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tAM MULT CĂRBUNE 
COCSIFICABIL! 35 de ani de la naționalizarea principalelor

mijloace de producție
A
înfăptuim indicațiile secretarului general al partidului

Mâsurî energice pentru 
îndeplinirea indicatorilor de plan 

și recuperarea restanțelor
La Consfătuirea de lu

cru de la C.C. al P.C.R. 
pe problemele industriei 
și agriculturii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al parti
dului sublinia : „Este ne
cesar ca, în următoarele 
luni, să se asigure nu nu
mai realizarea planului, 
dar să se acționeze și 
pentru recuperarea nere- 
alizărilor din primele 
luni, adică a celor circa 
300 000 de tone de cărbu
ne cocsificabil".

Realizarea planului și 
recuperarea nerealizări- 
lor, acestea sînt sarcinile 
prioritare pe agenda de 
lucru a specialiștilor Com
binatului minier Valea 
Jiului, ale conducerilor 
colective din întreprinde
rile miniere, ale tuturor 
oamenilor muncii din in
dustria de cărbune a

____________________

Văii Jiului. De ce sînt 
sarcini prioritare pentru 
bazinul nostru carbonifer? 
Pentru că Valea Jiului 
este principalul produ
cător de cărbune cocsifi- 
cabil al țării : mai mult 
de 95 la sută din pro
ducția de huilă pentru 
cocs și semicocs a Româ
niei se realizează aici. 
Prin grija conducerii de 
partid, întreprinderile mi
niere din 
asigurată 
necesară 
tegrale a 
plan stabilite pentru 
cest an și pentru atinge
rea nivelurilor de pro
ducție prevăzute în pers
pectiva cincinalelor vi
itoare. Valoarea fonduri
lor fixe ale C.M.V.J., ca
re în prezent sînt de a- 
proape 15 miliarde lei, 
ceea ce reprezintă 440 000

Valea Jiului au 
baza tehnică 

îndeplinirii in. 
prevederilor de 

a-

economico

pe fiecare om al mun- 
— aproape de două 
mai mult decît media 
țară din industria mi-

lei 
cii 
ori 
pe 
nieră.

Totodată, Combinatul 
minier Valea Jiului, în
treprinderile miniere dis
pun de cadre 
ginerești cu o 1 
periență și un 
de pregătire 
lă, capabile să 
în orice moment, la orice 
loc de muncă asistența 
tehnică necesară. în a- 
cest sens este suficient 
să amintim că în activi
tatea productivă există 
un inginer la 22 de oa.

tehnico-ln- 
bogată ex- 
înalt nivel 
profesiona- 

i asigure

323 apartamente 
predate 

beneficiarului

Noua epocă istorică ce 
x s-a deschis în dezvoltarea 

țării noastre odată cu ma
rele act de la 23 August 
1944, s-a caracterizat prin 
realizarea unor profunde 
transformări sociale, revo
luționare, în concordanță 
cu idealurile de progres, 
libertate, dreptate socială 
și națională ale poporului 
nostru. Pe parcursul pro
cesului revoluționar, al e- 
dificării noii orînduiri în 
România, au avut loc nu
meroase evenimente și pre
faceri înnoitoare, integrate 
organic în strategia unita
ră a Partidului Comunist 
Român. Din multitudinea 
acestor evenimente și pre
faceri, sînt unele care — 
chiar din momentul înfăp
tuirii lor, dar mai ales în 
perspectiva timpului ce ne 
desparte de ele — se deta
șează în prim plan sub 
raportul însemnătății și 
semnificațiilor. Un astfel 
de eveniment este și națio
nalizarea principalelor mij
loace de producție din 11 
iunie 1948. „Naționalizarea 
industriei, băncilor, trans
porturilor și comerțului — 
se arată în Programul 
P.C.R. — a dus la lichida
rea proprietății capitaliste 
asupra mijloacelor de pro-

Constructorii din cadrul 
Grupului de șantiere Pe
troșani al T.C.H. au rapor
tat, pe primele 5 luni ale 
anului, însemnate succese. 
Planul valoric al construc
țiilor și montajelor a fost 
depășit cu 3,6 milioane iei. 
Au fost predate beneficia
rului 323 de apartamente, 
în termen au fost predate 
blocurile HG din Petroșani, 
T din Vulcan, 23 din Lu- 
peni și 18 B din Uricani.

Cele mai însemnate rea
lizări au fost consemnate 
de constructorii șantieru
lui 1 Petroșani.

La obținerea acestor fru
moase realizări o contribu
ție de seamă au adus-o 
formațiile de lucru condu
se de Dumitru Postolache 
(zidari), Gheorghe 
(dulgheri), David Ion 
Dumitrul Sîngeorzan 
torl prefabricate), 
chiv Frîncu (instalatori) și 
Nicolae Tudor (zugravi). 
(V.S.)

Ing. Gheorghe MARCfllȘ, 
director tehnic al C.M.V.j.

Foto: St. NEMECSEK

(Continuare în pag. a 2-a)

în sprijinul producției
muncă politică dinamică,4 eficientă

ducție, la crearea în econo
mie a proprietății socialis
te a întregului popor, mar- 
cînd de fapt începutul fău
ririi societății socialiste 
în România".

Evocarea evenimentului 
major pe care l-a consti
tuit naționalizarea princi
palelor mijloace de pro
ducție prilejuiește, încă o 
dată, evidențierea rolului 
conducător, determinant 
și decisiv pe care l_a avut 
Partidul Comunist Român, 
în pregătirea, legiferarea 
și traducerea în fapt a a- 
cestui act fundamental pen
tru întregul proces al de
venirii noastre socialiste.

Privind în urmă la dru
mul parcurs de societatea 
și economia românească 
în cele trei decenii și ju
mătate care ne despart de 
momentul naționalizării 
principalelor mijloace de 
producție, poporul nostru 
măsoară și apreciază — cu 
îndreptățită 
satisfacție — 
le și măreția 
dobîndite sub 
partidului.

Pornind de
trainică pusă de 
lizarea din 11 iunie

Prof. Ion FRĂȚILÂ

Luna manifestărilor 
politico-ideologice, 
cultural-educative 

și sportive 

Astăzi, 
încheierea 
acțiunilor

■ ■ ■ .............

mîndrie și 
dimensiuni- 
realizărilor 
conducerea

la temelia 
naționa- 

1948,

(Continuare în pag. a 3-a)

Astăzi are loc încheierea 
Lunii -manifestărilor poli- 
tico-ideologice, cultural-e
ducative și sportive „Laudă 
omului muncii și creației 
sale", acțiune de mare 
amploare în peisajul spi
ritual al Văii Jiului. Timp 
de o lună, în întreprinderi 
și instituții, în cluburi și 
case de cultură s_au des
fășurat numeroase acțiuni 
atractive, diverse și 
ciente, 
atenția

Casa 
troșani 
ora 18, 
încheiere a manifestărilor. 
Este vorba despre un am
plu spectacol susținut de 
ansamblul folcloric „Rap
sodia Română" al U.G.S.R. 
în cadrul spectacolului vor 
evolua Ioana Cristea, Ilea
na Sfetcu, Elena Merișo- 
rcanu și Maria Apostol. 
(M.B.)

efi- 
care au polarizat 
oamenilor muncii, 
de cultură din Pe_ 
va fi astă-seară, la 
gazda acțiunii de

Savin 
i Și
(mon- 

Paras-

în pagina a 3-a :

• De la o duminică 
la alta

® Rubricile „Servici
ile la dispoziția dum- 
neavoastră“, „Stop !“,

ie ta n ■ ■ ■ » ■ '

Componenții brigăzii 
conduse de minerul Lu_ 
ca Mădărâșan, de la 
sectorul III al minei 
Dîlja, se situează în rîn- 
dul formațiilor de lucru 
fruntașe. în imagine, o 
parte din ortacii acestei 
brigăzi, după ieșirea din 
Șut.

