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ÎN ÎNTÎMPINAREA SĂRBĂTORII MUNCII
f--------Argumentele 

mecanizării
Productivități sporite

încheierea vizitei în țara noastră 
a delegației Uniunii Comuniștilor 

din Iugoslavia, 
in frunte cu tovarășul Mitia Ribicici, 

președintele Prezidiului Comitetului Central al U.C.I.
încheierea convorbirilor oficiale

Marți, 19 aprilie, s-au 
încheiat, Ia C.C. al P.C.R., 
convorbirile oficiale între 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii S cialiste Româ
nia, și tovarășul Mitia 
Ribicici, președintele Pre
zidiului Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia.

în cadrul ultimei runde de 
convorbiri, cei doi condu
cători de partid au avut 
un cuprinzător schimb de 
păreri în probleme pri
vind amplificarea și apro
fundata, in continuare, a 
bunelor relații româno- 
iugi s. t ve.

Toeaiășii N i e o a e 
Ceaușescu și Mitia Ribi- 
ciei au subliniat cu satis
facție că, prin transpune

rea în viață . 
telor înțelegeri 
cel mai înalt 
borarea dintre 
•și Iugoslavia 
și îmbogățit 
constituind un 
de conlucrare 
multilaterală, î 
s< cialiste, vecin 
ne Au fost

1 importan- 
stabilitc la 
nivel, cola- 

România 
s-a 'extins 

necontenit, 
exemplu 

fructuoasă, 
itre țări 
e și priete- 
evidenția'e

(Continuare în pag. a l-a)

Ceremonia plecării

„Topul" fruntașilor din 
cadrul celei mai mari 
mine producătoare de 
cărbune cocsificabil din 
țară, l.M. Lupeni, indica, 
ieri, pe primul loc sec
torul cel mai mecanizat 
din Valea Jiului — IV, 
care a acumulat în pri
mele 18 zile ale lunii a- 
prilie un plus de 2 700 
tone de cărbune. „Lide
rii" întrecerii socialiste 
sînt secondați de colecti
vele sectoarelor Ui (plus 
2 400. tone) și V (plus 
1 500 tone). O dovadă în 
plus că mecanizarea com
plexă a lucrărilor din 
subteran asigură, pe lin
gă ușurarea efortului fi
zic, productivități supe
rioare.< ________

Printr-o mai bună organizare a muncii, în con
dițiile unei aprovizionări ritmice, minerii sectoru
lui V al l.M. Vulcan au realizat în abatajele ca
meră conduse de Traian Borșa, Ion Bud și Nicolae 
Dobică productivități zilnice de 7,54 tone/post, su
perioare cu aproape 0,5 tone indicelui planificat, 
în acest fel, plusul acumulat de sectorul V de la în
ceputul lunii aprilie măsoară peste 3 600 tone, ceea 
ce conferă colectivului locul I pe mină. Succese 
meritorii a înregistrat în această perioadă și secto
rul VII, care raportează peste prevederi 1 358 to
ne de cărbune.

Mereu în frunte
Cu 3 860 tone peste suplimentar în cele două 

prevederile de plan de la decade ale lunii aprilie, 
începutul anului, secto- Cele mai bune rezultate 
rul III al minei Uricani au fost dobindite de fron- 
deține primul loc în în- taliștii iui Constantin 
trecerea socialistă. în a- Sorescu și de brigăzile 
cest fel, succesele pri- din abatajele cameră 
mului trimestru se con- conduse de Traian Pop, 
tinuă firesc cu cantități- Nicolae Baciu și Ion 
le de cărbune extrase- Holocaru.

Transportul — verigă 
importantă a activității 
în unitățile de preparare

Unul dintre 
de activitate

sectoarele 
din cadrul

l.P.C.V.J. care constituia 
nu rareori o problemă de 
primă importanță pentru 
unitățile de preparare a 
cărbunelui din tale este
transportul cu vagoane 
C.F.R. Atit recepția căr
bunelui brut de la unită
țile miniere cit și expe
dierea cărbunelui spălat 
și preparat necesită un vo. 
lum deosebit de mare de 
muncă în ceea ce privește 
transportul la și de la u- 
nitățile de preparare. Rit
micitate, punctualitate, 
vagoane curate și în bună
stare de funcționare
iată principalele cerințe 
ce stau in fața acestui 
compartiment. Despre mo
dul cum a decurs activita
tea in acest sector, în ca
drul l.P.C.V.J., ne-a vor
bit tovarășul Ion Rădescu,
șef birou transport.

— Vreau să subliniez de 
la început că în primul 
trimestru — mai mult ca 
niciodată — unitățile de 
cale ferată cu care colabo
rează preparațiile noastre 
(Petrila, Coroești și Lu
peni) s-au achitat irepro

șabil de sarcinile avute, 
ajutindu-ne să ne desfă
șurăm activitatea, sub 
prisma transportului, in 
cele mai bune condiții. 
Chiar dacă din planul de 
transport s-au anulat 
142 476 tone, din această 
cantitate noi am reușit pî- 
nă la finele primului tri
mestru să recuperăm 
51 035 tone. Or, asta, reți
neți, numai și numai da
torită operativității și 
promptitudinii cu care 
ne-au fost expediate va
goanele goale pentru cele 
trei preparații.

Din discuția avută cu in
terlocutorul nostru a reie
șit că atît colaborarea u- 
nităților de preparare cu 
unitățile de cale ferată, cit 
și colaborarea între 
1PCVJ și RCM Petroșani 
sau intre IPCVJ și Regi
onala C.F. Timișoara a 
decurs în cele mai bune 
condiții. Nu au fost nici 
un fel de probleme cu a- 
sigurarea vagoanelor, nici 
atunci cind se solicitau

Ioan Al. TĂTAR

(Continuare in pag. a 2-a)
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CRONICA MECIULUI 
DE FOTBAL JIUL — 

SP. STUDENȚESC

Marți, s-a încheiat vizita 
prietenească dc lucru e- 
fectuată în țara noastră, la 
invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral a) Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Romă, 
nia, a delegației Uniunii 
Comuniștilor din Iugosla
via, In frunte cu tovarășul 
Mitia Ribicici, președin

tele Prezidiului Comitetu
lui Central al Uniunii Co
muniștilor din iugoslavia.

