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și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, 

în Republica Turcia
ȚÂRII CÎT MAI MULT CĂRBUNE I

LI

Ceremonia sosirii în

r La sectorul I al I.M. Vulcan
■> I.M, URICANI

Creșterea 
productivității muncii 
o pîrgliie ce se afla 
în mîna colectivului

Sporuri
la producția
pentru cocs

La I.M. Vulcan nive
lul realizat al producti
vității muncii se menți
ne sub sarcini în luna a- 
prilie, restanța fiind de 
179 kg/post. Spre deose
bire de evoluția în gene
ral crescătoare a realiză
rilor la majoritatea sec
toarelor productive, in
dicatorul respectiv a în
registrat căderi la secto
rul I al minei, un colec
tiv care, la începutul a- 
nulul, ca și în anii pre
cedent, deținea locul de 
frunte al întrecerii mi
nerești. Luna aprilie 
s-a încheiat cu o restan
ță de 2 286 tone, înre- 
gistrîndu-se o nerealizare 
la productivitatea mun
cii de peste 1 tonă pe 
post. De ce această situa
ție critică ? Am soliei- (Continuare în pag. a 2-a)

tat răspunsuri la această 
întrebare cîtorva mem
bri de bază ai colectivu
lui )

TETRU BOMBEA, mi
ner șef de schimb în bri
gada condusă de Gheor- 
ghe Sava : „Am lucrat 
timp de cîteva luni în- 
tr-un număr nou de a- 
bataj, unde nu stăpîneam 
tehnologia. în plus, prin 
această schimbare 
slăbit omogenitatea 
găzii, ajunsesem să
vem oameni ce făceau 
nemotivate. Dar, de la 1 
mai am revenit la locul 
nostru de muncă tradi
țional, așa îneît, dacă în 
aprilie realizam doar

a 
bri- 

a-

Anton HOFFMAN

Ieri, în schimbul I, în 
abatajul marelui complex 
mecanizat din stratele 
17—18 ale sectorului II al 
I.M. Uricani, brigada con
dusă de maistrul mecanic 
Petru Mandriș a executat 
tăierea unei fîșii, realizînd 
o producție de circa 400 
tone de cărbune. în pre
cedentele două zile, din 
același abataj, au fost ex
trase în total 1850 tone de 
cărbune cocsificabil, cu 
randamente pe schimburi 
între 16 șl 20 tone/post. Ca 
urmare, realizările din ul
timele zile au înregistrat 
și la I.M. Uricani impor
tante salturi, concretizate 
în depășirea planului fi
zic la cărbune cocsifica-

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, s-au 
întors, luni, în ~ 
după vizita de 
tuată în Turcia, . 
ția președintelui Republi
cii Turcia, Kenan Evren.

Ceremonia sosirii a avut 
loc pe aeroportul Otopeni.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu au 
fost întîmpinați de tova
rășul

re-
Capitală, 

stat efec- 
la invita-

Constantin Dăscă-

din
Și

nu-

lescu, de alțl tovarăși 
conducerea dc partid 
de stat.

Pe aeroport se aflau 
meroși locuitori ai Capita
lei, care au făcut tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu 
o caldă și entuziastă 
mire. Bucureștenii 
zenți și-au manifestat 
sebita satisfacție față 
rezultatele fructuoase 
vizitei de stat efectuate 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu în Turcia,

pri- 
pre- 
deo- 

de 
ale

Capitalii
nouă și importantă con
tribuție la dezvoltarea și 
întărirea relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre 
cele două țări și popoare, 
în folosul și spre binele 
lor, al cauzei păcii, securi
tății și înțelegerii in 
câni, pe continentul 
ropean și în lume.

Tovarășul 
Ceaușescu, 
Ceaușescu au răspuns 
căldură manifestărilor 
stimă și prețuire cu 
au f >st întîmpinați.

Bal- 
eu-

N i c o 
tovarășa Elena 

cu 
de

care

1 a e

Plecarea de la Antalya
- Luni 

chciat 
care președintele Republi
cii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a cfectu- 
at-o în Republica Turcia,

la amiază s-a în- 
vizita de stat pe

la invitația președintelui 
Kenan Evren.

Prin rodnicia convor
birilor la nivel înalt ro- 
mâno-turce, prin prevede
rile documentelor înche
iate și înțelegerile la care 
s-a ajuns, prin întreaga 
sa desfășurare, vizita s-a

înscris ca un eveniment 
politic major, de amplă 
semnificație sub aspectul 
raporturilor bilaterale de 
rodnică prietenie și de 
conlucrare în diverse do
menii, precum și în do-

Urgențe în investițiile anului 1983 Luna manifestărilor

Respectarea graficului Ia preparafia
Petrila impune

Asigurarea din timp

politico-ideologice,
cultural-educative 1

și sportive

3

a utilajelor pentru montaj!
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Cred că nu l-aș mai 
recunoaște pe tînărul va
gonetar Vasile Sofronea, 
parcă așa îl cheamă. 
Muncește de puțină vre
me în subteran, în abata
jul condus de Vasile 
Rusu, de la sectorul 111 
al minei Lonea. Chipul 
lui, 
negru al cărbunelui 
se deosebea 
ortacilor din 
Vorba mai 
micitatea gesturilor îl re
marcă insă. E dintre tine
rii care se înhamă serios 
la treabă din prima zi 
de încadrare, ni s-a spus. 
Cărbune, de puțină vre
me scoate la lumină. Al
ta ii e meseria de bază, 
mecanic de utilaje auto, 
dar oriunde muncește ii 
place să pună umărul 
r-u nădejde. O recunoaș- 
‘ • printr-o metaforă, ca-

Brigadierul Ioan Bud 
și cîțiva ortaci din a- 
ceastă formație din 
sectorul V al I.M. Vul
can.

orică-

lopa- 
cra

că in

„aureolat" de praful 
nu 

de fețele 
„cameră", 

altfel, rit-

Constelația 
crațerului“ 
re i-ar face cinste 
rut mare poet.

— Cind arunc o 
tă de cărbune pe 
fer, imi închipui
casa unui om se aprinde 
o lumină.

Intre vorbele și faptele 
lui există un consens de
plin, care evidențiază 
lucida conștiință a celor 
care scormonesc mărun
taiele muntelui, punînd 
în valoare izvoarele de 
lumină ale patriei. Și de 
atunci, ca un refren în
drăgit, de cite ori îmi 
este dat să trec în re
vistă succesele unor bri
găzi sau sectoare, îmi 
revine în minte metafo
ra care sintetizează pla 
tic deviza breslei vred
niciei. Un univers lumi
nos care „răsare" spi 
zi în- „constelația ■'iii' iu 
lui“.

3
î
3

3

Ion VULPI-

Conform prevederilor în
scrise în graficul de exe
cuție, prima linie tehnolo
gică nouă la Preparația 
din Petrila va trebui să 
fie pusă în funcțiune la 
30 iunie a.c. Prin pune
rea în funcțiune a noii li
nii de preparare se preli
mina, în cea de-a doua 
jumătate a anului, spori
rea cantității de cărbune 
energetic și pentru semi- 
cocs. Pină la data punerii 
în funcțiune a primei ' li
nii de preparare au mai 
rămas mai puțin de 38 de 
zile. Con ș tie n ți 
de răspunderea care le 
revine constructorii 
de la I.C.M.M., care reali
zează acest obiectiv, de
pun mari strădanii pen
tru respectarea graficului 
de execuție. După cum am 
constatat la fața locului, 
în ziua de 20 mai a.c., e- 
fectivele existente erau 
aproape de nivelul nece
sarului. O parte din uti-

lajele montate au trecut 
cu bine primele probe teh
nologice. Analizăm, îm
preună cu ing. Constan
tin Dincă, șeful șantieru
lui 1 Petrila al I.C.M.M. sta
diul lucrărilor prevăzute 
în grafic. în ceea ce pri
vește partea de construc
ție, situația este satisfă
cătoare. Au fost turnate 
mai bine de 70 la sută din 
suprafețele totale ale par
doselilor. Două niveluri 
sînt terminate complet. 
Este asigurată astfel o 
largă bază pentru montaje. 
Din păcate însă, Ia mon
taje se constată unele în- 
tîrzieri. La prima linie teh
nologică de preparare sînt 
în întârziere față de gra
fic montajele la centrifu
ge. Nu s-au predat la ter
menul stabilit nici mon
tajele de la ciururile

încă de la începutul 
acestei săptămîni, con
tinuă seria acțiunilor 
programate în Luna 
mâifestărilor politico- 
ideologice, cultural-e
ducative și sportive 
„Laudă omului muncii 
și creației sale11.

