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Executiv al C.C. al P.C.R.
Sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar generat al Partidului 
Comunist Român, a avut Ioc, sîmbătă, 
11 mai, ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

La primul punct al ordinii de zi. Comi
tetul Politic Executiv a examinat un 
raport cu privire la stadiul pregătirii pro
iectelor de documente ale Consfătuirii e- 
conomice la nivel înalt a țărilor membre 
ale CAER.

Comitetul Politic Executiv a aprobat ac
tivitatea desfășurată, pînă în prezent, de 
către delegația română, pe baza manda
tului încredințat de conducerea partidu
lui, și a reafirmat hotărîrea partidului și 
statului nostru de a acționa, în continua
re, pentru pregătirea temeinică a consfă
tuirii, pornind de la necesitatea de a se 
aduce îmbunătățirile ce se impun în ac
tivitatea acestui organism, spre a permite 
o mai bună conlucrare între țările mem
bre, soluționarea în comun a probleme
lor, îndeosebi a celor privind acoperirea 
necesarului de energie și materii prime, 
specializarea in producții și altele.

Comitetul Politic Executiv a relevat im
portanța deosebită pe care România o 
acordă colaborării în cadrul CAER, sub
liniind că aceasta trebuie să se bazeze l>e 
principii de egalitate și de neamestec în 
treburile interne și să asigure progresul 
fiecărei economii naționale, o apropiere 
a dezvoltării economice a țărilor respec
tive. crearea condițiilor pentru rezolvarea, 
cu forțe unite, a unor probleme complexe 
ale vieții economice mondiale, inclusiv in 
domeniul științei și tehnicii moderne. Co
mitetul Politic Executiv a apreciat că în
făptuirea acestor obiective va permite ca 
țările membre ale CAER să poată parti
cipa mai activ Ia dezvoltarea schimburilor 
și cooperării economice, să-și 
contribuție tot mai însemnată 
rea cu succes a socialismului 
noastre și, în același timp, la

aducă o 
la edifica- 
în țările 
intensifica-

rea participării lor la diviziunea interna
țională a muncii, la colaborarea econo
mică internațională.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca 
delegația română să acționeze în vederea 
definitivării cît mai rapide a documente
lor consfătuirii, pentru a se putea trece, 
în cel mai scurt timp, la organizarea în- 
tîlnirii la nivel înalt a țărilor membre ale 
CAER, ținindu-se seama de 
deosebită a acestei organizații 
dezvoltarea economico-socială a 
statelor membre.

în continuare, Comitetul Politic 
tiv a examinat și aprobat propunerile re
feritoare la organizarea asistenței medi
cale cu plată.

Răspunzînd solicitărilor populației, noi
le reglementări prevăd ca asistența medi
cală cu plată, la cerere, să se desfășoare 
în unități sanitare și la domiciliul cetă
țenilor, sub directa organizare a Ministe
rului Sănătății. Asistența medicală ambu
latorie va fi asigurată în cadrul dispen
sarelor policlinici cu plată, unități cu per
sonalitate juridică, ce vor funcționa pe 
baza autoconducerii muncitorești, autoges- 
tiunii economico-financiare și autofinan
țării Asistența medicală ambulatorie cu 
plată se va face de către personalul sa
nitar încadrat în unitățile sanitare, de 
învățămînt superior medical și farmaceu
tic și de cercetare științifică medicală, în 
afara programului de muncă, precum și 
de medicii pensionari stabiliți de direc
țiile sanitare. Sumele ce revin persona
lului sanitar care acordă asistență medi
cală ambulatorie cu plată se plătesc în 
afara fondului de retribuire planificat, a 
drepturilor de retribuire sau a 
pentru limită de vîrstă ori de 
Pentru bolnavii convalescenți și

importanța 
pentru 
tuturor

Execu

pensiei 
serviciu, 
cei ții
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Cea mai aleasă prețuire 
a abnegației minerești

IV, și maistrului Ilie Cir- 
liganu de la sectorul V, 
ale multor altora. Dece
nii la rînd, „veteranii" 
mineritului au atras alte 
rubedenii, între ei aflîn- 
du-se, în urmă cu 19 ani, 
un orfan de război, care 
cunoscuse o copilărie să
racă în bucurii, 
de ravagiile 
ale greutăților 
începutului de 
uă în vatra

(Continuare în pag. a 4-a)

Asalt final pe șantierul extinderii 
teatrului din Petroșani i

Șantierul extinderii 
t-rului din Petroșani 
noaște in aceste zile < 
mație deosebită. Au 
concentrate aici, de 
te șantiere, importante e- 
fective. Peste 100 de cons
tructori de diferite mese
rii au declanșat „bătălia" 
pentru punerea în funcțiu
ne a unul obiectiv origi
nal, modern, care va con
feri in curînd reședinței 
de municipiu o personali
tate arhitectonică distinctă.

Profităm de un scurt ră
gaz, în pauza de prînz, de 
bunăvoința șefului de lot, 
Avram Tomuș (care e pre
zent pe acest șantier de 
dimineața pînă seara pen
tru a rezolva operativ 
multitudinea pro'blemelor 
ridicate de dirijarea și a- 
provizionarea a zeci de 
echipe dc constructori), 
dresîndu-i cîteva între
bări. Afiăm că toate for-

tea- 
cu- 

ani- 
fost 

pe al-

p

a-

Urgențe in investițiile 
anului 1983

țele sînt concentrate pen
tru urgentarea finisajelor 
interioare și exterioare. Se 
lucrează și noaptea, sub 
îndrumarea secundului șe
fului de lot, Ladislau Max. 
în interior mai sînt de 
executat lucrări sub scenă, 
se montează lambriurile 
la foaier, iar mîine 
tructorii vor începe 
carea mochetei 
La pavarea cu 
î n t î 1 n i m 
ile conduse de .
Moldovan și Ioan Filip, pe 
betoniștii din echipa lui 
Nicolae Brașoveanu și Ni- 
colae Paștin.
lucrări de artă 
constructorii de 
mura" Simeria. Sub supra
vegherea inginerului

78—79 s-au strecurat 
sufletele ortacilor 
duri de îndoială; plugul 
de încărcat cărbune n-a 
dat randamentul scon
tat, cadrele inginerești, 
în frunte cu directorul 
Titus Costache, au găsit 
însă soluția adecvată.

— La locul de muncă 
s-a înfăptuit omogeniza
rea profesională. Mine
rul s-a calificat, a urmat 
apoi cursurile de polica
lificare și specializare, 
inginerul și maistrul și-au 
mutat „biroul" în abataj. 
Astfel a luat naștere mi- 
nerul-tehnician, capabil 
să strunească tehnica 
nouă, așa cum recoman
dase la Lupcni secre
tarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. 
prefigurat 
nevul este 
brigadă.

romplexul pe 
îl exploatează

in 
gin- î

I
I

bîntuită 
foametei, 
inerente 

•viață no- 
Ca rpaților.

De la lopată și pickamer, 
Constantin Popa a 
curs, cu îndîrjire, 
turi de ortaci, drumul de 
la munca manuală la me
canizarea complexă a lu
crărilor în subteran, o 
eroică epopee a abnega
ției și angajării politice.

— In 1976, am fost tri
mis la specializare 
străinătate, apoi ca 
de brigadă, am 
pat la montarea și 
ploatarca primului 
plex mecanizat la 
peni, de acum sîntem la 
al treilea, dar pe primul 
l-am reciclat de trei ori.

