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Steagul ®roșu
TRANSMISIUNI DIRECTE LA POSTURILE 

DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE
Astăzi în jurul orei 14,30, posturile de radio și 

televiziune vor transmite direct ceremonia sosirii to
varășului Hu Yaobang, secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Chinez, care, la 
invitația tovarășului Nicclae Ceaușcscu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, va efectua o vizită 
oficială de prietenie în (ara noastră.
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Producție
de cuarț

pentru export

Primăvară pe bulevardul Vulcanului.

Pruna zi 
primele 
succese

Prima zi lucrătoare 
din această lună a fost 
deosebit de rodnică 
pentru patru întreprin
deri miniere din 
Jiului care au 
suplimentar peste 
tene de eărbune. 
sfirșitul schimbului 
al zilei de 3 mai, 
nerii de la Lonea 
po>tau depășirea 
ri ci de plan la produc
ția 
de 
ei.
ner
și I.M. Paroșeni 
d^zadă de o mobilizare 
exemplară pentru 
lizarea sarcinilor 
plan și în cea de 
doua lună din 
trimestru. Producția ex
trasă suplimentar in pri
ma zi de lucru din 
mai de aceste puterni
ce 
se 
Și. 
de 
patrulea colectiv 
se înscrie cu planul 
pășit în prima zi 
crătoare din luna 
este cel de la I.M. 
trila, care a extras 
plimentar 94 de 
de cărbune, 
astfel bunele 
obținute în primele pa
tru luni care au trecut 
din acest an.

k____ _—--- -------------

Valea 
extras 

700 
La

III. 
mi-
ra- 

sarci-

fizică cu 223 tone 
cărbune. Alătur’ de 
colectivele de mi- 

de la I.M. Vulcan 
dau

Productivități record, 
producții înalte 

peste plan
Majoritatea colectivelor sectoarelor I.M. Lupeni 

a înregistrat un rodnic demaraj și în luna mai, rea- 
lizînd după prima zi lucrătoare a lunii, substanțiale 
depășiri la producția fizică de cărbune cocsificabil. 
Este semnificativă cifra de depășire a colectivului 
sectorului III — 856 de tone, unul din sectoarele mi
nei în care tăierea, susținerea șl transportul în aba
taje sînt in întregime mecanizate. De altfel, și în 
luna încheiată, colectivul sectorului III a extras în 
plus aproape 3000 de tone, realizînd cel mai înalt 
randament mediu în abataje — 12,4 tone/post, un 
veritabil record al productivității muncii în abataje 
obținut în condițiile aplicării la parametri superiori 
a tehnologiilor avansate de exploatare.

Curînd, o nouă unitate 
economică din Valea Jiu
lui va intra în circuitul 
comerțului exterior — Pre- 
parația de cuarț din Uri- 
canl. în cursul acestui an 
se vor expedia beneficia
rilor din R.D.G. peste 800 
tone praf de cuarț pentru 
producerea sticlei de tip
Jena și a sticlei optice, lu
cru ce atestă încă o dată 
valoarea deosebită 
țului de Șiglău, 
mîntul fiind unul 
ținele din lume cu
tate apreciată aproape de 
100 la sută. (Șt. N.)

a cuar- 
zăcă- 

din pu- 
o puri-

Măsuri hotărite pentru
diversificarea serviciilor către populaMa

și dezvoltarea industriei mi

pag. a 3-a

în foiosin- 
ml> pentru

acest

colective de mineri 
cifrează la 196 tone 
respectiv, 197 tone 
cărbune. Cel de

mai
Pe- 
su- 

tone 
confirmînd 

rezultate

0 nouă întrebuințare 
a pieseior de schimb 

înseamnă economii
INDIVID —
COLECTIVITATE

• La parterul noilor blocuri se vor da
17 400 mp spații pentru comerț și 3550 

cooperativele meșteșugărești.
o In acest an valoarea prestărilor de 

fi de peste 400 milioane lei, revenind 2745 Iei pentru 
fiecare cetățean din Valea Jiu ui.

• în localitățile municipiului se vor Înființa sec
ții pentru servicii li domiciliu (reparat mobilier. ’a- 
pițerie, aparatură electrică etc.).

e La Petroșani se va organiza o casă de m de 
care să efectueze și să prezinte modele, stimulînd ac
tivitatea do creație vestimentară din Valea Ji’’T-i.

servicii va

atît 
dezvoltare 

Jiului, 
intră în- 
nemijlocit, 

activitate 
importan- 
sensuri în 

sistemul de 
populație, 

contri- 
varietatea,

dus economii întreprin
derii de peste un milion 
de lei la care se adaugă 
redarea operativă în pro
ducție a utilajelor respec
tive.

Preocuparea noastră per
manentă este aceea de a 
asigura revizii și reparații 
de cea mai bună calitate 
centru utilajele din dotare. 

Tocmai de a- 
ceea noi con
siderăm o sar
cină deosebi
tă care ne 
stă mereu în

față aceea de a recondițio
na cit mai multe piese de 
schimb și subansamble 
pentru utilajele care func
ționează in subteran. Răs
foind notele de
și fișele de livrare, 
că in primele patru 
care au trecut din 
an am recondiționat 
atelier peste 8000 de repe-

• Tradiția meseriei, 
la Ijc de cinste in fa
mine

• Rubrica „Contraste".

Șeful de schimb Cons
tantin Silion, alături de 
ortacii Gheorghe Spîr- 
leanu și Daniel Lăcălu- 
șu din cadrul brigăzii 
conduse de minerul 
Constantin Crăciune, ti
na din formațiile de lu
cru fruntașe ale secto
rului I de Ia I.M. Dîlja. 
Foto : Șt. NEMECSEK

Odată cu procesul, 
de evident, de 
urbanistică a Văii 
oamenii muncii 
tr-un contact 
cotidian, cu o 
multiformală și 
tă cu profunde 
viața socia'ă : 
servicii către 
Și acest domeniu 
buie, prin 
promptitudinea și calitatea 
muncii, la realizarea unui 
obiectiv permanent al po
liticii partidului — crește
rea necontenită a calității 
vieții. în recenta sesiune 
a Consiliului popular mu
nicipal a fost analizat mo
dul cum funcționează pres
tările de servicii către 
populație, stabilindu-se si 
măsuri concrete care să 
contribuie la îmbunătăți-

rea acestui domeniu S-a 
relevat faptul că deși vo
lumul total al prestărilor 
de servicii va avea in a- 
cest an o valoare de peste 
400 milioane lei (cu o creș
tere de 17 la sută față de 
1982), gama de lucrări e- 
fectuate nu răspunde tu
turor solicitărilor, a i‘- de 
diverse, ale populației. 
Ponderea serviciilor o au 
comerțul, I.G.C.L., coope
rația meșteșugărească, ur- 
mînd alte unități cum sînt 
transportul în comun, poș
ta și te ecomunicațiile, 
C.F.R., spitale etc. în pe
rioada care a trecut din 
acest an, Comitetul execu
tiv al Consiliului popular

Tiberiu SPĂTARU

(Continuare în pag. a 2-a)
tl

RECUPERARE 
7EC0HMTI0NARE 
1EFOLOSIRE

In primeie patru luni 
care au trecut din acest 
an cuiectivul atelierului 
mecanic de la mina Lonea 
a executat reparații capi
tale .a trei transportoare 
Th un transportor TBS și 
două pompe „Standard" eu 
o capacitate de 3000 de 
litr ^entru stația princi
pal de la orizontul 400. 
O ou nă parte 
di . piesele
de schimb
necesare aces
tor reparații 
capitale au
fos. confecționate sau re
condiționate în atelierul 
prooriu, lucru care ne-a 
ajutat toarte mint să redu
cem cm-iderabi] poetul ie 
cost efectiv la reparații.