BUJORII PARÎNGULUI

Discuțiile individuale
mijloc de activizare a comunîștilos

Realitățile și cerințele 
specifice ale muncii colec
tivului, implicarea directă 
a comuniștilor în eforturile 
fiecărei formații de lucru 
pentru creșterea producției 
de cărbune și realizarea 
sarcinilor — iată principa
lul obiectiv urmărit de bi
roul organizației de 
din sectorul III al 
Dîlja în desfășurarea 
cuțiilor individuale
membrii de partid. Reușita 
acestei acțiuni depinde in 
mare măsură, de pregăti
rea, de organizarea ei, de 
orientarea discuțiilor spre 
soluționarea problemelor 
majore ale organizației de

bază 
minei 

dis- 
cu

bază, ale colectivului. In 
-acest sens, discuțiile indi
viduale sînt desfășurate pe 
bază de grafic, în mod eșa
lonat, lunar cu cite 10—15 
membri de partid, astfel 
ca pină în luna septembrie 
să cuprindă întregul efec
tiv al organizației.

Prioritate în cadrul dis
cuțiilor se acordă acelor 
membri de partid cărora, 
cu prilejul discuțiilor ante
rioare sau al adunărilor ge
nerale consacrate conclu
ziilor pe marginea discuți- 

. ilor de
făcut
pentru 
Astfel, 
partid

anul trecut, li s-au 
diferite observații 
unele neajunsuri, 

membrilor de 
Radu Andrișaa,

Francisc Leba și Anton A- 
frosinei li s_a atras aten
ția din nou asupra îndato
ririi lor de a fi exemple de 
comportare în producție, în 
viața colectivului. Efectul: 
în lunile ce au urmat dis
cuțiilor cu acești membri 
de partid, ei au remediat 
neajunsurile asupra cărora 
au fost 
membri de partid, < 
Gheorghe Burtea. 
Mihonesc și Aurel 
ru li s-a cerut să 
activi in adunările 
le, să participe nemijlocit 
atît la dezbaterea proble-

atenționați A '.or 
cu i. sint
Enf' ian
Be ma
fie mai

■ genera-

Ioan DUBEK

Titlul acestor însem
nări de reporter mi-a fost 
inspirat de trei fire de 
bujori de munte — floa
re rară ce împodobește in 
zilele de sfîrșit de pri
măvară crestele munților. 
Gingașe, dar viguroase — 
gata să întîmpine viatu
rile ce îmbrățișează Pa- 
ringul la peste 2000 de 
metri — bujorii de mun
te au ceva comun cu Va
lea noastră.

Poate gin
gășia, poat e 
vigoarea, poa
te culoarea 
ca de pastel, poate nouta
tea. Ori, poate toate la 
un loc. Pentru că Valea 
cărbunelui răsare in fie
care primăvară cu haină 
nouă. Milioanele de flori 
plantate, arborii și ar
buștii ornamentali care 
dau farmec noului bule
vard, loilor blocuri și 
cartiei ’. noilor orașe, 
toate des pe gin
gășia ,i vigoarea naturii 
■ we i.k, asă buni cu 
mtne i, eu aceia caic co- 
boai a iu ei ele geb'.i.gice 
pent'u a smulge pămin- 
tul".i căldură și lumină, 

tji. ca și bujorii, așeză
rile 
în 
du-se cu noi 
ce-și deschid 
porțile — adevărate

însemnări de reporter
nou 
nou

(Continuare in pag. a 2 al

minerilor 
fiecare an 

cu

înfloresc 
îmbogățin- 

obiective 
prim itoare 

pe-

I 
I 
I 
I 
I

parc, 
tron- 
bule- 

noi

tale rozacee — pentru a-i 
primi pe acești bărbați 
minunați care sfidează 
încremenirea și întuneri
cul. In această primăvară 
în Petroșani a răsărit 
dintre schele o monu
mentală construcție care 
poartă pecetea anilor 
scurși și fantezia cotidia
nului : este clădirea re- 
amenajată a Teatrului 
minerilor. Alături „au în
florit" odată cu magnoli

ile și bujorii 
un 
un
son. al 

nardului Republicii, 
blocuri ce vor mobila vi
itorul cartier Petroșani- 
Nord.

Rîndurile de față nu se 
vor o trecere în revistă 
a noilor obiective ce 
îmbogățesc viața mine
rilor. Ele s-au născut din 
mr eas'.r a bujorului de 
mu:.le, din întrebarea pe 
va< e autorul și-a pus-0 : 
'le ce nu le-am 
frumuseților noastre 
pe Jiu „Bujorii 
giilui" ?

Pentru că, în 
primăvară, Valea 
nelui răsa'e în 
nouă mai ! .moașă, 
strălucitoare. Aidoma Bu
jorilor Parîngului.

spune 
de 

Parin-

fiecare 
cărbu- 
haină 

mai

Dragos CALIN
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Propaganda vizuală — diversă, 
atractivă, convingătoare 

„Faptul zilei“, ancorat 
în viața șantierului

• O informație la „Faptul zilei*' : „Pînă la termina
rea lucrării au mai rămas 30 de zile !“. Expusă la 
intrarea în incinta șantierului, gazeta oferă în fiecare 
zi noutăți din activitatea acestui colectiv care execută 
unul dintre cele mai importante obiective de investi
ții .miniere.

La puțul cu schip al minei Lupeni am întîlnit și 
alte mijloace ale propagandei vizuale prin care se 
acționează pentru mobilizarea colectivului la intensi
ficarea ritmului de lucru. „Eu produc, eu controlez, 
eu răspund" — un îndemn permanent asupra calității 
— atrage atenția asupra importanței deosebite a 
„lucrului bine făcut" la un obiectiv care nu acceptă 
nici un fel de rabat la calitate. Se acționează in ve
derea creșterii răspunderii, pentru întărirea discipli
nei, pentru intensificarea ritmului in fazele finale, pe 
genuri de operații. Predomină după cum e și firesc, 
propaganda vizuală pe teme de protecția muncii...

Spre deosebire de alte obiective de investiții, la 
puțul cu schip propaganda vizuală a fost de mai multe 
ori înlocuită, pe măsură ce lucrarea a avansat pe ver
ticală. De la o cotă la alta, panourile și-au pierdut 
actualitatea, tocmai datorită ritmului intens de lucru 
imprimat de constructori. în faza actuală au rămas 
panouri mai puține, dar cit se poate de utile.

„Pînă la terminarea obiectivului au mai rămas 
30 de zile 1". în fiecare zi alături de această informa
ție, „Faptul zilei** oferă date despre echipele fruntașe, 
despre unele urgențe ale lucrării, despre principalele 
evenimente din viața colectivului de constructori. (I.M.) 

X----------------------------------------------------- -------------------- ------ >

DISCUȚIILE INDIVIDUALE 
mijloc de activizare a comuniștilor

(Urmare din pag. 1) 

melor puse în discuție, cit 
și la soluționarea lor 
practică în vederea perfec
ționării activității produc
tive, a vieții de partid.