Deslușirea tainelor 
tehnicii moderne 
n-a fost o „defila
re" și să defilezi e cîteo- 

dată greu, glumește șe
ful de brigadă ; prin

par
ată-

f* xistă Un anume sat 
vîlcean, Muneasa, 
al comunei Tetoiu, 

pe care numai fiii săi 
l-ar putea arăta .și nu
mai pe harta sufletului. 
Bărbații acestui sat sint 
însă cunoscuți în întrea
ga țară. Cînd se vorbește 
despre cărbunele cocsifi- 
cabil, atît de necesar si
derurgiei românești, în
tre numele familiare 
vrednicei dinastii de mi
neri din Lupcni se ros
tesc cu mult respect cele 
ale feciorilor de țărani 
Constantin Petre, Erou 
al Muncii Socialiste, ale 
șefului de brigadă Ion 
Solomon de la sectorul

în 
șef 

pârtiei- 
ex- 

com- 
Lu-

Astfel 
viitorul, 
integrat

s-a 
irigi- 

în

4 t 
i
I
*

Viorel STRĂUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)

cum brigada 
Popa e reciclat, 
meritele superioare 
nului se continuă firesc, 
de parcă ar fi ta tăierea

care 
a- 

lui 
randa- 

pla-

Ion VULPE

lalea Jiului

«■

Luna manifestărilor politico-ideologice, cultural-educative și sportive

chemare 
cabanele 

agrement, 
drumurile
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;

de 
se 

mod 
,Primăva- 

vulcăne-

dovic Cismaș de la 
mura", monturii loan 
gomir, loan Roca, 
Bizon aplică ultimele 
de marmură în zona 
dei principale. Ieri

„Mar- 
Dra- 
Ioan 
plăci 
fața- 

dimi-

(Continuare io pag. a 2-al

cons- 
apli- 

în sală, 
i mozaic 

formați- 
Alexandru

Adevărate 
execută 

la „Mar-

LA ÎNALTA TENSIUNE 
A DĂRUIRII

Sint clipe cînd trăirile 
vieții au vibrația oțelului 
incandescent. Și, așa cum 
nobilul oțel e suma unor 
componente de preț su
puse prefacerii, tot astfel 
oamenii cînd se compor
tă ca OAMENI înseam
nă că posedă trăsăturile 
nobile capabile de ges
turi eroice...

Rememorăm împreună 
cu ingineriei șef Gabriel 
Gabor, de la U.E. Paro
șeni : 10 mai, ora 23,16. 
In urma unui scurt-cir- 
cuit interior, în transfor
matorul de măsură ten
siune din celula LEA 
110 kV Aninoasa, se pro
duce o explozie. Sint de
conectate din 
toate 
rele, 
rată, 
mul 
E întuneric general

Vale, e fwtună și plouă 
la Paroșeni. Curierii au 
pornit, dar cei de care e 
nevoie vitală acum în 
uzină nu așteaptă ape
lul: meseriașii de nădej
de părăsesc casele
din proprie inițiativă, 
la țipătul nocturn pro
vocat de eșaparea supa
pelor de siguranță ale ca
zonelor, auzit in cartie
rul energeticienilor — 
Soliodol. Maistrul prin
cipal Petru Miciu, Dumi
tru Popa, Rudolf Trad- 
nik, sing. Alfred Schmidt 
au sosit in citeva 
în centrala, „căzută 
zero", și, împreună
personalul prezent în tu
ră, au acționat prompt 
pentru lichidarea avariei 
Grație intervenției lor

Anton HOFFMAN

clipe 
la 

cu

â 
3 
3
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a

Brigada condusă de minerul-specialist Constantin Craciune, de la sectorul I al 
I.M. Dilja. s-a aflat tot timpul printre fruntași. Printr-o bună organizare a locu
lui de muncă, prin folosirea integrală a timpului de lucru a reușit lună de lună 
să depășească productivitatea muncii planificată. De la începutul acestui .an, bri
gada a extras suplimentar peste 400 tone de cărbune. în imagine, șeful de brigadă 
Constantin Crăciune, împreună cu cîțiva ortaci Ia ieșirea din șut.

încă din prima
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Astăzi, deschiderea festivă a Lunii manifestărilor 
politico-ideologice, cultural-educative și sportive 
„Laudă omului muncii și

protecții, 
liniile și generatoa- 

iar U.E.P. este sepa- 
practic, din siste- 

energetic național, 
in (Continuare tn pag. a 2-a;

• Duminică și 
cluburi, case de 
cămine culturale 
zează simpozioane pe tema 
„Sarcinile ce revin colective
lor de oameni ai muncii di n 
Valea Jiului desprinse din 
documentele Conferinței 
Naționale a Partidului Co- 
munist Român, din cele
lalte documente de partid

luni, în 
cultură și 
se organi-

și dc stat, pentru creșterea 
producției de cărbune, dez
voltarea economico'socia- 
lă a municipiului în cinci
nalul 1981—1985". Simpo
zioanele vor fi urmate "de 
spectacole literar-muzical-

Mircea BUJORESCU

(Continuare tn pag. a 2-a)
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în săptămîna ce o 
încheiem vremea s-a 
stabilizat, fiecare zi fiind 
o îmbinare a primăverii 
cu vara. într-o 
de zi frumoasă, 
este azi în Valea 
mulți locuitori ai 
cipiului vor ieși 
prejurimîle orașelor, 
mijlocul naturii în ca
re prospețimea odihni
toare are un efect re
laxant. La orele dimi
neții, cînd filateliștii 
sau șahiștii se întîlnesc 
în cluburi și case 
cultură, la Vulcan 
încheie, într-un 
sărbătoresc, — 
ra pionieriei 
ne".

O discretă 
ne adresează 
și locurile de 
Cărările și 
ce duc spre Straja, Vîl- 
can, Rusu și Paring, 
Lunca Florii, Voievodu, 
Peștera Bolii sau Valea 
de Pești ne așteaptă. 
Gazdele cabanelor, pri
mitoare și ospitaliere, 
ne așteaptă și ele ca 
de obicei. Și, pentru ca 
atmosfera zilei să aibă 
un plus de atracție, for
mațiile artistice de 
rr.atori trebuie să-și 
ceapă activitatea pe 
tradele amenajate 
zonele de agrement. 
După-amiază, tinerii se 
vor întilni la discoteci.

T. SPXTARU

astfel 
cum 

Jiului, 
muni- 

în îm- 
în

a- ii 
în- | 
es- jl
la I

a

A,
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A.

In dezbaterile adunărilor generale ■ 
problemele majore ale colectivului

pentru dezba-

Primele 4 luni ale anului tare care a coincis și CU
au constituit pentru comu- propunerile făcute de
niști, pentru întregul co- membrii de partid — să
lectiv al S.S.H. Vulcan o 
perioadă rodnică de reali
zări. în acest an, colecti
vului nostru i-a revenit 
sarcina să realizeze în
treaga producție de stîlpi 
de susținere a abatajelor 
din material indigen, din 
țe\ i produse la Homan. O 
sarcină de mare însemnă
tate economică dar, în a- 
celași timp, de mare com- 

aceasta 
pro- 

a 
im

puse de prelucrarea supli
mentară a țevilor.