■ Consiliul orășenesc al 
pioinerilor LUPEM 
propune o „Săptămină 
activități 
ve, cultura’.-artistice 
sportive pionierești", 
genericul „Pioinerii, 
de mai".

iși 
de 

p'olitico-educati*.
șt 

sutr 
flori-

Viorel STRĂUȚ Mircea BUJORESCU?

(Cootinaare in pag a 2 at (Continuare in pas. a 2-a)

Revenim pe marginea articolului
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„Ce- 
sînt 

care
îm-

Cu referire la articolul 
„Drum turistic sau rampă 
de moloz ?“ publicat 
ziarul „Steagul roșu“ 
9492 din 18 martie
miliția municipală ne co
munică următoarele : 
le sesizate în articol 
reale, motiv pentru 
lucrători de miliție,
preună cu reprezentanți ai 
Consiliului popular mu
nicipal Petroșani au mo
bilizat cetățenii de pe 
strada Maleia pentru a cu
rați molozul provenit de 
la demolări, pe care con
ducătorii auto de la I T.A. 
Petroșani și I.J.T.L., lip
siți do responsabilitate ci
vică, na l-au transportat

turistic sau

acest loc 
depunerea 

aflat la 
din-’vlo de

în locul destinat in acest 
scop".

Precizăm că 
indicat pentru 
molozului s-a 
Jieț, deci mult
bifurcația din drumul Pe
troșani — cabana Rusu. 
„Pe strada Maleia nu a 
fost indicat de consili il 
popular nici un loc pen
tru depozitarea mole zu- 
lui ■— nc-a precizat tova
rășul Ion Mischie, secre
tarul consiliului popular 
municipal. Prezența nu
meroaselor grămezi dc 
moloz depuse pe marginile 
acestui drum, cu recunos
cut caracter turistic — a- 
dăuga interlocutorul —,
este rezultatul înțelegeri-

rampă de moloz ?“
delor, contra 

bani, dintre șoferii 
au făcut transportul 
moloz și locuitori ai 
zii interesați în 
carea, în scopuri 
nale, a cărămizii 
folosibile d

Avînd în ve-k-re < 
torul abuziv a -t.țiui 
atare, atitudini.i pot 
față de acești cetâțen 
aceea de a-i ob.iga — și 
nu de a-i mobiliza — să 
curețe drumul de moloz. Și 
asta nu în săptămîni și luni 
de zile, ci imediat pentru 
a reda acestui drum pu
blic aspectul ce-1 merită.

Facem aceste sublinieri 
întrucît în răspunsul la 
care no referim nu se fa-

w i

unor sumo 
care 

de 
stră-

valorifi- 
. perso- 
r mă 
| z".

ce nici o a'-tiz'e măcar fâ. 
obligare, măsură pe 
o considerăm foarte 
cesară. u-gentă și mai 
echitabi ă. întreaga 
tuiaă c. azionată de 
co-e.; șj acțiunea de 
/.are a unui buldozer 
tru nivelar.a grămezilopp 
de moloz, trebuie super— 
tată de v ți ■ i care și-atn 
compietat gospodăriile cts 

de cărâmî.-»-
gc

mari cantități 
dă.

Trebuie să 
de asemenea, 
tățilc dețiiiăt 
auto respective au

carer 
nc- 

ale.%, 
chel^- 
adu-t- 
utilii- 
pen+

(Vonlinuare io pus a 4 ufe



2 Steagul roșu

Dispunem de condiții optime

ocluzia desprinsă din 
?rile plenarei lăr- 
Consiliului munici- 
sindicatelor Petro- 
fost aceea că sin- 

?, colaborînd strîns 
întreprim 

și Inspectoratul' 
pentru protecția 

să

gne a 
pal al 
sâni a 
dieateli 
eu conducerile 
dărilor 
de stat 
muncii pot și trebuie 
contribuie mai mult la des
fășurarea procesului de ex
tracție a cărbunelui și a 
activității din toate do
meniile in depline condiții 
de siguranță. Prin preocu
pările și acțiunile de zi cu 
zi, prin reprezentanții sin
dicatelor în 
menilor 
peste 
obștești 
cii din 
sindicale, 
tantă și 
educativă 
maselor 
muncii pentru 
cauzelor accidentelor 
ceasta activitate

p'ro- 
sccuri-

„Pericolul de aprindere a 
prafului de cărbune în u- 
zinele de preparare", „Ro
lul maiștrilor în organiza-/ 
rea procesului de 
ducție în deplină
tate", mese rotunde și alte 
dezbateri, precum și con
cursul de protecție a 
muncii, care a cuprins un 
număr de’peste 30 000 oa
meni ai muncii, Actlvi-

în 1982, mina Dîlja și 
Uzina electrică Paroșeni 
au obținut rezultate bune 
în eliminarea cauzelor ac
cidentelor de muncă. Ge
neralizarea experienței a- 
cestor unități ar putea 
constitui tema unui apro
piat schimb dc păreri. Cit 
privește cauzele acciden
telor din unitățile miniere, 
alături de neajunsurile din

Exigențe în activitatea sindicatelor

Creșterea productivității
(Urmare din pag. 1)

consiliile oa- 
muncii, prin cei 

600 de inspectori 
cu protecția mun- 
birourile grupelor 

printr-o 
eficientă 

în 
de

cons- 
muncă 

rîndurile 
oameni ai 
prevenirea 

a-
se mate

rializează în respectarea 
tehnologiilor de lucru, a 
ordinii și disciplinei. S-a 
relevat în cadrul plenarei 
<ă în perioada analizată 
au fost organizate consfă
tuiri cu teme ca : „ 
inspectorilor obștești 
prevenirea cauzelor 
naratoare de

,Rolul 
în 
ge- 

accidente",

tatea sindicatelor in acest 
domeniu. a colectivelor de 
specialiști chemate să ve
gheze la respectarea teh
nologiilor de lucru, mai 
ales în subteran, a ingine
rilor cu securitatea minie
ră, trebuie să susțină și 
să completeze grija pe ca
re partidul și statul 
tru o manifestă 
pentru asigurarea 
tului de securitate 
cii în unitățile 
ție.

Pârtiei pan ții 
teri au făcut o 
sublinieri și 
tile în vederea stabilirii 
unor măsuri menite să 
sporească contribuția sin
dicatelor în acest important 
domeniu.

de

nos- 
constant 

clima- 
a mun- 
produc-

dezba-la
seamă de 

propuneri u-

cunoștințelc profesionale, 
indisciplina constituie pe
ricolul cel mai mare, sub
linia tovarășul Traian A- 
vramescu, Același vorbitor 
a relevat că aportul 
pectorilor dc stat la 
venirea accidentelor 
fost întotdeauna cel 
teptat, datorită 
nității unor < 
indulgenței. Stelian 
bea. Iosif Guran 
ții au susținut 
sitatea unor filme 
tive adecvate 
din subteran și de la pre
parările de cărbuni. Cons
tantin Matei și Iosif Re
mote au relevat că în pe
rioada trecută din 1983 
numărul accidentelor de 
muncă in Valea Jiului a 
scăzut față de aceeași pe-

ins- 
pre- 

nu a 
aș- 

i inoportu- 
controale și 

Coro- 
și al- 

nece- 
cduca- 

activității

rioadă a anului trecut. 
La aceasta a contribuit 
testarea muncitorilor a- 
supra cunoașterii norme
lor departamentale de pro
tecție a muncii, faza de 
masă a concursului cu a- 
ceea.și tematică, precum și 
instruirea inspectorilor 
obștești din birourile gru
pelor sindicale.

