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TĂRII GIT MAI MULT E!
La încheierea decadei I a lunii r

Rezultatele obținute impun
o mobilizare exemplara

a tuturor oamenilor muncii
E Colectivul carierei Cîmpu lui Neag a extras 
mai mare producție suplimentară din bazinul nos_ 
carbonifer în prima decadă a lunii iunie — 6422

cea 
tru 
tone de cărbune pentru cocs .

K Minerii de la Petrila și-au îndeplinit prevede. 
ile de plan in aceeași perioadă în proporție de 106.6 

la sută, extrăgînd peste sarcinile dc plan 2700 tone 
de cărbune.

Celor două întreprinderi 
cu sarcinile de plan reali
zate și depășite în prima 
decadă a lunii iunie, li se 
adaugă și mina Paroșeni 
dc unde s_au livrat supli
mentar economiei naționa
le 175 tone de cărbune. A_ 
cestea sînt de fapt singu
rele întreprinderi miniere 
care la încheierea primei 
decade a lunii iunie pu
teau raporta Îndeplinirea 
integrală și chiar depăși
rea prevederilor dc plan

stabilite pentru perioada, 
amintită. Producția extra
să suplimentar de colecti
vele miniere de la cariera 
Cîmpu lui Neag. Petrila 
și Paroșeni se ridică la 
9300 tone de cărbune, can
titate insuficientă însă pen
tru a acoperi minusul a- 
cumulat de celelalte în
treprinderi miniere, minus

Transmisiune directă
la posturile noastre de radio

și televiziune
Astăzi, în jurul orei 

11,30, posturile noastre de 
radio și televiziune vor 
transmite direct ceremo
nia sosirii tovarășului 
Yumjaaghiin Țedenbal, 
secretar general al C.C. 
a! Partidului Popular Re
voluționar Mongol, pre- 
ședmtele Prezidiului Ma
relui Hural Popular al 
Republicii Populare Mon

gole, care, la invitația to
varășului Nicolae 
Ceaușeseu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, va efectua, în frun
tea unei delegații de 
partid și de stat a R.P 
Mongole, o vizită oficia
lă de prietenie in țaru 
noastră.

înfăptuim indicațiile secretarului general al partidului
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 

general al partidului, in cuvintarca rostită la Consfă
tuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. pe problemele 
industriei și agriculturii trasa minerilor țării o sarci
nă deosebit de importantă : „Trebuie să acționăm în 
domeniul industriei de cărbune pentru a asigura rea
lizarea în întregime a planului — și avem toate con
dițiile să obținem chiar o 
producție suplimentară de 
cărbune. Dar se impune să 
acordăm o atenție mai 
mare producției de cărbu
ne cocsificabil. Nerealizarea 
de cărbune cocsificabil ne.a 
creat greutăți deosebite".

îndemnurile, indicațiile, orientările și precizările 
secretarului general al partidului constituie sarcini 
prioritare pentru toți oamenii muncii din industria 
carboniferă a Văii Jiului, sarcini pentru îndeplinirea 
cărora nici un efort nu este prea mare.

în acest context redacția ziarului nostru iniția
ză o nouă acțiune de presă — ACȚIUNEA COCS ’83 
— care are ca obiective principale ; stimularea activi
tății' colectivelor miniere ale întreprinderilor producă-

Acțiunea

~x
toare de cărbune pentru cocs — Lupcni, Băbăteni, U- 
rieani și cariera Cîmpu lui Neag ; prezentarea spre 
generalizare a experienței pozitive cîștigate de sec
toarele și formațiile de lucru cu rezultate superioare 
sarcinilor de plan ; analizarea neajunsurilor și greu
tăților. care au repercusiuni asupra îndeplinirii inte
grale a prevederilor de plan, asupra recuperării res_ 
_________________________  tanțelor acumulate în pri-

* mele luni ale anului. De a- 
semenea. in cadrul acestei 

jf A Ț &J t ÎL» 1 acțiuni dc presă, redacția
q & I t 1 ziarului va sprijini prin

mijloacele publicistice de 
care dispune, formațiile ră-. 
mase sub plan, pentru de

pășirea momentelor dificile, ca și întreprinderile mi
niere cu soluțiile tehnico-organizatorice elaborate de 
specialiștii care ne 'or însoți, atunci cînd va fi cazul, 
la minele și locurile de muncă unde va fi necesară 
prezența acestora.

