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LA ÎNTREPRINDEREA MINIERA BARBATENI
15 000 tone peste plan

Sectorul II al I.M. Petrila

Zi de producție record
la Bărbăteni

2 872 tone de
înaltă cotă ;

Minerii de 
ieri, 24 mai, 
ind cea mai 
din acest an. La cele peste 1 000 tone 
de cărbune extrase suplimentar în a- 
ceastă zi au contribuit minerii de la 
toate sectoarele de producție. întregul 
colectiv acționează hotărît pentru ca în 
zilele care au mai rămas pînă la sfîr- 
șitul lunii să recupereze integral minu
sul cumulat în prima parte a lunii. Me-

i au extras 
; cărbune, fi- 
a realizărilor

rite deosebite revin brigăzilor conduse 
de Nicolae Roșu, Pompei Tomolea, Mi
hai Kovacs, Nicolae Tomolea, Ion Chi
tic și Gheorghe Istrate de la sectorul I, 
care, printr-o mobilizare exemplară, prin 
folosirea la capacitate a întregului po
tențial tehnic și uman de care dispun 
și a timpului de lucru au reușit zi de 
zi să depășească productivitatea mun
cii planificată în abataje, în medie, cu 
700 kg pe post, realizînd o producție su
plimentară de 1 600 tone pe sector.

însemnări de reporter

Momente de maximă 
mobilizare, hotărîtoare 
pe șantierul extinderii 
teatrului din Petroșani 
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Cu fiecare zi care tre
ce, pe șantierul extin
derii și modernizării tea
trului din Petroșani se 
consemnează noi eveni
mente, noi împliniri ale 
muncii. Constructorii 
trăiesc momente de ma
ximă mobilizare pentru 
executarea la timp a u- 
nui impresionant volum 

interioare, 
contenește 
Insalatori,

mai

LA I.M. LIVEZENI

Am fost asigurați că întreruperea declinului 

producției preocupă întregul colectiv

Mineri din brigada lui 
Mihai Kovacs, și doi 
maiștri — I.M. Bărbă- 
teni.

Minerii sectorului II de 
la I.M. Petrila cu cele 
1 900 tone de cărbune ex
trase suplimentar în a- 
ceastă lună continuă să se 
afle în fruntea întrecerii 
pentru a da țării cit mai 
mult cărbune. Cu acestea 
ei cumulează de la înce
putul anului un plus de 
15 500 tone de cărbune. 
Rezultate deosebite au ob
ținut minerii din brigăzi
le conduse de Alexandru 
Lazov, cu o producție su
plimentară de 4 500 tone 
de cărbune și de Aurel 
Grigore, cu un plus de 
3100 tone de cărbune.

)

de finisări 
Lucrul nu 
nici noaptea, 
tîmplari, electricieni, zu
gravi, muncitori specia
liști de la întreprinde
rea „Decorativa" Bucu
rești depun eforturi stă
ruitoare pentru a-și res
pecta angajamentele. 
Ieri, încă de la primele 
ore ale dimineții l-am 
întîlnit pe ing. Avram 
Tomuș, șeful șantieru
lui 1 Deva al T.C.H.. ca
re răspunde de finaliza
rea acestei lucrări, 
im momente de 
tensiune la finisaje pen
tru a rezolva acum, 
ce noi constructorii

Acum, sâ-și spună 
cuvîntul faptele !

CALITATEA CĂRBUNELUI
o/dutâ foita de conAtuida miitCTcci^ca

Nereaiizările colectivu
lui minei Livezeni ia pro
ducția fizică de cărbune 
pornesc nu. numai de la 
dificultățile întîmpinate 
în procesul de extracție, 
ci și din neglijarea cali
tății producției. Cifra ma
re a nerealizărilor este în
cărcată (de circa 2—3 luni) 
cu penalizările suportate 
pentru calitatea necores
punzătoare a cărbunelui 
brut, ce pornește din aba
taje cu un conținut exa
gerat de steril. Dacă anul 
a debutat promițător, mi
na Livezeni beneficiind de 
o bonificație de 1771 (!) to
ne în ianuarie și 116 tone 
în februarie, cea de-a 
treia lună a însemnat în
ceputul.. declinului. Cum 
altfel poate fi explicată 
„căderea" calității de la 
o bonificație de 1887 tone 
în ianuarie-februarie, la 
o penalizare de 11 152 to
ne în următoarele două 
luni ? Dar și mai rău este 
că panta „căderii" iși mă
rește în continuare (alar

mant) unghiul... Dovadă 
că la mijlocul lunii mâ’i 
depășirea cenușii cu 
15,1 (!!!) puncte se regă
sea în cele 2992 tone 
pierdute pentru calitatea 
necorespunzătoare !

Pornind de la aceste ci
fre, de la aceste nereali- 
zări și deficiențe în dome
niul calității cărbunelui, 
la mina Livezeni am pur
tat discuții cu ing. Emilia 
Pintea, șef birou progra
mare.

Cu obiectivitate și com
petență interlocutoarea 
noastră a subliniat că re
gresul intervenit în cali
tatea cărbunelui constitu
ie problema prioritară ca
re stă în atenția atît a co
misiei de calitate, cît și a 
conducerii minei, lucru 
confirmat ulterior și de se
cretarul comitetului de 
partid. Terminarea exploa
tării în panoul V (unde

Alexandru TATAR

(Continuare in pag. a 2-a)

Inițiativele

Consfătuire cu caracter 
de schimb de experiență

Astăzi are loc in Valea Jiului consfă
tuirea cu caracter de schimb de expe
riență pe tema „Forme și metode ale 
muncii politice folosite de organele de 
partid, sindicat, ale U.T.C. și de consi
liile oamenilor muncii din unitățile mi
niere, pentru cunoașterea, aplicarea și 
generalizarea inițiativelor muncitorești, 
in sprijinul realizării sarcinilor de plan 
și a angajamentelor asumate în întrece
rea socialistă".

îc cadrul consfătuirii, participanții 
vor efectua deplasări pentru documen
tare la întreprinderile miniere Lupeni 
și Petrila. Dezbaterile vor avea loc la 
clubul sindicatelor din Petrila.

finalizat partea cea 
grea a lucrării, o multi- i 
tudine de probleme ge- ! 
nerate de prezența unor 1 
formații de constructori- ț 
montori de la diverse în- • 
treprinderi", ne-a rela
tat ing. Avram Tomuș. 
Intr-adevăr, în interiorul 
teatrului este un furni
car de oameni. Construc
torii din Petroșani sînt 
reprezentați de ing. Cons- f 
tantin Popescu, șeful J 
șantierului 4 Instalații, și ) 
maistrul Nicolae Cristea, ( 
care ni i-au recomandat ț 
„pentru hărnicia de care ) 
dau dovadă", pe cons
tructorii Teodor Trincă, 
Constantin Tonciu, Io
sif Benk, Constantin 
Țurcanu, Nicolae Sîrbu, 
Csaba Horvath. Aceștia 
silit constructorii instala
tori care au executat un 
mare volum de investi
ții de lot"felul în inte-

îl 
I
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am (Continuare în pag. a 2-a) ț

„Tră-
mare

Viorel STRAl'Ț

In pagina a 3-a

1ND1V1D-C0LECTIVITATE
Luna manifestărilor 

politico-ideologice, 
cultural-educative 

și sportive
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ÎNTÎLNIREA TINERETULUI 
CU ISTORIA-COSTEȘTI ’33 

că este foarte bogat 
manifestări. Astfel, 
de-dimineață se vor 
ganiza drumeții spre 
tățile dacice Costești 
Blidaru, la ora 10 avînd 
loc deschiderea manifes
tărilor prilejuite de 
„întîlnirea tineretului cu 
istoria — Costești ’83“. 
Spicuim 
din program i 
Iul de evocare 
al nostru, viața noastră 
ești", recitalul de muzi-

„Luna educației politice și culturii socialiste pen- 
tineret" — o amplă paletă a acțiunilor de anver-tru

gură desfășurate de organizațiile de tineret din ju
dețul nostru, se încheie duminică în străvechea va
tră dacică a lui Decebal, cu manifestările prilejuite 
de tradiționala „întilnire a tineretului cu istoria". Și 
la această ediție vor fi prezenți mulți tineri din Vale, 
iată motivul care ne-a determinat să solicităm amă
nunte tovarășului MIHAI ANGIIEL, secretar 
miletului municipal U.T.C.

al Co-

în 
dis- 
or- 
ce-

Și

— Din municipiul 
tru vor participa la 
bările de la Costești 
te 2 000 de tineri 
muncitori, elevi, inte
lectuali. Deplasarea se 
va face cu autobuzele, ca
re vor pleca.