Se fac eforturi deosebi
te pentru mecanizarea 
extracției cărbunelui, pen
tru ușurarea și 
randamentului i 
norilor, dar 
deficiențele 
tehnică, precum și dezordi
nea constituie cauzele mul
tor evenimente' nedorite, 
în condițiile noului pro
gram de lucru, cînd zilnic 
sînt liberi peste 2 000 oa
meni ai muncii de la uni
tățile miniere, 
sindicatelor' au 
tea să desfășoare o susținu
tă activitate educativă și 
de îmbogățire a cunoștin
țelor profesionale, iar 
ganele de control pe 
de protecție a muncii 
a manifesta exigența 
ximă față de abaterile de 
la normele disciplinare și 
legale unanim recunoscute.

sporirea 
muncii mi- 

indisciplina, 
de cultură

cluburile 
posibilita-

or- 
linie 

de 
ma-

Asigurarea 
din timp a 
utilajelor!

(Urmare din pagina 1)

99 turistic sau
rampă de moloz?"

(Urmare din pag. 1)

sută din normă, a- 
după jumătatea 

sîntem la 
ou o ușoară

Am scăpat și
așa 

face planul,
16 mai — n.n.) 

încăr- 
cu

V.P. 1. Aflăm că termenul 
de livrare a zece centri
fuge de la l.M.U.M.
Mare a fost demult 
șit. Sînt în intîrziere 
blocuri de comandă 
trebuiau să fie livrate dc 
întreprinderea de echipa
ment si instalații automa- 

Nu 
km

Baia 
depă
și 18 
care

■tizate Cluj-Napoca. 
s-au asigurat încă 11 
dc cabluri de semnalizare.

O serie de u- 
tilaje pornite pentru ro
daj, Ia scurt timp au pre
zentat defecțiuni. Ciuru
rile vibratoare O.T.N. au 
sosit la montaj cu alte mo
toare în comparație cu ce 
prevedea proiectantul. La 
40 de motoare de la celu
lele de flotație 6-a consta
tat că lipsesc rulmenții 
de presiune. La jghiabu- 
rile „Rheo“, fabricate în 
I.U.M. Petroșani, după cir
ca o oră de la pornire, se 
supraîncălzește mecanis
mul de bielă-manivelă. 
Pompele de ungere de la 
elevatoarele cu cupe 
funcționează. La 
rea ing. Adrian 
șeful de lot de la prepa- 
rație, și a maistrului prin
cipal ion Cîrstea, șeful 
echipelor de montaj, be
neficiarul a trimis înapoi 
Ia furnizori o serie de 
piese defecte. Problema 
care se pune este însă 
evitarea pierderii de timp, 
utilajele trebuie temei
nic verificate și chiar de 
către delegați care pot fi 
trimiși special în acest 
scop îa furnizori.

Punerea în funcțiune a 
primei linii de preparare 
prin care se extinde Pre- 
parația Petrîla înseamnă 
o nouă capacitate de pre
parare de 1,3 milioane to
ne de cărbune pe an. O 
bună parte a acestei pro
ducții marfă de cărbune 
este planificată să fie fur
nizată în cea dc-a 
jumătate a acestui 
Pentru respectarea terme
nului de punere în func
țiune eforturile 
torului și ale 
rului se cer 
cu 
lucră 
menul dc punere in func
țiune poate să fie și tre
buie să fie respectat!

atenționate, după cum se 
spune în răspuns, depu
nerea de moloz pe drumul 
Petroșani — Jicț continuă 
nestingherit. Astfel, în- 
tr-o scrisoare adresată 
redacției dc „Un grup dc 
șoferi" am reținut, prin
tre altele : „După publi
carea articolului „Drum 
turistic sau rampă dc mo
loz ?" s-a făcut ceva, foarte 
puțin, 
din a 
feților
coordonează 
la demolări, parcă vor 
închidă total îndeosebi 
drumul spre bifurcația Jicț 
și de la puțul 4 la intrarea 

uncie puncte 
cu moloz 
jumătate 

început să 
. Ce sc 

even tu aii - 
torențiale 

i de apă ?“. 
aspecte de 

care

Acum insă, nu știm 
cui inițiativă, a șo- 
sau a celor care 

lucrările de 
să

a

rea de moloz a drumului 
turistic Petroșani — bifur
cația Jicț — satul Jieț 
este necesară o intervenție 
urgentă din partea secto
rului municipal de gospo
dărie comunală și locati- 
vă și a altor factori, apoi 
păstrarea aspectului în
grijit pentru ca peisajele 
și acrul proaspăt pe care 
le oferă acest drum 
capteze și să delecteze 
cei eare-1 străbat.

Localnicii care 
curat la poluarea 
buie nu invitați, 
gați să contribuie

să 
pe

nu 
sesiza- 

Ciurea,

doua
an.

construc- 
benefieia- 

concentrate 
preponderență asupra 

or de montaj. Ter- 
de

în Jieț. în 
au acoperit 
mult de 
drum și au 
ple și șanțurile, 
te întîmpla în 
lalea unei ploi 
și a unei viituri 
Deci, nu doar 
ordin estetic, < 
prezintă ca slabi 
dări, ci 
grijorare justificată în 
eventualitatea unor feno
mene naturale în fața că
rora nu 
nici cea 
jență.

Pentru

mai 
din 

um- 
poa-

ne 
gospo- 

si motive de în- 
j ustif icată

este loc pentru 
mai mică negli-

descongestiona-

au con- 
iui tre

ci obli- 
cu

țele și cu atelajele la 
gerea tuturor urinelor 
glijențelor la care 
pretat. (T.V.)

bra- 
șter- 

ne- 
s-au

Cine abdică de la prin
cipiile morale trăiește a- 
mara deziluzie a propri
ilor fapte, în astfel de ca
zuri viciu] alcoolului 
fat pc un 
slab, poate tulbura nu nu
mai mințile 
client al localelor 
ce, dar și seninul 
al conviețuirii sociale. O 
tragică întîmplare, petre
cută doar cu patru zile în 
urmă, se vrea, prin dure
roasele consecințe, un se
ver avertisment la adresa 
celor căzuți' în patima be
ției...

La -11 de ani, Ștefan 
Aradi, insalator sanitaria 
E.G.C.L. Petroșani, nu se 
putea lăuda cu temeliile

• ^OinCUrSUL GRU
PELOR SANITARE DE 
CRUCE ROȘIE. Pe stadi
onul „Jiul" (vechi) s-a des
fășurat vineri, 20 mai, 
concursul grupelor sanita
re de Cruce Roșie din o- 
rașul Petroșani. Pe 
răspunsurilor date la 
trcbărilc din chestionar 
și la probele practice, lo
cul 1 a revenit grupei dc 
la l.M. Dilja. Pe următoa-

baza 
în

, gre-
fond volitiv

învetcratului 
publi- 

cliniat 
sociale.

rele două locuri (II—111) 
s-au situat grupele sanita
re ale Centrului de calcul 
și IPSRUEEM Petroșani 
Grupele situate pe primele 
locuri la faza pc localități 
a concursului vor partici
pa, în ziua dc 31 mai, la 
faza municipală. (T.Ț.)

• DE ZECE ZILE ÎN
COACE, cîte 100 de elevi 
dc la Liceul industrial mi
nier din Petroșani pres
tează, în timpul liber, ore 
de muncă patriotică Ja a- 
menajarea spațiilor din 
preajma frumoasei clădiri 
a Teatrului de stat „Valea

Tonia ȚAȚARCA

Ecaterina Durlea din 
secția bobinaj de la I.F.A. 
Vîscoza Lupenî, o harnică 
muncitoare ce depune mul
te strădanii pentru a con
feri calitate firului de mă
tase.