Prin întreaga sa desfă
șurare, dialogul la nivel 
înalt prilejuit de această 
vizită marchează un mo
ment remarcabil în cro
nica tradiționalelor rela
ții româno-iugoslavc în- 
serîindu-se ca un eveni
ment deosebit de impor

tant pentru dezvoltarea 
pe o treaptă calitativ su
perioară a conlucrării din
tre cele'două partide, țări 
și popoare, a prieteniei 
și a colaborării lor. acti
ve, atît pe plan bilateral, 
cit și pe arena mondială, 
in interesul reciproc, al 
cauzei socialismului, păcii

(Continuare în pag. a 4-a)

V
Minerul llie Chițoiu se 

numără printre cei mai 
șefi de brigadă ăi 

I de la l.M.' 
ani 

1(1 ani 
, timp 
; și a 

mese-
Puterea 
pricepe-

tineri 
sectorului .1 de la 
Lonea. La cei 34 de 
ai săi, are peste 
lucrați în minerit, 
în care a învățat 

această 
bărbătească, 
de muncă, 
și dăruirea nu au tre_ 
neobservate. Cum s-a 
momentul, conduce- 
sectorului, i-a încre- 

dintr-un 
Brigada 

și-a format-o la

care 
îndrăgit 
rie 
lui 
rea 
cut 
ivit 
rea 
dințat formația 
abataj cameră, 
pe care 
început, a fost alături de 
el în permanență. Dato
rită condițiilor grele eu

în plină afirmare
care se confruntă secto
rul 1, fiind un sector li
mită — nu există posibi
litatea de extindere. De 
aceea se acționează mai 
intensiv pentru creșterea 
producției de cărbune pe 
seama sporirii producti
vității muncii. Acest lu
cru l-a înțeles foarte bi
ne llie Chițoiu și ortacii 
lui.

De cind a primit bri
gadă, s-a numărat me
reu printre minerii cu 
planul realizat. O dată 
cu trecerea la noul pro
gram de lucru, prin re
ducerea unui schimb, nu
mărul celor care lucrea
ză in această brigadă a

i

ț

fost redus de la 25 la 19, 
insă productivitatea mun
cii obținută, aproape că 
s-a dublat. Realizează 
înaintări medii zilnice de 
8 și chiar 9 ml. Fiecare, 
schimb realizează în con- ’ 
dițiile noului program de 
lucru, două și chiar trei 
cicluri complete. obli- 
nînd productivități cli
pește 8 tone pe post.

Printre „veteranii" bri
găzii (dacă se poate spu
ne așa, media de virstă 
fiind sub 35 de ani) se 
numără cei trei șefi de 
schimb Gh. Avram, Gh.

Gh. ROTEA

(Continuare in pag a 2-a
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La chemarea secretarului general al partidului 
Minerii Petrilei răspund prin fapte 

PATRIEI, CÎT MAI MULT CĂRBUNE !
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Mobilier 
urban 

în această primăva
ră, localitățile munici
piului nostru și-au îm
bogățit zestrea de mo
bilier urban cu zeci de 
biese a căror valoare 
iepășește 80 000 lei.
Este vorba de 30 de
vaze de flori, 30 coșuri 
de hîrtie (mozaic), 22 
de mese multifuncțio
nale (cu 4 fețe) pentru 
jocuri de societate (ta
ble, șah, etc.), ampla
sate în noile cartiere 
din Valea Jiului. O- 
biectele au fost produ
se de o unitate specia
lizată de mică industrie 
din Brașov, urmînd ca’ 
luna viitoare din ace
eași sursă dotarea ., ac-" 
luală să fie completa*’ 
tă de I.G.C.L. cu scau-, 
ne, vaze trunconice și 
locuri pentru copii.

i
i
I
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Brigada condusă de 
minerul Costică Ene, 
este una din formațiile 
de lucru ce lucrează 
cu bune rezultate la 
definitivarea a numeroa
se lucrări de pregătiri, 
în vederea deschiderii 
unor noi capacități pro
ductive la sectorul III 
de la întreprinderea mi
nieră Lupeni.

Foto: Șt, NEMECSEK
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Organizațiile Democrației 
și Unității Socialiste

angajate puternic în viața economico-
socială

Desfășurate de curînd, 
în lumina sarcinilor izvo- 
rîte din documentele Con
ferinței Naționale a 
P.C.R. din 16—18 decem
brie 1982, a cuvîntării se
cretarului general al parti
dului la Congresul al II-lea 
al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, adu
nările pentru dări de sea
mă și alegeri ale O.D.U.S. 
au fost orientate în mod 
deosebit spre dezbaterea 
sarcinilor și a modalități
lor de acțiune ale O.D.U.S. 
în mobilizarea oamenilor 
muncii la îndeplinirea pla
nului de producție, trans
punerea în viață a cerin
țelor mecanismului econo- 
mico-financiar și a princi
piilor autoconducerii și 
autogestiunii, realizarea 
programelor de autoapro- 
vizionare, precum și în do
meniul întăririi activită
ții politice și cultural-e
ducative. Tot cu acest 
]*'ilej s-a avut în vedere și 
îmbunătățirea structurii 
organizatorice a organiza
ției municipale O.D.U.S. ca
re cu prilejul alegerilor a 
crescut cu încă 41 organiza
ții. O atenție deosebită s-a 
acordat și creșterii nume
ri « și calitative a O.D.U.S.

Adunările de dări de 
seamă și alegeri au prile
juit o analiză profundă și 
exigentă a activității des-

și cultural-educativă
fășurate de comitetele și 
organizațiile O.D.U.S., ela- 
borînd măsuri care să 
conducă la îmbunătățirea 
vieții de organizație, a 
stilului și metodelor de
muncă, pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Conferinței Na
ționale a partidului. 
S-au remarcat în mod deo
sebit, prin conținutul dez
baterilor, adunările de la 
întreprinderile miniere 
Lupeni, Lonca, Petrila, 
Bărbăteni, Complexul
C. F. R. C. C. S. M., 
IPSRUEEM, ICPMC, CLF, 
cartierele 1, 5 A și 6 Petro
șani, învățămînt și co
merț Vulcan, preparațiile 
din Petrila, Coroești și Lu
peni, I.F.A. „Vîscoza" Lu
peni și altele. Nu același 
lucru se poate spune des
pre pregătirea și desfășu
rarea adunărilor de dări 
de seamă și alegeri în 
O.D.U.S. la U.F.E.T. și 
Cuarț Uricani, E.G.C.L. și 
S.T.R.A. Lupeni, minele 
Paroșeni, Vulcan și Ani- 
noasa, I. C. R. M.,
I. C. R. T. I., cartiere
le 3 și 4 Petroșani, F.P.L., 
B.A.T., comerț Petroșani, 
unde și prezența a fost 
slabă, sub 88 la sută.

