libanez „reprezin
tă un act de agresiune ce 
contravine normelor drep
tului internațional" și re
comandă retragerea ime
diată a tuturor forțelor 
străine staționate în Li
ban fără conslmțămîntul 
guvernului acestei țări. 

Țesătoria de mătase 
Deva

încadrează
pentru Țesătoria de mătase Lupeni

— economiști

— motopompiști

— paznici

Condițiile de încadrare sînt cele prevăzu
te de Legea 12/1971 și 57/1974.

Informații suplimentare la sediul în
treprinderii din Deva sau Lupeni. Deva, te
lefon 13925 ; 21542, interior 30.

A

întreprinderea 
minieră Petriia

încadrează urgent
următoarele categorii de personal :

— fochiști autorizați pentru cazane cu 
presiune medie de 13 Bari.

— manipulanți pod rulant (macaragii).

încadrarea se face conform Legii nr. 
12/1971 și retribuirea conform Legii nr. 
57/1974.

PRONOEXPRES
Numerele extrase la tragerea pronoexpres din 

2 februarie 1983 !
Extragerea I : 13, 1, 34, 43, 37, 9
Extragerea a II-a ; 38, 15, 33, 11, 39, 17.

pentru crearea unui cli
mat de pace, destindere 
și colaborare internaționa
lă. In context, s-a men
ționat că „ultimele pro
puneri lansate de pre
ședintele Ceaușcscu în do
meniul dezarmării cons
tituie o dovadă elocventă 
a consecvenței sale de a 
milita neabătut pentru 
a se înlătura pericolul 
războiului".

★
LISABONA 2 (Ager- 

pres). — La Biblioteca 
municipală din Santarem, 
Portugalia, au fost inaugu
rate o expoziție documen
tară de fotografii și una 
de carte, cuprinzînd ope
rele tovarășului Nicolae 
Ceaușcscu.

terne. Ștefan Olszowski a 
prezentat o informare a 
guvernului ilustrînd as
pectele majore ale politi
cii externe poloneze, o
biectivele ei de pace și 
colaborare multilaterală, 
de securitate și înțelegere 
în Europa.

Seimul a adoptat o ho- 
tărîre prin care se reafir
mă principiile de bază ale 
politicii externe poloneze : 
alianța, colaborarea mul
tilaterală și prietenia cu 
statele socialiste ; promo
varea de relații de prie
tenie cu toate statele pe 
baza principiilor egalită-

Creșterea numărului șomerilor 
în Marea Britanie

LONDRA 2 (Agerpres). 
— Intr-un studiu pe teme 
economice, elaborat de 
Confederația industriei
britanice, se subliniază 
că, în următoarele pa
tru luni, în Marca Brita- 
nie numărul șomerilor 
va crește cu încă 90 000, 
numărul total al celor fără 
locuri de muncă urmînd 
să ajungă la 3,3 milioane 
de oameni. In document 
se arată că, în trimestrul 
trecut, 76 la sută din în
treprinderi nu lucrau la 
întreaga capacitate, iar 
57 la sută dintre firmele 
engleze au recurs la con
cedierea de salariați din 
cauza recesiunii. Specia

In alocuțiunile rostite 
ambasadorul țării noastre 
în Portugalia, Larisa Mun- 
teanu, și Ladislau Botas, 
președintele Consiliului 
municipal Santarem, mem
bru al Consiliului Națio
nal al Partidului socialist, 
au evidențiat personalita
tea politică proeminen
tă a tovarășului Nicolae 
Ceaușcscu, activitatea sa 
neobosită pe plan național 
și internațional, precum 
și raporturile de priete
nie și colaborare româno- 
portugheze.

★

BOGOTA 2 (Agerpres). 
— Fundația Casa de Cul
tură Română din orașul 
columbian Caii, capitala 
departamentului Vale del 

lii, respectului și avanta
jului reciproc, neameste
cului în treburile interne 
și desfășurarea unei acti
vități internaționale în fa
voarea păcii, destinderii 
și dezarmării.