88 ]a 
cum, 
lunii, 
chiar 
șire, 
cu nemotivate, 
vom 
(luni, 
patru oameni am 
cat 70 de vagonete 
cărbune".

FLORIAN SERBA N, 
de brigadă : 
cîteva luni la 
în blocul VII. 
proape că nu 
de curînd am 
poditură făcută tot de noi. 
în condițiile cînd folosim 
foarte mult lemn, am dis
pus numai de lemn verde, 
adus direct de la vagon, 
deși în depozite sînt stive 
uscate. Patru oameni că
rau la un lemn. Abia de 
o săptămînă s-au luat 
măsuri pentru a ni se a- 
sigura lemn corespunză
tor. Avem posibilitatea, 
acum, ca printr-o mai bu
nă mobilizare a resurse
lor interne ale brigăzii să 
ne ridicăm la plan",

VASILE 
tru miner : 
cat mulți muncitori 
calificare. Am 
schimb tineri 
pregătiți profesional, 
cest fapt 60 resimte 
plasarea fronturilor 
rect productive, unde, din 
lipsă de mineri, inclusiv 
la brigăzile bune, rămîn 
schimburi neplasate. în loc 
de 40 de posturi, am pla
sat azi doar 27".

Sing. IOAN TI KEANU, 
șeful sectorului I : „Dacă 
nerealizarca producției zil
nice iși are justificarea în 
lipsa de efective, nereali- 
zarea productivității mun
cii ține aproape numai 
de valorificarea resurse
lor noastre interne. La a- 
ceastă exigență, brigăzile

plan, 
depă- 

de 
că

cei 
ne 

Azi 
cu

șef 
de„Lucrăm

„retezare", 
Poditură a- 
exista, abia 
intrat sub

BRIE,
„Ne-au

mais- 
ple- 

cu 
încadrat în 
insuficient

A- 
la 

di-

sectorului nu au răspuns 
în ultima vreme prin fap
te concrete. Brigadierii și 
șefii de schimb nu 
lizează oamenii în 
entă măsură pentru 
plinirea de către 
a sarcinilor ce }e 
Mă refer îndeosebi 
hai Dudescu, Mihai 
știau, Florian Șerban, 
de brigadă cu 
ță care trebuie să mobili
zeze oamenii 
fructifica condițiile 
riale îmbunătățite, 
începind cu această 
în sector. Aș da ca 

contribuția 
Gheorghe 

Șinca. A- 
își depă- 
sarcini la 

muncii, 
si membrii 

Vla- 
, deși 
abataj 

din

mobi- 
sufici- 

înde- 
fiecare 
revin, 

la Mi- 
Ne- 
șefi 

experien-

pentru a 
mate- 
create 

lună 
exern-

piu de urmat 
brigăzilor lui 
Sava și loan 
ceste colective 
șese propriile 
productivitatea 
Se remarcă 
brigăzii conduse de 
dimir 
lucrează 
cu mari 
punctul de vedere a) con
dițiilor de z.ăcămînt, 
precupețesc eforturile pen
tru a-și onora sarcinile. 
Cei ce lucrăm acum în 
sector trebuie să sporim 
producția zilnică de la 500- 
600 de tone la peste 700 
de tone, ceea ce nu reușim 
deocamdată dccît spora
dic. Exigența și autoexi
gență trebuie să fie in 
continuare, pentru maiș
trii, pentru noi toți, pîrghiiț 
de bază cu care să acțio
năm in vederea creșterii 
productivității muncii".

Opiniile exprimate con- 
. verg toate spre concluzia 
că sectorul I a) I.M. Vul
can 
dc 
să-1 
rea 
cii 
planului producției 
la cărbune.

Șorodoc, care, 
intr-un : 
probleme

nu

dispune la această oră 
resursele în 
conducă la 
productivității 

și, pe această

Luna manifestărilor
(Urmare din pas. 1)

■ Comitetul orășenesc 
de cultură și educație so
cialistă LUPENÎ și-a pre
văzut pentru astăzi, la ora 
17, la cinematograful „•Cul
tural" din localitate 
neinterviu pe tema 
soarele democrației 
aliste", prilejuit de 
zentarea filmelor „M-am 
născut în România", „în
ceputuri" și „Din nou a- 
casă".

■ Pentru ora 18, Con-

un ci- 
„Sub

Sorbind din cupa inteninării

fcmeic 
care îl 
faptul că 
de beții 

Nu odată 
în doi, 
unor

ca 
a lui 
cohc ubi- 
mai în 

legase 
îi era 
inter- 

SUita 
după

cantități 
cu

verturi si scanda- 
Tot

apucat cuțitul...
O viață de om a 

curmată, evident

măsură 
rcaliza- 

mun- 
cale, a 

fizice

siliul orășenesc de educa
ție politică și cultură soci
alistă PETRILA și-a pro
pus organizarea unui me
dalion literar „l.D. Sirbu 
— dramaturg și eseist pe
trii ean".

■ La URICAN1 este pro^ 
gramată, pentru ora ÎS, 
o masă rotundă pe tema 
„Probleme actuale ale e- 
duaației materialist ști
ințifică a maselor. Posibi
lități de contracarare a 
fenomenului mistico-reli- 
gios“.

unui cămin trainic ; 
temeinic slujitor 
Bachus, trăia in 
naj cu o 
vîrstă, de 
mai mult 
parteneră 
minabile.
petrecerilor 
consumul 
industriale dc „tării", 
ase în 
luri. Tot astfel se întîm- 
plasc și vineri, puțin îna
inte de ora prînzului. Vio
lentul dialog a derobat in 
lovituri, cu mintea întu
necată, Ștefan Aradi a

fost 
crimi

nalul va fi silit să-și ispă
șească pedeapsa, 
constituind o 
ță agravantă 
sale.
deseori, eu sănătatea 
brezită, alcoolicii 
sînt un potențial 
social și, din 
stîrnesc doar

alcoolul 
eireumstan- 
a faptelor 

Astfel se inlîmplă 
șu- 

eronici 
pericol 

nefericire, 
sentimente 

de compasiune. A înțelege 
ruina sufletească, dezu
manizarea unui individ 
înseamnă nu numai a-i a- 
corda circumstanțe ate

nuante, dimpotrivă, cel că
zut în viciu trebuie ajutat 
să depășească momentele 
grele ale vieții. Cîți dintre 
colegii de muncă ai iui A- 
radi l-au sfătuit, l-au a- 
iutat să se lepede de vi
ciul beției ? Ciți dintre 
prietenii lui de pahar nu 
l-au îmbiat la ..una mică"? 
Astfel se face că, fără 
vreun rost temeinic, 
bind din cupa 
tă a neomeniei, 
bulversată de 
viciului. Ștefan 
ridicat cuțitul, 
crima izvorîtă din 
ceartă ii va urmări 
treaga viață...

sor- 
învenina- 

<u mintea 
monștrii 

A radi a 
De acum 

această 
în-

Sever NOIAN

Jiului". Pe acest șantier al 
muncii patriotice mai pot 
fi întilnițl tineri dc la 
1UMP, l.M. Dîlja, 1CPMC, 
EGC.„ și alte unități. (I.M.) 

tăzi, 
ona 
Noiembrie din 
in cadrul programului de 
cinematecă, filmul fran
cez „Un bărbat și o fe
meie", Este un nou prilej 
pentru iubitorii 
din Petroșani de 
întîlni cu actorii 
(G.B.)

• EXPOZIȚIE

CINEMATECA. As- 
ora 10, sc poate vizi- 
la cinematognraful 7 

Petroșani,

TE. Astăzi, ora 11, la bi
blioteca dc pc lîngă Casa 
de cultură din Petroșani 
se vernisează o expoziție 
de carte pentru copii. Ac
țiunea face parte din ma
nifestările prilejuite dc 
apropiata sărbătoare de la 
1 iunie. Mîine, la ora 10, 
in sala de lectură va 
vea loc o dimineață 
basme. (M.B.)

