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Experiența sectorului III al I. M. Lupeni

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și a tovară
șului Constantin Dăscăles- 
cu, primul ministru al gu
vernului, luni după-amia- 
ză a sosit la București 
primul ministru al Mala
yeziei, Dato Seri dr. Maha
thir Mohamad, care efec

tuează o vizită oficială de 
prietenie în țara noastră.

Oaspetele este însoțit 
de Mohd Adib bin I-Ij. 
Mohd Adam, ministrul in
formațiilor, Tan Sri Za- 
karia bin Ilj. Mohd Aii, 
secretai- general în . Minis
terul Afacerilor Externe, 
de consilieri, experți și al
te persoane oficiale.

Pe aeroportul Otopenf, 
împodobit cu drapelele 
de stat ale celor două țări, 
primul ministru malaye- 
zian a fost salutat de tova
rășul Constantin Dăscă- 
lescu, primul ministru al 
Guvernului Republicii So
cialiste România, de alto 
persoane oficiale române.

Folosirea la parametri înaiți a tehnicilor din dotare 
Pîrghie de bază în realizarea 
unor productivități de vîrf 
• A fost obținută cea mai înaltă productivitate a muncii în abataje de pe 

întregul bazin ; în medie 19 tone/post. • Brigada condusă de minerul Mihai 
Blaga a extras, într-o singură lună, 19 500 tone de cărbune cocsificabil. • Toate 
brigăzile cu planul fizic depășit. • Activitatea rodnică, în acord global, a for
mațiilor de servire s-a soldat cu realizarea unor venituri superioare cu 20 Ia 
sută față de retribuțiile

Solemnitatea conferirii de înalte distincții 
ale Republicii Socialiste România 

unor oameni ai muncii din Valea Jiului
Sectorul III al I.M. Lu

peni extrage întreaga 
producție fizică de căr
bune planificată din aba
taje dotate cu complexe 
mecanizate de susținere, 
tăiere și transport și din 
lucrările de pregătiri a- 
ferente. Așadar, meca
nizare sută la sută. Ca 
urmare, nive
lul planifi
cat al produc
tivității medii 
a muncii
în abataje 
este unui dintre cele mai 
înalte pe Vale — de pes
te 14,0 tone/post prin 
normele stabilite în luna 
aprilie, ca, de altfel și în 
această lună. Prin hărni
cia în muncă a brigăzi
lor din abataje în pri
mul rînd, cele conduse 
de Mihai Blaga și Ma- 
tyus Laszio, dar și a 
formațiilor din celelalte 
lucrări miniere, cum 
sînt cele conduse de Pe
tru Belbe, Gheorghe Bel- 
ciu, Costică Ene, Cons- 

tarifare.
tantin Chiciudean sau 
loan Kacso, precum și a 
personalului de servire și a 
electrolăcătușilor din sec
tor, în luna încheiată s-a 
izbutit atingerea unui ni
vel mediu al productivi
tății muncii în abataje 
de peste 19 tone pe post, 
cea mai înaltă cotă me

MECANIZAREA COMPlfXA
'•Produc tie • Produc tivita te*Efic ien ță f

die la acest indicator în
tre toate sectoarele de 
producție ale Văii. De 
asemenea, buchetul de 
succese ale colectivului 
cuprinde : depășirea pro
ducției fizice lunare cu 
2942 tone, a planului de 
la începutul anului cu 
peste 6000 tone și a pre
vederilor pe prima de
cadă a lunii mai cu 1115 
tone de cărbune cocsifi
cabil. Cum acționează 
oamenii colectivului pe 
frontul cărbunelui ? Răs

punsul, desigur numai 
parțial, în afirmațiile ca
re urmează :

ION SÂVULESCU, 
maistru, secretar ad
junct al comitetului de 
partid pe sector și secre
tar al organizației de ba
ză nr. 3 : „în fiecare
schimb lucrează peste 30 

de comuniști. 
Alături de ei, 
toți membrii 

colectivului 
acționează ca 
unul singur 

pentru realizarea sarcini
lor ce ne revin în creș
terea producției de căr
bune pe seama folosirii 
la parametri ridicați a 
utilajelor complexe cu 
care sîntem dotați. Se re
marcă în acest efort co
lectiv, cei care coordonea
ză nemijlocit activitatea 
pe schimburi din cele do
uă abataje. Așa sînt Cră-

Anton HOFFMAN

iConlinuarc în pag. a 2-a)

Duminică dimineața, 
în cadrul unei solemni
tăți care a avut loc în 
sala festivă a Consiliului 
popular județean din 
Deva au fost înminate 
distincții ale Republicii 
Socialiste România, con
ferite prin Decret prezi
dențial Unor oameni ai 
muncii din județul Hu
nedoara, pentru contri
buția adusă la înfăptui
rea politicii partidului și 
statului, de făurire a so
cietății socialiste multi
lateral dezvoltate in pa
tria noastră și rezultate 
deosebite obținute în în
trecerea socialistă pen
tru îndeplinirea și depă
șirea Planului național 
unic de dezvoltare econo- 
mico-socială pe anul 1982.

La solemnitate au par
ticipat tovarășii Radu 
Bălan, prim-secretar al 
Comitetului județean Hu
nedoara al P.C.R., pre
ședintele Comitetului e- 
xecutiv al Consiliului 
popular județean, Ale
xandru Voiculescu, prim- 

vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Con
siliului popular jude
țean, Gheorghe Matei, 
Maria Mitrofan, Gheor
ghe Vasin, Viorel Ocoș, 
secretari ai comitetului 
județean de partid.

După prezentarea con
ținutului Decretului pre
zidențial, tovarășul Radu 
Bălan a înmînat distinc
țiile Republicii Socialiste 
România, conferite' unor 
muncitori, maiștri, ingi
neri, țărani cooperatori, 
cercetători și proiectan- 
ți, cadre didactice, me
dici, oameni de artă , și 
cultură, activiști de 
partid și de stat, ai or
ganizațiilor de masă și 
obștești.

Din Valea Jiului au 
fost distinși următorii 
tovarăși : ORDINUL
MUNCII CLASA a IlI-a, 
tovarășilor : Ștefan Alba, 
miner, șef de brigadă 
I.M. Petrila, Ilie Amoră- 
riței, miner, șef de bri
gadă, I.M. Uricani, Mar- 
cu Boantă, secretar al 

comitetului de partid I.M. 
Petrila, Titu Roman Cos- 
tache, director I.M. Lu
peni, Ilie Diaconu, - pre
ședintele comitetului sin
dicatului I.M. Vulcan, Fe- 
renez Fazekaș, miner, șef 
de brigadă I.M. l’aroșeni, 
Ibolya - Matilda Slaicu, 
maistru, întreprinderea 
de tricotaje Petroșani.

ORDINUL MERITUL 
SANITAR CLASA a IlI-a 
tovarășului Mihail Bana- 
cu, medic, Spitalul Petro
șani.

MEDALIA MUNCII to
varășilor : Gheorghe A- 
na, directorul Liceului 
economie Petroșani, Ște
fan Baciu, miner, șef de 
brigadă I.M, Uricani, Ion 
Beserman, inginer șef 
C.M.V.J., Maria Bogdan, 
ajutor maistru între
prinderea confecții Vul
can, loan Budiliceanu, 
miner, șef de brigadă 
I.M. Lupeni, Teodora Co-

(Continuare io pag o 2-a)
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Brigada de mineri condusă de 
Ștefan Alba se situează permanent 
în fruntea formațiilor de lucru din 
sectorul IV al minei Petrila, care 
lună de lună obțin realizări deose
bite în creșterea producției de căr
bune. Brigadierul Alba și ortacii 
săi se remarcă prin modul exem
plar de organizare a lucrului în a- 
bataj, de folosire a dotării tehni
ce complexe, ceea ce le permite să 
obțină productivități înalte și de
pășiri substanțiale la producția de 
cărbune.