în cadrul dezbaterilor 
s-au evidențiat realizări
le obținute în activitatea 
O.D.U.S., s-au făcut referiri 
la unele neajunsuri cu

privire Ia aprovizionarea 
locurilor de muncă, în re
cuperarea, recondiționarea 

și refolosirea materialelor, 
pieselor și subansamble- 
lor, în respectarea ordinii 
și discplinei etc. Cele a- 
proape 1 000 de propu
neri făcute de participanți 
au exprimat hotărîrea fer
mă a membrilor O.D.U.S. 
de a îmbunătăți și diver
sifica activitatea organiza
țiilor lor, de a menține o 
legătură permanentă cu 
deputății, comitetele de 
cetățeni, asociațiile de lo
catari, instituțiile de cul
tură pentru ca acțiunile ce 
le inițiază să răspundă 
preocupărilor de interes 
general, să asigure, prin 
participarea largă a cetă
țenilor, realizarea obiec
tivelor gospodărești și de 
înfrumusețare a localită
ților. în cadrul adunărilor 
s-a subliniat că sub în
drumarea organelor de 
partid, O.D.U.S. trebuie 
să aducă o contribuție 
sporită la formarea omului 
nou, cu o conștiință îna
intată, cu o concepție ști
ințifică despre lume și via
ță, cu o atitudine înainta
tă față de muncă, familie 
și societate.

Vasile COCHECI, 
activist al Comitetului 
municipal de partid

Transportul—verigă 
importantă a activității 
în unitățile de preparare

vă informăm

(Urmare din pag. 1)

suplimentarea vagoanelor 
necesare la preparații.

Și totuși, în cazul trans
portului cărbunelui de la 
preparații spre beneficiari 
mai este un așa zis „căl- 
cîi al lui Ahile" și anume, 
starea vagoanelor care so
sesc prin rețeaua de cale 
ferată în incinta prepa- 
rațiilor pentru încărcare. 
Nu o dată se întîmplă ca 
dintr-o navetă de goale 
(indiferent că este destina
tă pentru cocs sau mixte) 
un număr foarte mare să 
fie inapte pentru încăr
care (ori sînt defecte, ori 
nu sînt curățate corespun
zător). Prin asta se ajun
ge la situații Cînd din to
talul vagoanelor 6osite în 
bazin, într-o lună de e- 
xemplu, 15 la sută să fie 
inapte. Or, asta presupune 
pierderi considerabile 
concretizate în reducerea 
capacității de transport, 
volum de manevră supli
mentar fără rost, diminu
area ritmicității. Aceste 
probleme persistă în mo
mentul de față, cel mai 
mult, la Uzina de prepa
rare a cărbunelui din Lu

peni, din cauză că și ac
tuala capacitate de primi
re, expediere și manevră 
a stației Lupeni este de
parte de necesități. Se 

așteaptă terminarea triaju
lui de la Iscroni, lucru ca
re — ni s-a spus — ar re
zolva problema. Pînă a- 
tunci însă...

în ceea ce privește par
cul de vagoane al celor 
trei unități de preparare 
din cadrul IPCVJ se con
sideră, în momentul de 
față, că ele satisfac cerin
țele. Sînt însă și aici pro
bleme care-și caută rezol
varea. Insuficiența nume
rică și calitativă a perso
nalului de manevră încă 
mai afectează bunul mers 
al activității în sectoarele 
de transport ale unităților 
respective.

Iată, așadar, subliniate 
cîteva din principalele 
trăsături care caracteri
zează activitatea de trans
port din cadrul IPCVJ, 
verigă de bază care poate 
contribui decisiv la obți
nerea de noi rezultate, de 
a se aduce o contribuție 
însemnată la transpunerea 
în realitate a devizei mi
nerești a Văii Jiului, „Ță
rii, mai mult cărbune !“.

Tînărul colectiv al fabricii de mobilă se afirmă 
cu o participare creseîndă la întărirea economiei o- 
rașului.
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Tineri
(Urmare din pagina 1)

Boltea și Vasile Agache, 
precum și minerii Toa- 
der Chiaburu, Ion Boltea, 
Ion Buză, care, cu capa
citatea de mobilizare, cu 
hărnicia și priceperea lor 
sînt adevărate exemple 
pentru mai tinerii lor or
taci, cum sînt Nicolae 
Onu, Vasile Cercel, Cos- 
tică Niculiță, veniți mai 
tîrziu în această briga-

in piină afirmare
dă, dar care s-au inte
grat perfect și cu elanul 
și tinerețea lor au pus u- 
mărul serios la rezultate
le de prestigiu obținute 
în primul trimestru al 
anului, cînd au extras 
suplimentar peste 1 500 
tone de cărbune. în pre
zent, brigada 
productivitatea 
la aceleași cote înalte și 
a extras suplimentar in 
prima jumătate a lunii

menține 
muncii

aprilie peste 300 tone de 
cărbune.

Prin faptele lor de 
muncă minerii din aceas
tă brigadă dovedesc o 
înaltă conștiință munci
torească, hotărîrea 
fermă de a da țării 
mai mult cărbune, 
fel îneît

lor 
cît 

ast- 
să întîmpine 

marea sărbătoare a mun
cii cu rezultate pe mă
sura renumelui pe care 
brigada și l-a cîștigat.

<
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1 TERMOFICARE. La I Lupeni au început lucrări
le de transformare a 7

Imicrocentrale termice din 
cartierele de blocuri ale I orașului în puncte termi
ce. Transformările sînt 
prevăzute în cadrul ex- I tinderii termoficării înce- 
pînd din acest an și în I orașul Lupeni.

UN NOU MAGAZIN 
MODERN. începînd de 

! mîine, magazinul de pro- 
1 duse chimice din Petro- 
Ișani, aparținînd de 

i.C.S.M.I., își primește I oaspeții într-un local nou, 
modern. Noua unitate co. 

j mercială este amenajată la I parterul blocului nr. 5 de 
pe strada Nicolae Bălces- 
cu, într-o zonă cu mare 

[vad comercial.
PENTRU AZI, la ora 18, 

(colectivul bibliotecii Ca
sei de cultură din Petro
șani programează o seară 

(literară care va avea ca 
temă femeia — în litera- 

Itură, și, mai ales, în poe
zia de dragoste. Sînt in- 

Ivitați toți cititorii biblio
tecii.

PLANTĂRI. Hotărîți I să-și aducă din plin con
tribuția la înfrumuseța-

Irea cartierelor și artere
lor de circulație, cetățe- 
Inii orașului Vulcan, în 
frunte cu deputății și co
mitetele de cetățeni, au

• plantat în această primă
vară prin acțiuni de mun- I că patriotică peste 30 000 

• de arbori, arbuști și pomi I fructiferi.
ASTAZI, la Casa de cul- 

Itură din Uricani are loc
întîlnirea brigăzii științi- 

Ifice cu locuitorii, pe te
ma : „Fenomenele din na
tură și societate în lumina I științei contemporane".
Tot astăzi, la Lonea, clu- 

Ibul muncitoresc găzduieș.
te o dezbatere pe tema I „Creșterea responsabilită
ții pentru întărirea ordinii 
și disciplinei, buna gos- 

Ipodărire și apărarea a- 
vutului obștesc". (I.M.)