• GARSONIERE. După 
alte cîteva obiective 
nallzate de curînd în ve
derea asigurării unor bu
ne condiții de locuit pen
tru forța de muncă tînă-DE CAR-

a- 
de

ră din Vale, la Petroșani 
se află în execuție un nou 
bloc de garsoniere pentru 
nefami’.iști. Obiectivul, e- 
executat de 
șantierului nr.
lui TC1I, este amplasat în 
zona pieții agroalhnenta- 

din Petroșani și cuprin-
40 de garsoniere.

Obiectivul, 
constructorii 

1 al grupu-

re 
de

fi-

Rubrică realizată de
CÎ.MPIANU
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Fotbal, divizia C se Fotbal, divizia C

Gazdele au 
deziluzionat

M1NERUL-STIINȚA VUL
CAN — DACIA ORAS- 
TIE 0—2 (0—0). Desigur, 
suporterii echipei Minc- 
rul-.Știința Vulcan sînt a- 
fectați de scor, deziluzio
nați dar știu că nu se 
locate face mai mult cind 
se joacă cu „indiscipli- 
nați”. Nu se poate face 
mai mult, dacă te consi
deri „fotbalist" doar în 
timpul meciului... Jucă
torii trebuie să Se dăruias
că și să muncească la pre
gătiri. Or, în cazul parti
dei de duminică, din pri
ma repriză Cătuți, Zlate, 
Voicu și Constantin au 
dat dovadă de oboseală, 
pășind imprecis, ratînd 
copilărește, acuzînd cînd 
coechipierii, cînd arbitru) 
de centru L. Voros (din 
Reșița), care a oficiat co
rect această întîlnire.

Ne așteaptă un meci 
greu duminica viitoare (cu 
Unirea Alba Iulia) și do
rim cu toții ca echipa din 
Vale să înregistreze reviri
mentul mult așteptat. Atît 
jucătorii, cît și antrenorii 
au datoria să-și pună ca 
prim obiectiv practicarea 
unui fotbal de calitate, 
desfășurat în climatul u- 
nei depline sportivități, 
în sîr.șit, revenind la par
tida cu Dacia Orăștie, gaz
dele au dominat aproape

Oaspeții au avut parte de multe emoții
SI

minerilor 
Aninoasa. 
1981—1982 

diviziei
în tur și 

în ac-

MINERUL PAROȘENI 
— MINERUL ANINOA
SA 2—0 (0—0). în prima 
partidă a cuplajului fot
balistic de pe stadionul 
din Vulcan s-au întîlnit, 
în cadrul etapei a 30-a, 
reprezentativele 
din Paroșeni și 
Dacă în ediția 
a campionatului 
C au cîștigat și 
în retur aninosenii, 
tuala ediție fiecare echipă 
și-a dobindit victoria în 
jocul dc pc teren propriu.

Minerul Paroșeni a în
ceput furtunos jocul tri- 
mițînd chiar în prima se
cundă un șui periculos la 
poarta Iui Bogneanu. Ur
mătoarele 15 minute au 
însemnat încă zece acțiuni 
în careul advers. La ace
ea din min. 17 cind a gre
șit fundașul Alecu. numai 
stilpul din dreapta al por
ții s-a opus golului. Pină 
la pauză oaspeții mai trec 
piin destule emoții, jocul 
lor predominant defensiv 
le-a permis elevi.or an-

întreaga primă repriză, au 
jucat mai mult în jumă
tatea de teren a oaspeților, 
unde Zlate și Constantin 
au ratat, de mai multe ori, 
deschiderea scorului, în 
special în min. 26, cînd 
după executarea unui cor
ner, mingea a trecut prin 
fața porții, dar Zlate, 
prins pe picior greșit, a 
ratat incredibil.

în repriza secundă, oas
peții au revenit pe teren 
mai vioi, au pătruns cu u- 
șurință în careul echipei 
gazdă și, după numai 4 
minute (min. 49), Popa 
■Sorin l-a deschis lung pe 
Nenu, care a înscris prin- 
tr-un șut puternic : 0—1.
Am crezut că gazdele se 
vor dezlănțui, dar nu a 

înfrîngere
de Benea să pună 

e pe mijlocul te-

• • •
trenați 
stăpînir; 
renului și să ajungă prin 
Lascu, Sălăgean, Popescu 
și Bolos deseori în zona 
de finalizare, dar tabela 
de marcaj rămine neschim
bată.

în partea a doua a în- 
tilnirii, jocul aparține tot 
gazdelor. Aceștia practi
că un joc de ansamblu 
superior partenerilor de 
întrecere și reușesc să în
scrie, în min. 68, prin Gă- 
tan (înlocuitorul lui Las
cu) și să-și consolideze 
avantajul la 2—0 în min. 
75, autor Balas 
bun jucător de 
Formația din 
are și ea cîteva 
ratează prin 
min. 68 și Faur 
scăpați pe contraatac,

întrecerea a fost foarte 
bine condusă de brigada 
din Timișoara la centru Ion 
Fcrenczi ajutat la linie de 
Constantin Furdca și Fr. 
Topdricek. In ultimele e- 

(cel mai 
pe teren).

Aninoasa 
ocazii, dar 
Hădărean 
min. 74,

fost așa. Dimpotrivă, în 
min. 62, oaspeții s-au avîn- 
tat pe contraatac, balonul 
a ajuns la Ureche, care a 
trecut cu ușurință de 
linia de apărare. pășind 
scurt spre Neagu. Un stop 
elegant, urmat de un șut 
violent spre poarta lui Ol- 
teanu : 0—2. Să mai adău
găm că, spre final, Oltea- 
nu și-a salvat echipa de la 
un scor mare, prin două 
intervenții salutare...

Minerul-Știința Vulcan: 
Olteanu — Văduva, Hai
duc, Cătuți, Frățilă, Pos- 
telnicu, Cojocărașu, Chi- 
rițoiu, Zlate (Drăgaș), Voi
cu, Constantin (Filiche).

I BĂLOI

sus- 
pregătire 
scoate în 
față de

a 
omogeni- 

tehnico-tactică 
și de o 

adecvată ce 
atitudinea
antrenorului și jucă- 

harnice și 
fotbalis- 

parte, 
antrenat de 

Teodor 
Octavian 

oscilant 
alta, din 

de

tape Minerul Paroșeni 
realizat o bună 
zare 
ținută 
fizică 
relief 
joc a 
torilor acestei 
modeste grupări 
tice. De cealaltă 
unsprezecele 
Gheorghe Anisie, 
Mihalache și 
Daneiu evoluează 
de la o etapă la 
lipsa unei concepții 
joc unitare, uneori și din 
indicațiile care (așa după 
cum sesizau unii dintre 
suporterii din Aninoasa) 
sînt... în totală opoziție. 
Să se adeverească oare zi
cala aceea cu copilul cu... 
trei moașe ?

Teodor TR1I A

Una din ratările gaz
delor, din meciul Mi
nerul-Știința Vulcan 
— Dacia Orăștie.

