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Debut rodnic
in luna iunie
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La nevoile concrete de cocs ale economiei

Nedeia vulcăneană", ediția a Xi-a

■ Patru Întreprin
deri miniere rapor
tează depășirea sar
cinilor de plan.

B Pe primul loc in 
întrecere se situează 
colectis ul carierei 
Cîmpu lui Neag.

B Minerii de 
Petrila au livrat

’imentar in primele 
zile, 911 tone de 

cărbune.

Colectivele întreprin
derilor miniere din 
Valea Jiului depun mari 
strădanii pentru a rea
liza și depăși produc
ția de cărbune. Stră
danii deosebite au depus 
în cele patru zile dc 
muncă din luna iunie 
patru întreprinderi mi
niere, respectiv 
Petrila, I.M. 
I.M. Paroșeni 
ra Cîmpu lui 
au rapivtat o 
suplimentară de 
I 0 )0 tone de

■p

cerea socialistă pentru 
mai mult cărbune se si
tuează minerii, meca
nizatorii și tehnicienii 
de la cariera Cîmpu lui 
Neag Colectivul lor a 
aportat o producție 

suplimentară de 2 896 
tone. Pe locul secund se 
află colectivul I.M. 
trila cu 914 tone 
cărbune extras 
plan.

Este demn dc 
cat faptul că în 
țile 
țiile 
fost 
pal 
productivității 
abatajele cu 
mecanizată și 
de tăiere și prin folosi
rea la capacitate a uti
lajelor din dotare. (V.S.)

l.M.
V ulcan, 

și carie- 
Neag care 
producție 

peste 
cărbune. 

;j’-;mul loc in intre-

remar- 
unită- 

subterane produc- 
suplimentare 

realizate în 
pe baza

a” 
prlnci- 

creș terii 
muncii în
susținere 
combine

de la C.C. al 
problemele in- 
agriculturii, to- 
NICOLAE 

secretar ge- 
făcea 

aprecieze : „Se

La recenta 
dc lucru 
P.C.R. pe 
dustriei și 
varăsul
CEAI ’ȘESUL 
neral al partidului, 
următoarea 
impune să acordăm o a- 
tenție mai mare producției 
de cărbune cocsificabil. Ne- 
realizarea planului de căr
bune cocsificabil ne-a creat 
greutăți 
cum 
pune 
luni, 
mai 
dar să se acționeze 
tru recuperarea 
rilor din primele luni".

Am intrat în luna iunie. 
Colectivelor din vestul ba
zinului Valea Jiului le re
vine deosebita sarcină de 
a răspunde prin fapte con
crete pentru materializa
rea acestui comandament 
major al economiei romă-

Așa 
im- 

următoarele 
să se asigure nu nu- 
realizarea planului, 

și pen- 
nerealiză-

nești. Deși au încheiat lu
na mai cu nerealizarea 
sarcinilor de plan, fapt ce 
trebuia să constituie un 
motiv de mobilizare exem
plară a potențialului pro
priu incepind din prima zi a 
lunii iunie, colectivele de 
muncă ale minelor Lu- 
peni, Uricani și Bărbăteni 
n-au „prins" cadența, ele 
adăugind astfel alte minu
suri de extracție. Doar co
lectivul Carierei Cîmpu iui 
Neag dovedește și în conti
nuare o amplă mobilizare 
i forțelor de care dispune 
reușind să compenseze 
prin depășiri constante 
parte din cantitățile 
cărbune cocsificabil ce 
tră zilnic in procesul 
prepara re.

Revenind la cele trei 
treprinderi miniere — 
re sînt, succint, cauze’e 
bază ale nerealizărîlor ? 
Uricani, 
cută,

trei sectoare productive 
ale minei nu pun probleme 
deosebite, în schimb secto
rul II, cu două complexe' 
pentru strate de mare 
înălțime, se confruntă cu 
mari nerealizări. Nu numai 
că nu s-a reușit in totali
tate repunerea în funcțiu
ne a complexului nr. 
situație care durează 
mai bine de o lună 
dar extracția în abatajul 
dotat cu complexul nr. 1 
al brigăzii conduse de Pe
tru Mandriș se desfășoară 
neritmic, înregistrindu- 
se defecțiuni tehnice a că- 
ror remediere durează u- 
neori prea mult. Probleme 
de aceeași natură ridică 
extracția Ia I.M. Lupeni. 
De pildă, cel mai nesatis-

Dumincă, intr-o atmos
feră sărbătorească s-a 
încheiat cea de-a XI-a 
ediție a săptămînii acți
unilor politico-ideologic».', 
cultural-educative și spor- 
tive „Nedeia vulcănea- 
nă“. Devenită tradiționa
lă, manifestarea a crescut 
calitativ, an dc. an, edi
ție de ediție, înregis- 
trînd o largă participare 
a oamenilor muncii la 
actul cultural-edueativ.

Pe stadionul orașului, 
in prezența a mii de oa
meni ai muncii, s-a 
fășurat o 
festivitate. în cadrul 
cesteia. formațiile 
tice au susținut un 
și reușit spectacol, 
intr-o revărsare de 
rețe și vigoare, 
a fost inundat de 
torii cravatelor r<

șit spectacol 
gazon, ei au 
corpurile lor 
tialc dragi nouă tuturor : 
P.C.R., R.S.R.,
deasupra capetelor eșar
fe roșii, galbene și albas- 

aplauzelc 
pe gazo- 
s-a putut 
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Leo'n Stoica, de la Liceul
o

tre. Apoi, în 
celor prezenți, 
nul stadionului 
citi inscripția 
XXX", acesta 
magiul tinerilor la cel 
de-al 30-lea an de cîr.d 
Vulcanul a fost declarai 
oraș al României socia
liste. Spectacolul sportiv 
reajizat

din localitate, a fost 
reușită deplină.

Coloana nesfîrșită 
artiști amatori (26 
formații sosite din 
dețe a'e țării) a pa

i I • I

PRIN MOBILIZAREA
ÎNTREGULUI COLECTIV
greutățile au fost învinse, 

abatajele au intrat în ritmul 
sarcinilor

Minerii sectorului III de 
la I.M. Dîlja au încheiat 
primul trimestru al acestui 
an cu un plus de aproape 
400 tone de cărbune la 
producția fizică. în luna a- 
prilic, datorită unor 
tați 
tea 
tele 
tins 
tru 
plan. Cele 2 140 tone dc căr
bune nerealizate în acea lu
nă, nu au demoralizat a- 
cest harnic colectiv care 
nu de puține ori și-a strîns 
rîndurile, a știut să se mo
bilizeze ca să poată învin
ge greutățile ivite și să se 
situeze mereu în frunte. Și

greu- 
înerente în acticita
din subteran, rezulta- 
obținutc nu au mai a- 
cotele preconizate pen- 
realizarca sarcinilor de

de această dată minerii 
sectorului III au dat do
vadă că Sînt capabi.i să 
se mobilizeze și să iasă 
învingători din încleștarea 
cu muntele.

în luna mai au reușit să 
mi- 

lu na 
su- 

termocentrale. 
cumu- 

dc 
la

au

experi- 
brigadă 

Valerian

Preselecție pentru faza republicană
3

recupereze integral 
nusul înregistrat in 
aprilie și să livreze 
pimentar 
lor încă 400 tone,
lind astfel un plus 
800 tone de cărbune de 
începutul anului.