I Rubrică realizată de 
Dan STEJARU

! vă informam

Plimbăreții pe banii statului să fie puși ia plată /
Continuă seria raidurilor noastre; continuă și lista celor în culpă. Pînă cînd?

Continuînd seria anche
telor noastre organizate 
împreună cu organele de 
miliție pe drumurile pu
blice, pentru depistarea 
diferitelor abateri privind 
circulația autovehiculelor, 
respectarea regulilor de 
circulație, folosirea utila
jelor de transport ale uni
tăților socialiste, sîmbătă,

Â ...nu învăța din greșeaia altuia
Deși de fiecare dată în 

raidurile noastre am în- 
tilnit cazuri în care mași
nile unor întreprinderi 
slnt suprinse circulînd 
fără foi de parcurs com
pletate corespunzător, to
tuși și sîmbătă am avut a- 
semenea „clienți". Petru

Lanțul... defecțiunilor• •
Pentru Andrei Vigh 

(conducătorul autobascu
lantei 31 HD 4542, I.T.A. 
Livezeni — coloana Vul
can) a circula pe drumu
rile publice cu defecțiuni 
este... foarte simplu șl fi
resc (?). Defecțiunile la 
unul din semnalizatoare
le de direcție, la lanter

Tot despre... „rătăciți"
Nu rareori am scris des

pre „lipsa de orientare" a 
unora care deși circulă în- 
țr-o direcție, au trecută în 

16 aprilie a.c. am între
prins un nou raid anchetă, 
de astă dată în Lupeni.

Vă facem cunoscute 
constatările noastre în 
raidul efectuat, raid în 
care am fost însoțiți și 
sprijiniți de serg. major 
Gheorghe Catargiu de la 
biroul circulație al miliți
ei orașului Lupeni.

Cocotă cu autobuzul de 
convenție 31 HD 721 se 
deplasa de la Petroșani la 
Cîmpu lui Neag. Oprit la 
Lupeni la ora 10,45 cons
tatăm însă că în foaie are 
trecută ieșirea de la ora... 
6 (șase !). De ce ? Dă din 
umeri...

nele de poziție, la siste
mul de direcție au fost 
motivele pentru care a 
fo6t îndrumat la garaj și- 
pus la plată. Ei, ce să-i 
faci, cine nu umblă la... 
lada cu scule (pentru a-și 
pune la punct autovehi- 
colul) umblă la... buzu
nar !

foaia de parcurs o cu to
tul altă direcție, adică... 
rătăcesc. Autobasculanta 
30 HD 4327 (conducător

auto Costică Nădrag) în
cărcată cu armături TH se
deplasa de la Uricani la
Paroșeni conform... scrip- 
telor. în realitate se de
plasa 6pre Uricani. Pînă
la ora 11 șoferul n-a a-
vut timp să-și completeze 
foaia și să o semneze... 
Pentru aceasta și pentru 
alte nereguli (lipsa vizei 
medicale pe talon, în

Un taxi de... 6 tone
Pe șoferul Constantin 

Popescu îl surprindem tot 
în cartierul Braia la ora 
11,40 circulînd cu auto
basculanta de 6 tone ne
încărcată. Pentru ce, cre
deți ? A fost pînă în par
tea de jos a orașului să... 
mănînce, după care s-a în
tors în centru, de unde 
trebuia să-și ia șeful care 
avea treburi. După a- 
ceasta „a tras o fugă" în 
Bărbăteni de unde a luat 
un pasager și a trecut prin 
dreptul nostru (spre Pe
troșani) în jurul orei 12,15.

A circula pe
Ion Cornescu de la 

Traschim București cu au
toturismul de teren 21 DJ 
6237 circulă de la Tg. Jiu 
la I.F.A. Vîscoza Lupeni 
cu mașina goală fără for
me de dislocare, (docu
ment necesar cînd se face

timp ce mașina prezenta 
defecțiuni la sistemul de 
iluminat, număr de înma
triculare deteriorat) a plă
tit și el „taxa neglijen
ței" ! Tot cu viza medi
cală neefectuată din a- 
nul... 1971 (!!!), Ionel
Lucse cu 31 HD 2407 a 
fost sancționat conform 
art. 43 alin. 27 din H.C.M. 
772/1966.

Bineînțeles tot cu mașina 
goală !!! Și ca să-i... pună 
capac, avea foaia necom
pletată de la ora 7 dimi
neața (deși spunea că a 
adus utilaje de la Petro
șani la Lupeni, avem cu
rajul să nu-1 credem pen
tru că... negru pe alb nu 
scrie nimic t) iar mașina 
dovedea că pe întreținerea 
ei șoferul nu dă... doi bani I 
Și încă ceva : de la per
mis îi lipsea tichetul de 
contravenție pentru că... 
s-a terminat1 Dați-i altul, 
tovarăși, că are — se pare 
— ce trece în el...

... încredere !
parcurs gol dintr-un ju
deț în altul) și ce-i mai 
grav — fără permisul de 
conducere asupra lui. Și 
unde mai pui că are și ca
litatea de revizor I Amen. 
da plătită îi va aduce a

minte cu siguranță că pe 
drumurile publice circula
ția se face pe baza acte

Un examen cu corigenți 
și... premianți

La sfîrșitul raidului 
nostru-anchetă ne propu
nem ca (așezați într-un 
loc unde nu putem fi vă- 
zuți) să testăm respecta
rea indicatorului de „Tre
cere la nivel fără bariere" 
așezat la pasajul căii fe
rate de pe varianta nouă 
a șoselei din Lupeni.

Dacă unii conducători 
merită sincere felicitări 
pentru responsabilitatea cu 
care au oprit la respecti
vul semnal (31 HD 7360 
— I.T.A. Petroșani, 31 HD 
7070 — ITSAIA Petroșani, 
21 HD 2280 — ITSAIA 
Petroșani, Ion Cozma cu 
autobuzul 31 HD 4376, 
31 HD 7560 — Autobaza 
de transport a C.M.V.J., 31 
HD 1633, I.T.A. Petroșani, 
1 VL 4707, (Ilie Preotea
sa, conducător auto ama
tor etc.) condamnăm cu 
fermitate lipsa de vigilen
ță, de responsabilitate fa
ță de viețile lor și a celor 
pe care-i aveau în auto
vehicule, a unor condu
cători auto care au trecut 
prin susnumitul pasaj 
ca și cum el nici n-ar fi 
existat. Greșeala (care 
poate fi fatală I) a unor 

lor legale și nu pe... în
crederea agenților de cir
culație.