Sectorul IV al I.M. Lonea

Luna manifestărilor politico-ideologice.
cultural-educative și sportive

15 OOO tone
Colectivul de mineri de 

la sectorul IV al I.M. Lo
nea a extras pînă ieri pes
te sarcinile de plan, 2140 
tone de cărbune. Cu aces
tea plusul cumulat de la 
începutul anului se ridică 
la peste 15 000 tone. Pro
ducția extrasă suplimen
tar a fost obținută prin 
depășirea ritmică a pro
ductivității muncii plani-

ÎN ATENȚIA CITITORILOR ZIARUL! I

Anunțăm pe cei interesați că în număru.’ 
nostru de mîine vom publica proiectul planului 
de școlarizare în învățămîntul liceal pentru a- 
nul 1983—1984.

peste plan
ficate în cărbune în medie 
cu 114 kg/post.

Toate cele șase brigăzi 
care lucrează în abatajele 
sectorului și-au realizat 
sarcinile de plan, eviden- 
țiindu-se în mod special 
minerii din formațiile con
duse de Grigore Mîndruț, 
Ion Boteanu, Mihai Anton, 
Zaharia Bălăuță și Ion Hca.
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ANCHETA NOASTRĂ
Respectarea fermă a prețurilor de mercurial, a 

ordinii și curățeniei — în atenția administrațiilor 
piețelor agroalimentare.

Calitatea faptelor
CARTEA DE VIZITĂ A COLECTIVULUI

Despre tînărul inginer 
Ioan Daraban, șeful ate
lierului de susțineri me
canizate de la I.U.M.P., 
se aud numai cuvinte de 
laudă; la numai 4 ani de 
la absolvirea Facultății 
de mecanică din Timișoa
ra, moțul ambițios s-a 
specializat la locul de 
muncă, în tainele hidrau
licii. Mai mult chiar. îm
preună cu maistrul Otto 

Hans Kloos, cu inginerul 
Victor Scorodeț, cu sudo
rul Marcel Ioniță și a!,i 
muncitori, ci gîndit și re
alizat un diapozitiv de po
ziționare a subansamblc- 
lor de susținere, în vede
rea -sudării lor. Crește 
astfel productivitatea 
muncii, se cîștigă timp 
prețios, se fac economii 
de energie electrică.

— Oamenii din atelier

Diversitate, 
eficientă, 

atractivitate
Odată cu începutul lunii 

manifestărilor politico-i
deologice, cultural-educa
tive și sportive „Laudă o- 
mului muncii și creației 
sale", în întregul munici
piu se desfășoară o largă 
paletă de acțiuni care a- 
trag și mobilizează toate 
colectivele de oameni ai 
muncii. Ieri, în toate în
treprinderile miniere din 
Valea Jiului s-a declanșat 
„Decada producțiilor re
cord", în vederea realiză-

să-i cu- 
ș<. I cu 

labriațiii. Ni- 
— lie b it uni 
fie bărbați 

seamănă cu

I
i

I

I
I l
I
l
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Ion VULPE

— ne îndemnase 
nnaștem tnțunci ut 
pi eg.itirea 
colac Biro 
sau tineri, 
sau femei 
șeful lor. întotdeauna își 
depășesc sarcinile de plan.

(Continuare în pag. a 2-a)
O

rii și depășirii sarcinilor, 
de plan la extracția da 
cărbune. De asemenea,’ 
în întreprinderile miniere 
a început „Luna filmului 
documentar în sălile de 
apel", acțiune menită să 
popularizeze experiența 
înaintată, precum și nor* 
mele de protecție a muncii.

Astăzi, acțiuni diverse și 
atractive, a căror organi
zare merită eforturi, căci 
pot să conducă la rezulta-, 
te clici nte. La mina Uri* 
câni este programat, pen
tru ora 14, un schimb de 
experiență pe tema. „Sar
cini și posibilități ale'l.M, 
Uricani, dc obținere a u*

Mircea BUJORESCU

(Continuări in nag. a 2-a) 
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În atenția administrațiilor piețelor agroalimentare

Respectarea fermă a prețurilor de mercurial,

Piețele agroalimentare sint frecventate, în fiecare 
zi, de mii de gospodine, pentru că a venit timpul 
legumelor. Imediat după publicarea prețurilor maxi
male de mercurial, care s-au stabilit din 11 mai a.c., 
am întreprins un raid in Vulcan și Lupani. Producă
torii individuali, veniți din județele limitrofe, au în
țeles în cea mai mare parte că și la piață trebuie 
respectate normele echității socialiste. Opinia publică, 
împreună cu unitățile de legume-fructe, au o reală 
eficiență in acțiunea de reglementare a prețului pro
duselor grădinilor.

• na dintre mese o femeie 
ajutată de doi copii vin
dea cireșe : 4—5 bucăți 
la 1 leu 1 împreună cu 
tovarășul Mihai Doroftei 
l-am tot căutat pe admi
nistratorul pieții. Dar 
l-am găsit, deși are 
program zilnic de 1 
în zona pieții din Lupeni 
se află și eîteva

■ comerciale :

cu 
sint 
ri- 

varză 
miere, 
cîțiva

La Vulcan, 
piața agroali- 
mentară este 
bine gospo
dărită și vi
neri diminea
ța. bine aprovizionată 
diverse produse, cum 
ceapă verde, usturoi, 
dichi, pătrunjel, 
timpurie, chiar și 
Aici am vorbit cu 
producători — Constantin 
Buia, din comuna Leu 
(Dolj) și Avram Dihel, din 
județ-ul Arad, care vin
deau varză timpurie. Cu 
10,75 lei. Marfă frumoasă, 
cum părători i m u 1 ț u mi ți.
Tn apropierea lor se afla 
Mihai Gogîrlă, din județul 
Gorj, care vindea miere 
de albine, conformîndu-se 
prețului stabilit în mercu
rialul aflat alături și 
completat-la zi: 40 lei ki
logramul. Deosebit de acti- 

este administrația pie
lii din Vulcan ; Floarea 
Georgescu, lucrătoare în 
acest domeniu, suprave
ghează permanent cum 
sint afișate și cum sînt 
respectate prețurile. Tot în 
zona pieții am întîlnit-o și

pe tovarășa Maria Mihuț 
de la Consiliul popular o- 
rășenesc, intr-o acțiune de 
verificare a respectării 
mercurialului. Am mai re
marcat faptul că unitățile 
de legume-fructe erau a- 
provizionate cu cartofi, 
ceapă verde, salată etc.

Și în piața din Lupeni, 
produsele se vindeau în li
mitele prețurilor stabilite 
de Consiliul popular jude
țean. Erau și afișate, 
l'rancisc Coroi, 
la administrația 
a fost de negăsit, 
că producătorii, controlați 
atent de opinia publică, își 
vînd așa cum este firesc 
marfa : Gheorghe Buică, 
din Romanești, județul 
Gorj, a cărui Dacia 1300 
nu mai avea bancheta din 
spate, ci numai ’ salată, 
spunea ; „Dimineața am 
cules-o, e proaspătă. Cu 
un leu căpățîna este con
venabil și pentru gospodi
ne, și pentru mine". La u-

dar 
lucrător 

pieții, 
Noroc

uni tați 
un birt, o mă
celărie, o ali
mentară, un 
magazin deje- 
g u m e-fructe. 
Toate bine a- 

provizionate, 
bine întreținute Două 
aspecte, însă, contrastează 
cu eforturile de moderni
zare, de ridicare a calită
ții vieții locuitorilor, 
mul ; grupul sanitar 
această zonă foarte 
ventată, este foarte 
întreținut, cu o conductă 
spartă din care se risipesc, 
necontenit, mari cantități 
de apă. Cine-1 gospodăreș
te ? Al doilea : în partea 
d? sus a orașului, în spa
tele restaurantului „Cina" 
se începuse, de mai multă 
vreme, amenajarea unei 
noi piețe. Oare s-a renun
țat la ea ? De aecca pro
ducătorii își vînd marfa 
pe stradă, in fața cinema
tografului „Cultural", iar 
locuitorii din zona Bărbă- 
teni și alte cartiere, sint 
nevoii] să bată drumul pî- 
nă la piață tocmai din 
partea cealaltă a orașultf 
preț de cîțiva kilometri !

