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Vizita oficială de priete
nie întreprinsă în țara 
noastră la invitația pre
ședintelui Republicii So
cialiste România, tovară
șul Nicolae Ceausescu, și 
a primului ministru ai gu
vernului, tovarășul Cons
tantin Dăscălescu, de către 
primul ministru al Mala

yeziei, Dato Seri dr. Maha
thir Mohamad, s-a încheiat 
miercuri după-amiază.

Pe aeroportul Otopeni, 
împodobit cu drapelele de 
stat ale României și Mala
yeziei, primul ministru al 
Malayeziei a fost condus 
de tovarășii Constantin 
Dăscălescu, prim-mi nistru

al guvernului, Petru Ena- 
che, vicepreședinte ai 
Consiliului de Stat, Gheor- 
ghe Oprea, prim viceprim- 
ministru al guvernului, Ion 
M. Nicolae. viceprim-mi- 
nistru al guvernului, de 
miniștri, de alte persoane 
oficiale.

Succese prestigioase 
pe frontul cărbunelui

• Plusul de cărbune 
scos la lumină în acest 
an, peste prevederile 
sarcinilor de plan, de 
minerii de la Petrila, 
atingea iert 15 459 tone, 
dintre care 2086 în pri
ma jumătate a lunii mai. 
Pe primul loc în între
cerea socialistă se si
tuează. ca si pină acum, 
colectivul sectorului 11. 
Sectorul IV a înregistrat, 
în aceste zile, un spec
taculos salt de la media 
de 950 la 1200 tone de 
cărbune extrase zilnic. 
Miercuri, ortacii lui 
Ștefan Alba, Titu Vlad, 
Francisc Kovacs și ai 
celorlalți șefi de briga
dă din sector au rapor
tat cifra record de 1241 
tone de cărbune.

• în întrecerea mi
nerilor dc la Vulcan, 
cele mai bune rezultate 
în luna mai au fest re
purtate ele colectivele 
sectoarelor V (plus 2700 
tone cărbune), VI (plus 
640) și VII (plus 300). 
Productivități înalte, 
înregistrează brigă
zile conduse de 
Ioan Bud. Marin Petra- 
che. Constantin Curea 
(sectorul V). Ioan Cio
can, Costică Hurezan 
(VI), Ion Calată. Anta! 
Geza, Dumitru Sănău- 
țeanu (Vil).

Condiție de bază pentru asigurarea capacităților de extracție
Executarea la timp 

a lucrărilor de pregătiri
Programul special de 

măsuri adoptat la Consfă
tuirea. de lucru de la C.C. 
al P.C.R. cu cadre dc con
ducere. specialiști și mun- 

i din industria minie- 
s-a materia- 

Uricani prin 
nou 

permis 
do 
cu 
ce

cita
ră și geologie 
lizat la I.M. 
condițiile de lucru 
create care au 
creșterea producției 
cărbune extrasă zilnic 
peste 300 dc tone. Pe 
se întemeiază succesul ? 
Ne răspunde subinginerul 
loan Dănilă, șeful sectoru
lui III, colectiv care a ob
ținut in primele patru luni 
ce au trecut din acest an 
peste 5000 tone de cărbu
ne cocsificabil suplimentar.

— Ce am întreprins noi 
în sector pentru a obține 
aceste rezultate ? în pri
mul rînd nc-am creat li
nie de front care să ne a- 
sigure realizarea sarcinilor 
de plan. Lucrările de pre
gătiri au fost executate și 
sînt în continuare în pas 
cu cerințele producției. Am

asigurat o bună aprovizio
nare tuturor locurilor de 
muncă cu materialele ne
cesare și am asigurat zil
nic, pe toate cele trei 
schimburi, o plasare co
respunzătoare la toate a- 
batajele din sector. Așa 
s-a reușit depășirea pro
ductivității muncii plani
ficate în cărbune la nivel 
de sector cu peste 1500 kg 
pe post. Cu planul depășit 
lună de lună, pe seama 
unor randamente înalte, 
se înscriu minerii din for
mațiile conduse de Ștefan 
Baciu, Ioan Volocaru și 
Traian Pop.

— Cum veți încheia a- 
cest an ?

— Cu cel puțin 
tone de cărbune 
suplimentar. Pentru 
ta avem pregătite 
fronturi de lucru.

Alt interlocutor.

T.M.continuă creștere la 
Uricani.

— întrucât trei sferturi 
din producția zilnică se 
extrage pe orizontul 400, 
am trecut aici la transpor
tul continuu cu benzi. Am 
căutat să întreținem 
menținem fluxul de 
în perfectă stare de 
ționare, să nu avem 
gulări în preluarea 
ducției de cărbune de 
fronturile de lucru. Zilele 
de duminică și de sărbători 
legale, pentru noi înseam
nă zile de muncă. Execu- 

reparații cu 
de 

vulcanizări 
de covoare 

redu-

și să 
benzi 
func- 

stran- 
pro- 

ia

Luna manifestărilor politico-ideoîogice.

cultural-educative șt sportive

cu minerii
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Dialog de lucru între : 
brigadierul Ilie Chifoiu 
și ortacii lui din secto
rul I al I.M. Lonea.

Urgențe în investițiile anului 1983

Petroșani Nord
Petroșani Nord 
în ultima de- 

Sint 
susținute 

tronsp-

Cartierul 
a străbătut 
cadă zile fierbinți, 
depuse eforturi 
pentru finalizarea 
nului de aici al bulevar
dului „Republicii", De la 
primele ore ale dimineții, 
zilnic sînt prezenți la a- 
cest punct de lucru înain
tea altor constructori, maiș
trii loan Cosma, Ilie Cati- 
lina, Viorel Cimpoia și in
ginerul șef Ludovic Jzok, 
de la șantierul 1 Petroșani 
al T.C.H. în trimestrul II 
șantierului 1 îi revine sar
cina de a preda benefi
ciarului 315 apartamente.

După cum ne-a informat 
ing. Ludovic Jzok, utilaje
le nu sînt utilizate la în
treaga capacitate. Zile în
tregi la un excavator 
ar putea să încarce 
autobasculante, uneori 
este repartizată decît 
sau două autobasculante. 
Mașinile nu funcționează 
întotdeauna după princi
piul plîn-plin. Adică, de 
pildă, spre Jieț de unde 
se aduce balast, nu se ex
pediază pămîntul rezultat 
din excavații. Au fost i- 
dentificate noi resurs' de 
balast în zona Livcvni, 
unde se poate transporta 
și pămîntul rezultat din 
excavațiile fundațiilor noi- 
ior blocuri, dar nu sînt de
finitivate demersurile pen-

care
4—5 

nu
1

tru începerea exploatării 
balastului...