șoferi ca cei de pe 31 HD 
453, 31 HD 3402, sau a 
conducătorului de moto
retă de pe 8 HD 1182 tre
buie să dea de gindit ce
lor care mai procedează ca 
ei. Tuturor le amintim că 
numai într-o singură zi 
(în decurs de numai 2 
ore !!) din săptămîna tre
cută, la locul amintit au 
fost reținute 11 (unspre
zece) permise de circulație. 
Așadar, aviz amatorilor !

După cum se vede, ac
țiunea noastră, chiar dacă 
s-a repetat într-un in
terval de timp relativ 
scurt (o lună de zile) a do
vedit că ea este necesară. 
Oameni care confundă ma. 
șinile statului, care neso
cotesc hotărîrile și regle
mentările privind circula
ția pe drumurile publice, 
care privesc risipa de car
buranți eu nepăsare. încă 
se mai găsesc. Putini — e 
drept — dar se mai gă
sesc. Pentru toți aceștia, 
pentru toți cei care „ve
ghează" cu nepăsare, le 
reamintim că acțiunea 
noastră va continua.

loan 1ATAR
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La chemarea secretarului general al partidului 
MINERII PETRILEI RĂSPUND PRIN FAPTE 

PATRIEI, CiT MAI MULT CĂRBUNE!
—

Capacitatea de gîndire 
și acțiune - la cote 

tot mai înalte
Organele și organizațiile de partid, consiliul oa

menilor muncii avînd înscrise pe agendele de lucru 
importantele sarcini ce ne revin din hotărîrile Con
ferinței Naționale a partidului, a prețioaselor în
demnuri și orientări ale secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresate 
nouă minerilor la Consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R., au condus la întărirea răspunderii în con
ducerea producției. Trecerea la noul program de 
lucru de 8 ore în trei schimburi, aplicarea cu fer
mitate a măsurilor stabilite cu acest prilej de către 
conducerea partidului, s-a materializat prin reali
zarea și depășirea cu peste 13 000 tone de cărbune 
a sarcinilor de plan pe primul trimestru al acestui 
an, producție obținută pe seama creșterii producti
vității muncii în abataje cu 400 kg/post față de 
plan, aplicarea unor tehnologii moderne de exploa
tare, întărirea ordinii și disciplinei. în fruntea în. 
trecerii pentru a da țării cît mai mult cărbune se 
situează colectivele sectoarelor II, III și V. Semni
ficativ este și faptul că în această perioadă din ce
le 46 brigăzi numai trei nu și-au realizat sarcinile 
de plan.

Comitetul de partid, consiliul oamenilor muncii 
au permanent în preocupările lor aprofundarea și 
aplicarea și la mina Petrila a proiectului Program 
de aplicare a Hotărîrilor Conferinței Naționale a 
partidului în domeniul retribuirii și repartiției ve
niturilor, stimulente importante pentru creșterea 
producției și productivității muncii. De asemenea, 
acționăm pentru aplicarea autoconducerii munci
torești și autogestiunii economico-financiare, mi- 
litînd cu răspundere pentru aplicarea celor mai 
eficiente măsuri care vizează realizarea sarcinilor 
de plan la producția de cărbune, la lucrările de 
deschideri și pregătiri, generalizarea în abatajele 
frontale a metodei de exploatare cu tavan artificial 
de rezistență, pregătirea și stabilizarea cadrelor, ri
dicarea calitativă a întregii noastre activități.

Marcu BOANTÂ, 
secretar al comitetului de partid, 

președintele c.o.m.
V_________________ ____________________

în imagine o parte din componenții brigăzii conduse de Vasile Glișcă, (al cincilea din stingă) din sec
torul III, brigadă care în primul trimestru și-a depășit productivitatea muncii cu 800 kg/post, obți- 
nînd o producție peste sarcinile de plan de 1 358 tone de cărbune.

Psntru o eficiență
La încheierea bilanțu

lui economico-financiar pe 
trimestrul I, deși s-au ob
ținut rezultate pozitive la 
unii indicatori de plan — 
economie de 20,76 lei pe 
tona de cărbune extrasă și 
un beneficiu de 1000 000 
lei — contabilul șef al u- 
nității, Eustațiu Lungu, a- 
precia că la plusul de 
producție realizat, eficien
ța economică trebuia să 
fie la alte cote. Organiza
rea superioară a producți-

economică sporită
ei și muncii în condițiile 
noului program de lucru în 
minerit, impun creșterea 
răspunderii tuturor facto
rilor — de la conducere la 
miner — pentru aplicarea 
autoconducerii și autoges
tiunii, pentru încadrarea 
în indicatorii de calitate, 
diminuarea cheltuielilor 
materiale și de energie, ca. 
re au rolul determinant a- 
supra costurilor de pro
ducție pe tona de cărbune.

Deschizători 
de fronturi 
subterane

Harnicul colectiv al 
sectorului XI, cel care 
merge cu un pas înain
te în asigurarea viitoa
relor fronturi de căr
bune, își onorează an 
de an sarcinile de plan, 
menținîndu-se între 

sectoarele fruntașe ale 
Văii. Rezultatele de 
prestigiu obținute și în 
primul trimestru al a- 
cestui an — planul fi
zic realizat în proporție 
de 157,6 la sută, valo
ric 132,7 la sută, pro
ductivitatea muncii, lei 
pe persoană, 111,3 la 
sută — dovedesc ho- 
tărîre și răspundere în 
onorarea exemplară a 
sarcinilor ce le revin.

In acest an vor 
pune in funcție lucrări 
de investiții, de deschi
deri. care pun în va
loare noi capacități de 
producție în stratul 3. 
De consemnat că toate 
brigăzile din sector 
și-au onorat sarcinile 
de plan pe trimestrul 
1, la loc dc frunte si- 
tuindu-se cele condu
se de Ioan Pop (plus 
365 mc peste sarcinile 
de, plan), Grigcre Ti- 
mofte (286 mc). Cons
tantin Borș (250 mc.).
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BRIGĂZI DE FRUNTE ALE MINEI

de 
sectorul 
rezulta- 
întrece.

Brigada condusă 
Ștefan Alba, 
IV, a obținut 
te deosebite în 
rea socialistă. La zi de
la începutul anului a 
înregistrat o depășire 
a sarcinilor de plan de 
aproape 13 000 tone de 
cărbune, cu o produc
tivitate a muncii de 3 
tone peste sarcinile de 
plan.

Kovacs Francisc și 
brigada sa de pregătiri 
a noi fronturi de 
bune, constantă 
depășirea sarcinilor 
plan. în sectorul 
unde își desfășoară în 
prezent activitatea a 
obținut în trimestrul I 
din acest an o depășire 
de 43 ml la lucrările de 
pregătiri din stratul 5.

căr- 
în 
de 

VI,

Apreciatul brigadier 
Alexandru Lazov din 
sectorul II se menține 
și în acest an în 
dul brigăzilor frun 
ale minei. La zi, 
gada și-a depășit 
cinile de plan cu 
proape 2 800 tone 
cărbune realizînd o i 
ductivitate a muncii 
mare cu 870 
față de pian.