Scopul final al acțiunii noastre este creșterea 
necontenită a producției de cărbune cocsificabil, înde
plinirea integrală a prevederilor de plan și recupera
rea nerealizărilor de plan la întreprinderile miniere 
Lupeni, Bărbăteni și Uricani. (D.G.)

■'

A promova 
cu curaj 

itouk
Calculele de eficiență 

eonomică rămin simple 
exercifii abstracte, dacă 
colectivul nu intervine 
pentru ca ele să devină 
realitate. De fapt în
trebarea se pune astfel 
— ce rezultate obții cu 
un anume volum de 
cheltuieli de muncă so
cială ? Răspunsul i-a 
„chinuit" multă vreme 
pe oamenii muncii din 
sectorul VI al minei Lu- 
peni. Cițiva dintre ei, 
intre care ing loan Gif 
Deac, șeful sectorului, 
s-au apucat să recalcu
leze cil costă punerea 
in funcțiune a unui a- 
bataj dotat cu complex 
mecanizat.

— Tehnologia deveni 
tă "lasică impune 
ivtarea galeriei 
ză. apoi a celei 
a peabatajului. 
crăr: care t’ ebuie 
pur.se 
gefe ; 
rut de 
lilcze 
luni 
bază 
alte 
de

Zimbete de satisfacție 
Pe chipurile minerilor 
din schimbul condus de 
Petru Bontoș, compo
nent ai brigăzii lui Ion 
Calotă (in centrul ima
ginii) din sectorul VII 
al minei Vulcan. Rezul
tatele obținute situează 
această formație de Iu_ ■ 
cru în rîndul brigăzilor | 
fruntașe.

Dorin GIIETA

(Continuare in pag. a 2-a)

La Secția de preparare

șirul

oamen: mun-

J
5

cu a rț ului din

Continuindu-și 
succeselor cu care ne.au 
obișnuit, 
oii de la secția de pre_

Urgențe în investițiile anului 1983

Finalizarea la termen a noii 
linii de preparare de la Petrila 

impune folosirea din plin 
a fiecărei zi de muncă

tone 
pentru

tone
Noapte de veghe și rodnicie 

a ceferiștilor
în p.F.l.i condițiilor at- 

mosl't iee potrivnice, tura
I de la Regulatorul dc
circulație și mișcare Fe
ti oșani. condusă de loan
Sucală a avut o prestație 
deosebită și în noaptea de
II spre 12 iunie a.c. Au 
fost descompuse 17 trenuri 
de Craiova, compunîn- 
dii.se 29 ie trenuri pentru 
Simenii. dm care 10 de 
triplă t acțiune. Au fost 
t xpediaie 4 navete pentru 
Mintia :cu 12 000 tone 
cărbune energetic) și

?
i

parare a
Uricani raportează după 
două săptămîni din a_ 
ceasta lună noi fapte 
de vrednicie. De Ia ing. 
lean Sirbu, șeful secției 
aflăm că sînt pregătite 
pentru livrare 6 
materie primă
sticlă opt:că, 26 
pent, u cristal și 29 tone 
pentru emailuri și gla
zuri. S-au evidențiat 
schimburile conduse de 
Pavei Andrecni (furni
zor a 11 tone) și Gheor
ghe Socolescu (10 tone), 
precum și operatoare
le Elena Grigore, Vio
rica Hurmuz, Valeria 
Rădulea și Floare Gă_ 
lățan.

în prezent. în scopul 
îmbunătățirii fluxului 
tehnologic echipele de 
întreținere lucrează la 
montarea unei centri
fugi pentru desecarea 
cuarțului și a unui us- 
cător rotativ. (T.A.)

trenul 20143, Vlcxandru 
Popescu (23927), Nicolae 
' ..dea (20133) și Marcu Po
gan (21213), înd umați cu 
competență de operatorul 
R.C.T. Gheorghe Popescu. 
Regularitatea 1 circulației 
la trenurile dc călători — 
10(1 la sută.