Discuțiile individuale o_ 
feră un prilej nimerit bi
roului organizației de bază 
să verifice preocuparea co
muniștilor pentru perfec
ționarea activității secto
rului. Discutîndu-se, bună
oară, despre brigăzile ră
mase în urmă, care, prin 
slaba organizare și indisci
plină, au diminuat luni în 
șir producția sectorului, 
minerilor Gheorghe Cercel 
și Luca Mădărășan, tineri 
șefi de schimb în două 
brigăzi fruntașe, biroul or
ganizației de bază, împreu
nă cu conducerea sectoru
lui, le_a trasat sarcina să 
preia conducerea a două 
brigăzi rămase în urmă. 
Primind ajutorul necesar, 
cei doi brigadieri au reu
șit să redreseze activitatea 
formațiilor ce li s-au în
credințat, deci s-au achitat 
întrutotul de sarcinile în
credințate.

Tot în cadrul discuțiilor 
individuale, membrilor de 
partid din echipele dc în
treținere minieră și a uti
lajelor de transport li s-au 
trasat sarcini pentru a 
soluționa o altă problemă 
vitală pentru activitatea 
productivă : îmbunătățirea 
lucrărilor de revizii și re
parații la fluxul de benzi 
al sectorului, preluat din 
septembrie 1982 de la sec
torul de transport, in între
ținerea căruia s_au mani
festat o seamă de deficien
țe care au cauzat rămîne- 
rea sub plan a sectorului 
pe anul trecut. Concentrîn- 
du.și atenția asupra cali
tății lucrărilor de revizii și 
reparații, asupra întăririi 
disciplinei, comuniștii Pe
tru Marcu, Mihai Preda, 
Gh. Bertoldi, Ignațiu Fo- 
dor, Vasile Damian, Aurel 
C’iobanu, Mihai Agavriloa- 
ie, Marin Robu și Ștefan 
Gaură au asigurat desfă
șurarea optimă a fluxului 
de transport, ceea ce a în
semnat o contribuție nemij
locită la depășirile de plan 
pe care le-a înregistrat sec
torul în lunile acestui an.

O altă cerință pusă în

(Urinare din pag. 1) 

meni și un cadru cu studii 
medii ia 17 oameni. La toa
te acestea trebuie să mai 
adăugăm un aspect deose
bit de important : Combi
natul minier Valea Jiului, 
întreprinderile miniere be
neficiază, după Consfătui
rea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. cu cadre de condu
cere, specialiști și munci
tori din industria minieră 
șl geologie de un complex 
program de măsuri adop
tat de conducerea de 
partid, ca și de condițiile 
nou create prin introduce
rea programului de lucru 
pe trei schimburi a 8 ore.

Cum au fost folosite și va_ 
lorificate condițiile nou crea, 
te? Rezultatele obținute în 
primele 5 luni ale anului 
sînt departe de a răspunde 
mulțumitor la o astfel de 
întrebare. Planul la pro
ducția fizică brută de căr
bune extras nu a fost rea
lizat cu 375 707 tone de 
cărbune, respectiv cu un 
minus dc 2 958 tone de 
cărbune pe zi. Este adevă
rat, în aceeași perioadă 
producția netă fizică a fost 
depășită cu 27 597 tone, dar 
analizînd structura acestui 
indicator rezultă nereali- 
zări de 178 818 tone huilă 
spălată pentru cocs și 
183 891 tone huilă spălată 
pentru semicocs. în același

fața comuniștilor cu prile
jul discuțiilor individuale 
a fost stabilizarea noilor 
încadrați în vederea com
pletării efectivului. în a- 
cest sens, brigadierilor Ni- 
colae Tonia și Nicolae 
Cosma li s_au încredințat 
cite doi tineri pe care-i a- 
jută nemijlocit să-și însu
șească noua meserie, să-i 
formeze în spiritul exi
gențelor muncii din subte
ran.

(ji în continuare, ne-a 
asigurat secretarul orga
nizației de bază, Vasile 
Rîbu, biroul are în atenție 6ă 
desfășoare lunar, ritmic dis
cuțiile individuale cu mem
brii de partid, să asigure 
acestora un conținut bo
gat, cu efect nemijlocit a- 
supra activității comuniș
tilor. Biroul urmărește în
deaproape cum se achită 
membrii de partid de sar
cinile încredințate, în ce 
măsură țin cont de reco
mandările făcute în vede
rea participării lor active 
la munca politico-educati- 
vă, la viața de partid, la 
îmbunătățirea in ansamblu 
a activității sectorului. 

timp trebuie precizat că 
în perioada analizată nu 
s-a realizat încadrarea in 
indicii' de calitate depășin- 
du-se cenușa cu 3,5 punc
te la producția extrasă 
ce echivalează cu 263 722 
tone de cărbune, singurele 
unități care nu au înregis
trat depășiri ale cenușii pla
nificate fiind I.M. Dîlja și 
I.M. Vulcan.

Cauzele care au generat
iiitiriiiiniiiiiniiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiinuuui.u

MASURI ENERGICE
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nerealizarea producției bru
te extrase sînt numeroase, 
unele de natură obiectivă, 
altele mai puțin obiective, 
în primul rînd în categoria 
cauzelor obiective inclu
dem neconfirmărilc de 
rezerve datorită condițiilor 
geotectonice de formare 
a zăcămîntului (numai la 
mina Lonea — 48 000 tone 
de cărbune, Petrila-Sud — 
50 000 și la Bărbăteni — 
24 000 tone), și Reasigura
rea dotării tehnice (spre e_ 
xemplu din 8 complexe me
canizate scadente a se li
vra în semestrul I 1983, 
pînă în prezent s-a primit 
un singur complex SMA-2, 
iar I.M. Timișoara a li
vrat numai 2 combine de 
înaintare CI-2 din cele 6 
contractate).

O pierdere însemnată dc 
cărbune — aproximativ 
4600 tone pe zi — s-a da
torat neplasării posturilor 
in cărbune și aceasta da. 
torită necesității execută
rii unor însemnate volume 
de lucrări de întreținere a 
căilor de acces și a utilaje
lor, dar și menținerii u_ 
nui nivel ridicat al absen
țelor (de tot felul) in acti
vitățile din subteran. Cu 
aceasta intrăm în domeniul 
cauzelor mai puțin obiec
tive dintre care amintim : 
funcționarea defectuoasă 
a principalelor utilaje din 
fluxurile tehnologice, e_ 
xistența unor neconcor- 
danțe de capacități pe 
fluxurile de transport (e_ 
xemplificăm cu minele Li- 
vezeni, Aninoasa, Lupeni 
și Uricani), nccxecutarea

vo_ informăm
ț • ATELIER MOBIL, 
i Un grup de lăcătuși de 
I la cariera Cîmpu lui Neag 
’ (Vasile Ignătcscu, Ladis. 
i slau Moroni, Petru Gros, 
I Petru Boicu, loan Costea), 
î condus de maistrul A- 
; lexandru Mihăilă au con- 
1 ceput și realizat un ate_ 
î licr mobil dotat cu cele 

la timp și de calitate co
respunzătoare a lucrărilor 
de întreținere și reparare 
a utilajelor și instalațiilor 
tehnologice, carențe în or
ganizarea și conducerea 
proceselor de producție, 
în special sub aspectul a- 
provizionării ritmice a 
formațiilor de lucru și u_ 
tilizării forței de muncă.