Tehnologii noi
Succesele înregistrate de colectivul 

minei Petrila in acest an, s-au realizat 
în mare parte pe seama aplicării și ge- 

^neraHzării noilor tehnologii de exploa
tare a cărbunelui. Aplicarea în sectoa
rele I (2 abataje), II (2 abataje) și III 
fin toate -jbatajele) a tehnologiei de ex
ploatare cu tavan de rezistență, care 
asigură viteze sporite de avansare, si
guranță in exploatare si înalte produc

rîn-
itașe 
bri- 
sar- 

a- 
de 

pro. 
mai 

kg/post

ții și productivități ale muncii, a dus Ia 
satisfacția și roadele scontate. Pro
ducțiile suplimentare de cărbune obți
nute în aceste abataje, în trimestrul I 
sînt superioare celor planificate. Astfel, 
în abatajele din sectorul I s-a obținut o 
producție peste sarcinile de plan de a- 
proape 8 000 de tone, în sectorul II plus 
15 500 tone, iar în sectorul III — plus 
17 200 tone de cărbune.
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BHaof rodnic
I’rin cele peste J3 000 tone de cărbune extra

se peste sarcinile de plan în primul trimestru al a- 
nului, colectivul minei Petrila se menține în rîndul 
unităților miniere fruntașe ale Văii Jiului.

H Productivitatea muncii a crescut substanțial 
în primul trimestru al anului 1983 față de 1982, a- 
ceasta datorită aplicării noului program de lucru 
în 3 schimburi a 8 ore și mai bunei organizări a 
producției și muncii. Productivitatea muncii în a- 
bataje a crescut cu 1204 
1000 kg/post în cărbune.

H Din cele 46 brigăzi 
mestru al anului, 43 și-au 
nile de plan.

H în întrecerea dintre 
tașc, în trimestrul I s-au situat : sectorul II 
9 835 tone de cărbune ; sectorul III — plus 5 000 to
ne și sectorul V — plus 4 637 tone.

gj în întrecerea dintre brigăzi pe primele locuri 
s-au situat cele conduse de Mihai Iordăchel, secto
rul I; Alexandru Lazov, sectorul II ; Alexandru 
Moldovan, sectorul III ; Ștefan Alba, sectorul IV ; 
Ioan Fiilop, sectorul V ; Francisc Kovacs, sectorul 
VI și Grigore Timofte, sectorul XI.

kg/post și cu aproape

ale minei în primul tri- 
realizat și depășit sarci-

sectoare pe locuri frun- 
plus

Producția — în condiții da 
dajilinâ sacuritata a muncii

în centrul preocupări
lor consiliului oamenilor 
muncii, a conducerii teh
nice de la nivel de mină 
și sectoare se află desfă
șurarea procesului de pro
ducție în deplină ordine și 
disciplină, de securitate 
a muncii minerilor.

Analizele periodice 
organul colectiv de condu
cere, măsurile stabilite, 
au stat în permanență în 
atenția organelor de deci
zie, a compartimentului de 
protecție a muncii, a - ingi
nerului șef cu securitatea 
minieră și conducerii sec
toarelor, luîndu-se măsuri 
ferme pentru respectarea 
N.D.P.M., a tehnologiilor 
de lucru, dar și împotriva 
celor care încalcă aceste 
norme prelucrînd abateri
le lor în masa de munci
tori prin mijloacele de 
propagandă audio-vizuală.

Se acționează pentru 
întronarea unui climat de 
ordine și disciplină în 
muncă, în respectarea De

cretului 400/1981, fapt ce 
a condus la întărirea răs
punderii de la șef de 
schimb la factorii cu atri
buții pentru desfășurarea 
normală a activității în sub
teran. Sumele 
te alocate pentru 
tatea și protecția 
sînt destinate 
nor lucrări 
prevenirea 
securitatea deplină a mun. 
cii, reducerea rezistenței 
aerodinamice a lucrărilor 
miniere din circuitele de 
aeraj, lucrări de întreți
neri, reprofilări și planuri, 
controlul și evidența 
cumulărilor de metan, 
raj general, asigurarea 
aparatură și material 
propagandă tehnică și pro
tecție a muncii, instruirea 
noilor încadrați, a între
gului personal. La mina 
Petrila se va acționa și în 
continuare cu răspundere 
pentru respectarea NDPM, 
pentru condiții optime de 
muncă.

importan- 
sccuri- 
muncii 

execuției li
căre vizează 
accidentelor și

a- 
ae- 
cu 
de

Pagină realizată de Teodor RUSU 
Ilustrația: Ștefan NEMECSEK
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încheierea vizitei in țara noastră 
a delegației Uniunii Comuniștilor 

din Iugoslavia, 
în frunte cu tovarășul Mitia Ribicici, președintele 

Prezidiului Comitetului Centrai al U. C. I.
încheierea convorbirilor oficiale

(Urm art din pag. 1,

progresele însemnate În
registrate în promovarea 
raporturilor pe plan poli
tic, economic, tehnico- 
științific, cultural și în 
alte domenii. Totodată, 
s-a apreciat că rezultate
le deosebite obținute în 
dezvoltarea acestor rela
ții, ca și creșterea poten
țialului economic al Româ. 
niei și Iugoslaviei, cre
ează premise favorabile 
pe ntru lărgirea și adin
ei rea, în viitor, a colabo
rării bilaterale. A fost 
relevată necesitatea de a 
se valorifica cit mai efici
ent posibilitățile existente, 
în vederea intensificării ți 
diversificării legăturilor 
comerciale, a cooperării ia 
producție, asigurării unei 
noi creșteri a schimburilor 
economice româno-iugo- 
siave. în acest sens, s-a 
arătat că este necesar ca 
guvernele celor do iă țâri, 
Comisia mixtă româno- 
iugoslavă de colaborare e-

Oaspgți ai
în cursul dimineții de 

marți, tovarășul Mitia 
Ribicici, președintele Pre
zidiului Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, îm
preună cu persoanele ofi
ciale care l-au însoțit în 
vizita prietenească de lu
cru în țara noastră, a fost 
oaspete al întreprinderii 
„Electroaparataj" din Ca
pitală.