Valoarea acestor repa
rații capitale, datorită 
contribuției aduse de co- 
lectivu. de oameni ai mun
cii de la sectorul VIII e- 
lectromecanic, s-a ridi
cat a aproximativ un mi
lion de lei, pe cînd valoa
rea de inventar a acestor 
utilaje se ridică la 2,2 mi
lioane lei Putem spu
ne că acest colectiv a

comandă 
reiese 

luni 
acest 

in

Teh. princ. Iosif MELCZI.R, 
sccre arul organizației 

partid nr. 8 de la 
I.M. Lonea

de

a- (Continuare in Pag. a 2-a)

„Un miner adevărat
Colectivul minei Petrila 

s-a remarcat în acest în
ceput de an prin obținerea 
unor prestigioase rezulta
te pe frontul cărbunelui. 
Sporul obținut in primele 
patru luni ale anului 
de peste 14 000 tone 
cărbune. Acest succes 
opera oamenilor care 
știut și știu să lucreze cu 
pricepere, cu responsabi
litate muncitorească, 
bilizarea colectivului 
realizarea sarcinilor 
plan, întărirea ordinii 
disciplinei muncii au 
și sint — cu toate că 
nul merge — o preocupare 
permanentă a 
de partid, sindicat, 
a conducerii minei, 
lucru a făcut ca din 
țiativa minerilor, a 
care muncesc cinstit 
demn, comitetul de partid, 
sindicat, U.T.C., să organi-

zeze judecata muncito
rească — acțiune de tra
gere la răspundere a celor 
certați cu disciplina mun
cii și tehnologică. în 
mare a minei Petrila 
in față mineri, șefi de

nu face ne motivat
în minerit și la mina Pe- 
trila de mulți ani. Am în
vățat meserie în condiții 
mult mai grele decît acum. 
Efortul fizic era mai marc, 
nu aveam mecanizare, nu 
aveam masă caldă la

Petrila

tehnicieni 
cărora nu 
Din opini-

comitetelor
U.T.C., 

Acest 
ini- 

celor 
Și

gadă, maiștri, 
și ingineri și cei 
le place munca, 
ile celor care au luat cu- 
vîntul în cadrul instanței 
colective am reținut:

„Unii vin numai pînă 
la cantină...**

VASILE GLIȘCĂ, miner, 
șef do brigadă : „Lucrez

trare în șut și totuși, nu 
am tăcut nemotivate. Tre
buie să vă spun în acest 
cadru că un miner adevă
rat nu face nemotivate, 
mai cu seamă în prezent 
cînd beneficiază de condi
ții minunate de muncă și 
viață. Nu sînt de acord 
cu atitudinea unora care 
vin numai pînă la cantină, 
Servesc masa și... pleacă.

LS

Dacă îndrăznești să le 
spui ceva se ofensează, iar 
uneori recurg și la injurii. 
La mina noastră sînt mulți 
mineri exemple în muncă, 
familie și societate, așa că, 
dumneavoastră, cei „ju
decați" astăzi aici aveți 
de unde învăța lucruri bu
ne. Oricum, să țineți min
te : un miner adevărat nu 
face nemotivate".

„Ei vor înțelegerea 
nedreaptă a greșelilor'*

GIIEORGIIE COJOCA
RI’, miner : „Am ascu.tat 
motivele aduse de absen- 
tomani in apărarea lor. 
Nu aveți nici un motiv să 
lipsiți nemotivat de la 
șut. Beneficiați de aparta-

Constantin GRAURE

(Continuare in pag a 3 a)
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Colaborare strînsă în soluționarea 
propunerilor oamenilor muncii

Și la mina Vulcan, con
ferința pentru dare de sea
mă și alegeri a organiza
ției de sindicat a consti
tuit un prilej de analiză 
exigentă a activității des
fășurate de comitetul pe 
Întreprindere, de celelalte 
organe sindicale. în mod 
constructiv, au fost ana
lizate deficiențele care au 
avut influență negativă 
asupra realizării ritmice 
a sarcinilor de plan în 
1982 — preocuparea scă
zută pentru buna aprovi
zionare tehnico-materială 
a tuturor brigăzilor, in
consecvența în organiza
rea acțiunilor consacrate 
întăririi ordinii și discipli
nei, folosirii integrale a 
timpului de lucru, reduce
rii fluctuației și a nemoti
vatelor.

Din dezbateri a reieșit, 
ca o necesitate obiectivă, 
câ între comitetul sindica
tului pe întreprindere și 
consiliul oameniior muncii 
trebuie statornicită o con
lucrare mai strînsă in so

Prematura 
„îmbătrînire“ a 

acțiunilor... 
tinerești

ăm asistat, întimplător, 
simbătă scara la o acțiu
ne organizată de comite
tele U.T.C, de la mina 
Livezeni și întreprinde
rea de tricotaje Petroșani. 
Tineri și tinere, într-o ves
timentație decentă, (unde 
sint cravatele de altădată? 
De data aceasta chiar au 
fost 1), au intrat, pe bază 
de invitații, la sala de dans 
a Casei de cultură din Pe
troșani. Fusese organizat 
un concurs „Cine știe, ciș- 
tigă", dar din motive de 
neînțeles el nu s-a mai 
desfășurat. Dar, ca întot
deauna, trebuia să existe 
un... dar. Organizatorii, 

secretarii comitetelor U.T.C., 
Dumitru Pănoiu și Maria
na Dumbravă, ne spuneau 
eă au discutat cu disc-joc- 
key-ul Genu Tuțu să le a- 
sigure muzica. La ora a- 
ceea, însă, acesta se afla 
la o... nuntă. Ulterior ne-a 
declarat că nu fusese în
științat despre discoteca 
programată la Casa de 
cultură. Conducerea Casei 
de cultură a asigurat sala, 
comitetele U.T.C. organi
zarea. Dar o seară distrac
tivă fără muzică e ca 
„nunta fără lăutari" (mai 
nou se poartă discoteca și 
în astfel de fericite cazuri), 
l’înă la urmă, tinerii și-au 
adus de acasă magnetofon 
și stații, iar seara a fost 
minunată. Asupra organi
zării unor astfel de acțiuni 
însă, planează nesiguranță, 
ca să nu-i spunem nepă
sare. Chiar așa prematur 
„îmbătrînesc" acțiunile... 
tinerești ? Nu cumva s-ar 
cuveni o intervenție din 
partea Comitetului muni
cipal U.T.C. care ar tre
bui să facă puțină „reor
ganizare" cu organizatorii 
timpului liber al tinerilor?