Rezultate deosebite 
obținut minerii din forma
țiile conduse de 
mentații șefi de 
Nicolae Tonta,
Maxim, Nicolae Cozma, Ni
colae Pintilie și Laurențiu 
Burlui care printr-o bună 
organizare a locurilor de 
muncă, prin folosirea la
capacitate a întregului 
potențial tehnic și uman 
pe care îl au și prin folo
sirea integrală a timpului 

lucru au reușit să de-
Gh. BOȚEA

(Continuare in pag. a 2-a)

Instantaneu de la fes- 
i tivitatea jubiliară con

sacrată împlinirii a 
două decenii de activi
tate a întreprinderii 
miniere I’aroșeni.

Simbătă, la Casa de 
tix.șani s-a desfășurat 
preselecție a formațiil 
Va ca Jiului care au 
faza județeană și urmează să ne re 
zînte la faza republicană.

Dintre formațiile prezente în spectac 1 
au impresionat dansurile inedite de la 
Uricani, l'luierașii de la Jieț și Dealu 
Babii, fanfara reunită a minerilor Văii 
Jiului, orchestra de muzică populară, 
montajul, grupul coral cameral „Anno- 

teatrul pentru copii, grupul satiric,

rc-

? cultură din Pe-
un spectacol de

lor artist ioc di n
ocupat l< )CU1 I la

grupul vocal instrumental „Acustic" ale 
Casei de cultură din Petroșani, corul 
„Freamătul adîncului" al minerilor din 
Petrila și brigada artistică a I.U M.P. Se 
aștepta mai mult de la formațiile de 
teatru ale clubului sindicatelor din Lu- 
peni (in limbile română și maghiară), 
de la formația „Color", de la corul în 
limba maghiară din Vulcan.

In așteptarea deciziei juriului, le do
rim succes pregătirea pentru fazele 
superioare.

Bujor MIRCESCU

Imagine 
din specta
colul de pre- 
selecție a 

1 formațiilor 
din Valea 
Jiului ocu
pante ale lo
cului I la 
faza jude
țeană a Fes
tivalului na
țional „Cîn- 
tarea Româ
niei".
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Se impune o preocupare pe măsura 
urgențelor pe șantiere!

Șantierul 1 Petroșani este cel mai reprezentativ 
din cadrul Grupului de șantiere Valea Jiului al 
T.C.H. Constructorilor de pe acest șantier le revine 
ponderea principală a lucrărilor. Punctele de lucru 
sînt răspindite din cartierul Aeroport pină in orașul 
Petrila. Iar principala concentrare de forțe se află în 
cartierul Petroșani-Nord, unde se prevede pentru a- 
nul 1983 să fie construite mai bine de 300 de aparta
mente. Cum este structurată propaganda vizuală și 
ce conținut are ea la punctele de lucru răspîndite pe 
acest șantier ? Iată o întrebare la care am căutat răs
puns Ia fața locului în aceste zile.

La blocul 59 A se lu
crează la parter. Se fac 
finisaje la spațiile comer
ciale, în timp ce la etaje 
s-au mutat deja locatarii. 
Deci muncă febrilă, ur
gențe. De-a lungul între
gului bloc nu întîlnim nici 
un fel de propagandă vi
zuală, care să oglindească 
aceste aspecte. Alături, la 
blocul 111, atîrnate pc
pereții exteriori zărim cî- 
teva panouri: „Muncitori 1 
folosiți din plin timpul de 
îmuncă“, „Muncitori ! folo
siți centurile de siguran
ță'*, „Muncitori! aveți gri- 
jjă de sculele și utilajele 
cu care lucrați", iată ce 
se poate citi pe niște pa- 
aiouri de pe blocul 111 A. 
Aflat cu lucrările' „în gra
fic", blocul 116, spre mîn- 
dria echipelor de cons
tructori din subordinea 
maistrului Vior.el Cimpo- 
ia, nu are decît un panou 
cu o chemare : „Muncitori,

fiți atenți, sus se lucrea
ză". întrebat despre preo
cuparea pentru propagan
da vizuală la blocul 116, 
maistrul Viorel Cimpoia 
ne arată panourile pe care

uri graficele de execuție, 
chemări la adresa munci
torilor și maiștrilor, lo
zinci care indicau prin ci
fre și calcule simple căile 
de economisire a materiale
lor. Dar panourile cu în
scrisuri cu tot au dispărut. 
„Nu este exclus, ne-a de
clarat meșterul Catilina, 
ca panourile să fi fost lua- 
te de unii locatari ai noi
lor apartamente din zonă, 
pentru a-și confecționa po
lițe prin debarale și că
mări".

Nu departe, lîngă blocu
rile 59 și 111 zărim dife
rite materiale risipite cu

Propaganda vizuală - 
diversă, atractivă, convingătoare

sînt scrise lozinci... adă
postite într-o baracă, de
oarece „au început lucrări
le de finisare a fațadelor".

In zona cartierului Pe
troșani-Nord, blocurile 
81, 112, 109, 110 se află 
în diferite stadii de exe
cuție. Nu poți identifica 
însă despre ce fel de 
blocuri e vorba. Fiindcă 
lipsesc pînă și tradiționale
le „grafice de execuție". 
Aflăm de la maistrul Ilie 
Catilina că la blocurile în 
cauză s-au afișat pe pano

neglijență : țigle, cără
mizi „jumătăți" pentru fa
țade, blocuri din beton 
celular autoclavizat, di
ferite confecții și resturi 
metalice. Deci, risipa este 
prezentă tocmai acolo un
de lipsește propaganda vi
zuală.

Prezentăm situația neco
respunzătoare a propa
gandei vizuale de pe șan
tier, tovarășului Augustin 
Prodan, secretarul organi
zației de partid din cadrul 
șantierului 1 Petroșani, ca

re ne explică : „Noi am 
împrospătat întreaga pro
pagandă vizuală de pe 
șantier la începutul lunii 
mai. Dar, după cum se 
vede, multe din panouri 
au dispărut. Le vom re
face în cel mai scurt timp 
și le vom afișa în locuri 
mai sigure, la vedere".

în încheiere, stăm de 
vorbă și cu tovarășul Du. 
mitru Bălan, secretarul 
comitetului de partid al 
Grupului de șantiere Va
lea Jiului al T.C.H. Con
cluziile 6înt asemănătoa
re. Intr-adevăr, pe șantie
rele Grupului se cere mai 
multă preocupare pentru 
o propagandă vizuală con
cretă, la obiect, care să
mobilizeze constructorii 
pentru a munci mai cu
spor, a crește ritmul de
execuție, încadrarea în
grafic a lucrărilor, pentru 
a se ocupa zi de zi de bu- 
na gospodărire a materi
alelor, de reducerea costu
rilor de manoperă. Este 
o cerință care trebuie să 
constituie sarcina perma
nentă pentru organizațiile 
de partid și ale sindicatu
lui de pe șantiere.

V. STRAUȚ

Minerii sînt chemați 
să răspundă prin fapte

(Urmare diD pag. I)

făcător debut în această 
lună l-au înregistrat colec
tivele sectoarelor VI, VII și 
II, aceleași care au înscris 
restanțe și în luna trecută. 
La sectoarele VI — cu 
grad ridicat de mecani
zare în abataje — și VII, 
cauza nerealizărilor rezidă 
în desele defecțiuni elec
tromecanice. Zilnic, în a- 
ceste sectoare s-au reparat 
și înlocuit motoare, com
bine, subansamble de trans
portoare. La I.M. Bărbă- 
teni, situația evidențiază 
de asemenea pe prim plan 
probleme subiective, ce 
țin de munca oamenilor în 
abataje, de responsabilita
tea cu care se acționează 
pentru prevenirea și înlă
turarea unor defecțiuni, în- 
registrîndu-se numeroase 
stagnări pe fluxul de ex
tracție. Faptul că plasarea 
în cărbune este cea plani
ficată, dar că realizările 
sînt mai mici decît planul 
pune în evidență neajun
suri în disciplina muncii 
și, de asemenea, în cali
tatea forței de muncă, a- 
vînd în vedere că circa 
jumătate din efectivele din 
lucrările direct producti
ve sînt tineri fără califi
care sau cu pregătire pro
fesională redusă.