Această situație a deter
minat Combinatul minier 

să-și îndrepte preocupările 
spre rezolvarea cit mai 
grabnică a problemelor cu 
care se confruntă, astfel 
incit să se obțină în cel 
mai scurt timp însemnate 
creșteri dc producție ince- 
pînd chiar din primele 
zile ale lunii iulie. Dintre 
cele mai importante mă. 
suri tehnico-organizatoricc 
amintim : punerea in func
țiune eșalonat pe parcursul 
întregului semestru II al 
anului, a 13 complexe me
canizate, 5 combine de 
înaintări, 20 de abataje 
frontale cu susținere indi
viduală (unele dotate cu 
combină), și abataje came
ră, crearea de noi fluxuri 
de transportoare cu benzi 
pentru concentrarea pro
ducției, menținerea in 
funcțiune la fiecare Între
prindere a numărului de 
combine de abataj și de 
înaintări (dintre cele e- 
xistente) în funcție de ne
cesitățile realizării sarci
nilor de plan și recuperă
rii restanțelor.

Pentru creșterea produc
tivității muncii în subteran 
se va urmări realizarea 
programelor dc mică me
canizare întocmite Ia ni
velul fiecărei întreprin
deri miniere punîndu-se 
un accent deosebit pe ex
tinderea utilizării instala
țiilor de monorai, pentru 
îmbunătățirea aprovizi 7- 
nării formațiilor de lucru 
cu materiale de susținere 
și piese de schimb. Forța 
de muncă existentă va fi 
redistribuită pe un număr 
rcstrîns de locuri de mun

necesare reparației uti
lajelor chiar la frontul 
de lucru. (A.M.)

« APARTAMENTE NOI. 
în orașul Vulcan, în 
„Cartierul 326 aparta- 
mente** au fost pregătite 
pentru recepție încă 20 
de apartamente. Sînt a- 
partamentele de pe două 
scări ale blocului T, care 
va fi predat în întregime 
la sfîrșitul lunii iunie. 
(V.S.)

• DEVIERE DE CIR

că mari unități de pro
ducție în vederea creșterii 
productivității muncii, a 
cantității de cărbune. In 
ceea ce privește încadra
rea în indicii de calitate 
planificați, întreprinderile 
miniere vor lua măsuri de 
respectare cu strictețe a 
propriilor programe de mă
suri stabilite, programe de
taliate cu termene și res
ponsabilități privind pla
sarea punctelor de claubaj, 
alegerea și depozitarea 
sterilului . pe poditură la 
toate abatajele nemecani
zate și împușcare selecti
vă la lucrările de pregăti
re in mixt (steril și căr
bune în același front); se
pararea fluxurilor de 
transport al sterilului de 
cel de cărbune la toate 
lucrările de deschideri ,și 
pregătiri ce se vor executa.

Dar pentru Ca eficiența 
măsurilor preconizate de 
Combinatul minier Valea 
Jiului să atingă nivelul 
dorit — realizarea preve
derilor de plan și recupe
rarea restanțelor — este 
necesar ca unitățile 
M.I.C.M.. M.I.M. și M.l. Ch. 
să asigure materialele și 
piesele de schimb contrac
tate pe anul 1983, să îm
bunătățească substanțial 
calitatea utilajelor, sub_ 
ansamblelor și pieselor de 
schimb, la care se înregis
trează o fiabilitate scăzută 
cu 'implicații serioase in 
procesul de producție.

Urmărirea cu exigență, 
cu fermitate și răspundere 
sporită a materializării a_ 
cestor măsuri va conduce 
fără îndoială la creșț a 
producției de cărbune 
tru cocs. Minerii Văii Jiu. 
lui, conducătorii procesu
lui de producție au capa
citatea necesară să învingă 
aceste momente dificile, o 
dovadă elocventă fiind în 
acest sens productivitățile 
muncii realizate în cărbu
ne și în abataje, in prime
le cinci luni ale anului, 
productivități care' sînt su
perioare sarcinilor plani
ficate la nivelul combina
tului cu 57 kg de cărbune 
pe post în cărbune și 178 
kg de cărbune pe post in 
abataje.

CULAȚIE. In zona Pieței i 
Victorie? din Petroșani i 
circulația rutieră a fost i 
deviată. Scopul ? Este ș 
vorba de eliberarea am- i 
plasamentului și crearea 
frontului de lucru la bl« 
cui 119, cu noi spații ce | 
merciale la parter.

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU

vă informăm

Cu un mic efort, totul ar fi foarte bine
însoțiți de tovarășul Vasile Biter, mais

tru principal, care se ocupă dc problemele 
administrativ-gospodărești de la I.M. Pe_ 
trila, începem „vizitarea" incintei între
prinderii cu depozitul de material lem
nos. Peste tot ordine desăvirșită. La fel 
și în spațiul de probă al utilajelor ce 
urmează a fi introduse în subteran, pre
cum și în depozitul de utilaje noi... un
de însă cîteva motoare electrice stau 
aruncate la întîmplare, deși sînt nol_ 
nouțe (Foto 5).

în contrast total cu tot ce am văzut 
anterior, la rampa de descărcare a uti
lajelor noi o grămadă diformă de vago- 
nete, piese de schimb și subansamble 
ale mașinilor și utilajelor miniere, recep

ționate, dar neadăpostite (foto 1).
Mergînd mai departe, spre rampa de 

fier vechi, constatăm rezultatele bune 
ale multor ore de muncă. Totul oste. 
mult schimbat spre bine față de consta
tările făcute la finele anului trecut. Dar 
— mai este un „dar" — în partea stingă 
a drumului ce urcă spre ateliere ruginesc 
numeroase utilaje, multe din ele încă ne
folosite (foto 2). în dreptul atelierului e- 
lectric multe zeci dc capace dc aluminiu 
așteaptă să fie trimise la retopit (foto 3), 
în timp ce lingă turnul de răcire, car
case de locomotive Diesel de mină, nu
meroase vagonete și multe alte suban
samble, de diverse dimensiuni, tind să 
fie „mascate" de vegetație (foto 4).

Fotoanchetă realizată de
Ștefan NEMECSEK
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FIERUL LA DACI (II)

Meșteșugul 
uneltelor 

mate-

De ta o duminică ta alta
Cititorii fotografiază

suvenir 
bunăoară,

CRONICA 
NERIMATÂ l

de existență a statului 
dac. Aici au fost 
fecționate arme care 
întărit mina dirjilor 
părători ai cetății ; 
șitul atelierului trebuie 
pus în legătură cu ocu
parea capitalei dace, 
apropierea fierăriei 
fost găsite numeroase 
biecte confecționate deja, 
dar care în viitoarea răz
boiului nu au mai fost 
vindute. Lista acestora 
este destul de lungă ; se
ceri, greble, cuțite, apoi 
unelte de dulgherie și 
tîmplărie, etc. O observa- 

personală 
găsirea 
canti

tăți de zgură 
metalică 
interiorul 

nei fortificații dace afla
tă la Ponorîci ne pune 
in fața unei realități tul
burătoare a lumii dace: 
în plin război — pe front 
cum se spune — ostașii 
își reîmprospătau arma
mentul, căci nu există alt 
înțeles pentru un cuptor 
de topit minereul de 
fier ale cărui vestigii se 
găsesc în interiorul unei 
fortificații. Este posibil 
și chiar de așteptat ca 
uneltele confecționate în 
zone bogate în minereu 
să ajungă pînă departe, 
pe calea schimbului. Ca
pacitatea atelierelor și u_ 
neltele găsite la 
distanță indică 
acest lucru. în 
între obiectele 
ționate din fier 
au ajuns pînă la noi, nu 
se găsesc arme. Cea mai 
bună explicație a acestei 
absențe pare să fie toc
mai nevoia aeută, culege
rea lor de peste tot ; la 
sfîrșitul războaielor, ace
leași arme au devenit o 
pradă prețioasă alături 
de aurul dac.