Mircea BUJOKESCU 

luționarea problemelor ri
dicate de oamenii muncii 
în adunările de grupă sin
dicală. De asemenea, tre
buie întărită colaborarea 
în cadrul sectoarelor între 
organele sindicale și con-

zzzzzzzzzzz/zzzzz/rzzzzzzzzzzzzz.

Conferințe 
ale organizațiilor 

de sindicat
ZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZ

ducerile tehnice. Practica 
a dovedit că acolo unde 
există această colaborare, 
se obțin rezultate mai 
bune in activitatea de pro
ducție, iar propunerile fă
cute de muncitori își gă
sesc rezolvarea. Stau do
vadă sectoarele 1 — care 
în anul 1982 a înregistrat 
o producție suplimentară 
de peste 10 mii tone de 
cărbune — și V, unde pro
ducția s-a -redresat, situîn- 
du-se în prezent la nivelul 
cerințelor, avînd chiar o 
frumoasă depășire de plan.

(Urmare din pag. !)0 nouă întrebuințare
(Urmare din par). 1)

re pentru diverse utilaje. 
Valoarea acestor recondi- 
ționări se ridică la peste 
46 000 de lei. Printre a- 
ceste repere, recondițio
nate se numără stații de 
acționare și întoarcere, 
stele, reductoare pentru 
transportoare cu raclete, 
cilindri, lagăre și contacte 
pentru combine, axe, tre
nuri de roți pentru vago- 
nete și locomotive de mi
nă și multe, multe altele. 
De altfel din utilajele pro
puse și aprobate pentru 
casare se recuperează pes
te 25 la sută, piese de 
schimb și subansamble 
care sînt recondiționate 
in atelierul nostru și re
puse în circuitul economic. 
Spre exemplu, in perioada 
care a trecut din acest an 
au fost confecționate în 
atelier cuplaje de cauciuc, 
obturatoare, casete pentru 
pinioane, cuplaje cu flan- 
șe, roți dințate și axe pen
tru combine. Valoarea pie
selor de schimb confecțio
nate în atelierul propriu

Propuneri utile, atît în 
vederea intensificării în
trecerii socialiste pentru 
creșterea producției fizice, 
îmbunătățirea calității căr
bunelui și reducerea chel
tuielilor cit și pentru îm
bunătățirea condițiilor so
ciale la suprafață au făcut 
Ton Bunăîașu, Petru Tres- 
tian, Vasile Luca, Mihai 
Vasile, Vasile Radulescu, 
Nicolae Bojincă, Petru Pi
pa, Constantin Dumitriu, 
Nicolae Radu, directorul 
tehnic al minei și alții. 
Printre altele, s-a propus 
grăbirea lucrărilor de des
chideri pentru trecerea în 
cel mai scurt timp cu 
transportul pe verticală și 
orizontală la noul orizont 
de bază 360.

Ca președinte al comite
tului de sindicat pe între
prindere a fost reales to
varășul Ilic Diaconu.

Tudor MUCUȚA 

se ridică la peste 30 000 lei, 
în perioada de timp care 
a trecut din acest an. A- 
vind în vedere numărul 
mare de piese de schimb 
care trebuie folosite la o 
întreprindere minieră și 
faptul că acestea nu pot să 
fie aduse întotdeauna la 
timp și în cantități sufi
ciente de la întreprinderi
le furnizoare, noi căutăm 
să mărim numărul de re
pere confecționate in ate
lierul propriu.

Tot ce am realizat pînă 
acum și ce ne-am propus 
să realizăm în continuare 
se bazează pe munca lăcă
tușilor din formațiile con
duse de Lidia Marc și A- 
drian Munteanu, a strun
garilor din echipa lui Si- 
mion Bocănici și a munci
torilor de la confecții me
talice din formațiile con
duse de Liviu Duraîna, 
Anton Ro.isz și Ion Mada- 
raș, bine îndrumați și co
ordonați cu competență de 
șeful atelierului, maistrul 
Gheorghe Robică.

Intervenție de urgen
ță a lăcătușilor din e- 
chipa lui Waldemar 
Lauschman Ia remedie
rea unei defecțiuni în 
secția de prelucră
ri mecanice de la 
l.P.S.K U.E.E.M. Petro
șani.

Foto : Cristian ȘTEFAN 

municipal a acordat o a- 
tenție prioritară perfec
ționării acestui domeniu, 
s-au înființat 4 exploatări 
de gospodărie comunală 
în Valea Jiului, punîndu-se 
în evidență multe neajun
suri de natură organizato
rică, disciplinară sau de 
colaborare în întreaga 
activitate a rețelei de uni
tăți prestatoare. Sînt încă, 
de pildă, neajunsuri în di
versitatea și calitatea ser
viciilor cooperativelor meș
teșugărești care, datorită 
ritmului de sistematizare, 
nu au spații suficiente ; în 
furnizarea apei potabile, 
deoarece șantierul din 
Valea Jiului al T.C.H. nu 
a realizat lucrările plani
ficate pentru creșterea 
capacității de captare, fil
trare, tratare și înmagazi- 
nare a apei pe sursa Taia 
și rezervoarele de la Pe
troșani și Vulcan, ce tre
buiau puse în funcțiune 
încă din anul trecut. Și 
în întreținerea fondului 
locativ nu s-a manifestat 
un control ferm și nu s-au 
luat măsuri Severe ; sînt 
apartamente într-o stare

LA LICEUL DE MATEMATICA-FIZICA-

)) Decada educației pontice"
a da un

■ bogat

poli-

inaugu- 
cultural- 

generi- 
m uncii

Din dorința de 
conținut cit mai 
sărbătoririi zilelor de 1, 
8 și 9 mai, comitetul 
U.T.C. din liceul nostru, 
în colaborare cu comisia 
diriginților și catedra de 
limbă și literatură româ
nă, a inițiat o suită de 
manifestări politico-idco- 
logice și cultural-artisti- 
ce grupate sub genericul 
„Decada educației 
tice" (1—9 mai).

Decada a fost 
rată de o seară 
distractivă sub 
cui „Sărbătoarea 
și a primăverii" în orga
nizarea clasei a IX-a C ; 
s-a continuat cu întîlniri 
sportive, drumeții prile
juite de zilele de 1 și 2 
Mai — Ziua tineretului.

Perioada de 2—8 mai 
este o săptămînă a crea
ției artistice în 
căreia se vor 
microexpozițiile : 
siuni — colecții 
ționari" și „Cercul 
al serii se prezintă...*'. în 
cadrul cercului de lite
ratură se va prezenta ex
punerea „Concepția P.C.R., 
a secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu privind rolul 
și răspunderile literaturii 
și artei în formarea și 
modelarea conștiinței so
cialiste", se vor relata 
impresii de la faza 
țională a concursului 
literatură ce a avut 
la Bistrița-Năsăud. 
tru activul U.T.C. 
liceu și elevii din clase- 

a Xll-a, se organizea- 
o informare politică 
sinteză pe probleme 

cadrul 
deschide 

„Pa- 
— eolec- 

foto

na
de 
loc 

Pen
el in

le 
ză 
dc

Instantaneu din timpul unei acțiuni de muncă pa
triotică a colectivului Fabricii de piine din Livezeni.

