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In imagine, elevii de la Liceul industrial din
Vulcan lucrează Ia curățarea celei mai moderne ar
tere de circulație a orașului : Bulevardul Victoriei.

Foto : N. ȘTEFAN

I

ȚÂRII Ch MAI MULT CĂRBUNE!

I.M. VULCAN La I.M. Livezeni

Minerii Petrilei își onorează 
angajamentul asumat

in cinstea zilei de 1 Mai
ziua de luni, plusul de cărbune extras 
Petrilei in luna aprilie s-a rotunjit la

Ia 
fizică
luna a- 

la

Cu 
minerii 
de tone. Cele mai bune rezultate, pe primele 
ale anului, le înregistrează colectivul sectorului II 
— plus 10 75-1 tone, dar în perioada scursă din 
luna aprilie, în „topul** fruntașilor în întrecerea so
cialistă conduc minerii de Ia sectorul III, cu 1058 
tone, urmați de sectorul II (919), V (676) și I (195). 
De remarcat că în sectorul III, toate brigăzile din 
cărbune, adică cele conduse de Vasile Glișcă, Ga
vrilă Jurcan, loan Bota și Constantin Ene își înde
plinesc exemplar sarcinile de producție. De ase
menea. succesele înregistrate în acest an relevă efi. 
ciența tehnologiei cu tavan de rezistență, care con. 
feră viteze mari de avansare și siguranță sporită în 
exploatare. Tehnologia aplicată pentru prima 
în Valea Jiului este generalizată la sectorul 
dar contribuie și la realizarea unor producții 
cord în brigăzile Iui Alexandru Lazov și Aurel 
Grigore (circa 4000 tone în plus de la începutul a- 
nului), din cadrul sectorului II.

Onorîndu-și cu prisosință sarcinile încredințate 
și angajamentele asumate în cinstea zilei de 1 Mai 
în întrecerea socialistă, colectivul întreprinderii mi
niere Petrila a sporit astfel cantitățile de cărbune 
extrase peste plan de la începutul anului la 14 300 
tone, în acest fel își aduc un prețios obol la îmbo
gățirea zestrei energetice a patriei. (I.V.)

de 
1000 
luni

oară 
III. 
rc-

Depășiri 
producția
începînd cu 

prilie, colectivul de
I.M. Vulcan a pășit pe 
calea redresării la pro
ducția fizică de cărbu. 
ne.

Luni, 11 aprilie, la 
sfirșitul schimbului III 
acest colectiv raporta, 
o depășire de 839 tone, 
pe menționat că 
pînd cu data de 
lie 
zilnic s-a situat 
cotă 
nilor 
fost 
tone

La 
deosebite o 
însemnată 
brigăzile conduse 
Traian Borșa, Paraschiv 
Ciurescu, Virgil Dan și 
Ioan Bud din cadrul 
sectorului V. Cu depă
șiri substanțiale se în
scriu și minerii din brl. 
găzile conduse de Ion 
Calotă și Trandafir Vi- 
deșteanu de la sectorul 
VII. încă o dovadă, că 
minerii Vulcanului sînt 
hotărîți să îndeplinească 
hotărârile Conferinței 
Naționale a partidului.

înce-
3 apri- 

producția extrasă 
la o 
sarci-superioară

de plan, zilnic au 
extrase peste 5000 
de cărbune.

aceste rezultate 
contribuție 

și-au adus 
de

in pag. a 3-a

Cărbunele pentru 
cocs — o necesitate 

stringentă

Abatajele minei
Lsjijeni

in

Imperativul redresării 
reclamă creșterea producției 

în abatajele mecanizate

ritmul cerințelor 
impuse de

Marile 
comandamenie al 

dezvoltării
economiei
naționale

De la bun început 
cere subliniat faptul 
și aici la mina Livezeni, 
sînt clar marcate efortu
rile pe care le-a făcut 
ultimii ani partidul și i 
tul pentru dezvoltarea 
petuoasă a industriei 
niere. Avînd în dotare 
bogată zestre tehnică, 
fabricație modernă, a 
rei valoare, dacă o compa
răm cu numărul persona
lului și sarcinile de pro
ducție ale minei, I.M. Li
vezeni depășește cantitativ 
și calitativ baza de pro
ducție de care dispun alte 
întreprinderi miniere ale 
Văii Jiului. Numai pentru 
mecanizarea operațiilor de 
bază în abataje se află în 
dotarea întreprinderii 
număr de cinci complexe 
de susținere si tăiere. Este

se 
că

în 
sta- 
im- 
mi- 

‘ o 
de 
ca

un

Brigadierul Gavrilă Mesaroș (în centrul imaginii) alături de cîțiva ortaci, 
componenții uneia dintre harnicele formații de lucru de la sectorul II al minei 
Paroșeni. Foto : Șt. NEMECSEK

Nimănui nu-i este permis să dijmuiassă 
averea obștească

sau cum a ajuns Viorei Călina din om cinstit, hoț notoriu
Se laudă că, pînă la 30 de 

ani, era un tip respectat, 
la mină, pe stradă, acasă. 
Straiele lui Viorel Doru 
Călina, turnate pe trup, 
încearcă să acrediteze i- 
cleea de bunăstare, de 
om respectat.

— La mașina de ex
tracție e un post serios, 
am făcut serviciu fără 
accidente, fără vreo a- 
varie. fără imputație de 
bani, fără să aduc preju
dicii întreprinderii (mi
nei Livezeni — n.n).

Cinste lui, or zice unii, 
dar despre cinstea lui

Călina vom aminti mai 
tîrziu . Cînd l-am întîl- 
nit, era bandajat la o 
mînă.

diu medical. (Să luăm a- 
minte, accidentul nu s-a 
comis la locul de muncă 
— n.n.)

— Știți, am avut un 
accident pe defileu, cu 
mașina proprietate per
sonală, in noaptea de 7 
spre 8 martie, apoi la 
Autoservice, la Paroșeni. 
m-am tăiat intr-o tablă. 
Cinci zile sînt în conce

Cu cîteva zile în urmă, 
mecanicul Viorel Doru 
Călina a fost invitat la 
miliție. Părinților, soției, 
copiilor le-a dat, poate, 
de înțeles că e o confuzie. 
Și totuși..

Din magazia întreprin

derii de tricotaje din Pe. 
troșani dispăruseră fără 
urme bobine și gheme de 
fire PNA. „Furt per
fect", fiindcă lacătele lă. 
sau impresia că au fost 
desfăcute doar cu „iarba 
fiarelor". Pus în fața 
probelor, Viorel Doru Că
lina, el, omul respectat 
recunoaște că, în octom
brie anul trecut, s-ă în
fruptat din avutul obș
tesc, a furat 57 de bo-

Ion VULPE

(Continuare în pag. a 2-a)

din cinci 
în inven- 
trimestru 
au func-

Mijloc de Informare și 
educație, cartea, tot mai 
mult solicitată de oamenii 
muncii, reprezintă un in
dicator al nivelului 
cultură. „Luna 
întreprinderi și 
a devenit o 
tradițională în 
tră. Acest proces de stu
diere, de lectură, tot mai 
larg și deosebit de dina
mic, este cuprins intr-un 
indicator sintetic: numai 
în anul 1982 au fost tipă
rite 2490 de titluri într-un • 
tiraj de 48 357 000 exem
plare, spre librăriile din

de 
cărții .în 

instituții'1 
manifestare 
țara noas-

mecanizată a

uti- 
ran- 
eva- 
căr-

în
de 
de

căr-

pozitiv faptul că 
complexe aflate 
tar, în primul 
al anului, patru
ționat. Pe fluxurile subte
rane ale întreprinderii se 
află, de asemenea, un im
presionant număr de 
laje de cel mai înalt 
dament care asigură 
cuarea 
bunelui.