I
II V£Lc

nos- 
ser- 
pes-

Uricani
(4,30), 
(4,45)

duminică

dimineața, din 
(ora 4), Lupeni
Vulcan și Petrila, 
coloana auto luînd apoi 
6tartul spre Costești din 
fața Comitetului muni
cipal U.T.C. (5,10). Pro
gramul zilei de dumini-

Costești
în continuare 

spectaco- 
„Pămînt

(Continuare in pag. a 2-a)

muncitorești în acțiune

înalta răspundere muncitorească — trăsătură 
fundamentală a minerului tehnician

Mina Lupeni, sectorul IV. 
Iată o adresă cunoscută prin
tre minerii Văii Jiului, dato
rită volumului producției zil
nice. datorită nivelului teh
nic a> activității din abataje. 
Sectorul jre 4 capacități pro
ductive echipate cu utilaje de 
complexitate tehnică ridica
tă . complexe mecanizate pen
tru susținei.a frontului, com
bine neutru tăierea mecani
că a stratului de cărbune, 
transportoare moderne, de

mare capacitate. Zilnic, l.u 
cîmpul minier al sectorului 
sînt extrase peste 2 000 tone 
de cărbune și, cu acest nivel 
al realizărilor, sectorul depă
șește chiar capacitatea unor 
întreprinderi miniere. De 
aici, de la „IV", aflăm me
reu vești despre randamente 
record, chiar de peste 20 to
ne pe post. Organizarea a- 
tentă a producției și a mun
cii, coordonarea judicioasă 
a lucrărilor — care nu sînt

puține, și nici de mică impor
tanță — au făcut lin acest 
sector o adresă ăutulă de 
mulți tineri mineri dornici 
de afirmare profesională.

Dar, cu toate performanțe
le tehnice realizate, cu toți 
parametri superiori ai utila
jelor, sectorul a devenit cu
noscut mai ales prin oamenii 
săi. Complexitatea tehnică a

Ion MUSTAȚA

(Continuare in pag. a 2-a)

Acțiuni bogate 
în conținut 
și eficiență

■ în întreprinderile 
miniere, de preparare și 
în cele de transpor
turi este prevăzut, pen
tru ora 15, un dialog 
juridic pe tema „Rolul 
cadrelor de conducere 
în întronarea unui cli
mat de ordine și dis
ciplină".

B La ora 15, la Ca
sa de cultură din Pe
troșani, Comitetul mu
nicipal U.T.C. își pro
pune organizarea unui 
concurs „Cine știe, cu
noaște" pe tema „Ju
dețul Hunedoara — va
tră de țară, lumină 
fierbinte de patrie". 
Participă echipaje ale 
liceelor din Petroșani.

B Muzeul mineritu
lui, organizează, la ora 
17, expunerea „Româ
nia în contextul vieții 
politice internaționa
le". Acțiunea este pri
lejuită de vernisajul 
expoziției organizate 
de colectivul bibliotecii 
municipale.

Mircea BUJORESCU
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copilărie petre- 
zona pitorească a 

Mediașului (Șeica Mare) 
și cu un tată dascăl — 
ceva din tulburătoarele 
sensuri ale naturii strîn- 
sc sub vălurile sufletu
lui ea simbol și altceva 
din exigența, vigoarea și 
experiența de viață a ce
lui din urmă, pare a-i fi 
Influențat Paulinci Co
dreanu 
tească 
tualâ. 
ceului 
urmează cursurile Școlii 
populare de artă din a- 
celași oraș, unde, prin
tre alții, il are ca profe
sor de istoria teatrului 
și regie pe Radu Stanca. 
Pentru un timp lucrează 
ca funcționară. Din 1900 
își începe activitatea ar
tistică în teatrul nostru, 
realizînd 3—4 șl chiar 5 
roluri în fiecare stagi
une. Debutează cu Ra- 
deta din „Casa din stra
da Coșbuc 10" de FI. Va- 
siliu si continuă cu Far
macista din „Domnul 
Puntila și sluga sa 
Matti" de B. Brecht, Li
sette din „Jocul dragos-

structura 
și formația 
Absolventă 

teoretic din

convenției

li

„Tea- 
nota : 

deosebi-

a- 
ei

Steagul roșa
nrrrtrwTgiwnini'nr-----^^nmn

CO11S- 
zile 

precupe- 
pentru

PAULINA COOkEAW, 
actritâ intre naturalele 

-> J

și rigoarea
tei și al întimplării" de

Harita Igna- 
din 

de 
„O 
de

Miraon- 
„Hangița" de 
, „Dra Tage" 

vesele din 
Shakcas- 

Do

Mariveaux, 
tievna Ogiulalova 
„Fata fără zestre" 
Ostrovski, Zi ța din 
noapte furtunoasă" 
l.L. Caragiale, 
dolina din , 
C. Goldoni, 
din „Nevestele 
Windsor" de 
peare, Fioreia din 
na Juna" de Radu Stan
ca, Koșița din 
rul" de Gh.
Marica din 
singuri" de Iva 
can, sau Șefa 
din premiatul 
comentatul spectacol „în 
căutarea sensului pier
dut" de I. Băieșu.

Trebuie spus că pendu
larea intre detașare și 
implicare. între starea de 
identificare cu 
jul sau cea de 
re, generînd 
ambiguitate, 
vădită atît în 
luției unui personaj, cît 
și în trecerea de la unul 
la altul. Sînt roluri, ca 
cele de farsă, care o soli
cită și altele cart 
cuză. alegîndu-și

„Procuro-
Djagarov, 
„Alegeți-1 

n Bukov-

persona- 
comenta- 

o fecundă 
s-a făcut 
cazul evo-

gură direcție de rezolva
re. De pildă, despre pri
ma situație, Traian Va- 
siu în „Drumul socialis
mului" din 7 decembrie 
1980, referindu-se la ro
lul șefa de cabinet scria 
că actrița „își constru
iește frivolitatea eu 
nume detașare, ironia
este bonomă, cu trimiteri 
la mesajul piesei". Va
rietatea de mijloace de 
expresie în realizarea 
unor personaje, care au 
necesitat foraje adinei 
in straturile psihologice, 
a fost surprinsă de cei 
mai rnulți cronicari.

Despre cealaltă situație, 
cînd ea trebuie, fie să in
tre în identitate cu per
sonajul, fie să-l „submi
neze'1 prin detașare, cri
ticii de teatru au consem- 
nat-o ca atare. Al. Co
vaci surprinde în inter
pretarea Luciei Hrisani- 
de în „Tribuna" din 14 
octombrie 1971 „caracte- 
rul spumos, colorat" ; Al 
Popovîci în „Teatrul" nr. 
4/1968, referitor la 
ța, scria că Paulina 
dreanu a n 
mult umor

personal, cu prospețime"; 
despre Magda, T. Spăta- 
ru in „Steagul roșu" din 
17 septembrie 1976 nota: 
„Intr-un rol mai 
plex, care deține 
spectacolului, 
lina Codreanu 
dezinvoltură 
tea". Virgil 
la rindul său, 
trul" nr. 6/1974 
„Două momente 
te de adîncă sensibilita
te, de autentică forță tra
gică a izbutit Paulina 
Codreanu, interpreta 
duvei celui pierit in 
cident".

