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IN ÎNTÎMHNAREA SĂRBĂTORII MUNCII<----------------
Utilai-a pentru 

subteranr Constructorii ele utilaje miniere din Petroșani au expediat minerilor din Lupeni, in vederea omologării, prima instalație de perforare tip IMP-2, rod al colaborării cadrelor didactice de la Institutul de mine, cu colectivele secției wașiii dc abataj și prototipuri a l.U.M.P. și întreprinderii sibiene „Independența".După trecerea teste-j lor de rigoare vor beneficia de avantajele J acestui nou și modern utilaj și brigăzile altor întreprinderi miniereI din Valea Jiului.Tot către colectivele miniere din Vale au fost expediate, ieri, trei mașini de curățat va- gonete, care vor funcționa la I.M. Aninoi- sa, I.M. Paroșeni și l.M. Vulcan. (I.V.)V____________

SECTORUL II I.M. URICANI
Creșteri zilnice la producția pentru cocsRezultatele din ultimele zile confirmă ho- tărîrea minerilor din U- ricani de a spori producția de cărbune coc- sificabil. Acțiunile teh- nico-organizatorice întreprinse, îndeosebi pentru valorificarea la parametri cît mai ridicați a utilajelor de imită complexitate și productivitate din zestrea sectorului II, s-au concretizat, în ziua de 11 apriSECTORUL I I.M, ANINOASA
Un nou abataj dotat cu complex mecanizatConcomitent cu extragerea ultimelor rezerve de cărbune din abatajul dotat cu complex mecanizat cu care au ajuns la limita câmpului de exploatare — realizînd, totuși, productivități cu aproape 1 to- nă/post superioare prevederilor in prima decadă a lunii — minerii din brigada condusă de Pavel De- diu, din sectorul I al I.M. Aninoasa, au început lucrările de montaj la introducerea unui complex de tip SMA-2 într-o nouă felie de exploatare. Pregătirea preabatajelor acestei viitoare capacități productive o asigură brigada condusă de Mihai Grijiuc, care depășește norma stabilită cu peste 10 la sută.

lie, prin realizarea unei producții zilnice pe sector de 1486 de tone, superioară cu peste 300 de tone față de mediile realizărilor din prima parte a lunii. La complexul nr. 1 de mare înălțime, brigada . condusă de maistrul Ilie Amorăriței a extras, într-o singură zi, o producție de 1200 de tone, cu un randament de aproape 20 de tone.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:ART. 1. — Unitățile agricole de stat și cooperatiste, membrii cooperativelor agricole de producție și ceilalți producători agricoli care contractează pentru fondul de stat produse agricole vegetale și animale beneficiază, în condițiile prevăzute de lege, de prețuri avantajoase, avansuri bănești și credite, semințe selecționate și material săditor. îngrășăminte și materiale de combatere a bolilor și dăunătorilor, asistență teh

nică de specialitate, produse sau materiale necesare obținerii producției contractate, precum și de alte avantaje și stimulente.ART. 2. — Unitățile agricole socialiste și ceilalți producători* agricoli sînt obligați să cultive integral și să iolo-
NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele 
Republicii Socialiste România(Continuare in pag. a 4-a)

La invitația tovarășului Nicalae Ceaușescu, 
preșelîntele Prezidiului Comitetului Central ai U.C.I., 

va efectua o vizită prietenească de lucru în RomâniaLa invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii So

Brigada condusă de Matiuș Laszlo. din sectorul 111 al I.M. Lupeni — o formație care a extras peste prevederi de la începutul anului 8 000 de tone de cărbune cocsificabil, cu productivități ale muncii medii de 19 tone/post.
CONSFĂTUIRE

Integrarea învățămintului superior minier 
cu cercetarea și producția

cialiste România, o delegație a Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, în frunte cu tovarășul Mitia Ribicici, președintele Pre
zidiului Comitetului Central al U.C.I, va efectua, in următoarele zile, o vizită prietenească de lucru în Republica Socialistă România.

Sprijinul „micii mecanizări" 
în valorificarea „marii mecanizări"Faptele confirmă a- precierea generală că mecanizarea complexă a operațiilor de bază în a- bataje este generalizată la această oră in toate zonele de exploatare ale minei Lupeni in care promovarea tehnologiilor purtătoare de progres tehnic se pretează. Practic, se află în funcțiune în abatajele de mare capacitate ale minei, permanent, între 8 și 10 complexe mecanizate de susținere și tăiere. La sectoarele IV, III și VI ale întreprinderii gradul de mecanizare a operațiilor principale în abataj este, practic, de sută la sută. Indici ridicați de mecanizare se înregistrează la sectoarele VII, II precum și la I — unde tăierea se realizează cu combine. Peste jumătate din producția de cărbune cocsifi- cabil a minei se extrage astfel în abataje dotate cu complexe mecanizate, iar tăierea mecanică ocupă o pondere de peste 65 la sută în totalul producției. Tăierea în lucrările de pregătiri se efectuează, de a- semenea, cu combine de înalt randament.In stadiul actual, ușurarea efortului fizic al mine

■ ■ na ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■aaaasa a a aaasaaaaa

C U l T U R Ă - A R T Ă

rilor, reducerea continuă a personalului auxiliar și creșterea pe această cale a productivității muncii fizice in ansamblul minei dispune de o mare rezervă prin extinderea micii mecanizări. In lumina hotărîrilor Conferinței Naționale, concretizate cu precizie pentru industria minieră prin măsurile complexe sta.
O deosebită rezervă 

de creștere a 
productivității munciibilite cu prilejul Consfătuirii de lucru de la C.C. ;al P.C.R., colectivul l.M.Lupeni acționează susținut în acest an pentru valorificarea deplină a acestei însemnate rezerve de creștere a producției și productivității. De pildă, in trimestrul I al acestui an zestrea tehnică a minei s-a îmbogățit cu cîteva instalații de monorai de mare randament. Obiectivul nr. 1 îl constituie montarea grabnică a acestor mecanisme pe traseele „cheie" ale producției, avînd în vedere că vom crea astfel posibilitatea transportării

!n oag. a ?-a 

ușoare și operative către fronturile de lucru a pie. seior și materialelor, îndeosebi a utilajelor și sub- ansamblelor grele de care depinde în măsură hotărî" tcare intervenția noastră rapidă pentru punerea la timp în funcțiune a noilor capacități și desfășurarea normală a procesului de producție. Cel dinții monorai se montează la orizontul 480, blocul II, pe galeria de cap a abatajului frontal din stratul 3, asigurincl legătura între puțul orb nr. 21 și abatajul respectiv, pe o distanță de 500—600 de metri. In continuare, aprovizionarea tehnico-mate-* rială a abatajelor mecanizate din sectorul IV, pe axele colectoare din sectoarele III și VI, panoul 15, ca și în abatajele din stratul 15, zona estică a minei, sectorul VII, va fi deservită în acest mod, cu operativitate și înaltă eficiență. Pe această cale, se creează posibilitatea di-Ing. Tiberiu SUCIU, director tehnic electromecanic, I.M. Lupeni(Continuare in pag. a 2-a)