Consecința firească a 
acestui fapt în planul in
dicatorilor tehnici obținuți 
la I.M. Livezeni este gra
dul înalt al mecanizării 
abataje și pe fluxurile 
evacuare. Astfel, față 
întreaga cantitate de
bune extrasă în abataje în 
lunile ianuarie și februa
rie a.c., ponderea produc
ției cu complexe mecani
zate a fost de aproape 70 
la sută — proporție ce se 
situează printre cele mai 
ridicate pe Vale. Această 
pondere, însă, a scăzut la 
50 la sută în martie, în 
principal prin încheierea 
exploatării panoului nr. 5, 
stratul 5, unde a funcționat 
complexul mecanizat 
care brigada condusă
Petru Scrădeanu a realizat 
pînă acum la I.M. Live-

cu 
de

Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 2-a)

„Luna cărții în 
întreprinderi șl 

instituții*4
orașele și satele patriei, 
difuzîndu-se cărți în valoa
re de 647 606 000 lei.

De luni a început „De
cada cărții tehnico-știin- 
țifice" (în anul trecut au 
apărut 633 de cărți în a- 
cest domeniu însumînd un 
tiraj de 11 166 000 exem
plare), cu semnificație de. 
osebită în întreprinderile 
și instituțiile Văii Jiului, 
în procesul de perfecțio
nare profesională prin in
termediul științei și teh
nicii moderne. T.a între
prinderile miniere. Lonea 
și Petrila au fost organi
zate expoziții de carte, iar 
la I.M. Uricani. în sala de 
apel, va avea loc astăzi fo
ra 14) dezbaterea cu tema 
„Progresul tehnic în mi
nerit", urmată de o șeză
toare literară susținută de 
membri ai cenaclului lite. 
rar „Panait Istrati" din 
Valea Jiului. Expoziții de 
cărți tehnico-științifice au 
fost amenajate la biblio
teca Casei de cultură din 
Petroșani și la clubul din 
Aninoasa. (T.S.)

Prin aplicarea acordului global
apreciere justă a muncii fiecăruia■ M

Și colectivul de munci
tori din cadrul sectorului
VII transport al I.M. Pe
trila a primit cu satisfac
ție introducerea și gene
ralizarea acordului global, 
prevăzute în proiectul 
Programului de aplicare a 
hotărârilor Conferinței Na. 
ționale a P.C.R. din 16—18 
decembrie 1982, în dome
niul retribuirii muncii și 
repartiției veniturilor oa
menilor muncii.

Specificul muncii noas
tre — asigurarea unui 
transport operativ și efi
cient — în subteran și la 
suprafață pentru un spri. 
jin concret extracției de 
cărbune, impune desfășu
rarea unei activități per
manente, corelată cu cerin
țele producției. în felul 
acesta, vor dispare discu
țiile, de multe ori nefon
date, mai bine zis justifi
cările pentru nerealizări- 
le unora dintre formațiile 
de lucru, care erau puse 
pe seama sectoarelor au
xiliare. în același timp,

prin introducerea noului 
sistem de retribuire, acor-
dul global, va crește coe
ficientul de cointeresare 
a oamenilor de la trans
port, care, cîștigînd în 
funcție de realizările de 
la front vor depune toate 
eforturile pentru o aprovij. 
zionare optimă cu cele ne-- 
cesare in subteran și evai 
cuarea operativă a cărbui 
nelui din abataje. La mina 
noastră se înregistrează 
depășiri substanțiale la 
producția de cărbune. Cei 
de la transport, lucrând în 
regie, cîștigăm retribuția 
de bază. Prin introducerea 
noului sistem, vom parti
cipa și noi la acordul glo
bal. De aceea, măsura ne 
satisface și ’ ne mobilizează 
la o activitate mai intensă, 
la realizarea unui trans
port fluid, fără stagnări și 
fără defecțiuni.

Petru PUIAN, miner, 
șef de echipă întreținere 

puțuri, sectorul VII, 
I.M. Petrila
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Reglementări importante menite să asigure 
creșterea animalelor

Decretul nr. 94/1983 cu privire la declararea animalelor.
și tăierea bovinelor și cabalinelor

Circumscris în legislația 
noastră socialistă, cu 
mfieația și importanța 
deosebită — Decretul 
privire la declararea 
malelor, înstrăinarea 
tăierea bovinelor și 
linelor, introduce noi 
glementări în tot ce 
leagă de acestea.

Se cuvine, 
a face unele 
prevederile 
act normativ, 
cîteva din 
decurg prin 
aplicarea lui. 
Mai întîi. De
cretul 
tă 
grijii 
cerii statului nostru față de 
întregul șeptel al țării, 
pentru păstrarea și dez
voltarea lui în continuare. 
Se știe că, în avuția națio
nală, creșterea și întreți
nerea animalelor — numă
rul și calitatea acestora ■— 
a avut, dintotdeauna, o 
pondere importantă, cons
tituind o sursă principală 
a produsului social și a 
venitului național. Cu alte 
cuvinte, o sursă perma
nentă de venituri finan- 
eiar-valutare pentru stat 
și pentru toți crescătorii 
de animale. Cu cît acest 
șeptel este mai mare, mai 
diversificat și 
mai bună, cu 
mari au fost 
— veniturile 
zează prin

a) doilea rînd, De- 
întărește răspun - 

față de creșterea 
avuții, față de men- 
ei într-o evidență 

permi- 
o 

u- 
a-

scm. 
sa 
cu 

ani- 
și 

caba- 
re-
se

înainte 
referiri 
acestui 
să subliniem 

avantajele ce

de 
la 

nou

dă posibilitatea urmăririi 
evoluției acestora pe vîrste, 
specii, creșterea în greu
tate, stare biologică etc., 
putîndu-se interveni la'ne
voie cu tratamente zoove- 
terinare corespunzătoare.

Decretul deschide un ca. 
pitol nou în ceea ce pri
vește înstrăinarea și tăie
rea bovinelor și cabaline
lor — două specii și cate
gorii de primă importanță 
în ansamblul șeptelului — 
stabilind obligații, răspun.

Imperativul redresării
reclamă creșterea producției 

în abatajele mecanizate 4

poar- 
pecetea 
condu-

SĂ CUNOAȘTEM ȘI SA RESPECTAM 
LEGILE ȚARII

în 
în

de calitate 
atît mai 
— și vor fi 
ce se reali- 
valorificarea

lui. în 
crețul 
derea 
acestei 
ținerea 
precisă, care să nu 
tă înstrăinarea — 
cale sau alta — a 
nui animal. Legat 
ceasta. Decretul îngrădește 
posibilitatea de a recurge 
la sacrificări nejustificatc 
a animalelor, sacrificări la 
care unele persoane fizice 
puteau recurge pînă acum 
cu destulă ușurință.

Menținerea unei evidențe 
clare și precise a anima
lelor, indiferent de pro. 
prietarul lor, creează și

pe 
nici 
de

deri și sancțiuni cu privi
re la acestea.