Acestea par a fi, 
simplificare, liniile mai 
accentuate ale profilu
lui actriței Paulina Co
dreanu : o continuă pen
dulare între două moda
lități i 
puse, 
dind < 
alteori 
descinderile din 
mile proprii 
recții. Nu scufundă per
sonajul in zonele miste
rului, ci îl trece 
luminile convenției 
neori prea crude 
tru naturalețe, dar 
întotdeauna singură 
tru transmiterea 
jului și captarea 
tatorului. Ea stă 
intre naturalitatca 
goarea jocului convențio
nal al măștilor.

Dumitru VEI.EA

com- 
cheia 

este Pau- 
iucînd cu 
duplici ta- 

Munteanu, 
în

de interpretare c- 
uneori suprapuse 

o fericită imagine, 
i distincte și fără 

adînci- 
fiecărei di-

pen- 
jnesa- 
spcc- 

prinsă 
și ri-

Invitație pe litoral
Comitetele sindicatelor din Valea Jiului au 

materializat preocuparea pentru odihna oamenilor 
muncii prin procurarea unui mare număr de bilete 
în diferite stațiuni. La ora actuală, îndeosebi sin
dicatele miniere, dispun de peste 700 de bilete de 
odihnă în tcate stațiunile de pe litoral pentru luna 
mai și prima perioadă a lunii iunie. In vederea pe
trecerii concediului de odihnă in această perioadă 
pe litoral oamenii muncii se pot a'dresa comitetelor 
sindicale din întreprinderi și instituții și Consiliului 
municipal a] sindicatelor pînă în ziua de 3 iunie. 
Această posibilitate ce se oferă pentru reîmprospă
tarea capacității de muncă trebuie folosită.

înalta răspundere 
muncitorească

(Urmare din pag. 1)

Mcmente de maxima 
mobilizare

(Urmare din pag. 1)

riorul teatrului. Pe vas
tul perimetru al scenei, 
unde decoratorii și e- 
lectricienii așteptau so
sirea materialelor de ta
pițerii și a celor două 
transformatoare pentru 
orga de lumini, se mon
tau ultimele schele me
talice. In sala, mocheta 
a fost aplicată. Scaunele 
sînt montate, cu excep
ția tapițeriei spelezelor. 
In cel mult o zi la sală 
lucrul va fi încheiat. La 
garderobă se 
corpurile de
In holurile de la parter 
și etaj i-am întîlnit pe 
moniorii de marmură 
din echipa condusă de 
loan Roca, șlefuind par
doseala. Zugravii din 
echipa lui Iosif IMencz 
se ocupau de finalizări
le de vopsitorii de pe 
casa scărilor.

Tn foaierul de la etaj, 
timplarii și-au amenajat 
un banc de lucru. Tîm- 
plarul Francisc Almaș 
își exprimă îngrijorarea 
că „lemnul primit pen
tru a monta mina curen
tă de la scări nu va fi 
deajurts și că i s-au tri
mis bucăți mici, rare 
îngreunează ritmul ele 
lucru, necesită manope
ră in plus". Totuși, lu
crul înaintează în mod 
vizibil, de la o oră la al
ta.

Intr-un 
de investiții 
teri, la fața locului, 
teatru, s-au stabilit 
.suri corespunzătoare , 
tru urgentarea unor 
crări. Cu fiecare oră 
fiecare zi, momentul

montează 
iluminat. ~

comandament 
organizat 

la 
mă- 
pen- 

lu- 
; și

inaugural se apropie 
tiginos. Harnicii < 
tructori, in aceste 
fierbinți, nu-și 
țese eforturile 
a moderniza la timp a- 
cest impresionant 
tiv, pentru care 
stima și 
noastră. In 
vom putea să 
spectacole la teatrul nos
tru din Petroșani, să-i 
răsplătim pe artiști și ac
tori cu aplauze intr-o 
sală renovată și moder
nizată, intr-un stil origi
nal.

obiec- 
merită 

recunoștința 
curintl cleci. 

revedem

Aspect 
pregătire a 
activitate.

de muncă de la I.C. Vulcan. Sectorul de 
materialului pentru șablonare, in plină 

Foto : Șt. NEMEt SI.K

(Urmare din pagina 1'

calitatea cărbunelui brut 
era foarte bună) precum 
și fluxul general de trans
port care implică dever
sarea concomitentă pe 
benzi a sterilului și căr
bunelui din subteran — 
sînt principalele cauze ca
re fac ca în acest moment 
mina Livezni să întîmpine 
piedici serioase în calea 
realizării unei calități su
perioare.

Acțiuni, eforturi 
îmbunătățirea 
pe linia 
nelui se 
Livezeni. 
plasează

uă. Și totuși. rezultatele 
sînt cele pe care le-am 
prezentat la început.

Dificultățile, cauzele o- 
biective, cu care se con
fruntă minerii de la Live
zeni privind calitatea căr
bunelui sînt legate in ma
re parte de tectonica stra-

rul IV unde exploatarea 
stratelor subțiri implică a- 
celeași probleme cu a- 
bundența sterilului.

O evidență a sterilului 
ieșit din abataje (care 
datorită fluxului
de transport ajunge 
coste cit... cărbunele

general 
să 
în

s*

pehtru 
rezultatelor 

calității cărbu- 
intreprind la l.M. 

La claubaj se 
permanent cîte 

4—5 posturi pe schimb 
(eliminîndu-se o cantitate 
mare de steril), comisia de 
calitate arc o activitate in
tensă, la sectoare există 
stabilite -responsabilități 
precise, există o evidență 
clară, la zi, a situației a- 
legerii sterilului la fieca
re abataj, a modului cum 
se penalizează fiecare 
sector, fiecare brffadă pen
tru sterilul trimis... la zi

telor Astfel, la 
frontal din panoul 
stratul 5, blocul VI, 
este plasată brigada
Petre Scrădeanu, 
stratului este de 2.60 
din care însă 0,80 m 
prezintă intercaiațîa 
steril. Adesea grosimea 
intercalației depășește 1, 
chiar 1,5 in. Situație iden
tică și la abatajul frontal 
nr. 6607, panoul II, stra
tul 5, bloc VI (brigada lui 
lone] Ciontu) sau la secto-

abatajul
1 Sud, 

unde 
lui 

înălțimea 
m, 
re
de

care este amestecat !) a- 
rată că m prime <■ 4 luni 
acesta depășește 11 500 
tone la l.M. Livezeni.

Concluzia nu se poate 
fundamenta fără o privire 
retrospectivă asupra 
/uitatelor pe care 
Livezeni le-a obținut 
nul 1982. Depășirea 
șei in medie doar 
puncte (echivalînd
penalizare de numai 
tone) dovedește că la 
na Livezeni există

re- 
mi na 
în a- 
cen li

eu 0,8 
cu o 

7200
mi-

(Urmare din pag. 1)

că populară susținut de 
cunoscuți soliști vocali și 
instrumentiști, gala lau- 
reaților Concursului in- 
terjudețean al creatorilor 
de poezie revoluționară 
„Sub flamuri de partid 
piruitoarc“ și ai Festivalu
lui concurs de muzică 
pcpulrră „Voci tinere" etc.

— Și-au anunțat parti
ciparea o serie de ansam
bluri și formații artiști-

Sî EȘTI*
ce din județul nostru.
— între orele 12 și 16 

vor putea fi urmărite „Ser
bările „Sînteii tineretului", 
în continuare își vor da 
concursul la realizarea u- 
nor momente de înălțătoa
re emoții artistice forma
țiile caselor de cultură și 
ale tineretului din Brad, 
Gura Barza, Hațeg, Că- 
lan, Deva și Petroșani.