Activitatea de manevră 
din stație desfășurată dc 
echipa condusă de Serghei 
Voica — șef manevră, com
pusă din Viorel Popa, Ni- 
colac Țintea, Nicolae Po
pa și Ioan Panatie a fost 
coordonată și îndrumată de 
operatorul Teofil Spînu 
și împiegații de mișcare 
Ștefan Toacă și loan Bă
lan. (T.A.)

I

i
3

3
î 
s

-montaje. Recepția preli
minară și începerea pro
belor tehnologice este pre
văzută pentru finele lunii 
iunie. „Avem în prezent 
create toate condițiile pen
tru respectarea termenu
lui de predare" — ne-a in
format ing. loan Lăsat, di
rectorul l.C.M.M. Petro
șani. Ne_am convins la fa
ța locului 
mație 
fapte. Marți, 7 iunie, aflăm 
de la ncrmatorul Iosif Da
ne, de la șantierul 1 Pe
trila al l.C.M.M. că în 
schimbul 1 nu s-au semna
lat absențe nemotivate, 
crările de construcții 
montaje se desfășoară 
tens. Cu o zi înainte 
turnaseră 32 mc betoane 
și 66 mc tencuieli și pardo
seli, se efectuaseră 90 mp 
de lucrări de zidărie 
sclivîseli. Dar greul, 
scurtul răgaz rămas

cre
de ba
de cap.

lu
stră- 

st răpUn- 
e suito- 
să laci- 

Trei 
de 

adaugă 
cea 

două 
deCi 
pre- 

montare, 
echipare.

care 
Du pa 

se lărgește 
> atac, ca s 
echipat ea.

pentru gale’ia 
la ca>e se 

pahu pentru 
cap 

pentru 
9 luni 
gătirea 
plus luna de 
Pentru acestea erau ne- 
cesare 4500 de posturi.

Calculele au reînceput 
cind tînărul inginer și-a 
făcut publică ide.a — 
dacă fluxul lucrărilor ar 
ți sincronic și nu diacio.

Ion VULPE

și aproape 
preabaiaj, 
însumează 
pentru

(Continuare în pag. a 2-a)

pc 
noi. 
linii

Pe șantierul extinderii și 
modernizării preparației din 
orașul Petrila, unde în a- 
cest an este programată să 
producă o nouă linie dc 
spălare a cărbunelui, cons
tructorii cunosc zile dc 
mare incordare. Fiecare 
oră, fiecare zi, aduce 
acest șantier lucruri 
De_a lungul primei
modernizate de prepara
re timpul se măsoară de 
acum in minute. Unele 
dintre benzi au trecut 
„proba de 72 de ore". Al
tele abia acum se întind 
și se montează. Utilaje de 
mare complexitate, insta
lații de comandă electroni
că sînt gata instalate pe 
postamentele definitive, tes.

„din 
fără 

prezenți 
de
a_ 
de 
la 

lu.
Și

tate, perfecționate 
mers". Zi și noapte, 
odihnă aici sînt 
la datorie circa 500 
constructori animați de 
ceeași hotărîre fermă : 
a preda beneficiarului 
termenul stabilit toate 
crările de construcții

că această afir- 
are acoperire în

de9 
marsrute de Peștiș (cu 4000 
tone de cărbune cocsifica
bil). S_au evidențiat din
tre mecanicii de locomoti
vă Gheorghe Gavrilă —

Fermecătoarele culori

s

5
3
3
5

Lu_

in
se

Și 
în 

pînă

Viorel STRĂUȚ

(Continuare in pag a 2-a)

Vegeta[ia orașului a 
înveșmintat cea mai pu
ternică și mai sănătoasă 
culoare, verdele cu toate 
nuanțele lui.

Dintre crengile firave 
ale salcîmilor, florile pră
bușite în jos, dau impre
sia unor cercei din bul
gări de zăpadă aninați 
ca pentru o expoziție de 
bijuterii ale naturii.

In replică, florile

soc — adevărate discuri 
din lacrimi albe, strivesc 
verdele abundent, cătt- 
tind soarele.