Iată, în sinteză, cîteva

cauze care au condus la 
nerealizarea în primele zi
le ale lunii iunie a sarci
nilor la producția pentru 
cocs. Este ușor de consta
tat că înlăturarea cauze
lor ține, în primul rînd, 
de mobilizarea resurselor 
interne, tehnice și umane, 
ale colectivelor ia care ne 
referim. Tocmai de aceea 
se impune pentru condu
cerile colective ale între
prinderilor, pentru toate 
organizațiile de partid să 
acționeze mai energic în 
vederea redresării activi
tății, să se treacă degra
bă, la realizarea sarcini
lor zilnice, inclusiv la re
cuperarea restanțelor pro
gramate pentru această lu
nă. Țara cere minerilor tot 
mai mult cărbune. 
Puternicele colective din 
vestul bazinului sînt che
mate să răspundă acestui 
comandament prin fapte 
concrete — tone de cărbu
ne extrase peste plan !

Contraste

Mobilizarea
întregului colectiv

(Urmare din pag 1)

pășească ritmic producti
vitatea muncii planificată 
în abataje cu 1,2 — 2 to- 
ne pe post obținînd astfel 
însemnate depășiri la pro
ducția fizică de cărbune.

Merită subliniat faptul 
că alături de acești bri
gadieri care au de acum 
multă experiență la secto
rul III de la I.M. Dîlja, 
s-a acordat multă încre
dere unor mineri tineri 
care au fost promovați la 
conducerea unor schim
buri și formații de lucru.

încrederea care le-a fost 
acordată lui Gheorghe 
Cercel, Luca Mădărășan 
și Ion Vladu de către con
ducerea sectorului se con
firmă în faptele de mun
că, în rezultatele bune pe 
care le-au obținut împre
ună cu ortacii în lunile ce 
au trecut din acest an. Ei 
au fost ajutați și îndru
mați în permanență de 
șeful sectorului ing. Emi- 
îian Neagoe și de adjunc- 
ții săi 6ing. Andrei Pe- 
truș și maistrul Cornel 
Prața, care au găsit tot
deauna soluțiile cele mai 
bune pentru a putea să-i 
ajute atunci cînd se a- 
flau la greu.

Buna funcționare a ben
zilor de transport din ca
drul sectorului precum și 
a transportoarelor din a- 
bataje a fost asigurată de 
către electrolăcătușii din 
echipele conduse de Vasile 
Damian, Aurel Ceru, Cons
tantin Bărăitaru, Gheor
ghe Dron, Alexandru Fur- 
dui, Alfred Szilagy și Po
pescu Trandafir care du
minică de duminică au e- 
feotuat revizii și reparații 
de bună calitate, sub di

recta supraveghere și 
îndrumare a sing. Gheor
ghe Brașoveanu și a maiș
trilor electromecanici Va
sile Rîbu, Petru Marcu, 
Vamilie Vladislav, Mihai 
Preda, Gheorghe Bertoldy 
și Ignat Fodor. Prin mun
că și strădanie electrome
canicii au asigurat o în
treținere corespunzătoare 
la toate utilajele din do
tare redueîndu-se astfel la 
minim defectele electro
mecanice și totodată a în
treruperii procesului de 
producție. Maiștrii mi
nieri Dumitru Văcăriuc, 
Ilie Pîncă, Ion Andreica, 
Dumitru Pop și Ion Ba
biuc s-au aflat întotdea
una la locurile de muncă 
mai grele pentru a da o 
mînă de ajutor, pentru a 
găsi soluțiile tehnice cele 
mai adecvate situației 
create din abataj. Fieca
re dintre acești maiștri 
răspunde direct de apro
vizionarea locurilor de 
muncă cu materiale și de 
realizarea preliminarului 
din schimbul pe care se 
află, de aceea ei se află 
în permanență în mijlo
cul minerilor gata să in
tervină acolo unde este 
nevoie.

Colectivul de mineri de 
la sectorul III al I.M. Dîl
ja este hotărît să facă to
tul pentru a se achita cu 
Cinste de sarcinile pe care 
le are și a-și îndeplini 
astfel angajamentul asu
mat la începutul anului în 
întrecerea socialistă — 
acela de a da țării cît 
mai mult cărbune.

*

(Urmare din naț). II

apoi la parada portului, 
obiceiurilor și cîntece- 
lor populare, care s-a 
desfășurat pe artera 
principală a orașului, bu
levardul „Victoriei". Mai 
mult de 1 000 de artiști 
amatori, în frumoase cos
tume populare, au ex
primat prin cîntec și joc 
bucuria vieții noi. Mii 
de cetățeni ai orașului au 
ieșit să urmărească pa
rada, ciorchini de oameni 
de la toate balcoanele și 
ferestrele blocurilor au 
urmărit acest impresio
nant spectacol folcloric. 
Vulcanul era în sărbătoa
re. Am văzut covoare 
scoase la ferestre șl pe 
balcon, drapele roșii și 
tricolore arborate pe 
blocuri.

Concomitent, la clubul 
sindicatelor din Vulcan 
s-a desfășurat festivita
tea de premiere la cel 
de-al IV-a Salon de ar
tă fotografică „Fotofol- 
clor ’83". La Salon au 
participat 106 autori ca

re au expediat 287 lucrări 
alb-negru, 22 color și 97 
diapozitive. Dintre aces
tea, au fost selectate 201 
lucrări și s-au decernat 
26 de premii. Premierea 
a fost făcută de Iosif 
Marx, vicepreședintele 
Filialei A.A.F. Transil
vania, Iosif Tellmann și 
Francisc Nemeth. Au fost 
decernate 12 premii e- 
gale f o totalelor și 14 pre
mii speciale. Din partea 
ziarului nostru a fost 
decernat un premiu spe
cial lui Ioan Pardos, din 
Vulcan, pentru ciclul de 
lucrări „Casa gorjeană 
I—IV", alb-negru. Foar
te inspirat și deplin reu
șit catalogul editat cu 
prilejul salonului.

x
încă de la orele prîn- 

zului, mii de oameni ai 
muncii din orașul Vul
can au participat la lo
cul de agrement „Brazi" 
la una dintre cele mai 
reușite serbări cimpe- 
nești organizată cu pri
lejul vreunei ediții a 
„Nedeii vulcănene". Pe

cele două estrade au sus
ținut spectacole toate clu
burile din Valea Jiului, 
ansamblul „Parîngul", al 
Casei de cultură Petro
șani, formațiile artistice 
din Brad, Hațeg, Sime- 
ria, Toplița, Baru, Că- 
lan, Cugir (județul Al
ba), Rovinari, Bumbești- 
Jiu și Polovragi Gude- 
țul Gorj). Remarcabilă 
preocuparea I.C.S. Mixtă 
Vulcan care, prin 12 punc
te mobile a oferit canti
tăți impresionante de 
produse culinare, bere, 
răcoritoare.