Pe acest șantier se 
constată multe restanțe și 
în ceea ce privește execu
tarea tencuielilor. Pentru 
a impulsiona ritmul de 
lucru și a recupera din a- 
ceste restanțe, la blocurile 
59 A și 59 B, unde sînt 
urgente lucrările de fina
lizare a spațiilor comer
ciale de la parter, au fost 
repartizați constructorii 
din brigada de zidari con
dusă de Dumitru Postola- 
che. Se resimte însă lipsa 
unor materiale, ca nisipul 
și pavelele...

Iată dc ce, față de pre
vederile din grafic, în pre
zent la unele dintre blo
curi se constată întîrzieri, 
deși constructorii depun 
zilnic eforturi susținute 
pentru a-și realiza sarci
nile. Conducerea Grupu
lui de șantiere Petroșani 
al T.C H. cunoaște, după 
cum am aflat la fața locu
lui, dificultățile cu care 
se confruntă constructorii 
din cartierul Petroșani 
Nord După cum am aflat, 
periodic sînt trimiși în 
țară delegați ai ' T.C.II. 
pentru a aduce aici cons
tructor: calificați. Sînt in

Astăzi. în cadrul acțiunilor din Luna manifesta 
rilor politico-ideoîogice, cultural-educative și sportive 
„Laudă omului muncii și creației sale" vor avea loc 
întî’.niri ale unor scriitori consacrați cu oameni ai 
muncii și elevi din Valea Jiului, cu iubitori ai fru
mosului.

tăm revizii și 
precădere pe fluxul 
benzi ; facem 
și schimbări 
de cauciuc Pentru 
cerea stagnărilor pe fluxul 
de transport, am introdus 
și montat aproape la fie
care bandă cîte un grup 
de acționare de rezervă. 
Am înlocuit, luna trecu’tă.

„Pa-
.Jiu-

pe

de 
iși

tineretu- 
din mu- 

vor fi as- 
oaspefii 

minerilor

(Continuare in pag. a 2-a)

cu-
„.4nt.fi-
Co nsi-

Gh. BOȚEA

10 000 
extrase 
aceas- 

noi

ingine
rul Remus Rad ne rela
tează despre modul cum 
este pregătit sectorul de 
transport pentru prelua
rea producției, care este în

• Acțiunile programa
te la Școala generală nr. 
6 din Vulcan sînt 
prinse 
teatru' 
Hui 
Iii 
rea 
mti 
in literatură și artă 
anii socialismului".

• Cenaclul literar 
nait Istrati" al Văii 
lui are ca oaspeți 
scriitorii de la revistele 
...Steaua", „Luceafărul" și 
Suplimentul literar artis-

în ciclul 
artelor", 
conducere al șco- 
propune organiza- 

unei dezbateri pe te- 
„Muncitorul oglindii 

in

tic al „Scînteii 
lui". Cenacliștii 
nicipiul nostru 
lăzi alături de 
lor, iu mijlocul
de la Vulcan (in sala de 
apel, la ora 12,30). apoi 
vor dialoga cu elevii Li
ceului industrial din loca
litate. Vizita scriitorilo 
va 
ca 
la L'ricani și Lupeni, i 
sîmbătă la Petroșani.
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dura trei zile, urmîncl 
inline să fie prezenți 

‘ ia

Mircea BVJORESCU l

Proiectul planului 
de școlarizare (II) 
La clasa a IX-a peniru anul 

școlar 1983'1984

V iorel STKAl'Ț

(Luminuare <n 9 2-a

Discutat, nu odată, 
colectivul. sectorului 
minei Lonea, Petru 
cu n-a vrut să ia în 
sfaturile ortacilor.

— Este un bun meseriaș, 
sublinia în cadrul discuți
ilor individuale 
Marian Beșleagă, 
rul organizației de 
Trebuie să-și rezolve 
problema familială : 
părții de soție, 
copii

— Este bine 
profesional, dar 
c parte băutura 
o viață de faini 
tă, îi recomanda adjunctul 
șefului de sector, ing. Vic
tor Cazacu.

Lăcătușul Petru Popeșcu 
a terminat nu demult școa
la de maiștri. La locui de 
muncă era prețuit, dar în

III al 
Popes- 
seamă

maistrul 
secreta- 

bază. 
însă 
des- 
doi

e
are

de toate zilele se la- 
pradă alcoolului, în- 
răstimp scurt deve-

viața 
sase 
tr-un 
nise de nerecunoscut. Con
secințele, ușor de-ghicit : 
familia s-a destrămat din

multe ori în discuție, ne 
informează secretarul co
mitetului de partid pe mi
nă Ilie Păducel, dar n-a 
fost vreodată sancționat pe 
linie de partid.

ANCHETA S O C I A I. A

fost 
ori 
în 
în

mo-

vina lui, busola conștiinței 
nu mai indică drumul 
cinstei, a' corectitudinii 
Situație cunoscută de mul
tă vreme, dar, purtîndu-se 
cu „duhul blîndeții", cole
gii de muncă s-au mulțu
mit să-l atenționeze doar, 
neînțelegind că 
nea care i i 
constituia intr-adevăr 
măsură coercitivă, dar 
ales educativă

— A fost pus de

i sancțiu-
se cuvenea 

o 
mai

maî

Despre profilul moral al 
lui Petru Popescu s-au 
pronunțat în cuvinte simi
lare maistrul Ion Lăcătu- 
șu, maistrul Tivadar Dol- 
ha, secretar al comitetului 
de partid pe sector, mais
trul Ioan Horvath, șeful 
dc brigadă Ion Cojocariu, 
deci există un consens 
plin, asupra căruia 
pronunță un veteran ‘ 
sectorului, maistrul

de
se 
al 

prin-

cipal specialist Gheorghe 
David.

— Petru Popescu a 
iertat de prea multe 
in discuțiile purtate 
organizația de partid, 
grupa sindicală.

Așadar, știut fiind
dul de comportare al unui 
membru al său, subliniem, 
care a dat dovadă dc ca
lități, dar căruia, mai apoi, 
viciul alcoolului i-a alterat 
medorit comportamentul, 
colectivul s-a mulțumit 
doar să-l arate cu degetul, 
nu să intervină prompt, cu 
hotărîre pentru redr-. sa
rea lui. Urmarea?

(Continuare in pag. 3 3 a)
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Propaganda vizuală — 
diversă, atractivă, convingătoare 

O poziție constructiva .
Jfln actuala forma 
nu ne satisface !"