INSCRIPȚII

dc

Străjuite de limbile 
subțiri ale frunzelor, flo
rile de tei își oferă zîm- 
betele, acceptînd mariajul 
albului cu galbenul.

Două culori — verde și 
alb — într-un oraș me
reu mai luminos, care-și 
primenește continuu ținu
ta edilitară, înaintînd 
spre modernizare urba
nistică.

Verde și alb, culori ce 
simbolizează viața și lu
mina, înfrumusețează O- 
rașul și incintă oamenii 
lui.

M. MUNTEANU
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Astăzi, elevii din clase
le a Xll-a și a XlII-a 
(seral) încheie cursurile 
urmînd să susțină baca
laureatul (21—30 
Este un eveniment 
mare însemnătate în 
ța sutelor de liceeni 
au luat parte, cu o 
lipsitoare voioșie, la 
diționala „Săptămînă 
absolventului", cuprin- 
zînd manifestări politice 
și educative, excursii, vi
zite la Institutul de mi
ne, concursuri sportive, 
consfătuiri și dezbateri 
aflate sub genericul „Vi
itorul Ioc de muncă".

Absolvenții — iată nu 
numai un cuvînt care 
declanșează nostalgii, ci 
o realitate socială. Pe a- 
cești tineri cu chipuri 
frumoase, care bat Ia 
poarta vieții cu optimism 
și încredere, i-am admi
rat zilele trecute străbă- 
tînd localitățile, purtînd 
uniforme speciale pentru 
acest eveniment. în sa
tisfacția și entuziasmul 
lor 6e concentrează sen
sul profund umanist al 
politicii partidului și sta
tului nostru, fiecare tî- 
năr avînd posibilități de

nelimi- 
mai

iunie), 
de 

via- 
care 
mo- 
tra- 

a

ABSOLVENȚII 
formare, practic» 
tate, visurile cele
cutezătoare puțind deveni 
realitate, prin muncă, 
prin învățătură.

Dar agenda școlară cu
prinde, în aceste zile ca
re preced sfîrșitul anului ( 
de învățăinînt, și alte ac- i 
țiuni importante i în a_ 
ceastă săptămînă (13—19 
iunie) elevii din clasa a 
IV_a susțin probe (cu 
subiecte unice pe județ), 
de verificare a pregătirii; 
din 18 iunie se încheie 
cursurile pentru elevii 
clasei a VIII-a, iar între 
19—25 iunie urmează să 
se depună fișele de în
scriere la liceele pentru 
care optează și să efec
tueze controlul medical.

Acum, la mijlocul lui 
iunie, am ascultat iarăși 
vechiul cîntec al tinere
tului studios — „Gaudea- 
mus igitur". Au fost și 
sini zile de bucurie și 
«ptimism pentru sute de 
tineri din Valea Jiului ca
re se află într-0 perioadă 
deosebită, care
zează pregătirea lor 
anii de învățămînt.

care la nivelul Văii Jiului 
se ridică la peste 52 000 
tone de cărbune. De fapt, 
minusul unei singure în
treprinderi miniere — Li- 
vezeni — 11012 tone este, 
din păcate, mult mai mare 
decît plusul amintit. O 
astfel de situație, care in
tervine la nivelul Combi
natului minier Valea Jiu
lui, acum cînd țara are 
mai multă nevoie de căr
bune, cînd secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut 
minerilor din industria 
carboniferă să sporească 
producția de cărbune în 
general, și de cărbune coc- 
sificabil în special, trebuie 
să dea serios de gîndit 
specialiștilor combinatului, 
tuturor cadrelor tehnico- 
inginerești, organelor de 
conducere colectivă de la 
nivelul întreprinderilor mi
niere, tuturor formațiilor 
de lucru, fiecărui om al

Mobilizare exemplară
muncii. Acum, mal mult 
ca oricînd se impun mă
suri exigente, eficiente, 
care să conducă în cel 
mai scurt timp la redresa
rea activității extractive, 
la îndeplinirea integrală 
a prevederilor de plan, la 
recuperarea minusului a- 
cumulat.