(Urmare din pag. 1)

darcea, maistru, Fabrica 
de mobilă Petrila, Beno- 
ne Costinaș. director l.M. 
Petrila, Constantin 
ciune, miner, șef de 
gadă l.M. Dîlja, load 
niel, miner, șef de 
gadă l.M. Paroșeni, 
vel Dediu, miner, șei 
brigadă l.M. Aninoasa, loan 
Ghcrgheli, lăcătuș 
I.P.S.R.U.E.E.M., Laszlo 
Matyus, miner, șef de bri
gadă l.M. Lupeni, Cons
tantin Miu, maistru Prepa- 
rația Petrila, Silviu Năs- 
tase, secretar al comitetu
lui U.T.C. l.M.
Elena Oproiu, 
I.C.S.M. Industrial 
șani, Constanța Petrovițs, 
ajutor maistru l.F.A. Vis- 
eoza Lupeni, Ion Predoi, 
maistru I.U.M.P., loan Re- 
siga, șef secție Comitetul 
municipal de partid Pe
troșani, Neculae " 
maistru minier l.M. 
can, Vasile Rus, 
șef de brigadă l.M. 
•Pompei Tomolea, 
șef de brigadă l.M. 
hăteni, Valeria T 
bobinatoare Uzina 
că Paroșeni, Ilie Valache, 
miner, șef de brigadă l.M. 
Livezeni, Margareta Zei- 
dess, director la întreprin
derea de confecții Vulcan.

MERITUL 
tovarășilor i 

cer-

Cra-
bri- 
Da- 
bri-
Pa- 

de

Lupeni, 
vânzător

Petro-

Roman,
Vul- 

miner, 
Lonea, 
miner, 

Băr- 
Tradnlk, 

electri-

MEDALIA
ȘTIINȚIFIC,
Constantin Dascălu, 
cetător științific I.C.P.M.C.,
Nicola? Dima, prorector 
Institutul de mine.

MEDALIA MERITUL 
SANITAR, tovarășului Ra
du V. Radu, medic, Spita
lul Petroșani.

în numele celor dis-

tinși au luat cuvîntul Ilie 
Ainorăriței, miner, șef 
de brigadă l.M. Uricani, 
Tiberiu Micu, inginer șef 
constructor Grup șantiere 
Rîul Mare — Retezat, Cor- 
neliu Rus, oțelar Combi
natul siderurgic Hunedoa
ra, Viorica Cerb, profesoa
ră, director Școala genera
lă nr. 5 Deva, care mulțu
mind conducerii de partid 
și de stat pentru distinc
țiile acordate s-au angajat 
să facă în continuare do
vada muncii abnegant? 
în înfăptuirea sarcinilor 
de marc răspundere ce ie 
revin

în încheierea solemni
tății a l|Jăt cuvîntul tova
rășul Radu Bălan care a 
adresat în numele Comite
tului județean de partid și 
al Consiliului popular ju
dețean cordiale felicitări 
celor distinși cu ordine 
și medalii ale Republicii 
Socialiste România. După 
ce a subliniat rezultatele 
obținute de oamenii mun
cii din județul Hunedoara 
pe primele 4 luni ale 
nului, precum 
mari ce revin 
economice ale 
anul 1983 și 
vorbitorul a arătat că înal
tele distincții conferite tre
buie să constituie un im
bold pentru îmbunătăți
rea activității în toate do
meniile, pentru mai buna 
organizare a muncii în 
vederea realizării planului, 
a dezvoltării bazei energe
tice, de . materii. prime» a- 
gricole, a înfloririi știin
ței, culturii, învățământu
lui, a formării cadrelor 
pentru toate domeniile 
muncii. .„

a-
și sarcinile 

unităților 
județului în 
în cincinal,

a colectivu'ui

frier-

de 
au

tensio-
stanâ

ex- 
ni 

tind

Pri- 
din 

freq- 
rău

nu 
un 

lucru.

să 
pe cineva.

C.C.S.I.T.V.M. 
în tehnica 
complexitatea 
rii lucrărilor 
sînt aici, prima 
„pipăite". De
simpli, dar pricepuți me
seriași, mulțumiți de îm
plinirea lor vocațlonală. 
Dar mai ales conșlienți

Asambla-ea și veri-
me-

modul cum se îm- 
spre exemplu, 

comple-

ingineri, care

Viorel Za- 
„Șurub" — 
plac popice- 
numește e-

Cartea de vizită

(Urmare din pagina 1>

Am cunoscut astfel un 
colectiv bine sudat, alcă
tuit din 94 de muncitori, 
maiștri.
execută cu pricepere uri
narea subansamblelor și 
reperelor realizate in în
treprindere. Montarea 
metalo-construcțiilor, o 
hidraulicii de forță și de 
comandă presupune com
petență profesională, înal
tă responsabilitate.

Tiber iu Sl’ĂTARU

Instantaneu de lucru 
din secția asimilări hi
draulice a I.U.M. 
troșa ni.

(Urmare din pag. 1)

ciun Cîlbeaza, David Rață 
și Alexandru Braica, Cons
tantin și Titus Lemnaru, 
Mozes Ivelemcn, Dumitru 
Armeanu".

MATYUS LASZLO, 
de brigadă: „în cursul lunii 
trecute brigada și-a trans
ferat activitatea de la un 
complex la altul, de la un 
panou terminat la altul 
nou. Sigur, a fost un mo
ment mai greu și pentru 
brigadă și pentru toți cei 
din sector. L-am depășit, 
iar activitatea se desfășoa
ră cu rezultate tot mai 
rodnice. Productivitatea e 
iarăși peste cea prevăzută".

PETRU BELBE, șef de 
brigadă : „Executăm lu
crări prin care sînt pregă
tite viitoarele capacități, 
iar dacă abatajele sint 
chipate cu utilaje noi, 
fluxul de evacuare 
pregătiri 
sint mai vechi. Aceasta nu 
împiedică insă pe oamenii 
vrednici și pricepuți cum 
sînt Vasile Paul, Sigismund 
Nyeste, Valerian 
sau Martin Szocz 
noreze schimb de 
sarcinile ce le revin și 
raportăm 
pășiri".

șef

e-
Pe 

din 
tra nsportoarele

Ciotu 
să-și s- 
schimb 

să 
astfel numai de-

ficarea complexelor 
canizale implică desigur 
cunoașterea meseriei, dar 
și a condițiilor de 
ploatare. Beneficiarii 
se adresează nouă 
apar probleme, noi înlă
turăm părțile vulnerabi
le, conchide ing. Dără- 
ban. tn acest sens, colec
tivul a preluat o altă sar
cină, executarea dispoziti
velor și șabloanelor de 
verificare a subansam
blelor care în prezent, 
sint proiectate și execu
tate în atelierul propriu. 
Alezajul, meserie de arti
zan, 
bucă, 
talpa cu scutul 
xului, respectarea cotelor 
și a timpurilor de tole
ranță, testarea 
metrică intr-un 
unic in fără relevă cola
borarea fructuoasă a 
muncitorilor cu cadrele 
didactice de la l.M.P. și 
cercetătorii

PETRU 
canic de 
lăcătușii, 
mecanicii 
înaltă presiune 
în brigăzile din abataj sau 
în formațiile service, lu
crează toți în acord — pro
gresiv sau global. Indife
rent unde ar lucra, faptul 
că le coordonez activitatea, 
mă îndreptățește să afirm

BUGIIEȘ, 
sector : „Electro- 

hidraulicienii, 
pompelor de 

încadrați

că-și fac cu prisosință da
toria. Fiind policalificați, 
loan Stadnic, Alexandru 
Draica, Dumitru Armeanu, 
Isidor Chelaru, Ilie Stan, 
toți ceilalți sînt angrenați 
ca oameni „cheie" în func
ționarea normală a utila
jelor de care depinde rea
lizarea randamentelor înal
te".

ING.
SIN,
„Am reușit punerea 
timp în funcțiune a 
nou abataj în panoul 
al stratului 3.