La mina Bărbăteni, chiar 
de la începutul discuției 
noastre pe tema propa
gandei vizuale, noul se
cretar al comitetului de 
partid, tovarășul loan 
Mondoca, ne-a spus că în 
forma actuală ea nu sa
tisface nici exigențele or
ganului de partid și nici 
cerințele de informare ale 
oamenilor muncii. însoțiți 
de Victor Răgușitu, secre
tarul adjunct cu probleme 
de propagandă, am trecut 
în revistă toate panourile, 
gazetele de perete și cele
lalte exponate care com
pun ceea ce obișnuim să 
numim, în ansamblu, pro
pagandă vizuală a unei în
treprinderi.

într-adevăr, în ipostaza 
actuală ea nu satisface ce
rințele și este bine că în 
efortul de împrospătare a 
acestei activități se porneș
te de pe o poziție critică.

Am constatat însă și lu
cruri bune. De pildă, în 
sala de apel, un panou ex
pus la loc vizibil ne-a in
format despre realizările 
„la zi" ale sectoarelor. Sînt 
popularizate criteriile în
trecerii socialiste și în a- 
propiere erau prezentate 
date, tot „la zi", despre 
activitatea brigăzilor frun
tașe. Un afiș expresiv, tot 
în sala de apel, ne infor
ma despre „cît pierde un 
miner pentru o absență ne
motivată", iar în curtea în
treprinderii, gazeta satiri
că „Urzica" prezenta în- 
tr-o ediție proaspătă „Hora 
nemotivatelor" cu referiri 
la abaterile recente de a- 
cest gen, din toate sec
toarele întreprinderii.

Gazetele de perete în 

schimb ne-au prilejuit 
constatări diferite. De pil
dă, gazeta „Minerul", a 
comitetului de partid, tra
ta o temă de actualitate, 
dar alături, gazeta „Tine
retul și producția" avea 
un articol îngălbenit de 
vreme. Panoul N.D.P.M. 
prezenta o temă teoretică, 
dar mai avea loc și pen
tru unul, două cazuri con
crete, petrecute în proce
sul muncii, din care s-ar 
desprinde mai clar învă- 

-țămintele necesare. Lipsesc 
panouri-gazetc de genul 
„Sărbătoritul săptămînii", 
„Afișier juridic", „Vitrina 
calității". Un alt panou, 
„Faptul zilei" nu este valo
rificat după posibilități.

— Nu ne satisface, am 
notat în concluzie opinia 
secretarului de partid pe 
întreprindere. Avem în in
tenție să o împrospătăm, 
să-i asigurăm mai multă 
eficiență. De exemplu, vom 
informa mai operativ oa- 
menii muncii cu date pe 
tema calității cărbunelui, 
recuperării materialelor 
refolosibile, stării disci
plinare din rîndul brigăzi
lor. Vom încerca să fa
cem o mobilizare mai 
convingătoare, prin pa- 
nouri-afiș care să se adre
seze direct unor brigăzi 
care au sarcini profesiona
le deosebite...

Gînduri bune. Garanția 
înfăptuirii lor o constituie 
poziția critică de pe care 
se pornește în efortul de 
împrospătare și îmbogățire 
a întregii propagande vi
zuale la această întreprin
dere.

I. MUSTAȚĂ

Executarea la timp 
a lucrărilor de pregătiri

tUrmare din pag. 1)

covoarele de cauciuc de la 
benzile 1 și 7 care prezen
tau o uzură avansată, iar 
într-una din duminicile a- 
ccstei luni îl vom schimba 
și pe cel de la banda 4 ; 
atunci consider că putem 
face față cu succes sarci
nilor ce ne stau în față.

în finalul convorbirii 
noastre, iată ce ne spune 
inginerul Carol Schreter, 
directorul întreprinderii 
miniere Uricani ;

— în trei, din cele patru 
luni care au trecut din a- 
cest an, am reușit să ne 
realizăm și depășim sarci
nile de plan. Luna martie 
și prima parte a lunii a- 
prilie au fost deosebit de 
grele pentru noi ; din cau
za microtectonicii din stra- 
tele 17—18, panoul V, nu 
am putut să obținem a- 
vansări care să ne asigure 
realizarea sarcinilor de 

plan. începînd cu a doua 
jumătate a lunii aprilie 
însă, abatajul frontal din 
acest panou a fost repus 
în funcțiune la capacitate 
și am reușit să ne reali
zăm sarcinile de plan pe 
această lună.

în continuare avem croa
te condiții pentru a asi
gura creșterea producției 
de cărbune astfel îneît 
să facem față cu succes 
sarcinilor de plan. în a- 
ceste zile se depun efor
turi susținute pentru atin
gerea capacității prevăzute 
la ce’ dc-al doilea complex 
mecanizat de mare înălți
me. Pentru a ne respecta 
angajamentul asumat de a 
extrage suplimentar peste 
10 000 tone de cărbune am 
pregătit noi capacități de 
producție cum sînt cele 
două abataje frontale în 
blocul III stratul 17—18 și 
unul în stratul 18 blocul 

5 /4. Pentru a asigura în 
continuare front de lucru 
pentru marele complex ca
re se află în panoul V, am 
atacat lucrările de delimi
tare a panoului 10. De a- 
semenea, am început lu
crările de pregătire în 
blocul 6 stratul 15, pentru 
a putea deschide aici noi 
abataje frontale dotate cu 
complexe mecanizate de 
mare capacitate. Pe lîngă 
preocuparea conducerii co
lective de la mina noastră 
de a asigura noi fronturi 
de lucru, avem în perma
nență în atenție Intensifi
carea cursurilor de califi
care și policalificare pen
tru cei care lucrează în 
abataje și la înaintări în 
steril. Toate aceste măsuri 
pe care le-am întreprins 
vor duce la realizarea și 
depășirea sarcinilor de 
plan atît în acest an cit și 
în viitor.

La Instalația de usca
re a prafului de cuarț. 
l’rodusul finit de la pre- 
parația de cuarț din U- 
ricani este ambalat și 
pregătit pentru a fi ex
pediat beneficiarilor.

Foto : Cristian ȘTEFAN

Sesiune de comunicări
Astăzi, la Deva, în mai multe așezăminte școlare, 

se va desfășura tradiționala sesiune de comunicări șj 
referate a cadrelor didactice din județul nostru. în 
secțiunile pe specialități, ale educatorilor, profesori
lor, inginerilor și maiștrilor, își vor aduce contribuția 
și 83 de cadre didactice din Valea Jiului. (I.V.)

Zile fierbinți
(Urmare din pagina l)

pregătire la nivelul Gru
pului de șantiere Petro
șani cursuri de calificare 
pentru meseriile de dul
gheri, zidari, montori și 
sudori. Evident, pe lîngă 
aceste preocupări vizînd 
completarea forței de mun- 
că se cere și o mai bună, 
preocupare pentru asigu
rarea materialelor și îm
bunătățirea indicelui de 
folosire a utilajelor din 
dotare. Fiecare zi, fiecare 
oră de lucru de pe șantie
re trebuie folosite din 
plin acum, cînd timpul 
deosebit favorizează desfă
șurarea tuturor lucrărilor !