în cuvîntarea rostită la 
Consfătuirea de lucru de 
la C.C. al P.C.R. pe pro
blemele industriei și agri
culturii, spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „Este 
necesar ca, în următoarele 
luni, să se asigure nu nu
mai realizarea planului, 
dar să se acționeze și 
pentru recuperarea nerea- 
lizărilor din primele luni, 
adică a celor circa 300 000 
tone de cărbune cocsifica- 
bil“. Acestui îndemn adre
sat minerilor țării, trebuie 
să i se subordoneze în

treaga activitate din în
treprinderile miniere ale 
Văii Jiului. Dotare tehnică 
există nu numai pentru 
îndeplinirea planului, dar 
și pentru depășirea acestu
ia ; valoarea fondurilor fi
xe pe fiecare om al mun
cii din cadrul C.M.V.J. este 
de 440 000 lei, aproape de 
două ori mai mult decît 
media pe țară din indus
tria minieră. De asemenea, 
combinatul dispune de ca
drele tehnico-inginerești 
necesare — în activitatea 
productivă revenind un 
inginer la 22 de oameni și 
un cadru cu studii medii 
la 17 oameni ai muncii.
Dar toate acestea nu 6înt 
suficiente dacă nu există 
o preocupare mai susținu
tă pentru folosirea lor in
tensivă, pentru valorifica
rea potențialului tehnic al 
fiecărui cadru pentru îm_

bunătățirea continuă a or
ganizării muncii la fron
turile productive, pentru o 
aprovizionare ritmică cu
toate materialele, piesele
de schimb și 
biele necesare 
rii normale a

subansam- 
desfășură- 
procesului

de producție, dacă nu se 
execută revizii și reparații 
de o calitate mereu mai
bună.

Minerii Văii Jiului, or
ganele de conducere colec
tivă au demonstrat, nu o 
da*ă, că au capacitatea de 
a învinge greutățile, de a 
depăși momentele grele 
care au o influență nega
tivă asupra îndeplinirii 
prevederilor de plan. Pu
terea lor de mobilizare, 
trebuie să fie exemplară 
și în acest sfîrșit de tri
mestru, astfel îneît înec- 
pînd cu primele zile ale 
lunii iulie, ale celui de al 
doilea semestru al anului, 
6ă se treacă la marea ac
țiune de recuperare a mi
nusului.

6intetî-
din

T. SPÂTARU
J

Elevi în timpul orelor 
de aplicații practice, 
desfășurate în laboratoa
rele Liceului de materna, 
tică.fizică Petroșani.

Foto: T. MINULESCU, 
Cercul foto al Liceului 
de matematică-fizică

Finalizare
(Urmare din pag. 1)

ia 30 iunie, data predării 
primei linii de preparare, 
îl duc montorii din subor- 
dinea maistrului principal 
loan Cîrstea și șefului de 
lot Adrian Ciurea, care 
rar cunosc clipe de odihnă 
în aceste zile hotărîtoare, 
decisive. Lăcătușii din e- 
chipele conduse de Petre 
Albu, Mihai Raț, Nicolae 
Bîrlad se află pe primele 
locuri printre cei mai har
nici, dovedind înaltă com
petență și dăruire în lupta 
cu dificultățile inerente 
care se ivesc pe fluxul 
oe montaj. După ce au 
întins, legat și centralizat 
in „creierele electronice" 
zeci de kilometri de ca. 
bluri, electricienii din sub- 
ordinea lui Anton Dotzauer 
au tiecut la momentul cul
minant al verificării cir
cuitelor, montînd ultimele 
blocuri dc comandă. Din 
zecile de locuri vizitate îm
preună cu ing. Constan
tin Dincă, șeful șantierului 
1 Petrila al I.C.M.M., am 
reținut numele electricie
nilor din echipele conduse 
de Petre Gică și loan Ju- 
gănaru, ale maiștrilor loan

Ia termen
Vîlcu șl Constantin Cosma. 
Dar atîtea alte nume de 
constructori eare s-au dis
tins prin hărnicia lor ră- 
mîn anonime. Ei pot 6ă 
fie mîndri în schimb că 
rodul muncii lor va dăinui.