— N-au fost uitați de
sigur nici amatorii de 
sport...
— Sînt organizate, du-

'3 3"
pă ora prînzului, alte ex
cursii pe cetățile dacice 
din Costești, Blidaru și 
Grădiște. De la ora 13, 
se vor desfășura finalele 
„Cupei Costești ’83" la vo
lei și handbal (băieți și 
fete); buna dispoziție a 
particîpanților la această 
ediție a serbărilor va fi 
declanșată, desigur, și de 
variatele jocuri sportiv- 
distractive organizate în 
mirificul amfiteatru na
tural al Costestilor. (Ion 
VULPE)

extracție: impunea c dis
ciplină tehnologică și de 
producție exemplară. A- 
ceastă cerință a declanșat 
multe frămîntări, 
căutări care au 
toate, in cele din 
spre o singură concluzie: 
pentru exploatarea corec
tă a utilajelor, pentru în
treținerea lor în cele mai 
bune condiții de funcțio
nare, pentru 
fără abateri a 
ilor de lucru, 
sară creșterea 
rii în fiecare 
fiecare schimb

a fost făcut urmă- 
pas, prin lansarea 
mai potrivite iniți- 

pentru condițiile 
brigada înaltei răs-

multe 
condus 

urma,

respectarea 
tehnologi - 

este nece- 
răspunde- 

brigadă, pe 
de lucru.

Apoi 
torul 
celei 
ative 
date : 
punderi muncitorești.

Autorul inițiativei, 
neru) Constantin 
a fost de curînd 
cu înaltul titlu de 
al Muncii 
Dovadă că și 
care a promovat-o a 
vut rezultate. Cu o 
pundere de adevărat 
ner, fiecare membru 
brigăzii contribuie zi 
zi la soluționarea

mi- 
Popa, 
distins 

Erou
Socialiste, 

inițiativa pe 
a- 

răs- 
mi- 

al 
de 

unor 
probleme destul de difici
le. Complexul mecanizat 
trebuie să înainteze cu 
exactitate, să funcționeze 
ireproșabil. Noile condiții 
tehnice, create in abataje, 
au înlocuit efortul fizic

precedente pozitive in pri
vința muncii de 
tățire continuă a 
cărbunelui. Deci, 
te 1 Se poate cu 
mult cu cit 
ne-a relatat 
rea — sînt asigurate pre
misele necesare pentru in
trarea în funcțiune a unor 
abataje care, prin natura 
stratelor și tehnologia de 
lucru, vor asigura un pro
cent de cenușă mult re
dus în cărbunele extras

Așadar, colectivul de oa
meni ai muncii de la l.M. 
Livezeni, dispune de 
surse și posibilități 
tru ca in cel mai 
timp să redreseze calita
tea producției. Sînt 
necesare o susținută mun
că politică din partea or
ganizațiilor de partid, ac
țiuni concrete desfășurate 
de grupele sindicale pen
tru ca fiecare miner — 
toți oamenii muncii de la 
l.M. Livezeni să înțelea
gă că economia națională 
are nevoie de cărbune de 
cea mai bună calitate 1totu.și

I „ALINĂ-TE DOR ALI- 
1 NA" se intitulează specta- 
Icolul de muzică populară 
|ee il va susține Eilarmo- 
Inica de stat din Arad mîi- 
nc la ora 20,00, în sala 
mare a Casei de cultură 
a sindicatelor din Petro
șani. La acest spectacol 
își dau concursul cunos- 
cuții rapsozi ai cîntecelor 
populare Petre Săbătea-

îmbunâ- 
calității 

se poa- 
atit mai 

— după cum 
interlocutoa-

re- 
pen- 
scurt

nu, Mariana Lungu, Laura 
Lavric si Zorica Gavrilă. 
(Gh. B.)

FAVORIZATĂ de aceste 
zile însorite, echipa de as- 
faltatori condusă de Ion 
’ usanete, continuă cu bu
ne rezultate acțiunea de 
plombare a arterei rutiere 
principală ce străbate Pe- 
trila și Lonca. Terminind 
porțiunea din Petrila, a- 
cum această echipă se a- 
flă îa faza de finalizare a 
celeilalte părți ce străbate 
Lonca. (V. Beldie, coresp.)

c’i gîndirea tehnică. Răs
punderea a crescut.

O situație „la zi" a rea
lizărilor ne-a fost prezen
tată recent, de unul din 
adjuncții șefului de sector, 
maistrul electromecanic 
principal Constantin Lupu- 
lescu. Brigada condusă de 
Constantin Popa a extras 
de la începutul anului pes
te plan 14 000 tone de 
cărbune. Formația lui Teo
dor Boncalo, un alt Erou 
al Muncii Socialiste, a a- 
cumulat un plus de 8 000 
tone. Celelalte două 
brigăzi conduse de Paul 
Grasu și Aure] Manda ra
portează fiecare cite 120°'' 
tone peste plan. „T<( 
formațiile noastre au îm
brățișat inițiativa lui Cons
tantin Popa, ne-a decla
rat interlocutorul, inclusiv 
cele de la pregătiri, con
duse ide Grigore Florea, 
Mihai Nistor, loan Gilcă, 
Miclos Zanga, Mihai Co
vaci, Ion Lescan, Grigo- 
re Pop. Fără o activitate 
exemplară la „pregătirile 
in cărbune", abatajele nu 
ar avea frontul de lucru 
asigurat la nivelul avan
sărilor rapide pe care le 
permite mecanizarea. Pu
tem spune chiar că toți 
maiștrii sectorului, mai cu 
seamă cei electromecanici 
— Petru Gherman, Ion 
On, Gheorghe Dobroiu, 
Virgil Vîlcu, Nicolae Jur- 
ca, Saulea Hobjilă — sus
țin inițiativa, prin preo
cuparea lor stăruitoare 
pentru întreținerea utila
jelor. Avem complexe ș 
re au ajuns la a doua 4 
chiar la a treia întrebuin
țare, fapt ce denotă o înal
tă răspundere muncito
rească în activitatea 
tromecanică. Să nu 
de brigada lui Ion 
mon, specialistul 
lui în demontarea 
jelor complexe 
tea au ajuns la limita fe
liei. în toate formațiile a 
crescut răspunederea 
nerilor, 
tehnicenilor. 
ne că prin 
inițiativei noi 
„sector al înaltei 
deri muncitorești".

Constantin Popa, 
dor Boncalo, Paul 
Aurel Manda... l 
cunoscuți, muncitori 
înaltă clasă, au dat valoa- 

îm- 
care 

de 
răs- 

muncitorească, 
a

a

elec- 
uităm 
Solo- 

sectoru- 
utila-

cînd aces-

mi-
a 

spu-
a maiștrilor. 

Putem 
generalizarea 

avem un
răspti n-

, Teo- 
G ras u. 

Oameni 
de

re unei inițiative. Au 
bogățit sectorul din 
fac parte cu cea mai 
preț „dotare" : înalta 
punderc
trăsătură fundamentală 
miner ului-tehnici an.

C1NEMATOGRA FUL „7 
Noiembrie" din Petroșani 
oferă posibi.itatea publi
cului spectator să se re- 
întîlnească astăzi în cadrul 
programului de cinemate
că cu actorii îndrăgiți dini 
filmul „Dueliștii". Specta-I 
colele vor începe la orele! 
16 și 18 (Gh. B.)
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Oameni ai abnegației
muncitorești

Prima călătorie cu „cu
pa roșie" pînă la stația 
unghiulară îți lăsa impre
sia că ești curajos, deși 
abia puțin mai tîrziu ai 
să înțelegi ce înseamnă 
adevăratul curaj.

