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Cu planul trimestrial îndep'init
I. M. Petrila

Colectivul minei Petrila, care deține 
o înseninată pondere in extracția de căr
bune a Văii Jiului, și-a îndeplinit in 
schimbai III al zilei de 28 martie sarci
nile fizice ale primului trimestru al anu
lui. Realizarea ritmică a planului de la 
începutul anului se concretizează, pînă 
ieri. în depășirea planului fizic eu aproa
pe 12 000 de tone, precum și în realiza- 

j unor nivele superioare prevederilor 
productivitatea muncii în abataje. 

Rodnica întrecere a colectivelor sectoa
relor situează pe locuri de frunte. în or
dine, sectoarele 11. 111 și V. Succese deo
sebite raportează cunoscutele brigăzi con
duse de Constantin Alecsa, Alexandru 
l.azov, Vasile Glișcă, Ștefan Alba, Ion 
C. Radu și alte formații.

Cariera Cimpu lui Naag
încheind mai devreme sarcinile tri

mestriale Ia producția fizică de cărbune 
coesifieabil, colectivul minerilor și meca
nizatorilor de la Cariera Cîmpu lui Neag 
raporta pină ieri depășirea sarcinilor lu
nii martie cu aproape 5 000 dc tone, ce
ea ce ridică cota depășirilor colectivului 
de la începutul anului la 21 127 de tone 
— cel mai însemnat plus de" producție 
între toate unitățile miniere ale 
C.M.V.J. Planul la descopertă a fost, de 
asemenea, depășit, fapt în măsură să a- 
sigure temeinica pregătire a producției 
viitoare, realizarea ei la cote tot atit de 
înalte. Remarcabilă in context este con
tribuția excavatoriștilor Victor Pătrașcu, 
Anton Dumitrescu si Francisc Szatm.ari, 
a șefi.lui de schimb Ion Cîrstea și mine
rului Zoltan Zapp.

De acum se așteaptă 
confirmarea în fapte

S-au luat măsurile care 
pot fi duse la îndeplinire 
in abataj. Cu toate greu
tățile, avem siguranța că 
vom ajunge în curînd la 
un indicator dc calitate ca. 
re să răspundă exigențe. 
'«w Cuvintele aparțin ing. 
Carol Schreter, directo
rul I.M. Uricani. Ce a dus 
la această declarație ? Am

ce reprezintă circa 46 la 
sută din totalul minusu
lui cu care colectivul uni
tății a rămas dator econo
miei naționale la produc
ția fizică de cărbune coc- 
sificabil extras.

Motivațiile pentru rezul
tatele slabe din anul tre
cut („avem multe falii și

tic. după două decade, ce
nușa să fie depășită cu 6,1 
puncte iar umiditatea cu 
0,9 puncte. Urmarea .7 
Pierderea din această cau
ză a peste 15 000 tone de 
cărbune !! Toate aceste da
te apar surprinzătoare în 
dreptul numelui l.M. Uri-

Plenara Consiliului 
oamenilor muncii

de naționalitate maghiară
Miercuri, 30 martie a 

avut loc la București 
plenara Consiliu
lui oamenilor muncii 
de naționalitate maghia
ră din Republica Socia
listă România, care a a- 
nalizat sarcinile ce revin 
consiliului pentru înfăp
tuirea exemplară a hotă
rîrilor Conferinței Națio
nale a Partidului Comu
nist Român.

în cadrul plenarei, to
varășul Mihai Gere, mem
bru supleant al Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului oameni
lor muncii de naționalita
te maghiară, a prezentat 
raportul cu privire la pro

blematica' înscrisă pe or
dinea de zi.

Cei ce au luat cuvîntul 
— muncitori, maiștri, in
gineri, țărani cooperatori, 
oameni de știință, artă și 
cultură — și-au exprimat 
deplina satisfacție și mîn- 
drie pentru realizările de 
însemnătate istorică do- 
bîndite dc poporul român 
in procesul edificării noii 
orîndulrl, cu deosebire în 
ultimii 18 ani, de cînd 
în fruntea partidului se 
află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit 
fiu al poporului nostru 
și au dat o înaltă aprecie
re contribuției determi
nante a secretarului ge
neral al partidului la sta
bilirea programelor de

dezvoltare econom ico-sb-t 
cială a patriei.

în același timp, ei au 
analizat, în spirit critic și 
autocritic, activitatea des
fășurată de Consiliu! oa
menilor muncii de națio
nalitate maghiară, rele- 
vînd, totodată, o scrie de 
neajunsuri și neîmp’iniri.

în numele tuturor oa
menilor muncii dc națio
nalitate maghiară, parti
cipant» la dezbateri au a- 
sigurat conducerea parti
dului, pe secretarul său 
general, că vor face totul 
pentru înfăptuirea nea
bătută a hotărîrilor Con
gresului al Xll-iea și

(Continuare în pag. a l-a)

Plenara Consiliului 
oamenilor muncii

de naționalitate germană
Miercuri a avut loc în 

Capitală plenara Consi
liu.ui oamenilor muncii de 
naționalitate germană din 
Republica Socialistă Româ
nia, care a analizat sarci
nile cc revin Consiliului în 
lumina hotărîrilor Confe
rinței Naționale a Partidu
lui Comunist Român.

Tovarășul Eduard Ei- 
senburger, președintele 
Consiliului oamenilor mun
cii de naționalitate ger
mană, a prezentat Ra
portul Consi'iului.

Plenara Consiliului na 
țional al oamenilor mun
cii dc naționalitate . ger 
mană a relevat marea im
portanță a hotărîrilor a-

doptate de Conferința Na
țională a Partidului Go
ii ;in:st Român, care asigu
ră înaintarea fermă a ță
rii noastre pe calea lumi
noasă a edificării socie
tății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Toți cei care au luat-cu
vîntul au evidențiat rea
lizările remarcabile obți
nute în dezvoltarea tutu
ror județelor patriei. pe 
tărîm economic, social- 
cultural și edilitar, ca ur
mare a aplicării consec
vente a politicii partidu
lui de repartizare armo
nioasă a forțelor de pro
ducție pe întreg cuprinsul 
țării.

în cadrul dezbaterilor 
s-a subliniat că o strălu
cită victorie a Partidului 
Comunist Român; una din 
marile cuceriri dobindite 
de poporul nostru în anii 
socialismului o constituie 
rezolvarea exemplară, re
voluționară, a problemei 
naționale și făurirea, pe 
această bază, a unității și 
prieteniei frățești a tu
turor oamenilor muncii. 
A fost reliefat faptul că 
România sc numără prin
tre puținele țări care au 
rezolvat în mod democra
tic, umanist, problema na
țională și tocmai aceasta

(Continuare in pag, a l-a)

CALITATEA CĂRBUNELUI
cali-

producției 
colectivul 
atît în anul 1982, cit
la începutul acestui 

anul

ophoGfe/iui ama -tuMțâ, ntine^ca^câ
brute dc
I.M. Uri-

parcurs cu a- 
tenție (și sur
prindere I) re
zultatele înre
gistrate la in
dicatorul 
ta tea 
către 
câni, 
și de

Rezultatele din
.. ecut au mai fost analiza
te. așa că vom aminti doar 
că față de procentul admis 
stabilit pentru cenușă (50,0) 
s-a obținut pe anul 
un procent de 53,6 
umiditatea admisă o 
șire cu 0.7 puncte. 
Uricani a suferit o