TOMBOLA 
„COSTEȘTI“

în vederea apropiatei 
„întîlniri a tineretului 
cu istoria — Costești 
’83", între altele, Co
mitetul județean Hune
doara al U.T.C. a orga
nizat și o tombolă pen
tru tineret. Iată obiec
tele destinate cîștigăto- 
rilor ; motoretă Mobra, 
magnetofon Maiak, bi
cicletă Pegas, televizor 
Sport, aparate foto și 
radio, precum și ex
cursii in Bulgaria, Ceho
slovacia, Ungaria și în 
stațiunile de odihnă ale 
tineretului din Costi- 
nești, Geoagiu-Băi și 
Valea de Pești. Trage
rea va avea loc în 29 
mai a.c. (I.D.)
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PROIECTUL PLANULUI DE ȘCOLARIZARE (II)
La clasa a IX-a pentru anul școlar 1983 —1984

Nr. Liceul
crt. (Școala generală) Profilul Nr. 

elevi
Nr. 

clase
Obs. Nr. Liceul

crt. (Școala generală) Profilul Nr. 
elevi

Nr. 
clase

Obs.

ORAȘUL VULCAN 6. Șc. gen. Baia — silvic și expl, forest. 36 1
1. Lie. ind. Vulcan — ni ine 288 8 — numai de Criș — ind. agricol 36 1

băieți f Șc. gen. B’ăjeni — mecanică 36 1
— mecanică 144 4 8. Șc. gen. Bălța —• mine 36 1 — numai
=- electrotehnică 108 3 — mecanică 36 1 băieți
— construcții 72 2 9. Șc. gen. Buceș — ind. agricol 36 1

2. Șc. gen. nr. 1 —- mecanică 36 1 — numai ZONA HAȚEG
Vulcan fete 1. Lie. agroind. — ind. agricol 108 3

3. Șc. gen. nr. 4 — ind. ușoară F2 2 «=- numai Hațeg — ind. alimentară 80 2
Vulcan fete — electrotehnică 72 2

ORAȘUL LUPENI 2. Șc. gen. Pui — ind. agricol 72 2
1. Lie. ind. tir. 1 — mine 216 6 — numai 3. Șc. gen. Brazi — mecanică 72 2

Lupeni băieți 4 Șc. gen. Petros — mat. construcții 36 1
2. Lie. ind. nr. 2 —- chimie ind. 108 3 5. Șc. gen. nr. 2 — silvicultură 36 1

Lupeni — mecanică 72 2 Hațeg — mecanică 72 2
3. Șc. gen. nr. 1 — mecanică 72 2 — numai ZONA ILIA

Lupeni fete 1. Lie. agroind. — ind. agricol 144 4
4. Sc. gen. nr. 2 — mecanică 72 2 — numai Ilia

Lupeni fete 2. Șc. gen. Dobra ■— ind.'agricol 36 1

1
I
I 
I 
I 
I 
I
I
I
Ir
I

ORAȘUL URICANI
Șc. gen. nr. 1
Uricani
Șc. gen. nr. 2
Uricani

ZONA BRAD
Lie. ind. „A. Iancu"
Brad

1.

2.

Lie. ind. Barza

Șc. gen. Vața 
de
Șc. gen. Luncoiu 
de Jos
Șc. gen. nr. 1 
Brad

Jos

mine 36

— mecanică

mine

mecanică 
electrotehnică 
construcții 
matematică-fizică 
mine

mecanică 
electrotehnică 
construcții 
ind. agricol 
mecanică 
ind. agricol

ind. ușoară

108

108

54
36
36
18

108

108
36
36
36
36
36

36

— numai 
băieți

- 50% 
fete

3 — numai 
băieți 

l!/2
1
1

72
3 numai 

băieți

Șc.3.
4. Șc. 
ZONA

1.

3.

4.
5.

gen. Zam 
gen. Vorța
ORĂȘTIE

Lie. ind. „A. Vlaicu"
Orăștie
Lie. ind. nr. 1
Orăștie

Lie. agroind. 
Geoagiu 
Sc.
Șc.
de

ZONA
1. Lie. ind. Simeria

gen. Beriu 
gen. Orăștioara 
Sus
SIMERIA

silvicultură 
ind. agricol 
mecanică

mecanică 
matematică-fizică 
chimie ind.
mecanică 
electrotehnică

ind. 
ind.

ind.

agricol 
agricol

agricol

36
36
36

306
18

108
72
36

252
36

36

8*/2
1/2

3
2
1

3
1
1
1
1
1

numai 
fete

2. Șc. gen. nr. 2 
Simeria

ZONA CĂLAN
1.

mecanică 
electrotehnică

216
72

36 1

2.
3.

ind. agricol

Lie. ind Călan — metalurgie 144 4
— mecanică 108 3
— electrotehnică 36 1

Șc. gen. Călan — mecanică 36 1
Șc. gen Boșorod — ind. agricol 36 1

I

I

I 
I

n

1
1
1
1

3

1

2

7
1

1

6
2
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1 A fi mereu în primele rînduri...
acesteîn 

sile de mai, la 
metri adîncime, în abata
jele minelor din Valea 
Jiului bătălia pentru mai 
mult cărbune cunoaște 
faze fierbinți. O secvență 
edificatoare a acestei 
talii se înregistrează 
sectorul VI al minei 
peni. La sectorul VI, 
panoul 17, pe stratul 
are loc un eveniment 
osebit. în premieră abso
lută pe întreprindere, la 
chemarea comitetului de 
partid, aici s-a trecut la 
introducerea unui com- 

■prex de susținere meca- 
echiparea con- 
a unui abataj. 
cu tovarășul 
secretarul 
de partid

frumoase 
sute de

bă
la 

Lu- 
în 
V 

de-

program de lucru amă
nunțit, eșalonat pe etape 
distincte, pentru echipa
rea noului abataj frontal 
cu complexul mecanizat. 
Oamenii din brigada con
dusă de tînărul miner 
Pavel Bujor, participă e- 
fectiv la introducerea 
complexului și echipa-

răgaz, lucrul înaintează 
cu spor. Dificultățile nu 
lipsesc. Dar oamenii sînt 
uniți și știu să le învin
gă...