I
I
I
I

TRIBUNA DEMO-
„Contribuția 

educarea 
a e- 

dez- 
„Tri- 

or-

CRAȚIEI".
părinților la 
moral-cetățenească 
levilor" este tema 
baterilor din cadrul 
bunei democrației",
ganizată astăzi (ora 17), 
la clubul sindicalelor

• din Vulcan. (T.S.)
* • EXPOZIȚIE. în 
I bibliotecii clubului
I dicatelor din Uricani 
I deschide astăzi (ora

sala 
sin- 

se
10),

Noutățile 
mineritului, 

mecaniză- 
în subteran 

oară, 
oameni

de importanța muncii 
lor, care concură la ma
rele efort pentru asigura
rea independenței 
getice a țării.

— In urmă cu 
ani. își amintește 
Al. Kovacs, tind

39 de 
sudorul 

m-am 
încadrat la uzină, sudam 
vagonete de mină, jghea
buri, apoi stîlpi de aba
taj. Munca de acum nu 
se compară cu cea de a- 
lunci. Cei tineri se adap
tează ușor, devin repede 
muncitori de nădejde.

Lăcătușul 
haria, zis 
pentru că îi 
le și așa se. 
fec.tul iuat de bilă — a- 
deverește spusele sudo
rului; s-a calificat la lo
cul de muncă.

— Munca noastră își 
vede roadele in subteran.

\ ICTOR BOLO- 
șeful sectorului ITI : 

la 
unui 
zero 

Productivi-

o expoziție de carte cu 
genericul „Omul, bună
starea lui — țel suprem 
al politicii partidului și 
statului nostru". Vor fi 
expuse noi apariții edi
toriale din domeniul' so
cial politie. (T.S.)

• EXCURSIE EDUCA
TIVA. La propunerea co
mitetului de părinți, Școa
la generală nr. 3 din 
Lupeni a organizat o 
plăcută și utilă excursie 
cu elevii fruntași la în
vățătură din clasa a 111-a. 
însoțiți de cîțiva părinți 
si cadre didactice, elevii

Noi, tinerii ne-am 
duit să învățăm mereu, 
să ne perfecționăm. Din 
toamnă voi merge la se
ral.

Colegul său mai vârst
nic de breaslă, de 18 ani 
in același loc de muncă, 

vorbește 
ortacii

Ion Simu, ne 
cu drag despre 
săi.

— Mi-e greu 
denție: 
gîndesc la Jean Crețu, la 
Ioan Călin sau Ștefan 
Hîrța, la maistrul princi
pal Constantin Ivan, la 
toți ceilalți.

— Apoi la lăcătușul Ti- 
beriu Dineț, vopsitorul 
Vincze Micola, macara
giul Teodora Vulpe, să 
nu uităm că în atelier 
fiecare al patrulea mun
citor este femeie, remar
că șeful atelierului.

Meseriașii acestui ate
lier au „întocmit" prime
le complexe mecanizate 
românești, care își dove
desc calitățile în subte
ran, ne referim la SMA-1, 
la SMA-2, SMA-2 h, au 
testat calitățile altor uti
laje miniere, realizate 
de alte întreprinderi 
profil din țară. Nu 
probleme cu fruntașii sau 
codașii, fiindcă fiecare 
om al muncii își face cu 
prisosință datoria.

— Chiar și cei mai ti
neri pot monta orice sub- 
ansamblu „legați la ochi“, 
conchide, mîndru, 
Dărăban.

tatca muncii a fost depă
șită prin mai buna orga
nizare a muncii în brigăzi 
și prin aportul personalu
lui indirect productiv care, 
aplicînd acordul global, 
este direct interesat prin 
veniturile care le realizea
ză în depășirea 
Ca' să ușurăm 
utilajelor și 
să creștem 
tea, am finalizat pe axul 
colector o linie de mono- 
rai. Un al doilea monorai 
este instalat pînă în gura 
abatajului brigăzii condu
se de Mihai Blaga. S-a 
respectat pretutindeni dis
ciplina tehnologică, neîn- 
registrîndu-se astfel avarii 
de durată. Colectivul este 
puternic mobilizat in rea
lizarea sarcinilor, actualele 
capacități productive ur- 
mînd să rămînă în func
țiune pînă în trimestrul 
IV al anului. Pînă atunci, 
în ritmul în care lucrăm 
la pregătiri, vom putea 
porni noi abataje. Toate 
acestea constituie chezășia 
realizării ritmice în con
tinuare a sarcinilor, men
ținerea nivelului înalt a- 
tins la productivitatea 
muncii, ca pîrghie de bază 
a îndeplinirii și depășirii 
planului la cărbune cocsi- 
fieabil".

Diversitate, 
eficientă, 

atractivitate
planului, 

transportul 
materialelor, 
producti vi ta-

de la 
cariera 

Aici,

au vizitat barajul 
Valea de Pești și 
Cîmpu lui Neag. 
sing. Ionel Ion, șeful sec
torului producție, le-a ex
plicat modul de exploa
tare a cărbunelui in ca
rieră. (A.M.)

• JURI ZARE, 
nică, în cadru] acțiunilor 
pregătitoare ale „Nedeii 
vulcăncne" a avut loc ju- 
rizarea lucrărilor Salo
nului interjudețean de 
artă fotografică „Foto- 
color ’83", ediția a lV-a, 
cuprins în manifestările 
acestui adevărat festiva]

D umi -

1)

nor productivități sporite 
de cărbune, cu utilajele 
complexe mecanizate". Și 
la preparația Petrila o 
acțiune menită să impul
sioneze activitatea econo
mică. La ora 15, comitetul 
sindicatului de aici va or
ganiza dezbaterea „Tehno
logii noi de preparare fo- 
losjțc în scopul creșterii 

îmbunătățire 
. La 
Uri- 

un cinein- 
Soarele 

pri- 
fil- 
în 

„în- 
a-

losițe ij 
indicelui de 
a calității cărbunelui". 
Casa de cultură din 1 
câni, la ora 17, 
terviu pe țema „, 
democrației socialiste" 
lejuit de prezentarea 
melor 
România", 
ceputuri" 
casă". Nu 
cu tinerii 
La toate 
familiști 
sînt programate, 
consfătuiri sub. 
„Căminul de 
locul de adaptare și inte
grare a noilor încadrați".

,NI-am născut 
„Iscusință", 

și „Din nou 
lipsesc acțiunile 

nou încadrați, 
căminele de 

din
ne-

munieipiu 
la ora 20, 
genericul 

nefamiliști,

folcloric organizat la 
Vulcan în perioada 1—5 
iunie. Cea mai importan
tă distincție, Premiul 
special al juriului, ca și 
premiul ziarului „Stea
gul roșu" au fost acorda
te unor artiști foto-ama- 
tori din Valea Jiului : 
Vasile Pollak, din Petro
șani și, respectiv, loan 
Pardos din Vulcan. (A.II.)

Rubrică realizată <le 
Tonta ȚAțARCÂ

I
I
I
I
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Divizia C

In Inc de Gazdele confirmă

din 
public 

săDacă 
inimile 
balului 
lui s-au 
turi de

sca ra 
fot-
Jiu- 
ală-

în fața unui
merită

avancronică
duminică 
iubitorilor 
din Valea 
perpelit,
ale milioanelor 

de îndrăgostiți ai spor
tului cu balonul rotund 
din țara noastră pentru 
infrîngerea tricolorilor 
în tentativa de 
care în turneul 
al campionatului 
pean, dar șanse 
xistă, acum 
lor se 
vechea
dragoste care se 
mește

Mîine,

MINERUL LUPENI 
MECANICA ALBA IULIA 
4—0 (1—0). Echipa din Lu
peni a demonstrat 
nou 
entuziast eă 
facă parte din eșalonul se
cund al fotbalului 
ncsc. 
gazdă au 
această 
acțiune 
leanu fiind un 
Astfel în min. 
18 s-au creat 
Joase, rămase 
fără efect pe 
marcaj. în min. 21, 
tăm la deschiderea 
lui, P. Popa, cel mai 
de pe teren, ia o acțiune 
pe cont propriu, pleacă 
cu balonul în dribling, de
pășește patru adversari și 
de la marginea careului de 
16 m șutează fulgerător 
lăsîndu-1 fără replică 
portarul Văleanu.