Tovarășul Mitia Ribicici 
a fost însoțit de tovarășul 
Etnii Bobu, membru al 
Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Vizita la această unita
te modernă a prilejuit 
oaspeților cunoașterea rea- 

cor.cmică, alte organis
me, să se întîlnească și să 
stabilească măsuri care 
să asigure înfăptuirea in 
bune condiții a tuturor o- 
biectivelor stabilite prin 
acordurile de colaborare. 
S-a manifestat, de ase
menea, dorința de a se 
acționa pentru impulsio
narea colaborării pe linia 
științei, culturii, artei și 
în alte sectoare de activi
tate.

Secretarul general al 
P.C.R., precum și pre
ședintele Prezidiului C.C. 
al U.C.l. au exprimat, în 
același timp, hotărîrea de 
a amplifica conlucrarea 
dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comu. 
niștilor din Iugoslavia, de 
a spori contactele și con
sultările, în probleme de 
interes comun, avînd pro
funda convingere că aceas
ta are o mare importanță 
pentru dezvoltarea, în 
general, a relațiilor româ. 
no-iugoslave, pentru în
tărirea continuă a priete

întreprinderii „Electroaparataj" din Capitală
lizărilor puternicului co
lectiv muncitoresc de aici 
în domeniul producerii de 
aparatură electrică și e- 
lectrotehnică.

în principalele secții ale 
unității, gazdele informea
ză pe larg despre struc
tura fabricației, despre 
preocupările colectivului 
în direcția sporirii și di
versificării producției, 
îmbunătățirii calității și 
creșterii continue a efi
cienței economice. Este 
prezentată o gamă vari
ată de aparataj electric 
de joasă tensiune — în
trerupătoare automate, 
contactoare cu relee, mi- 
croîntrerupătoare, echipa
mente electrice de acționa

niei dintre popoarele noas
tre.

Continuînd examinarea, 
unor aspecte esențiale ale 
actualității politice in
ternaționale, tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Mitia 
Ribicici au reafirmat voin
ța celor două partide și 
țări de a conlucra tot mai 
strîns pe arena mondială, 
de a-și aduce, prin acțiuni 
și eforturi comune, o 
contribuție activă la solu
ționarea constructivă, în 
interesul popoarelor, a 
problemelor complexe ce 
confruntă omenirea, la 
promovarea politicii de 
destindere, dezarmare și 
pace, la crearea unui cli
mat de securitate, încre
dere și cooperare în Bal
cani, în Europa și în ce
lelalte regiuni ale globului, 
la edificarea unei lumi ca
re să asigure independen. 
ța și dezvoltarea liberă a 
fiecărei națiuni, pe calea 
progresului economic și 
social.

La încheierea convorbi

re —, destinate industri
ei constructoare de ma
șini, chimiei, energeticii 
și altor sectoare ale eco
nomiei naționale. Se re
marcă faptul că peste 30 
la sută din producția în
treprinderii este destina
tă exportului, realizările 
colectivului de la „Elec
troaparataj" fiind cunos
cute și apreciate și în țara 
vecină și prietenă.

Pe parcursul vizitei, înal
tul oaspete s-a interesat în. 
deaproape dc caracteris
ticile tehnice și perfor
manțele echipamentelor 
fabricate aici, de posibili
tățile de extindere a cola
borării cu întreprinderile 
de profil din Iugoslavia. 

rilor, desfășurate într-o 
atmosferă de caldă priete
nie, înțelegere, stimă și 
respect reciproc, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Mitia Ribicici au reliefat 
cu satisfacție caracterul 
deschis și rodnic al dialo
gului purtat și au expri
mat încrederea că acesta 
va contribui la dezvoltarea 
și mai puternică a priete
niei, colaborării și solida
rității dintre Partidul Co
munist Român și Uniu
nea Comuniștilor din Iu
goslavia, dintre România 
și Iugoslavia, spre binele 
poporului român și popoa
relor iugoslave, în intere
sul cauzei socialismului 
și păcii.

Secretarul general al 
P.C.R., precum și pre
ședintele Prezidiului C.C. 
al U.C.I. au subliniat im
portanța continuării dia
logului româno-iugoslav la 
nivel înalt, relevînd ma
rea lui semnificație, atît 
pe tărim bilateral, cit și 
în sfera vieții internațio
nale.

Apreciind succesele do- 
bîndite de acest harnic co
lectiv în întreaga sa acti
vitate, tovarășul Mitia Ri
bicici i-a felicitat pe oa
menii muncii de aici și 
le-a urat succes în îndepli
nirea în cele mai bune 
condiții a obiectivelor pe 
care și le-au propus.

Pe întreg parcursul vizi
tei, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de la „Electro- 
aparataj" l-au înconjurat cu 
deosebită căldură pe con
ducătorul delegației iugo
slave, au aplaudat și ova
ționat pentru prietenia 
trainică dintre țările, par
tidele și popoarele noas
tre.

Premieră pe țară. 
Producție a stu 
diourilor engleze. 

22,15 Telejurnal.

FILME RADIO
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Imperiul con
traatacă I—II ; Unirea : 
Noi aventuri pe vasul 
Poseidon.

LONEA : Gozlan.
VULCAN — Luceafă

rul : Secvențe.
LUPEN1 — Cultural : 

Comoara.
URICANI : Sub patru 

steaguri.

TV.
15,50 Telex.
15,55 Fotbal : Universi

tatea Craiova — 
Benfica Lisabona 
meci retur în semi
finalele „Cupei
U.E.F.A.".

— în pauză : Trage
rea pronoexpres.

17.45 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.

— Zilei muncii — fap
tele de muncă ale 
țării.

20,15 Actualitatea eco 
nomică.

20,30 Melodii și inter- 
preți.

20.45 Forum politico- 
ideologic.

21,00 Film artistic :
„Casa din strada 
Garibaldi".

Oficiul de gospodărire 
a apelor Hunedoara-Deva 

cu sediul în Deva, strada Avram Iancu nr. 25

organizează în data de 5 mai 1983 
un concurs pentru ocuparea postului de J

— șef formație în Valea Jiului
Condiții de participare :
— absolvent al școlii de maiștri, specia

litatea „construcții hidrotehnice44. •
Condițiile de încadrare sînt cele prevă- | 

zute în Legea 12/1971 și Legea 57/1974.
Informații suplimentare la telefon 12914, 5 

11773, zilnic între orele 7—15,30. }

de știri 
matinale

Buletin

Bu

5,00 Buletin
5,05 
5,40 
A la 
mul 
dîojurnal. 
presei. 8,10 Curierul me
lodiilor. 9,00 r 
știri. 9,05 1
ascultătorilor, 
letin de știri, 
limbii române, 
țările socialiste. 10,45 
înregistrări de mi 
corală. 11,00 Buletin

Radiocaru- 
12,00
12,05

XX.
folclorului, 
la 3. 15,00 

15,55

Ritmuri
Agricultura de la 
Z. 6,00 Radioprogra- 
dimineții. 7,00 Ra- 

8,00 Revista

Noi

Bu-
Ști-

12,25

știri. 11,05 
selul copiilor, 
letin de știri, 
ința secolului 
Din comoara 
13,00 De la 1
Clubul invitaților. 
Fotbal : Univei
Craiova — Benfica Lisa
bona. Meci retur în se
mifinalele Cupei U.E.F.A 
18,00 Orele 
Radiojurnal, 
într-o oră.
23,00 Soliști
terpreți ai operelor 1 
Puccini. 23,30—5,00 Ni 
stop muzical.