în interesul tuturor cres
cătorilor de animale, a- 
ceste reglementări trebuie 
respectate și aplicate 
modul cel mai riguros,
mod firesc, orice abatere 
de la aceste prevederi este 
sancționată ca atare. Cre
dem însă că nu trebuie a. 
j'uns pînă acolo — și nici 
nu se va ajunge, dacă oa
menii le cunosc și le apli
că în mod conștient. Toa
te sancțiunile care se dau 
în cazul abaterilor de la 
obligații vor deveni avan
taje dacă nu se vor să- 
vîrși și dacă proprietarii 
animalelor vor da dovadă 
dc înțelegere și aplicare 
carectă a obligațiilor ce 
decurg pentru ei. din pre
vederile Decretului.

Este deosebit de impor
tant să se rețină ideea 
fundamentală, a acestuia, 
faptul că 
vinelor 
tre 
poate face numai 
probarea dată de 
sau comitetele < 
ale consiliilor 
pe baza 
verire a proprietății și să
nătății animalelor". în mod 
cu țotul deosebit — înțe- 
legind prin aceasta cazuri
le de forță majoră, adică 
boli infecțioasc — tăierile 
se vor putea face pe bază

de aprobare pentru fie
care caz în parte, de către 
medicul veterinar inspec
tor de stat. Tot in mod ex
cepțional și cu 
prevăzute de lege," tă 
se fac și atunci cînd 
malcle se află în 
izolate sau la 
mari de localitate 
pot fi transportate 
tre de tăiere sau abatoare.

Odată cu intrarea in vi
goare a prezentului Decret, 
articolul 26 din Legea nr. 

41/1975 pri
vind regimul 

. tăierii anima
lelor, precum 
și alte dispo
ziții contrare, 

se abrogă. Știind că, 
municipiul Petroșani, 
deosebi in 
montane, sînt foarte 
gospodării individuale 
vechi și frumoase tradiții 
în creșterea .animalelor, 
considerăm că toți proprie
tarii acestora vor face — 
și în continuare — un ti
tlu de mîndrie din aceas
tă meserie, în condițiile 
respectării întocmai a pre
vederilor legale, în scopul 
de a înlătura orice răs
pundere disciplinară, ma
terială, civilă, contraven
țională sau penală.

aprobările 
tăierile 

..J ani- 
locuri 

distanțe 
și r>u 
la cen-

așezările

, în 
, în- 

sub- 
multe 

cu

zeni cele mai înalte pro
ducții lunare — 12 377 de 
tone în ianuarie și cel mai 
ridicat nivel al productivi
tății muncii — 13,1 tone / 
post, în luna februarie.

Aceste aprecieri exprimă 
prin puterea de argument 
a cifrelor direcțiile princi
pale de acțiune prin care 
trebuie să se dezvolte la 
această dată producția de 
cărbune la I.M. Livezeni. 
Realitatea lucrurilor la 
T.M. Livezeni evidențiază 
însă că, în pofida acestor 
reușite parțiale, ansam
blul activității colectivu
lui dc aici nu se ridică la 
cota exigențelor impuse 
tuturor colectivelor minie
re ale Văii Jiului pentru 
creșterea producției de 
cărbune, pentru îndeplini
rea planului. Spunem a- 
ceasta avînd in vedere res
tanța apreciabilă pe 
colectivul de aici o 
gistrează, în primul 
mestru al anului, la
dueția fizică de cărbune, 
restanță determinată de 
numeroase cauze organi
zatorice, soldate inclusiv 
în valorificarea sub posi
bilități a bogatului poten
țial tchnico-productiv al 
minei. Limitînd aceste cau
ze la cele care acționează 
în cadrul marilor capaci
tăți ale minei dotate cu 
tehnici de vîrf, trebuie să 
ne referim preponderent 
la două : slaba plasare și 
calitatea pregătirii forței

precum și defec- 
electromecanice 
au condus la 
în funcționarea 

la rezultate sub. 
in realizarea 

fizice. Pentru 
pro- 

abataje

și reparații 
fost defici- 

măr- 
în

stau
care

din 
în-

care 
înrc- 

tri- 
-p ro

de muncă în abatajele me
canizate, 
țiunile 
dese, care 
întreruperi 
utilajelor, 
posibilități 
producției
că, deși proporțiile 
ducției extrase în 
dotate cu complexe meca. 
nizate sînt așa cum le-am 
prezentat, aceste realizări 
nu reprezintă decit jumă
tate din cantitățile prevă
zute prin plan. Efectul po
zitiv al nivelelor de vîrf 
la care ne-am referit a 
fost in totalitate contraca
rat prin producțiile lunare 
mici 
duse 
taje 
piu, 
de tip SMA-2, 
condusă de
s-au extras abia 3704 tone 
în februarie și 5190 în 
martie, cu productivități 
ale muncii de 4,1 și, res
pectiv, 6,3 tone pe post. La 
complexul nr. 3, brigada 
condusă de Valentin Pa
duraru, realizările au fost 
și mai slabe, doar 
ne pe post în 
bruarie 
în luna 
lege că 
ciplina
Iul brigăzilor respective nu 
sînt corespunzătoare exi
gențelor impuse de activi
tatea într-un abataj mo
dern, dar și că activitatea

și productivitățile re- 
obținute în alte âba- 
ale minei. De exem- 

la complexul nr. 2, 
brigada

Ionel Ciontu,

3,2 to- 
luna Ie

și 4,3 tone pe post 
încheiată. Se înțe- 
omogenitatca, dis- 

și chiar potenția-

de întreținere 
a utilajelor a 
tară. Că e așa, 
turle zilele în 
abatajele respective nu s-a
putut lucra efectiv 
cauza defecțiunilor și 
treruperilor în funcționa
rea utilajelor sau a surpă
rilor : 6 zile la complexul 
nr. 2 si 7 zile la comple
xul nr. 3. în luna martie. 
Pentru complexul nr. 4, 
brigada Adam Ciornei, 
numărul acestor zile a fost 
de 16.

Fără îndoială, creșterea 
producției de cărbune ex
tras in abataje cu com
plexe mecanizate constitu. 
ie cea mai importantă re
zervă de sporire a reali
zărilor la producția fizică 
de cărbune, O 
se desprinde, ;
imperativ de prim ordin ! 
bogata zestre de utilaje a 
minei Livezeni trebuie pu
să să producă. în două 
luni, valoarea amortis
mentelor percepute pentru 
utilaje a depășit cu 60 de 
lei valoarea 
flecare tonă 
extrasă, 
reprezintă 
constantă — se / cere deci 
producție fizică pentru a- 
coperirca costurilor respec- 
■tive. Colectivul minei Live
zeni, conducerea sa au ac. 
ționat și acționează în a- 
cest scop, dar rezultatele 
sînt vizibile deocamdată, 
doar într-un abataj — do
uă. De ce nu la toate ?1

> concluzie 
așadar, ca

planificată pe 
de cărbune 

Amortismentul 
o cheltuială

„înstrăinarea 
și cabalinelor, 

persoanele fizice 
i cu 
birourile 

executive 
populare, 

biletelor de ade-

David MANIU, 
vicepreședinte al 

Judecătoriei Petroșani

1 @ SPECTACOL. Tea-
I truJ muncitoresc „Ana 
I Colda", secția maghiară 
Ia clubului sindicatelor 

din Lupeni prezintă as- 
Ităzi, ora 19, la clubul sin. 

dieatelor din Vulcan un 
frumos și bogat specta- 

■ col de varietăți. Același I spectacol va fi prezentat I joi, la ora 19, la Lupeni I în sala palatului, iar du

minică 'a ora 19 la Casa 
de cultură din Petroșani. 
(C. LUCIU)
• GOSPODĂREASCĂ. 