După deschiderea : 
Iui, gazdele reușesc

roma- 
l'ormației 
in forță 

fiecare 
lui Vâ-

Jucătorii 
început 

partidă, 
la poarta 

real pericol 
2. 5. 12, 15, 
faze perieu- 
din păcate 
tabela de 

asis- 
scoru- 

bun

pe

scoru-
ac-

revela- 
atit de 
actua-
După 

meciul 
s-a

califi- 
final 

euro- 
mai e-

gindurile 
întorc Ia 

și statornica 
nu-

,Jiul“ Petroșani.
diipa noastră 

susține în fața propri
ilor suporteri un meci 
dificil în fața formației 
din Tîrgoviște, 
ția acestui retur 
incandescent al 
lului campionat, 
cum se știe, în 
din toamnă Jiul
întors de la Tîrgoviște 
cu trei boabe de aguri
dă. Acum jucătorii noș
tri sînt hotărîți să ie 
restituie cu vîrf și în
desat. Se preconizează 
deci un meci de mare 
luptă în care jucătorii 
noștri se vor dărui to
tal străduindu-se să 
practice un joc tehnic, 
în viteză, bine orientat 
tactic care să le aducă 

atît de mult 
de suporteri.

victoria 
dorită

La rîndul nostru, su
porteri, galeria Jiului, 
cei din tribunele .sta
dionului, sîntem datori 
să ne încurajăm echipa 
favorită. Hai Jiul !
(D.C.)

țiuni de toată frumusețea, 
cea mai frumoasă fiind 
cea din min. 26 cînd ju
niorul Bercea centrează 
iar Pantelimon reia din 
voie, balonul lovind bara. 
Tn min. 32 Romeo Rusu 
șutează de la 30 m balonul 
întîlnind din nou bara. 
Singura acțiune a oaspeți
lor din prima repriză, este 
cea di î min. 35 cînd Aldea 
șutează pe lingă poartă 
din poziție destul de bună. 
Deși acțiunile spre poarta 
iuE Văleanu au fost în 
continuare periculoase, pri
ma repriză se încheie cu 
scor minim.

Repriza a doua a înce
put tot în nota de domina
re a gazdelor, acțiunile pe 

ale fundașului 
aripa Mușat în
că centrări în 

16 m, atacanții 
însă să înscrie.

extremă
Bercea și 
cheindu-sc 
careul de 
nereușind
Zeița Fortuna a ținut din 
nou cu oaspeții, 
șutat de Voicu 
din nou bara în min.

balonul 
întîlnind 

50.

Ca urmare a acțiunilor 
mai periculoase la poarta 
lui Văleanu, P. Popa reu
șește în min. 71, cel mai 
frumos gol a) meciului, el 
reluînd din voie centrarea 
unui coechipier. Două mi
nute mai. tirziu, 
comit henț in careu, 
tura este executată 
P. Popa, portarul 
ge, iar Cioriia atent 
scrie.

Oaspeții au și ei o 
ocazie de a înscrie în 
83, dar ezitarea atacantu
lui Marica i-a dat posibi
litatea lui Truică să 
pingă. Ultima acțiune 
gazdelor se soldează 
un nou gol, Sălăjan 
luînd spectaculos cu capul 
centrarea lui Moraru.

MINERUL LUPENI: 
Grigore, Sebestyen, 
că, Bercea, Nichimiș 
rîia), Rusu, Mușat, 
cu, Sălăjan, P. Popa, 
telimon (Moraru).

oaspeții 
iovi- 

de 
respin- 

în-

res- 
a 

cu 
re-

Trui-
(Cio- 
Voi- 
Pan-

Gheorghe CÎ.ȘLARIU

Potențialul ofensiv se vede 
pe tabela de marcaj

MINERIL ANINOASA 
— MINERUL-STIINTA 
VULCAN 3—0 (2—0). Vic
torie categorică a forma
ției gazdă care a tranșat 
și această întîlnire în fa
voarea ei după ce în toam
nă a terminat învingătoa
re pe dreptunghiul verde 
din Vulcan. De 
dată coordonarea 
țiunilor celor 11 
echilibrul dintre 
timente a permis 
să acționeze ca

această 
intcrac- 
jucători, 
compar- 

echipei 
un sistem 

coerent și dinamic, și 
drept consecință firească, 
accentuarea potențialului 
ofensiv materializat și pe 
tabela de marcaj. Demar
carea continuă, dublată de 

modului 
a acțiunilor, 

ea jucătorii ! 
posesia mingii

reprezentat cheia 
cu care unsprezecele 
Aninoasa s-a impus în 
ceasta partidă. Cele 
goluri marcate de 
min. 27, Hădărean, 

‘34 în urma unei 
primite de )a același 
ran și Sătmăreanu min. 87, 
dovedesc o schimbare 
bine a echipei. Acum 
etapa a 25 a Minerul Ani
noasa a apărut în -teren 
ca o formație puternică, 
capabilă să obțină rezul
tate pe măsură. Banga — 
Mag, 
Alecu 
(Faur), 
Guran 
priceput. în sfîrșit, că, coe
ziunea ansamblului cons-

Echipa de handbal iele a Liceului <le matemalicâ- 
liz.ică (țin Petroșani înmănunchează autentice talente 
ale acestui frumos sport. Așa se explică faptul că 
s-au întors de la Deva cu titlul de campioană jude
țeană la categoria 14—1$) ani și cu „Cupa U.T.I .“. 
Imortalizarea Pe pelicula a acestui eveniment a fost 
făcuta de Tiberius Minulescu, membru al cercului 
foto al liceului.

•T

I’e meridianele performanței sportive

țări 
la 
si 

ul- 
in-

reușitei 
din 

a- 
trei

Guran 
min. 

centrări 
Gu-

în 
în

I’ocșan, Dobrescu, 
— Tudor, Dumitra? 
llădărean — Dosza, 
și Sătmăreanu au

la rîndul lui, 
conduitele

Suporterii au 
stadion

mijloc 
randa- 
că a- 
deter- 

indivi- 
plecat 

satisfăcuți

tituie principalul 
de îmbunătățire a 
men tu lui colectiv și 
•cesta, 
mină 
duale. 
de la
de evoluția favoriților lor, 
de calitatea spectacolului 
vizionat pentru care meri
te revin și oaspeților care 
au avut o prestație com
bativă dar în limitele fair- 
play-ului. Rivalitatea spor
tivă din teren, ca 
fel și aceea din 
a galeriilor a fost 
lauda ambelor 
bine înțeleasă, 
trînd că se poate

Teodor '

de alt- 
tribune 

spre 
asociații 
demoiis- 
si astfel.

A 9-ASERIA

previziunea 
continuare 
nainte 
tre în

— Explorări Deva 
clasamentul

TUI I A

DIVIZIA C,
REZULTATE TEHNICE : Minerul Lupeni

canica Alba 4—0, Inter Sibiu — Metalul Aiud 2— 
Minerul Aninoasa — Minerul-Știința Vulcan 3—0, Șu- 
rianul Sebeș — Minerul Paroșeni 3—0, Unirea Alba 
— C.F.R. Simeria 4—1, Soda Oc. Mureș — Dacia O- 
răștie 1—1, Minerul Ghelari — Victoria Călan 2—3. 
Textila Cisnădie

-1. Minerul Lupeni 24 14 5 5 48—16 33
2. Unirea Alba 24 14 4 6 43—27 32
3. Explorări Deva 24 11 8 5 39—28 30
4. Dacia Orăștie 24 12 4 8 51—25 . 28
5. Șurianul Sebeș 24 12 3 9 48—35 27
6. Inter Sibiu 24 10 6 8 35—27 26
7. Victoria Calau 24 11 3 10 28—37 25
8. Metalul Aiud 24 10 4 10 32—22 24
9. Mecanica Alba 24 10 3 11 36—37 23

10. Minerul Paroșeni 24 8 7 9 35—36 23
11. Minerul-Șt. Vulcan 24 10 3 11 22—32 23
12. Minerul Ghelari 24 9 3 12 29—37 21
13. Soda Oc. Mureș 24 9 3 12 31--J5 21
14. Minerul Aninoasa 24 8 4 12 27—42 20
15. Textila Cisnădie 24 6 2 16 33—54 14
16. C.F.R. Simeria 24 4 6 14 16—53 14

Fază de fotbal spec
taculos in frumosul pei
saj industrial al Ani- 
noasei.