La Institutl de mine din Petroșani a avut loc, ieri, consfătuirea cu tema „Integrarea învățămintului superior minier cu cercetarea și producția". Organizată de Ministerul Educației și învățămintului. Ministerul Minelor și Institutul de mine, consfătuirea s-a înscris în cadrul preocupărilor de transpunere in viață a indicațiilor și sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
Cadru ideal de stimulare 

a eficientei si calității muncii » » »Proiectul Programului de aplicare a hotărîrilor Conferinței Naționale a P.C.R. din 16—18 decembrie 1982 în domeniul retribuirii muncii și repartiției veniturilor oamenilor muncii a stîrnit un interes deosebit și în rîn- dul minerilor din Lonea, întrucît statuează clar modul de aplicare a principiului socialist al repartiției după cantitnea, calitatea și importanța socială a muncii, în funcție de contribuția adusă ladezvoltarea producției materiale și spirituale a întregii societăți și de rezultatele concrete obținute în muncă. In acest fel. 

secretarul general al partidului. în vederea îmbunătățirii și perfecționării sistemului de formare a specialiștilor pentru industria minieră, în pas cu cerințele actuale ale dezvoltării accelerate a industriei și economiei românești. La consfătuire au luat parte tovarășii Radu Bălan, prim- sccretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., Viorel Faur, prim- secretar al Comitetului mu

veniturile oamenilor muncii vor reflecta fidel cantitatea și calitatea muncii lor, stimulînd totodată noile împliniri ale economiei noastre socialiste.
în dezbatere publică: proiectul Programului de 
aplicare a hotărîrilor Conferinței Naționale a 
partidului in domeniul retribuirii și repartiției 

veniturilorVa crește implicit răspunderea colectivelor de muncă, în calitate de proprietari ai mijloacelor de producție, producători și beneficiari ai valorilor materiale și spirituale. In acest sens, contractul-an- g»jament individual reglementează raporturile dintre unitatea socialistă 

nicipal de partid, Romică Stanciu, adjunct al ministrului minelor, Vasile Că- tuncanu. director general în M.E.I. Au mai participat reprezentanți ai unităților miniere, productive și institutelor de cercetare din Baia Mare, Cluj- Napoca, Rovinari, Motru, Ploiești, Deva și din Valea Jiului.
(Continuare in pag. ■ 2-a)

ți personalul muncitor, stabilind drepturile și o- bligaț'ile fiecărui om al muncii.Perfecționarea sisteau- lui de retribuire prin generalizarea acordului global, stimua- rca realizării și depășirii producției rezolvă totodată, o problemă cn care mineritul Voii Jiului s-a confruntat în ultima perioadă de timp — stabilizarea.-forței de muncă. Am primit euIosif CLAMBA.șef de brigadă, sectorul IV, I.M. Lonea
(Continuare in Dag a 2-a)
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CERDAC MARIAN, Vulcan î 1) Contractul de muncă, de regulă, se încheie pe durată nedeterminată. El se poate încheia, însă, și pe durată determinată (art. 70 alin. 1 Codul Muncii și art. 7 din Legea Nr. 1 /1970); 2) Transferul persoanelor încadrate în muncă de la o u- nitate la alta are loc în următoarele situații : transferul în interesul serviciului — care se a- cordă la cererea unității unde se transferă persoana respectivă, de către conducerea unității de la care pleacă, cu a probarea organului ierarhic superior al acesteia (art. 11 alin, a din Legea Nr. 1 /1970) — și transferul la cerere — care se poate face numai cu acordul unității de la care se pleacă și al unității unde se transfe
Sprijinul

„micii mecanizări44(Armare din pagina 1)rijării către fronturile productive a efectivelor auxiliare, a echipelor de transport — formații de li pînă la 16 muncitori fiecare. Totodată, crește substanțial și timpul de lucru folosit efectiv la front al muncitorilor din brigăzi. Operația de transportare a materialelor și subansamblelor între locul de descărcare din vagonete și pînă la front se reducă astfel la ridicarea lor în cîrlig și conducerea la gura abatajului sau în frontul lucrării de pregătire.Tot atît de utilă este unica mecanizare și în cazul altor operații. De exemplu, se află în execuția atelierelor proprii dispozitive de scos turbine de transportoare, prototipul fiind experimentat la noi în mină, cu rezultate foarte bune. Prin intermediul acestui dispozitiv, în numai 10 minute, la fața locului, poate fi schimbată o turbină, operație care se executa prin scoaterea la suprafață, la atelier, a turbinei cu motor. Cunoscîndu-le valoarea practică, oamenii le cer deja. De aceea, la această oră, le fabricăm in serie. De asemenea, în propriile noastre ateliere, am realizat un dispozitiv de cuplat lanț de transportor, producția sa îr> serie presupune însă preluarea în execuție de către construcția de utilaje miniere.Se cuvine să exprim aici un punct de vedere : construcția de mașini și utilaje miniere, inclusiv cea din Valea Jiului, și, în special, I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani trebuie să fiemai receptivă la asimilarea acestor produse, înspecial a instalațiilor demonorai. Contractăm, deexemplu, monoraiuri din 

ră persoana, în condiții bine justificate, cum ar fi apropierea de familie, trecerea într-o muncă corespunzătoare pregătirii sale, ocuparea unui post prin Concurs (art 11 alin, b din Legea Nr. 1/1970).
iiuiiiiiii/iiiiniiHiiiiiuiiri