Primăvara s-a instalat și 
în municipiul nostru. Gos
podarii întreprind o se
rie de acțiuni specifice a- 
cestui anotimp. A rămas 
însă în urmă acțiunea 
de plombare, de reparare 
a DN 66 și a DN 66 A. 
Timpul 
măsuri 
parare 
pale de 
gă Petroșaniul de 
lalte localități ale munî-

permite să se ia 
urgente de re- 
a arterei princi- 
circulație ce lea- 

cele-

cipiului. Aceasta în vede
rea unui trafic fluent, al 
evitării accidentelor 
circulație. (C.B.)
• CINE PLĂTEȘTE ? 

La începutul acestei săp- 
tămîni, în zilele de luni 
și marți dimineața, în 
localitățile Coroești și Is- 
croni, la ora 7,50 dimi
neața, în plină zi, ilumi
natul stradal rămine a- 
prins. Cine plătește ri. 
sipa în orele de vîrf de 
sarcină 7 (M.P.)
• JOCURI DISTRAC

TIVE. In piața orașului 
Petroșani este amenajat

de

un complex de jocuri dis
tractive pentru copii și 
tineret. Complexul cu
prinde o rachetă în inte
riorul căreia sînt rulate 
filme cil imagini mirifice 
din cosmos, un joc de 
curse de cai, carusele 
pentru cei mici. Program 
zilnic, 10—21. (M.B.)

I
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Rubrică realizată de
Cornel B CRESCU

(Urmare din pag. 1)

ANCHE1rA r•IOAS1rRÂ

bine și gheme dc fir 
PNA. Cum a procedat, 
dacă a avut complici, ră. 
mine să stabilească or
ganele legii.

Ana Enuță are 61 de 
ani, continuă să fie în. 
cadrată ca șefă a unită
ții nr. 62 Tricotaje din 
cadrul Cooperativei meș
teșugărești „Unirea". Vi
zita lucrătorilor de mili
ție a surprins-o, nu cre
dea săftfi văzut cineva 
cînd \xorel Doru Călina 
i-a dus, pentru a doua 
oară, 40 de bobine in 
unitate. Doar era seară... 
— Cu vreo doi ani în 

urmă Călina a făcut co
menzi la noi, a venit cu 
materialul lui, cică are 
mașină și aduce material 
de la Săvinești. în 2 sau 
3 decembrie am luat de 
la dînsul 6 sau 7 bobine, 
i.am dat 2800 sau 3800 lei, 
nu-mi aduc aminte bine.

Declarațiile „nu bat". 
Prima oară, recunoaște 
„furnizorul" a primit 1500— 
1700 lei, a doua oară a 
acceptat o „arvună" de 
2000 Iei, cert este că ma
terialul furat de la între
prinderea de tricotaje era

folosit in secția de tricota
je nr 62 a cooperativei, 
dar valoarea produselor 
realizate nu era contabili
zată decît in buzunarul 
șefei. Kilogramul de fir 
PNA costă oficial 316 lei, 
dar, galanton, Călina per
cepea pe o bobină doar 
300, deși bobina cîntărea 
mult mai mult. Ana Enuță 
susține că astfel asigura 
de lucru celor zece înca
drate ale secției. Dar „res
tul", adică diferența de 
valoare, cine o încasa? A. 
facere grasă, nu glumă... în 
acest fel, întreprinderea de 
tricotaje a fost frustrată de 
18—20 000 lei. Ca șefă de 
unitate, Ana Enuță știa 
că materialul de tricotat 
nu poate fi contractat de
cît de la furnizorii dc 
stat, doar firele PNA nu 
cresc pe oile lui Călina, 
și dacă, prin absurd s-ar 
fi întîmpiat așa, de con
tractarea lor de la parti
culari se ocupă o între
prindere specializată.

— Nu mi-am dat scama 
că încalc legea, mărturi
sește candid șefa de uni
tate, deși are o activitate 
îndelungată ca lucrătoa
re la ADAS, iar la coope
rativa „Unirea" este încă-

Nimănui nu-i este permis să dijmuiască 
averea obștească

drată din 1966. Să nu fi 
cunoscut legile ? Ce are 
de spus conducerea coope
rativei „Unirea" ?

— Nu .știu cum am jude
cat atunci, încearcă o scu
ză și Călina. Mi-am dat 
seama că am greșit, dar 
acum e tîrziu.

în cazul de față a invo
ca regretele tardive sau 
necunoașterea legii nu 
înseamnă a beneficia de 
circumstanțe atenuante. 
Cînd este vorba dc averea 
obștească, nimănui nu-i 
este permis s-o dijmuias- 
că sau să o folosească în 
scopuri personale. Ana E. 
nuță trebuia să anunțe 
miliția încă de cînd a 
intrat în posesța celor 6 
sau 7 bobine PNA, să nu 
mai vorbim că 40 de bobi
ne nu sînt 40 de papiote, 
oricum, „furnizorul" nu 
le avea din „resurse pro
prii".

— A venit seara cu bo
binele. Nu era singur, ci 
eu o femeie și un bărbat. 
I-am zis să aștepte pînă 
miine, să mă duc la co
operativă, să întreb dacă 
pot să le primesc.

A încheiat Ana Enuță

acte de intrare a mate
rialului în secție ? Nu. Mo
tivele sînt ușor de ghicit. 
Viorel Doru a își
confecționas. ipos
taze carneleim.i e — ziua 
de om serios, conștiin
cios la datorie, soț și pă
rinte ideal, dar, noaptea 
„opera" la adăpostul • în
tunericului, tranzacțiile 
se dovedeau prospere tot 
la vreme de noapte. Ni
mic șl nimeni nu poate o- 
pri să iasă la iveală, mai

devreme sau mai tîrziu, a- 
devărul. Lucrătorii de mi
liție au dovedit că sînt 
mereu la datorie, dar în 
acest sens, fiecare om a] 
muncii este obligat să ve
gheze, să asigure integri
tatea avutului obștesc. Din 
păcate, mai sînt unii care 
se fac „foc și pară", cînd 
li se fură din avutul per
sonal o papiotă, dar nu 
iau în scamă pe cei care 
se înfruptă din averea sta. 
tului. Și, bine se știe, cel

care atentează la bunul 
obștesc afectează în fond 
baza materială a societății. 
Atunci cum s-a asigurat 
paza bunurilor întreprin
derii de tricotaje din Pe
troșani ?

Cît îi privește pe Vio
rel Doru Călina și Ana 
Enuță pentru gravele Iov 
abateri antisociale se voe 
afla în eurînd în fața com
pletului de judecată, carii 
va aplica legea dură, dai? 
dreaptă.
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BATA JELE MINEI LUPENIfi

în ritmui cerințelor impuse de

MARILE COMANDAMENTE
ALE DEZVOLTĂRII 
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Măsura vredniciei...
deMinerii Lupeniului, principalii producători 

cărbune cocsil’icabil, trăiesc din plin conștiința înal. 
teloi- responsabilități pe care le pune în față acest 
al treilea an al cincinalului. Dovada acestei trăiri 
este, bilanțul primului trimestru: • 16 209 tone de 
cărbune cocsificabil extras suplimentar • depășirea 
planului Ia producția extrasă din abatajele mecani
zate cu 10 000 tone, iar la producția realizată prin 
tăiere mecanizată cu 18 000 tone de cărbune • l'ață 
de o pondere de 53,5 și 67,5 Ia sută în anul 1982, 
producția extrasă cu susținere mecanizată, respectiv, 
cu tăiere mecanizată reprezintă pe trimestrul I a.c. 
54,5 și 72,2 la sută • Prin strădaniile pentru folo
sirea eu eficiență sporită a bogatei zestre tehnice 
moderne, în luna martie, productivitatea muncii în 
abatajele minei a fost de 9,9 tone/post, fiind supe
rioară prevederilor cu 1,9 tone/post pe întreprindere. 
Planul productivității muncii a fost realizat în pro
porție de 101,3 la sută

și a consecvenței
stabilite se materializează cu consec- 
prima decadă a lunii aprilie, in abata.