Turnee în diferite 
europene, participări 
competițiile naționale 
școală, elevă fiind în 
tima clasă a Liceului
dustrial nr. 37 București, 
iată pe scurt biografia 
Danielei Paduraru, de a- 
cum între primele „pale
te" ale tenisului de masă 
românesc, 
pauză competițională 
readuce în Valife 
la părinți, tatăl 
șef de echipă ia 
Lupeni.

— în Vale, înfiripă dia. 
logul invitata redacției, 
pentru că aici m-am năs
cut, aici m-am format ca 
sportivă, sub îndruma
rea antrenorilor Eduard 
Gyiingyosi și Marius Ro- 
zenfeld, la Minerul 
peni 
troșani. Municipiul 
tru s-a dovedit 
roasă pepinieră 
lui de masă, de 
ridicat 
țeanu, 
Kati Văcăriuc, cele trei 
surori Mărcuș. Spre te
nis m-a îndemnat profe
sorul de... geografie Otto 
Daradics.

Primele 
conturat 

ani,

Fiecare scurtă 
o 

Jiului, 
ei fiind 

mina

Lu- 
rcspectiv C.S.Ș. Fe

ll os- 
o genc- 

a tenisu- 
aici s-au 

Brăde- 
Gyongyosi, 
cele

Lenuța 
Eva

succese 
cînd 

adică
a- 
în

cadrul „Cupei 
școlilor sportive", ca vice- 
campioană națională la 
simplu, bineînțeles la ca
tegoria de virstă la care 
evoluam atunci. Am fost 
invitată să mă pregătesc 
în cadrul Centrului Fe
derației Române de tenis 
de masă, dar am rămas 
legitimată pentru divizia

aduc 
mă

1
Pe
s-a

Ia

A, la GS.Ș.-C.F.R. Pe
troșani. Am cucerit lo
curi fruntașe în compe
tițiile naționale de copii 
și juniori.

— Care sint calitățile 
Danielei Păduraru la 
masa de joc ?
— Se vorbește despre 

talentul meu, dar numai 
pregătirea susținută, se
riozitatea în antrenamen
te, receptivitatea la sfa
turile antrenorului 
satisfacții. E drept,
afectează uneori nedorit 
emotivitatea excesivă.

— Anul trecut, la eu
ropenele din Austria, ai 
debutat cu dreptul, du
pă trei victorii, ai cedat 
însă la favorita nr. 
finlandeza Malberg. 
echipe. România 
clasat pe locul VII 
junioare.
— Am .ratat victoria 

cu sportivele engleze, alt
fel intram 
nei medalii, 
tionalele României, 
figurat in lotul i 
secund. M-am 
și pentru mondiale, 
a fost preferată mai ex
perimentata Liana Mihuț.

— Știm că modelele 
tale sportive sînt Olga 
Nemeș, iar, pe plan in
ternațional, 
Popova. Deși 
ai fost cuprinsă în lotul 
senioarelor. Dar 
acum, lupta va fi 
dificilă.
— Mă voi strădui 

fiu- la înălțime, intre 
mele trei-patru 
ale topului celor 
bune senioare din

Ion VULPE

Campionatul județean de fotbal

in posesia u-
La interna- 

-i, am 
național 
pregătit 

dar

sovielica 
junioară.

de
nia i

să 
pri- 

sportive 
mai 

tară.

Victorie in zece oameni 1

Beneficiind dc o bună 
organizare și condiții op
time de desfășurare, la 
Casa de copii din Urieani 
au avut loc 
fotbal dotate 
pionierului", 
sub genericul 
întrecerile au 
start copii nelegitimați in
tre 13—14 ani. Au partici
pat cele mai bune 6 e- 
cliipe școlare din localită
țile Văii Jiului. Astfel s-au 
întîlnit intr-un adevărat

Întrecerile de 
cu „Cupa

Desfășurate 
„Daciadei", 

reunit la

la

maraton fotbalistic forma
țiile școlilor generale nr. 
7 Petroșani, 6 Petrila, 6 
Vulcan, 3 Lupeni, 2 Uri- 
cani și Casei de copii din 
localitate. La capătul unor 
întreceri spectaculoase, 
dreptul de participare
faza județeană a fost cîș- 
tigat de echipa Casei de 
copii din Urieani, care an 
de an domină această în
trecere. locul 11 fiind o- 
cupal de Școala generală 
nr. 3 Lupeni și 111 de 
Școala generală nr. 2 Uri- 
cani. Jocurile au scos în

evidență cîtcva talente au
tentice de la echipele Șco
lii generale nr. 7 Petro
șani, 3 Lupeni și Casei de. 
copii Urieani. De altfel, 
echipa Casei de copii 
crescut jucători care 
fost promovați în campio
natul județean sau la di
vizionarele C, cum 
frații Dimeea Vasile și Ion 

‘ de .a Minerul Certei." Pop» 
. de la Minerul Lupeni, Da
vid de la Petrila, Dinei o 
de ia Minerul Urieani, și 
alții.

la 
au 
au

sini

Ti tu CORNEA

PARÎNGUL lunea — 
HIDROMIN PETROȘANI 
2—0 (2—0). După 20 min. 
dc la începerea partidei, 
arbitrul M. Fociac elimină 
din teren pe fundașul gaz
delor Fodor, pentru 
dine ireverențioasă, 
fără a acuza lipsa 
om in teren, echipa 
norului Edmond Gyarmati 
desfășoară atac după atac 
și cîștigă merituos.

Cele două goluri 
înscris in prima 
ambele din acțiuni 
frumoase ; in min. 
de primește de la Fr 
țcel mai bun de pe 
o minge la 
pe care 
șut see 
plasa porții apărate 
Popa : 1—0 ; același

atitu-
Dar 

unui 
antre-

s-au 
repriză, 

clare, 
30 Iro- 

■sCU 
,-n)

semîină țnnr, 
o expediază cu un 

■de la 30 m, în

gescu îl deschide, în ulti
mul minut al primei re
prize pe Mureș, care sur
prinde pe picior greșit 
apărarea echipei din Pe
troșani și trimite din ca
reu, în plasă : 2—0.

S-au evidențiat Rusu,

Ciobanu, Mareș .și Friges- 
cu de la gazde, Kostyaî și 
Cimpeanu de la oaspeți.

La juniori 3—0 pentru 
Parîngul prin golurile în
scrise de Dîlgoci, Țintar 
și Negru.

loan Dan BĂLAN

____ _  ; Minerul Urieani — Au-
2—1, Parîngul Lonca — Hidromin 
— " ■ i — Sănătatea Vulcan

Preparatorul Lupeni — Preparatorul Petrila 
Avîntul Hațeg — Măgura Pui 

clasamentul

REZULTATE TEHNICE 
tobuzul Petroșani
Petroșani 2—0, C.F.R. Petroșani
5—2, ’ _
5—3, 1—0.

1. Minerul U r i ea n i 15 14 0 1 48--13 23
2. Avîntul Hațeg 15 11 0 4 42-—15 22
3. Parîngul Lonca 15 9 3 3 37-—15 21
4. Preparatorul Petrila 15 8 0 5 38--29 Î8
5. Sănătatea Vulcan 15 7 1 7 29--38 15
6. Măgura Pui . 15 6 ,1 8 34--30 13
7. C.F.R. Petroșani 15 3 4 8 22--31 in
8. Preparatorul Lupeni 15 J •y 

.) 9 29--67 n
9. Autobuzul Petroșani 15 2 4 9 20-—38 K

io. Jlidromin Petroșani 15 3 1 1 1 18--41 7
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Acțiuni în favoarea păcii 
și dezarmării

VIENA 16 Agerpres). La 
Vicna s-au încheiat lucră
rile reuniunii Comitetului 
sindical internațional pen
tru pace și dezarmare (așa- 
numitul „Comitet de la 
Dublin"), în cadrul căreia 
au fost examinate proble
me referitoare la pregăti
rea Adunării mondiale 
„Pentru pace și viață, îm
potriva războiului nu
clear", ce va avea loc în 
iunie, la Praga, măsurile 
întreprinse în legătură cu 
marcarea, la 1 septembrie 
a „Zilei acțiunilor sindi
cale pentru pace", precum 
și alte probleme.