în fața unei sarcini atît 
complexe a fost firesc 
organizațiile de partid 
cadrul uzinei să pună 
centru) preocupărilor 
implicarea directă, res- 

comuniștilor 
t cerințelor

programeze
terile în adunările genera
le a unor astfe] de teme 
care să răspundă preocu
părilor majore ale comu
niștilor, de realizare a 
producției de stîlpi în noi
le condiții. Astfel, organi
zațiile de bază din seeti-

noilor cerințe tehnologice. 
Important a fost însă 
aceste angajamente 
prins viață ; comuniști 
cum sînt Aurel Lanc, Cons
tantin Șerban, Mihai Gu- 
das, Ionel Dehclean, Mihai 
Matyus, loan Zburlea și 
mulți alții, maiștri și șefi 
de echipă, au antrenat 
muncitorii, comuniști și 
uteciști — la o activitate

că 
au

plexitatc, întrucît 
presupune adaptarea 
cesului de fabricație, 
SDV-urilor cerințelor

Viața de partid

«le 
ea 
«lin 
în 
lor 
ponsabilă, a 1 
în soluționarea 
noi ale fabricației de stîlpi, 
orientarea întregii munci 
politico-educative in direc
ția mobilizării întregului 
colectiv la o activitate sus
ținută, plină de. inițiativă 
pentru realizarea sarcini
lor de plan, în condiții 
calitate superioară. Un 
deosebit au îndeplinit 
acest sens adunările 
nerale ale organizațiilor 
de partid. Comitetul de 
partid din cadru] S.S.H. a 
orientat birourile organi
zațiilor de bază — orien-

de 
rol 
în 

ge-

ile prelucrare mecanică, 
montaj stîlpi, mecanic șef 
etc., au programat și dez
bătut în adunările genera
le răspunderile ce revin 
comuniștilor privind rea
lizarea dispozitivelor cerute 
de prelucrarea suplimen
tară a țevilor, întreținerea, 
repararea și folosirea la 
randament superior a ma- 
șinilor-unelte, calitatea, 
montajelor, recuperarea și 
refolosirea pieselor din 
stîlpii vechi, creația teh
nică dc m a s ă-, în 
cadrul adunărilor, co
muniștii au formulat o 
seamă de propuneri pri
vind îmbunătățirea dotă
rii atelierelor, a organiză
rii muncii. Totodată, ei 
și-au luat o seamă de an
gajamente privind con
fecționarea, prin autodo
tară a unor dispozitive, a- 
daptarea mașinilor-unei te

susținută în domeniul cre
ației tehnice de masă, con- 
cepînd și realizînd un ma
re număr de dispozitive 
de maximă însemnătate 
pentru executarea opera
țiunilor de prelucrare a țe
vilor, recondiționarea pie
selor vechi etc. în mișca
rea de 
meniu, 
trul I 
ocupat

creație tehnică, do- 
în care pe trimes- 
unîtatea noastră a 
primul loc pe oraș, 

s-au evidențiat 35 de 
bri de partid.

în baza măsurilor 
bilite în adunările 
partid, numeroși

mem-

sta- 
de 

comu
niști cu o bogată experien
ță profesională, cum sînt 
Nicolae Iacob, Nicolae 
Borbely, Ionel Negoiță, E- 
milia Ursa, Emilia Matyus, 
ajută nemijlocit tinerii din 
secție în perfecționarea 
pregătirii lor profesionale, 

realizarea reperelor de

mare complexitate cerute 
de procesul tehnologic.

Bine pregătite de birou
rile organizațiilor de bază, 
cu sprijinul membrilor co
mitetului 
adunările 
bătut cu 
sabilitate 
fond ale muncii și 
organizației noastre 
partid, ale colectivului. 
Faptul că prezența comu
niștilor la adunări genera
le a depășit 95 la sută, că 
de la începutul anului, în 
adunările celor 7 organiza
ții de bază din cei 
membri de partid 54 
luat cuvintul, că adunările 
sînt urmate de acțiuni con
crete și perseverente deno
tă că ele își ating eu pri
sosință scopul. Eficiența a- 
dunarilor noastre de partid 
a constat mai ales in cre
area unui climat optim 
de muncă și inițiativă, în 
întărirea încrederii oame
nilor în capacitatea lor de 
creație, în stimularea e- 
forturilor de autodepășire. 
Ca dovadă, după patru 
luni, colectivul nostru a 

J hi- 
peste 

sarcinilor 
indicatori de 
la producția

nostru de partid, 
generale au dez- 
maximă respon- 
problemele

raportat 1900 stîlpi 
draulici realizați 
plan, depășirea 
la principalii 
plan, inclusiv 
marfă.

de 
vieții 

de

241
au
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tea mai aleasă prețuire
iUrmare din pag. I)
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primei fișii. Cincizeci de 
oameni îți fac exemplar 
datoria, mărturie stau 
depășirile de plan din a- 
cest cincinal. tn '81 — 
plus 30 503 tone cărbune, 
în '82 — plus 15 <564. in 
crimele patru luni ale a- 
cestui an — 13 123. la ca
re se adaugă 2000 pe 
luna mat, ne pune în te
mă secretarul comitetu
lui de partid pe sector 
Alexa Furdui.

— Tehnica e bună, dar 
mai silit unii care au 
complexe cu... complexe
le și dau rezultate slabe. 
Esențial este OMUh — 
s-o stăpînească, dar în 
primul rînd să aibă conș
tiința datoriei împlinite. 
Cu șefi de schimb, pre
cum Ion luga, Mihai Bu
cătarii, llie Petre, cu mi
neri ca Geta Polgar, Pe
tre Pătruț, Gheorghe 
Cristea. Ion Ciorbă, Cons
tantin Ilașcu, Constantin 
Uță. Petrache Mangu, 
nu te poți face de rușine. 
Să nu uit, ca să omoge
nizăm alte brigăzi, i-om 
dat pe Francisc Boloș, pe 
Marin Tudor, pe alții. Cei 
noi, Alexandru Mihal- 
eea, llie Petru și ceilalți, 
sînt. de asemenea, la 
înălțime. Caută unii che
ia succesului nu mai știu 
pe unde; le-o dăi uim fă
ră pic de invidie — la 
noi s-a instalat o disci
plină fermă, respectăm 
întocmai tehnologia de lu
cru. Nu avem nemotivați. 
Specialiștii recomandă so
luțiile, noi, cei din frontul

brigăzile 
socialiste
a lui ;

sing. ] 
în

de lucru. le punem în 
practică. Sectorul nostru 
— o adevărată școală a 
mecanizării — are in 
maiștrii pheorghe- Efte- 
nescu, Constantin I.upu- 
lescu, Dănilă Gaspar, Ion 
Pribeanu, oameni de nă
dejde ; despre 
Eroului muncii 
Teodor Boncalo, 
Aurel Manda, a
Paul Grasu a auzit 
treaga fără. Ne mindrim 
că sîntem în avangarda 
detașamentului mineresc.

— In urmă cu trei zile, 
ați avut cinstea să fiți 
primul căruia i s-a lumi
nat din partea secretaru
lui general al partidului 

fn -steluța de Erou al Mun
cii Socialiste, să fiți pri
mul felicitat, să adresați 
primul cuvintele de mul
țumire.