Foto : N. ȘTEFAN

necorespunzătoare pentru 
că lucrătorii E.G.C.L. nu 
au verificat locuințele la 
plecarea locatarilor. La toa
te aceste lipsuri se mai 
adaugă întîrzieri în reme
dierea defecțiunilor la te
rase, instalații sanitare, în 
eliminarea fenomenului de 
condens (au fost depistate 
524 apartamente în care se
rzzrzzrzzzzzzzzzzzzzzrzzzzzzzzzzzzz/

Măsuri 
liotărîte

VZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

manifestă acest neajuns), 
în salubrizarea orașelor.

Dar în ceea ce privește 
diversificarea serviciilor 
către populația munici
piului, în gospodărirea și 
înfrumusețarea orașelor, 
s-au realizat și foarte mul
te lucruri bune, în pers
pectivă prevăzindu-se o 
mai accentuată dezvoltare 
a calității. Prin înfăptui
rea obiectivelor de inves
tiții, comerțul va avea în
că 17 400 mp, iar coopera
ția meșteșugărească 3550

i

I

I

de | 
și poezie patrio- i 
tunată aniversă- J

ale vieții politice interne 
și internaționale. Tot cu 
acest prilej se vor da 
răspunsuri la întrebările 
elevilor.

Săptămina creației ar- i 
tistice mai are în pro- i 
gram un concurs de ere- ' 
ație (proză și versuri) de- ț 
dicată patriei, partidului, 
la care vor participa toți 
elevii școlii, o scară c_ 
muzică >/ 
tică închinată aniversă
rii a 62 de ani de la ere- '■ 
area P.C.R. și o activita- 
te a cercului de istorie ■ 
dedicată sărbătoririi in - 
dublă semnificație istori- ț 
că și social-politică a zilei i 
de 9 mai. - ?

în această perioadă, e- I 
moțiile noastre vor 
captate și de 
pentru prima 
za județeană 
U.T.C." (7—8

prezența > 
dată la fa- > 
a „Cupei ț 
mai) a e- i 

chipei de handbal a școlii.
Manifestările sărbăto- ț 

rești din această săptă- 
mină vor culmina cu z 
spectacolul omagial >
„Partidului cinstire", sus- 
.ținut de formațiile artis- 
tice din școală pârtiei- ■ 
pante la Festivalul națio- ’ 
nai „Cîntarea României", ț

Prin toate aceste ac- l 
țiuni urmărim educarea 2 
patriotică, revoluționară ) 
a uteciștilor, cultivarea | 
valorilor moral-spiritua- • 
le perene ale poporului 
nostru.

Maria VOINA, 
secretar adjunct al 
comitetului U.T.C., 

Liceul de 
matematică-fizică, 

Petroșani

ț
î

t

mp spații aflate la parte
rul blocurilor: termofica- 
rea, care se va continua 
in acest an în Lupeni, con
tribuie efectiv la calitatea 
vieții oamenilor muncii, 
cu implicații în îmbunătă
țirea purității atmosferei 
localităților.

în acest an se va dezA 
volta și industria mică 
(atelier pentru confecții 
metalice, tapițerie, sifonă- 
rie) folosindu-se cu spirit 
gospodăresc o utilizare so- 
cial-economică pentru' re
sursele locale și materiale 
refolosibile. Creșterea vo
lumului prestărilor de 
servicii va fi însoțită și 
de o calitate corespunză
toare : înființarea unor 
unități pentru întreține
rea și repararea obiectelor 
de uz casnic și gospodăresc, 
tinichigerie, extinderea 
muncii la domiciliu prin 
folosirea forței de muncă 
feminine, alte servicii la 
domiciliu (reparat mobilier, 
aparatură electrică etc).

în acest an, s-a remar
cat în cadrul lucrărilor se
siunii Consiliului popular

1 • SUCCESE IN MUN-
« CA CU CARTEA. Biblio-
| teca de la clubul sindi- 
Icatelor din Petrila (bi

bliotecar Florica Băgă- 
. ian) înregistrează rezul- 
■ tate frumoase în activita- 
Itea cu cartea. De la în

ceputul anului pe aici
au trecut peste 1200 de 
cititori, care au împru
mutat mai mult dc 4600
cărți. S-au organizat mai

mult de 100 acțiuni spe
cifice, la care au partici
pat peste 3000 de oameni 
ai muncii. (M.B.)

o VACCINĂRI. Lucră
torii circumscripțiilor sa
nitare veterinare din Va
lea Jiului au declanșat o 
amplă campanie de vac
cinare anticărbunoasă a 
bovinelor și pentru pre
venirea pestei la porci și 
păsări. Medicii veterinari 
și cadrele medii sanitare 
6-au angajat să rezolve 
cu promptitudine solici
tările crescătorilor de a- 
nimale.

zece 
u- 

din 
co- 
din

• VAD. Primele 
zile de funcționare 
nității „Gospodina" 
cadrul complexului 
mercial „Parîngul"
Petroșani, au demonstrat 
utilitatea ei — zilnic se 
înregistrează o medie a 
vînzărilor de preparate 
și semipreparate reci și 
de cofetărie depășind 
10 000 lei, intre cumpă
rători numărindu-se mai 
ales gospodinele cartie
rului Aeroport și lucrăto
rii întreprinderilor din 
apropiere. La sfîrșitul a- 
cestei săptămîni, I.C.S.A.

și A.P. Petroșani va ofe
ri o surpriză plăcută, de 
această dată, petrileni- 
lor din cartierul „8 Mar
tie”, prin deschiderea u- 
nei unități de Măcelărie 
— Mezeluri.

• IGIENIZĂRI; Fabri
ca de produse lactate din 
Petroșani arată acum ca 
o adevărată farmacie, 
mulțumită eforturilor de
puse de lucrătorii ei, în
drumați și ajutați de 
specialiști de la E.G.C.L. 
Petroșani. Astfel, în pri
mele luni ale anului, au 
fost igienizate și restruc

turate funcțional halele 
de producție și spațiile 
de depozitare ; s-au a- 
plicat 2500 mp faianță, 
peste 3000 mp gresie an- 
tiacidă. Cu acest prilej, 
s-a refăcut instalația de 
canalizare, iar exteriorul 
fabricii a fost placat cu 
cărămidă aparentă sim
plă sau glazurată.

Rubrică realizată <le 
Ion VULPE

municipal, prin folosirea 
judicioasă a tuturor posi
bilităților și resurselor din 
fiecare localitate, gama 
prestărilor de servicii că
tre populație se va îmbu
nătăți radical (pentru fie
care cetățean prestîndu-se 
servicii în valoare de 
2745 lei), ceea ce va cons
titui un efect al diferenție
rii in funcție de necesită
țile oamenilor muncii, im- 
plieînd ridicarea calității 
vieții in acest domeniu de 
larg interes social.

a

I
I
I
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Trei frați, trei fruntași de la sectorul I al minei Lonea : brigadierul Ilie 
Mihoc și minerii Pavel și Nicolae Mihoc. l oto : Ștefan NEMECSEK

ț

*
I

*
j

I

i

Tradiția meseriei, 
cinste în familie

Mihoc bunicul, a lu
crat ca ziuaș în primele 
decenii ale acestui secol 
la „adunatul pietrei ne
gre ce ardea“; Mihoc ta
tăl a lucrat multă vreme 
la mina Lonea ; Mihoc 
fiii, Ilie, Nicolae și Pavel, 
bărbați tineri și vînjoși 
au urmat exemplul înain
tașilor 
ceeași 
ner.