în documentul final a- 
doptat este exprimată pro
funda îngrijorare față de 
sporirea continuă a încor
dării în lume.

*

ATENA 16 (Agerpres). 
Ample demonstrații în fa
voarea păcii au avut loc, 
duminică, pe teritoriul 
Greciei, transmite agenția 
UPI. Participanții la o se
rie de marșuri, pornite

.din Marathon, din portul 
Pireu, de pe aeroportul 
capitalei elene, unde se a- 
flă o bază americană, pre
cum și de la tabăra mili
tară de la Haidari, din a- 
propiere de Atena, folosită^ 
de trupele naziste în cel 
de-al doilea război mon
dial ca lagăr de concen- ' 
trare, s-au întrunit în fa
ța clădirii parlamentului, 
unde a avut loc un mare 
miting. Vorbitorii au sub
liniat, în intervențiile lor, 
necesitatea împiedicării 
amplasării de noi rachete 
nucleare americane cu ra
ză medie de acțiune în 
Europa occidentală și au 
cerut închiderea bazelor 
militare ale S.U.A. de pe 
teritoriul Greciei.

★
TOKIO 16 (Agerpres). 

Mii de locuitori ai insulei 
japoneze Okinawa au în
cheiat, duminică, în ora
șul Naha. printr-un mi
ting de masă, un marș al 
păcii, care s-a desfășurat

Seminarul international♦

Alimentația și lumea în secolul 
’ al XXI-lea

timp de o săptămînă. în 
timpul marșului, care a 
luat startul în două coloa
ne plecate din nordul și 
sudul Okinawei, • au fost 
prezentate filme antirăz
boinice și s-au strîns sem
nături pe un nou apel îm
potriva armelor de distru
gere în masă.

ir
STOCKHOLM 16 (Ager

pres). în localitatea Has- 
selbudden, din apropie
re de Stockholm, au luat 
sfîrșit lucrările celei de-a 
XIII-a adunări a Consiliu
lui vest-european al co
mitetelor naționale ale ti
neretului. Participanții 
și-au exprimat îngrijora
rea crescîndă în legătură 
cu agravarea situației in
ternaționale și s-au pro
nunțat pentru intensifi
carea contribuției organi
zațiilor de tineret din Eu
ropa occidentală la lupta 
pentru pace și destindere, 
pentru dezarmare și înlă
turarea pericolului de răz
boi.

Un nou partid 
politic în Turcia
ANKARA 16 (Agerpres). 

în baza noii legi cu privi
re la activitatea politică 

’în țară, la Ministerul de 
Interne al Turciei a fost 
depusă luni cererea de în
registrare a primului partid 
politic nou creat.

Potrivit agenției Reu
ter, noua formațiune poli
tică se intitulează Partidul 
Democrației Naționaliste 
și-l aTe ca lider pe gene
ralul în retragere Turgut 
Sunalp. Lista celor 41 de 
membri fondatori cuprin
de, de asemenea, doi foști 
miniștri — Aii Bozer și 
Rifat Bayazit.

Camera deputaților din 
Liban a aprobat 
acordul privind 

retragerea trupelor 
israeliene de pe 
teritoriul țării

BEIRUT 16 (Agerpres). 
Camera Deputaților (par
lament) din Liban a apro
bat ieri acordul cu pri
vire la retragerea efective
lor militare Israeliene de 
pe teritoriul libanez — in
formează agenția United 
Press International.

i

i

c

FILME
No- 
Mi- 
oa-

Reuniunea miniștrilor 
din țările membre

economiei și finanțelor 
ale Pieței comune

PETROȘANI — 7 
iembrie : Domnul 
liard ; Unirea : Trei 
meni periculoși.

întîmplareLONEA: 
nocturnă.

ANINOASA
III.

VULCAN —
Slujbă temporară.

LUPENI — Cultural ;
Zboară cocorii.

URICANI : Fericire de 
țigan.

1 Serpico,

Luceafărul:

11,00
11,30

11,50

12,20

12,35
16,00
16,05

16,25
17,00

17,40

17,50
20,00
20,20

21,05

21,15

22,15

TV.
Almanahul familiei. 
Cîntece de pe Ar
geș.
Roman foileton. Ma
rile speranțe.
Actualitatea econo
mică.
Desene animate. 
Telex.
România pitoreas
că.
Clubul tineretului.
Amfiteatru studen
țesc.
Secvențe norvegie
ne.
1001 de seri.
Telejurnal.
Actualitatea econo
mică.
Videotecă interna
țională.
La zi în 600 de se
cunde.
Teatru TV. O afa
cere neobișnuită, de 
Maurice Druon. 
Telejurnal.

Micro-
11,35

Bule- 
Tribu-

șl dansurile popoarelor. 
10,40 Miorița. 11,00 Bule
tin de știri. 11,05 
fonul pionierilor. 
Publicitate. 12,00 
tin de știri. 12,05
na O.D.U.S. 12,25 Din co
moara folclorului. 12,45 
Avanpremiera Radio-TV. 
13,00 De la 1 la 3. 15,00 
Clubul curioșilor. 
Buletin de știri.
Cîntece din folclorul con
temporan. 16,15 
medicului. 16,20 Cîntece 
pionierești și de 
de Ion Nicorescu.
Radiogazeta
17,00 
17,05 
17,30 
18,00
— 5,00 Non stop muzical. 
(Buletine de știri la ore
le : 24,00 ; 2,00 ; 4,00).

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 
15 MAI 1983

Buletin
Politica

Audiența
Orele

i 

!
i

i1
16,00
16,05

Sfatul

tineret
16,30 

economică, 
de știri, 

noastră, 
radio, 

serii. 23,30

Faza I
Extragerea I : 

18 36 40 11 32 ;
17 33 21

Extragerea a Il-a : 10
15 22 33 4 37 5 17;

Extragerea a IlI-a : 42
1 4 30 19 8 16 32.

Faza a Il-a
Extragerea a IV-a : 24

10 28 33 12 27.
Extragerea a V-a : 26

39 12 5 30 4 ! ț
Extragerea a Vl-a 26

c

I 
â

BELGRAD 16 (Agerpres). 
La nivel mondial, produc
ția de bunuri alimentare, 
în special cea de grîu, a 
înregistrat în cursul ulti
milor ani, o creștere cons
tantă atit în țările dezvol
tate, cit și în cele în curs 
de dezvoltare.

Ritmul creșterii la pro
ducția de grîu a fost ace
lași cu cel al creșterii de
mografice. Aceste lucruri 
au fost relevate în cadrul 
seminarului „Alimentația 
și lumea în secolul al 
21-lea“, desfășurat în ora
șul iugoslav Novi Sad, con
comitent cu Tîrgul inter
național agricol din acest 
oraș După cum transmite 
agenția Taniug, partici
panții la seminar au a- 
preciat Că, în prezent, hra

na oamenilor se bazează 
în principal pe un număr 
de circa. 20 de specii vege
tale, dar cercetările au pus 
în evidență existența a 
aproximativ 3 000 de plan
te diferite ce ar putea fi 
utilizate, în diverse, moduri, 
drept alimente.

BRUXELLES 16 (Ager
pres). Miniștrii economiei 
și finanțelor din țările 
membre ale Pieței comune 
s-au întrunit, luni, la 
Bruxelles. Ei au examinat 
cu prioritate cererea Fran
ței prin care solicită un 
împrumut de la Banca

CEE de 3,5 miliarde do
lari, informează agenția 
France Presse.

La sfîrșitul dezbateri
lor, cererea a fost aproba
tă, urmînd ca împrumutul 
să fie acordat pe o perioa
dă de șase ani.

Franța a solicitat acest 
împrumut pentru a finan
ța deficitul masiv al ba
lanței comerțului exterior.

1 
a

RADIO
știri.