Măs urile 
vență : • In 
jele minei s-a lucrat cu o productivitate superioară 
prevederilor cu 1,224 tone/post. 0 I’e luna aprilie, 
angajamentul minei prevede o depășire substanțială 
a planului — eu 5000 tone de cărbune 0 I’a.șii spre 
noile performanțe, spre viitoarele succese in sporirea 
producției au o 
a ulilajeloi din 
zate din abataje, 
tru deschiderea
ilor monorai pentru transportul materialelor 0 O pre
ocupare convergentă cu promovarea tehnicii noi : 
Planul de școlarizare prevede calificarea pînă la sfîr- 
șitul anului a 462 tineri, cuprinderea în cursurile de 
specializare a 1025 dc muncitori și cadre tehnice, per
fecționarea prin instruire Ia locul de muncă și cursuri 
a peste 3000 de cadre.

bază sigură : folosirea la capacitate 
dotare, a celor 10 complexe mecani. 
a celor 10 combine de înaintări pen- 
noilor fronturi, extinderea instalați-
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Proba zilnica a responsabi itâții
în luna martie minerii 

din Lupeni au realizat o 
producție medie zilnică de 
7850 tone de cărbune, cu 
cote de virf ce au întrecut 
9000 tone, 
in abatajele dotate 
chipament 
susținere 
mă de 
tins productivități de virf: 
brigada lui Mihai Blaga 
— 21 tone/post, a lui Ma. 
tyus Laszlo aproape 20 
tone/post, cele ale lui Pa
vel Bujor Și Aurel Manda 
în jur de 15 tone/post, iar 
altele, ca cele conduse de 
Constantin Popa, loan Bu- 
duliceanu, Paul Grasu, Ma
rin Ion eseu, Sa mi on Rus, 
loan Hanganu, Victor But-

Tot în martie, 
ti
de

eu
modern 

și tăiere, o sea- 
formații au a-

nariu au realizat produc
tivități cu cite 1—3 tone 
superioare prevederilor. 
Performanțe au fost atin
se și de către minerii de 
la pregătiri. Doar două 
exemple : brigăzile condu
se de Constantin Preotea
sa și Nicolae Kalman, do, 

combine de înain. 
atins viteze de 
190 nil, respectiv 
Și, încă un fapt 
de semnificație : 

sectoarele, 
brigăzi 

și-au reali-

tate cu 
tare, au 
aproape 
120 ml. 
nelipsit 
în martie toate 
iar din cele 50 de 
ale minei, 47 
zat și depășit sarcinile.

„E o stare normală, de 
responsabilitate, de angaja
re în fața chemării secre
tarului nostru general de

a da cit mai mult cărbu
ne, ne spunea tovarășul 
loan Sav, secretarul comi
tetului de partid al minei. 
Zilnic oamenii minei se 
află în fața unui examen 
sever: 
ție. In 
faptele 
bele.
îți verifică și competența 
și responsabilitatea. Con
știința responsabilității, a 
ordinii și disciplinei, a de. 
venit o realitate 
amplă muncă 
ducativă. desfășurată 
organizațiile noastre 
partid în rîndiil formați
ilor, ai cadrelor tehnice, 
al întregului personal.

Abatajul 
al brigăzii 
maistrul 
nic Pavel Bujor (primul
din dreapta), un aba
taj al randamentelor 
înalte.

mecanizat 
conduse de 
electro meca-

planul de produc- 
fața acestei probe 
contează, nu vor- 

Realizarea planului Gîndirea

Răspunsul 
faptelor

mi- 
sec- 
nos.

de

Mihai BLAGA, 
ner șef de brigadă, 
torul III : In noul 
tru abataj, echipat 
noi cu complexul româ
nesc SMA-2, am atins 
in martie o productivi
tate de 21 tone/post, 
plusul brigăzii se ridi
că la peste 8000 tone 
de cărbune. Noul aba
taj dotat cu echipament 
modern ne asigură 
întreg anul un „1 
deschis" și sigur 
realizări constante și de 
virf, pe măsura

i pe 
front 
spre

expe- 
rienței și a ambiției bri
găzii.

Nicolae KALMAN, 
șef de brigadă, sectorul 
VI: Avem o sarcină de 
răspundere : deschide, 
rea noilor fronturi de 
lucru, a marilor abataje 
mecanizate. Avem însă 
și un ajutor de nădej
de — combina de înain
tare. Viteza atinsă în 
martie — 120 ml — ne 
satisface, dar ne și am
biționează la înaintări 
și mai rapide.

printr-o 
politico-e- 

de 
de

creatoare
o necesitate 

o realitate

Strategia
în fața sarcinilor sporite, 

colectivul acționează prin 
soluții pe măsură — ne 
asigura ing. Titus Costa- 
ehe, directorul minei — 
prin menținerea și des
chiderea de noi capacități 
dc producție capabile să 
asigure obținerea de pro
ductivități superioare. A- 
cestea se materializează în 
demontarea, repararea și 
remontarea unui complex 
SMA-2 în stratul 3/III A ; 
a unui complex SMA-1, 
stratul 3/IV (Lupeni 7) 
pregătirea introducerii 
nei asemenea susțineri 
în panoul „Lupeni 12“.

in 
și 
u- 
Și 
în

productivităților înalte
vederea pregătirii viitoa
relor capacități, se vor pu-

4 
in- 

pe stratul 3. Me- 
transportului de 
constituie de a-

ne în funcțiune încă 
combine de înaintări, 
deosebi 
canizarea 
materiale 
semenca obiectul unor pre
ocupări stăruitoare. în a- 
prilie și mai. se vor pune 
în funcțiune instalații noi 
de transport. Creșteri de 
producție sînt preconiza
te și la cariera minei, ce
ea ce reclamă însă un 
ajutor mai substanțial, cu 
mașini și utilaj greu, din 
partea autobazei C.M.V.J.

Sc insistă cu consecven-

ță •pentru 
asistenței 
vizionării, 
narea operativă 
problemelor locurilor 

a

îmbunătățirea 
tehnice, a apro- 
pentru soluțio- 

a tuturor 
de 

crea con- 
brigăzile 
sarcinile, 

stimularea 
rezultatelor

muncă pentru 
diții ca toate 
să-și realizeze 
concomitent cu 
mai bună a
deosebite, atît în sectoare
le de producție, cit și în 
cele de deservire, cu ridi
carea ștachetei 
pe linia întăririi 
și disciplinei, a 
din plin a fondului 
timp de către întregul per
sonal.

exigenței 
ordinii 

utilizării 
de

Pentru starea de securitate a minei, ample

nestîn. 
de 

cele

fost 
re- 

îm- 
de

Condiție hotăritoare pen, 
tru desfășurarea 
gherită a procesului 
extracție la cotele 
mai înalte, starea de secu
ritate a minei, a tuturor 
locurilor de muncă se a- 
flă în permanență în cen
trul preocupărilor colecti
vului nostru, mai ales a 
cadrelor tehnice de spe
cialitate. Ca dovadă, pe
rioada care a trecut de la 
începutul anului a 
deosebit ele bogată în 
alizări și în domeniul 
bunătățirii condițiilor
securitate, in ridicarea gra. 
dului de responsabilitate a 
personalului față de res
pectarea cu strictețe a ac
telor normative 
starea de ordine, 
ciplină și de securitate în 
mină.