Așa cum sta bine unui 
popor așezat, pe care zo
rii istoriei l_au găsit aici, 
dacii au cultivat multe 
plante, bineînțeles, griul 
in primul tind. Și aslăz.i 
în ruinele 
sei, 
carbonizat. Plugul 
cu brăzdai- dc fier a 
un rol important în 
gricultura practicată 
daci. (Va continua)

Viorel MORARU

Producerca metalului, 
deși un element impor
tant în civilizația fierului, 
nu era totul. Lupa de 
metal era luată de făurari 
și utilizată apoi în con
fecționarea unei impre
sionante diversități de u- 
nelte, arme, obiecte gos
podărești etc. Toate a- 
cestea presupun cunoaș
terea unor procedee teh
nice menite să confere 
calitățile necesare scopu
lui urmărit — duritate, e- 
lasticitate ș.a. 
confecționării
trebuincioase din
ria primă —zrrzrzrzvzzzzzzzzzzzzzzzzzz». țle 
lupa de fier —
— a fost pes- Sîntem dintotdeauna ujiei 
te tot de ma
re căutare 
cinste, 
pare că 
și ameliorările diverse, 
lor unelte au ocupat un 
loc important in activita
tea făurarilor. Dacă teh
nologia obținerii fierului
— și să reținem, a fieru
lui spongios, nu turnat — 
a fost mărginită de posi
bilitatea obținerii 
temperaturi înalte, 
schimb arta făurarilor

pc aceste locuri
ZZZ/ZZZZZ/ZZZZZZZ<«ZZZzZZZZZ^ 

Se 
perfecționările

unei 
în 
a 

produs unelte ale căror 
calități impresionează 
specialiștii moderni. în 
apropierea cetății dacice 
de la Peștera Bolii, pro
babil in zona actualei căi 
ferate, a fost descoperit 
în secolul trecut, cu oca
zia construirii liniei, un 
mare atelier de prelucra
re. Printre altele au fost 
găsite dălți, clești, cioca
ne, elemente care indică 
existența certă a unei 
făurarii. Ca să ne situăm 
tot in zonă, la Grădiștea 
Muncelului au fost găsite 
urinele a opt cuptoare de 
redus minereul și un ma
re număr de unelte apar- 
ținind unui atelier de 
prelucrat. Unelte de fie
rărie, ba chiar un atelier 
întreg cu vatră, forjă și 
resturi de zgură a 
găsit pe terasa 
Grădiște. în 
civilă situată în 
țiului sacru, au 
te urmele unei 
rării. Numai arsura 
trei avea o adîncime de 
1 metru, iar în stricta ve
cinătate, circa 1000 kg 
fier brut aștepta prelu
crarea ! După cit se pare 
acest atelier a lucrat in_ 
tens pînă in ultimele zile

fost 
VIII la 
așezarea 

estul spa- 
fost găsi- 
mari fie- 

ve_

NEATENȚIA UNDE 
l’OATE

în imaginea 
este redat un 
circulație care

DUCE
alăturată 

accident de 
s_a produs

con-

Cititorii fotografiază 
„Pe-un picior de plai...

asilc POLLAK

tre
sa u

m_au

cit

• Nimeni nu se 
zește de propriul 
sforăit.

• Și ce dacă 
călcat în picioare ? Vor. 
ba e că am aflat 
cîntărește fiecare.

• Cei ce se tîrăsc, nu 
se împiedică niciodată.

• Curcubeu. Ce superb 
arată lumina în faza ei 
de descompunere.

• Sufletul unei femei 
e ca o carte. Trebuie să 
fie prea bun ca să-1 ci
tești de două ori.

• Crește 
apropierea 
meni. Mai 
buze.

• Pentru
ta e un zero dc aur.

• Sînt vulturi care 
consideră că Proineteq 
ar fi murit de hepatită.

• Calul troian 
și el un mînz, de 
menea troiqn.
Valeriu Bl TULESCU

tot mai mult 
dintre oa_ 
ales în auto.

unii verighc-

avea 
ase_

Recorduri

t

i
i

f.
V ’
ț 
f

mare 
tocmai 

general, 
confec- 

și care

Sarmizegetu.
se găsește grîu, griu 

armat 
avut

a-
de

în orașul Petroșani Ia în
ceputul acestei săptămîni. 
Biciclistul Gheorghe Pîrvu, 
circula cu capul aplecat 
din cauza ploii (și pe in
terzis). El nu s-a asigurat 
la intersecție și a intrat cu 
bicicleta in autoturismul 
2 HD 2469 care era con
dus de Elena Pleșcan. De

r j 
(
) A trecut intîi o boare, 

pe deasupra „viilor", 
parcă, parcă veni vara 
caldă-n ochii tuturor. 
Mai cu picături de soare, 
mai cu ploaie la chindie, 
cei ce lucră la marcaje 
„zebrele” le reînvie. 
Chiar de sînt artizanale 
și-au valoare circumspectă, 
fiindcă sînt puțini aceia 
care azi le mai respectă. 
Pietoni la promenadă 
ca o mare, val cu val, 
I.C.S. Industrialul 
are .și comerț stradal. 
Lucru bun. se știe bine, 
— cine n-are trebuințe — 
(insăț-apar și buruient 
...vînzătorii de semințe). 
La teatru, „se pierdu”, 
iar, „scrisoarea” cu pricina, 
zice-n colț o precupeață : 
„Iarăși dau pe poștă vina”. 
VAHA-a fost la premieră, 
invitată iar cu flori, 
și-a urat actorilor,

Din nou despre vară
(cronică rimată)

I

(i

A.

această dată șansa l-a a_ 
jutat, scăpind cu 
dar din acest i 
trebuie să se tragă 
țămintele necesare, 
cliștii și motocicliștii 
buie să nu 
cînd condițiile 
ce nu sînt 
dacă totuși 
s-o facă, să 
să respecte 
circulație. De 
conducătorii auto să circu
le cil atenție sporită și cu 
viteză redusă la limită 
pentru evitarea oricărui 
pericol, intrucit pe timp de 
ploaie mulți pietoni și bi- 
cicliști sc grăbesc pentru a 
ajunge mai repede acasă.' 
Foto : Lt. Ștefan Băbăț, o_ 
fițer criminalist de la mi
liția municipiului Petro
șani.

viață, 
accident 
i învă- 

Bici- 
tre- 

circule atunci 
almosferi- 

favorabile, iar 
se încumetă 

fie prudenți și 
regulile de 

asemenea,

SERVIC ULE LA DISPOZIȚIA DUMNEAVOASTRĂ

(g Ca de obicei și azi 
cabina telefonică
de la Oficiul mu
nicipal dc poștă și teleco
municații stă la dispoziția 
celor ce doresc să aibă 
convorbiri începînd cu ora 
7 și pînă la ora 21. între 
aceleași orc la cabine tele

fonice sînt primite și tele
grame cu caracter urgent. 
Ziarele și revistele se pot 
procura duminică intre o- 
rele 8—14 de la chioșcul 
de lîngă Agenția de voiaj.