Cabinet juridic
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TIRNOVAN IOAN,Lupeni: Potrivit art. 62 alin. 2 din Codul muncii încadrarea în muncă a unei persoane într-o unitate socialistă de stat se face în raport cu nevoile unității, ținîndu-se seama de aptitudinile, pregătirea profesională și preferințele sale, precum și de îndeplinirea altor cerințe specifice 

alte țări, deși avem asemenea instalații realizate și în Vale, dar numai u- nicate și de performanțe inferioare. Or tocmai de aceste instalații existente, construcția de mașini ar trebui să se preocupe pentru perfecționarea, îmbunătățirea lor corespunzătoare observațiilor adresate de cei care le exploatează •— minerii.De un mare ajutor pentru industria minieră, în etapa actuală, ar fi fabricația macaralelor pneumatice, de la 3 la 6 tone, fără de care nu se poate vorbi de operativitate și ușurarea efortului fizic în cazul montării complexelor mecanizate, a combinelor și subansamblelor grele în subteran. Dispunem în dotare de astfelde mecanisme, dar de foarte puține. Deși folosim din 1975 macarale importate, construcția de mașini n-a asimilat încă un tip de macara, Iar din lipsa pieselor de schimb cele defecte nu se repa tă și rămîn neîntrebuințate.Rezultatele practice ale muncii colectivului I.M.Lupeni confirmă concentrarea interesului spre creșterea producției de cărbune prin mecanizarea și modernizarea producției. Intre lunile ianuarie și martie ale acestui an, Rroporția extracției din abatajele dotate cu complexe mecanizate a sporit — de la 52 la sută la aproape 60 la sută, fiind extrase în luna martiedin astfel de capacități peste 100 000 de tone, cu o productivitate medie de peste 13,5 tone/post. Contribuția micii mecanizări în valorificarea mecanizări este, menea, într-o creștere la I.M. înscriindu-se și perspectivă ca o
„marii" de ase- continuăLupeni, pentru importantă sursă de sporire a producției și productivității muncii. 

muncii pe care urmează să o presteze în condițiile legii.STERIE MARIN, Vulcan : Mamele, încadrate sau neîncadrate în muncă, care au născut mai mult de doi copii au dreptul la o indemnizație de naștere de 1300 lei, pentru fiecare copil— începînd ca al treilea— născut ult-.rior. In cazul copiilor gemeni fiecare copil născut se consideră o naștere. I a stabilirea dreptului de indemnizație de naștere se iau în calcul toate nașterile anterioare, chiar dacă copiii născuți înainte nu mai sînt în viață ori nu se mai află în întreținerea mamei (art. 11 alin. 2 din Codul munci și art. 9 și 10 alin. 1 din Decretul 197/1977).Constantin GRAURE, jurist
CONSFĂTUIREIntegrarea învățămîntului superior minier cu cercetarea și producția(Urmare din pag. 1)In cadrul unor ample dezbateri care au evidențiat importanța funcției formative a practicii și valoarea integrării învăță- mîntului superior minier cu cercetarea și producția, au luat cuvîntul prof, u- niv. dr. ing. Dumitru Fo- dor, rectorul Institutului de mine din Petroșani, conf. dr. ing. Cornel Hi- rian, conf. dr. ing. Alexandru Florea, conf. dr. Septimiu Krausz, ing. Iosif F o d o r, directorul I.C.I.T.P.M. din Cluj-Na- poca, ing. Dan Surulescu,

Cine trebuie să interpreteze datele 
analizelor de laborator ?— Cît ai timolul ?— Cum stai cu colesterolul 7Aceste întrebări se aud tot mai frecvent în discuțiile întîmplătoare ale concetățenilor noștri, fapt ce denotă un nivel de e- ducație sanitară in creștere. Tot mai mulți oameni se interesează de sănătatea lor, apelind, din vreme, la asistența medicală, prin aceasta realizîndu-se prevenirea unor îmbolnăviri.Dacă acest lucru constituie un fapt pozitiv, „interpretarea" de către fiecare a diferitelor valori de analize, poate avea e- fecte inverse, negative în sensul „punerii pe gîn- duri" a unor oameni. Es te bine de știut și de reținut că nu-i deloc bine ca oamenii să-și „interpreteze" singuri buletinele de laborator, ci să apeleze la medicii care i-au trimis pentru analize. Din aceleași motive nu recomandăm prezentarea la laborator, pentru analize, direct, ocolind calea consultării de către medic.

Cadru ideal de stimulare 
a eficienței și calității muncii(Urmare din pag. 1)multă satisfacție măsura de luare în considerare & sporului de vechime neîntreruptă la calculul dreptului de pensie, precum și sistemul de premiere lunară și trimestrială a celor care fac dovada vredniciei lor. Premiile pentru calitate, pentru economiile de materii prime, materiale combustibil, energie șl forța de muncă aduc un dublu beneficiu, de eficiență pentru întreprindere și de creștere a veniturilor oamenilor munciiIn acest fel, folosind a- 

director general al C.M.V.J., ing. Alexandru Miclea, directorul I.C.P.M.C. Petroșani, studentul Lazăr Ci- roe, ing. Kell Ottmar, directorul preparației din Brad, dr. ing. Alexandru Scroban, directorul filialei din Petroșani a C.C.S.I.T.U.M., ing. Nicolae Urdar, director adjunct al C.M. Baia Mare, prof. u- niv. dr. doc. ing. Ștefan Covaci, prof. dr. ing. Nicolae Brădeanu, conf. dr. ing. Emil Pop, prof. univ. dr. ing. Nicolae Lețu, A- ristide Budeanu, directorul C.P.P.M.M., ing. Emil Huidu, director al C.M.

Subliniem prin două e- xemple de ce nu se recomandă „interpretarea" de către cei în cauză a datelor de laborator. Colesterolul, de exemplu, are o scară de varlabilitate a limitei superioare normale foarte largă, de la 180 la 240 mg la sută, ce depinde de diferiți factori (vîrstă, 6ex), în uneie boli, ca ateros-
Sfatui mediculuicleroza, cardiovasculare, creșterea limitelor avind valoarea semnificativă, iai în altele — boala de ficat —, atît creșterea cît și scăderea acestora poate să însemne agravări sau particularități ale bolii. De asemenea, renumitul Timol, cunoscut și comentat de tot mai multă lume și ale cărui valori, chiar normale, crează panică la multe persoane. Toți „știu" că timolul crescut înseamnă boală de ficat (lucru nu întotdeau

vantajele mecanizării lucrărilor din subteran, în condiții superioare de muncă și viață, minerii de la Lonea, din Valea Jiului, alături de oamenii muncii din întreaga țară, au datoria de a pune în valoare întreaga lor capacitate de muncă, asi- gurînd astfel îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, precum și saicina trasată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceau-.escu — dobîndirea independenței energetice a patriei noastre.