La suitorul care va fa
ce legătura cu orizontul 
de bază îl întâlnim pe mi
nerul Constantin Preo
teasa, care ni se destăi-

Bărbați, care onorează titlul de miner

„întîlnire fericită4

nizată și 
comitentă 
Împreună 
loan Sav, 
miletului 
minei și cu maistrul 
lectromecanic loan Gros, 
intrăm alături de schim
bul II în mină pe puful 
„Carolina", pentru a cu
noaște amănunte, la fata 
locului, despre această 
lucrare în premieră. A- 
flasem în prealabil de la 
tovarășul Alexandru Blaj, 
inginerul șef al întreprin
derii, că s-a întocmit un

co
al
e-

com- 
dotat 
tăie- 

fî-
2,4 
de

rea abatajului alături de 
specialiștii în montaje.

Cu ajutorul acestui 
plex mecanizat, 
și cu o combină de 
re, va fi exploatată 
șie de cărbune de 
m înălțime. Cele 52
cadre metalice, masive 
șl grele, au fost coborîte 
deja pe puț. Numărătoa
rea inversă pînă la 
nerea în funcțiune 
batajului a început 
mai bine de zece 
în primele rînduri 
flă ca de obicei, < 
niștii. Zi și noapte, fără

pu- 
a- 
de 

zile, 
se a- 
comu-

nule necăjit: „Mi-au lip
sit azi materiale. N-am 
avut lemn pentru ban
daje, brățări și strîngători 
metalice. Mi-e ciudă că 
ni s-au promis aceste 
materiale, dar n-au sosit 
și am realizat abia jumă
tate din avansarea plani
ficată".,, Mîine să treci pe 
la comitetul de partid, 
să clarificăm aceste pro
bleme" — îl îndeamnă, 
pe miner, tovarășul Ioan 
Sav.

Pe un traseu sinuos, 
pătrundem pe o galerie 
presărată cu cadre de

susținere, care își aș
teaptă montajul în aba
tajul lui Bujor. Sintem 
pe o ramificație de gale
rie care leagă de fluxul 
de transport și abatajul 
brigăzii condusă de Mi
hai Cîrdei. Ne strecurăm 
cu dificultate printre 
cadre metalice, stilpi de 
susținere și crațer. Po
posim cîteva minute prin
tre minerii din schimbul 

II. Șeful de schimb Gheor
ghe Bejan 
tea pentru 
rului. Din 
după cum 
mâți, sînt 
ziuă în 24
1000 tone de cărbune. A- 
lături, programul de 
chipare și montare 
noului abataj 
se respectă întocmai, 
pofida dificultăților.

Minerii de la sectorul 
VI, în frunte cu comu
niștii, se mențin ferm în 
primele rînduri ale hăr
niciei la mina Lupeni. 
Sînt bărbați adevărați, 
care prin fapte de mun
că, onorează titlul de 
miner.

De multe ori, parcă de 
multe ori în ultimii 

oricine fiind în pos- 
de călător a văzut 
tineri — și sănătoși,

se pregă- 
riparea crațe- 
acest abataj, 
am fost infor- 
trimise spre 
de ore circa

e- 
a 

mecanizat 
în

Viorel STRAUȚ

j j

A
t

prea 
ani, 
tura 
cum
și voioși, și gălăgioși — 
ocupau cu strășnicie ban
chetele autobuzului. Și 
asta în timp _______ 
ce oameni

vtrst- Atitudini 
nici, ori fe-____________
mei cu copii 
în brațe făceau echili
bristică în autobuzul a- 
glomerat, ținîndu-se de 
bară, uneori doar de 
mărul sau brațul 
călător binevoitor, 
fericire, mai sînt și 
cepții...

Iată pentru ce cred că 
merită un cuvînf de lau
dă un puști simpatic, tuns 
scurt, tricou cu dungi și 
cu centură de pionier ca
re a oferit locul unei pe- 

vîrste.
luni, 
17,15 
ruta

rechi între două 
(Cazul s-a întîmplat
16 mai a.c., la ora 
în autobuzul de pe

u- 
unui 
Din 
ex-

Aeroport — Piața Victo
riei). Puștiul era însoțit 
de un tînăr înalt, subți
rel — probabil fratele, 
poate un prieten — și a- 
mîndoi au oferit 
zitare locurile 
că urcă mulți 
la stația Aeroport II.

Din scurtul 
dialog 
tat cu 
bătu] 
i-a cedat 
cui, am aflat 

că acel puști cuviincios 
este elev în clasa a IV-a 
la Școala generală nr. 7 
din Petroșani, are ca în
vățătoare 
Drăgan", 
rin.

Trăiesc 
în cazul 
tînărului 
s-au întîlnit 
cit influențele 
toare ale celor 
tori : școală, 
de pionieri, familie. 
VETRO)

fără c- 
văzind 

călători

pur- 
băr- 

căruia 
lo-

pe „tovarășa 
și-l cheamă So-

convingerea că 
lui Sorin și al 

său însoțitor 
în mod ferî- 

binefăcă- 
trei fac-

organizație 
(Fr.

o

a

Două harnice și pricepute muncitoare ale unui 
tînăr colectiv : țesătoarea Elisabcta Vîrtic și firărea- 
sa Kalay Hajnalka, urmăresc funcționarea unei ma
șini de țesut din secția mașini a Țesătoriei de mătase 
din Lupeni.

Corigenta la purtare 
a „dirigintelui"

(Urmare din pag. 1)

într-o zi, ca de altfel 
în multe altele, clientul 
restaurantelor din Petrila 
nu s-a dezmințit ; la chef 
a acceptat să fie „tratat" 
de un ortac (mai ales de 
pahar !) Emil Rîșnovea- 
nu. Cînd s-au terminat 
banii, galantonul l-a invi
tat să meargă acasă după 
alte resurse financiare. Un 
gind i-a încolțit lui Petru 
Popescu, la vederea bani
lor. A curmat brusc zaia
fetul, pentru ca în lipsa 
lui Emil Rîșncveanu să-i 
spargă ușa cu toporul și 
să-i fure 3000 de lei.