în primul trimestru, prin 
extinderea instalațiilor 
transport cu monorai 
xcmplu în sectoarele 
III), executarea unui 
lum mare dc lucrări 
întreținere și 
tionare a căilor de acces

privind 
de dis-

de 
fe

ll și 
vo-
de 

desconges-

acțiuni de
s-a contribuit nemijlocit la 
îmbunătățirea condițiilor 
de muncă, de transport 
și de aera). Concomitent, 
am acordat o atenție deo
sebită instruirii persona
lului. De la începutul a. 
nul ui au fost instruiți 362 
nou încadrați, iar pe baza 
unui program-tematic, în 
cadrul cabinetului do pro
tecție a 
reinstruit 
muncitor 
cadru 
responsabil cu 
le dc aerai și 
muncii prezintă lunar 
stația de radio-amplificare 
un articol pe teme 
N.D.P.M.—A.P. Tot 
nia propagandei de 
ție a muncii, am 
din plin gazeta de 
pentru combaterea 
iilor de la normele 
lite. Tot in această pe
rioadă, am fost dotați .de 
către C.C.S.M. cu materia, 
le de propagandă (afișe, 
broșuri, panouri etc ), iar

muncii, a fost 
întregul personal 
al minei. Fiecare 
tehnîco-ingineresc 

probleme- 
protecția 

la

de 
pe li- 

protec- 
folosit 
perete 
abatc- 
stabi-

prevenire 
de la întreprinderea ci
nematografică județeană, 
am primit C filme docu
mentare dc protecție 
muncii pe 
prezenta minerilor în 
acestui trimestru.

Ample acțiuni de 
nice se desfășoară in toa
te sectoarele minei. S-a 
realizat un mare volum de 
lucrări de înnămolire și 
rambleiere a spațiului ex
ploatat, domeniu în care 
sarcinile trimestrului T au 
fost depășite cu 8 la sută. 
Totodată, a devenit o re
gulă ca toate accidentele 
dc la mină și de la cele
lalte unități din bazin să 
fie prelucrate pe sectoare 
și schimburi, odată 
măsurile de prevenire dis. 
puse de organele dc 
cotare.

Tot pentru prevenirea 
accidentelor, odată cu des
fășurarea cu rigurozitate 
a controalelor de fond, în 
vederea sporirii exigenței

care le
1 a 

vom 
cursul

prcve-

cu

cer-

respectarca 
la 

vino- 
aba- 

prin- 
lu- 

a 
IV 
a-

tragerea 
a celor 
anumite

față de 
N.D.P.M. și 
răspundere 
vați pentru 
teri, avem în vedere,
tre altele, extinderea 
crărilor de degazare 
stratului 3 (blocurile II, 
și V), echiparea a 
bataje frontale cu 
nerc mecanizată, 
nizarea instruirii 
naiului și dezbaterea 
operativitate a 
abateri, a cauzelor și con. 
secințelor unor accidente. 
Urmărim adică, prin toate 
mijloacele, dezvoltarea u- 
nui climat de înaltă 
ponsabilitate față de 
pecia rea N.D.P.M.,
de asigurarea unor condi
ții de securitate optime în 
subteran.

noi
susți- 

moder- 
perso. 

cu 
diferitelor

res- 
rcs- 
față

Ing. loan l’KAȚA, 
șef birou protecția muncii

c

Tot ce se întimplă, 
lot ce se înfăptuiește 
azi ia mina Lupeni pe 
linia modernizării, a 
fruct it Scării bogatei zes
tre tehnice pe care mi
nerii o au la dispoziție 
in uzinele lor subterane 
este de neconceput fără 
aportul gtndirii cute
zătoare, fără prețioasa 
contribuție a inteligen
ței oamenilor.

— Avem o zestre teh
nică bogată în toate 
marile abataje, ne spu
ne ing. Tiberiu Suciu, 
directorul electromeca
nic. Dar folosirea ei in
tensivă, la randamente 
superioare, necesită și 
modernizarea operați
ilor auxiliare, a trans
portului și manipulării 
utilajelor, a subansam- 
blelor, ceea ce înseam
nă economie de timp, 
de efort, de personal — 
deci tot productivitate 
superioară. Directorul 
tehnic ne-a vorbit de 
exemple concludente — 
de realizări și oameni 
prin efortul inteligenței 
cărora modernizarea o- 
perațiilor auxiliare, mi
ca mecanizare, auio- 
dotarca, extinderea ins
talațiilor de transport 
monorai, reducerea tim
pilor de reparare a uti
lajelor din abataje cu
nosc progrese însemna
te. Dintre autorii aces
tor realizări am reținut 
mai ales numele șefilor 
de echipă ca Vasile Bor
za», Anton Duban. Dă- 
nilă Male, Pavel Pobi- 
jan, Ludovic Kovacs, 
Gheorghe Hălăucă — 
doar cîteva exemple 
din rîndul numeroși
lor meseriași de elită 
care prin dispozitivele, 
uneltele, adaptările și 
perfecționările aduse u- 
tilajelor ridică la cote 
mereu superioare rod
nicia abatajelor.
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Pagină realizată de Ioan DUBEK 
Foto : Ștefan NEMECSEK



dezarmăriifavoarea păcii și
mei enE

Schimb de mesaje între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și secretarul 

general al C.C. al P.S.U.G.
BERLIN 12 (Agerpres). 

La 12 aprilie, tov. Dumi
tru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., con
ducătorul delegației P.C.R. 
la lucrările Conferinței ști. 
ințifice internaționale „Karl 
Marx și contemporaneita. 
tea — lupta pentru pace șî 
progres social'1, s-a întîlnit 
cu tovarășul 
membru al 
tic. secretar 
P.S.U.G.

Cu acest 
sul H. Dohlus a rugat să 
se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușcscu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin-

Horst Dohlus, 
Biroului Poli- 
al C.C. al

prilej, tovară-

tele Republicii Socialiste 
România, cele mai calde 
salutări din partea tovară
șului Erich Honecker, se
cretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D. 
Germane, împreună cu u. 
rarea de succes în activi
tatea desfășurată în frun
tea partidului și

Mulțumind, 
Dumitru Popescu 
să se transmită 
lui Erich Honecker, 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, un cald salut 
șî cele mai bune urări de 
succes în întreaga sa ac
tivitate.

statului, 
tovarășul 
a rugat 
tovarășu- 

din

Acțiuni în
STOCKHOLM 12 (Ager

pres)? Reprezentanta Sue
diei în Comitetul de de
zarmare de la Geneva, 
May-Britt -Teorin, s-a pro
nunțat, într-un discurs ros
tit în localitatea Sollefteo, 
pentru crearea unei zone 
denuclearizate în nordul 
Europei. Ea a arătat că 
toate forțele politice și în. 
treaga opinie publică sue. 
deză trebuie să acționeze 
pentru atingerea acestui 
obiectiv. ★

LUXEMBURG 12 (Ager- 
preș). într-o declarație pu
blicată de presa luxembur- 
gheză, Comitetul pentru 
apărarea păcii din aceas
tă țară a condamnat pla
nul guvernamental vizînd 
crearea pe teritoriul Lu
xemburgului a unei noi 
baze militare a NATO. în 
declarație se cere guver-

nulul să renunțe la acest 
proiect respingîndu-se ca 
inconsistente și periculoa
se „argumentele" unor 
membri ai cabinetului lu
xemburghez potrivit căro
ra construirea bazei NATO 
ar contribui la crearea de 
noi locuri de muncă.