■ Azi, intre orele 
8—20 este de serviciu far
macia nr. 16 din cartierul

gj între orc'c 7—12 stau 
la dispoziția clientelei u- 
nitățile dc coafură și cos
metică, iar pentru bărbați 
frizeriile din Petroșani și 
Petrila ale cooperativei 
„Unirea".

gȘ O veste bună pentru 
iubitorii de înot și plajă.

săli pline cu speciei or,. 
Seara iese la plimbare, 
cu miresmele-i divine, 
chiar dacă prin cartiere, 
iar containerele-s pline. 
Vu e vina nimănui
— pentru ei nu mai contează —, 
ci e vina celor care, 
munca nu și-o onorează.
Să-i lăsăm insă pe ei, 
vara-aceasta minunată 
să-i îndemne cu temei, 
ca s-o păstreze curată, 
c<l și ea, această vară, 
ne-a făcut mai optimiști, 
aducindu-ne aproape 
minunății fotbaliști.
Truda lor, iubirea noastră, 

'nu mă face să mă mir, 
scorul lor ca și recordul, 
al Anișoarei Cușmir, 
ce ni-l dele
Toate astea
azi mă fac ntai fericit. 
De-aia zic, cu toți să spunem : 
Vară, bine ai venit !

speologice
IN ȚARA

■ Peștera Vîntului din 
munții Pădurea 
aflată pc malul 
Grisului Repede, 
cui I privind 
Peștera măsoară 
lungime 
1982.

■ Cea mai lungă peșteră 
din țară dezvoltată în ma
siv de sare, se numește 
peștera „6 s“ 'de la Mînză- 
lesti, aflată in munții din 
apropierea 
tera deține 
materie pe 
la lungime 
fiind totodată și pc 
III in lume în ceea 
privește denivelarea (— 32 
ui).

■ Cea mai adincă pește
ră din țară (— 415 m) este 
peștera „Tăușoare“.

Craiului, 
sting al 
deține lo- 
lungimea. 
31 338 m, 

raportată în anul

Buzăului. Peș_ 
un record în 
plan mondial 
avind 1220 m 

locul 
ce

INTERNAȚIONALE

Mircea ANDRAȘ 
k

DE PE AUTOBUZ
PE BASCULANTA

personală 
sub număr

înmatriculate 
KARA SOȚ.

se 
fost 
au-

în săptămîna care 
încheie astăzi au mai 
găsiți trei conducători 
to la volanul... autobuzelor 
de călători sub influența 
băuturilor alcoolice. Incon
știenți de pericolul la care 
expuneau călătorii, Gheor- 
ghe Olteanu (31 UD 5261); 
Gheorghe Sandu (31 HD 
7522) șl Alexandru Dumi
tru (31 11D 6449) au plecat 
cu autobuzele în cursă, 
după ce, în prealabil, se 
înfruptaseră din licoarea 
lui Bachus. Ei au plătit a_ 
menda de 500 lei, permi
sele de conducere le-au 
fost suspendate pe cite 3 
luni de zile, după care se 
vor întoarce pc... basculan-

★
Duminică, 12 iunie a.c., 

au drept de eircu.ație au
toturismele proprietate

Ștrandul „Energia" din Pa_ 
-oșeni, cartierul energeticii’- 
nilor, care și_a deschis „sta
giunea" de vară la 30 mai, 
stă ia dispoziția amatori
lor între orele 10—-20. 
Aici, pe lingă înot, se poa
te juca volei, tenis de ma
să, tenis de cîmp, șah, ta
ble. Chioșcul aflat in incin
ta ștrandului oferă, contra. 
cost bineînțeles, un bogat 
sortiment de dulciuri și ră
coritoare. (D.C.)

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circula
ție al Miliției municipiului 

Petroșani

■ Cea mai lungă jjește- 
ră numită -Flint mamouthe 
cave sistem" totalizează 
361620 m.

■ Locul al doilea în lu
me ii deține peștera „Op- 
timisticeskaia“ — U.R.S.S., 
ce totalizează 147 000 in.

Recorduri la denivelări
■ Pc primul loc : „Gouf- 

fre Jean Bernard" (Fran
ța) ; la nivelul anului 1982 
acest aven deține un mi
nus de 1494 m.

Romulus VENȚEL

(Urmare din pag. 1)

societatea românească a 
parcurs în acești ani mai 
multe etape de dezvoltare, 
„în perioada 1948—1965 — 
arăta secretarul general 
al partidului — s_au reali
zat victoria socialismului 
in toate sectoarele, gene
ralizarea relațiilor de pro
ducție noi în întreaga eco
nomie. în anii 1966—1970 
s-au asigurat dezvoltarea 
mai puț^rnicâ a forțelor 
de producții', a bazei teh- 
nico-materiale a țării, per
fecționarea relațiilor soci
ale, consolidarea societă
ții noastre socialiste". Pe 
această bază, odată cu tre
cerea la cincinalul 1971— 
1975, s-a inaugurat etapa 
făuririi societății multilate
ral dezvoltate.

Progresele industriei se 
reflectă în creșterea volu
mului producției, ea rea- 
lizînd în 1977 o producție 
globală de 34 de ori mai 
mare decît în anul 1938. 
S-au produs și importan
te schimbări de structură.

Astfel, ponderea grupei 
A (industria producătoa
re de ■ mijloace de pro
ducție) a crescut intre 
1948 și 1975 de la 49,4 la 
sută ia 72,3 la sută, in 
timp ce ponderea grupei 
B s_a redus corespunzător 
de la 50,6 Ia 27,7 la sută.

Așa cum a stabilit Con
gresul al Nil-lea al P.C.R., 
economia națională va cu
noaște noi dimensiuni ca
urmare a transpunerii în 
viață a directivelor și pro- 
gramelor-directivă elabo
rate din inițiativa și cu 
participarea directă a se
cretarului general al parti
dului, care subliniază că 
obiectivul fundamental al 
planului cincinal 1981-1985 
îl constituie „continuarea, 
pe o treaptă superioară, a 
îndeplinirii • Programului 
partidului, creșterea in
ritm susținut a economiei 
naționale, afirmarea cu
putere a revoluției teh- 
nico-științifice în toate do
meniile, trecerea la o nouă 
calitate a întregii activi
tăți economico-sociale", A
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Acord între România și A.I.E.A. 
privind cooperarea în domeniul 

nuclear
VIENA 11 (Agerpres). La 

sediul agenției internațio
nale pentru Energia Ato
mică (AIEA) s_au desfășu
rat lucrările Consiliului 
guvernatorilor al . AIEA. 
România, membră a consi
liului, a participat cu o 
delegație condusă de Cor
nel Mihulecea, președintele 
Comitetului de Stat pentru 
Energia Nucleară.

Reuniunea
O.U.A.

ADDIS ABEBA 11 (A-
gerpresț. Cea de_a 19-a reu
niune la nivel înalt a Or
ganizației Unității Africa
ne, care are loc la Addis 
Abeba, a adoptat, prin con
sens, o rezoluție în pro
blema Saharei Occidenta
le. între altele, în docu
ment se subliniază necesi
tatea unei încetări a focu
lui și a creării condițiilor 
pentru organizarea unui 
referendum în Sahara Oc
cidentală, informează a_ 
gcnțiile internaționale de 
presă.