— Ordinea 
distincțiilor 
grija și atenția pe < 
conducerea de partid 
de stat, personal tovară
șul Nicolae Ceaușescu, le 
acordă minerilor, in spe
cial ortacilor de ia Lu- 
peni. Cu prilejul acestui 
moment emoționant am 
raportat Minerului nos
tru de Onoare că brigada 
noastră a dat peste plan 
mai bine de 15 000 tone 
de cărbune, deși angaja- ț 
mentul anual este doar l 
de 2000 și că pină la sfîrși- T 
tul anului mai sînt încă ; 
șapte luni rodnice. Inal- 
tul titlu acordat aparține 
deopotrivă ortacilor mei, 
tuturor minerilor din Lu- 
penî, ca un semn de pro
fundă prețuire. căruia 
îi răspundem angajant, 
prin fapte.

luminării 
oglindește 

care 
și

i 
II II (
i 
II ț 
i iI 
î
i

Ioan D.
secretar adjunct ai 

comitetului de partid 
S.S.H. Vulcan i

î

ț 
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V
1

La înalta
tensiune 

a dăruirii
(Urmare

competcnte, 
minute 

create condițiile 
in mișcare, pe 

a anșamblelor 
Cei in meserie 

a 
com- 

funcționarea la- 
ge- 

Personalul 
de 

Va-

operative și 
in numai 31 de 
au fost 
punerii 
„virori“, 
rutorice.
cunosc că o intirziere 
rotirii ansamblelor 
promite 
găxetor turbinelor și 
neratoarelor.
din turele conduse 
maiștrii Bella Ileisz, 
sile Doncitc, Simion Dră- 
ghici și Nicolae Bcndea, 
în frunte cu inginerul 
de serviciu Ștefan Ra
dulescu, beneficiind de 
sprijinul „voluntarilor", 
au reușit să pornească in 
aceeași noapte generato
rul nr. 1, iar la ora 
a dimineții și cel 
mare generator, de 
M1V al uzinei. Se cuvine 
rostită o remarcă specia
lă și pentru formația de 
pompieri condusă de loan 
Ciulavu, care a locali
zat și stins imediat 
ccndiul produs...

Așa cum îi știm 
trei decenii, energeticie- 
nii din Paroșeni au mai 
fost odată eroii luminii 
noastre, acfionînd din 
conștiință, la înalta ten
siune a dăruirii, pentru 
ca munca, viața cotidia
nă, să-și continue nestin
gherite cursul, ca și cum 
nimic nu s-ar fi întîm- 
plat...

final

11,03
mai
150

in

el e

Serviciile la
■ în cadrul micro- 

complexuluî cooperati
vei „Unirea11 din Livc- 
zeni, au început amena
jările necesare ia vede
rea punerii în funcțiune, 
la sfîrșitul lunii mai, a 
unei secții de construcții 
metalice și plasă din sîr- 
mă. Noua secție va primi 

V__________________—----------

la ora 7, 
acest punct 
ing. Mircea 
șantierului 

care a

neață, încă de 
l-am intilnit la 
de lucru și pe 
Chirilă, șeful 
1 Deva al T.C.1L 
venit La Petroșani pentru 
impulsionarea ritmului de 
execuție. Sîntem infor
mați că marți, 17 mai a.c., 
schela de pe fațada prin
cipală, ultima schelă ex
terioară, va fi coborîtă.

Pentru a termina conco
mitent cu teatrul și zona 
sistematizărilor exterioare, 
se desfășoară ample lucrări 
și pe aleile noului 
Aici au venit în 
mozaicarii 
nu, de la 
precum și citeva echipe de 
la l.G.C.L. Petroșani. De 
la o zi la alta, lucrul înain
tează vizibil. Dar ponde
rea principală continuă să 
o aibă montajele și finisă
rile Interioare. După înde
lungi tergiversări și pro
misiuni neonoratc, au sosit, 
în sfirșit, și primii patru

V asile
T.C.I.

parc, 
sprijin 
Băltea- 
Brașov,

oameni de la întreprinde
rea „Decorativa" din Bucu
rești, care răspunde de 
montarea decorurilor. E- 
lectricicnii din echipa lui 
Vasile Anghelache, insta
latorii din formațiile con
duse de Gheorghe Pavel 
și Ion Trincă, de la T.C.H., 
care s-au întrecut în hăr
nicie, dînd dovadă de ab
negație, lucrînd 
alături de ceilalți 
tructori peste orele 
program, mai au încă 
executat un impresionant 
volum de montaje. Asis
tăm la un adevărat act de 
dăruire al constructorilor 
de pe acest șantier : ci au 
hotărit să lucreze neîntre
rupt, zi și noapte, în ritm 
susținut, astfel incit noul 
teatru să fie predat bene
ficiarului Ia 30 mai a.c. 
Prin eforturile, hărnicia 
și dăruirea acestor oameni, 
în curînd vom avea satis
facția de a viziona specta
cole intr-un teatru nou, 
modern.

adeseori 
cons- 

de 
de

dispoziția dumneavoastră

și onora comenzi de la 
populație.

H Odată cu încălzirea 
timpului, T.C.S.A.—A.P. 
Petroșani a înființat noi 
puncte de desfacere a în
ghețatei. în diferite lo
curi aglomerate din Pe
troșani și Petrila se află 
în calea consumatorilor

noide înghețată, șapte 
puncte de desfacere.

■ Dacă aveți de trans
portat anumite materia
le sau obiecte, în muni
cipiu, vă puteți adresa 
pentru a solicita mijlo- 
cui de transport adecvat 

la telefon 43328 A.U.T.L.f1., 
secția nr. 2.

Montorii-reglori Cons
tantin Marcu și losif 
I-’oro lucrează Ia monta
rea unui set de explo- 
zoare în cadrul 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petro
șani.

Ș

i

0 largă paletă de acțiuni
(Urmare din pag. 1)

de 
a- 
• 

lo- 
desfășura 

manifestări 
oră, 

U- 
bri- 
că- 

raasă

coregrafice prezentate 
formațiile artistice ale 
șezămintelor culturale. 
Tot la ora 10, în toate 
calitățile se vor 
întreceri și 
sportive. La aceeași 
Ia Casa de cultură din 
ricani are loc „Ziua 
gadierului", în cadrul 
reia se desfășoară o 
rotundă cu tema „Întrece
rea socialistă — mijloc de 
afirmare și modelare pro
fesională a oamenilor mun
cii".

e La Petroșani, la ora 
17, la cinematograful „7 

dezbaterea 
ale 

cinematografice 
urmată de pre- 

„B uletin 
ora 20, 
„U nirea“ 

medalionul 
„Sergiu Ni- 

?adru!‘ căruia 
.Cu niîi- 

ate le
se 

linere-

Noiembrie", 
„Valențele educative 
comediei 
românești 
zentarea filmului 
de București", 
cinematograful 
organizează 
cinematografie 
colacscu", în c 
va rula filmul 
nile curate" » ir 
calitățile, la ".a 20. 
desfășoară seri ale 
tului.

La

•.a

VG

CE CALIFICATIV 
II DAȚI, TOVARĂȘI 

DE LA A.U.T.L ?
In data de 5 mai 1933, 

în stația de autobuz de 
la cap de linie Aeroport 
a oprit autobuzul 31 HD 
5569 la al cărui 
sc afla Alexandru 
mitra, conducător 
la A.U.T.L 
După ce a închis 
aștepta să treacă 
na de mașini care 
dinspre Lfvezeni. 
cest timp un cetățean în 
vîrstă batea la ușă pen
tru a I se deschide.