Rovinari, conf. dr. Aurel Pop, prof. univ. dr. Gheor- ghe Pop, rectorul Institutului de învățămînt superior din Baia Mare. Parti- cipanții la dezbateri au fă- cut numeroase propuneri pentru perfecționarea conținutului și formelor în care se desfășoară practica studenților în producție, pentru obținerea unei calități noi și eficiențe formative sporite în acest important domeniu al pregătirii specialiștilor în minerit.In încheierea consfătuirii a luat cuvîntul tovarășul Radu Bălan.

na adevărat), dar ceea ce nu se știe este că, cu un timol crescut poți trăi pînă la 80 de ani, după cum cu un timol normal poți muri tot de o boală de ficat (lucru bine cunoscut la alcoolici). Am mai putea spori șirul exemplelor cu glicemia, valorile leucocitelor, hematiilor, e- xamenul de urină etc.Toate aceste argumente vin să recomande tuturor celor care-și fac analize, fie la recomandarea medicului, fie la dorința lor de a-și cunoaște starea de sănătate (dorință binevenită), să meargă cu bule- lint’’ cu rezultatele analizelor înapoi la medic pentru a i se explica corect, științific datele analizelor.Să apelăm deci cu încredere la d ițele de laborator pentru prevenirea și tratarea diferitelor boli, dar să avem grijă să nu ne autoîmbolnăvim \,de gîriduri".Dr. Petru TURUU, medic specialist in'eruo spitalul Petroșani

MIROS DE „COLONIALE"„Pot să beau seara un litru de 'vin și dimineața conduc foarte bine" se lăuda loan Gigoiu în fața agentului de circulație în di mineața zilei de 15 a- prilie (ora 7) cînd mirosea puternic a „co louiale" Dovadă că nu-și dădea seama Ja ce pericol se exp.mea atît el cît și pe muncitorii pe care îi transporta în autoduba 31 I-ID 6240, proprietate a autobazei C.M.V.J Agentul de circulație însă i-a înmînat o fio lă alcoolscopică care și-a schimbat culoarea în verde (De,... primăvara...). Verde s-a făcut și el de furie cînd i s-a reținut permisul de conducere în vederea suspendării și cînd a plătii 5GQ lei concrava- loirea amenzii.„TAXIMETRIȘTII"Mai mulți conducători auto profesioniști transformă mașinii-■ de tonaj mare ale întreprinderilor în taximetre, încărcîndu-le cabinele cu diverse cunoștințe peste numărul de locuri înscris încertificatul de înmatriculare. Poate că cei200 lei plătiți ca amendă contravenționalăpentru această faptă ii vor trezi la realitate pe Petre Paraschiv de la A.U.TL. Petroșani G că Asoltanei de I iC.C.C.F. București, șan. tier Petroșani.O CASA CARE A DEVENIT APROAPE O RUINAIn timp ce cobora o pantă pe strada 1 Mai din Petroșani, cu automacaraua 31 SB 2252 (proprietar Electroa- parataj Sibiu), Ion Vin- tilă a rămas fără nici un fel de frină intrind în imobilul de la nr 5 de pe această stradă, aducîndu-1 aproape în stare de ruină. Acei dentul nu s-a soldat cu victime umane în- trucît proprietarul i- mcbilului părăsise cu puțin timp înainte camera care i-a fost distrusă. Cine altul decît șoferul trebuia să se îngrijească la plecarea în cursă ca mașina să corespundă din punct de vedere tehnic ? Cine se hazardează... plătește și suportă rigorile legii.
★Duminică, 17 aprilie au drept de circulație autoturismele proprietate personală înmatriculate sub număr CU SOȚ.Rubrică realizată cu sprijinul Biroului circulație al Miliției municipiului Petroșani

gj SIMPOZION, mina Aninoasa se organizează astăzi (de la ora 12) un simpozion cu tema „Creația tehnico-ști ințifică — factor important al dezvoltării economiei naționale", manifestare integrată în actuala decadă a „Lunii cărții în întreprinderi ,i instituții". (T.S.)H ,CERUL — O TAINA DESCIFRATĂ". In

cadrul aceleiași deca ie a cărții tehnico-șiii: ieri, la căminul d miliști al I.M. Peu fost discutată cartea „Cerul - descifrată", de Teodorescu și Chiș. Acțiunea a fost organizată tie clubului sindicatelor din localitate, (G.B.)Ba DE SEZON. Activitatea bună la motelul „Gambrinus" (responsabili Tică Bărbuță și Nicu Cojoearu). Pe trimes trul I, sarcinile de plan la producția proprie au

nma
.a a-.merii — o taină Nicolae Gheorgiie

cu

biblioteca

fost depășite cu peste | 30 000 lei. Au fost cazați | peste 5 000 de turiș’i ca re ne-au vizitat Valea. I(MB)jgj INVITAȚIE DISCOTECA.seara la ora ca prezentată Tuțu la Casa din Petroșani tenilor săi o plăcută. Tinerii putea întîlni cu Silviu Ursulescu, borator al Radiotelevi- ziunii Române. (M.B.)Rubrică realizată de T. CAMPIANU

LADuminică 19 discote- de Germ de cultură oferă prie- surpriză se vor Florin cola-
I
I
I
I

@ Unitatea de înregistrări muzicale a cooperativei „Unirea" Petroșani a fost mutată din strada Cloșca, lîngă magazinul de încălțăminte „Banatul".© Unitatea de depanat televizoare a aceleiași cooperative, s-a mutat, de asemenea, din strada Cloșca, in localul in care a funcționat pînă de curînd magazinul de chimicale, vizavi de fostul restaurant „Minerul".© S-a deschis, de cîteva zile, chioșcul de alimentație publică de la I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani.© La Vulcan, inline, duminică, este deschisă pentru servirea publicului, în

tre orele 8—14 farmacia nr. 57, iar la Petroșani, între orele 8—20 farmacia nr. 14 din cartierul Carpați@ Atelierele de croitorie din strada Republicii (Piața Victoriei) și din cartierul Aeroport ale cooperativei „Uni rea" au primit stofe fine și extrafine și satisfac comenzile de costume pen tru bărbați și femei.© Vă facem cunoscut că stația A.C.R. Petroșani, mutată de curînd în partea de jos a cartierului Aeroport, execută lucrări de testare, întreținere și repa rații, precum și revizia tehnică anuală a autoturismelor. Pentru informații sunați la telefon 42345.
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Pe drumul de la intenții la realizări 
sînt destule obstacole. Cine ie înlătură ?Despre clubul sindicatelor din Petrila s-a format o oarecare părere îndoielnică în ceea ce privește activitatea care se desfășoară aici. Este adevărat, au existat și există „sincope" nedorite în activitatea clubului, dar nu trebuie să privim totul cu idee preconcepută că aici nu se muncește, că nu există preocupări șl strădanii pentru a asigura oamenilor muncii din o- ias acțiuni educative diverse, eficiente, atractive. Iată de ce ne-am propus să privim mai îndeaproape munca culturală de la Petrila, să încercăm să descoperim cauzele care conduc la neîmpliniri.Marți, 12 aprilie, ora 19. Nu se poate spune că ud e activitate în club. In urma indicațiilor, s-a amenajat un panou care cuprinde programul săp- tămînal de activitate, programul repetițiilor, al cercurilor tehnico-aplicati- ve, tematica cursurilor u- niversității populare. Ghi- dîndu-ne după aceste programe, la ora aceea in club toate acțiunile se'sfășurau conform pla-> licării.Repetiții la dans modern. 13—14 fetițe de la această formație iepet.au în sala de balet. Clara Lapșansclii o neobosită activistă culturală a clubului (deși tînără, are o „vechime" de 14 ani pe scenă) discută cu dansatoarele despre talent, -viteză scenică, grație. După repetiție, membrelor formației li se lua măsură pen

tru încălțăminte adecvată spectacolelor.Dansuri populare. Zece perechi repetă cu Dumitru Pîșu, electrician la sectorul V al I.M. Petrila De asemenea, de vreo 15 ani „copil al clubului" Familia dansatorilor are „familiile" ei : Maria și Marinică Stroe, Elena ș’ Pavel Codorean sînt doar cîteva nume, cărora li se adaugă în această forma ție consecventă Anuta
La clubul sindicatelor din Petrila