Consiliul a aprobat un 
acord între România și
AIEA în baza căruia a- 
genția va asigura, în ca
drul programului de co
operare tehnică, livrarea u_ 
nei cantități de uraniu îm
bogățit, ce urmează a fi 
folosit în cercetarea știin
țifică nucleară din țara 
noastră.

Delegația română a pre
zentat o serie de sugestii 
de îmbunătățire și creștere 
a eficienței propunerilor 
de cooperare realizate de 
AIEA în folosul țărilor în 
curs de dezvoltare.

Rezultatele alegerilor legislative 
din Marea Britanie

LONDRA 11 (Agerpres). 
La Londra au fost date 
publicității rezultatele de
finitive ale alegerilor le
gislative anticipate de la 9 
iunie din Marea Britanie. 
în urma numărării voturi
lor exprimate, locurile în 
Camera Comunelor au fost 
repartizate astfel : Partidul 
Conservator — (42,4 la su
tă din voturi) — 397 man
date ; Partidul Laburist 
(27,6 la sută) — 209 man
date ; alianța liberali-so. 
cial-demqcrați (25,3 la su
tă) — 23 mandate ; alte 
partide și formațiuni (4,7 
la sută) — 21 mandate.

După anunțarea rezulta
tului alegerilor, liderul

Partidului Conservator, că
ruia îi revine din nou pos
tul de prim-ministru, Mar
garet Thatcher, a declarat 
că va continua orientările 
cunoscute ale politicii sale 
interne și externe.

Aplicație comună
MOSCOVA 11 (Agerpres). 

După cum transmite agen
ția TASS în perioada 30 
mai — 9 iunie 1983, pe te
ritoriile Republicii Demo
crate Germane, Republicii 
Populare Polone, Republi
cii Socialiste Cehoslovace 
și din partea de sud a 
Mării Baltice s-a desfășu
rat o aplicație comună de 
comandament și stat ma
jor a armatelor și flotelor 
aliate cu denumirea con
vențională „Soiuz_’83“. A-

plicația a fost condusă de 
mareșalul Uniunii Sovietice, 
V.G. Kulikov, comandant- 
șef al Forțelor Armate U_ 
nite ale statelor participan
te la Tratatul de la Varșo
via.

în cursul aplicației s.au 
prelucrat probleme privind 
conducerea trupelor și co
operarea statelor majore 
ale armatelor și flotelor a- 
liate pe timpul ducerii de 
către acestea a acțiunilor 
comune.

Sesiunea Conferinței
U.N.C.T.A.D.

BELGRAD 11 (Agerpres). 
în cadrul dezbaterilor ge
nerale ale celei de-a VI_a 
sesiuni a Conferinței Na
țiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare conti
nuă prezentarea pozițiilor 
de principiu ale țărilor 
participante față de pro
blemele actuale ale econo
miei mondiale. Vorbitorii 
dau expresie îngrijorării 
statelor lor în legătură cu 
gravitatea fenomenelor de 
criză, perturbărilor și dez
echilibrelor existente în
sistemul economic și fi
nanciar internațional, cu 
agravarea stării de subdez
voltare și a decalajelor e_ 
conomice, avansînd, tot
odată, propuneri și idei vi_ 
zînd depășirea crizei, re
luarea dialogului Nord— 
Sud și găsirea unor căi 
concrete, eficiente pentru 
sprijinirea eforturilor de 
progres ale țărilor în curs 
de dezvoltare.
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Fotbal, divizia A

O partidă de mare atracție 
Jiul — U. Craiova

Aureolați de o nouă per
formanță europeană, de a- 
ceastă dată pe meridianul 
de la Stockholm, Lung, 
Ștefănescu, Ungureanu, Ți- 
cleanu, Bălăci, Cămătaru 
și Geolgău s-au răzbunat 
pe contestatul Benficăi, 
Stromberg, reorientînd 
șansele în grupa a V_a a 
bătrînului continent spre 
tricolori. Abia ajunși în 
Bănie, fotbaliștii craioveni 
s-au și pregătit pentru o 
nouă deplasare, împreună 
cu Cîrțu, Negrilă, Irimescu 
și ceilalți vor da replica, 
în prima scenă a socceru- 
lui românesc. Jiul Petro
șani. întîlnire cu miză 
decisivă pentru ambele 
combatante, întrucît stu. 
denții craioveni speră să-și 
adjudece titlul național, 
cursa de urmărire a lide
rului s_a soldat cu rezul

tate excelente în partidele 
restante. în același timp, 
echipa din Vale, după com
portarea contradictorie din 
retur, încearcă să scape 
de emoțiile... dogoritoare 
din preajma lanternei roșii.

Calculele hîrtiei indică un 
avantaj tehnic și competi
tiv de partea oaspeților, 
care conduc în duelul în
chegat de-a lungul anilor ; 
de partea lor înclină și ba
lanța experienței interna
ționale, în acest sens Jiul 
se poate lăuda doar cu 
doi olimpici : Cavai și 
Varga. Partida nu este 
însă jucată, gazdele invocă 
tradiționalul avantaj al 
terenului propriu, mobili
zarea exemplară a între
gului efectiv și așteaptă 
din partea celui de-al 
12-lea jucător al lor, pro
pria galerie, un angajant -

suport moral în obținerea 
victoriei.

Așadar, marți, pe gazo. 
nul modernului complex 
sportiv „Jiul" se va desfă
șura o întîlnire de mare 
atractivitate, în care vom 
avea prilejul să aplaudăm 
cea mai valoroasă echipă 
românească din sportul cu 
balonul rotund, dar în a_ 
celași timp 6ă ne încura
jăm în mod sportiv proprii 
favoriți. Interesul stîrnit 
de partidă, promisiunea 
unui spectacol sportiv de 
calitate excelentă, miza 
decisivă, dar și atașamen
tul față de culorile clubu
lui minier sînt factorii de
cizionali, care cheamă în 
tribune cîți mai mulți su
porteri. Alte amănunte, îr/> 
ziarul nostru de marți.

Sever NOIAN

TELEX ■ TELEX
ROMA 11 (Agerpres), în 

sferturile de finală ale 
turneului internațional de 
tenis de Ia Veneția, jucă
torul român Florin Segăr- 
ceanu l_a învins cu 6—3, 
6—3 pe francezul Domi
nique Bedel.

♦
STOCKHOLM 11 (Ager

pres). Presa suedeză acordă 
largi spații meciului de 
fotbal Suedia — România, 
în comentarii subliniin- 
du.se justețea victoriei fot
baliștilor români. Astfel, 
ziarul „Svenska Dagbladet" 
publică pe prima pagină 
articolul : „Duș rece pe 
Rasunda", în care se scrie, 
între altele : „în ciuda en
tuziasmului presei asupra 
viitorului fotbalului nostru, 
echipa Suediei a pierdut 
pe „Rasunda" cu 1—0. Ro
mânii au speculat una 
dintre șansele de gol, în 
timp ce suedezii nu au reu
șit nimic".

I
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memento
FILME
12 iunie

PETROȘANI — 7 No. 
iembrie : Nimic nou pe 
frontul de vest; Unirea: 
Pădurea nebună.

LONEA : Papillon, I-II.
ANINOASA : Despărți

rea, I-II.
VULCAN — Luceafărul: 

I se spunea Buldozerul.
LUPENI — Cultural : 

Ochi de urs.
URTCANI ; Buletin de 

Buc ui ești.