+
OSLO 12 (Agerpres). Re

prezentanții organizațiilor 
obștești militante pentru 
pace din țările nordice și 
S.UA. au încheiat, la Os
lo. examinarea aspectelor 
organizatorice legate de 
desfășurarea „Marșului pă
cii — 1983“, care va avea 
loc în perioada 9—27 au
gust 
New 
ton.

în 
te de presă 
capitala norvegiană, orga
nizatorii marșului au făcut

a.c., pe ruta Oslo — 
York

cunoscut că această acțiu
ne se va desfășura sub 
lozincile i „Nu — armelor 
nucleare în întreaga lume!11, 
„Pentru zone denucleariza- 
te !“, „Nu — amplasării 
de noi arme nucleare în 
Europa !“ și „Să \ fie in
terzise producția, experi
mentarea și “Instalarea tu
turor tipurilor de arme nu
cleare l“.

Obiectivul marșului — 
au precizat organizatorii — îl 
constituie unirea 
lor militanților 
pace din Europa 
tală și din S.U.A.
pentru stăvilirea cursei în. 
armărilor, pentru 
re și asigurarea 
mat de liniște și 
întreaga lume.

eforturi- 
pentru 

occiden- 
în lupta

— Washing-

cadrul unei conferin- 
desfășurate în

dezarma, 
unui
pace

cll-
în

FILME

No-
U-
lo-

PETROȘANI — 7 
iembrie : Secvențe ; 
nirea : Incendii și 
curi pîrjolite.

LONEA ) Dorește-mi 
un timp nefavorabil.

ANINOASA i Iubeș
te, iubește dar nu-ți 
pierde capul.

VULCAN — Lticeafă. 
rul : Oricum tata mă 
va snopi.

LUPENI — Cultural : 
întîmplări pe muntele 
Tien Yun San.

URICANI i Logodni
ca mecanicului Gavrilov.

Modificările din pro
gram aparțin întreprin
derii cinematografice.

n
16,00
16,05

primire caldă din partea 
spectatorilor.

A-

Premiile „Oscar“ pe anul 1982

BULGARIA
deschis „Zilele dra

maturgiei românești11, în 
cadrul cărora teatre din 
Sofia, Plevna, Silistra, 
Burgas și Tîrgoviște pre
zintă spectacole cu piese 
din dramaturgia clasică și 
contemporană româneas
că. Deschiderea oficială a 
Zilelor dramaturgiei ro
mânești a avut loc la Tea
trul Dramatic din Sofia 
prin prezentarea specta
colului festiv cu piesa „Jo
cul vieții și al morții11 de 
Horia Lovinescu. Specta
colul s-a bucurat de o

IN POFIDA UNUI
CUT DECLIN AL EXPOR
TURILOR, provocat de 
recesiunea internațională, 
balanța comercială a Japo
niei a înregistrat în anul 
fiscal 1982, un surplus de 
9,335 miliarde dolari, a 
anunțat luni Ministerul 
nipon de Finanțe. Expor
turile pe 1982 s-au ridicat 
la valoarea de 136,641 mi
liarde dolari — cu 10,1 la 
sută mai puțin decît anul 
precedent — iar importu
rile au totalizat 127,305 
miliarde — nivel inferior 
cu 10,8 la sută celui înre
gistrat în 1981.

WASHINGTON 12 (A-
gerpres). La Los Angeles 
au fost decernate premiile 
„Oscar11, atribuite de Aca
demia de arte și științe 
cinematografice din locali
tate pe anul 1982, transmit 
agențiile AP și France 
Presse. Premiul „Oscar" 
pentru cel mai bun film 
a fost atribuit peliculei 
„Gandhi11, realizare a regi
zorului .. ...........................
rough 
care, la 
distins 
cea mai 
prețului 
mului, Ben Kingsley, 
fost decernat premiul pen.

Richard Attenbo- 
(Marea Britanie), 

rîndul său, a fost 
cu premiul pentru 
bună regie. Inter- 
principal al fii

i-a

tru cel mai bun actor, iar 
actriței Meryl Streep pre
miul pentru cea mai bună 
interpretare feminină în 
filmul „Alegerea Sofiei11. 
Premiile pentru cea mai 
bună interpretare a unui 
rol secundar masculin și 
feminin au fost atribuite 
actorilor Luis Gossett jr. 
și, respectiv, Jessica Lan
ge. Filmului „E. T.“ („Ex
traterestrul11) i-a fost a- 
cordat premiul pentru cele 
mai bune efecte speciale 
(imagine și sunet).

Filmul „Gandhi11, pentru 
realizarea căruia Richard 
Attenborough a depus e- 
forturi timp de 20 de ani

lui 
la 
de 
la 

fost 
pre-

nu. 
premiul 

cel mai

și care prezintă viața 
Mahatma Gandhi de 
sosirea sa în Africa 
Sud, în 1893, și pînă 
asasinare, în 1948, a 
distins în total cu opt 
mii „Oscar".

Filmul canadian „Dacă 
iubiți această planetă11, ca
re prezintă urmările medi. 
cale ale unui război 
clear, a primit 
„Oscar11 pentru
bun scurt metraj documen
tar.

în afară de .concurs, cu
noscutul actor Mickey Ro
oney, a primit un „Oscar11 
special pentru întreaga 
sa carieră cinematografică.

Telex.
Școala contempo
rană.
Viața culturală. 
Universul femei
lor.
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Actualitatea eco
nomică.
Melodii și 
preți de 
populară. 
Puternic 
dezvoltării 
mico-sociale. 
ani de la reorga
nizarea adminis- 
trativ-teritorială a 
țării. 
Film artistic.
bîrlogul 
Premieră 
Producție 
diourilor 
Germania. 

22,15 Telejurnal.

16,35
17,00

17,45 
20,00 
20,15

20,25

20,35

20,50
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întrecerea e din 
ce în ce mai

DIVIZIA C 9 Să nu zicem

inter- 
muzică

impuls
econo- 

. . 15

in 
lupilor, 

tară, 
stu- 
R.F.

pe 
a 
din

VREMEA

a

aprigă
Dintre cele patru repre

zentanți: în seria a 9-a a 
diviziei C de fotbal din 
.Valea Jiului, doar una
jucat pe teren propriu. 
E vorba de „Minerul" Pa
roșeni, meci a cărui croni
că a fost publicată în nu
mărul de ieri al ziarului 
nostru. în rest, meciuri in 
afara municipiului. „Mine, 
rul" Lupeni, lidera clasa
mentului, a jucat cu »U- 
nirea" Alba Iulia, pier- 
zind cu 0—I la a doua 
clasată, dar se menține pe 
prima poziție. în rest, „Mi- 
nerul-Știința11 Vulcan a 
încasat 3 „boabe11 la „Vic
toria11 Călan, iar „Minerul" 
Aninoasa, tot pe atîtea la 
„Metalul" Aiud. Deci în 
cele trei meciuri de afară 
echipele noastre au pri
mii 7 goluri fără să mar
ee ni i măcar unul. Dar 
cu cit trec etapele, între- 
c< f.i devine tot mai aspră 
a.lit pentru cucerirea cu- 
nimii dt- lauri ce asigură 
pronn varca in divizia B, 
cit si sub furcile retrogra- 
dării. Lecturînd etapa vi
itoare constatăm că bate 
ei-l,ip:’i<’ noastre joacă aca
să in Vale „Minerul" Lu

ci „Minerul-Știința" 
are șansa să-și 
■/< poziția de li- 
„Minerul" Aninoa- 
intregească zes

•ai ă de puncte pen
s' salva de retro-

P> 
V

a

REZULTATE : Minerul Paroșeni — In. 
fer Sibiu 3—0 ; Unirea Alba — Minerul 
Lupeni 1—0; Minerul Ghelari — Meca- 
canica Alba 1—0 ; Victoria Călan — Mi
nerul Știința Vulcan 3—0 ; Dacia Orăștie 
Explorări Deva 3—0 ; Metalul Aiud — Mi
nerul Aninoasa 3—0 ; Textila Cisnădie — 
Soda Ocna Mureș 4—1 ; C.F.R. Simeria — 
Șurianul Sebeș, amînat.