(Buletine de știri 
orele : 24,00, 2,00, 4,00).

serii. 20,0( 
22,00 O z: 
Radiojurnal 
români, in-
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și destinderii în Europa 
și în întreaga lume.

Ceremonia plecării a a- 
vut loc pe aeroportul O- 
topeni împodobit sărbă
torește.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Mitia Ribi
cici au sosit împreună la 
aeroport.

O gardă militară a pre
zentat onorul. Au fost in
mnrnmmuiiiniwmmiimiwiimmimmmmmnmmiiimiimiinamiHnmimmmiMUumHimummimmMm

Startul greșit al ofensi
vei — în min. 5 Șumu- 
lanschi a executat o lovi
tură de pedeapsă, pentru 
faultul lui Mihai Marian 
asupra lui Băluță, dar ba
lonul a intilnit butul drept 
— a afectat moralul mi
nerilor, care nu s-au putut 
desprinde de adversari. 
In loc să exploateze a- 
vantajul vîntului, jucăto
rii din Vale s-au mulțu
mit cu o „ploaie" de cor- 
nere, dar la centrările 
înalte duelul cu Iorgu- 
ic-scu și Cazan s-a dove
dit inegal. în min. 19 
si 33 Stoinescu a șutat 
imprecis, doar Dosan (23, 
30) a încercat vigilența 
lui Speriatu, semnificativ 
este și faptul că ultimul 
șut din prima repriză a 
fost expediat în min. 45

Ceremonia plecării
tonate imnurile de stat ale 
celor două țări. Cei doi 
conducători de partid au 
trecut în revistă garda dc 
onoare.

Președintele Prezidiului 
Comitetului Central al 
U.C.l. și-a luat rămas bun 
de la persoanele oficiale 
române venite să-l salute 
la aeroport.

Fotbal, dhizia A : Jiul — Sp. studențesc 0—0

Cu concursul gazdelor...
de fundașul central Vizitiu.

La reluare, cu Octavian 
Ionescu in locul lui Bucu- 
rescu, studenții bucureș- 
teni rezistă asediului pre
lungit, își scot din ritm 
adversarii prin degajări
le în tribune și faulturi. 
Procedee nesportive, dar 
„scorul scuză mijloacele", 
mai ales că Varga, Bălu
ță și Neagu acționează cris
pat, nu-și stăpînesc ner
vii. Din min. 73 terenul 
neutru dispare pentru am
bele combatante, masați 
în careul studențesc, gaz
dele nu reușesc să în
scrie, fiindcă Băluță și 
Stoinescu se... tem de faza

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a luat un 
călduros rămas bun dc la 
tovarășii Dușan Cikrebici, 
membru al Prezidiului Co
mitetului Central al U.C.l., 
președintele Comitetului 
Central al Uniunii Comu
niștilor din Serbia, Trpe 
lakovlevski, secretar exe
cutiv al Prezidiului Comi

finalizatoare. Pe contra
atac, Terheș îi pune u- 
neori în situații penibile 
pe V. Popa și Vizitiu, dar 
nici el nu îndrăznește mai 
mult. O fază de mare ten
siune, care provoacă dis
cuții, se petrece in min. 
75 — șutul lui Muia este 
deviat de Speriatu, Do
san împinge cu șpițul ba
lonul in poartă, însă ar
bitrul orădean Octavian 
Ștreng dictează fault asu
pra ultimului apărător, 
deși impactul celor doi 
adversari 6-a petrecut ul
terior înscrierii golului.

Finalul, asemănător u- 
nui meci de box, în care 

tetului Central al U.C.L, 
de la celelalte persoane o- 
ficiale iugoslave.

Un grup de pionieri au 
oferit tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Mitia Ribi
cici buchete de flori.

La scara avionului, cei 
doi conducători de partid 
și-au strîns mîinile cu 
căldură, s-au îmbrățișat.

La ora 18,00, aeronava 
specială a decolat îndrcp- 
tindu-se spre Belgrad.

pugiliștii neglijează gar
da, aparține Jiului, bucu- 
reștenii rezistă eroic, în 
min. 82 Băluță șuțează în 
Munteanu II, apoi asediul 
prelungit îi facilitează lui 
Neagu o lovitură de cap, 
din păcate în transversală 
(85). Cu centrări înalte, 
deși în careul advers s-au 
instalat „pivoții" Mircea 
Marian și Vizitiu, nu se 
putea înscrie, astfel parti
da se încheie la egalitate. 
Punctul smuls de studen- 
ți a fost mai degrabă pier
dut de gazde.

JIUL : Cavai — V. Po
pa, Neagu, Vizitiu. P. 
Grigcre — Varga, Muia, 
Dosan — Stoinescu (Mircea 
Marian), Șumulanschi, 
Băluță.

Sever NOIAN

Mica publicitate
VÎND covor persan 

2/3, Aviatorilor 6/11, 
Petroșani, după ora 14. 
(419) ’

PIERDUT legitimație bi
bliotecă pe numele Soaită 
Mircea, eliberată de Insti
tutul de mine Petroșani. 
O declar nulă. (417)

PIERDUT contract în
chiriere nr. 5679/22.11.1977, 
eliberat de E.G.C.L. Pe
troșani. 11 declar nul. (418)

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA anunță cu adincă durere încetarea 
din viață a scumpului nostru soț și tată

ANDR1ȘAN GHEORGHE 
înrrlormîntarea va’ avea loc în 21 aprilie 1983, 

ora 15. Cortegiul funerar pleacă de la domiciliu.
(421)

SOȚIA, Ana, anunță cu profundă și nemărgi
nită durere încetarea din viață a bunului ei soț 

HAIDUCI ION
înmormîntarea are loc joi, 21 aprilie, 1983, ora

16. Cortegiul funerar pleacă din strada Anton Pann 
88, Petroșani. (423)

FIUL Pavel anunță cu durere încetarea din via. 
ță a scumpului său tată

HAIDUCI ION
(422)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 3409, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (420)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Strat 
Marinei, eliberată de l.M. 
Paroșeni. O declar nulă, 
(m.p.j

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Sărac 
loan, eliberată de l.M. Pa
roșeni. O declar nulă, (m.p.)
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