Foto : B. IOAN

Campionatul județean- de fotbal

Soare și ploaie de... 
goluri la Petrila

PREPARATORUL PE
TRILA — C.F.R. PE
TROȘANI 11—0 (1—0) !
Frumos sfîrșit de campio
nat pentru elevii antre
norului Ion Șerean 1 Oas
peții au jucat la egal nu
mai prima repriză, cînd 
jocul bun prestat de Za- 
haria la mijlocul terenu
lui a frînt avintul petri- 
lenilor. Totuși, aceștia au 
deschis scorul în min. 20, 
prin Siminiciuc, după o 
pasă primită la „firul ier
bii" pe linia de 6 m de 
la Dulcu. Cea de a doua 
repriză a arătat forma bu
nă a localnicilor, care au 
ținut ca ziua însorită și 
frumoasă să se transforme 
într-o adevărată sărbătoa
re a fotbalului. Scorul 
a evoluat după cum ur- 
urmează : min. 52 : pasc
rapide Coroianu — Rcs- 
tesz 11 — Coroianu 2—0; 
min. 58 : cursă Dulcu, salt 
al mingii peste ultimul a- 
părător, și portarul cefe

FOTBAL, DIVIZIA A

F.C. Constanța — U. Craiova 0—1 (0—0),
Sîmbătâ, 21 mai, U. Craiova a disputat una din 

cele trei restanțe pe care le avea. Jucătorii olteni au 
învins pe malul mării pe F.C. Constanța cu 1—0. în 
urma acestui rezultat, clasamentul arată astfel :

C LAȘA M E N T U L

T. Dinamo 29 15 112 2 55—23 42
2. U. Craiova 27 17 4 6 50—16 38
3. Sportul stud 29 15 8 6 39—22 38
4. F.C. Argeș ■ 29 16 5 8 45—28 37
5. Steaua 29 11 9 9 40—35 31
6. Corvin ui 29 11 8 10 38—30 30
7. S.C. Bacău 29 11 6 12 34—37 28
8. JIUL 29 10 8 11 28—38 28
9. F.C. Olt 29 11 5 13 38—29 27

10. A.S.A. Tg. Mureș 29 10 7 12 31—33 27
11. Chimia 29 10 / 12 28—33 27
12. C.S. Tîrgcviste 29 9 9 11 31—37 27
13. F.C. Bihor 28 9 8 11 45—50 26
14. Politehnica lași 28 8 9 11 28—32 25
15. Petrolul Ploiești 29 11 3 15’ 29—51 25
16. F.C.M. Brașov 29 9 6 14 30—44 24
17. „Poli" Timișoara 29 8 4 17 30—55 20
18. F.C. Constanța 29 6 6 17 28—54 18

ETAPA VIITOARE (25 mai) : Politehnica Iași — 
Petrolul Ploiești, F.C. Olt — Jiul Petroșani, Steaua — 
F.C.M. Brașov, C.S. TirgOviște — „Poli" Timișoara, 
Univ. Craiova — F.C. Argeș, Dinamo — Chimia Hm. 
Vîlcea, A.S.A. Tg. Mureș — F.C, Constanța, F.C. 
Bihor — S.C. Bacău, Con inul Hunedoara — Spor
tul studențesc.

rist iar este bătut 3—0; 
min. 63 ; Lițoiu primește 
o pasă în careu de la Sur- 
doiu, țintește cu precizie 
poarta 4—0; min. 65, cel 
mai frumos gol al meciu
lui ; Coroianu primește o 
pasă în diagonală și de la 
30 m șutează sec, în col
țul lung 5—0 ; min. 77 : 
Siminiciuc pătrunde nc- 
stînjenit de apărarea dez
organizată și îndeplinește 
o simplă formalitate 6—0; 
min. 80 : mingea circulă, 
rapid, pe ruta Dulcu — 
Andone — Lorincz și ulti
mul înscrie 7—0 ; min. 82: 
Purice driblează prelung, 
pînă în plasă 8—0 ; min. 
85 ; pătrunderea în forță 
a lui Kertesz I, oprită prin 
fault de Zoica. Arbitrul 1. 
Costin (bun) acordă 11 m 
și tot Kertesz 1, transfor
mă 9—0. Au mai înscris, 
ca ia antrenament, Purice 
și Lițoiu, într-un meci a- 
flat în totalitate la discre
ția gazdelor.

Ioan Dan BÂLAN

TELEX

SOITA 23 (Agerprcs). — 
în ultima zi a concursului 
internațional de atletism 
de la Sofia. pentru pre
miul ziarului „Narodna 
Mladej", sportivul român 
Petre Drăgoescu a câști
gat cursa de 800 m cu 
timpul de 1'47’’07/100, du
pă ce cu o zi în urmă ter
minase învingător și în 
proba de 1500 m. Pc locu
rile următoare s-au situai 
concurenții bulgari Eki- 
mov — 1’48”92/100 și 
lliev — 1’49’27/100. Una 
dintre cele mai disputate 
probe a fost cea femini
nă de săritură in lungime, 
în care atleta româncă 
Gina Ghioroaie a obținut 
victoria cu 6,66 m, fiind 
urmată de Helga Radke 
(R.D. Germană) — 6,66 m 
și Heidron Geisler (R.D. 
Germană) — 6,47 m. La să
ritura în înălțime bărbați. 
Eugen Popescu (România) 
a ocupat locul doi rea’i- 
rînd același rezultat 2.18 
m, cu cîștigătorul probei, 
iugoslavul Mediei.

La întrecerile desfășura
te pc stadionul ,,Vasil 
Lcvski” au participat spor- 

I tivi și sportive din 12 țări.

REZl LTATE TEIINI- nerul Lupeni 0—0 ; Me- 
< F. : Mincru'.-.Știința Vul- talul Aiud — Șurianul 
can — Dacia Orăștie Sebeș 1—0 ; C.F.R. Si- 
11—- i Minerul Paroșeni meria — Textila Cisnă- 
— Minerul Aninoasa die 5—3 ; Minerui Ghe- 
2—0; Mecanica Alba — lari — Inter Sibiu 1—2; 
Explorări Deva 0—0 ; Victoria Călan — Uni- 
Soda Ocna Mureș — Mi- rea Alba 2—0.

CLASAMENTUL DIV IZIEI C 9

1. Minerui Lupeni 25 14 6 5 48—16 34
2. Unirea Alba 25 14 4 7 43-—29 32
3. Explorări Deva 25 11 9 5 39--28 31
4. Dacia Orăștie 25 13 4 8 53--25 30
5 Inter Sibiu 25 11 6 8 37--28 28
6. Șuriauui Sebeș 25 12 3 10 48--36 27
7. Victoria Călan 25 12 3 10 30--37 27
8 Metalul Aiud 25 11 4 10 33-—22 26
9. Minerul Paroșeni 25 9 7 9 37--36 25

10. Mecanica Alba 25 10 4 11 36-—3/ 24
11 Min.-Știința Vulcan 25 10 3 12 22--34 23
12. Soda Ocna Mure> 25 9 4 12 31--45 22
13. Minerul Ghelari 25 9 3 13 30-—39 21
14. Minerul Aninoasa 25 8 4 13 27--44 20
15. C.F.R. Si mc ia 25 5 6 14 21-—56 16
16. Textila Cisnădie 25 6 9 17 36--59 14

De fapt .iu spunem o 
noutate cînd afirmăm că 
în Va’.ea Jiului sînt rnulți 
iubitori ai muntelui, care 
indiferent de anontimp îi 
străbat crestele și văile 
admirîndu-i frumusețile 
de neasemuit. Și in acest 
anotimp al înnoirilor cci 
inai mulți o pornesc căti
nel pe jos cu rucsacul la 
spinare, făcînd plajă pe 
cîte un tăpșan cu brîndu- 
șc, bujori de munte sau 
pe cîte un petec de zăpa
dă. Patru meseri
ași și prieteni de la 
autobaza C. M. V. J., 
mari iubitori ai muntelui 
dar și ai cicloturismului 
iși fixează cu regularitate 
excursii montane ciclotu
ristice. Așa au făcut și în 
acest sfîrșit de săptămînă 
A'șa că, încă înainte ca 
soarele să dea binețe, a- 
nunțînd o minunată zi de 
mai, cei patru au încăle

cat pe biciclete pornind pe 
încîntătorul defileu al 
Jiului. Traseul pînă la 
monumentul generalului 
erou Dragalina a fost par
curs cu ușurință. Un scurt

sil la cașeria Reeiu, dc la 
poalele Parîngului Mare. 
Ciobanii ce păstoresc 
oile pe aceste melea
guri, i-au privit a mare ui
mire pe cei patru tineri,