între constructori și be
neficiar există o strînsă 
colaborare. Zilnic se în
tocmesc programe de prio
rități și se urmărește în
făptuirea lor. Bunăoară, în 
prezent sînt de vulcanizat 
9 benzi transportoare, dar 
lipsește neofalina. Cu efor
turi conjugate neofalina 
s_a adus. La banda 68 su
dorii au lucrat și lucrează 
și noaptea. Cîteva motoa
re, care n_au rezistat pri
melor probe, au fost rebo- 
binate cu ajutorul colecti
vului de la I.P.S.R.U.E.E.M., 
la Petroșani, evitîndu-se 
pierderea de timp ce ar 
fi urmat prin returnarea 
la furnizori.

Datorită eforturilor co. 
mune ale constructorului 
și beneficiarului, în curînd 
va începe recepția prelimi
nară la linia I de prepara
re. Pentru munca lor neo
bosită, acești oameni har
nici merită cuvinte -de 
laudă.

vâ irifopmom
—

(Urmare din pag. 1)

nic, adică echiparea aba
tajului să se 
concomitent cu 
suitorului de atac 
lucrări?

— Așa 
vreodată 
sceptică,

— înseamnă că ar fi, în 
caz de reușită, o premieră 
tehnologică pe scară națio
nală, a replicat tînărul 
inginer șef al minei, Ale
xandru Blaj.

Au reînceput 
cu argumentele 
s-au combătut 
mefiente.

— La început, 
te maistrul electromecanic 
Pavel Bujor, șeful brigăzii 
care a montat complexul, 
nici mie nu mi-a venit a 
crede. M-am îndoit in pri
vința aerajului.

■— Am transportat 58 de 
secții timp de 12 zile, deci 
cam 5 pe zi ; altădată, își 
aduce aminte șeful de bri
gadă Nicolae Rușan, cind 
transportam 3 eram felici
tați.

Galeria de bază a fost 
încredințată ortacilor lui 
Nicolae Kalman, brigada 
lui Rușan preluase trans
portul secțiilor, pentru 
galeria de cap au fost de
semnați ortacii lui Cons
tantin Cojocaru. A inter
venit însă a noutate) n-a 
mai fost nevoie de prea- 
batajul de atac, s-a apelat 
la secțiile complexului în 
loc de armături TH. In a- 
cest fel, brigada lui 
man a fost plasată, 
combina de înaintare, 
tru conturarea altui 
taj, Pe parcurs, au apărut

desfășoare 
săparea 

și alte

s-a făcutcevi nu
a răsunat o voce 

urmată ele altele.

calculele, 
cifrelor, 
părerile

recunoaș-

Kal- 
cu 

pen- 
aba-

perfecționările noului pro
gram de lucru, izvorîte din 
ideile oamenilor. Progra
mul inițial indica termina
rea echipării la 1 iulie, 
iată că Bujor și ai săi au 
tăiat cărbune încă din zi
ua de 9 iunie. Ce avantaje 
rezultă din noua tehnolo
gie de lucru ? In primul 
rînd un consum de pos
turi mai redus cu 2500 ; 
impresionanta cantitate de 
cărbune extrasă mai de
vreme, fiindcă altfel aba-

— Un mare merit revine 
ortacilor 
ționează 
Deac. De 
cele mai 
De exemplu, 
transportorului la 
Bujor ne-a demonstrat că 
este mai bine să fie 
fața tălpilor secțiilor, 
pozat inițial troliul 
trohidraulic pentru montat 
cadrele în galeria de bază, 
mai bine ne-am descurcat 
cînd ne-am dus la ultimul

lui Bujor, men- 
inginerul Gif 
la ei au și venit 
multe soluții noi. 

pozarea 
front,

în 
Am 

elec-

Ilrcșcan, Iuliu Daniel, Mi
hai Barinovschi, sing. Ma
rius Giurgiu, ceilalți co
legi de muncă. Esențial 
pentru reușită, subliniau 
toți interlocutorii noștri a 
fost spiritul de echipă, dar 
și faptul că toate cadrele 
tehnice și-au făcut din noul 
abataj un „birou" cu pro
gram prelungit. S-a lucrat 
peste șut, chiar și dumini
cile, fiindcă fiecare om al