Taxatoarea stătea ca și 
cum nu l-ar fi auzit. Un 
lucrător de miliție, care . 
6e afla in apropiere, îl 
atenționează pe șofer să 
deschidă ușa pentru a 
putea urca cetățeanul. 
Șoferul in schimb a des
chis ușa din față și a 
adresat cuvinte jignitoa
re la adresa agentului 
de circulație după care 
a închis ușa și brusc a 
■plecat în goana cailor 
putere. Numai că, agen
tului de circulație nu i-a 
fost prea greu să-l ajun
gă din urmă și să-l 
„tempereze".

volan 
Du- 
auto 

Petroșani.
ușile 

coloa- 
venea 
în a-

Lucrătorul de miliție a 
primit din partea călă
torilor din stație și din 
autobuz calificativul
„foarte bine". Așteptăm 
să primim și din partea 
conducerii A.U.T.L. Pe
troșani un calificativ pe 
măsură pentru acest con
ducător auto indiscipli- 
nat!

DIN NOU ALCOOLUL
Cu toate exemplele 

care au fost date în zia- 
tuI nostru cu cei care în
calcă legea și se urcă la 
volan sub influența 
turilor alcoolice, și 
această săptămînă 
mai încercat cîțiva 
■lent a agenților de 
lație. Dar aceștia 
primit răsplata —

bău- 
în 
au 

vigi- 
circu- 

și-au 
amen

dă 500 lei și suspendarea 
permiselor de conduce
re pe timp de trei luni. 
Cei care au condus sub 
influența alcoolului sc 
numesc Grigore Crainic, 
Gheorghe Cîndea, Glreor- 
ghe Ardeleanu și Gheor
ghe Sin.

■k

Duminică, 15 mai, au 
drept de circulație auto
turismele proprietate 
personală înmatriculate 
sub număr FĂRĂ SOȚ.

Rubri«-ă realizată cu 
sprijinul Biroului circu

lație al Miliției 
tnunicipultti Petroșani

• COMITETUL sindi
catului și consiliul oame
nilor muncii de la mina 
Vulcan au organizat, ieri. 
Ziua brigadierului. Au 
fost dezbătute probleme 
legate de creșterea produc
ției și productivității mun
cii. îmbunătățirea calității 
cărbunelui și întărirea or
dinii și disciplinei. (C.G.)

e LA LUPENI sînt în 
plină desfășurare1 lueru.iiA 
dc amenajare in vederea 
deschiderii noului sezon 
de vară a ștrandului „Pre
paratorul". Pină la ora 
actuală s-au revopsit ca
binele, grupul social, s-au 
executat lucrări la bazinul 
mare, s-a rezolvat, dc a- 
semenea, și alimentarea 
cu energie electrică. Lu
crările au fost executate 
prin muncă patriotică de 
preparatori. (O. Stelian)

• DOTARE. Sectorul 
IV al minei Lonca va fi 
dotat cu un monorai pen
tru ridicarea și transportul 
utilajelor in 
cest 
de 
la 
nă 
la 
ții

I
I
I
I
1
I

subteran. A- 
utilaj are o lungime 

1470 m și va contribui 
aprovizionarea mai bu- 
a fronturilor de lucru, 
creșterea productivi tă-
muncii. (V. Beldie)

« PENTRU COPII, 
preajma 
copilului, 
ciale din 
Văii Jiului.
începind cu 15 mai, tradi
ționala „Lună a cadourilor 
pentru copii". (A.H.)

• INIȚIATIVĂ.
venită inițiativa 
rantului „Parîngu! 
prin bufetul de 
de Ia Casa de cultură din 
Petroșani asigură la toate 
spectacolele susținute aici, 
dulciuri, răcoritoare, miei 
gustări. Totul este ca ini
țiativa să fie permanenti
zată. (M.B.)

In 
apropiatei zile a 
unitățile comer- 
toale localitățile 

organizează

Binc- 
resta li

căre 
incintă

Rubrică realizată de 
Cornel BUZESCU
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ȚÂRII, CÎT MAI MULT
CĂRBUNE !

La I. M. Petrila f STITI
. -i

ACTIVITATEA COMISIEI
INGINERILOR Șl TEHNICIENILOR | 

integrată in procesul de producție !

Un sprijin 
substanțial 

în întreaga 
activitate

Problemele 
CIT sînt 

problemele 
minei

Rambleierea hidraulici totală 
simultan cu exploatarea cărbunelui 
în zona de retezare a stratului 3

Ing. BENONE COST1NAȘ, directorul minei : 
„Diversitatea problemelor abordate și rezolvate de 
comisia inginerilor și tehnicienilor de la mina noas
tră au constituit pentru noi un sprijin deosebit. Re
zultatele obținute sînt evidente. Foarte pe scurt, iată 

j cîteva exemple. Urmărind îndeaproape plasarea fron
turilor, CIT a găsit o formulă optimă. Aplicînd-o la 
sectorul II, am constatat cu satisfacție că față de o | 
producție medie de 550—600 tone/zi cît realiza în j 
1981 și prima parte a anului 1982, cînd aveau 4 fron- l 
tale, acum, numai cu două frontale cu tavan de re- | 
zistență, și plasare optimă realizează 793 tone/zi, cu I 
o productivitate superioară celor realizate de alte : 
sectoare cu aproximativ 2 tone/post. Prin aplicarea 1 
metodei de exploatare cu abataje cameră și ramble- 
iere hidraulică totală, simultan cu exploatarea căr
bunelui în zona de retezare a stratului 3, blocul O 
timpul de exploatare a unei felii a fost redus la ju
mătate. Folosind tavanul de rezistență, consumul de 
lemn a fost redus de la 45 mc la 1000 tone de căr
bune extras la aproximativ 3—5 mc la 1000 tone de 
cărbune extras. Grinzile folosite astfel ajung pină 
la exploatarea definitivă a unui orizont. La aceasta 
trebuie să adăugăm și creșterea gradului de siguran
ță, de securitate a muncii și zăcământului. In abata
jele unde folosim tavanul de rezistență practic nu 
am avut nici un accident. Sperăm ca pină la sfîrșitul 
trimestrului I 1984 tavanul de rezistență să fie gene
ralizat la exploatarea stratului 3. La cele spuse pînă 
acum adaug că noile metode pe care le-am prezentat 
la simpozion sînt folosite nu independent, ci 2—3 la 
un singur loc de muncă si aplicarea, lor este urmărită 
cu multă strictețe și fermitate,

k______________________________ .___________________________

Ing. GRIGORE GRÂJDAN, președintele comisiei 
inginerilor și tehnicienilor de Ia mina Petrila : 
„In modul cel mai firesc posibil, comisia inginerilor 
și tehnicienilor din cadrul unei întreprinderi miniere, 
cum este dc altfel și la noi, trebuie să joace rolul 
unui „creier tehnologic". Practic, problemele pe care 
trebuie să le rezolve comisia trebuie să fie problemele 
cu care se confruntă întreprinderea în domeniile cele 
mai importante ale activității. Cu alte cuvinte, pro
blemele CIT-ului trebuie să fie problemele minei, iar 
rezolvarea lor trebuie să conducă-la creșterea pro
ducției de cărbune, a productivității muncii, a îmbu
nătățirii necontenite a gradului de securitate a mun
cii și zăcămintului, la ușurarea efortului fizic al oa
menilor, la creșterea eficienței economice a întregii 
activ ități.
, în cadrul simpozionului care a avut loc la mina 
noastră am punctat cîteva din realizările obținute in 
creația tehnico-științifică de masă și rezultatele obți
nute. Dintre acestea amintim : „Tehnologii de lucru 
pentru mecanizarea tăierii și susținerii cărbunelui în 
stratele subțiri cu înclinare mare" ; „Metoda de ex
ploatare cu abataje cameră și rambleiere hidraulică 
totală simultan cu exploatarea cărbunelui în zona de 
retezare a stratului 3", „Soluții de hidroizolare a lu
crărilor miniere de deschidere" și „Rezultatele obți
nute în domeniul electromecanic pe linia mecaniză
rii lucrărilor, a mieii mecanizări, a «condiționării și 
refolosirii materialelor, pieselor de schimb și suban- 
samblelor". Iar dintre creatorii lor amintesc pe ingi
nerii Traian Jurca, Ion Mîrlogeanu, llarie Bora, 
Gheorghe Gligor, Bujor Bogdan șl Aurel M’ariș.