CLASAMENTUL

1. Min. Lupeni 19 11 3 5 34—12 25
2. Unirea Alba 19 11 3 5 31—18 25
3. Expl. Deva 19 8 7 4 27—19 23
4. Met. Aiud 19 9 4 6 28—15 22
5. Dacia Orăștie 19 9 3 7 41—21 21
6. Min. Ghelari 19 9 2 8 23—22 20
7. Șurianul Sebeș 18 8 3 7 37—27 19
8. Inter Sibiu 19 7 5 7 28—24 19
9. Mec. Alba 19 8 3 8 27—27 19

10. Min. Șt. Vulcan 19 8 3 8 20—24 19
11. Vict. Călan 19 8 2 9 18—31 18
12. Min. Paroșeni 19 5 7 7 26—30 17
13. Soda Ocna Mureș 19 7 2 10 25—37 16
14. Min. Aninoasa 19 5 4 10 16—32 14
15. C.F.R. Simeria 18 4 5 9 14—40 13
16. Text. Cisnădie 19 5 2 12 27—49 12

ETAPA VIITOARE :
—C.F.R. Simeria ; Mecanica Alba 
talul Aiud , Minerul Paroșeni — Minerul 
Ghelari ; Dacia Orăștie — Victoria 
Explorări Deva — Unirea Alba ; 
Ocna Mureș — Șprianul Sebeș ; 
Cisnădie — Inter Sibiu ; Minerul
— Minerul Șt. Vulcan.

Minerul Aninoasa 
Me-

Călan;
Soda

Textila
Lupeni

I i Azi. meci
După cu m se 

vede, rugby-ul se află 
la concurența cu fotbalul 
in ceea ce privește orga
nizarea unor meciuri de

pînă ce...
Din cele zece formații care al

cătuiesc seria Văii Jiului a cam
pionatului județean de fotbal 
doar opt sînt din municipiul 
nostru. Mai participă în seria 
respectivă „Avîntul11 Hațeg și 
„Măgura11 Pui. La unele meciuri 
a fost „ploaie11 de goluri, iar 
la altele „cam secetă11. Dar me
dia de cinci goluri de meci este 
îmbucurătoare. Partea leului la 
goluri și-au luat-o „Preparato
rul11 Lupeni și „Sănătatea11 Vul
can care cu cele 9 goluri mar
cate de gazde și cinci de oaspeți

SERIA VALEA JIULUI
REZULTATE : Prep. Petrila — 

' Pui 5—1 ; Auto
1—1;
9—5 ; 
2—0 ; 
1—0.

au depășit clar pe cele înscrise 
în celelalte 
serie lupta 
primului loc

patru meciuri. în 
pentru cucerirea 

______  __ și dreptul de a 
participa la meciurile de baraj 
este deschisă. Șanse mai mari se 
pare că au „Minerul11 Uricani și 
„Avîntul11 Hațeg dar cum balonul 
e... rotund, iar „Parîngul11 Lonea 
și „Preparatorul11 Petrila cu lo
turi bune și omogene au la rîn
dul lor un cuvînt de spus. Reve
lația seriei 
nara 
care, 
tenții

este fără îndoială tî- 
echipă „Sănătatea11 Vulcan 
deocamdată, nu emite pre
ia titlu.

1.
2.
3.
4.

Măgura 
Petroșani — Hidromin 

Prep. Lupeni — Sănătatea Vulcan 
Min. Uricani — C.F.R. Petroșani 

Avîntul Hațeg — Parîngul Lonea

CLASAMENTUL
9
8
6
6
6
4
3
1
1
1

Min. Uricani 
Avîntul Hațeg 
Parîngul Lonea 
Prep. Petrila

5. Sănătatea Vulcah
6. Măgura Pui
7. Prep. Lupeni
8. C.F.R. Petroșani
9. Auto Petroșani

10. Hidromin Petroșani

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

0 
0
2
2
0
1
1
2
2
1

1
2
2
2
4
5
6
7
7
8

18 
16 
14 
14 
12

9
7
4
4
3

ETAPA VIITOARE i Avîntul — Prep. 
Petrila ; Parîngul — Min. Uricani J C.F.R. 
— Prep. Lupeni; Sănătatea — Auto ; 
Hidromin — Măgura. Meciurile încep Ia 
orele 11 — seniori ; 9,30 — juniori.

de rugby la Eetroșam
campionat la mijloc de 
săptămină. Azi, 13 apri
lie a.c., de la ora 15, în- 
flăcărații suporteri ai e- 
chipei studențești din Va

te își vor susține favorî- 
ții în meciul de campio. 
nat cu „Universitatea" Ti. 
mișoara. (D.C.)

Stația meteorologică 
Petroșani comunică: ieri, 
temperatura maximă a 
aerului la Petroșani a 
fost de plus 23 grade, 
iar la Paring de plus 
16 grade. Minima a 
fost de plus 3 grade la 
Petroșani și plus 6 grade 
la Parîng.

Pentru 
de ore : 
instabilă 
bil. Vor 
tații cu caracter de 
versă, însoțite de descăr
cări electrice. Vînt mo
derat cu intensificări 
din sectorul sudic.

următoarele 24 
Vremea va fi 
cu cer varia- 
cădea precipi- 

a.

Mica publicitate
VlND casă. Informații 

Sorin Nicolae, strada Dea 
lului 10/2. (391)

VINDEM casă trei ca
mere, antreu, bucătărie și 
beci in Vulcan. Strada Pi
nului 47. Relații Andrași 
Maria, strada Cabanei 9, 
Vulcan. (393)

PIERDUT sigiliu nr. 
în declar nul. (397)

PIERDUT legitimație 
bliot'ecă periodice pe

ANUNȚURI

eli- 
mi- 
nu-

32.

bi- 
nu-

mele Neagoe George, 
brată de Institutul de 
ne Petroșani. O declar 
lă. (395)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Oprea 
Stelian, eliberată de I.R.E. 
Deva. O declar nulă. (392)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele 
Doru, eliberată de 
Bărbăteni. O declar 
(389)

Stoi 
l.M. 

nulă.

DE IAM1L1E

ADUCEM un pios omagiu dragului nostru soț, tată 
și bunic

UNTARU MARIN
de la decesul căruia se împlinesc azi 3 ani. Nu te 
vom uita. Soția, copiii și nepoții. (384)

FAMILIA Ilieș amintește, tuturor celor care au 
cunoscut-o, împlinirea a doi ani de la moartea celei 
care a fost

INV. AVRAMESCU MARIA (43 ani)
Nu te vom uita niciodată. (394)

REDACIA Si ADMINISTRAT A Pei-esoni e.i N 8âicescu - 2, telefoane 4 16 62 (secretariat), 416 63, 42464 (șeefii). TIPARUL r Tîpograflo Petroșani, str. N Bălcescu - 2

S.UA