1982 
și la 

depă- 
Mina 
pena-

deranjamente ale 
lui", „măruntul 
0-80 — n.n.) nu se 
alege la lucrările 
zate". „insuficienta 
cupare la nivel de sector") 
sint — din nefericire I 
'valabile și in perioada 
la începutul acestui 
Pentru că în ianua 
nușa a fost dc 53,4 
ditatea fiind și ea 
sită cu 0,8 puncte), 
bruaric de 55,6 (!), 
miditatea mai mare

stratu-
(sortul 
poate 

mecani- 
preo-

de
an.
ce- 

lUmi- 
depă- 
în fe- 
iar u- 
cu 1,1

Uzare de 56 500 tone, ceea puncte, in timp ce în mar-

unitate 
ne-a o- 

cu re- 
exem- 

Tocmai 
aceea 

de di-

cani, 
care 
bișnuit 
zultate 
plare. 
de

promisiunile făcute 
rectorul unității trebuie să 
constituie un imbold chiar 
pentru colectivul de mun
că al sus-numitei unități 
miniere, pentru a face ca 
exemplul să fie și de acum 
incolo împrumutat 
ce au nevoie încă 
vețe din experiența
cilor lor. Or, pentru aceas
ta trebuie acționat in așa

celor 
să in- 

orta-

Ioan Al. TĂTAR

ÎN ZIARUL DF. AZI :

g} File dc istorie :
90 de ani dfe la cre
area partidului politic 
a! clasei muncitoare din 
Romania,

Vă informăm...
(în pag. a 2-a)

INDIVID — 
COLECTIV ITATE

K Bărbați care ono
rează titlul de miner. 

Ancheta socială
(în pag. a 3-a)

S P O R T -
(In -pag. a 4-a)

Lupeni

Creșterea producției 
de cărbune, îmbun ătățire a 

calității vieții

(Continuart iu pag. a 2-a)
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în standul de 
al l.U.M. Petroșani 
trăit sîmbătă un 
ment remarcabil, 
certifică valențele 
tive 
și 
șini miniere, ale 
cadre didactice de 
l.M.P.

probe 
am 

eveni- 
care 

crea- 
ale proiectanților 

constructorilor de ma- 
minicre, ale unor 

la

— Asimilarea noii sus
țineri mecanizate SMAPH- 
2 este un fapt 
pentru colectivul 
de muncă, ne 
inginerul șef cu 
tirca fabricației 
Biro. învingînd 
țile inerente începutu
lui, muncitorii și cadrele

împlinit 
nostru 

lămurește 
pregă- 

Nicolae 
greută-

tehnico-inginerești de la 
T.l'-.M.P, contribuie 
fel la mecanizarea 
plexă a lucrărilor 
subteran, transpun 
fapte îndemnul 
rului general al 
dului, tovarășul 
Ceaușescu.

Complexul cu
află deja 
standul 
probe. Ore 
șir 
ghează
ratele dc 
trol conf. 
ing. Gavril 
Elczner, de la 
catedra de 
matematică me
canică, ing. 
Dumitru Ju’a, 
de la filiala 

CCSITUM, 
deci din par
tea proiec-

ast- 
com- 

din 
în

secreta- 
parti- 

Nicolae

nr. 1

• a

sc 
în 
de 
în

suprave.
apa- 
con- 

dr.

«. • »■ • O.. • • • « -«• • •• • >• • o

succesului |
f 

tantului și C.T.C.-i.știi în- « 
treprinderii. Complexa o- | 
perație a măsurătorilor | 
tensiometrice și de an- 4 
duranță constituie în si- * 
ne o premieră naționa- ; 
lă, la realizarea căreia 4 
colaborează „triunghiul | 
de aur" al reușitei Pro- • 
iectant — Construe- | 
tor — Cercetător. i

— Prima testare a u- | 
nui utilaj Made ♦ 
in I.U.M.P., își aduce a- ♦ 
minte ing. Nicolae Biro, | 
s-a făcut în 1979 la un | 
institut de cercetări din i 
Essen (R.F.G.). Acum doi » 
ani am reușit pentru ♦ 
prima oară în țară, tot J 
în această hală, să în- " 
cercăm prototipul susți- " 
nevii mecanizate SMA-1. " 
Succesul ne-a ambiționat. ' 

— Am fost solicitați de 
conducerea întreprinde- 
___________ Ion VULPE 
(Continuare în pag. a 2-a) >

și Corni i niței 
ale partidului, 
seamă asupra 

de la alegeri
pre-______________________

relie-
că în fa- Plenara comitetului 
organului orășenesc de partid 

de

Comitetul orășenesc de 
partid Lupeni a analizat 
eu multă răspundere, in 
plenara lărgită cu acti
vul de bază, activitatea 
desfășurată de organele 
și organizațiile de partid 
pentru îndeplinirea sar
cinilor desprinse din ho- 
tărîiile Congresului al 
XII- ea 
Naționale 
Darea de 
perioadei 
pină în 
zent a 
fat 
ța
orășenesc 
partid s-au 
situat în permanență in
dicațiile și orientările dc 
mare valoare teoretică și 
practică formulate de 
secretarul general al 
partidului, cu prilejul vi
zitelor de lucru în Valea 
Jiului, al dialogului deo
sebit de rodnic pe care 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a avut cu mi
nerii, pentru căutarea de 
noi soluții și posibilități 
de creștere a producției 
dc cărbune, de ridicare' a 
standardului de viață în 
așezările minerești.

Pornind de la o minu
țioasă analiză a rezulta
telor anului 1982, a cau
zelor unor neajunsuri, 
darea de seamă, precum 
și cei care au participat 
îa dezbateri — loan Sav, 
Vasile Crișan, Ovidiu 
Avramescu, Franciso

ppel, Dora Staicu, Ilea
na Morar, Viorel Țăndă
rică, Oliviu Crisnic, Cons
tantin Adămuț, Nicolae 
Aldica. — au arătat eă e- 
xistă ineă numeroase re
surse de perfecționare a 
muncii și vieții interne 
de partid, de îmbunătăți
re a activității politice, 
organizatorice și econo
mice. în domeniul mi
nier odată cu trecerea la 
noul program de lucru, 

adoptat din 
inițiativa 

conducerii 
partidului și 
statului, s-au 
făcut pași

însemnați pe calea creș
terii realizărilor la căr
bune, mai cu seamă la 
mina Lupeni, unde s-au 
depus eforturi susținute 
și pentru o bună pregă
tire a producției anului 
1983. A fost îmbunătățită 
în mod substanțial asis
tența tehnică pe schim
buri și pe această cale 
o seamă de neajunsuri ale 
aprovizionării tehnico- 
materiale, intervenți
ilor pentru înlăturarea 
stagnărilor, ale folosirii 
forței de muncă au fost 
în mare măsură înlătu
rate. La mina Lupeni, la 
aceste rezultate s-a ajuns 
datorită intensificării

Ion MUSTAȚA

A- (Continuare în pag. a 2-a)
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90 de ani de la crearea partidului
politic al clasei muncitoare din România

rădă- 
în 

tră- 
devo. 

intere-

vendicări social-economi- 
ce și politice imediate, 
realizabile prin lupta cla
sei muncitoare, chiar în 
condițiile societății de a. 
tunci, exprimînd în mo
dul cel mai fidel intere
sele și aspirațiile cele mai 
înaintate ale națiunii 
noastre.

Evenimentul din 1893 
a ridicat pe o treaptă su
perioară lupta clasei mun
citoare, a sporit rolul ei 
în întreaga dezvoltare so-

Un mare merit al miș
cării muncitorești și soci
aliste este acela că s-a 
situat în primele rînduri 
ale luptei poporului ro
mân, în memorabilul an 
1918, în scopul înfăptu
irii statului național u- 
nitar.