Sus, la stația unghiula
ră, funiculari.știi cu obra
jii îmbujorați de vînt 
n.e-au povestit puțin des
pre lucrarea de mare am
ploare pe care abia au 
demarat-o; schimbarea 
cablului purtător la ra-

prin faptele lor deose
bite, bărbați adevărați. 
La înălțime cu adevărat 
au fost cei patru mun
citori : Gheorghe Coco
tă, Viorel Zare, Ițic Lei- 
bovici și Alexandru Că
lin, un veteran al funi- 
cularului, care au în
drăznit să Urce pas cu 
pas pe pilonul 12 A, cel 
mai înalt dintre piloni,

mu-ra întii de haldare.
Apoi, fără alte precizări,
și-au văzut în cont in ua-
re de munca lor . Am ur-
mărit cu multă atenție
agitația și graba din ju-
rul meu.

Așa convins
cum, după ce au prins

pentru a monta aici ca
blul.

Oamenii au înțeles ca
pentru buw>d mers al
preparației e nevoie de
extinderea instalației de
evacuare a sterilului, mai

cablul purtător de una 
din cupe, s-a început o- 
perațiunca de tragere a 
cablului către stația fi
nală, atît cu cupa, cit și 
cu buldozerul care mer
gea paralel cu ramura 
de haldare. Mi se părea 
că totul stă în loc dar, 
centimetru cu centime
tru, cablul înainta spre 
stația finală, pînă la ca
re mai erau de parcurs... 
1200 metri. Deci opera
țiunea, datorită pricepe
rii și dăruirii oamenilor, 
a reușit. A fost o mun
că titanică depusă de oa
meni, unii dintre ei cu 
tîmplele argintate de ani, 
dar care în realitate, sînt

ales în etapa actuală 
cînd se cere valorificarea 
superioară a masei mini
ere și cînd, datorită 
imposibilității exploatării 
selective in subteran, ce
nușa cărbunelui recep
ționat de la unitățile mi
niere e din ce în ce mai 
mare.

Prin abnegația, cura
jul și competența ei. 
echipa de la funicularul 
de steril de la Prepara- 
ția Coroești, condusă de 
maistrul Maria Chivu, își 
aduce o contribuție im
portantă la bunul mers 
al producției și rapor
tează că numai după o 
lună de muncă intensă, 
ramura întii de haldare 
poate fi repusă în func
țiune înainte de terme
nul stabilit.

\ . CIOCAN

Preocuparea colecti
vului de oameni ai mun
cii de la întreprinderea 
de tricotaje Petroșani 
este aceea de a-și rea
liza în mod 
sarcinile de plan, 
primele 4 luni care 
trecut din acest an 
rul colectiv de aici 
reușit să se achite cu 
succes de sarcinile pe - 
care le-a avut. Au fost 
înregistrate însemnate 
depășiri la toți indicato
rii de plan. La principa
lul indicator al noului 
mecanism economico-fi- 
nanciar — producția ne
tă — planul a fost de
pășit cu aproape 600 000 
lei, iar cheltuielile la 
1 000 lei producție mar
fă au fost reduse' cu 6 
lei. Productivitatea mun
cii planificată a fost de
pășită, în medie, cu 1500 
lei pe fiecare muncitor. 
Reducerea cheltuielilor 
materiale, depășirea pro
ductivității muncii și re
alizarea sarcinilor de 
plan la principalii indi
catori au condus la ob
ținerea unor beneficii 
suplimentare de 512 000 
lei.

cxemplar 
în 
au 

tină- 
a

Dar, rezultatele cele 
mai semnificative au fost 
obținute 
destinată

..Made 
este o marcă 
tă și apreciată de acum 
in Uniunea Sovietică, 
Republica Democrată

la producția 
exportului.
in Petroșani" 

cunoscu-

PREȘ

rec.a- 
parte- 

cele

fost refuzuri sau 
mâții din partea 
nerilor externi la 
peste 8:1000 de articole
livrate in cele patru luni 
care au trecut din acest 
an. Valoarea tricotajelor 
livrate la export pînă 
la sfirșitul lunii aprilie

r i g i u i
unei cărți de vizită

în 
din 

pen-

Germană și chiar 
S.U.A. Tricotajele 
PNA — pulovere 
tru bărbați, femei, ado
lescenți și copii, 
mașe pentru copii 
bricate la 
bucură de 
ciere din 
părătorilor 
țări. Contea Ilinca, 
ria Mafiei. Ilinca 
chină și Victoria 
bine coordonate 
drumate de 
Bucan, șefa 
mentului C.T.C., 
făcut pe deplin datoria 
din moment ce nu au

Petroșani 
o bună 
partea 

din

costu-
— fa- 

se 
apre-
cum- 

aceste 
Ma-

Cio-
Pop, 

și în-
Mari nela 

comparli- 
și-au

se ridică la peste 4 980 000 
lei, planul fiind realizat 
la acest indicator in 
porție de 102,3 la

în aceste zile. 
Angola Monoranu. 
se ocupă, de export 
gătește încă două loturi 
care vor pleca în aceas
tă lună spre Uniunea 
Sovietică, loturi de pro
duse care asigură reali
zarea și depășirea sar
cinilor de plan la export 

Pentru 
în 
de 

asumate 
partenerii stră-

pro- 
sulă.

ing. 
care 
pre-

și pe luna mai. 
a putea să se achite 
continuare cu succes 
angajamentele 
față de

ini cu care conlucrează, 
conducerea întreprinde
rii cere filaturilor de li
nă pieptănată Buzău, 
Miercurea Ciuc, Bucu
rești și Bistrița să fie 
mai operative în livra
rea firelor necesare pen
tru tricotat, să respecte 
graficele de livrare ast
fel îneît să. nu lipsească 
materia primă.

Dacă firele sosesc 
timp, tricotoarele 
nia Bența, Varvara 
cea, Elisabcta 
Felicia Victoria, 
Balint, Cornelia Miuț, E- 
lcna Sava, 
de la atelierul < 
tat condus de 
Vasile Șfabu și 
ționerele Paula 
Maria Mihăilă. 
Poiană. Virginia 
se și Valeria Iordache, 
conduse de maistru] Ibo- 
lia Staicu, vor face totul 
pentru depășirea sarci
nilor de plan la expert 
și în lunile care au mai 
rămas din acest an.

la 
Bcno- 

Ber- 
Crișan, 
Terezia

Minerva Urs 
de tri.co- 
maistrul 

confec-
Șchiopu,

Ținea 
Năsta-

Gheorghe BOȚEA

i

I

<
f

: Sub coordonarea șe-
j fului atelierului servi

ce de la l.M Paroșeni, 
maistrul Ștefan Tudo- 
ran, lăcătușii Pavel 
Deaconu, Ștefan Iosif 
și Nicu Enaclie zoresc 
definitivarea unei lu
crări urgente de repa
rații. Amprenta cali
tății marchează întrea
ga lucrare.
Foto : Șt. NEMECSEK

De !a o inimă 
la alta

■ VICTOR BADAU, 
; Lupeni : O poveste cu- 
i tremurătoare. Oare de 
i ce nu au fost sesizate 
.= organele menite să pu- 
1 nă capăt unei astfel de 
■ situații ? Poate treceți pe 
1 la redacție, pentru a 
i discuta mai pe larg.

B M. VASILE. Vul- 
i can : Numai Rodica 
ă este vinovată ? De ce 
| nu ați rămas munci- 
i tor la l.M. Paroseni ?

g GRUP DE LOCA- 
i TARI, Lupeni : An- 
i cheta întreprinsă de 
î conducerea S.D.E.E. 
i Petroșani va face „lu- 
î mină" in cazul relatat 
î de dv.