Ilie 
cei mai tineri brigadieri 
de la I.M. Lonea, la cei 
33 de ani ai săi, are lu
crați aproape 10 în mină. 
Domol la vorbă, dar a- 
prig la muncă, după cum 
am aflat și de la ortaci, 
Ilie Mihoc conduce o 
formație de lucru disci
plinată, bine pregătită 
profesional,

în repetate rînduri pen
tru succesele obținute 
în realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan.

— Am începui să des
cifrez tainele meseriei de 
miner — ne spune llie 
Mihoc — în brigada lui 
Toader Dalba, în prezent 
maistru minier. Am lu
crat apoi 7 ani ca șef de

V/ZZZZ/.WZZZZZV///ZZZZ/ZZZ.VZZ/.

lor, îmbrățișînd a- 
meserie — de mi-

Mihoc, unul din

Milioc, mezinul 
este șef de 
alături de Nico-

Bărbați care onorează 
titlul de miner

tzzzzzzzz/rzzrzzzxzzzzzzzzzrzzzz*

schimb in brigada lui 
Cornel Țir. Urmînd e- 
xemplul acestora, acum 
ca șef de brigadă, am 
reușit să mă apropii de 
oameni, să încheg un co
lectiv harnic. Sîntem toți 
împreună și la bine și la 
greu. Sîntem 
și ne bucurăm 

evidențiată ~cind reușim să
toate greutățile, 
cade să luăm la 
fă realizarea și 
sarcinilor de plan.

satisfăcuți 
atunci 

trecem 
iar la de- 
cunoștin- 
depășirea

Pavel 
familiei, 
schimb, 
lae Barmaliuc, Vasile Fa- 
tol și Nicolae Ursache 
în brigada fratelui său 
Ilie.

Nicolae Mihoc, fratele 
mijlociu, a îmbrățișai ul
timul meseria de miner, 
urmînd exemplul 
lor lui, dovedind 
munca depusă că are am
biții la fel de mari ca ei.

In citeva cuvinte des
pre frații Ilie, Nicolae și 
Pavel Mihoc se poate spu
ne că sînt trei mineri 
harnici, de la sectorul J 
al minei Lonea, exemplu 
în muncă, societate și fa
milie, componenți ai u- 
nei formații de lucru 
destoinice, care acționea
ză uniți, urmînd același 
scop comun: a da țării 
cit mai mult cărbune.

frați- 
prin

Ștefan NEMECSEK

T ft om de nădejde
în limbajul minerilor, al meseriașilor de la I.M. 

Lupeni este încetățenit un cuvînt care exprimă în 
chintesența răspunderii muncitorești, acela de a fi 
„om de nădejde". în cadrul unei brigăzi, echipe sau 
sector a fi om de nădejde înseamnă în primul rînd 
autoexigență. Adică să dovedești răspundere în înde
plinirea sarcinilor, să nu aștepți să ți se spună un 
lucru de două ori. Să fii întotdeauna la datorie, 6ă 
te străduiești să acționezi cu fermitate, în spiritul 
întrajutorării muncitorești pentru învingerea dificul
tăților, pentru a asigura bunul mers al producției. 
Conștiința faptului că răspunderea pentru bunul mers 
al producției este concomitent a fiecăruia și a tutu
ror. Expresia de „om de nădejde" am auzit-o deunăzi 
de la tovarășul Mircea Suba, șeful sectorului XII 
transport, cu prilejul unui eveniment deosebit în 
viața sectorului : ieșirea la pensie, în aceeași zi, a 
trei oameni care și-au legat viața de mina Lupeni. 
Cei trei sînt maistrul principal specialist Vasile Coroi, 
maistrul principal la instalația funicularelor Ianăș Vlaic, 
care timp de peste 40 de ani au muncit în cadrul minei 
Lupeni, și maistrul principal specialist in întrețineri 
miniere, Dumitru Venczel. Trei oameni de nădejde, 
care n-au avut la activ în toți acești ani nici o ab
sență nemotivată. Oameni care au învățat de la o 
vîrstă fragedă abecedarul disciplinei muncitorești și 
au dobîndit treptat, pe frontul muncii, o vastă expe
riență profesională. Oameni care au constituit în orice 
împrejurare adevărate exemple în muncă și in viața 
de familie pentru cei tineri.

„Colectivul nostru — ne spunea cu justificată 
mîndrie Mircea Suba — este puternic tocmai datori
tă oamenilor noștri de nădejde". Și nu e nicidecum 
întîmplător faptul că astfel de oameni au pregătit la 
școala exigentă a muncii, și lăsat în locul lor alțî 
oameni de nădejde. Din mers, Iulian Scorțea a luat 
locul lui Vasile Coroi. Iar Alexandru Genge l-a în
locuit pe Dumitru Venczel... Iată o mărturie evidentă 
a perenității spiritului muncitoresc, a înaltelor valen
țe morale întâlnite, nu întîmplător, într-o citadelă a 
muncii socialiste.

Morel STEAL Ț

Prezenti unde 
e mai greu
Zilele trecute, la mina 

Vulcan, mai precis la sec
torul I al minei, am auzit 
multe cuvinte frumoase 
despre Codreanu Alba, c- 
lectrician, șef de echipă, 
specialist în montarea lini
ilor de forță. Din 1959 de 
cînd a venit la mină, „nea" 
Alba este prezent acolo 
unde este mai greu, me
reu preocupat de soarta 
producției, de gospodări
rea avutului obștesc. îm
preună cu alți cîțiva or
taci, toți policalificați, Co
dreanu Alba servește 
cu promptitudine toate 
brigăzile din sector Cu- 
noscuții brigadieri Mihai 
Dudescu, Ghborghe Sava, 
Mihai Neștean nu au stat 
niciodată după Alba și oa
menii săi. Toate defecțiu
nile au fost înlăturate la 
timp, fără pierderi de pro
ducție.

Aici, la mina Vulcan am 
aflat că echipa condusă 
de Alba este o echipă' de 
oameni adevărați, care au 
o bogată experiență și în 
colectarea cuprului din 
subteran. Numai în perioa
da care a trecut din acest 
an — peste programul de 
lucru — Alba împreună 
cu ortacii săi, între care 
amintim pe Sava Gheorghe, 
Nicolae și Vasile Burlacu, 
au colectat și predat 3850 
kg cupru:

Constantin LUCIU, 
corespondent

La băutură, Liviu Stoi
ca (22 de ani) din Pe
troșani, de profesie „fă
ră", considera că nimeni 
nu-i poate sta in cale. 
Astfel, în seara zilei de 
I aprilie, și-a maltratat 
mama, apoi a vrut să se 
răfuiască cu concubina

sa. Scandalul provocat 
în locuința Luminiței 
P. a alertat locatarii și 
comitetul blocului 1 din 
strada Venus, care l-au 
imobilizat pe agresor și 
au anunțat miliția. Cu o

promptitudine demnă de 
toată lauda, oamenii le
gii au și aplicat sancțiu
nea cuvenită, condamna
rea la 4 luni detenție, 
cu executarea pedepsei 
în penitenciar, întrucît 
Silviu Stoica mai sufe
rise două condamnări 
pentru modul de viață 
parazitar. (LV.)