Un tablou multicolor, 
umbrele de soare, zeci de 
formații artistice, cînte- 
ce și dansuri, o expresie 
vie a bunăstării și feri
cirii, o adevărată sărbă
toare a folclorului, care 
ne întărește convingerea 
că „Nedeia vulcăneană" 
rămîne una dintre ma
nifestările de mare va
loare în viața cultural- 
educativă a orașului, a 
Văii Jiului. La revedere, 
în anul 1984 I

„CA MARCA DE J 
SCRISOARE"

Se lipeau mărcile poșta
le de degetele Paraschi- 
vei Jurj, încadrată la Fi
liala Petroșani a Băncii 
Naționale, precum în ver
surile binecunoscutei ro
manț?. De fapt, Paraschi- 
va Jurj nu avea pasiunea 
scrisorilor, ci numai a 
sustragerii mărcilor poșta
le și a altor valori. Astfel, 
„recomandată", gestiona
ra vinovată va fi expedia
tă în fața legii cu timbru... 
sec.

CINE SE JOACA CU 
FOCUL...

în centrala termică nr. 
200 din Lupeni se oploși
seră trei indivizi, dedați 
traiului parazitar, care 
programau „lovituri" în 
stil mare împotriva avu
tului cetățenilor. Este vor
ba de Iosif Cojocaru, Cos- 
tin Tudorache și Ion Ola- 
ru, cărora li se adăugase 
Al. Rusz de la E.G.C.L. în 
loc să-și facă datoria în 
centrală, cei patru trans
formaseră locul de muncă 
în... circiumă. Dar cine ee 
joacă cu tacul...

Rubrică redactată de 
Ion VULPE cu sprijinul 

organelor de miliție

I 
I

l

SAPTAMINI ALE 
PIONIERILOR. Sute de co
pii și oameni ai muncii 
din Petroșani au partici
pat duminică la deschide
rea actualei Săptămîni a 
activităților educative, cul
turale și sportive ale pio
nierilor. Au fost organi
zate. diverse concursuri 
(artistice, sportive, de pre-

parare a celui mai gustos 
meniu etc.), apreciate 
tru spontaneitate și 
loare educativă. Tot 
minică, peste 400 de 
nieri și elevi din ~ 
au luat parte j 
sindicatelor) Ia închiderea 
activităților din cadrul u- 
nei ample manifestări — 
„Balada munților", ediția 
a doua care s-a desfășurat 
în zilele săptămînii tre
cute. (T.S.)

■ GIMNASTICA PEN-

pen- 
va- 
du- 

pio- 
Petrila 

(la clubul

TRU PREȘCOLARI. Sîm- 
bătă, la Deva, s-a desfă
șurat faza județeană a con
cursului de gimnastică 
pentru preșcolari. Valea 
Jiului a fost reprezentată 
în această manifestare de 
40 copii de la căminul nr. 
3 Petroșani și grădinița 
nr. 5 Vulcan. (T.S.)

■ FLORI PENTRU MI
NERI. Pentru a-și asigura 
o sursă sigură de flori, ce 
se cuvin dăruite minerilor 
fruntași în întrecerea pen-

tru mai mult cărbune, 
precum și a răsadurilor 
pentru rondurile din in
cinta minei, la I.M. Ani- 
noasa s-a amenajat o seră 
proprie. Odată cu termina
rea amenajărilor, gospo
darii minei au început 
cultivarea răsadurilor de 
diferite specii. (I.D.)

■ RĂTĂCIRE. „Orni
cul" sălii de așteptare a 
clasei I din gara C.F.R.

Petroșani, ignoră meridia
nul pe care se află reșe
dința noastră de munici
piu. „Rătăcirea" ne demons
trează că ceferiștii n-au in
vitat, de multă vreme, în 
această sală un ceasorni
car... (I.V.)

Rubrică realizată de 
Tiberiu SPATARU 8

î O lucrare utilă ( 
i pentru candidată la 

examenul de 
admitere în

e învățămîntul superior
i Recent, la Institutul 
= de mine din Petroșani 
î a văzut lumina tiparu- 
i lui lucrarea „Algebra 
I pentru admiterea în în- 
i vățămîntul superior" de 
î lector univ. Ion Butu- 
ș lescu și asist. univ. 
î Tiberiu Vladislav.
î Lucrarea se adresea-
: ză absolvenților de li- ■ 
î ceu, tuturor celor care * 
î se pregătesc pentru sus- i 
; ținerea examenului de ț 
î admitere în învăță- i 
i mîntul superior tehnic. > 
| Conținutul lucrării : 
e acoperă programa de 
i algebră pentru con- 
î curs, fiecare capitol a- 
■ vînd o sinteză a ele- 
e mentelor teoretice ur- , 
! mate de un număr de ț 
i probleme cu soluții i 
i complete sau numai cu i 
i indicații și răspunsuri.
i Ultimu, capitol con- ; 
î ține 20 de seturi de | 
; probleme date în ulti- f 
ș mii ani la concursul de i 
i admitere de la I.M.P. i 
i Lucrarea reprezintă i 
e o reușită a genului fi- i 
î ind de un real folos ti- i 
I nerilor candidați. Ea se | 
î află în vînzare la li- i 
f brăria din incinta I.M.P. “

Conf. univ. dr.
Traian NOAGHI
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Fotbal, divizia C
Cronica munteltr Tir

Scorul „oglindă
a realității din

ii

teren Explozie florală io Paring cu arcul

MINERUL LUPENI — 
METALUL AIUD 3-0 (3-0) 
De la început o motivație 
pentru titlu : el oglindește 
desfășurarea partidei. O 
primă repriză 
debordantă, de un 
lent nivel tehnic în 
gazdele s-au detașat 
merit, datorită jocului com- 
binativ, tehnic și tactic, 
foarte bine pregătit. Ur
marea ? Trei goluri, unul 
mai frumos ca celălalt, în- 
cununînd efortul depus 
pe parcursul a 45 de mi
nute, într-o adevărată dis
pută... „de foc". Cea de-a 
doua repriză a fost (ca și 
scorul ei) nulă din punct 
de vedere spectacular. De
și păreri greșite opinează 
că în condițiile unui 3—0 
concludent analiza detai
lată a partidei ar fi în de- 
serviciul echipei (ea „tră- 
gînd" la cîștigarea seriei), 
dacă am arăta și slăbiciu
nile care încă mai persis
tă, o facem, totuși. O fa
cem cu sentimentul sincer 
al sprijinului eficient pe 
care-1 putem acorda for
mației „Minerul" arătînd 
— cu ochi critic, dar neu
tru •— deci obiectiv 1 —
pe unde mai este de lucru 
cu echipa. Repriza a doua 
a arătat că, în ceea ce 
privește ' condiția fizică, ea

explozivă, 
exce- 
care 

pe

mai împiedică pe unii ju
cători ai Minerului să „dea" 
totul în folosul echipei. A- 
poi au fost momente cînd 
dublajul în apărare a 
cam șchiopătat și numai 
bara (odată) și Grigore 
(de două-trei ori) au salvat 
schimbări neplăcute 
tabela de marcaj, 
zarea, de asemenea, a 
lăsat de dorit, cîteva 
zii în prima repriză 
vreo două-trei în cea 
cundă stînd mărturie 
acest sens.