TATĂ DENATURAT
Ca un pugilist urmărit 

de loviturile adversarului, 
Aurelian Ancuța din Că- 
preni (Gorj) a încercat să 
se refugieze în corzile... a- 
nonimatului, numai din 
dorința de a nu-și onora 
obligațiile de părinte. A- 
bandonul de familie i l-a 
dictat propria-i conștiință 
(mai bine zis lipsa ci), de
cizia aparține insă comple
tului de judecată. Durata 
„suspendării11 pentru lipsă 
de fair play față de pro
pria familie va fi direct 
proporțională cu perioada 
de amnezie a tatălui de
naturat.
CALIFICARE NEDORITA

Muncitori necalificați, 
Al. Hurubean, de la secto
rul U.F.E.T. Iscroni și Ion 
Ionițescu, de la l.M. Ani- 
noasa, au fost surprinși în- 
fruptîndu-se din avutul 
obștesc ; primul și-a însu
șit 12 bucăți scândură de 
brad, celălalt două suluri 
de plasă de sârmă. Care 
va să-zică, în loc să se 
preocupe de calificarea în. 
tr-o meserie, cei doi au în
locuit. brățara de aur, eu 
alta. de... inox, pentru că 
au interpretat, sui generis, 
noțiunea de „calificat".

Contraste
lista de pierderi

în urma unui control de 
rutină al lucrătorilor de 
miliție din Petroșani, Ni- 
colae Căldărar, Constantin 
Adumitrășoaic. Anica Mur
ga, luliu Istvan, Sănde] 
Biro, Iosif Kando, Ion Dan- 
șureanu, Maria Risem, E- 
milia Szeiltianosi, Nicu 
Munteanu și Constantin 
Ciornei au f.st depistați 
încercînd să eludeze cutu
mele și legile țării. Pentru 
modul de viață parazitar, 
au fost condamnați la di
ferite pedepse, care vor 
fi executate la un anume 
loc de muncă sau în peni
tenciar. Așadar, au fost 
șterși de pe lista rușinoa
să a paraziților sociali, 
sperăm că pentru totdeau
na.

CAUCIUCUL. 
Bl MERANGl L 

ȘI „OBIȘNUINȚA"
Se părea că Traian Vol

can și Costică Cocolea din 
Vulcan au reușit aclimati
zarea cu succes a arbore
lui de cauciuc la condițiile 
pedoclimatice din Valea 
Jiului. Enigma cantități
lor industriale de cauciuc 
din gospodăriile lor a fost

dezlegată, cînd lucrătorii 
de miliție au descoperit că 
cei doi sustrăseseră bandă 
de cauciuc din întreprin
derile miniere. S-o intirfWe 
cauciucul o vreme, dar 
sustragerea din avutul obș
tesc devine... bumerang.

PATRU HULIGANI
ȘI TOȚI PATRU...

Un scandal de pomină 
s-a încins, intr-o zi, în 
cartierul Aeroport din Pe
troșani. Jozef Panczi, Cons
tantin Gherman, Nicușor 
Dobrea, Nicolae Grccu 
și-au vînturat o vreme a- 
menințător pumnii și ar
mele albe, în cele din ur
mă au fost domoliți. De 
acum e liniște in cartier, 
cei patru „beligeranți" au 
timp să cugete asupra 
faptelor lor antisociale.

PĂRINȚI CORIGENȚI
Trei frați Căldărar din 

Lupeni (strada 23 August 
nr. 40) au fost surprinși 
apelând la mila publică. 
Au fost reincredințați pă
rinților, cărora li s-a a- 
tras atenția că ncsupra- 
vegherea educației pro
priilor progenituri, în caz 
de recidivă, nu arc parte 
de circumstanțe atenuan
te. Dimpotrivă !

Rubrică realizată de 
l Ion VULPE,

cu sprijinul organelor 
de miliție

/- ieșit, în drum, coșarul...
ntr-o singură zi, se 
perindă prin stația 
A.U.T.L. Hermes din 

Petroșani mii de oameni, 
tineri sau bătrîni, exube
ranți sau mai reținuți, ve
seli sau triști, între ei se 
strecoară anonimi, une
ori, și cei certați cu legea, 
doar nu le sînt înfierate 
pe frunte isprăvile. în- 
tr-una din- zilele trecute, 

autobuz, o 
să strige 

portmonenl

I cc noroc ; își face datoria 
la l.G.C.L. Petroșani, un
de este încadrat coșar. 
S-a transferat de curînd 
la întreprindere, de cînd 
cu terni of i carca Văii Jiu
lui ; înainte muncea la 
exploatarea din Petroșani.

— Un băiat bun, își a-

avea la activ un ..palma
res" impresionant. Crezînd 
că în locurile străine de 
baștină i se va pierde ur
ma și va opera nestinghe
rit. Victor Constantin Cu- 
cu s-â înșelat amarnic, 
în fața unui evident act 
antisocial, opinia publică

tuie o faptă de eroism, 
ci doar datoria de simplu 
cetățean. în acest sens, 
atitudinea sa civică și mo
destia oferă o frumoasă

i

j
î

Idee naufrag

eoborînd 
femeie a 
că
cu

din 
prins 

furat

ANCHETĂ SOCIALĂ

i s-a 
banii.

a numai
Victor 
Cucu dorea 

schimbe... cuibul din 
Jiu, 
hoț 
1r>81 
i se 
nai, 
că, in 16 mai 
tiv că vrea 
o geacă, a 
troșani. S-a 
autobuz .

20 de ani, 
Constantin 

să-si 
Tg

unde era cunoscut ca 
de buzunare ; prin 
pentru același motiv 

pe- 
Așa 

pe mo- 
procu re 

la Pe- 
într-un

buzunare ; 
intru același i 

■ întocmise dosar 
tocmai pe litoral 

in 16 mai a.e., 
că vrea să-și 

ajuns 
urcat

duce aminte 
ta, inspector 
E.G.C.L. Nu 
vea necazuri 
Tot așa cred 
portă și la 

oșarul 
femeia

muncă, 
insă și 
cerca 
me.
tățeni 
calea.
prins 
se

Paulina Bo- 
personal la 
lipsea, nu a- 
cu clienții. 
că se com- 

întreprindere. 
a recunoscut 

care striga, îi 
de

să vadă 
care în- 
in mulți- 

alți ce
i-a ținut 

l-a
viguroa- 
miliție.

era doar colegă

riee trecător 
întilnește pe 
Săpașu ii 

nă eu un zîmbet
este doar unul

■•are îl 
Marin 

în timpi- 
luminos, 

care adu-

Apucase 
un tină)

apoi coșarul 
în brațelc-i 

și l-a adus la
S-a dovedit astfel ă era 
vorba de un peri-ulo< in
fractor. rare nu și-a a- 
bandonat năravul, deși

s-a deslanșat cu prompti
tudine, prin cetățenii din 
stația Hermes, prin acest 
om simplu, dar cinstit, ho
tărî! să apere sistemul de 
valori morale și materia
le ale societății noastre.

-am căutat de câteva 
ori pe coșarul Marin 
Săpașu, nu l-am gă

sit, intrueît există destule 
case de colonie ale căror 
coșuri trebuie scuturate. 
Au auzit și colegii de mun
că despre curajoasa sa a- 
titudine, coșarul nu s-a 
bătut cu bulțarul în piept, 
5 itervenția lui nu consti

lecție de comportare în so
cietate, spre deosebire de 
acei indivizi care adoptă 
in astfel .de cazuri „poli
tica struțului" —- adică nu 
aud, nu văd cînd este 
vorba de avutul obștesc, 
al altui om, in afară, bi
neînțeles, de avutul pro
priu...

despre 
călătoare", cu 
caturi de

Victor Constantin 
și-a dat, în sfirșit,

it
apu- 

pradă,
Cucu
scama

că dacă te încumeți să 
comiți fapte antisociale,
chiar dacă îți iese în ca
le... coșarul, ai parte de 
ghinion. Fiindcă, norocul 
coșarului, statuat de vea
curi în credința popu
lară, izvorăște numai din
muncă și traiul cinstit, nu 
din furtul le buzunare !

Ion I IAȘTRI L
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■Se laudă că se strofoa
că toată ziua pentru in
teresele colectivului, în 
acest sens tragi- linii, bi
fează, știe cile măsele 

Di- 
bă- 

în revistă

■î te 
cariate arc fiecare, 
mineața, ea de.șcă 
trină, trece 
compania (ac
centul cade 
pe silabe di
ferite, 
funcție 
dispoziția 
sufletească), 
veste în 
tuația la zi.