Cunoscînd 
proces de

un amplu 
maturizare 

politico-ideologică, clasa 
muncitoare din România 
și-a pus ca obiectiv fun
damental reorganizarea

In aceste zile se îm
plinesc 90 de ani de la 
făurirea partidului poli
tic al clasei muncitoare 
din România, stegarul 
luptei revoluționare a 
maselor largi populare 
împotriva exploatării și 
asupririi, pentru drepta
te socială și națională.

Născut din realitățile 
societății românești din 
a doua jumătate a seco
lului trecut, avînd 
cinile adine înfipte 
trecutul istoric și 
gîndu-și seva din 
tamentul față de
sele vitale ale poporului 
român. Partidul Social- 
Democrat al Muncitori
lor din România este re
zultatul firesc al evoluți
ei societății românești, 
expresia organizatorică a 
necesității imperios re
simțite de clasa munci
toare, de forțele democra
tice și progresiste de a-și 
făuri forța politică în sta
re să le călăuzească pe 
drumul împlinirii lor is
torice. Așa cum arăta 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu. „Partidul nos
tru s-a născut 
cut odată, cu 
tul, destinul 
strîns legat de
sei muncitoare, de 
gul popor român".

Prin programul 
marxist, prin întreaga sa 
activitate, P.S.D.M.R. 
reprezentat în 
politic al țării 
partid revoluționar 
avea înscris pe i 
său de luptă, alături 
țelul final, o serie de re-

FILE DE ISTORIE

și a cres- 
prolctaria- 

său este 
al cla- 
între-

cel

său

a 
peisajul 
singurul

• care 
steagul 

de

cial economică a țării, a 
dat o puternică lovitură 
teoriilor care negau exis
tența proletariatului în 
țara noastră și care afir
mau, în mod nejuslificat, 
că în România nu există 
teren prielnic peptru dez
voltarea mișcării revolu
ționare a proletariatului 
De la început, partidul 
muncitorilor din Româ
nia și-a spus cuvîntul în 
toate marile probleme ca
re frămîntau 
românească 
vremii, luînd 
preconizînd
conformitate cu 
le progresului social, cu 
aspirațiile revoluționare 
ale proletariatului. Parti
dul clasei 
militat pentru 
rea i ' 
pentru 
blemei 
desăvârșirea unității 
tului român și 
tizarea vieții 
litice.

societatea 
de-alungul 
poziție și 
soluții în 

cerințe-

muncitoare a 
dczvolta- 

industrială a țării, 
î rezolvarea pro-
i agrare, pentru

sta- 
democra- 

social-po-

partidului, astfel îneît 
să-și poată îndeplini mi
siunea de înlăturare a 
vechii societăți și de fău. 
rire a societății socia
liste. Conform acestei ne
cesități obiective, repre. 
zentanții socialiștilor ro
mâni au hotărît, la Con
gresul din mai 1921, prin 
vot unanim, transforma
rea Partidului Socialist 
în Partidul Comunist Ro
mân.

îmbogățindu-și necon
tenit experiența revo
luționară, de acum îna
inte, Partidul Comunist 
Român și-a sporit conti
nuu capacitatea de a or
ganiza și conduce lupta 
clasei muncitoare. Partidul 
Comunist Român s-a si
tuat în fruntea formați
ilor politice naționale în 
lupta împotriva perico
lului fascismului și revi
zionismului, pentru apă
rarea integrității terito
riale a patriei. în aceas
tă perioadă, documente-

Creșterea producției 
de cărbune

Toate bune, dar...

(Urmare tLtn pag I,

muncii politice, afirmă
rii pregnante a rolului 
conducător al organizați
ilor de partid, creșterii 
răspunderii cadrelor teh- 
nico-inginerești, a con
ducătorilor locurilor de 
muncă și a minerilor fa
ță de îndatoririle profe. 
sionale.

în atenția plenarei au 
stat, de as nenea, pro
blemele lega Le de reali
zarea programului de in
vestiții industriale, soci
ale și gospodărirea lo
calității. S-au făcut pro
puneri pentru urgenta- 
r«a unor lucrări — ame
najările și dotările socia
le din -noul centru civic, 
termoficarea orașului — 
precum și cu privire la 
creșterea responsabilită
ții locuitorilor pentru 
păstrarea bunurilor care 
constituie de acum zes
trea tot mai bogată și 
mai frumoasă a locali
tății.

Analiza exigentă fă
cută în darea de seamă, 
dezbaterile constructive 
care au avut loc au cons
tituit pentru organul oră
șenesc de partid, pentru

organele și organizații e 
din întreprinderi și con
ducerile colective, prile
jul unor utile 
pentru îmbunătățirea 
tivității de viitor, 
rile vizează 
rea preocupărilor 
tetului orășenesc 
partid pentru 
lectivul minei 
să se înscrie 
unor realizări

Au mai fost adoptate 
măsuri pentru îmbună
tățirea activității educa
tive și de formare a ti
nerei generații, in spiritul 
dragostei și respectului 
față de muncă, față de 
societate. De asemenea, 
pornind de la propunerile 
făcute, au fost stabilite 
măsuri în vederea îmbu
nătățirii activității co
merciale și a prestărilor 
de servicii pentru popu
lație.

Plenara a exprimat ho- 
tărirca întregului activ de 
partid, a tuturor comu
niștilor din localitate de 
a acționa fără preget 
pentru înfăptuirea sarci
nilor ce le revin din 
tărîrile Congresului 
XlI-lea și Conferinței 
ționale ale partidului.

pentru 
această

EDILITARĂ. Noul tron
son al blocului turn nr. 

* 69 care se ridică pe arteraI principală a municipiu
lui, pe bulevardul Repu- 

Iblicii, a atins ieri nivelul 
al V-lea. In realizarea 

. acestui important obiec- 
I tiv social, echipa de dul- 
rgheri-betoniști condusă de

Gheorghe Savin, aparți- 
nînd grupului T.C.H., a

măsuri 
ac- 

Măsu- 
intensifica- 

comi- 
de 

ca și co- 
Bărbăteni 

pe făgașul 
superioare.

ho- 
al 

Na-

realizat un adevărat re
cord de execuție, depășind 
cu peste 25 la sută sarcini
le ce-i revin. (A.H.)

UTILA PENTRU AUTO- 
MOBILIȘTI. în clădirea 
fostei centrale termice nr. 
7 din cartierul Aeroport 
din Petroșani au început 
lucrările de amenajare a 
sediului provizoriu al ate
lierului filialei municipa
le a A.C.R. Actualul se
diu, de pe strada Constan, 
tin Miile are „zilele numă
rate" în urma dezvoltării

Prin lărgirea podului 
peste pîrîul Maleia, de lin
gă piața orașului, lărgi
rea și asfaltarea străzii 
loan Budai Deleanu și ins
talarea conductei 
termoficare din
zonă s-au făcut lucruri bu
ne. Dar, este, totuși un 
„dar" : constructorii podu
lui și ai conductei au gă
sit cu cale să arunce pă- 
mîntul în albia apei incit 
au transformat jumătate 
din ea într-un adevărat 
dig care, în cazul unei 
viituri, pune stavilă apei 
ce poate provoca inunda
ții. în plus unii locatari de 
pe străzile megieșe trans- 
ortă cu roabele reziduuri 
menajere pe care le de
șartă tot in albia Maleii. 
Cit despre albia din zona 
de lingă puntea din apro
pierea pieții, ea a fost trans
formată într-o adevărată 
rampă de gunoi de către 
acei ce nu țin la aspectul 
orașului în care trăiesc și 
muncesc. Mai acum cî- 
teva zile, aspectul ne
plăcut de lingă pod a fost 
amplificat prin aruncarea 
unui morman de crengi de 
salcie. Bine ar fi ca toți 
aceia care au „poluat" în
tr-un fel sau altul albia și 
malurile Maleii să
bligați să le curețe. Și as
ta cit mai curînd. 
fie învățătură de minte.

fie o-

Ca să

zonei de sistematizare Pe- 
troșani-Nord. (V.S.)