0 hotărîre a Comandamentului suprem 
al Armatei populare coreene

PHENIAN 16 (Agerpres). 
După cum transmite a- 
genția coreeană de presă, 
ACTC, Comandamentul 
Suprem al Armatei popu
lare coreene a hotărît, la 
16 mai, revocarea ordinu
lui dat la 1 februarie în
tregii armate și întregului 
popor ale R.P.D. Coreene 
cu privire la asigurarea 
deplinei capacități de luptă 
a unităților Armatei popu

lare coreene, a forțelor 
populare de securitate, a 
gărzilor roșii ale muncito
rilor, țăranilor și ale ti
neretului. Ordinul a fost 
emis în legătură cu desfă
șurarea pe teritoriul ^Co- 
reei de sud a manevrelor 
militare comune america
no—sud-coreene „Team 
Spirit—83", apreciate ca 
fiind de o amploare fără 
precedent.

5,00 Buletin
5,05 Ritmuri
6,00 Radioprogramul 
mineții. 6,30 La ordinea 
zilei în agricultură. 7,00 
Radiojurnal. 7,30 La pa
noul de onoare al mun
cii.
8,10 
9,00
9,05
torilor. 10,00 Buletin de 
știri. 10,20 Din cîntecele

de 
matinale.

di-

8,00 Revista presei. 
Curierul melodiilor. 
Buletin de știri. 
Răspurrderq ascultă-

38 25 15 32 7.
Fond total de cîștiguri: 

1 4G8 790 lei.

VREMEA
Meteorologul de servi

ciu, transmite : Ieri, tem
peratura maximă a ae
rului la Petroșani a fost 
de plus 25 de grade, iar 
la Paring de plus 18 grade.

Pentru următoarele 24 
de ore : Vremea se men
ține în continuare fru
moasă și călduroasă. Tem
peratura maximă va fi 
cuprinsă între plus 24 și 
plus 26 de grade.

memenlo

DUPĂ CUM SCRIE co
tidianul „Al Ahram", egip
teanul Ibrahim Al Karimi, 
in virstă de 160 de ani, 
păstor în regiunea Ismai- 
lia, avînd 88 de nepoți și 
strănepoți, continuă să se 
bucure ele o excelentă să
nătate. El a asistat la i- 
naugurarea Canalului Suez, 
ir. 1869, după ce a partici
pat la săparea acestei 
căi d ’ navigație internațio
nală, informează agenția 
France Presse.

O ECHIPĂ DE ALPl- 
NIȘTI, alcătuită din patru 
americani și un șerpaș ne- 
palez, a cucerit cel mai 
înalt vîrf al lumii, piscul 
Chomolungma — Everest 
(despre care specialiștii 
spun că, în urma cutremu
relor dintre anii 1955— 
1970, s-ar fi înălțat la 
peste 9 000 m) — transmit 
agențiile de presă.

„Atacul" final a început 
simbătă, în zorii zilei, și 
a durat 11 ore și jumăta
te. Se precizează că nici 
unu! dintre componența 
grupu:ui nu a folosit mas
ca de oxigen.

SUB TITLUL „Un fapt 
senzațional", ziarul „Iz-

FAPTUL DIVERS

vest ia" informează despre 
descoperirea unor mineri 
din Magadan, regiune si
tuată in așa-numita zonă 
de pămint veșnic înghețat. 
Săpînd la o adîncime de 
11 m, ei au dat peste un 
triton (un fel de reptilă de 
apă) înghețat pe care au 
reușit să-l readucă la via
ță. Specialiștii care au 
studiat vietatea susțin că 
ea a stat in stare de ana- 
bioză, nu o iarnă cit stau 
de obicei animalele, ci... 
90 de ani.

GEOCH1MISTUL AUS
TRALIAN E. Ringivood și 
colegul său american R. 
Genelose au avansat ipo
teza potrivit căreia nu
cleul Păminiului (alcătuit, 
după cum se știe, în prin
cipal din fier), este acope
rit cu un strat de rugină. 
După părerea lor, oxigenul 
care a oxidat fierul conți
nut în straturile terestre, 
pătrunde in nucleu, scrie

revista „Scientific Ameri
can".

O FEMEIE de 27 de ani 
a născut la un spital din 
orașul francez Toulouse 
cinci gemeni (trei fete și 
doi băieți). Atit nou-născu- 
ții, cit și mama se simt 
bine, au anunțat medicii 
spitalului.

CANCERUL PULMO
NAR ucide anual, in Italia, 
20 000 de persoane. Dar, 
dacă toți fumătorii ar în
ceta cu totul să mai fu
meze, cifra s-ar reduce cu 
83 la sută: deci, anual 
16 600 persoane ar fi feri
te de decesul prin cancer 
pulmonar. Aceste afirma
ții aparțin directorului 
Serviciului de oncologie 
clinică al institutului de 
specialitate din Milano, 
prof. dr. Gianni Ravasi, 
și au fost făcute în cadrul 
unei reuniuni pe teme me
dicale, desfășurată în ora
șul italian, relatează agen
ția ANSA.

LA O LICITAȚIE orga
nizată de galeria „Chris
tie’s" la Geneva, pentru 
un diamant bleu-gri, de 
5,45 carate, care aparținu
se împărătesei Maria-An- 
toaneta, a fost plătită su
ma de 213 592 dolari.

LA CASABLANCA S-A 
ÎNCHEIAT cea de-a 30-a 
ediție a Tîrgului interna
țional la care au participat 
27 țări, printre care și 
România. Țara noastră a 
fost prezentă cu un pavi
lion cuprinzînd exponate 
și mostre ale întreprinde
rilor românești de comerț 
exterior : Mecanoexport-
import, Mahinexport-im- 
port. Electronum, Electro
exportimport, Chimimport- 
export, Danubiana, Fore- 
xim, Vitrocim, Romsit și 
Ilexim. La închiderea tîr
gului, țării noastre i s-a 
acordat medalia de bronz.

LA JAKARTA s-au des
chis lucrările celei de-a 
7-a conferințe internațio
nale în domeniul gazelor 
naturale lichefiate. La con
ferință participă 1200 de 
delegați din 16 țări, care 
vor prezenta ultimele 
realizări în domeniul uti
lizării și dezvoltării aces
tei surse de energie.

LA HAMBURG AU 
LUAT SFÎRȘIT LUCRĂRI
LE congresului Uniunii 
persoanelor persecutate 
de naziști din R.F. Germa
nia. Delegații la congres 
au examinat probleme ac
tuale ale asigurării păcii, 
precum și ale luptei îm
potriva neonazismului.

MINIȘTRII AGRICUL
TURII din țările membre 
ale Pieței comune s-au 
reunit la Bruxelles, în- 
tr-un nou efort de soluțio
nare a problemei spinoa
se a fixării prețurilor la 
produsele agricole pentru 
acest an — relatează a- 
genția Reuter.

’FCSCTIA si ADMINISTRAȚIA • Pelrosoni «Ir N 8â<eeseu - 2. telefoone 4 16 62 (sec'elo'iof)

Industria cărnii Petroșani
strada Cărbunelui nr. 4

ÎNCADREAZĂ urgent

— fochiști autorizați

întreprinderea 
pentru administrarea cantinelor 
și cazare Valea Jiului Petroșani
încadrează următoarele categorii de personal

— muncitori necalificați (bărbați)
— încărcători-descărcători

Mica publicitate
apartament 
sau

VÎND 
mere cu 
zonă centrală 
mâții telefon 
19—21. (534)

ENACHE Brînzeu

fără 
Deva. 
22298,

4 ca- 
garaj, 
Infor- 
orele

mul-

țumește din suflet medicu
lui Gheorghe Urdea. M-a 
vindecat de o boală căreia, 
în 25 de ani, nimeni nu 
i-a găsit remediul. (528)

ANUNȚ DE FAMILIE

ÎNDOLIATA familie Gavrilă mulțumește pe a- 
ceastă cale celor ce au fost alături la marea durere 
pricinuită de dispariția fulgerătoare din viață a celei 
ce a fost

GAVRILA MARIANA 
soție și mamă

Amintirea ei va rămîne vie în inimile noastre 
îndurerate. (533)

« 16 63 4 24 64 (sedii). TIPARUL : Tipoarofio Petroșani, str. N Bâtceseu - 2