Isprava Iui, pedepsită 
de lege, pune sub semnul 
întrebării mai multe as
pecte. Cine și de ce l-a re
comandat să urmeze cursu
rile școlii de maiștri, cînd 
tuturor le era clar profi
lul său moral ? De ce au 
fost tolerate atîta vreme 
gravele abateri ale unui 
membru de partid ? Indi
ferent care ar fi fost cali
tățile sale morale inițiale. 
Cu atît mai mult îngrijo

rează faptul cu cit, la Lo- 
nea, cu puțini ani în ur
mă, maiștrii au lansat o 
inițiativă lăudabilă, fertilă 
în ridicarea morală și pro
fesională a colectivului — 
„Dirigenția muncitoreas
că". în acest context, maiș
trii și-au asumat sarcina 
de mare responsabilitate 
de a contribui la educarea 
nou-încadraților, la stabili, 
zarea formațiilor de lucru, 
la disciplinizarea lor, prin 
puterea exemplului mobi- 
lizînd personalul din sub
ordine la îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor 
asumate in întrecerea so
cialistă. Există multe e- 
xemple de maiștri „diri- 
ginți" excepționali la mi
na Lonea, care își îndepli
nesc cu cinste menirea, 
în cazul lui Petru Popes
cu, însă, absolvent al șco
lii de maiștri, faptele sale 
au făcut de rușine vred
nicul colectiv mineresc, 
dovedind că însuși „diri
gintele" a rămas corigent 
la purtare, motiv pentru 
care nu poate fi și nu tre
buie iertat 1 _

Aninoasa
Intervenția promptă a colectivului 
condiție a întăririi stării disciplinare1

Printre multiplele ac
țiuni de redresare a pro
ducției de cărbune, de o- 
mbgenizare a colectivului, 
întreprinse de comitetele 
de partid, sindicat, U.T.C., 
c.o.rn. de la mina Aninoa- 
sa se află și judecata mun- 
citoreas-ă — acțiune de 
întărire a ordinii și disci
plinei. Zilele trecute a a- 
vut loc aici o asemenea 
acțiune, fiind chemați în 
fața instanței 
colective oa
menii certați 
cu disciplina 
muncii și teh
nologică. Nu 
vom mai reveni asupra 
consecințelor negative pe 
care le au absențele ne
motivate asupra procesului 
de extracție sau a famili
ilor celor în cauză. Nu 
vom aminti nici „motivele" 
aduse de absentomani în 
apărare. Un lucru este însă 
clar, minerii care muncesc 
cinstit și demn și-au ex- 

, primat hotărîrea de a face 
„curățenie", de a elimina 
din rîndurile lor pe „oa- 
menii-problemă", pe cei 
care știrbesc prestigiul 
colectivului.

Primul care a apărut în 
fața instanței muncitorești 
a fost Traian Cîrstian, sec
torul IV, care are 30 ab
sențe nemotivate în pe
rioada trecută din acest 
an. Deci, din patru luni, 
T.C., a lucrat trei. E mult 
spus „a lucrat", pentru că 
și atunci cînd merge la 
șut'nu-și face datoria. Este 
un om care nu se poate 
încadra în disciplina mun
cii, fapt pentru care unul 
dintre ortaci, loan Călugă- 
ru, a propus desfacerea 
contractului de muncă. Un 
alt nume „cunoscut", în a- 
le nemotivatelor este Ale
xandru Egetboroș, secto
rul V — 30 N. Atitudinea

O „galerie" de indis- 
ciplinați ce aduc rușine 
colectivului I.M. Ăni- 
noasa. Deși majoritatea 
tineri, ei au trista fai
mă de a fi campioni în- 
veterați ai... absențelor 
nemotivate. 

sa față de muncă a fost 
aspru criticată de ortaci, 
care au propus, de aseme
nea, desfacerea contractu
lui de muncă.

Lista „acuzaților", a ce
lor propuși pentru desfa
cerea contractului de mun
că este mare ; amintim nu
mai pe cîțiva — Mircea 
Bratu, Ion Gheorghe Oros, 
Ștefan Mănălan, Gheorghe 
Leopac, Iosif Peter, Ioan

Nanu, Petru Cazacu, Ioan 
Sîrbu etc. (în cazul cărora 
propunerea ortacilor de 
desfacere a contractului 
de muncă urmează să fie 
îndeplinită de către con
ducerea minei).

Numărul mare al absen
țelor nemotivate — 4158 
în primele patru luni ale 
anului și 732 în prima de
cadă' a lunii mai — a de
terminat comitetul de 
partid, pe cel de sindicat, 
și al U.T.C., conducerea 
minei să organizeze aceas
tă acțiune — judecata 
muncitorească — de două 
ori pe lună, respectiv în 
zilele de 14 și 29 ale fie
cărei luni. Aceasta, fără să 
mai amintim faptul că ab- 
sentomanii sînt puși în 
discuție și în ședințele de 
grupă sindicală, în brigă
zile din care fac parte. Ne 
gîndim ca la următoarele 
acțiuni pe care le organi
zăm să punem față în fa
ță pe absentomani cu fa
miliile lor, să dea socotea

Text și foto :
Adrian POPA

șească.

Ioan Gheorghe Oros, 
sectorul VI, 20 nemotivate

Ștefan Mănălău, 
sectorul I, 20 nemotivate

lă nu numai în fața orta
cilor, ci și în fața soțiilor 
de faptele lor reprobabile.

Demn de consemnat este 
faptul că acțiunea „Jude
cata muncitorească" a de
venit la mina Aninoasa 
o metodă de lucru a comi
tetului de partid, a celui 
de sindicat. în prezent, 
se acționează pentru gene
ralizarea la toate sectoare
le și brigăzile a acestei 

acțiuni. Acest 
lucru este 
cu atît mai 
necesar cu cît 
din 6 sectoa
re <îe produc

ție numai unul (sectorul 
V.) a reușit să-și realizeze 
sarcinile planificate. A ve
nit timpul ca întregul co
lectiv — de la miner la 
inginer — să facă opinie 
împotriva acelora care nu 
pun umărul la bunul mers 
al producției de cărbune, 
al celor care absentează 
nemotivat. Așa cum a re
ieșit din opiniile minerilor, 
la mina Aninoasa este ne
cesar să se acționeze cu 
mai multă operativitate 
pentru întărirea discipli
nei. Pentru că nu e firesc 
ca un om să fie lăsat să 
facă 25—30 de nemotivate 
și abia atunci să fie pus 
în discuția colectivului. A- 
cest lucru se poate face la 
primele 2—3 nemotivate, 
cînd omul poate fi corec
tat, ajutat să nu mai gre

Iosif Stanciu, 
sectorul IV, 16 nemotîvate

Traian Cîrstian, 
sectorul I, 30 nemotivate

Iosif Sabău, 
sectorul I, 12 nemotivate
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zacruziLirziTFzi în lu/me
Vizita în S.U.A. a ministrului 
afacerilor externe al României

Convorbiri la Departamentul de Stat
WASHINGTON 18 (Ager

pres), La Departamentul 
de Stat au avut loc convor
biri între ministrul aface
rilor externe al României, 
Ștefan Andrei, și secreta
rul de stat al S.U.A., Geor- 
;:e Shultz.

îh cadrul convorbirilor 
au fost examinate princi
palele aspecte actuale și 
de perspectivă ale relați
ile: româno-amerieane. cei 
doi miniștri de externe re- 
afirmînd hotărîrea guver
nelor lor de a amplifica și 
de a diversifica aceste ra

Prezențe românești
BUDAPESTA 18 (Ager

pres). La 18 mai, la Buda
pesta a avut loc deschide
rea Tîrgului internațional 
de primăvară.