CONTRASTE
CU PIELEA LA.„ 

SARAMURA
Din ograda lui Nicolae 

Răduca din Pctrila dis
păruseră doi juncani. Gri
julii, lucrătorii de mili
ție le-au luat urma și au 
descoperit, . cu uimire, 
doar pieile crude în lo. 
cuința lui Ștefan Ștefă- 
nescu. Sacrificarea viței
lor fusese făcută în fla
grantă contradicție cu le
gea. Morală pentru alți 
amatori — mai bine să a- 
jungă vițelul bou. decît 
să-ți fie pielea la... sara
mură.

RETUR
Că „năravul din fire 

n-are lecuire" a demons
trat-o și Viorel Mita, ca
re a comis mai multe fur
turi în județul natal, Vas
lui. Dar chiar dacă lupul 
își schimbă părul și... vi
zuina, cum a încercat și 
înrăitul infractor, tot va 
fi descoperit. Depistat de 
lucrătorii de miliție din 
Lupeni. V.M. s-a reîntors 
de nevoie la locurile de 
unde a furat.

O PATĂ PE OBRAZ
Ciudat este faptul că 

printre cei care nu res
pectă prevederile Decre
tului 400/1982 se află 
și oameni în puterea vîrs- 
tei, care nu mai pot in
voca d- i ale „tinereții 
valuri" Cornel Branet 
(41 de ani) și Dumitru 
Panțirb (47), încadrați 
la I.M. Pa.ușeni, au fost 
găsiți în timpul serviciu
lui. sub influența bău
turilor alcoolice. Cînd 
s-au trezit, au constatat 
că paharul in plus, cînd 
nu trebuie. Ic pătase de
ja.. obrazul.

(Urinare din pag. 1)

ment, încălzire și chirie, 
gratuite, de diferite spo
ruri și echipament dc pro
tecție. Adică cum ? Socie
tatea iți dă. iar tu să nu 
dai nimic în schimb ?

„Ce aveți de gînd, 
măi ortaci ?“

CONSTANTIN ALECSA, 
miner, șef de brigadă : 
„Mina a înregistrat pînă 
în prezent realizări însem
nate la producția de căr
bune, realizări care s-au 
obținut pe scama efortu
lui colectiv. Cu toate a- 
ceste succese, pe noi nu 
ne mulțumește faptul că 
unii dintre noi, e adevă
rat puțini la număr, fac 
absențe nemotivate, intîr- 
zie de la șut, părăsesc mai 
devreme locul de muncă. 
Știrbesc prestigiul colec
tivului,' cîștigat prin su
doarea frunții noastre. Toc
mai de aceea îi întrebăm 
in cadrul acestei judecăți 
ce au de gînd să facă. Dc 
modul cum ajută, cum spri
jină realizarea sarcinilor 
dc plan nu sîntem mulțu
miți, așa că dacă nu au 
de gînd să se încadreze în 
disciplina de la mină să 
ne lase în pace".

„Să facem un pic de 
curățenie și la mină...“

IOAN CESAUAN, secre
tar al comitetului dc partid, 
sectorul V ; „în prima lună 
a acestui an am înregis
trat la nivel de mină 962

La I. M. Pctrîla
absențe nemotivate : in
februarie 862, în martie 
1288, iar in perioada 1—24 
aprilie — 1789 absențe ne
motivate. Deci absențele 
nemotivate înregistrează, 
cu toate strădaniile noas
tre de a întări ordinea și 
disciplina, o dinamică ne- 
dorită de noi. C’eea .-c am 

Eugen Cezar Ioan Dună Constantin Ridescu Vasile Anițoaia

remarcat însă, este faptul 
că tot aceiași oameni sînt 
„abonați" la nemotivate. 
Este trist că ei, cei puși 
astăzi în discuția colectivu
lui, nu au înțeles nici pî
nă în prezent care este 
menirea lor la mină. Nu 
au înțeles implicațiile u- 
nei absențe nemotivate a

supra producției de cărbu
ne, asupra bugetului fami
liei lor. Așa stind lucrurile, 
cred că a venit timpul să 
facem un pic dc curățenre 
și la mină...”.

„O lecție aspră, 
dar dreaptă"

NICOLAE FOCȘĂNEA- 
NU, maistru : „Cînd lip
sesc de pe un schimb doi- 
trei ortaci tc confrunți i- 
mediat eu următoarea 
greutate : ai loc de mun
că și n-ai oameni pe care 
să-i plasezi. Dc aici toate 
celelalte consecințe atît 
pentru colectiv cît și pen
tru individul care lipsește. 

Eu zic că judecata de as
tăzi ar trebui să fie o lec
ție aspră, dar dreaptă, pen
tru cei certați eu disci
plina, o lecție cu caracter 
preventiv. Mulți se vor 
reabilita, alții poate vor 
persista in indisciplină. Pe 
cei din urmă, desigur, îi 
vom elimina din rîndurile 
colectivului nostru".

Așadar, despre motivele 
aduse în apărare de absen- 
tomani între Care Constan
tin Bideseu, Cezar Eugen, 
loan Dună, Vasile Anițoa- 
ia (în imagine), Ladislau 
Gros, Miclos Torok și alții, 
consideram că nu mai este 
cazul să vorbim. Ele sînt 
neconcludente, nu au nici 
un temei moral.

In „boxa acuzaților" 
nu-i chiar plăcut să fii 
„imortabzat" pe pellcu-

O „galerie de portre
te" ce nu face cinste ce
lor surprinși...
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ACTUALITATEA iN LU^£

Sesiune academică, în capitala Belgiei, pe tema

Dezvoltarea economico
socială a României, în 
contextul internațional

BRUXELLES 4 (Ager- 
pres). La „Institutul de 
înalte studii economice șl 
sociale" din Bruxelles a 
avut loc o sesiune acade
mică pe tema „Dezvolta
rea economico-socială a 
României în contextul in
ternațional".

In cuvîntul de deschide
re, profesorul Francis Des- 
sart, membru al Marelui 
Consiliu al Institutului de 
relații diplomatice, institu
ție internațională cu sediul 
la Bruxelles, a evocat ac
țiunile întreprinse pe plan 
nternațional de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socia
liste România. în vederea 
dezvoltării cooperări1. în
tre popoare, a instaurării 
noii ordini economice in
ternaționale, pentru redu

cerea cheltuielilor militare 
și afectarea sumelor astfel 
dislocate atît ajutorării 
țărilor în curs de dezvol
tare cit și dezvoltării pro
prii

Profesorul Albert De- 
fesche, consilier științific 
al Institutului de relații 
diplomatice, a subliniat 
la rîndul său efortul fă
cut de poporul român pe 
linia dezvoltării sale so- 
cial-economice.