— N-ați 
dres... Eu 
cercat...

Penibilul 
repetă cu o frecvență 
tronomică, 
in scamă 
lui. iși 
prin 
stradă, 
cui de

în

de ~
sa

apoi zugră- 
eulori negre si-

făcut...
unul am

N-ați
în-

se 
as
ieidar dacă

„activitatea11
ba
pe
lo

faee datoria 
cîrc-iumi, ba 
oriunde nu la 
munc-ă.

fiecare dimineață

insă linii și blfea- 
dată pe lună trans- 
însă cu adevărat 

numărind albăstrelele. 
Pentru că, pînă acum nu 
s-a găsit vreunul să-l -ia 

mărunți" 
exigent 
cu alții.

» vF^mc.s
’ vor înț
[ faptul 
î vehemența 

sa cotidiană 
eît praful de 

Adică, de doi 
Atunci 

că pe 
are doar 

bifat, 
ca
de 
lui 

este 
tragă

trage 
ză, o 
piră

la „bani 
cronofagul doar

Cu 
toți

că

prețuiește 
pe tobă, 
bani conștiință, 
se va descoperi 
circumvoluțiuni 
linii 
in 
re
a 
la

st semne de 
rest un vacuum in 
naufragiazâ ideoa 

dovedi că obolul 
viața colectivului

indispensabil. Să 
linii, să bifeze, să strige 
cît de tare se strofoacă 
ș.a m.d.

Sever NOIAN
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Întîlnirea reprezentantului P.C.R. 
cu secretarul general 

al Partidului Elvețian al Muncii

Prezențe românești

BERNA 25 (Agerpres). 
Reprezentantul Partidului 
Comunist Român la lucră
rile celui de-al XII-lea 
Congres al Partidului El
vețian al Muncii, tovarășul 
Petru Enache, membru su
pleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., s-a întîlnit 
cu tovarășul 
Magnin, secretar
al Partidului Elvețian 
Muncii.

Cu acest prilej, din par-

Armand 
general 

al

tea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, au fost trans
mise tovarășului Armand 
Magnin un călduros me
saj de salut, felicitări pen
tru realegerea sa în func
ția de secretar general al 
Partidului Elvețian al 
Muncii și urări de noi suc
cese în activitatea de înal
tă răspundere încredința
tă de partid.

Tovarășul Armand Mag-

a rugat să se transml- 
tovarășului Nicolae

nin 
tă
Ceaușescu salutări frățești, 
sentimentele sale de slee»' 
să stimă șl considerație, 
împreună cu cele mai
calde urări J.e sănătate și 
fericire persona.1, noi
succese în munca de mare 
răspundere ce o desfășoa
ră pentru prosperitatea 
poporului român, pentru 
construirea societății so
cialiste multilateral dez
voltate în România.

>

Ș

WASHINGTON 25 (A- 
gerpres). — La Universi
tatea California din Los 
Angeles, se desfășoară 
manifestări în 
„Lunii culturii 
nești". Au fost 
tate conferințe 
arhitectura veche 
nească, muzica populară 
șl filmul românesc, au 
fost organizate seri mu
zicale și artistice. De a- 
semenea, au avut loc pro
iecții de filme artistice. 
Ambasadorul României 
în S.U.A., Mircea Malița, 
a conferențiat despre re
lațiile 
ne.

cadrul 
româ- 

prezen-
despre- 
româ-

româno-america-

Episodul 6. 12,25 Moment 
folcloric. 12,35 Desene a- 
nimate : „Micuța Nell“. 
16,00 Telex. 16,05 Profe
siunile cincinalului. 16,30 
Studioul tineretului. 18,00 
Telesport : Fotbal : Po
litehnica Iași — Petro
lul Ploiești (rezumat în
registrat). 18,15 Baschet 
masculin : Steaua — Di
namo. 19,30 Muzică 
populară. 19,45 1001 de 
seri. 20,00 Telejurnal. 

^VULCAN — Luceafărul; 20>20 înalta solie de pa- 
Conspirația. ce> prietenie și colabora-

LUPENI — Cultural : re. Vizita președintelui 
Concurs Nicolae Ceaușescu îm-

URICANI : Primăvară Preună cu tovarășa Elena 
-entru o oră Ceaușescu în Turcia.

20,50 Melodii popu
lare. 21,00 Fotograme din 
realitate. 21,30 Film se

ll,00 Universul femei- rial : „Omul din Atlan- 
lor. 11,45 Film serial : tis“. Episodul 3. 22,05
„Bulevardul I’aulista". Telejurnal.

FILME
No-

Vla- 
Provo-

„Automatizarea '83"

1I
■

9

i
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MOSCOVA 25 —
Trimisul Agerpres, I 
Dumitrașcu, transmi
te ;

La Moscova s-a des
chis, miercuri, Expo
ziția internațională „Au
tomatizarea ’83", la ca
re participă peste 30C 
de firme, întreprinderi 
și organizații din 27 de 
țări.

întreprinderea ro
mână „Electron um“ ex
pune diverse sisteme 
echipamente și elemen
te pentru automatiza
rea proceselor indus
triale.

Dezbaterile din Consiliul 
de 
în problema Namibiei

Securitate al O.N.U.
(A- 
de 

ince-

Capricii’e vremii.

NAȚIUNILE 
(Agerpres). — 
liul de Securitate al O.N.U. 
au continuat 
asupra problemei 
lui Namibiei la 
dență.

în intervenția 
nistrul relațiilor 
al Cubei, Isidoro 
ca, a condamnat 
regimul sud-african, 
rînd rezoluțiile 
prelungește ocuparea ile
gală a Namibiei și între
prinde acțiuni agresive îm
potriva statelor africane 
vecine.

UNITE 25 
In Consi-

dezbaterile 
accesu- 

indepen-

sa, mi- 
externe 

Malmier- 
faptul că 

igno-
O.N.U.,

al 
a 

țara 
per-

A-

Ministrul de externe 
Angolei, Paulo Jorge, 
reamintit că, din 1975, 
sa este amenințată 
manent de agresiunile
fricii de Sud și a eviden
țiat necesitatea aplicării 
rezoluțiilor O.N.U. în pro
blema Namibiei.

Reprezentantul Jama- 
hiriei Libiene, Awad Bur- 
win, a cerut să se stabi
lească un calendar privind 
acordarea independenței 
Namibiei.

Lucrările Consiliului de 
Securitate continuă.

STOCKHOLM 25 
gerpres). — Postul 
radio Stockholm a 
put transmiterea unei se
rii de 18 emisiuni în ca
drul cărora se prezintă 
romanul „Ce mult te-am 
iubit" de Zaharia Stan- 
cu.

în prima emisiune, cri
ticii literari G. — 
S. Trolldal au 
viața și opera scriitoru
lui român, elogiindu-i 
activitatea.

Ziarista Kerstin Lund
berg a prezentat un in
terviu din 1971 cu Zaha
ria Stancu. Lectura ro
manului este asigurată 
de actorul Lennart Tol- 
len.

în Suedia au fost tra
duse și publicate o serie' 
de alte romane de Za
haria Stancu.

Borge și 
înfățișat

PETROȘANI — 
iembrie : Plecarea 
șinilor ; Unirea : 
carea dragonului.

PETRILA : Calculato
rul mărturisește.

, LONEA : Roberto Car
los cu 300 km /oră.

TV.

întreprinderea de foraj 
și lucrări geologice speciale 

București
secția Valea de Brazi, localitatea Valea de Brazi 

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚA
prin transfer sau concurs, următorul personal :

— contabil sau contabil principal
gospodar

la

Retribuția conform Legii 57/1974.
Relații suplimentare la sediul secției sau 

telefon 70741.