13 iunie

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Pruncul, petro
lul și ardelenii ; Unirea: 
Favoriții noștri răsfățați.

LONEA : Un prieten 
pierdut.

VULCAN — Luceafărul: 
Popillon, I-II.

LUPENI — Cultural : 
Sub 4 steaguri.

URICANI : Cîteva zile 
viața lui Oblomov.

cumentare, versuri, 
desene animate, in
formații 
artistice, 
instantanee.

— 16,50 Film Serial : 
Vinul și piinea. Epi
sodul 2.
Filipine, o țară la 
tropice.
Micul ecran 
cei mici. 
Telejurnal.
Izvor al 
noastre (II).
Cîntarea României. 
Telecinemateca. Ci
clul „Dosarele ecra
nului". S.O.S. Tita
nic. Premieră TV. 
Cu : David Jansson, 
Gloria 
Suzan 
David 
Holm.
Întîlnire cu opera, 
opereta și baletul. 
Telejurnal.

culturale, 
telesport,

din

8,00

18,20

18,40

19,00
19,15

19,35
20,15

pentru

puterii

I 
I 
I
I 
I
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I
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TV. 17,50

12 iunie
Consultații pentru 
bacalaureat.
Almanahul familiei. 
De strajă patriei. 
Bucuriile muzicii.

8.30
9,00
9.30

10,00 Viața satului.
11,45

20,35
21,05

13,00

Lumea ccpiilor. 
Telefilmcteca de 
ghiozdan : Cireșarii 
Episodul 5.
Album duminical : 
Telex, muzică, u_ 
mor, cascadorii rî_ 
sului, reportaje, do_

21,30
21,40

Leachman, 
Saint James, 
Werner, Ian

Avanpremiera 
tămînală TV.

13 iunie

I

săp_

Telex.
Emisiune în 
maghiară.
R.P. Mongolă : Pro
gres și dezvoltare. 
Telejurnal.
Actualitatea econo
mică.
Tezaur
Orizont 
ințific. 
Curier
Roman foileton. Ma
rile speranțe. Epi
sodul 9.
Ritmuri muzicale. 
Telejurnal.

limba

folcloric, 
tehnico-ști-

cetățenesc.
(

22,10
22,25

Zece garnituri de lupte 
libere, care și-au cîștigat 
dreptul de participare la 
finalele campionatului șco
lar, s-au confruntat, la 
sfîrșitul săptămînii trecute, 
în sala sportivilor militari 
din Cluj-Napoca. între 
combatante s-a aflat și 
CJS.Ș. Petroșani, cîștigă- 
toarea seriei a XlX-a, care 
a debutat cu dreptul : 8—3 
in compania C.S.S. Mure
șul Tg. Mureș. A urmat cea 
de_a treia întîlnire cu fos
ta colegă de serie Steaua 
București, care s_a aflat 
multă vreme sub semnul 
echilibrului. Să amintim 
că, în serii, scorul victo
riilor era egal (1—1). De 
această dată, verdictul l_a 
hotărît părtinitorul arbitru 
brașovean I. Birjac, care 
a viciat rezultatul final : 
6—5 în favoarea militari
lor Să amintim în acest 
context că luptătorilor noș
tri Viorel Cîrcel și Gelu 
Madear le-au fost refuza-

Recompensă
te tușuri clare. în partida 
cu campioana en titre 
C.S.Ș. Oradea, cei 11 bă
ieți ai lui Vasile Făgaș au 
răsturnat toate pronosticu
rile, adjudeeîndu-și vic
toria la limită (6—5), pen
tru ca în aceeași primă zi 
a întrecerilor în fața lor, 
să îngenuncheze C.S.S. U- 
nirea Iași (9—2).

binemeritată
mațiile creditate cu șanse 
alternau victoriile cu în- 
frîngerile, școlarii din Va
lea Jiului n-au făcut ex
cepție, au cedat surprinză
tor, datorită unui... trac 
tradițional în fața C.S.S. 
nr. 2 Constanța (5—6), ca 
mai apoi să surclaseze 
C.S.Ș. Buzău : 8—3.

Cum ziua a treia „cer

Lupte libere

In cea de-a doua zi, no
rocul n-a surîs la saltele 
favoriților noștri, pentru 
că au înclinat... steagul în 
fața formației brașovene 
C.S. Steagul roșu (5—6), 
dar apoi au învins la ace
lași scor C.S.S. nr. 2 Ga
lați, de fapt o... reprezen
tativă gălățeană, nu se știe 
de ce admisă în asemenea 
componență de federația 
de specialitate. Cum for-

nea" medaliile, singura 
modalitate ca băieții noștri 
să urce pe podium era 6ă 
treacă de invincibila pînă 
atunci C.S.Ș. Cluj-Napoca, 
gazdele avînd deja asigu
rat titlul suprem. Mobili- 
zîndu-se exemplar, C.S.Ș. 
Petroșani a trăit satisfac
ția victoriei și asupra a- 
cestei medaliate : 6—5. A_ 
șadar, clujenii au intrat 
în posesia medaliei de

aur, fiind urmați de gălă_ 
țeni, bronzul revenind bra
vilor noștri Feți-Frumoși, 
care repetă de fapt perfor
manța anului 1981. Din 
garnitura Văii s-au remar
cat : Marius Văcăreanu 
(44 kg), Viorel Cîrcel (52), 
Grigore Mereuță (60), Ro
man Tudor (70), Gelu Ma
dear (81), Aurel Dragotă 
(87) și Sergiu Agavriloaie 
(+ 87), de fapt medaliații 
noștri la intrecerile indi
viduale republicane din 
anii precedenți.

La sfîrșitul acestei săp- 
tămîni, luptătorii de la 
C.S.Ș.P. participă la faza 
de zonă a individualelor 
de juniori, după care in
tră în vacanță, fiind re
compensați, pentru perfor
manțele dobîndite în acest 
an, de Ministerul Educa
ției și învățămîntului, cu 
o perioadă de odihnă și... 
bronzare, la Mangalia între 
24 iulie și 4 august.

Ion VULPE

Liceul industrial nr. 3 - 
(electrotehnic) Arad

Piața Vasile Boaită nr. 1, telefon 960-37337 
școlarizează în clasa a IX-a, anul școlar 

1983/1984, profil electrotehnic, absolvenți 
de clasa a VIII-a

Pentru meseriile de electrician instalații 
fixe de trancțiune electrică, electronist căi 
ferate, electronist telecomunicații, școlarizea
ză în clasa a Xl-a absolvenți de trapta I pro
fil electrotehnic sau alte profile cu examene 
de diferență.

Pentru clasa a IX-a recrutarea se va face 
prin Inspectoratul școlar județean de domi
ciliu.

După absolvire se asigură loc de muncă 
în apropierea domiciliului.

Mica publicitate
VÎND casă Petroșani, 

strada Gh. Șincai nr. 4/2. 
(635)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Conta 
Victoria, eliberată de în
treprinderea de confecții 
Vulcan. O declar nulă. (636)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Burla-

cu Ștefan, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (637)

PIERDUT foaie de par
curs nr. 16114/1 iunie 1983, 
pe numele Doroftei Mihai, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (634)

ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚIA, anunță cu profundă durere împlinirea 
a doi ani de la decesul iubitului ei soț

STIEBER ION
Nu-1 voi uita niciodată. (628)
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