CINEMATECA. Cinefilii 
au posibilitatea să vizio
neze astăzi la cinemato
graful 7 Noiembrie din Pe
troșani, în cadrul progra
mului de cinematecă o pe
liculă care a îneîntat odi
nioară publicul spectator. 
Azi, de la ora 18,00, poate 
fi vizionat filmul ameri
can „Alice nu mai locu
iește aici".

BANALA... BANANA. 
Nu este un joc de cuvinte, 
ci o realitate. Faptul că la

l
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parti- 
s-a situat 

rezistenței 
antihitleris-

cîștigăm 
pentru ca 
să 6coată 

cărbune.

.<• .-«-.-f. r+.'.-e.re.

(Urmare din pag.
le elaborate de partid 
precizau că sarcina co
muniștilor români este 
de a participa activ și 
hotărît la lupta pentru 
apărarea integrității, in
dependenței, demnității 
și libertății României.

în perioada grea a dic
taturii militaro-fasciste 
și războiului hitlerist 
contra Uniunii Sovieti
ce, cînd țara se afla sub 
dominația nazistă, 
dul comunist 
în fruntea 
antifasciste, 
te, reușind să realizeze, 
în anii 1943-1944, o 
amplă coaliție 
politice pentru 
existenței “ 
nul dintre 
glorioase 
Partidului Comunist Ro
mân este organizarea și 
conducerea revoluției 
de eliberare socială și na
țională, antifascistă și 
antiimperialistă, din au
gust 1944, care a deschis 
o epocă nouă în istoria 
României — epoca îm
plinirii idealurilor de 
dreptate și libertate 
pentru care au luptat și 
s-au jertfit numeroase 
generații de înaintași, a 
afirmării depline a drep
tului sacru al poporului 
român de a fi liber și 
suveran în țara sa, epo
ca trecerii la făurirea și 
consolidarea noii orîn- 
duiri, trecînd cu succes 
în ultimii ani la făurirea 
societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în 
România.

Prof. Ion FRAȚILA

mai 
de forțe 
salvarea 

României. U- 
momentele 

ale istoriei

Aspect de muncă 
la atelierul de bobi
nai de la IPSRUEEMP.

Teorema „triunghiului 
de aur“

cu entuziasm, 
înțelegem 
didactice 
să luăm 

proce- 
Tot ast- 
verifica

a/ succesului
alte fonduri pentru dc- ? 
plasări în străinătate, am 
eliminat transporturile 
costisitoare, 
timp prețios 
noul complex 
mai devreme
Din colaborarea cu pro- j 
iectanții, cu cadrele dl- i 
dactice de la institut, a- ; 
vem numai de învățat, j 
vom face astfel utila- ' 
je mai bune, cu randa
mente superioare.

Sîmbătă au început și 
probele de anduranță, in 
același stand, talpa, stil- 
pii și cozorocul secției 
„îndură" presiuni mari, 
ca în abataj, în cicluri de 
1 000, pentru a i se veri
fica „oboseala". Prototipul 
constructorilor 
din Petroșani se 
portă excelent, spre 
șitul săptămînii va 
mi certificatul de 
pentru subteran".

’ — Nu prea avem 
de „reverie", 
sește directorul 
prinderii, ing. Iosif 
lemen. Alți proiectanți i 
și constructori de utilaje ♦ 
miniere din țară au aflat » 
de standul nostru, rea- * 
lizat în colaborare cu dr. | 
ing. Al. Sproban de la ț 
CCSITUM, de aparatu. ♦ 
ra modernă și de fructu- ț 
oasa colaborare cu pro- | 
iectarea și cercetarea.ț 
Vedeți, în hală așteaptă t 
să fie testate susținerile ? 
mecanizate ale complexu- f 
lui SMA-5II, realizat de J 
timișoreni și complexul î 
destinat minerilor din f 
Sărmășag.

Testările continuă, pro. ? 
iectanți — constructori f 
— cercetători „citesc" da- ț 
tele insalațiilor de tensi-1 
onare, discută, hotărăsc j 
împreună corn- ț
plexului.

apara- 
insti- 
rezul- 

cu a- 
indus- 

ro- 
un

rii constructoare, și nu e 
prima dată cînd colabo
răm, intervine conf. dr. 
ing. Gavril Elczner. Am 
răspuns
întrucît astfel 
noi, cadrele 
de la I.M.P., 
parte efectiv la 
sul de producție, 
fel, ne~ putem
calculele și metoda teo
retică. Folosim 
tura modernă a 
tutului și obținem 
tate remarcabile, 
ceste instalații ale 
triei electronice
mânești. Am primit 
sprijin susținut din par
tea uzinei, muncitori și 
ingineri care n-au făcut 
asemenea operații, i-aș 
aminti pe ing. Daraban, 
pe Jugănaru, pe Udrea, 
s-au adaptat repede, de 
acum „citesc" bine rezul
tatele testelor.

în stand, o secție 
complexului, e supusă 
nor condiții similare 
cele din front Șeful 
lucrări 
Ovidiu 
ză cu 
Istvan 
nicianul Andrei 
naru „comportarea1 
celentă a piesei, 
cianul a ajutat la mon
tarea „timbrelor" tensi- 
ometrice, Se declară 
mulțumit de „citire". A- 
lături, mecanicul Mihai 
Ritzi de la I.M.P., 
C.T.C.-iștii Francisc Ele- 
kes și Âl. Udrea sînt ga
ta să intervină.

— Cum să nu fiu mul
țumit de realizarea noas
tră, se bucură tînărui 
strungar Vulkan. Verifi- 
cînd la noi în întreprin
dere prototipul nostru, 
nu mai cheltuim valută,
• •>.. •>. ■».

a 
u- 
cu 
de 

de la I.M.P., ing. 
Turcu, comentea- 
studentul seralist 

Vulkan, cu teh- 
Jugă- 

“ ex- 
Tehni-

minieri 
com- 
sfîr- 
pri- » 

„bun • 
» 

timp j 
mărturi- * 

între- ' 
Ke-f

Se așteaptă confirmarea în fapte
(Urmare din pap 1)

fel îneît situația existen
tă, ce persistă de o bună 
bucată de timp, să devină 
de domeniul trecutului. Ca
litatea muncii 
pozitiv. Se 
că, odată cu
stratelor 17 și 18 cu com-

să evolueze 
preconizează 
exploatarea

plexul mare, se va reduce 
cantitatea de steril aflat 
în cărbune. Aceasta, du
blată de o activitate susți
nută la nivel de sector, de 
o rodnică 
pagandă 
roadele 
Avînd în

activitate de pro. 
își poate atinge 
mult așteptate, 
vedere cele pre-

zentate în aceste rîndur! 
așteptăm răspunsul (prin 
fapte, prin rezultate) din 
partea minerilor de la U- 
ricani, care pot și trebuie 
să ne demonstreze că pot 
furniza economiei națio
nale, nu numai cărbune în 
cantitatea cerută, dar și de 
o calitate așa cum ea este 
necesară !

magazinele de specialita
te nu este de găsit o ba
nală... banană, folosită 
pentru contactele electrice, 
ar trebui să dea de gîndit 
mai marilor comerțului ca
rt se ocupă cu achiziționă
rile și aprovizionarea ma
gazinelor de mare interes 
public, cum sînt cele de 
produse electro-casnice.