Ambasadorul României 
la Bruxelles, Iulian Văcă- 
rel, a prezentat, de ase
menea. concepția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cu 
privire la edificarea so
cietății socialiste multila
teral dezvoltate, participa
rea României la circuitul 
economic mondial, instau
rarea noii ordini economice 
internaționale.

FoFSal, divizi ■> A

Rezultatele
Meciurile din etapa a 

28-a a campionatului divi
ziei A la fotbal s-au în
cheiat cu următoarele re
zultate : F.C.M. Brașov — 
Universitatea Craiova 0—0; 
C.S. Tirgoviște — Politeh
nica Iași 0—0 ; Chimia Rm. 
Vîlcea — Petrolul Ploiești 
1—1 (1—0) — golurile au 
fost marcate de Pancu (în 
propria poartă), respectiv, 
Marrca (din lovitură de la 
11 m); Politehnica Timi
șoara — Dinamo 1—3 (0— 
0) ; golurile oaspeților au 
fost realizate de Augustin

ce.ei de-a XXVIII-a etape
(2) și Orac, iar punctul 
gazdelor a fost marcat de 
Giuchici (din lovitură de 
la 11 m) : A.S.A. Tg. Mu
reș — Jiul Petroșani 4—0 
(1—0) — au marcat : Fa- 
nici (3) și Bdloni ; Corvinul 
Hunedoara — F.C. Cons
tanța 2—1 (0—1); punctele 
au fost marcate de Andone 
(din lovitură de la 11 m) 
și Petcu, respectiv, Peniu; 
Sportul studențesc — SC. 
Bacău 1—0 (0—0) — uni
cul gol a fost înscris de 
lorgulescu ; F.C. Olt — 
F.C. Argeș Pitești 0—1 (0—

0) — golul a fost marcat 
de Nlca ; Steaua București 
— F.C. Bihor Oradea 0—0.

în clasament continuă 
să conducă echipa Dinamo 
București, cu 40 puncte, 
urmată de formațiile Spor
tul studențesc — 38 punc
te, F.C. Argeș Pitești — 
35 puncte. Universitatea 
Craiova 34 puncte (trei jo
curi mai puțin disputate).

Viitoarea etapă se va 
desfășura miercuri, 18 mai.

(AGERPRES)

Breviar
■ FOTBAL, campionatul 

județean : Avîntul Hațeg — 
Preparatorul Lupeni 10—0! 
(3—01a juniori); Parîngul 
Lonea — Autobuzul Petro
șani 4—0 (2—3 la juni
ori) ; C.F.R. Petroșani — 
Măgura Pui 1—2 (1—3 la 
juniori) ; Sănătatea Vul
can — Hidromin Petro
șani 1—2. Campionatul 
municipal de juniori : 
Minerul Paroșeni — Mi
nerul Lupeni 0—1, Mine
rul Uricani — Parîngul 
Lonea 1—2, Preparatorul 
Lupeni — Preparatorul 
Petriia 7—3, Minerul Ani- 
noasa — Jiul II 3—0.

S. BALOI

Reuniunea Comitetului
Executiv al O.E.P.

DAMASC 4 (Agerpres). 
In capitala Siriei a avut 
loc reuniunea Comitetu
lui Executiv al Organiza
ției pentru Eliberarea Pa
lestinei. informează agen
ția WAFA.

Cu acest prilej, s-a pro
cedat ia o trecere amănun
țită in revistă a probleme
lor generale din lumea a- 
rabă. De asemenea, a fost 
examinată situația din te
ritoriile arabe ocupate și 
s-a lansat un apel în ve

derea intensificării contac
telor cu populația palesti
niană din toate teritoriile 
ocupate și din afara lor. 
Participant!! la reuniune 
au fost informați în legă
tură cu problemele ridica
te în cadrul întrevederii 
președintelui Siriei, Hafez 
Al-Assad, cu Yasser Ara
fat, președintele Comite
tului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea 
Palestinei.

întreceri sportive 
între sectoarele 
minei Uricani

! La Uricani au avut loc 
î atractive întreceri sporti- 
i ve. Cele mai disputate au 
i fost întrecerile de fotbal 
: dotate cu „Cupa tinere- 
i tului". Iată cîteva rezul- 
i tate ale întîlnirilor din- 
i tre reprezentativele sec- 
î toarelor minei Uricani, 
i reprezentative care în 
î prima parte a întreceri- 
i lor au fost împărțite în 
î două serii : Seria I : sec- 
: torul VI — sectorul VII 
j 3—0, sectorul I — secto- 
i rul IV 4—5, sectorul VI 
i — sectorul I 3—2, sectb- 
; rul VII —.sectorul IV 
i 0—3, sectorul VI — sec- 
i torul IV 1—1, sectorul

VII — sectorul I 0—3. 
Seria a Il-a : sectorul II 
— sectorul V 2—5, sec
torul III — sectorul VIII 
0—3, sectorul II — sec
torul III 1—5, sectorul
V — sectorul VIII 7—1, 
sectorul II — sectorul
VIII 0—3, sectorul V — 
sectorul III 2—4. în se
mifinale : sectorul III — 
sectorul IV 3—1, sectorul
V — sectorul VI 2—1 iar 
în finală, sectorul V — 
sectorul III (2—2) 7—6 
după executarea lovituri
lor de la 11 m.

I. COANDREȘ, 
Uricani

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE FOTBAL

Minerul Uricani, 
la a patra v ctorie consecutivă

MINERUL URICANI — 
PREPARATORUL PETRI- 
LA 5—0. Practicînd un joc 
de bună calitate. Minerul 
Uricani a reușit să se im
pună în fața jucătorilor 
din Petriia pe care i-a în
vins cu categoricul scor de 
5—0. începutul jocului a- 
parține oaspeților, dar trep
tat gazdele își ordonează 
mai bine acțiunile reușind 
destul de repede să iasă 
din defensivă și în min. 
30, echipa din Uricani con
duce cu 1—0.

Repriza a doua începe în

nota de dominare a gazde
lor și în min. 48 Diniș ri
dică scorul la 2—0. în min. 
75 apărătorii oaspeți co
mit henț in careu și lovi
tura de la 11 m este trans
formată de Munteanu j 
3—0. în min. 88 Bălan tre
ce de doi jucători adverșiț 
rămîne singur cu portarul, 
înscriind al patrulea gol 
al partidei, pentru ca in 
min. 90 Diniș să stabileas
că scorul final al partidei, 
5—0.

La juniori, 3—0
C. II,TE

I

I
I
II

a
I
i

11LMF
PETROȘANI — 7 No-

Marea evadare, 
1-11 unirea ; Piedone 
a. . anul, I-II.

P-TRILA ; Bronco Bil
ls

LONEA : Prietenii.
VULCAN — Luceafărul:

Aii 3aba și cei 40 de hoți.
LUPEN1 — Cultural : 

Bu.etin de București.
UR1CANI ; Serpico, I-II.