Pogar, Mariana Peptu, I- linca Pi vodă și alții. In curînd, formația de dansuri va beneficia de 12 perechi de costume populare noi.Tocmai terminase repetiția și formația de fanfară, care participă, cu bune rezultate, la fanfara reunită a minerilor Văii Jiului, calificată pentru faza republicană a Festivalului național „Cîntarea României". „Merge" bine cercul de croitorie, condus de Dorina Popa, cerc care cuprinde 24 de cursanți. Există un colectiv de pa sionați, de „inimoși" nelipsiți din club, Gheor- ghe Brustureanu, Nico- lae Terentică, Aurelian Cojocaru. In seara documentării, în mijlocul tinerilor de la discotecă l-am găsit și pe tovarășul Ion Carvațchi, prim-se- cretar al Comitetului o- rășenesc ’U.T.C.

Deci preocupări există. Intenții sînt. Ce împiedică atunci desfășurarea u- nei activități cu adevărat bune la Clubul din Petrila 7 Poate prejudecata că aici ceva nu e în regulă, că directorul clubului nu acționează, la nivelul cerințelor. Dar directorul este și el doar un om, iar clubul din Petrila are un Consiliu de conducere care ar îfiai trebui pus la treabă. Clubul din Pe
trila este clubul sindicatului. Cum se implică sindicatul pentru asigurarea unor condiții mai bune (vezi demersurile zadarnice pentru procurarea Mircea BUJORESCU

Moment din spectacolul „Minerii cîntă țara" oferit tinerilor din Vulcan de cenaclul „OFREU" și grupul instrumental al clubului „Armonic grup".

stațiilor de amplificare, a unei cortine corespunză toare, a huselor pentru scaune, a dotării cabinelor), dacă e să ne referim doai- la condiții. Dar la mobilizarea oamenilor pentru a participa la acțiunile clubului? De multe ori, pentru mobilizarea membrilor corului mineresc, a fost necesară intervenția instructorilor Comitetului județean de cultură.De aceea considerăm că trebuie făcută o analiză serioasă a colaborării fac- torilor culturali de la nivelul orașului Petrila, pentru că pe drumul de la intenții la realizări, în acest așezămînt sînt încă multe porțiuni „neasfaltate".

100 de ani de la publicarea poemului

„Luceafărul", de Mihai Eminescu

fost odată ca-n povești..."Metafora „Luceafărul poeziei românești" prin care-1 numim pe Mihai Eminescu, poetul nostru național, o asociem în primul rînd cu titlul celui mai reprezentativ poem al. său : „Luceafărul". Capodoperă a întregii creații poetice românești, „Luceafărul" a văzut pentru prima dată lumina tiparului acum un secol în „Almanahul Societății a- cademice social-literare „România jună" din Vie- na, dar a fost elaborat între anii 1873—1874 și 1882.Punctul de plecare în scrierea „Luceafărului" îl constituie basmul „Fata în grădina de aur", așa cum notează_ chiar Eminescu : „In descrierea unui voiaj în țările române, germanul K. povestește legenda „Luceafărului". Aceasta este povestea. Iar înțelesul a- legoric ce i-au dat este că, dacă geniul nu cunoaște nici moarte și numele lui scapă de simpla uitare, pe de altă parte, însă, pe pămînt, nu e capabil a ferici pe cineva, nici capabil de a fi fericit. Mi s-a părut că soarta Luceafărului din poveste seamănă mult cu soarta geniului pe pămînt și i-am dat acest înțeles alegoric". Deci „Luceafărul" este mai mult decît un poem de sorginte folclorică, acestui prim izvor adăugin- V. ——_____________  

du-i-se multe altele, printre care menționîn- du-se și experiența de viață a poetului, literatura șî mitologia universală și națională, filozofia, în special cea schopenhaueriană.Pe fundalul desfășurării unei fantastice povești, Eminescu brodează sensuri adinei des pre lume, viață și dragoste, imaginează tulburătoare tablouri cosmogonice și terestre, creează metafore cu o extraordinară forță de sugestie, epicul, liricul și dramaticul îmbinîndu-se în- tr-o deplină armonie. De fapt, „Luceafărul" este o chintesență a întregii creații eminesciene, așa cum spune Tudor Vianu „Aproape toate motivele, toate ideile fundamentale, toate categoriile lirice, toate mijloacele lui Eminescu se regăsesc în „Luceafărul" creațiunea lui cea mai înaltă".Variantele poemului evidențiază și o altă trăsătură specifică scrisului eminescian-: munca titanică depusă ^pentru a ajunge la forma definitivă încredințată tiparului.Prin semnificațiile ge nefal-umane, prin mesajul artistic și frumusețea conținutului „Luceafărul" va produce mereu ecouri- adinei în conștiința cititorilor, a poporului român.
Mircea MUNTEANU
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Creatori literari din Valea Jiului

Prezență remarcabilă in Festivalul național „Cîntarea României
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Odă ceior de pe JiuriUneori vin c-un fel de tristețe teribilă cu-n către inima Uneori înspre înspre și mi o sete Uneori răscolind cenușa imperiilor, rugindu-mă zeului carpatin de înțelegere și bună stare pe lume.Bat pendulele lumii o oră ciudată și eu vin cu-n fel de fericire străbună în glas, cîntînd împlinirile zilei, rugindu-mă zeului carpatin pentru pentru

cuvintefel de fericire nespusă-n voastră fierbinte ; visele ninse de vostru însetat voastre bătătorite de trudă iubirea de neamzăpezile patriei de iubire,vin cu sufl etul mîinile se parenestinsă-n avuțiile lumii -;vin cu-n fel de durere în glas

pace și sufletul
O

bună-nțelegere pe lume, vostru cald și etern.Pascal VLADIon
E TDin Spre Din Din Din DinȘi-iIn

anculmi nebănuitetinerețea fără bătrînețe, dragostea cu care ne-mpresoară I reazimul pornirii îndrăznețe, stihul cald; din lied de primăvară, florile de Arminden o-nfășoară, dauzborSpre nestematul Te-nalți, viabilă, Căci ai un cer, In florile de Mai, Și-un - crez