GLUMA CINEMATO
GRAFICA. La cinemato
graful „Luceafărul" din 
Vulcan a rulat săptămina 
trecută filmul „Așteptînd 
un tren". Cronologic, în a-

ceasță săptămînă rulează 
„Rapidul 34". Deci, cel aș
teptat a venit I Probabil, 
săptămînă viitoare cinefi
lii din Vulcan vor vedea 
filmul „Numărul de vagon". 
Și așa mai departe...

AFLAM că numeroși e- 
levi care colectează de
șeuri de hîrtie, fac dru
mul în zadar pînă la cen
trele de colectare. De aici 
se înapoiază la școală, cu 
hîrtie cu tot, întrucît 
responsabilii centrelor nu 
le primesc marfa. Ce-i de 
făcut ? (I.M.)

LA UZINA ELECTRI
CA Paroșeni se află în 
stadiu avansat demersuri
le pentru procurarea e- 
lectrofiltrelor, în vederea 
reducerii poluării cu par
ticule de cenușă.

Rubrică realizată de 
T. CAMPIANU
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Performanțele nu se nasc singure
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nceput de schimb in 
marele abataj me
canizat al brigăzii 

fruntașe a minei Lupeni 
pe '82, brigada condusă 
de Matyus Laszlo. Fron
talul, pentru orice vizi
tator, impresionează de 
la primii pași. Impresio
nează ordinea, 
cadrelor perfect 
te, peretele drept al stra
tului lucitor cu fîșia a - 
bia tăiată in schimbul 
precedent, paralele cu li
nia, tot dreaptă a trans
portorului. Un abataj fru
mos, un abataj demn de 
forma fia fruntașă a 
nei, de renumele 
rilor-tehnicieni din 
gadă.

Un abataj frumos 
calificativ care 
tr-un frontal 

plex mecanizat 
ne in primul rînd starea 
perfectă a lor, întreține
rea lor perfectă, funcțio
nalitatea lor ireproșabi
lă. Or, în cazul acestui 
abataj e vorba de un 

complex românesc 
2, fabricat aici la 
în Vale. Că e bun 
plexul, o confirmă 
tele. Peste o lună 
da va termina exploata
rea celei de-a 4-a felii cu 
acest complex. A exploa
tat trei felii în stratul 3 
și o felie în stratul 4, iar 
peste o lună va ataca a 
5-a felie — panoul 4 
din stratul 3IUI A. Deci, 
patru reciclări, fără ca 
echipamentul de susține
re să fie trimis la repa-

poziția 
alinia-

mi- 
mine-

bri-

’ în- 
com- 

presupu-

SMA- 
noi 

com- 
fap- 

briga-

ANCHETĂ SOCIALA

Parazitismul
ricît ar părea de ciu-

II dat, Mariana Zaha- 
ria, Mihaela Melciu 

și Nicoleta Sîntu, fetițe în
tre 9 și 12 ani, sînt surori, 
fiicele Doricăi Melciu din 
Petroșani, care a locuit 
multă vreme în Lupeni. 
Curiosul, care ar frunzări 
cartea de muncă a mamei, 
ar descoperi că, pe vre
muri, a fost factoriță poș
tală în Aninoasa, munci
toare la stația de betoane 
din Lupeni a I.C.M.M., a- 
poi s-a... plictisit, mijloa
cele de întreținere asi- 
gurîndu-și-le din tocmirea 
unor concubinaje efemere, 
de pe urma cărora au re
zultat și cele trei fete, 
Dorica Melciu recunoaște 
sincer că e o mamă dena
turată.

— Nicoleta e crescută
de fratele primului meu 
„bărbat", care locuiește în 
Hunedoara, Mariana și Mi
haela se află în prezent 
la o școală ajutătoare din 
Păclișa.

Dispersarea familiei s-a 
datorat concepției nesă
nătoase a mamei, mulțu
mită să fie întreținută de 
o soră sau de diferiți băr
bați. Altfel spus, datorită 
iresponsabilității ei, fete
le au ajuns între străini, 
în așezămintele statului 
destinate copiilor bolnavi 
sau abandonați. Dorica 
Melciu are acum 32 de 
ani și nu vrea să munceas
că. Pentru că a ignorat 
prevederile Decretului nr. 
153/1970, deci pentru mo
dul de viață parazitar, a 
fost condamnată la execu-

Un dialog obișnuit între ing. Victor Bolosin, șeful sectorului și brigadierul Matyus Laszlj în frontalul 
complex mecanizat, nu poate avea alt subiect decît starea utilajului.

rafii capitale. Or, soco
tind că perioada de repa
rații, cu transportul la 
suprafață și înapoi a com
plexului, ar fi necesitat pe 
puțin o lună de zile, lună 
care în activitatea 
găzii înseamnă 
10000 tone de 
cîștigul pentru 
cărbunelui este 
pe puțin 
cărbune.
neficiul de pe urma în
treținerii 
cu răspundere a 
nului

E
gură 
nei Alexandru Blaj. Dar, 
de aici derivă și al doilea 
beneficiu — performanțe-

bri- 
pe puțin 
cărbune, 

bătălia 
evident: 

50 000 tone de 
Acesta e be-

cu competență, 
moder-

utilaj.
o performanță 
ritabilă, un caz 
nic în Vale, ne asi- 
inginerul șef al mi-

ve-
u-

le în exploatarea inten
sivă eficientă a utilajului. 
In 1982 brigada lui 
tyus Laszlo a extras 
te plan 37 000 tone 
cărbune, realizînd o 
ductivitate medie 
15 toneIpost, cu 4 tone/ 
post superioară preve
derilor. După numai două 
luni din acest an, briga
da are in palmares reu
șite și mai substanțiale : 
o productivitate medie de 
16,4 tone/post, față de 
12,8 tone prevăzut, și o 
producție suplimentară 
de 5 500 tone de cărbune. 
Adevărata performanță 
a adus-o însă luna mar
tie : media productivită
ții realizată a atins 20 
tone/post, producția rea
lizată suplimentar pe pri-

Ma-
pes- 

de
pro- 

de

„pavează" calea infracțiunii
tarea a 6 luni în peniten
ciar. Pedeapsă meritată, 
deși unii „miloși" se vor 
arăta grăbiți s-o căineze 
cu scuze de felul „nu fa
ce rău" dar mila deghi
zează grosolan acoperirea 
unei realități crude, tra
iul sub zodia necinstei. Ci
ne abdică de la o anume 
normă morală, va „perse
vera", apoi va traversa ca
lea de la abatere la in
fracțiune. Un exemplu 
concludent îl oferă însăși 
trista biografie a Doricăi 
Melciu.

— Mă despărțisem de 
Ion Fulga, cu care trăisem 
vreo opt ani. M-am în
curcat cu Mihail Voinea, 
despre care am aflat mai 
tîrziu că executa o pedeap
să la locul de muncă. în- 
tr-o seară, m-a chemat cu 
el, la birourile întreprin
derii. M-a pus „să patru
lez", în timp ce desfăcea 
gratiile de la geam.