Firesc, impresia de 
samblu lăsată de gazde 
este bună. Evoluția lor, 
victoria categorică obți
nută dovedesc încă o dată 
că „cursa 
din retur 
înfrîngere, 
ba Iulia, 
înregistrîndu-se 
tantă ascensiune 
a acestei echipe 
vedește că își merită lo
cul în cel de-al doilea e- 
șalon fotbalistic al țării. 
Antrenorii Libardi și Rus, 
competenți și realiști — 
sîntem siguri — nu se cui- 
că pe lauri, ci privesc îna
inte cu optimism, dar și 
seriozitate. Ne-au dove
dit-o în repriza secundă, 
cînd n-au iertat artifici
ile ieftine ale unor jucă-

pe 
Finali- 

mai 
oca-

Și 
se
in

an-

de metronom'' 
(doar o singură 
la Unirea 
0—1)

Al- 
continuă, 
o cons- 

valorică 
care do-

tori, atenționîndu-i și 
ticîndu-i 
bine au

Prima 
numai a 
dar și a 
citai de 
listică. Autorii celor 
goluri („cap" Voicu — min. 
5, șut imparabil din careu, 
la vinclu Mușat — min. 26 
și, din nou, șut din careu 
al lui Nichimiș — min. 28) 
precum și P. Popa, Popa 
Ionel, Sebestyen și juniorul 
Bercea (o reală promisiu
ne) au îneîntat spectatorii 
prin execuțiile lor.

Cei care cred că euforia 
prematură este sănătoasă, 
greșesc. Spre binele lor, al 
fotbalului minerilor din 
Lupeni și al Văii Jiului, 
antrenorii și spectatorii în
țeleg acest lucru și știu să 
privească realitatea în față. 
Dovada am văzut-o în de
plasările de pină 
așteptăm o nouă 
re, duminică, la 
Mult succes !

în condițiile unui meci 
foarte sportiv, arbitrajul 
brigăzii timișorene (la cen
tru Dan Buciuman), fără 
cusur.

La juniori : Minerul Lu. 
peni — Metalul Aiud 1—

cri-
Șivehement. 

făcut ! 
repriză n-a 
celor trei i 
unui veritabil re- 
virtuozitate fotba- 

trei

l fost 
goluri,

acum și 
confirma- 
Cisnădie.

anunțată 
meteoro- 
duminică 

mare nu- 
toate

Ziua senină 
de serviciile 
logice a atras 
în Paring un 
măr de turiști de
vîrstele. încă de la pri
mele ore ale dimineții, 
din Piața Victoriei au 
plecat două autobuze în
cărcate cu turiști dornici 
să escaladeze înălțimile 
sau să facă plajă pe lîn- 
gă pîraiele reci și curate 
de munte. La Telescaun 
s-a înregistrat o cifră- 
record de încasări. Spre 
zona alpină s-au îndrep
tat cu predilecție pașii 
celor mai mulți turiști 
pentru^a vedea unul din 
cele mai frumoase peisa. 
je : bujorii de munte în. 
floriți pe largi spații, de 
lingă desișurile de jepi, 
pînă aproape de crestele 
ce mai păstrează încă ur-

me de zăpadă. Este un 
spectacol floral de o rară 
frumusețe ! Sîntem datori 
cu toții să nu uităm nici 
un moment, atunci cînd 
stăbatem la pas muntele, 
că de noi toți cei ce be
neficiem de privilegiul 
cunoașterii acestui mi
racol floral depinde pro
tejarea lui. Fiindcă, din 
păcate, printre turiștii 
și autenticii iubitori ai 
muntelui, se mai află și 
dintre cei ce smulg cu 
rădăcină cu tot bujorii de 
munte și alte rare și mi
nunate flori de munte, 
care reduc astfel, treptat, 
din flora spontană a 
nei alpine vitregind 
nerațiile viitoare de 
mirific spectacol
care nu trebuie să piară.
(V.S.)

zo- 
ge- 
un

floral

Pentru rezultatele deose
bite realizate în ultimii ani, 
sportiva Dorina Damian a 
fost selecționată, alături 
de Aurora Chin, în repre
zentativa feminină de se
nioare a R.S.R., care a par
ticipat de curînd la Mosco
va la Internaționalele 
U.R.S.S. Ea urmează ca în 
perioada următoare să-și 
desăvârșească pregătirile 
prin participarea la alte 
concursuri internaționale 
în Ungaria și Bulgaria.

Arcașii de la Minerul A- 
ninoasa, pregătiți de maes
trul sportului Vasile Tă- 
maș își definitivează pregă
tirile în vederea participă
rii cu bune rezultate la 
„Cupa Olimpia", competi
ție ce se va desfășura la 
București.

T. TEODOR

Campionatul județean de fotbal

Breviar

Alexandru TĂTAR

DIVIZIA C9

Fază din 
tanță și...

meciul Minerul Lupeni 
gol.

«a
Metalul Aiud. Șut puternic de Ia

Foto : loan BĂLOI

H FOTBAL. Campio
natul municipal al ju
niorilor : Minerul Vul
can — Preparatorul Pe- 
trila 2—1 ; Minerul Lu
peni — Preparatorul 
Lupeni 10—2 ; Minerul 
Aninoasa — Minerul U- 
ricani 3—0; Minerul 
Paroșeni — Sănătatea 
Vulcan 4—2. „Cupa 
Tudor Paraschiva", co
pii : Preparatorul Pe- 

a — Jiul Petroșani 
1 și Preparatorul Lu

peni — Preparatorul 
Pctrila 9—3 (finala pe 
municipiu).

■ HANDBAL, divizia 
B (tineret) Minaur II 
Baia Mare — Utilajul- 
Știința Petroșani 27—21.

■ RUGBY, divizia A. 
C.S.M. Sibiu — Știința 
Petroșani 17—13.

BĂLOI

!
J

>

3

1

Un adevărat derby
PREPARATORUL

TRILA
NEA 0—2 0—0). 
de la Parîngul 
repede atacurile 
torilor, pun stăpînire 
joc și creează faze frumoa
se, aplaudate de public, dar 
fără goluri.

Prima repriză se încheie 
cu un scor alb, dar arată 
lipsa de decizie a funda
șilor Lorincz și Habotski de 
la Preparatorul și 
slaba viziune tactică 
teranului

Scorul 
partea a 
printr-un 
pediat de Fîță în min. 57, 
balonul căpătînd o traiec
torie curioasă, trece peste

PE-
PAR1NGUL LO-

Jucătorii 
stăvilesc 
prepara- 

pc

a
mai 
ve-

Lițoiu.
se deschide
doua a jocului 
șut centrare ex-
----- ‘ ’ 57,

Rezultatele ultimei 
pe : Preparatorul 
— Parîngul Lonea 
C.F.R. Petroșani 
tul Hațeg 3—7, 
Vulcan

in

eta-
Petrila 

0—2, 
Avîn-

Sănătatea 
Minerul Uri-

Din coltul tribunei
Deși activează în 

campionatul diviziei C, 
reprezentativa de fot
bal a minerilor din Lu- 
peni are mulți simpati- 
zanți în toată Valea Jiu
lui. Acum, cînd au mai 
rămas de disputat doar 
trei etape pînă la în
cheierea campionatului 
și „Minerul" Lupeni are 
mari șanse să ocupe pri
mul loc și deci să 
moveze în divizia 
declarațiile luate 
va suporteri sînt 
miște.

pro-
B, 

cîtor- 
opti-

mi-
„Au 

de disputat 
Emoțiile 

în al doilea 
_1 fotba. 
au depins 

azi

VICTOR NEAGU, 
ner, I.M. Lupeni : 
mai rămas 
încă trei etape, 
promovării 
eșalon valoric al 
lului nostru 
mult de meciul de 
in care băieții noștri au 
jucat frumos, curat. Aș
teptăm cu toții sfîrșitul 
acestui campionat și pro
movarea echipei noastre 
în divizia B".