Seimul cheamă parla
mentele tuturor statelor 
și, prin intermediul lor, 
popoarele din Europa și 
din întreaga lume să co
opereze în legătură cu cele 
mai importante probleme 
ale generației actuale șl 
viitoare — apărarea păcii, 
destinderea, lupta împo
triva pericolului unui con
flict nuclear.

liștii care au elaborat stu
diul prevăd noi reduceri 
ale producției care vor 
afecta peste 50 la sută din 
firmele britanice, îndeo
sebi în sectoarele prelu

crătoare ale industriei.

Capriciile vremii
WASHINGTON 2 (A-

gprpres). — Viscole . pu
ternice și geruri s-au în
registrat, în ultimele 48 de 
ore, în zonele centrale din 
sudul Statelor Unite. Din 
cauza căderilor de zăpa
dă sau a poleiului, au fost 
închise școlile din multe 
localități in statele Kan
sas, Oklahoma, Missouri, 
Nebraska și Texas, iar cir-

Cauca, a organizat o ma
nifestare omagială. Cu a
cest prilej, dr. Juan Prieto 
Meneses, din conducerea 
Fundației, a prezentat as
pecte din viața și activi
tatea președintelui Româ
niei, precum și succese ale 
poporului român în cons
trucția socialismului.
Vorbitorul a scos în evi
dență contribuția ex
cepțională și hotăritoarea 
președintelui Nicolae
Ceaușcscu la marea operă 
de făurire a societății so
cialiste multilateral dez
voltate in România, apor
tul neobosit al șefului sta
tului român la edificarea 
unei lumi mai drepte și 
mai bune pe planeta noas
tră.

Grecîa nu va lua 
parte la exercițiul 

NATO
ATENA 2 (Agerpres). — 

După cum a anunțat un 
purtător de cuvînt al gu
vernului elen, Grecia nu 
va lua parte la exercițiul 
NATO „W1NTEX 83“, pro
gramat să se desfășoare 
în cursul acestei luni la 
Bruxelles — informează 
agenția France Presse.

Exercițiile „W1NTEX", 
menționează agenția fran
ceză de presă, se desfășoa
ră din doi în doi ani la 
sediul NATO și în capi
talele statelor membre, 
scopul lor fiind reexami
narea planurilor cu ca
racter militar și civil re
feritoare la trecerea de 
la starea de pace la cea 
de război.

în legătură cu această 
decizie a Greciei de ne- 
participare la o activitate 
a NATO, agenția France 
Presse amintește, totodală, 
că guvernul de la Atena 
a anulat în luna noiem
brie a anului trecut ma
nevrele NATO „Apex Ex
press ’82“, care urmau să 
aibă loc în partea nordică 
a Greciei.

culația rutieră a fost prac
tic paralizată pe șosele și 
autostrăzile din statele 

Kansas, Missouri și Ne
braska, precum și în une
le regiuni din statele O
klahoma și Texas. In sta
tele Colorado și Alaba
ma s-au semnalat ploi pu
ternice și tornade, iar în 
orașul Mobile (Alabama) 
multe clădiri au fost a
variate.

FILME
i PETROȘANI — 7 No
; iembrie ; Pădurea nebu- 
; nă ; Unirea : Visul de 
i argint al alergătorului.
; AN1NOASA : Pietonii
: aerului.
i VULCAN — I.uceafa-
i rul : F ericire de țigan.
’ LUPENI — Cultural :
: Europenii.

TV.
11.00 Telex.
11,05 Școala satului — 

școală pentru sat.
11.30 Forum politico-ideo

logic.
11.50 De la romanțe la... 

operă și operetă.
12,25 Pași de viață lungă.

Fotbal'

Echipa României, 
învingătoare în partida 
amicală cu Grecia, 3-1
ATENA 2 (Agerpres). — 

In orașul grec Larissa, în 
prezența a peste 20 000 
de spectatori, echipa de 
fotbal a României a sus
ținut miercuri al doilea 
meci internațional amical 
din actualul sezon, învin- 
gînd' reprezentativa Gre
ciei cu scorul de 3—1 
(2—1), prin golurile mar
cate de Boloni (min. 10) 
și Cămătaru (min. 27 și 
47). Pentru gazde a înscris 
Kutsulakis (min. 17).