Intenția lui Mihail Voi
nea despre care concubi
na „mărturisește" că nu 
știa — spargerea casei de 
bani, nu s-a materializat. 
Dimpotrivă, infractorul a 
lovit mortal paznicul a- 
lertat de zgomot. Așadar, 
de la parazitism s-a a- 
juns la complicitate la 
crimă.

Dorica Melciu a rătăcit 
drumul în viață, nu-și a- 
duce măcar aminte de 
vreo bucurie concretă, pro
priul sînge — cele trei 
fete — îi este străin, de 
fapt fetele nu vor să audă 
de isprăvile- mamei. care 
la numai 32 de ani se poa

te „lăuda" doar cu un bi
lanț încărcat al derobări- 
lor de la normele de con
viețuire socială, de la cu
tumele milenare ale popo
rului nostru. Prin propri
ile fapte necugetate, a in
trat în mrejele infracți
unii, izolîndu-se de oa
menii cinstiți, vrednici 
făuritori de bunuri mate
riale și atenți îndrumă
tori ai generațiilor viitoa
re. Lanțul greșelilor a a- 
runcat-o la periferia so
cietății, numai printr-o re- 
orientare a concepțiilor ei 
de viață spre muncă și 
cinste, va redobîndi încre
derea și prețuirea oame
nilor, a propriilor fiice. Va 
reuși oare ?

Ion FIASTRUL

OBRAZUL
DE TINICHEA l ‘

; De fel de prin Serești 
j — Argeș, Iulian Savu gă- 
; sise de lucru pe șantie- 
\ rul termoficării de la Pa- 
i roșeni. Căuta însă și un 
j mijloc de pricopsire su

bită, bineînțeles fără mun
că. lntr-una din zilele 
trecute a înșfăcat 35 kg 
tablă zincată, destinată i- 
zolării conductei, pe care 
a și plasat-o urgent lui 
Vasile Neag din Petro
șani. Cel cu obrazul de 
tinichea curată este cer
cetat de organele de mi
liție, în vederea... izo- 

; lării, chilipirgiul insă în- 
; cearcă să facă întîmpla- 
i rea „tabula rasa", dar i

Foto : Cristian ȘTEFAN

mele două decade depă
șind 2000 tone de
ne.

Dar, vorba ș 
sectorului III, 
Victor Bolosin

cărbu-

Dar, vorba șefului 
sectorului III, ing. 
Victor Bolosin, per

formanțele nu vin singu
re. Ele se nasc, se impun 
prin eforturile, pricepe
rea și dăruirea oameni
lor, minerii-tehnicieni din 
schimburile conduse de 
Teodor Puf, Titu și Cons
tantin Lemnaru, ale lă
cătușilor Gheorghe Voi- 
cu, Ilie 
Gligoria, 
componenților 
ei, oameni inimoși 
pricepuți, riguroși, 
în cele mai mici i 
nunte, in revizia utilaje
lor, în prevenirea ori
căror defecțiuni, în men-

Stan, 
ale

Eremia 
tuturor 

formați- 
și 

pînă 
amă-

ținerea ordinii, executa
rea corectă a tuturor o- 
perațiilor, 
maximum 
lucru. De 
le sporite 
iate pe zi — care elimi
nă pericolul presionării 
cadrelor și asigură îna
intarea neîntreruptă, fără 
perturbații, fără potic
neli în stratul de cărbu
ne a acestei veritabile 
uzine subterane — aba
tajul mecanizat.

Aceasta înseamnă pro- 
fesionalitatea brigăzii, 
vocația competenței, a lu
crului bine făcut care în 
viziunea brigadierului nu 
sînt altceva decît, pur și 
simplu, „Ne facem dato
ria cinstit, minerește".

Ioan DUBEK

în folosirea la 
a timpului de 
aici avansări- 
— 4 făgașe tă-

CON T R
s-a dus vestea afacerii în 
pagubă de parcă ar fi 
plimbat un cîine cu tini
cheaua de coadă.

TOT DE...' TABLA
„Spurie-mi cu cine te 

însoțești ca să-ți spun 
cine ești". Proverbul bă- 
trînesc e valabil ș|s pen
tru Gheorghe Moloci, în
cadrat la I.M. Aninoasa, 
care, deși în pragul pen
siei, s-a înhăitat cu Mi- 
halache Dănilă, muncitor 
'necalificat la I.U.M.P., cu 
care a încercat să-și în
sușească cinci foi de ta
blă din depozitul I.M. 
Livezeni. Descoperiți la

ASTE
vreme, cei doi hoți re- 
învață acum tabla în
mulțirii, fiindcă ignorînd 
legea știau doar să îm
partă frățește bunurile 
obștești, din care s-au 
înfruptat. Oricum rezul. 
tatul „operațiunii" lor 
nu se af.ă prin calcule 
aritmetice, ci din... Co
dul penal.

CU... CÎNTEC
Barmana Gherghina 

Amza, de la unitatea de 
alimentație publică nr. 
303 din Petrila, a fost 
surprinsă vînzînd bău
turi alcoolice cu lipsă la 
măsurătoare. Să nu ști

Respectul 
fată de

cumpărători
Peste noapte, o ful- 

guială întîrziată a albit 
străzi, acoperișuri de 
case, copaci. Diminea
ță, gospodarii n-au știut 
ce să înțeleagă din a- 
ceaslă surpriză și, vă- 
zînd că gluma se-ntin- 
de, au pus mîna pe u- 
nelte, au trecut la în
lăturarea stratului alb, 
din care și astăzi mai 
sînt pe ici, pe colo cî- 
leva pete.

în centrul orașului, 
mai precis în jurul fru
mosului magazin uni
versal „Jiul" vînzătoa- 
rele nu au ezitat să ia.

să la muncă. Magazi
nul trebuie să fie în
totdeauna frumos și pe 
dinafară, și în preajma 
lui. Este și aceasta o 
dovadă de respect față 
de cumpărători.

Iată un colectiv care 
își înțelege destul de 
bine îndatoririle. Al
tele, mai puțin. De mul
te ori, îngrijirea îm
prejurimilor, a zonelor 
verzi pentru plantarea 
cărora s-a consumat un 
volum apreciabil de 
muncă nu se face în 
virtutea faptului nor
mal, de bună gospodă
rire ci, doar după ce 
oamenii sînt îmboldiți. 
Cu atît mai mult gestul 
celor care trec la trea
bă din conștiință, tre
buie apreciat ca atare,

Consemnăm deci mo
destul eveniment gos
podăresc al colectivu
lui magazinului uni
versal „Jiul" din dorin
ța de a oferi un exem
plu celor mai puțin re
ceptivi la cerințele e - 
lementare ale bunei 
gospodăriri -a orașelor 
noastre. (I.M.)

Electricienii Gheor
ghe Bîtcă și Dorn Un
gur verifică din punct 
de vedere mecanic și 
electric funcționarea 
unui macaz în stația 
C.F.R. Petroșani.

tu „Gherghină, Gherghi
nă / Floare din gră
dină" că pentru astfel.de 
fapte poți ajunge in glas
tră, după fereastra cu 
gratii. ?

BIGAMUL
Inimă largă, Gheorghe 

Tica, mecanic de utilaje 
de la Cariera Cîmpu lui 
Neag, și-a întemeiat, în 
aceeași perioadă, cu ac
te în regulă, două căs
nicii. Bigamul odată des
coperit va da seama 
pentru încălcarea artico
lului 303, alin. 1 din Co
dul penal.