A promova cu curaj noul
tajul trebuia să producă 
abia în luna septembrie ; 
un plus de 150 ml pregă
tiri pentru sector s-a re
nunțat la 160 armături TH 
(1200 lei/bucata) ; pregăti
rea 
fost necesară deoarece s-a 
scos 
rea 
economisit 80 mc lemn; po
licalificarea meseriașilor a 
făcut posibilă folosirea 
mai a forței de muncă 
sectorului ; complexul, 
dată dezechipat de la 
chiul loc de muncă 
mai urcat la suprafață, ci 
a fost transportat direct 
in camera de montaj, unde 
a fost reparat de meseria
șii sectorului; majoritatea 
instalațiilor anexe au fost 
gata montate. Să 
minte însă că s-a 
condiții deosebite 
„fund de sac", 
are o înclinare de 15—18 
grade, - j

abatajului n-a mai

o felie pentru monta- 
transportorului; s-au

nu- 
a 

o- 
ve- 
n-a

luăm a- 
lucrat în

— în
abatajul

aeraj 
în- 

intro- 
partea liberă a

cadru. Coloana de 
n-am mai îngropat-o 
tr-un canal, ci am 
dus-o in 
secțiilor.

Alte 
care au 
șită — toate formațiile au 
lucrat în acord global, la 
Bujor în brigadă existau 
pe fiecare schimb : hidra- 
ulician, electrician, dar și 
artificier, care asigura do
uă chiar trei pușșări 
schimb. Viteza mare 
înaintare a presupus o 
provizionare exemplară 
eliminarea promptă a 
fecțiunilor. Cine sînt 
eroii acestor 
țe nemaiîntîlnite în 
neritul românesc ? 
de schimb Gheorghe 
preotesei, Mircea Podescu, 
Iosif Salay, mecanicii Ha- 
ralambie Tivrea, Carol Or
ban, Ion Ardelean, maiștrii 
Ion Catană, Ion Simeria, 
Iosif Lengyel, Gheorghe

lucruri esențiale, 
contribuit la reu-

pe 
de
a-

?« 
de- 

însă 
performan- 

mi- 
Șefii 

A-

muncii din sector a ințeles 
cită nevoie este de 
nele cocsificabil de

■peni.
— Dintre ortacii i 

intervine Rușan — 
minți pe Al. Șulea, 
drei Harangozo și 
Răileanu, dar tot în 
dă îl putem considera 
ing. Ion Pavelonesc, 
junctul șefului de 
De la Kalman — 
recordurile pregătirilor pe 
mină cu 120—150 ml lunar 
— se remarcă Ioan 
Nemeș Miklos, Ventzel 
lint.

Devansarea punerii 
funcțiune a complexului 
reciclat înseamnă circa 
60 000 tone de cărbune ex
trase în plus, cifră eloc
ventă, dar remarcabil este 
faptul că experiența sec-

cărbu- 
Lu-

mei — 
i-aș a- 

An- 
Vasile 

i briga- 
pe 

ad- 
sector. 

ei bat

Șel,
Ba-

în

torului VI a devenit deja 
un „bun" al minei, ingine
rul șef Al. Blaj ne anunța 
intenția de a se experi
menta în curînd noua me
todă de muncă sub tavan 
artificial. In acest răs
timp, ortacii lui Bujor pre
gătesc o nouă premieră na
țională: traversarea unui 
complex mecanizat dintr-un 
panou intr-altul, fără dez- 
echipare, doar printr-o 
simplă repliere.

Iată, așadar, dincolo de 
teorie, că asigurarea unei 
înalte eficiențe economice 
activității din subteran 
presupune în primul rînd 
o înaltă conștiință revo
luționară, aportul gindirii 
tehnice, curajul de a pro
mova noul, de a inova în 
scopul economisirii muncii 
vii și a celei materializa
te, în fond astfel se asi
gură permanenta autode- 
pășire profesională, com- 