Acestea sînt doar citeva realizări .și o parte dintre 
cei mai activi membri ai CIT de la mina noastră".

Prin aplicarea metodei 
clasice — camere direcțio
nale atacate din preabata- 
iul transversal executat 
din suitorul pe culcuș și 
rambleierea spațiului ex
ploatat cu rambleu hidrau
lic — exploatarea unei fe
lii cu înălțimea de 4 m 
și suprafața de 38 x 50 m 
se desfășura pe durata de 
un an. Aplicarea meto
dei de exploatare cu a- 
bataje cameră și rambleie
rea hidraulică totală si
multan eu exploatarea căr
bunelui în zona de rete
zare a stratului 3, prezen
tată în cadrul simpozionu
lui de ing. llarie Bora, o- 
feră următoarele avantaje: 
abatajul este plasat conti
nuu ; se elimină operațiile 
de demontare a echipa
mentului electric (motoa
rele electrice de la trans
portoarele TR-2 din prea- 
bataj) ; se evită spălarea 
cărbunelui dc pe vatra a- 
batajului și subminarea 
susținerii, se elimină ope
rațiunea de curățenie a

abatajului după executa
rea rambleierii ; nu mai 
este necesară operația de 
rearmare a suitorului din 
culcușul stratului, operație 
ce în vechea metodă se 
executa de aproximativ 
3—4 ori pentru o felie ; 
durata de exploatare a fe
liei se reduce de la un an, 
la numai șase luni.

Citeva din caracteristici
le metodei de exploatare : 
în timpul săpării preabata- 
jelor direcționale, conco
mitent cu săparea se va 
îngropa și tubul de capta
re a apelor rezultate din 
rambleiere ; digul de reți
nere a apelor dc rambleu 
se execută din argilă ; î- 
naintea jompului se execu
tă un dig din seîndură 
blindat cu pînză ; cons
truirea captării și a digu
lui este efectuată de mi
nerul șef de brigadă aju
tat de un vagonetar în 
timp ce ceilalți muncitori 
lucrează la exploatarea 
cărbunelui in camera din 
cealaltă aripă.

Aspect din desfășurarea lucrărilor simpozionului.

Explicații detaliate. în
I fața planșelor, despre

metodele de exploatare 
și echipamentul tehnic
folosit.

Mecaiiiziwa exploatării straielor 
subțiri eu înelsuure uaure

Exploatarea stratului S prin metoda 
abatajelor tu front scurt

Condițiile geologico-rni- 
niere ale stratului 5 de la 
mina Petrila impuneau ex
ploatarea acestui strat cu 
abataje cameră in felii ori
zontale descendente cu a- 
vansare direcțională, susți
nute 51 lemn. Din dorința 
de a crește producția de 
cărbune extras prin ex
ploatarea integrală a stra
tului în condițiile unei 
eficiențe economice ridi
cate și în deplină securita
te a muncii, cadrele teh
nice ale sectorului, sub 
îndrumarea comisiei ingi
nerilor și tehnicienilor, au 
trecut la o novă metodă de 
exploatare și anume : a-

bataje cu front scurt în 
felii orizontale descen
dente cu susținere indivi
duală sub tavan de rezis
tență. Prin utilizarea aces
tei metode se reduce 
consumul de lemn de mi
nă și cherestea cu 70 la 
sută, producția zilnică rea
lizată va crește cu 20 la 
sută, cu aproape același 
procent ercscînd și pro
ductivitatea muncii. Repe
tăm, și aceasta în condiți
ile exploatării Integrale a 
cărbunelui (inclusiv a stra
tului „paprica", despre 
care se știe că prezintă 
tendință de autoaprinde- 
re), și creșterii securității 
muncii la front.

Opinii
« PROF. UNIV. DR. ING. 

N1COLAE LEȚU, de la 
I.M P. ; „Apreciez in mod 
deosebit calitatea organiză
rii și conținutul bogat al 
simpozionului pe căre-1 
consider extrem de util 
pentru toți participanții, 
pentru activitatea comi
siilor inginerilor și tehni
cienilor".

• Ing. NICOLAE RADI', 
director tehnic la I.M. 
Vulcan : „Cu acest pri
lej am clarificat și unele 
probleme care se regăsesc 
și în activitatea noastră. 
Schimbul de păreri îl con
sider deosebit de necesar 
și, totodată, apreciez cali
tatea lucrărilor prezentate".

o DR ING. VALERIU 
STANCIU, director teh
nic la I.C.P.M.C.: „Aseme
nea simpozioane ar trebui 
să le organizăm cît mai 
des pentru că fiecare avem 
de învățat din experiența 
cîștigată de alte colective. 
Exemplul oferit de mina 
Petrila este elocvent in a- 
cest sens".

La mina Petrila s-a experimentat cu 
rezultate bune un complex mecanizat 
conceput și proiectat pentru exploatarea 
stratelor subțiri de cărbune cu înclinări 
între 50—60 grade. Exploatarea cărbune
lui se face pe verticală, pe un front de 
lucru de 40,5 m și avansări pe direcție 
de 100—150 m, grosimea stratului fiind 
de 1,2 pină la 2,2 m. Esențială în folosi
rea acestui utilaj, este alegerea zonei 
ce urmează a fi exploatată, ceea ce im
plică respectarea integrală a parametri
lor pentru care a fost construit utilajul. 
Astfel, este necesar să se evite porțiunile 
cu deranjamente tectonice, precum și a 
celor cc prezintă tendința apariției unor

viituri dc apă ; atît culcușul cît și acope
rișul stratului să prezinte stabilitate pen
tru a permite executarea lucrărilor de 
exploatare fără intervenții deosebite pri
vind susținerea suplimentară sau forța
rea coborîrii secțiilor în cazul unui aco
periș sau culcuș friabil ; culcușul stratu
lui trebuie să fie fără denivelări și să 
aibă o rezistență de penetrare de mini
mum 5 kgf/cmp ; acoperișul direct al 
stratului trebuie să permită menținerea 
sa nesusfinută rezultată în urma tăierii 
(0,7 m) col puțin 6 ore, după care, prin 
dirijarea presiunilor miniere, să permită 
o prăbușire liberă totală, contribuind 
astfel la ușurarea avansării agregatului.

„Tavanul de rezisten
ță" — o metodă apli
cată cu succes Ia I.M. 
Petrila, asupra căreia 
s-au oprit eu viu inte
res dezbaterile simpo
zionului.

Pagină realizată de 
Dorin GHEȚA 

Foto : Șt. NEMECSEK
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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

(Urmare din pag. D

recuperare medicală s-a prevăzut organi
zarea unor unități sanitare distincte, pro
filate pe anumite specialități medicale, 
precum și în compartimente distincte cu 
paturi în cadrul secțiilor de specialitate 
din unitățile existente, ca și in cadrul u- 
nor unități sanatoriale special organizate 
in acest scop, cheltuielile de întreținere 
urmind să fie achitate unităților respec
tive de către pacienții solicitanți.