Rubrică realizată de 
Ion VULPE cu sprijinul 

organelor de miliție

astfel.de
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Plenara Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară

F* (Urmare din pag. I)

Conferinței Naționale ale 
P.C.R., sarcină funda
mentală a tuturor oame
nilor muncii fără deosebi
re de naționalitate. .

Evidențiind marile suc
cese înregistrate în dez
voltarea economiei națio
nale, în creșterea nivelu
lui de trai al întregului 
popor, modul strălucit în 
care partidul și statul nos
tru au rezolvat problema 
națională în România, în 
cuvîntul lor particîpanții 

Plenara Consiliului oamenilor muncii
de naționalitate germană

(Urmare din pag ij

explică de ce întregul po
por, inclusiv naționalită
țile conlocuitoare, spriji
nă politica internă și ex
ternă a țării.

Vorbitorii au ’arătat că, 
prin grija partidului și sta
tului, s-a perfecționat ca
drul instituționalizat de 
examinare și rezolvare a 
problemelor specifice na
ționalităților conlocuitoa
re, in concordanță cu .in
teresele generale ale soci-
•rtrtramrllurjUISlJi

Schimb de mesaje între tovarășii PREZENTE
ROMÂNEȘTI

RABAT 30 (Agerpres). 
— Delegația Partidului 
Comunist Român, condu
să de tovarășul Miu Do- 
brescu, membru supleant 
al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a întîlnit cu o 
delegație a P.P.S., condu
să de tovarășul Aii Yata, 
secretar general al Parti
dului Progresului și Soci
alismului din Maroc.

Cu acest prilej, din par
tea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, șeful delega

IOTBAL, DIVIZIA C Haltere

au dat o ripostă hotărîtă 
teoriilor și acțiunilor unor 
cercuri din străinătate ca
re încearcă să-i învrăj
bească și să-i dezbine pe- 
oamenii muncii de diferi
te naționalități, să loveas
că în cuceririle socialis
mului, să slăbească frăția 
și unitatea dintre poporul 
român și naționalitățile 
conlocuitoare.

în timpul dezbaterilor 
au fost relevate sarcinile 
ce revin consiliului în di
recția intensificării activi
tății politico-educative și 

etății, cit și ale cetățeni
lor din rândurile acestor 
naționalități.

Ănalizind, în spirit cri
tic și autocritic, activi
tatea Consiliului oameni
lor muncii de naționali
tate germană, participan
ții la discuții au făcut 
propuneri privind îmbu
nătățirea stilului și a me
todelor de muncă ale 
consiliului.

Evidențiind toate aceste 
istorice realizări, vorbito- 

Nicolae Ceausescu si Aii Yata» *
ției P.C.R. a transmis to
varășului Aii Yata un căl
duros mesaj de salut, fe
licitări pentru realegerea 
sa în funcția de secretar 
general al P.P.S. și urări 
de noi succese în activi
tatea de mare răspunde
re încredințată dc partid. 
Mulțumind călduros, tova
rășul Aii Yata a rugat să 
sc transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu senti
mentele sale de gratitudi
ne, de aleasă stimă și con
siderație, odată cu cele 

cultural-artistice, care să 
cultive idealurile revolu
ționare, de patriotism so
cialist, de înaltă conști
ință și responsabilitate 
pentru înfăptuirea neabă
tută a politicii partidului 
și statului nostru.

în cadrul plenarei s-a 
dat o- înaltă apreciere po
liticii externe a partidu
lui și statului nostru, par- 
ticipanții exprimînd tota
la lor adeziune la stră
lucitele inițiative de pace, 
colaborare și înțelegere 
intre popoare ale tovarășu

rii au dat, în același timp, 
o fermă ripostă unor 
cercuri dc peste hotare ca
re se amestecă în mod 
grosolan in treburile noas
tre interne, încearcă să 
învrăjbească oamenii mun
cii de diferite naționali
tăți, să lovească în cuce
ririle revoluționare ale 
poporului nostru, ale so
cialismului.

Plenara a dat expresie 
voinței oamenilor muncii 
de naționalitate germană 
de a acționa, împreună 

mai cordiale urări de să
nătate și fericire persona
lă, de noi succese în mun
ca plină de abnegație pu
să în slujba bunăstării și 
prosperității poporului 
român.

în timpul convorbirii 
s-a făcut o informare re
ciprocă asupra preocupă
rilor actuale și de pers
pectivă ale celor două 
partide. Au fost abordate, 
de asemenea, probleme 
actuale ale vieții politice 
internaționale. 

lui Nicolae Ceaușescu. ini
țiative care se bucură de 
largă audiență în întrea
ga lume.

In legătură cu pro
blemele dezbătute în ca
drul plenarei, cu sarcinile 
ce revin Consiliului oame
nilor muncii de naționa
litate maghiară în înfăp
tuirea hotărîrilor Confe
rinței Naționale a parti
dului, participanții au a- 
doptat hotărâri corespun
zătoare.

cu întregul nostru popor, 
strîns uniți în jurul parti
dului și al secretarului 
său general, pentru în
făptuirea exemplară a o- 
biectivelor stabilite de 
Congresul al XlI-lea și de 
Conferința Națională ale 
partidului, pentru înflo
rirea continuă a patriei 
comune. Republica Soci
alistă România.

In încheiere, partici
panții au adoptat Hotă
rârea’ plenarei.

HELSINKI 30 (Ager
pres). — Asociația de pri
etenie Finlanda — Româ
nia și ambasada țării 
noastre la Helsinki au 
organizat în orașul fin
landez Kuopio, manifes
tări dedicate țării noastre.

La Camera de comerț 
din Kuopio a fost pre
zentată o expunere des
pre concepția președinte
lui Republicii Socialiste 
România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu asu
pra rolului comerțului 
exterior românesc — ele
ment fundamental al stra
tegiei dezvoltării econo- 
mico-sociale a țării.

FILME

PETROȘANI — 7 No- 
i iembrie : Concurs; Uni- 
i rea : Omul Puma, 
î PETRILA : Copie la 
i indigo.

LONEA : Visul de ar
gint al alergătorului.

VULCAN — Luceafă- 
. rul : Piedone africanul, 
I LII.
î LUPENI — Cultural :
I Safari expres.
| URICANI : Cursa in- 
i fernală.

ț 11.00 Universul femeilor.
i 11.45 Desene animate.
; 12,05 Film serial : 

„Pasăre de pradă". 
Ultimul episod.

Ș 12,50 De joc și de voie 
bună.

\ 16,00 Telex.
i 16,05 Imagini din Mal

ta.
! 16,20 Tragerea de amor

tizare ADAS.
: 16,30 Studioul tineretului.
î 17,45 1001 de seri.
i 20,00 Telejurnal.
i 20,30 Prin ani, statornic 

în crez șl luptă.
ț 20,55 Partid și țară — 

luminos destin.
; 21,15 Fotograme din rea

litate.
ș 22,00 Film serial : 

„Visuri destrămate" 
Episodul 5.

| 22,30 Telejurnal.