1
I
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BONN 25 (Agerpres). — 
Ploile care au căzut timp 
de mai multe zile în R.F. 
Germania au provocat 
creșterea nivelului ape
lor Rinului, Muselei, Ne- 
ckarului și Saarului, sol
dată cu inundații și cu în
chiderea mai multor au
tostrăzi, relatează agen - 
ția DPA. Navigația pe 
Rin și pe Neckar a fost 
tempora: oprită. Pe mun
tele Pfeldberg, din Pădu
rea Neagră, mercurul ter
mometrelor a coborît la 
minus un grad și a nins, 
stratul de zăpadă atingînd 
30 centimetri.

ÎN ORAȘUL IUGO
SLAV ZAGREB AU ÎN
CEPUT LUCRĂRILE u- 
nui colocviu internațional 
consacrat problemelor co
operării dintre țările in 
curs de dezvoltare in do
meniul cercetării, folosirii 
și administrării resurselor 
naturale de pe ape subte
rane — relatează agenția 
Taniug. La simpozion, or
ganizat sub egida O.N.U, 
participă reprezentanți din 
35 de state.

AGENȚIA CHINA NO
UA INFORMEAZĂ că la 
Beijing au luat sfîrșit lu
crările primei sesiuni a 
Comisiei mixte chino-

americane cte țuoorare 
economică și comercială. 
Se așteaptă ca rezultatele 
sesiunii să dea un impuls 
relațiilor economice bi
laterale, comerțului și co
operării tehnice, infor
mează agenția China No
uă.

DUPĂ CUM INFOR
MEAZĂ AGENȚIA EFE, 
prof. Enrique Tierno Gal
van a fost reales în func
ția de primar al Madri
dului. în favoarea sa au

votat consilierii socialiști 
și comuniști.

ZECE MORTI, 15 
PĂRUȚI SI PESTE 
MILION DE 
SINISTRATE 
este bilanțul 
al inundațiilor
Braziliei, apreciate 
ind cele mai mari 
cest secol.

PREȘEDINTELE 
DANULUI, Gaafar Nimeiri,
a depus miercuri jurămîn- 
tul în Adunarea Populară 
cu ocazia preluării celui 
de-al treilea mandat pre
zidențial. funcție în
a fost reconfirmat în ur
ma unui referendum, lu
na trecută.

DIS- 
UN 

PERSOANE 
— acesta 
provizoriu 

din sudul 
ca fi- 
din a-

su-

care

CETĂȚENI’
Predînd sticlele și borca

nele goale magazinelor ali
mentare si de iegume-fructe

- LA SCHIMB
- CONTRA MARFĂ
- SAU NUMERAR 

contribuit! la reintroducerea 
in circuitul economic a unor 
însemnate resurse materiale

)RT® SPORT S SPORT « SPORT « 'SPORT ® SPORT • SPORT •SPORT «SPORT ’

FOTBAL, DIVIZIA A

REZULTATELE 
ETAPEI A XXX-A

Campionatul județean de fotb

Meciurile dispu
tate miercuri în etapa 
SO-a 
vlziei A la fotbal s-au 
cheiat cu următoarele 
zultate : Steaua — 
Brașov 1—1 (0—1), 
mo — Chimia Rm. Vîlcea 

(1—0), Politehnica 
Petrolul Ploiești

a 
a campionatului di- 

în- 
re- 

F.C.M. 
Dina-

2—0 
Iași
1—0 (1—0), F.C. Olt
Jiul
Universitatea Craiova — 
F.C. Argeș Pitești 1—0 
(0—0), A.S.Ă. Tg. Mureș — 
F.C. Constanța 2—0 (0—0), 
F.C. Bihor Oradea 
Bacău 2—0 (2—0), 
nul Hunedoara — 
studențesc 1—2 
C.S. Tîrgoviște — 
nica Timișoara 1—1 (0—0).

în clasament continuă 
să conducă echipa Dina
mo, cu 44 puncte, urmată 
de formațiile Universita
tea Craiova — 40 
(2 meciuri mai 
Sportul studențesc 
puncte, F.C. Argeș 
tești — 37 puncte.

Petroșani 3—1 (1—0),

— s.c. 
Corvi- 

Sportul 
(1-0), 

Politeh-

puncte 
puțin), 
— 40

Pi-

(Agerpres)

Victorie
AUTOBUZUL PETRO

ȘANI — PREPARATORUL 
LUPENI 3—1 (1—1). Gaz
dele reeditează partidele 

bune din cele două etape 
anterioare, cînd au învins 
la scor de forfait echipa 
din Hațeg și au pierdut la 
limită la Uricani. Așadar, 
s-a dovedit din nou că a- 
tunci cînd jucătorii luptă 
cu dăruire se pot obține 
rezultate bune.

pe deplin meritată
ta de dominare a echipei 
gazdă care reușește in min. 

scorului 
lovitu- 

Covlea. 
gazdele

11 deschiderea 
printr-o frumoasă 
ră de cap a lui 
Încurajate de gol, 
atacă în continuare, dar 
nu reușesc majorarea sco
rului, ei ratînd în min. 30, 
37 și 38 din situații foarte 
bune. Ba mai i 
peții reușesc pe 
atac să egaleze

mult, oas- 
contra- 

prin Luper-
Meciul a început în no- dean min. 40.

CLASAM E N T U L

1. Miner Ui Uricani 16 15 0 1 50—13 30
2. Parîngul Lonea 16 10 3 3 44—15 23
3. Avîntul Hațeg 16 11 1 4 43—16 23
4. Preparatorul Petrila 16 9 2 5 49—19 20
5. Sănătatea Vulcan 16 7 1 8 29—45 15
6. Măgura Pui 16 6 1 9 34—32 13
7. Autobuzul Petroșani 16 3 4 9 23—39 10
8. C.F.R. Petroșani 16 3 4 9 22—42 10
9. Preparatorul Lupeni 16 3 3 10 30—70 9

10. Hidromin Petroșani 16 3 2 11 19—42 8

Petroșani —
Măgura

ETAPA VIITOARE : Autobuzul 
Preparatorul Petrila, Preparatorul Lupeni 
Pui, Minerul Uricani — Hidromin Petroșani, Avin- 
tul Hațeg — Sănătatea Vulcan, Parîngul Lonea — 
C.F.R. Petroșani.

aparți- 
timpu- 

cre-

Repr! - a doua a 
nut în majoritatea 
lui gazde.or care-și 
ează situații bune de gol, 
dar portarul oaspeților 
reușeșe, in min. 70, să 
scoată în extremis șutul 
foarte periculos al lui Ste
gar, Petrovan ratînd și el 
în min. 73 și 75. Gazdele 
reușesc in min. 80 să 
marcheze al doilea gol 
prin același Covlea, scorul 
final fiind stabilit de ju
niorul Asan.

La juniori 2—5.
Gheorghe ClȘLARIU

S
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Mica publicitate
VIND Dacia 1300, stare 

perfectă, telefon 42879, du
pă ora 16. (572)

VÎND cărți medicină u- 
niversală. Telefon 122, Lu- 
peni, strada 
29. (574)

VÎND Dacia 
da Minerului 
cu piese de schimb. (575)

VÎND Skoda 100 S, per-

Parîngului

1100. Stra-
16, Vulcan,

fectă stare. Telefon 42207, 
după ora 16. (577)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Fu.dui 
Constantin, eliberată de 
l.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (569)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Negoi 
Ileana, eliberată de l.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(570) '

PIERDUT portmoneu. In
formații strada Popii nr. 
8, Lonea. Găsitorului re
compensă. (571)

MESZAROȘ Ioan trans- 
mite cele mai călduroase 
mulțumiri medicilor Ra
du V. Radu și Mircea 
Ghemeș și surorilor de la 
cardiologie pentru efortul- 
depus ca să-mi redea via
ța pentru a doua oară în 
decurs de trei ani. (576)

'jACTIA SI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, st». N Sălcescu - 2. telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 16 63, 4 24 64 (sec(ii).TIPARUL ; Tipografia Petroșani, st», N. Bâlcescu - t