în an ne crește-o mîndră țară, :ulmi semețe,
nebănuita frumusețe ! de albatros cu veghea-n evantai de stele, ocrotitoare, și-un dedesubt de o-mbrățișare,înaripat crescînd în

zare,
schele,ele IDumitru NECIIIFOR, , miner

PARTIDULUIîmi ești atît de aproape și atîte'a speranțe mă prind în poeme, să nu cresc strîmb cuvînt, visare.
cînd Mă te-nalț veghezinici nici un otaîn în Flamura mă-nfășoară cu de îmi ca mă libertate și mă-nveți pentru pace în orice vreme să fiu în picioare. De-aceea mă -ncred în tot ce cuvînti și aștept gindnl tău pentru țară și neam cum aștept primăvara cocdfiire IConstantin CIMl’EANU,

dorul vremi viitoare, ești atît de aproape pămîntul și ochii, cutezi a rîvniin lume

Tarm de lumină
9Țărm de lumina căzut pe o pleoapă ferestre de vis porumbeii zboară spre albastru, zbor alb în cununa de liniști. ■Sîmburi de gînd duc in cioc, au ceva din tăcerea arzînd pe un rug de iubire, lumină,

penele lorcuvintelorȚărm de aici la izvoare cărbunele scîrțîi sub tălpi a soare.Raheîa B/1RCAN

uneori incoru tihniși u-Se vorbește despre o anume patibilitate între cismul acestui ev manismul ardent al cîntătorilor de patrie, ceasta dispută este deobște așezată sub semnul necesității. Odată a- junși aici, asistăm la înfruntarea a două p‘a- nuri distincte: practicis mul mărunt, cel car' se inițiază cu bățul de chibrit și mașina de tocat carne sau tărîmul mai vîrtos al performanței tehnice, pentru tabăra compactă a realizatorilor de bunuri materiale, ală turi de planurile care forță țional. Sub puterea forței de seducție a argumentelor, nu puțini sînt cei care neagă, împin- gînd sub imperiul disprețului poezia și celelalte valorj^ ale spiritului, afirmînd că sub ra portul necesității, creația este un moft iar rea lizatorii acesteia niște moftangii, dacă este să folosim ceva din r?cu- zita marelui Caragiaie.Creatorii de pe toate șantierele vieții spirituale sînt întii arhitecți și apoi constructori se, cele ce se tează cu putere rurile înalte ale tații. Aici trebuie așezată credința că toate semințiile ce n-au avut răbdarea de a-și culege

edifică liniile ale tonusului

A- in

celor de na

de vi- alimcn- din do uni mi

aspirațiile clădindu-le în doruri înalte au dispărut, lăsîndu-se asimilați de cei în creuzetele cărora au dospit contururile limpezi și cele pe cale de inițiere ale eposului național. Acestea sînt coordonatele pe care s-a înfiripat inițiativa ridicării creației și culturii la autoritatea de act politic de copleșitoare importanță, născindu-se
DORURI

o manifestare culturală de o nemaicunoscută amploare, „Festivalul na țional Cîntarea României", cel care-și propune să aducă pe podiumurile înalte ale culturii pe fiecare om al muncii. Așa a început să dru mețească cea mai amplă instituție de cultură din istoiăa spiritualității noastre, cea care va colecta într-un unic și indestructibil mănunchi toate talentele pămînta- lui numit România.A construi doruri în- seamănă a-ți alimenta vrerea din voia și dreptate a străbunilor, a te racorda la tradițiile și aspirațiile tău. De aceea ne prindem deseori pe drumurile publice a- devărate pelerinaje spre

locurile unde istoria aglutinat faptele de vrednicie sau marile durei i ale neamului. Ne întîl- nim cu istoria la Cos- tești, la Țebea și-n orice alt loc în care s-au înălțat urale pentru victorie șau bocete prelungi ale durerii. Pe cimpurile lor de luptă, transformate azi în altare ale speranțelor noastre, ne descoperim, rememorăm istoria, apoi gîndurile noas-' tr.e dense îi asigură că nădejdiile lor au traversat neștirbite veacurile, că le păstrăm în tainițele inimilor noastre, ju- rînd că vom face totul pentru ca drumul lor să continue. Acolo piepturile noastre sînt pregătite să dea fior la numai cîteva cuvinte admirabil puse în poem de Danii tru Popescu, „sîntem tot aici neclintiți". Acolo gîndurile noastre îi asi gură că vom fi aici cit veacurile. iCelor ce le va fi dat să se întîlneâșcă cu a- ceste cuvinte, le spunem cu nestrămutată convingere cate
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de libertate
poporului sur- legînd

nestrămutată‘ că resorturile den ce leagă omul cu pămîntul și predecesorii săi într-un singur gînd și vrere, nu pot fi realizate de tehnicismul a- cestui ev. Adică aici începe trudnicul efort al cîntătorilor de patrie,Vasiie ALUPI, subinginer constructor Vulcan
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DECRET
privind acordarea de avansuri bănești unităților agricole socialiste, membrilor cooperativelor agricole 
de producție și altor producători agricoli care contractează livrarea de produse agricole la fondul de stat

(Urmare din pag. 1)seaseă intensiv terenurile destinate producției agricole vegetale, să respecte întocmai regimul de producere, circulație și utilizare a semințelor și materialului săditor, să execute la timp și în bune condiții toate lucrările pre. văzute în tehnologiile de cultură și de creștere a animalelor, să recolteze producția obținută, să livreze produsele vegetale, animalele și produsele a- nimale, în cantitățile, la termenele și cu respectarea condițiilor de calitate prevăzute în contractele încheiate.ART 3. — Unitățile a gricole de stat sînt obligate să contracteze și să livreze la fondul de stat întreaga cantitate disponibilă, stabilită potrivit legii, de produse agricole vegetale și animale.Unitățile agricole cooperatiste sînt obligate să contracteze pentru a livra la fondul de stat produse a- gricole vegetale și animale cel puțin la nivelul stabilit prin planul de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare in profil teritoria.l.ART. 4 — Unitățile e- conomice care contractează preluarea produselor a- gricole la fondul de stat sînt obligate ca, la încheierea contractelor și pe parcursul executării lor, să verifice existența tuturor condițiilor de realizare a producției vegetale și a- nimale și să acorde asistență unităților agricole și celorlalți producători în aplicarea tehnologiilor de producție.ART. 5. — Unitățile e- conomice care contractează preluarea de produse a- gricole la fondul de stat pot acorda, în condițiile 