Iubitori ai muntelui 
si cicloturismului

popas lingă monument, o 
gustare din... rucsacuri și 
din nou la drum. De aici, 
a început dc fapt exame
nul de condiție fizică, am 
zice și de curaj al cie’.o- 
turiștilor, începînd să ur
ce pc drumul Plaiului Mai 
împingînd de biciclete, 
mai purtîndu-le in spinare, 
după patru ore și jumăta
te de urcuș obositor au 
ajuns la drumul alpin. O- 
bosiți dar veseli au popo-

ospătindu-i cu caș, urdă 
și lapte. Ocolind vîrful 
Gropii au coborît la punc
tul forestier de pe Valea 
Polatiștei. Coborîrea dc 
vreo 18 km pe acest drum 
forestier a fost o adevăra
tă relaxare. în acea zi de 
mai însorită patru iubitori 
ai muntelui și cicloturis
mului au străbătut o zonă 
unde domnea fagul, apoi 
au trecut in împărăția co
niferelor, iar dc aici la

flora alpină unde ciobanii 
iși pase oițele, ca în bala
da Mioriței. Soarele a scă
pătat către asfințit cind 
s-au reîntors la căminele 
lor. Erau atit de bronzați 
de parcă au venit dintr-un 
concediu petrecut pe lite
ral.

Obositor c drept, dar o 
o b os e a 1 ă r e co n fo r t a n t a
care te face să începi o 
nouă săptămînă de muncă 
plin de energie și optimism.

Aceste rinduri se vor o 
invitație și pentru alți 
iubitori ai muntelui și ci
cloturismului din Valea 
Jiului să participe la ase
menea excursii alcgind, bi
neînțeles, itinerarii pe mă
sura vîrstci, condiției fi
zice și locurile ce doresc 
să le străbată. Minunata 
noastră Vale oferă la tot 
pasul priveliști neasemuit 
de frumoase.

D. CRIȘAN
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încheierea vizitei de stat 
a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
și a tovarășei 

ELENA CEAUȘESCU, 
in Republica Turcia 

Plecarea tie la Antalya

zaCTUzILiT^TE'/l ■N LU/*1E

(Urmare din pag. I)

meniul colaborării pe pla
nul politicii internaționa
le.

De la reședința din Ala- 
nya, hotelul „Alantour", to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu 
președintele Kenan Evren 
și fiica sa, doamna Senay 
Gurvit, s-au îmbarcat la 
bordul unui elicopter 
special, îndreptîndu-se 
spre aeroportul de la An
talya.

După un zbor de circa o 
oră, elicopterul prezidenți
al a aterizat pe aeroportul

încheierea convorbirilor oficiale
Duminică după-amiază, 

s-au încheiat convorbirile 
oficiale dintre președinte
le Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele 
Republicii Turcia, Kenan 
Evren.

în cadrul acestei ultime 
runde de convorbiri, pre
ședintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Kenan Evren au exprimat 
deplina satisfacție pen
tru dialogul purtat și re
zultatele vizitei, apreci
ind că această nouă în- 
tîlnire se înscrie ca o 
contribuție de seamă la 
lărgirea și întărirea rela
țiilor pe multiple planuri 
dintre cele două țări, la

Semnarea declarației comune
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și Kenan Evren, pre
ședintele Republicii Tur
cia, au semnat duminică, 
in cadrul unei ceremonii 
care a avut loc la hotelul 
„Alantour“ din Alanya, De
clarația comună româno- 
turcă.

Declarația comună ro- 
mâno-turcă, important 
document politico-diplo
matic, prevede hotărîrea 
celor două țări și popoare 
de a dezvolta în continua
re raporturile de priete

din Antalya, unde s-a des
fășurat ceremonia plecă
rii înalților oaspeți ro
mâni.

în semn de salut s-au 
tras 21 de 6alve de arti
lerie.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Kenan Evren trec în re
vistă garda de onoare.

Președintele Republicii 
Turcia, Kenan Evren, își 
ia apoi rămas bun de la 
oficialitățile care l-au în
soțit pe șeful statului ro
mân.

Copii îmbrăcați în cos
tume populare specifice 
locului oferă tovarășului 

consolidarea tradiționalelor 
legături de prietenie, de 
bună vecinătate și colabo
rare dintre popoarele ro
mân și turc, în folosul și 
spre binele lor, al cauzei 
păcii, securității și înțele
gerii în Balcani, în Euro
pa și în întreaga lume. S-a 
apreciat că documentele 
încheiate cu acest prilej 
pun bazele unei etape 
noi, superioare, în dez
voltarea colaborării și 
conlucrării româno-turce, 
atît pe plan bilateral, cît 
și pe arena internaționa
lă. A fost exprimată hotă- 
rîrea celor două țări de 
a face totul pentru trans
punerea întocmai în via- 

nie și colaborare în folo
sul și spre binele ambelor 
popoare, al progresului și 
prosperității României și 
Turciei, în interesul cau
zei păcii, securității, înțe
legerii și cooperării în 
Balcani, în Europa și în 
întreaga lume.

★
Au fost semnate, în a- 

ceeași zi, Programul pri
vind dezvoltarea pe ter
men lung a comerțului și 
cooperării economice din
tre Republica Socialistă 
România și Republica Tur- 

Nicolae Ceaușescu, tova
rășei Elena Ceaușescu 
frumoase buchete de flori.

La seara avionului, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați cu 
deosebită prietenie de 
președintele Kenan Evren.

Cei doi președinți și-au 
strîns îndelung mîinile, 
s-au îmbrățișat. Tovarășa 
Elena Ceaușescu și-a luat 
un călduros rămas bun de 
la doamna Senay Gurvit.

La ora 11,15, ora locală, 
aeronava prezidențială 
decolează de pe aeroportul 
de la Antalj’a, îndreptîn
du-se spre patrie.

ță a înțelegerilor conveni
te.

•ir
Duminică, după înche

ierea convorbirilor ofici
ale, președintele Republi
cii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena 
Ceaușescu au luat parte la 
un dineu oferit în onoa
rea lor de președintele 
Republicii Turcia, Kenan 
Evren.

în timpul dineului, care 
s-a desfășurat într-o am
bianță cordială, priete
nească, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Kcnan Evren au rostit 
scurte toasturi.

româno-turce
cia, de către Ion M. Ni
colae, viceprim-ministru al 
guvernului român, și Bu- 
lent Ulusu, primul minis
tru al guvernului turc, pre
cum și Programul pentru 
aplicarea Acordului de 
reglementare a schimbu
rilor științifice și artisti
ce între Republica Socia
listă România și Republi
ca Turcia pe anii 1983— 
1985, de către Ștefan An
drei, ministrul român al 
afacerilor externe, și liter 
Turkmen, ministrul turc 
al afacerilor externe.

Prezente românești3 •*
BERLIN 23 (Agerpres). 

— La Universitatea din 
Halle (R.D. Germană) a 
avut loc o seară cultura
lă consacrată aniversării 
a 100 ani de la nașterea 
savantului român Vasile 
Pârvan.

Lectorul român prof. 
Vasile Lungu a prezen
tat momente din viața și 
activitatea științifică a 
lui Vasile Pârvan.