România participă pen
tru a 25-a oară la această 
manifestare economică in
ternațională.

întreprinderi românești 
de profil expun produse 
ale tehnicii de calcul, e- 
chipamente de automatiza
re, componente electroni
ce, produse electrotehnice,

• O FURTUNA DE 
7. XI’ADA s-a abătut a- 
supra unor zone din 
vestul S.U.A., in special 
asupra regiunilor mun
toase din statul Colora
do, unde stratul de ză
padă a atins pe alocuri 
grosimea de 50 cm. în 
zonele de pe coastele 
atlantice s-au înregis
trat mai multe tornade 
provocînd victime și 
mari daune materiale, 
iar pe ansamblul teri
toriului a m e r i c a n, 
mercurul termometre
lor a coborît sub limi
tele obișnuite pentru a- 
ceastă perioadă a anu
lui. Potrivit datelor pre
liminare, două persoane 
și-au pierdut viața, iar 
46 au fost rănite.

Fotbal, divizia A : Jiul — C.S. Tîrgoviște 4—1 (1— 1)

Așa da, băieți!
Scorul categoric, cu care 

Jiul a înfrînt formația 
dîmbovițeană nu ilustrea
ză fidel desfășurarea osti
lităților. Să amintim doar 
faptul că în min. 26, tabe
la de marcaj a fost macu
lată inițial de oas
peți — după o „croazieră" 
pe aripa stingă, Radu a 
centrat în careu, iar Grea
ca i-a lăsat spectatori pe 
toți adversarii, Cavai re- 
acționînd doar la contactul 
balonului cu plasa. Cursa 
contracronometru, ordonată 
de mineri la mijlocul tere
nului a pus în valoare un 
fotbalist de excepție, dar 
cam nervos. Varga, dova
dă că n-a fost convocat 
din întîmplare in lotul 
olimpic.

Egalarea a survenit cu 
două minute mai tîrziu, la 
o fază inițiată de optarul 
nostru. Lovitura liberă ex
pediată de Șumulanschî, a 
fost reluată în gol, cu ca
pul, de Muia, care l-a 
surprins pe Mia plecat spre 
colțul opus.

După pauză, ofensiva 

porturi pe baza principi
ilor înscrise in documen
tele adoptate la cel mai 
inalt nivel.

Schimburile de vederi 
cu privire la situația in
ternațională actuală au e- 
vidențiat necesitatea de a 
6e acționa pentru stinge
rea focarelor de conflict, 
care amenință pacea și se
curitatea generală, pentru 
reglementarea politică a 
diferendelor dintre state, 
pentru reducerea încordă
rii pe plan internațional.

produse de mecanică fină, 
aparate medicale și de la
borator. mașini-unelte
pentru prelucrarea meta
lului, autovehicule, utilaje 
de construcții, utilaj mi
nier și petrolier și altele. 
Majoritatea exponatelor 
sînt produse noi, moderni
zate sau prezentate pen
tru prima dată la acest 
tîrg.

Standul central al expo
ziției românești a fost vi
zitat de conducători de 
partid și de stat ai R.P. 
Ungare, de reprezentanți 
ai unor organizații econo
mice din țara-gazdă, de 
membri ai corpului diplo
matic și ziariști. Expona
tele românești au prilejuit 
aprecieri pentru modul de 
prezentate, calitatea și ți
nuta lor modernă și func
țională.

CU OCAZIA ÎNCHEIE
RII anului de studii al 
cursului de limbă română 
ce funcționează pe lingă 
Universitatea din Stoc
kholm, la ambasada Româ
niei din capitala Suediei 
a fost organizată o seară 
culturală românească, în 
cadrul căreia în ciclul ,.Oa
meni de scamă", a fost 
prezentată personalitatea 
lui Nicolae lorga.

ÎN APRILIE, ALIMEN
TELE și PRODUSELE IN
DUSTRIALE de larg con-

Jiului a întîmpinat mai 
puține piedici, în min. 63 
Varga l-a servit ireproșabil 
pe Vizitiu care a ridicat 
handicapul. Introducerea 
lui Stoinescu a „legat" mai 
bine combinațiile ofensi
ve, mai ales că Șumulans- 
chi s-a integrat inteligent 
în combinațiile mijlocași
lor, coeficientul lor sporit 
de viteză a deschis mai 
ușor „lacătul" tirgoviș- 
tean. Pornit într-o acțiune 
solitară, în min. 72, Dosan 
a fost „cosit" de Nicules- 
cu, lovitura de pedeapsă 
n-a creat decît emoții iniția
le lui Mia, fiindcă Varga a 
șutat necruțător. Avanta
jul pe tabela de marcaj a 
deconectat formația Iui 
Ladislau Vlad și Gogu 
Tonta, tehnicienii Jiului 
au intuit apetitul de joc 
a- mijlocașilor și pertinen
ța atacanților. Cum Varga 
își făcuse datoria cu pri
sosință, misiunea lui a 
fost încredințată lui Dina, 
a cărui prospețime a în- 
cîntat pe spectatori. După 
ce șutului său i s-a opus

MOSCOVA

Adunarea festivă, consacrată 
aniversării a 25 de ani 

de la crearea Asociației de prietenie 
soiieto-române

MOSCOVA 18. Trimisul 
Agerpres, 1. Dumitrâșcu, 
transmit* : La Moscova a 
avut loc, miercuri, o adu
nare festivă consacrată a- 
niversării a 25 de ani de 
la crearea Asociației de 
prietenie sovieto-remâne 
(A.P.S.R.).

Traian Dudaș, ambasa
dorul României în Uniu
nea Sovietică, a dat citire 
decretului prezidențial, 
semnat de tovarășul 
Nicolae Ccaușescu, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, prin ca
re, pentru contribuția a- 
dusă la dezvoltarea și în
tărirea colaborării româ- 
no-sovictice, cu prilejul 
aniversării a 25 de ani de 
la creere, asociației de 
prietenie sovieto-române 
i-â fost conferit Ordinul 
Meritul Cultural clasa L 

în cuvîntările rostite cu 
acest prilej, V. 1. Konotop, 
membru al C.C. al P.C.U.S., 
membru al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
prim-secretar al Comite
tului regional Moscova al 
P.C.U.S., președintele Con
ducerii centrale a A P1S.R., 
și Ion Cumpănașu, mem
bru supleant al C.C. al 
P.C.R., director general al 
Agenției române de presă 

MIT
sum s-au scumpit, în Aus
tria, în medie, cu 3 la su
tă față de luna corespun
zătoare a anului trecut. In 
aceeași perioadă, costul a- 
sistenței medicale a crescut 
cu 4,6 la sută, iar chiriile 
s-au majorat cu 9,8 la sută.