SANDU TUDOR, cons
tructor, șantierul 4 Lu
peni : „Am avut mari 
emoții în acest campio
nat, dar am încredere în 
jucătorii echipei prefera
te care evoluează din ce 
în ce mai bine, de la 
meci la meci. S-a simțit 
totuși o instabilitate a li
niei de apărare în a do-

repriză. Totuși, 
noștri pot mai 

astfel ca acest 
să 

„cadoul" mult 
promovarea în

ua 
băieții 
mult, 
sfîrșit de campionat 
ne aducă cadoul" 
așteptat:
al doilea eșalon al țării". 

NELU VOINEA, I.M.
Bărbăteni : „Am fost în
totdeauna suporter al a- 
cestel echipe și la bine și 
la rău. Acum trebuie să 
învingem și ultimele obs
tacole ale acestui campio
nat și să ne pregătim fi
zic și psihic pentru 
mai greu, dar mai 
mos".

ION BĂȚĂLAN,
A.U.T.L. Petroșani" : 
ieții noștri s-au dovedit 
superiori și în acest meci, 
consider decisiv promo
vării echipei noastre în 
al doilea eșalon al fot
balului. Ei au practicat 
un joc ordonat cu multe 
faze frumoase, dar aș
teptăm totuși cu emoții 
și optimism ultimele în- 
tîlniri".

GHEZA Haiduci, co
operativa „Straja" Lupeni: 
„Sînt un suporter înflă
cărat al acestei echipe. 
După acest frumos meci 
în care jucătorii și-au 
pus mult suflet și au de
monstrat reale virtuți 
tehnice aștept un final 
atractiv în care echipa să 
promoveze".

loan BĂLOI

Victorie indiscutabilă
4—1 

după 
festiv 

„Nedeii vulcănene" de 
stadionul Asociației 

Vulcan,

(min. 
(min. 
juca 
cre-

altul 
fru-

șofer 
„Bă-

dintre Minerul Paro- 
— C.F.R. Simeria. A 

un meci frumos, curat, 
goluri multe, meci 
care gazdele au 

înscri-

loș (min. 38), Gîtan 
47 și 53) și Benone 
70). Deci se poate 
frumos și eficient și 
dem că fotbaliștii din Pa-
roșeni vor acorda mai 
mult interes și seriozitate 
la antrenamente, știind 
că-i așteaptă încă trei me
ciuri grele pînă la sfîrși- 
tul acestui campionat. 
Dorim ca această echipă 
minerească îndrăgită să o- 
fere suporterilor mereu noi 
și noi satisfacții.

MINERUL PAROȘENI
— C.F.R. SIMERIA 
(1—0). Duminică,
frumosul program 
al 
pe
sportive Minerul 
s-a disputat meciul de fot
bal 
șeni 
fost
cu 
în
dominat autoritar 
ind de patru ori prin Bo-

REZULTATE TEHNICE : Textila Cisnădie — 
Minerul Ghelari 3—2, Inter Sibiu — Explorări Deva 
0—2, Dacia Orăștie — Unirea Alba Iulia 4—0, Mine
rul Lupeni — Metalul Aiud 3—0, Șurianul Sebeș — 
Minerul Știința-Vulcan 1—1, Mecanica Alba — Soda

B. IOAN

Ocna Mureș 1—0, Minerul Aninoasa — Victoria Că-
lan 2—0, Minerul Paroșeni — C.F.R. Simeria 4—1.

1. Minerul Lupeni 27 15 7 5 51—16 37
2. Explorări Deva 27 13 9 5 19—28 35
3. Dacia Orăștie 27 15 4 8 61—26 34
4. Unirea Alba 27 15 4 8 45—33 34
5. Șurianul Sebeș 27 12 5 10 49—37 29
6. Victoria Călan 27 13 3 11 32—40 29
7. Metalul Aiud 27 12 4 11 36—25 28
8. Inter Sibiu 27 11 6 10 37—32 28
9. Minerul Paroșeni 27 10 7 10 42—41 27

10. Mecanica Alba 27 11 4 12 39—40 26
11. Minerul Știința-Vulcan 27 10 5 12 24—36 25
12. Minerul Aninoasa 27 10 4 13 32—46 24
13. Minerul Ghelari 27 9 4 14 33—43 22
14. Soda Oc. Mureș 27 9 4 14 31—49 22
15. Textila Cisnădie 27 7 2 18 40—63 16
16. C.F.R. Simeria 27 5 6 16 22—68 16

portarul Bolog lovind bara 
în interior, aproape de 
vinclu. Era de așteptat o 
ripostă hotărîtă a prepara
torilor, dar cei care 
sează atacuri lucide 
contraatacuri periculoase 
sînt tot mingrii din Lonea. 
în min. 62 Mareș preferă 
colțul scurt și ratează din 
careu o mare ocazie, apoi 
Frigescu îl „vede“ în dia
gonală pe Fiță care pătrun
de nestingherit și.majorea
ză în min. 79 : 0—2.

La juniori au cîștigat tot 
oaspeții cu 2—1 prin golu
rile înscrise de Navradi și 
Ionescu, și, 
șa.

loan

lan-
Și

respectiv. Corn-

Dan BĂLAN

câni 4—5, 
troșani
Lupeni 5—2, Măgura

llidromin Pe- 
Preparatorul 

Pui 
Autobuzul Petroșani

3—4.

CLAS A M E N T U L

1. Minerul Uricani 18 17 0 1 58—17 34
2. Avîntul Hațeg 18 13 1 4 53—19 27
3. Parîngul Lonea 18 11 4 3 47—16 26
4. Preparatorul Petri’a 18 9 2 7 50—35 20
5. Sănătatea Vulcan 18 7 1 10 33—53 15
6. Autobuzul Petroșani 18 5 4 9 31—43 14
7. Măgura Pui 18 6 1 11 38—45 13
8. C.F.R. Petroșani 18 3 5 10 26—50 11
9. Preparatorul Lupeni 18 4 3 11 41—76 11

10. llidromin Petroșani 18 4 . 2 12 24—47 10

Cu 
că, 5

meciurile de dumini- 
iunie, pentru echipe-

câni 
bine

s-a dovedit cea 
pregătită echipă,

mai 
roci

le participante la . 
natul județean de 
seria Valea Jiului, 
ediție a luat sfîrșit. Lider 
autoritar, de 
este așa 
teplat, 
De altfel, 
minerilor 
gustat în 
de 17 ori 
victoriilor și doar o singură 
dată au simțit amărăciu
nea înfringerii. Nu inten
ționăm să facem acum o 
retrospectivă a comportă
rii nici uneia dintre 
pele din Vale în 
campionat, dar un 
este cert : „Minerul"

campio- 
fotbal, 

actuala

necontestat, 
cum era de aș- 

Minerul Uricani. 
reprezentativa 

din Uricani a 
acest campionat 
din cupa dulqe a

pregăti- 
talentu- 

trebu.

în
și
Dar
cu*H;oată se- 

începe 
pro

va

echi- 
acest 
lucru
Uri-

al seriozității 
re, al dăruirii 
lui jucătorilor, 
ie s-o spunem
riozitatea că greul 
abia acum. Pentru 
inovarea în divizia C 
trebui să joace meciuri cu
lidera seriei de pe Valea 
Mureșului, iar în cazul în 
care cucerește titlul de 
campioană județeană va fi 
și mai greu în barajul cu 
o altă campioană jude
țeană, echipă ce se va sta
bili ulterior. Deci, pregă
tirile se cer intensificate la 
Uricani. Le dorim succes !