După meciul egal în
registrat sîmbătă în com
pania Turciei, la Istan
bul, beneficiind de data 
aceasta și de prezența 
internaționalilor de la U
niversitatea Craiova, for
mația României a obținut 
o victorie meritată, eta- 
lînd un joc bine înche
gat tactic, sigur în apăra
re, abil și eficient în atac, 
pe fondul unei evidente 
superiorități tehnice. A- 
ccst meci s-a dovedit util 
pentru ambele formații, 
in perspectiva meciurilor 
oficiale din preliminariile 
campionatului european. 
Reamintim, în acest con
text, că selecționata Gre
ciei a fost prezentă la ul
timul turneu final (din I
talia) al competiției con
tinentale interțări.

Scorul a fost deschis 
destul d-e repede de fot
baliștii români, prin Bo- 
lbni, în minutul 10 : la o 
pătrundere impetuoasă a 
lui Balint, se obține o lo
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Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu, pe numele Dubăt 
Ana, eliberată de I.C. Vul
can. O declar nulă. (135)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă, pe numele Bă- 
lănescu Marius, eliberată 
de Institutul de mine Pe
troșani O declar nulă. (134)

PIERDUT legitimație de

13.00 Închiderea progra- :
mului.

h>,OO Telex
16,05 Profesiunile cinci- ■;

nalului.
16.30 Studioul tineretului.
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea econo

mica.
20.40 De dor și de ve

selie — melodii 
populare.

20.55 Occident ’83.
21,10 Serial științific : 

„Corpul uman".
21.30 Meridianele einte- 

cului,
22,00 Telejurnal.

■^ăîîîjbiii]

vitură liberă din preajma 
careului de 16 metri, Bă
lăci execută scurt la B0- 
loni, care, cu un șut vio
lent, trimite spectaculos 
balonul „la vinclu". Gaz
dele au egalat în minu
tul 17, cînd Kutsulakis a 
șutat surprinzător de la 
distanță, pentru ca după 
alte 10 minute formația ță
rii noastre să ia conduce
rea, după o combinație 
prelungită de atac. min
gea centrată de Klein fi
ind reluată cu capul în 
poartă de Cămătaru. A
celași jucător a stabilit, i
mediat după pauză (min. 
47), scorul final la 3—1, 
fructificind de data a
ceasta o centrare a lui Bă
lăci. Reprezentativa Româ
niei a mai avut și alte o
cazii de a înscrie, între 
care și o lovitură în bară 
expediată de Boloni în 
minutul 50, victoria ei fi
ind clară, ‘cu toată insis
tența in atac a gazdelor 
din ultimele minute.

Au evoluat următoare
le formații : România > 
Lung (Moraru), — Kefnic, 
Ștefănescu (Andone), Ior- 
gulcscu, Ungureanu —•
Balint (Augustin), Bolo
ni, Klein, Bălăci — Ga
bor (Iordache), Cămătaru 
(Coraș) ; Grecia : Sarganis 
— Gunaris, Karulias, Mi
lios, Galicios — Anasto- 
poulos, Kutsulakis, Arti- 
zoglu (Papaioanou) — Kouis 
(Saravakos), Mitropoulos, 
Dinopoulos (Malunidis).

serviciu pe numele Burice 
Dorel Adam, eliberată de 
C.C.A.hC. Petroșani. O de
clar nulă. (136)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Nătărău Leliar.a, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă.

ANUNȚ DE FAMILIE

FIUL, nora, frații, surorile și nepoții anunță în
cetarea din viață a scumpei țor mamă, soră și bunică 

- VENȚEL EVA
Inmormîntarea are loc azi ora 15, din strada 

Aviatorilor, Petroșani. (137)
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