Comitetul Politic Exetutiv a stabilit ca 
reglementările privind asistența medicală 
cu plată să fie cuprinse intr-un decret 
care va fi publicat în Buletinul oficial.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare cu 
pfivire la vizita oficială de prietenie e- 
fectuată în țara noastră, în perioada 5— 
10 mai, de tovarășul fiu Yaobang, secre
tar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez.

Comitetul Politic Executiv a dat o înal
tă apreciere convorbirilor dintre tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Hu

Yaobang, care se înscriu, prin rezultatele 
lor foarte bune, ca un moment de mare 
însemnătate în evoluția relațiilor bilate
rale, deschizind noi perspective dezvoltă
rii prieteniei trainice, solidarității și co
laborării dintre partidele, țările și popoa
rele noastre.

Aprobind întru totul rezultatele con
vorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Hu Yaobang, Comitetul Po
litic Executiv a stabilit măsuri pentru 
transpunerea în viață a înțelegerilor con
venite, care reprezintă o nouă și valoroa
să contribuție la dezvoltarea conlucrării 
prietenești dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Chinez, dintre 
Republica Socialistă Ro.mânia și Republi
ca Populară Chineză, atît pe plan bilate
ral, cit și pe arena internațională, spre 
binele și în interesul celor două popoare, 
al cauzei socialismului, al afirmării poli
ticii de independență, colaborare și pace 
în lume.

Comitetul Politic Executiv a rezolvat, 
de asemenea, probleme curente ale acti
vității de partid și de stat.

Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și președintele Partidului Socialist 
Popular din Danemarca

COPENHAGA 14 (Ager- 
pres). Din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, a 
fost transmis un mesaj de 
salut călduros președin
telui Partidului Socialist 
Popular din Danemarca, 
conducerii sale împreună 
cu cele mai bune urări de 
succes în activitate.

Examinarea problemei Ciprului in sesiunea 
Adunării generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 14 
(Agerpres). în perioada 10 
—13 mai, s-au desfășurat 
la New York lucrările se
siunii a 37-a, reluate a 
Adunării Generale a 
O.N.U., examinîndu-se pro- 
blema Ciprului.

în cadrul dezbaterilor, 
la care au participat un 
marc număr de țări, dele
gația română a reafirmat 
poziția de principiu a țării 
noastre privind necesita
tea rezolvării problemei 
Ciprului pe cale politică.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu prilejul întîl- 
nirii dintre tovarășul Ion 
Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. a] P.C.R., 
prim-secretar al Comitetu
lui Județean Constanța a' 
P.C.R., și Gert Petersen, 
președintele Partidului So
cialist Popular din Dane
marca.

prin negocieri, pe baza 
respectării independenței, 
suveranității, integrității 
teritoriale, unității și ne
alinierii Republicii Cipru, 
a asigurării conviețuirii 
pașnice a celor două co
munități, precum și spriji
nul acordat eforturilor 
secretarului general pen
tru intensificarea negocie
rilor intercomunitare, cu 
participarea mai activă a 
Organizației Națiunilor 
Unite.

Calendar săptămînal

Convorbiri 
româno-bulgare

SOFIA 14 (Agerpres). în 
spiritul înțelegerilor con
venite în timpul întîlniri- 
lor și convorbirilor dintre 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia și tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria privind 
amplificarea și adinei rea 
colaborării pe multiple 
planuri dintre cele două 
țări, in zilele de 13 și 14 
mai, la Sofia și Plovdiv, 
Vasile Pungan, ministrul 
comerțului exterior și co
operării economice inter
naționale a avut întîlniri 
cu Andrei Lukanov, vice
președinte al Consiliului 
de Miniștri și Hristo Hris- 
tov, ministrul comerțului 
exterior al R.P. Bulgaria.

în timpul convorbirilor 
au fost examinate proble
me privind dezvoltarea în 
continuare a schimburilor 
de mărfuri, adîncirea co
laborării economice și co
operării în producție, con- 
venindu-se noi măsuri in 
acest 6ens.

FOTBALAvancronică
B FOTBAL. Minerul 

Lupeni, lidera seriei a 
9-a a diviziei C de fotbal 
întilnește azi, ora 
11, pe propriul teren pe 
Mecanica Alba Iulia, iar 
Minerul Aninoasa pe Mi- 
nerul-Știința Vulcan. La 
aceeași oră au loc și me
ciurile din campionatul 
județean dintre ‘ Minerul 
Uricani — Autobuzul Pe
troșani, Paringul Lonea — 
Hidromin Petroșani, C.F.R. 
Petroșani — Sănătatea 
Vulcan. Meciul dintre Pre
paratorul Lupeni — Pre
paratorul Petrila are loc 
începînd cu ora 14,30.

B HANDBAL. Azi, 
ora 9, pe terenul de 
sport a C.S.Ș. Petroșani 
se dă startul întrecerilor 
etapei municipale de hand
bal dotate cu „Cupa pio
nierului". Participă . echi
pele de fete și băieți ale 
școlilor care au cucerit 
titlul de campioane pe lo
calități.

B TENIS DE MASA. 
Sala clubului sportiv șco
lar din Petroșani găzdu
iește astăzi, ora 10, e- 
tapa județeană la tenis de 
masă fete și băieți.

B LUPTE. Astăzi, 
ora 10, în sala de sport 
Jiul Petrila au loc între
ceri de lupte rezervate 
juniorilor.

D. C.

FILME
15 mai

î PETROȘANI — 7 No- 
I iembrie: Buletin de Bucu-
■ rești ; Finirea : Cu mîinile 
î curate.
ș LONEA : Năpasta.
i ANINOASA : Atac îm-
î potriva Iui Rommel.
i VULCAN — Luceafărul; 
î Concurs.
i LUPENI — Cultural : 
i Marea evadare, I-II.
i URICANI : Comoara.

16 mai

PETROȘANI — 7 No- 
[ i.mbrie: Domnul Mi- 
i Hard ; Unirea : Trei oa- 
i meni periculoși.
î LONEA : întîmplare
1 nocturnă.

VULCAN — Luceafărul: 
i Slujbă temperară.

„Paringul** Lonea conduce 
în campionatul juniorilor

Prima ediție a campio
natului municipal rezervat 
echipelor de juniori care 
activează în campionate
le republicane și județean, 
a demarat în ziua de 31 
martie a.c. cu un număr 
de 14 echipe. Acest cam
pionat are drept scop, asi
gurarea de jocuri supli
mentare menite să ducă la 
o comportare mai bună în 
campionatele unde fiecare 
dintre aceste formații ac
tivează.

Un succint bilanț, după 
cele 7 etape desfășurate, 
arată că majoritatea aso
ciațiilor și cluburilor a- 
cordă atenție acestei com
petiții, iar echipele de a 

IATĂ REZULTATELE 
ETAPEI A VII-A din da-
ta de 12 mai a.c.: Minerul 
Paroșeni — Jiul II 2—2, 
Autobuzul — Minerul Lu

CLASAMENTUL

1. Paringul Lonea 6 5 1 0 15— 7 11
2. Minerul Lupeni 5 5 0 0 29— 1 10
3. Preparatorul Lupeni 6 5 0 1 19— 6 10
4. Minerul Vulcan 5 3 0 2 10—10 6
5. Jiul II 6 2 1 3 11—12 5
6. Preparatorul Petrila 6 2 0 4 21—24 4
7. Minerul Uricani 6 2 0 4 9—11 4,
8. Minerul Paroșeni 4 0 3 1 3— 4 3
9. Minerul Aninoasa 3 1 1 1 4— 5 3

10. Autobuzul Petroșani 5 1 0 4 8—31 2
11. Sănătatea Vulcan 5 0 0 5 8—23 0

LUPENI — Cultural : 
Zboară cocorii.