prezentului decret, nnltăți- lor agricole socialiste și celorlalți producători, a- vansuri bănești fără do- bîndă, pentru efectuarea cheltuielilor de producție, pînă la predarea produselor contractate.Avansurile bănești ce se acordă de unitățile care contractează preluarea de produse agricole Ia fondul de stat se pun la dispoziția unităților agricole socialiste și celorlalți producători agricoli prin unitățile băncii și sub controlul acestora.ART. 6. Avansurile bănești care se acordă unităților agricole socialiste și celorlalți producători a. gricoli se stabilesc de către unitățile economice care contractează preluarea de produse agricole ia fodul de stat, pe baza contractelor de livrare a produselor agricole la fondul de stat, pînă Ia 60 la sută din valoarea produselor contractate.In cazul in care starea de vegetație a culturilor, efectivele de animale și producția animală sînt de natură să asigure realizarea și depășirea Producției și a livrărilor contractate pentru fondul de stat, la cererea justificată a unităților agricole și a celorlalți producători a- gricoli, avansul poate fi majorat și peste 60 la sută.ART. 7. — Acordarea a- vansurîlor bănești se face, de regulă, în mod eșalonat, în funcție de specificul produselor contractate, pe principalele etape de efectuare a lucrărilor și de obținere a produselor, după verificarea executării lucrărilor și întreținerii animalelor, în condițiile aplicării tehnologilor aprobate și realizării producției.Avansurile se utilizează 

pentru plata lucrărilor mecanizate, aprovizionarea cu îngrășăminte, erbicide, carburanți, semințe și material săditor, medicamente și furaje, pentru retribuirea muncii în limitele prevăzute de lege, amortismente, constituirea fondurilor potrivit legii și a altor cheltuieli de producție aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli.ART. 8. — Unitățile e- conomice care contractează preluarea produselor a- gricole la fondul de stat pot acorda avansuri bănești unităților agricole socialiste și celorlalți producători agricoli, din fonduri proprii și din credite primite de Ia bancă.l’entru creditele primite, unitățile care contractează preluarea de produse agricole Ia fondul de stat plătesc băncilor dobînzi la nivelul celor care se percep unităților agricole socialiste, care se suportă pe costurile de producție sau din cheltuielile de circulație, ale acestora și se includ în prețul de producție, respectiv în prețul de livrare.Acordarea creditelor de -către bancă se face pe baza contractelor de livrare a produselor agricole Ia fondul de stat, cu condiția verificării, atit la u- nitatea care contractează preluarea produselor, cît și la unitățile agricole socialiste și la ceilalți producători agricoli, a existenței condițiilor materiale care să asigure realizarea producției și livrarea produselor la fondul de stat. Creditele se acordă de bancă în funcție de cheltuielile de producție ce se efectuează de unitățile a- gricole socialiste, în cadrul planului, potrivit tehnologiilor aprobate, ți- nînd seama de starea de

vegetație a densitatea realizarea producțieiIn cazul
culturilor, de plantelor, de efectivelor și a animaliere, cînd, din verificările efectuate la unitățile agricole socialiste ceilalți producători agricoli, banca constată că u- nitățile care contractează preluarea produselor a- gricole la fondul de stat au acordat avansuri bănești fără să se. asigure de existența bazei materiale și a celorlalte condiții necesare realizării producției contractate va diminua pînă la anulare volumul creditului stabilit, iar creditele nerestituite vortrece in categoria nerambursată la termen.ART !). — în completarea fondurilor proprii, unitățile economice care contractează preluarea produselor agricole Ia fondul de stat pot obține de la bancă credite în vederea acordării de avansuri unităților agricole socialiste, pină la definitivarea contractelor și graficelor anuale de livrare pentru acoperirea unor cheltuieli care privesc producția a- nului următor, in limita cheltuielilor planificate a- l’erente lucrărilor executate potrivit tehnologiilor stabilite.ART. 10. — în cazul cînd unitatea care contractează preluarea produselor a- gricole la fondul de stat constată că starea de vegetație a culturilor, densitatea plantelor și starea efectivelor de animale nu asigură obținerea producției contractate, poate reduce sau retrage avansurile acordate, pînă la nivelul garanțiilor existente.ART. 11 — Unitățile care contractează preluarea produselor agricole Ia fondul de stat recuperează avansurile acordate, prin reținerea acestora 

direct din sumele cuvenite pentru produsele livrate de către unitățile agricole socialiste și ceilalți producători agricoli și din despăgubirile primite de la Administrația Asigurărilor de Stat — ADAS — în cazul calamităților naturale, pe baza cesionării drepturilor de asigurare.ART. 12. — în cazul cînd contravaloarea produselor agricole livraje la fondul de stat nu «icoperă integral avansul acordat, iar unitățile agricole socialiste și ceilalți producători agricoli nu livrează alte produse agricole in echivalent. diferența se transformă in credit, pentru care unitățile ce contractează preluarea produselor a- gricole la fondul de stat vor percepe dobînda prevăzută de lege pentru creditele nerambursate la scadență.Creditele nerambursate și dobinzile neachitate se vor recupera înaintea altor obligații de plată, prin contractarea altor produse, din orice alte disponibilități bănești ale unităților, precum și pe alte căi prevăzute de lege.Contractele pentru livrarea de produse la fondul de stat constituie pentru unitățile care preiau produse agricole titluri executorii.ART. 13. — Unitățile a- gricole socialiste și ceilalți producători nu pot da a- vansurilor primite și producției contractate alte destinații deci) cele stabilite prin contract.In cazul nerespectării o- bligației prevăzute la a- lin. 1, unitățile care contractează preluarea produselor agricole la fondul de stat pot lua măsuri pentru restituirea înainte de sca