Mica publicitate
VÎND casă. Informații 

Sorin Nicolae, strada Dea
lului 10/2 Vulcan. (347)

SCHIMB apartament do
uă camere confort redus, 
cu similar confort I, te
lefon 43334 Petroșani. (354)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele. Gălbe
nuș Ion, eliberată de Ins
titutul de Mine Petroșani. 
O declar nulă. (337)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pas- 
caru Alexandru, elibera
tă de I.M. Uricani. O. de
clar nulă. (340)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Zida- 
ru Daniel, eliberată de 
I.M. Uricani. O declar nu
lă. (341)

RADIO I 
12,00 Buletin de știri, i 

12,05 Din comoara fol- i 
clorului. 12,15 Magazin 
tehnico-știlntific. 13,00 i 
De la 1 la 3. 15,00 Club 
univers 20. 16,00 Bule
tin de știri. 16,05 Muzică 
ușoară românească.
16,30 Radiogazeta eco
nomică. 17,00 Buletin 
de știri. 17,05 Revista 
primăverilor. 18,00 Ore
le serii. 20,00 Radioce- 
naclu. 22,00 O zi în- 
tr-o oră. 23,00 Vals și 
Bolero de Maurice Ra
vel. 23,30-5,00 Non stop \ 
muzical. i

VREMEA
5

Meteorologul .de ser- I 
viciu Paca Gheorghe i 
transmite: Ieri, ternpe- i 
ratura maximă a aeru- ? 
lui la Petroșani a fost ș 
de plus 17 grade, iar mi- i 
nima de plus 3 grade. i 
La Parîng maxima a i 
fost de plus 9 grade, iar = 
minima dc plus 2 grade, i

Pentru următoarele 24 î 
de ore; Vreme caldă | 
cu cer variabil, mai mult = 
senin. Vînt slab pînă la i 
moderat din sectorul su- | 
die. Temperatura ma- i 
ximă va fi cuprinsă în- i 
tre plus 12 și plus 18 î 
grade, iar minima între i 
plus 6 și plus 10 grade. î

Grosimea stratului de f 
zăpadă în Parîng : 16 i
centimetri. =

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Vc- 
ronianu Vasile, eliberată 
de Institutul de mine Pe
troșani. O declar nulă. 
(342)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă și fișă periodi
ce pe numele Rădulescu 
Gheorghe, eliberate de 
Institutul dc mine Petro
șani. Le declar nule. (348)

PIERDUT legitimații 
speciale, nr. 383 și 448, e- 
liberate de E.T.V.J. Petro
șani. Le declar nule. (349)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bog
dan Petre, eliberată de 
I.M. Bărbăteni. O declar 
nulă. (351)

ANUNȚURI DE FAMILIE

Derby-ni lăii—nedecis
MINERUL PAROSENI

— MINERUL-STIINȚA 
VULCAN 2—2 (2—1). A- 
flate in zona oarecum li
niștită a clasamentului 
seriei a IX-a a 
diviziei C, cele două e- 
chipe... din Vulcan și-au 
disputat partida și puncte
le cu o sportivitate pe ca
re am dori-o tuturor der- 
bv-urilor iocale. Este poa
te o primă dovadă de ma
turitate la care cele două 
echipe au ajuns și sperăm 
să constituie primul pas 
spre creșterea lor valorică.

Minutul 23 aduce des
chiderea scorului : Benone 
l’opcscu centrează și sub 
privirile dc...spectator ale 
portarului, Boloș trage din 
voleu, de la... 5 metri, și 
1—0. In min. 29 se resta
bilește egalitatea : la un 
penalty in careu asupra lui 
1’ 'tclnicu, Chirițoiu trage, 
portarul respinge în bară 
de unde mingea aterizează 
pe linia porții. Neștinghe- 
rit de nimeni Dragoș (care 
a urmărit foarte bine faza) 
inscrie, 1—1. Portarul oas

peților gafează a doua oa
ră în min. 37 la o lovitu
ră liberă de la 20 m, exe
cutată de Benone Popcscu, 
și... 2—1. înainte- de a în
cheia „sumarul" primei re
prize să amintim faza din 
min. 13 cînd, în mod cu 
totul gratuit, la un simplu 
fault de joc, fără a fi în 
prealabil avertizat, Pintea 
de la „Minerul" Paroșeni 
este eliminat.

In repriza a doua ofensi
va oaspeților devine mai 
intensă și în min. 68 Zla- 
te aduce pentru a doua oa
ră — și definitiv — egali
tatea pe tabela de marcaj. 
La 2—2 scorul putea fi 
modificat, dar n-a fost a- 
șa - pentru că cele două a- 
părări au fost la post, pen
tru că liniile ofensive s-au 
jucat cu ocaziile. Așadar 
partida se încheie cu un 
rezultat de egalitate care 
avantajează... ambele echi
pe avînd în vedere confi
gurația actuală a clasamen
tului.

Al. TĂTAR, 
Al. TRESTIAN

Patru halterofili de la 
„Minerul" Lupeni au reu
șit să-și adjudece titlurile 
de campioni județeni, la 
recentele întreceri găz
duite de sala lor, în săp- 
tămîna trecută. Astfel, O- 
vidiu Pirvu (13 ani, cate
goria 40 kg, smuls — 
37,500 kg, aruncat — 
47,500), Cristian Manole 
(15-75-55-75), Alexandru 
Szakacs (16-52-50-65) și Pe-

1 E L li X a IE
BELGRAD 30 (Ager

pres). — La Belgrad s-a 
disputat meciul tur dintre 
echipele Iugoslaviei și 
României, con tind pen

tru preliminariile turneu
lui olimpic de fotbai (gru
pa C), meci -încheiat cu 
scorul de 4—1 (2—0) în 
favoarea gazdelor.

Golurile echipei iugo
slave fost marcate de 
ilanlovici (min. 24 și min. 
79), Janjanin (min. 39)și 
Zivkovici (min. 75).

In următorul meci al 
grupei echipa României va 
intilni la 27 aprilie, pe te
ren propriu, selecționata 
Olandei. 

tru Stan (17-52-55-75) se 
vor afla, între 6 și 10 a- 
prilie, la Galați, printre 
finaliștii pe țară ai campio_ 
natelor republicane ale 
copiilor și juniorilor. Din 
păcate, cel mai valoros ta
lent al antrenorului Ion 
Pîrvu, in care investise 
mari speranțe, juniorul 
Vasile Cojocaru n-a putut 
lua startul în- competiție 
datorită unor motive o- 
biective. (I.V.)

STUDENȚII din grupa 2161, anul IV, mașini și 
instalații miniere anunță cu adîncă durere dispariția 
fulgerătoare a bunei lor colege

BOCAN ILEANA
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (352)

E X iS TELEX
TIMIȘOARA 30 (Ager

pres). — Peste 30 000 de 
spectatori au urmărit pe 
stadionul „1 Mai” din Ti
mișoara întilnirca inter
națională amicală de fot
bal dintre reprezentati
vele României și Iugo
slaviei. Sportivii oaspeți, 
au obținut victoria cu 
scorul de 2—0 (1—0). Sco
rul a fost deschis in mi
nutul 13 de fundașul Tri- 
funovici. Cu patru minute 
înainte de sfîrșitul parti
dei, Trifunovîci a marcat 
a’ doilea gol al echipei 
sale.

SOȚUL Leonte din Petroșani, frații, cumnații, 
nepoții și rudele anunță cu adîncă durere încetarea 
fulgerătoare din viață a scumpei lor

COSTINEANU ELISABETA (Boji) născută Doboș
Corpul neînsuflețit este depus la casa pensiona

rilor din P< trila (lingă poștă). Înhumarea azi, 31 
martie, ora 15, din Petrila. (350)

NEPOȚII Budai anunță cu durere împlinirea 
unui an de la dispariția bunului nostru unchi 

ARDEAN NICOLAE
Nu te vom uita niciodată. (275)

FAMILIILE Bota, Ardean și Ste’.escu anunță îm
plinirea unui an de la dispariția celui care a fost 

ARDEAN NICOLAE
Amintirea lui va rămîne vie în inimile noastre 

și nu-1 vom uita. (353)
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