NUMĂRUL VICTIME
LOR ACCIDENTELOR DE 

cu succes în min. 87, Mia, 
cu puțin timp înainte de 
fluierul final, centrarea 
sa din fază fixă s-a dove
dit excelentă pentru Vizi
tiu, care și-a rotunjit zes
trea de realizator. Marca
torii demonstrează încă o 
dată că „arborele cotit" al 
Jiului se invîrtcște în li
nia mediană, o confirmă și 
faptul că în această parti
dă s-au evidențiat Varga, 
Muia, Dina, Șumulanschî, 
Dosan, secondați de Vizi
tiu și Neagu ; înaintașii cu 
toate eforturile lor demne 
de laudă rămîn datori coe
chipierilor, întîmplare ine
dită — cu cîteva secunde 
înainte de încheierea par
tidei, Constantin a reușit 
performanța de a șuta din 
apropierea centrului tere
nului în... transversală.

JIUL: Cavai — V. Po
pa, Neagu, Vizitiu, P. Gri- 
gere — Muia, Varga (Di
na), Șumulanschî, Dosan 
— M. Marian (Stoinescu), RXî.- tx

Andrei APOSTOL 

— Agerpres, membru al 
Biroului Comitetului de 
conducere al Asociației de 
prietenie româno-sovi etice, 
au evocat succesele im
portante obținute pe di
verse planuri de România 
socialistă și Uniunea So- 
• ictică și au subliniat dez
voltarea ascendentă a ra
porturilor de prietenie și 
colaborare dintre cele do
uă țări și popoare, impor
tanța deosebită a înțelege
rilor realizate în cadrul în- 
tîlnirilor la cel mai inalt 
nivel pentru adîncirea și 
diversificarea colaborării 
remâno-sovietice.

*
Cu același prilej la Bucu

rești a avut loc o 
intîlnire prietenească, or
ganizată de Biroul Comite
tului de conducere al Aso
ciației de prietenie româ- 
no-sovietice, in cadrul că
reia, despre semnificația 
evenimentului au vorbit 
Iosif Tripșa, secretar de 
stat la Ministerul Educa
ției și învățămîntului, 
membru al Biroului Comi
tetului de conducere al A- 
sociației de prietenie ro- 
mâno-sovietice și E.M Tia- 
jelnikov, ambasadorul U- 
niunii Sovietice în țara 
noastră.

CIRCULAȚIE din capitala 
Marii Britanii a crescut 
de peste două ori în de
curs de un an, ridieîndu-se, 
în luna martie 1983, la
3 700 se arată într-un ra
port dat publicității de
municipalitatea Marii Lon- 
dre. Raportul menționea
ză că aproape jumătate 
dintre victime au fost mo- 
tocicliști sau bicicliști. De 
asemenea, in accidente 
de circulație și-au pierdut 
viața 250 de pietoni.

Celelalte rezultate ale 
etapei a 29-a

In cadrul etapei a 29-a 
a campionatului diviziei 
A la fotbal, s-au înregis
trat următoarele rezulta
te : București : Sportul
studențesc — Dinamo 0—3 
(0—2). Timișoara : Politeh
nica — Corvinul Hunedoa
ra 3—1 (3—0). Pitești : F.C. 
Argeș — F.C.M. Brașov 
2—0 (0—0). Constanța ; 
F.C. Constanța — Politeh
nica Iași 0—2 (0—0). Plo
iești : Petrolul — Steaua
1— 0 (l—0). Rm. Vîlcea : 
Chimia — F.C. Bihor Ora
dea 1—0 (0—0). Craiova : 
Universitatea — F.C. Olt
2— 1 (2—1). Bacău: S.C.
Bacău — A.S.A. Tg. Mu
reș 2—0 (1—0).

în clasament continuă 
să conducă echipa Dinamo, 
cu 42 puncte, urmată de 
formațiile Sportul stu

dențesc — 38 puncte, F.G. 
Argeș Pitești — 37 puncte, 
Universitatea Craiova — 
36 puncte (3 jocuri mai 
puțin disputate).

(AGERPRES)

FILME.■
I
î PETROȘANI — 7 No- 
: iembrie: Domnul Mi- 
; Hard ; Unirea : Un echi- 
i paj pentru Singapore.
■ PETRII.A : Ultima vî- 
ș nătoare.
ș LONEA : Safari Expres.
: VULCAN — Luceafărul:
; Marea evadare, I-II.
! LUPENI — Cultural : 
i Papillon, I-II.
I URICANI : Trei tineri.

( ETĂTEM ’
Predînd sticlele și borca

nele goale magazinelor ali
mentare si de legume-fructe

- LA SCHIMB
- CONTRA MARFĂ
- SAU NUMERAR 

contribuiți la reintroducerea 
in circuitul economic a unor 
însemnate resurse materiale

Combinatul minier Valea Jiului 
Cariera Cîmpu lui Neag

încadrează de urgență 
direct sau prin transfer

— excavatoriști
— buldozerist!
— vopsitor auto
— mineri și artificieri suprafață, nepen- 

sionari.

Informații suplimentare la sediul Carierei 
din Cîmpu Iui Neag.

Mica publicitate
VÎND Dacia 1300, zero 

kilometri. Lupenî, strada 
Viitorului, bloc 44, ap. 30. 
(545)

VÎND sau închiriez ga
raj. Informații Petroșani,

ANUNȚ DE FAMILIE

FAMILIA amintește că s-aa împlinit 5 ani de la 
dispariția fulgerătoare a celui care a fost

avocat MIHAI MIHAIL
Timpul adinccște durerea, simțim mereu lipsa 

bunătății și dragostei lui de neuitat. (544)

TV.
11,00 Pași de viață lungă.
11.30 Film artistic. Sol- 

stițiu de vară.
12,20 Moment folcloric.
12.35 Desene animate,
16,00 Telex.
16,05 Școala satului — Ș 

școală pentru sat. i
16.30 Studioul tineretului. Ș 
17,45 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.15 Fotograme din rea- i 

litate.
21,00 Film serial. Omul i 

din Atlantis. Episo- i 
dul 2.

21.35 Occident ’83.
21,55 Discorama.
22.15 Telejurnal.

memento

telefon 44418. (543)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Trotuș 
Mihai, eliberată de I.TJ.M, 
Petroșani. O declar nulă. 
(546)

ârDACțlA $1 AOMtNi5TRATlA . Petroșani, Hr N Bă’cescu - 2. le'eloone «16 62 (secretodol), 416 63 <24 64 (secții)-TIPARUL i Tîpogrofio Petroșani, sir. N. Râlcesco ș 2