A fost prezentat fil
mul documentar „Sigi
liul Romeni“ și au fost re
citate în limbile română 
și germană versuri din 
creația literară româ-» 
nească.

deschisă o expoziție do
cumentară de fotografii

Cu acest prilej a fost nașe siriene

1 j
Acțiune 

pentru pace 
î TOKIO 23 (Agerpres). 
i — Delegații la con-
i greșul Asociației na

ționale a victimelor 
bombardamentelor a- 
tomice din Japonia au 
lansat un apel popu
lației țării de a intensi
fica acțiunile în favoa
rea lichidării armelor 
nucleare, în apărarea 
păcii, împotriva peri
colului unei catastrofe 

i termonucleare.
I

MISIUNEA DE OB
SERVATORI A „GRUPU
LUI DE LA CONTA- 
DORA", din care fac par
te Columbia, Mexic, Pa
nama și Venezuela, a so
sit la San Jose pentru a se 
informa asupra situației 
de la frontiera dintre Ni
caragua și Costa Rica. Cei 
opt observatori, cîte doi 
din fiecare țară, urmează 
să confere astăzi cu pre
ședintele Republicii Cos
ta Rica, Luis Alberto 
Monge, după care vor a- 
vea o întîlnire de lucru 
cu Consiliul Securității 
din această țară.

UN GRUP DE 250 E- 
LEVI de liceu israelieni, 
constituiți în mișcarea 
„Contra ocupației", au a- 
dresat un memorandum 
premierului Menahem Be
gin, în care cer insistent 
să nu fie înrolați în forțe
le care se află in Liban,în- 
trucît războiul din Liban 
nu este nicidecum „un 
război de apărare" — in
formează agenția France 
Presse. 

ilustrînd activitatea ști
ințifică a istoricului ro
mân.

★
DAMASC 23 (Agerpres) 

— Sub egida Ministeru
lui Culturii și Orientă
rii Naționale din Siria, și 
a ambasadei țării noas
tre, la Damasc s-a des
chis „Săptămîna filmului 
românesc".

La spectacolul de gală 
a fost prezentat filmul 
„întîlnirea" în regia lui 
Sergiu Nicolaescu.

„Zile ale filmului ro
mânesc" vor fi organi
zate și în principalele o- 

—• Alep,
Horns, Tartous șl Latta- 
quia.

Raid al aviației sud-africane 
asupra teritoriului mozambican

MAPUTO 23 (Ager
pres). — Avioane ale for
țelor aeriene sud-africane 
au efectuat luni un raid 
asupra suburbiilor orașu
lui Maputo, capitala Re
publicii Populare Mo- 
zambic, relatează agen
țiile internaționale de pre
să. La Pretoria, oficiali
tăți ale regimului de a- 
partheid au afirmat că 
actul de agresiune a vi
zat baze ale Congresului 
Național African, organi
zație a populației de cu
loare din R.S.A. interzi

UN NUMĂR DE 10 PER- 
SOANE ȘI-AU PIERDUT 
VIAȚA și alte 15 000 au 
rămas fără adăpost în sta
tul brazilian Santa Ca-, 
țarina, ca urmare a ploi
lor diluviene ce s-au abă
tut asupra întregii regiuni 
din sudul Braziliei de mai 
multe săptămîni.

APROXIMATIV 165 000 
de nave sub pavilioane 
diferite au traversat Ca
nalul Suez, din 1975 de la 
reluarea navigației inter
naționale pe această cale 
maritimă. Exploatarea 
Canalului Suez este una 
din sursele majore de in-, 
casări valutare ale statu
lui egiptean.

ÎN 1982, ÎN ITALIA 
au fost descoperite și con- 
fiscate peste 5 000 kg de 
diferite stupefiante — au 
arătat în intervențiile lor, 
participanții la Conferin

Ședința Comisiei 
C.A.E.R. pentru 

colaborare în domeniul 
industriei ușoare

SOFIA 23 (Agerpres). — 
La Sofia s-au desfășurat 
lucrările ședinței a 40-a a 
Comisiei permanente
C.A.E.R. pentru colabo
rare în domeniul indus
triei ușoare.

Delegația română la lu
crările Comisiei a fost 
condusă de Lina Cioba
nii, ministrul industriei 
ușoare.

Comisia a examinat sta
diul de realizare a preve
derilor Programului spe
cial de colaborare pe ter
men lung în domeniul 
mărfurilor industriale de 
larg consum, și au fost 
adoptate principalele di
recții de activitate a Co
misiei pe anul 1983.

să de autoritățile rasiste 
minoritare.

★
LUSAKA 23 (Agerpres). 

— Congresul Național A- 
frican a dat publicității Ia 
Lusaka, o declarație in 
oare denunță actul de a- 
gresiune săvîrșit luni da 
regimul rasist din R.S.A. 
împotriva Mozambicului.

Congresul Național A- 
frican — se arată în do
cument — nu deține baze 
militare nici la Matole 
nici în alte regiuni ale 
Mozambicului.

ța națională consacrată 
problemei narcoticelor, 
desfășurată la Roma. For
țele specializate în com
baterea traficului și con
sumului de droguri au a- 
restat și întemnițat peste 
10 000 de traficanți de 
stupefiante.

FORȚE ALE ARMATEI 
POPULARE Sandiniste 
din Nicaragua au respins, 
luni, un atac al contrare
voluționarilor, lansat în 
regiunea Rio San Juan, la 
frontiera cu Costa Rica, — 
transmite agenția Prensa 
Latina. Schimburile de 
focuri au durat circa șase 
ore.

ÎN BERLINUL OCCI
DENTAL sînt înregistrați 
aproximativ 1 000 de me
dici șomeri, rezultat . al 
politicii de reducere dras
tică a alocațiilor pentru 
asigurări sociale. Se apre
ciază că în absența unor 
măsuri corespuzătoare, nu
mărul șomerilor în rîndu- 
rile personalului medical 
din Berlinul Occidental 
va continua să crească.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie s Plecarea Vla- 
șinilor ; Unirea : Vacanță 
cu cîinele.

L.ONEA : Slujbă tem- 
□< rară.

ANINOASA : Trei ti
neri.

VULCAN — Luceafărul: 
Zboară cocorii.

L'JPENl — Cultural : 
Domnul Miliard.

UKICAN1 : Secretul jur
nalului intim

TV.

11,00 Almanahul famili
ei.

11.30 Roman-foileton : 
„Marile speranțe". 
Episodul 6.

12,00 Panoramic econo
mic.

12.30 Desene animate: 
„Povestiri din pă
durea verde".

13,00 închiderea progra
mului.

16,00 Telex.
16,05 România pitoreas

că.
16.30 Viața școlii.
17,00 Universul femeilor.
17,45 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20,2r' Actualitatea econo

mică.

20,35 Mugurel de cîntec 
românesc.
Ciprian Porumbes- 
cu, compozitor pa
triot.

21,05 La zi în 600 de 
secunde.

21,15 Teatru TV
„Sfintul"
de Eugen Barbu 
Premieră TV 

22,25 Telejurnal.

VREMEA

Meteorologul de ser
viciu comunică : Ieri,
temperatura maximă a 
aerului la Petroșani a 
fost de plus 23 de gra
de. Iar minima de plus 
11 grade.

Pentru următoarele 24 
de ore: Vremea va fi | 

'instabilă, cu cer mai ș 
mult acoperit. Vor că- i 
dea precipitații locale i 
sub formă de aversă, în- i 
soțite de descărcări e- i 
lectrice. Vintul va sufla i 
slab pînă la moderat, i 
Temperatura în ușoară 
scădere. Izolat vor fi ț 
condiții de grindină, i 
Temperatura maximă va î 
fi cuprinsă între plus 22 î 
și plus 25 de grade, iar i 
minima între plus 13 și ț 
plus 16 grade.

Uzina de preparare
Lupeni

încadrează de urgența

— muncitori calificați pentru meseria de 
manevranți vagoane,

Mica publicitate
VÎND radio casetofon 

japonez SIIARF, nou. In
formații str. Tudcr Vladi- 
mircscu 15, Petroșani. (560)

FAMILIA Borbely A- 
lexandru mulțumește dr. 
Morariu Bogdan Victor și 
dr. Suciu Elena pentru 
deosebita competență pro
fesională de care au dat 

dovadă in tratarea fiicei 
melc Mirabela, precum și 
asistentei Drică și persona
lului mediu auxiliar. (561)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gaidu- 
cov Vasile, eliberată de 
Institutul de mine Petro
șani. O declar nulă. (562)
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