TV.

ll.uO Pași de viață lun
gă. 11,30 Film serial. Bu- 
levaruul Paulista 12,10 
A.oum corai. 12,35 Dese
ne animate. Micuța Ne.l. 
14,00 Muzică populară ins
trumental. In jurul orei 
1 — Transmisiune <ii-
rec.u de la Aeropor.ul in- 
,.r a, onal Otop.-m : ce
remonia sosirii tovară

șului IIu Yaobang, secre- : 
tar general al Comitetu- I 
lui Central al Partidului 1 
Comunist Chinez, care, la ■ 
invitația tovarășului I
Nicolae Ceaușescu, secre- | 
tar general al Partidului | 
Comunist Român, pre- > 
ședințele Republicii So- 1 
cialiste Romania, va e- j 
fectua o vizită oficială 1 
in țara noastră. 16,00 | 
Telex. 16,05 Școala satu
lui, școa.ă pentru sat. I
16,25 Dezvoltarea crea- l 
toare, izvor al perenității | 
teoriei revoluționare. Do- 
cumentar prilejuit de im- I 
plinirea a 165 de ani de - 
la nașterea lui Karl J 
Marx. 16,40 Studioul ti- | 
ncretului. 17,50 1001 de I 
seri. 20,00 Telejurnal. | 
20,20 Fotograme din rea- j 
litate. Reportaje, inter- a 
viuri, re.atări, transmi- | 
siuni directe, muzică. | 
21,05 Fi.m artistic ; 27 *
de ore. Premieră pe țară, j 
21,55 Discorama. 22,15 Te- | 
lejurnai.

DIVIZIA C 9
REZULTATE : Metalul Aiud — Minerul Ghelari 

4—0 ; Mecanica Alba — Minerul-Știința Vulcan 3—0; 
Minerul Paroșeni — Unirea Alba 5—1 ; Minerul Lu
peni — Explorări Deva 6—2 ; Textila Cisnădie — Șu- 
rianul Sebeș 0—1 ; C.F.R. Simeria — Inter Sibiu 1—2; 
Dacia Orășiia — Minerul Aninoasa 5—1 ; Victoria Că- 
lan — Soda Ocna Mureș 3—0.

CLASAMENTUL

Cisnuuie , Explorări Deva — Soda Ocna Mureș; Vic
toria caiau — Șunanul Sebeș ; Dacia Orâștie — Me- 
lâiui Aiud ; inter sioiu — Minerul x-upeni , Mecanica 
— Unirea Alba. Minerul-Știința Vulcan — u.F.R. Si- 
meiia ; Minerul Anmoasa — Miueiui Ghelari

1. Minerul Lupeni 22 13 4 5 44—16 30
2. Unirea Alba 22 12 4 6 36—24 28
3. Explorări Deva 22 9 8 5 33—27 26
4. Dacia Orâștie 22 11 3 8 49—24 25
5. ^>uriani4 Sebeș 22 11 3 8 44—31 25
6. Metalui Aiud 22 10 4 8 32—19 24
7. Inter Sibiu 22 9 5 8 33—27 23
8. Mecanica Alba 22 10 3 9 34—30 23
9. Minerul Paroșeni 22 7 7 8 34—33 21

10. Minerul Ghelari 22 9 3 10 25—31 21
11. Minerul-Șt. Vulcan 22 9 3 IU 21—29 21
12. Victoria Călan 22 9 3 10 21—34 21
13. Soaa Ocna Mureș 22 9 4 11 i0—40 2u
14. Minerul Aninoasa 22 6 4 12 21—40 16
15. lextiia Cisnădie 22 6 2 14 32—51 14
16. C.F.R. Simeria 22 4 b 12 15—48 14

ETAPA VITIOAKE ; Minerul Pacoceni — textila

\/ica oubf'ciîate
Vi.motocicletă 1J cu 

ata < are bună de tunc- 
ți.. . Inf rmoțn Petro
șani. s.raaa Independen
ței o.oc 12/18. (474,

M Moskvic. 4u7, sta
re buna. Telefon 42956 
P .șam. (478)

u Dac.a 1100, Repu- 
t>. ,52, Petriia te.efon
Îl i 19)

.,D Dacia 1106. Lu- 
pen. s.rada Viitorului, bloc 
J 1, ap 15, (480)

V1ND mobi.ă dormitor 
preț convenabil. Strada Re

publicii 21, Petroșani. (481)
PIERDUT legitimație de 

serviciu și ecuson pe nu
mele Șurtan Aurei, eii- 
oerait de Prepa rația Pe- 
tri,a. Le declar nule. .472)

PlEnDUI carnete de 
student pe numele G.lban 
Mircea și V.așin loan, e- 
dberate de Institutul de 
mine Petroșani. Le decla
răm nu,e. 474)

PlEnDUI .egitimație de 
serviciu pe numeie Pădu- 
raru Keiu, eliberată de

l.M. Petriia. O dec...i nu
lă. .483)

PIEKDUT legitimație de 
serviciu pe numele bnacne 
Nicu, e.ioeraiă de l.M. Pa
roșeni. O deciai nulă, mp;

PIERDUT legitimație de 
serviciu be numele M'.do-

van Mihal1 eliberată de 
E.G.c-.l. Lupeni O declar 
nulă, impj

PIERDUI .egitimație de 
serviciu pe numele Rusu 
Ștelan, eliberată de l.M. 
Bărbăteni. O declar nulă.
imp-

A.XLiVț DE FAMILIE

C3LEC11VUL Întreprinderii de tricotaje Petro
șani impăr'ășește durerea familiei Iruită oritirmi’ă 
de pierderea aceluia -are a fost

mg. ION TRUICÂ
Sincere condoleanțe. (.484)

CLASAMENTUL

CAMPIONATULUI JUDEȚEA'
SERIA VALEA JIULUI

1. Minerul Uricani 13 12 0 1 41—11 24
2. Avintui Hațeg 12 9 0 3 39—12 18
3. Parîngul Lonea 13 7 3 3 33—15 17
4. Prepaiatorul Petriia 12 7 2 3 24—22 16
5. Măgura Pul 13 6 1 6 34—27 13
6. Sănătatea Vulcan 13 6 1 6 29—32 13
7. Prepaiatcrul Lupeni 13 3 3 7 33—61 9
8. Hidromin 13 3 1 9 17—37 7
9. C.F.R Petroșani 13 1 4 8 15—28 6

10. Autobuzul Petroșani 13 1 4 8 16—36 6

ImiFimierea miniera
n u * u ■ •uriași

cu sediul in Lupeni, strada Mierlesei, nr. 24, 
OKUAisIZilaZA coixCUkS 

pentru ocuparea următoarelor posturi :
âk -i posturi de maiștri muieri pentru sec

torul aeraj ;
E 1 post inginer sau sub.nginer minier 

pentru compartimentul proiecția muncii
Condițiile de încadrare sint ceJe prevăzute 

in Legea 12'1971 și Legea 27/1974.
Concursul va avea ioc in ziua de 16 mai 

1983,
Informații suplimentare se pot obține la 

biroul OP1R al I M, Bărbăteni, între orele 7— 
15,30.
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