URICANI ; Fericire de 
țigan.

TV.
15 mai

8,00 Consultații pentru 
bacalaureat. (învățămint 
seral. Fizică). 8,30 Alma
nahul familiei. 9,00 De 
strajă patriei. 9,30 Bucu
riile muzicii. Enesciana. 
10,00 Viața satului. 11,45 
Lumea copiilor. Telcfil- 
moteca de ghiozdan : Ci- 
reșarii. Episodul 1. 13,00
Album duminical. Telex. 
Muzică ușoară _și popu
lară. 16,00 Telesport. 
17,30 Din tainele mărilor 
— film realizat 
de cercetătorul
Jacques Cousteau. Epi
sodul 10 — Comori din 
adîncuri. 18,40 Micul e- 
cran pentru cei mici. 
19,00 Telejurnal. 19,15 
Film artistic : Dansez cu 
tine. 20,20 Fotbal : Româ

căror pregătire se ocupă 
cadre de specialitate, înre
gistrează progrese în ceea 
ce privește ridicarea mă
iestriei sportive. Regreta
bil este faptul că nu toate 
asociațiile sportive au a- 
cordat sprijinul cuvenit 
propriilor lor echipe de ju
niori motivindu-se lipsa 
de echipament sau de ba
ză sportivă. Exemplu : 
C.F.R. și Hidromin, ambe
le din Petroșani, iar Jiul 
Petroșani a renunțat la 
participarea celei de a 
doua echipe de juniori, 
așa că în competiție au 
mai rămas doar 11 din ce
le 14 echipe.

S. BĂLOI

peni 0—18 1, Sănătatea 
Vulcan — Minerul Vui
can 2—3, Preparatorul Pe
trila — Paringul Lonea 
2—3.

nia — Cehoslovacia în 
preliminariile campiona
tului european. Trans
misiune directă de la 
Stadionul „23 August". în 
pauză : Melodii populare. 
22,15 Ritmuri, melodii — 
muzică ușoară. 22,30 Te
lejurnal. > - ■

16 mai
15,00 Telex. 15,05 Emi

siune în limba maghiară. 
17,50 1001 de seri. 18,00 
închiderea programului. 
20,00 Telejurnal. 20,15 
Actualitatea economică. 
20,30 A patriei cinstire 
— emisiune de cîntece șl 
versuri. 20,45 Aventura 
cunoașterii. 21,10 Tezaur 
folcloric. 21,40 Curier ce
tățenesc. 21,50 Roman foi
leton. Marile speranțe — 
episodul 5. 22,20 Telejur
nal.

1
S
j

(16—22 MAI)

16 MAI
— La Seattle (S.U.A.) începe prima 

conferință internațională privind proble
ma deșeurilor nucleare organizată de 
AIEA (16—20) ;

—■' începe, la Paris, Congresul inter
național cu privire la protecția Împotri
va poluării atmosferice (16—20) ;

— Președintele Mozambicului, Samora 
Moises Machel începe o vizită oficială 
în Marea Britanie (16—18) ;

— La Paris, convorbiri franco-vcst- 
germane la nivel Înalt;

— Conferință monetară internațională 
— Bruxelles (16—19). Participă repre
zentanți ai băncilor naționale din țările 
occidentale și ai unor bănci principale 
particuzare.

17 MAI
— Sărbătoarea națională a Norvegiei. 

„Ziua Constituției" ;
— „Ziua mondială a telecomunicați

ilor" (marchează aniversarea creării U- 
niunii Internaționale de Telecomunica
ții — 17 mai 1865) ;

— Reluarea tratativelor dintre U.R.S.S. 
și S.U-A. privind limitarea armamente
lor nucleare în Europa (Geneva).

18 MAI
— începe Tîrgul tehnic internațional 

de primăvară de la Budapesta (18—26);
— Tirg internațional de carte la Var

șovia (18—23) ;

— Tîrgul internațional de ia Alger 
(18 mai — 3 iunie) ,

— Intîlnirea reprezentanților guver
nelor socialiste din Europa occidentală 
(in pregătirea întîlnirii la nivel înalt de 
la Williamsburg) — Paris.

19 MAI
— Se reiau negocierile de la Viena 

privind reducerea reciprocă a trupelor 
și armamentelor și măsuri adiacente în 
Europa centrală (MBFR).

20 MAI
— Tovarășul Ni?olae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
vor efectua la invitația președintelui Re
publicii Turcia, Kenan Evren, o vizită 
de stat in Turcia, în perioada 20—23 
mai 1983 ;

— Sărbătoarea naționa.ă a Republicii 
Unite Camerun. Proclamarea Republi
cii unite (1972).

21 MAI
— începe cel de-al XXII-lea Congres 

al Partidului Elvețian al Muncii (Lau
sanne, 21—23) ;

— A e loc Congresul al XXVII-lea al 
Partidului Muncitoresc-Comuniștii din 
Suedia (Stockholm, 21—23);

— Congresul Partidului Socialist 
Popular din Danemarca (21—23).

Mica publicitate
VlND Skoda S 100 preț 

convenabil, str. Paringu- 
lui, Bl. 2, ap. 10, Petro
șani. (521)

VlND IMS, stare bună. 
Strada Stadionului 78 Lu
peni. (532)

VÎND Dacia 1300, neridi
cată. Telefon 70859 Vul
can, între orele 20—22. (530)

SCHIMB apartament do
uă camere. Independen
ței bloc 11/5, cu 
zon Carpați sau 
Petroșani. Telefon 
(526)

COOPERATIVA

similar, 
centru 
44487.

„Stra"-
ja“ Lupeni deschide studio
înregistrări muzicale cu
sediul in Lupeni ^centrul 
vechi). (527)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Iacob 
loan, eliberată de Prepa- 
rația Lupeni. O declar nu
lă.’ (532)

PIERDUT carnet student 
pe numele Demenik Iosif, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. 11 declar 
nul. (529)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ge- 
man Gheorghe, eliberată 
de l.M. Petrila. O declar 
nulă. (531)

PIERDUT diplomă școa
lă profesiona ă electrician 
mină, pe numele Cocolea 
Constantin, eliberată de 
Liceul industrial nr. 1 Lu
peni, în anul 1979—1980. 
O declar nulă. (495)

PIERDUT carnet student 
pe numele Abomi Lendyz 
Alain, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. îl 
declar nul. (496)

COPIII felicită pe această 
cale pe scumpii lor pă
rinții Constantin și Elena 
Marcu cu ocazia împlini
rii a 25 de ani de căsăto
rie, urîndu-le multă să- 
nătat fericire și tradiți
onalul „La mulți ani". (520)

MULȚUMESC - doctoru
lui Ovedenie Ioana Doina 
și personalului mediu sa
nitar, pentru îngrijirea și 
competența cu care am fost 
înconjurat în timpul spi
talizării.

Mii de mulțumiri. Arman 
Nistor. (524)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Boda 
Viorica, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(505)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Zidaru 
Daniel eliberată de l.M. 
Uricani. O declar nulă. 
(522)

ANUNȚ DE FAMILIE

COLECTIVUL Complexului legume și fructe Pe
troșani, anunță cu durere Încetarea din viață a co
legului lor

STAN GHEORGIIE
Condoleanțe familiei îndoliate. (525)
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