dență a avansurilor, inclusiv prin executarea silită potrivit legii, prin valorificarea produselor existente.ART. 14. — Banca pentru Agricultură și Industria Alimentară poate a- corda direct, în condițiile prevăzute de lege, credite de producție unităților a- gricole socialiste pentru constituirea unor stocuri de materiale, furaje și alte produse, animale tinere pentru creștere și îngrășa- re care se livrează la o perioadă mai mare de un an, precum și pentru unele necesități strict legate de producție, cu condiția folosirii judicioase a mijloacelor de producție și asigurarea rentabilității.ART. 15. — Pentru avansurile primite, unitățile a- gricol.e socialiste și ceilalți producători agricoli plătesc băncii un comision de 0,50 la. sută, iar pentru dispo- niblitățile din conturi banca plătește dobînda prevăzută de lege.ART. 16. —Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul Finanțelor, pe baza propunerilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Departamentului pentru Contractarea, Achiziționarea și Păstrarea Produselor A- gricole, vor supune spre aprobare modificările ce decurg din aplicarea prezentului decret în planul național unic de dezvoltare economico-socială, precum și în volumul și structura bugetului de stat.ART, 17. — Prevederile prezentului decret se aplică pentru toate contractele care prevăd livrarea produselor agricole la fondul de stat în anul 1983.Orice dispoziții legale contrare prevederilor prezentului decret se abrogă.
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4 vaner o ni c ă
• FOTBAL. Dînd fotbalului divizionar A ce-i al lui, ne permitem să începem avancronica noastră fără a ține cont de ordinea cronologică a zilelor în care se desfășoară întrecerile. Deci, marți, 19 aprilie a.c., toată suflarea din Valea Jiului care iubește fotbalul se va afla în tribunele noului stadion „Jiul" Petroșani, pentru a-și susține favoriții în dificila în- tîlnire cu „Sportul" studențesc.In divizia C, au loc duminică, meciurile dintre i „Minerul" Aninoasa — C.F.R. Simeria, „Minerul" Paroșeni — „Minerul" Ghețari și derbyul „Minerul" Lupeni — „Minerul-Știința" Vulcan.In campionatul județean, seria Valea Jiului, se în- tîlnesc: „Parîngul" Lonea — ' „Minerul"' Uricani, C.F.R. Petroșani — „Preparatorul" Lupeni, „Sănătatea" Vulcan — „Autobuzul" Petroșani, „Hidromin" Petroșani — „Măgura" Pui. Meciurile dintre C.F.R. Petroșani —- „Preparatorul" Lupeni și „Hidromin" Petroșani — „Măgura" Pui 

se desfășoară în cuplaj, pe terenul ceferiștilor. In deschiderea tuturor întîlniri- lor, juniorii,
• RUGBY. La ora 11, pe stadionul din Dealul Institutului se vor confrunta două dintre garniturile aflate în plutonul fruntaș al diviziei A de rugby, „Știința" Petroșani și multipla campioană națională „Steaua" București. Se anunță un meci de mare luptă în care studenții, susținuți cu ardoare de înflăcărată lor galerie de-alungul întregului meci, sînt puși pe fapte mari în disputa cu valoroșii lor parteneri de întrecere, lideri ai primei divizii.La Lupeni, are loc meciul de divizia. B dintre „Minerul" din localitate și „Transportul" Tg. Mureș.
$ HANDBAL. Pe terenul Clubului sportiv școlar din Petroșani, are loc duminică, ora 11, meciul de handbal dintre divizionarele B (tineret) „Utilajul- Știința" Petroșani și „Ni- tramonia" Făgăraș.

D. CRIȘAN

Azi, zi „fierbinte

RomâniaAstăzi, începînd de la ora 20,00, stadionul „23 August" din Capitală va găzdui întîlnirea internațională de fotbal dintre șehipe- le României și Italiei, contend pentru grupa a 5-a preliminară a campionatului european, al cărui turneu final este programat anul viitor, în Franța, înaintea acestei partide, în clasamentul seriei conduce reprezentativa României, cu 5 puncte, (din 3 meciuri), urmată de formațiile Cehoslovaciei, Italiei, Suediei — cu cîte 3 puncte, tot din 3 meciuri, și Cipru-
„Cupa Hidromin0 la handbalDevinc tot mai mult o tradiție ca Asociația sportivă „Hidromin" Petroșani să organizeze întreceri de handbal pentru echipe feminine întreceri dotate cu „Cupa Hidromin". In acest an au răspuns invitației e- chipele „Confecția" Reșița, „AFIROM" Rm. Vîlcea, „Record" Jimbolia și „Sănătatea" Deva. Pină . în prezent au fost obținute următoarele rezultate j „Confecția" — „Hidromin" 17—19 (8—10) „AFIROM"

în grupa a V-a a C.E. :

— Italialui — 2 puncte (din 4 partide).Meciul de astăzi este al 9-lea din palmaresul întîl- nirilor România — Italia, oaspeții avînd 6 victorii, celelalte două partide în- cheindu-se la egalitate. U- na dintre aceste „drawuri" s-a înregistrat în ultimul joc dintre cele două echipe : 0—0 la Florența, la 4 decembrie 1982, în preliminariile campionatului european, rezultat deosebit realizat de fotbaliștii români, în fața deținătorilor titlului mondial.
— „Record" 19—13 (8—6) „Hidromin" — „AFIROM" 17—11 (13—4), „Sănătatea"— „Confecția" 20—8 (13—5),„AFIROM" — „Sănătatea" 13—16 (7—8) „Record" — „Hidromin" 9—10 (4—6)„Sănătatea" — „Record" 26—14 (14—5) „Confecția"— „AFIROM" 15—23 (6—10) întrecerile continuă sîmbă. tă între orele 9,30 — 12 și16.30 — 18,45 și duminică de la orele 8,15 — 11 și12.30 — 14, pe terenul Școlii sportive Petroșani.

FILMEPETROȘANI — 7 Noiembrie : Secvențe ; Uni. rea : Vulcanul.LONEA : Și caii se împușcă, nu-i așa ?ANINOASA s Prea tineri pentru riduri.VULCAN — Luceafărul: Despărțirea, I-II.LUPENI — Cultural ;Sosea odată un călăreț.URICANI : Gozlan.
TV11,00 Telex. 11.05 E- cran de' vacanță. Desene animate: „Micuța Nell".11,30 Film serial : „Visuri destrămate". Episodul 7. 12,00 Oră de muzică. 12,45 Călătorie în Zimbabwe — documen

Mica publicitateGĂSIT porumbel cu însemnul „R S R 81/264560". Adresați strada Brazilor nr. 6, ap. 22 Uricani. (413)

tar. 13,00 La sfîrșit de săptămînă (I). 18,30 Săp- tămîna politică. 18,45 1001 de seri. 19,00 Telejurnal. 19,15 La sfîrșit de săptămînă (II). Teleenciclope- dia. 19,45 Serial : I.L. Ca- ragiale în viziunea lui Sică Alexandrescu „Lanțul slăbiciunilor" cu Radu Beligan, Marcel An- ghelescu. Coca Andrones. cu, Aimee Iacobescu. 20,00 Fotbal: România — Italia în preliminariile campionatului european. Transmisiune directă de la Stadionul „23 August" (Repriza I). 20,45 Ritm și melodie cu formație Va- lențiu Grigorescu. 21,00 Fotbal: România — Italia (Repriza II). 21,45 Film seria] : „Bulevadr’il Pau- lista". Episodul 4. 22,30 Telejurnal. Sport. 22,40 Voci de neuitat.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Dioane Gheorghe, eliberată de I.J.T.L. Petroșani. O declar nulă. (414)—i » c* a->m'n<mratiA • Petroșani, tb. N Bălcesru - Z telefoane <16 62 (secretariat), 41« 4? «24 64 (secții). BPARUl t TîoooroHo Petroșani, str. N Bâlceseu - 2