D. CRIȘAN
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Schimburi de mesaje de prietenie
DAMASC 6 (Agerpres). 

Secretarul general al Parti
dului Bass Arab Socialist, 
președintele Republicii A- 
rabc Siriene, Hafez Al- 
Assad, l-a primit la Da
masc pe Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste 
România, care efectuează 
o scurtă vizită în capitala 
siriană.

Cu acest prilej, din par
tea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a fost transmis președinte
lui Hafez Al-Assad, un 
cald salut prietenesc, în
soțit de cele mai bune u- 
rări dc sănătate, fericire și 
succes, de bunăstare și pa
ce poporului sirian prie
ten.

Exprimînd cordiale mul
țumiri pentru mesajul 
primit, președintele Hafez 
Al-Assad a rugat să se

transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu cele 
mai calde urări de suc
ces în activitatea neobosi
tă pe care o desfășoară în 
interesul bunăstării popo
rului român, al păcii și 
înțelegerii internaționale, 
de sănătate și fericire per
sonală, de progres și pros
peritate poporuui 'român 
prieten.

*

BAGDAD 6 (Agerpres). 
— Un schimb de mesaje de 
prietenie între . tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, și Saddam 
Hussein, președintele Re
publicii Irak, a avut loc 
la Bagdad, cu prilejul pri
mirii de către șeful statului 
irakian a tovarășului Geor
ge Homoștean, ministrul 
de interne al României, 
aflat în vizită în Irak.

Președintele S.U.A. a recomandat Congresului

Reînnoirea clauzei națiunii celei mai 
favorizate acordate României,

Ungariei
WASHINGTON 6 (A-

gerpres). — Președintele 
Statelor Unite ale Ameri- 
cii, Ronald Reagan, a re
comandat Congresului să 
reînnoiască statutul clau
zei națiunii celei mai favo
rizate acordat României, 
Ungariei și Chinei — re-

și Chinei
latează agențiile america
ne de presă United Press 
International șl Associated 
Press, citind un comuni
cat al Casei Albe.

Se precizează că forul 
legislativ american ur
mează să se pronunțe îna
inte de data de 30 iunie.

La Belgrad, și-a deschis lucrările

Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț 
și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.)

FI LME

PETROȘANI — 7 
ieinbrie : Nimic nou 
frontul de vest 
Ordin, nu dese; 
cui!

LONEA: Fiul 
VULCAN — 

tul: Valentina.
LUPENI —

Raidul vărgat.
URICANI : De trei ori 

despre dragoste.

Pr ezențe
PARIS 6 (Agerpres). — 

In orașul francez Nancy 
a avut loc un congres in
ternațional de endoscopic 
la care, din partea țării 
noastre, a participat o de
legație medicală condusă 
d dr. loan Pușcaș, de la 
spitalul din Șimleu.-Silva- 
nlci.

Comunicările științifice 
românești prezentate la 
Congres, care au ilustrat 
realizările deosebite obți
nute de acest colectiv în 
domeniul endoscopiei di
gestive și al urmăririi prin 
filmare efidoscopică a re- 
zultatelor tratamentului 
s-au bucurat de aprecie
rea unanimă a participan- 
ților.

în expunerile sale, dr. 
loan Pușcaș a subliniat a- 
tenția și sprijinul perma
nent de care se bucură 
cercetarea științifică româ
nească din partea președin
telui României, tovarășul

românești
Nicolae Ceaușescu, și a 
prezentat rezultate ale cer
cetării medicale românești 
în domeniu! gastroentero
logie!

*

MADRID 6 (Agerpres).
— La Barcelona s-au în
cheiat lucrările celui de-al 
XlI-’ea Congres al Asoci
ației internaționale a me- 
dicilor pentru studiul con
dițiilor de viață și sănăta
te, la care a participat și 
o delegație românească și 
balcanică condusă de prof, 
doctor M Popescu-Buzeu, 
președinte dc onoare și se
cretar general al Uniunii 
Medicale Balcanice și al 
Alianței Medicale Medite. 
raneene, în cuvîntarea ros
tită în ședința de încheiere, 
dr. M. Popescu-Buzeu a 
subliniat necesitatea in
tensificării acțiunii medi
cilor pentru colaborare și 
pace în Balcani, în regiu
nea mediteraneană și în 
întreaga lume.

BELGRAD 6 — Trimisul 
Agerpres, IIie Șerbănescu. 
transmite : In sala Centru
lui de conferințe Sava din 
capitala Iugoslaviei s-au 
deschis lucrările celei de-a 
Vl-a sesiuni a Conferinței 
Națiunilor Unite 
pentru Comerț
și Dezvoltare (UNCTAD), 
la care participă delegații 
din circa 150 de țări mem
bre și reprezentanți ai or
ganizațiilor economice, co
merciale și financiare in
ternaționale din sistemul 
Națiunilor Unite sau lega
te de acest sistem.

în calitate de reprezen
tant personal al președin
telui Republicii Socialis
te România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la sesi.

une participă tovarășul 
Manea Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de 
Stat, conducătorul delega- 
țici țării noastre la 
UNCTAD—VI.

Pe agenda reuniunii fi
gurează probleme impor
tante ca : evaluarea situa
ției economice • mondiale și 
măsurile care se impun 
pentru depășirea dificultă
ților actuale, problema 
materiilor prime, a obsta
colelor din calea comerțu
lui internațional, criza 
sistemului monetar finan
ciar și altele.

Cuvîntul inaugural a fost 
rostit de Mika Șpiliak, 
președintele Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia.

Sesiunea Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari a R-P. Chineze
BEIJING 6 (Agerpres). 

— La Beijing au început 
luni lucrările primei sesi
uni a actualei legislaturi 
a Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari 
a R.P. Chineze — trans
mite agenția China Nouă. 
La ședința inaugurală au 
luat parte conducători de 
partid și de stat chinezi.

Cuvîntul de deschiderea 
fost rostit de Peng Zhen, 
președintele Prezidiului 
sesiunii, care a arătat că 
participanților le revine, 
printre altele, sarcina de 
a . examina raportul dc ac

tivitate al guvernului, de 
a dezbate și aproba planul 
de dezvoltare a economiei 
Chinei, de a alege și nu
mi pe noii conducători ai 
organelor de stat.

Zhao Ziyang, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, a prezentat apoi 
raportul asupra activită
ții guvernului, în care a 
analizat rezultatele obți
nute în perioada ultimi
lor cinci ani (1978—1982) 
și principalele sarcini pen
tru următorii cinci ani 
(1983—1987).

meu.
Luceafă-

Cultural :

11,00

11,30

16,00
16,05

20,30

TV
Almanahul fainiil. 
ei.
Roman-foileton : 
„Marile speranțe". 
Episodul 8.
Panoramic econo
mic.
Desene animate : 
„Povestiri din 
durea verde". 
Telex.
România pitoreas
că.
Clubul tineretului. 
Viața școlii. 
1001 de seri, 
închiderea progra
mului.
Telejurnal. 
Repartizarea

monioasă a forțelor 
de producție în te
ritoriu. 35 de ani de 
industrializare so
cialistă — reportaj. 
Videoteca interna
țională.
La zi în 600 de se
cunde.
Pagini muzicale de 
mare popularitate. 
Teatru TV : 
„Marele pasaj". 
Premieră pe țară. 
Telejurnal.

pă-

ar-

Calendar săptămînal
(i—12 IUNIE 1983

„lo-
din 29 mai 1983 :

3 varian-
50 000 lei;
2 variante
32 071 lei

Câștigurile tragerii
Io 2“

Categoria 1 :
te 25 la sută a

Categoria 2 :
100 la sută a
și 4 variante 25 la sută a 
8 018 lei ;

Categoria 3 ; 5 variante 
100 la sută 
24 variante 
2 187 lei ;

Categoria 
riante a 1 807 lei;

Categoria 5 : 231.75 
200 lei ;

Categoria 6 : l 819 
100 lei.

Report categoria
41 676 Ici.

Ciștigurile de 50 000
jucate pe variante 25 la 
sulă, au fost obținute de 
Gogu Ion din Brașov, Io
nel 
cia.

a 8 747 lei și
25 la sută a

va-

a

a

1 :

iei,

Marian și Voinea Lu. 
ambii din București.

RADIO

12.00 
știri. 12,05 
dio. 12,25 
folclorului, 
premieră Radio-TV. 
De la 1 la 3. 15,00 
bul curioșilor. 16,00 
Ietin de știri. 16,05 
tece din folclorul 
temporan. 16,15 
medicului. 16,20 
corale dc Costică 
16,30 Radiogazeta 
mică. 17,00 Buletin 
știri, 
tră. 17,30 Audiența 
dio. 18,00 Orele serii. 20,00 
Radiojurnal. 22,00 O zi 
într-o oră. Radiojurnal. 
23,00 Suita I în Do major 
de George Enescu. 23,30- 
5,00 Non stop muzical.

(Buletine de știri 
orele : 24.00. 2.00.

n de 
na ra- 
comcara 

Avan- 
. 13,00 

Clu- 
Bu. 

Cin- 
con- 

Sfatul 
Piese 

Andrei, 
econo, 

de 
17,05 Politica noas- 

ra-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I
I
I
I 
I
I
I 
I
I
I
I 
I
I
I

21,25

22 20

21,10

întreprinderea
pentru administrarea cantinelor 
și cazare Valea Jiului Petroșani 

încadrează

6 iunie — Au început, la Belgrad, lu
crările celei ,de-a Vl-a se
siuni a Conferinței Națiu
nilor Unite pentru Comerț 
și Dezvoltare — UNCTAD 
(6—30 VI).

— A 19-a Conferință la nivel 
înalt a țărilor membre ale 
Organizației Unității Afri
cane — O.U.A. (Addis Abe
ba ; 6—11 VI).

7 iunie — Vizita oficială a primului mi
nistru al Indiei, lndira 
Gandhi, în R.S.F. Iugosla
via (7—8 VI).

— Președintele Coastei de Fil
deș, Felix II. Boingny. efec

tuează o vizită oficială în 
S.U.A.

— Vizita oficială în S.U.A. a 
ministrului de externe li
banez Elie Salem.

— Întîlnirea, la Luxemburg, a 
miniștrilor transporturilor 
din țările membre ale Pie
ței comune.

8 iunie — Vizita oficială în Pakistan a
președintelui srilankez Ju
nius Jayawardene (8—13 VI) 

— Se reiau, la Geneva, nego
cierile privind limitarea și 
reducerea armamentelor stra
tegice (SALT).

9 iunie — Au loc alegeri generale an
ticipate în Marea Britanic.

— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, e- 
fectuează o vizită oficială in 
R.F.G. (9—12 VI).

— Se desfășoară alegeri gene- 
nerale în Republica Malawi.

— Se întrunesc, la Paris, mi
niștrii de externe ai țărilor 
membre ale NATO.

— Vizita primului ministru al 
Australiei, Robert Hawke, 
la Geneva.

10 iunie — Ziua națională a Portugaliei
— crearea statului portu
ghez independent.

— Au loc alegeri municipale 
în Maroc.

— A fost distrus, in 1942, sa
tul cehos.ovac Lidice de că
tre unități militare naziste 
S.S.

— La Copenhaga are loc o în
trunire a parlamentarilor 
din țările membre ale NATO 
(10—13 VI).

11 iunie — Ziua națională a Regatului
Unit al Marii Britanii și Ir
landei de Nord — aniversa
rea zilei de naștere a re
ginei.

— în Jamahiria Arabă Libia
na Populară Socialistă se 
aniversează „Ziua evacură- 
rii“ — lichidarea tuturor ba
zelor militare străine de pe 
teritoriul țării.

— Primul ministru al Austra
liei, Robert Hawke, face, in
tre 11 și 15 iunie, o vizită o- 
ficială .a Washington.

12 iunie — Sărbătoarea națională a Re
publicii Filipine — aniver
sarea proclamării indepen
denței.

— Se deschide Tîrgul interna
țional de la Poznan (12—19 
VI).

St^i.ElARUL DE STAT
AL VATICANULUI, A- 
gustîno Casaroli, a primit 
pe ambasadoru’ Ion Brad, 
trimis special al guvernu
lui român. Cu acest prilej, 
a avut loc un schimb de 
păreri asupra unor pro
bleme internaționa’e dc 
interes comun, precum și 
asupra dezvoltării rela
țiilor dintre România și 
Vatican

ÎN MAREA BR1TAN1E, 
PROBLEMA CRIMINALI- 
TAȚII devine tot mai în
grijorătoare. După cum 
remarcă ziarul „Daily Mir
ror", in prezent numeroa
se orașe ale țării sînt con
fruntate cu tot mai multe 
acte, criminale, prin folo
sirea armelor de foc. Nu
mai in marea metropolă 
— Londra — "e înregis
trează săptămînal peste 30 
de jafuri cu mină înarma
tă. Ziarul citat precizează 
că, in ultimii trei ani, cri
minalitatea în Marea Bri- 
tanie a crescut cu 22 la 
sută.

UN IMOBIL DE NOUA 
ETAJE din orașul Mecca 
(Arabia Saudită) s-a pră
bușit în cursul lucrărilor 
de demo’are — informează 
ziarul saudit „Al Nadwa“. 
Cotidianul precizează că 
nouă persoane au fost u- 
cise.

— administratori cămine nefamiliști

Condiții de încadrare și retribuire, conform 
prevederilor Legii 12/1971 și Legii 57/1974.
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Mica publicitate
PIERDUT cal alb, coamă 

scurtă semicreață, cocoșat. 
Adresați, strada Brazilor, 
nr. 6, Vulcan. Găsitorului 
recompensă. (616)

PIERDUT legitimație ser
viciu, pe numele Pirjol 
Ion, eliberată de I.M. U- 
ricani. O declar nulă. 
(610)

f

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA Bologh, cu aceeași adîncă durere anun
ță împlinirea unui an de la decesul scumpului nos
tru soț, tată și bunic

BOLOGH IOSIF
Nu te vom uita niciodată. (602)

FAMILIILE Sfaițer și Constantinescu, anunță cu 
durere încetarea din viață a scumpului lor frate 

MÎNZAT MIHAI
Mulțumim pe această cale conducerii colectivului 

U.E. Paroșeni si vecinilor pentru ajutorul acordat.
(621)

MAMA Florica, anunță cu adîneă durere înceta
rea din viață a bunei sale fiice

LORINCZ iutca
Mulțumim rudelor, vecinilor, colectivului I.T. Pe

troșani și tuturor celor care au participat la marea 
noastră durere. (623)
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