_ponentă morală a persona
lității minerului-tehnician, 
categorie socio-profesională 
ctitorită la îndemnul se
cretarului general al parti
dului, tovarășul
Ceaușescu, in cadrul 
telor întreprinse aici, 
citadela revoluționară 
breslei vredniciei, la
peni. Iar osmoza gindirii 
cadrelor inginerești cu a 
minerilor, rod al omogeni
zării sociale, profesionale 
și de interese a întregului 
colectiv e rezultanta afir
mării plenare a democra
ției noastre socialiste, la 
locul de muncă, în viața 
de toate zilele. _ _

Nicolae 
vizi- 

în 
a 

Lu-

• EXPOZIȚIE ul. MO
BILA CU VÎNZARE. Fa
brica de mobilă din Petri
la a deschis în holul clu
bului muncitoresc din lo
calitate o expoziție de mo
bilă cu vînzare. Cumpă
rătorilor li s-au pus la 
dispoziție camere combi
nate, sufragerii, biblioteci, 
mobilă de bucătărie, măști 
de calorifere și alte obiec
te confecționate de harniJ 
cui colectiv din Petrila. 
(T.R.)

• MANIFESTĂRI. As
tăzi după_amiază, Casa de 
cultură a sindicatelor se 
va dovedi gazdă generoasă- 
pentru absolvenții Liceului 
industrial minier din Pe
troșani, care au invitat Ia 
sărbătoarea lor cadre di
dactice și părinți. Mîine, 
începînd de la ora 19 Tea
trul de stat din Timișoara 
propune iubitorilor Thaliei 
un spectacol cu celebra 
piesă a lui Moliere, „Tar- 
tuffe", pusă în scenă de 
corectivul artistic de limbă 
maghiară.

• APEL. La magazinul 
de artizanat din zona co
mercială „Hermes" a Pe_ 
troșaniului se află, de mai 
multă vreme, o jachetă 
gri, care așteaptă să_și regă
sească purtătoarea. Pentru 
frumosul lor gest, lucră
toarele comerciale ale ma
gazinului așteaptă un sim
plu „mulțumesc". Din ini
mă, însă I

• NEDUMERIRE. Foar
te frumos amenajată noua 
autoservire a magazinului 
428 din Petroșani. Un co
lectiv de lucrători comer
ciali buni, politicoși, ama
bili. Rămîne o întrebare. 
La un așa magazin repre
zentativ să nu fie amena
jate vitrine ? I.C.S.M.I.,
care patronează unitatea, 
să fi uitat că reclama 
este mama comerțului 7 
(M.B.)

• EXCURSIE. Un număr 
de 47 de oameni ai muncii 
de la I.P.S.R.U.E.E.M. Pe
troșani au plecat intr-o 
excursie de 4 zile la Peș
tera Urșilor și Oradea. 
(T.T.)

• IGIENIZĂRI. Lucră
torii de la I.C.S.A. și A.P. 
Petroșani continuă suita 
acțiunii de igienizare și 
renovare a unităților co
merciale; în curînd de o 
nouă „toaletă" se vor bu
cura magazinele comple
xului alimentar „Parîngul" 
din cartierul Aeroport al 
reședinței noastre de muni
cipiu.

Rubrică realizată de
Iou VULPE
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Astăzi, pe gazonul complexului
Fotbal, divizia C

sportiv, JIUL—U. Craiova

Succes băieților 
noștri!

stra- 
„blo- 
ace_ 
fiind 

de

Bineinformatul pro
gram de fotbal al clubu
lui organizator urează 
bun sosit la obîrșiile Jiu- 
rilor „campioanei marii 
iubiri" și succes adversa
rei sale— „Imparțialita
te", care sugerează pre
țuirea de care se bucură 
ambasadoarea fotbalului 
românesc, stima pentru 
școala de fotbal a Băniei, 
care și-a format un „uns
prezece" de temut, cu re
zerve pe măsură, însăși 
naționala noastră bizuin- 
du_se, în manevrele 
tegice și tactice, pe 
cui craiovean". In 
lași timp însă, date 
nevoia imperioasă
puncte, dar și prestigiul 
palmaresului, Jiul arbo
rează dorința victoriei. 
Cu toate că studenții mi
zează pe îmbogățirea pa
nopliei de trofee cu încă 
un titlu național, Cavai, 
Neagu și comp, sînt de
ciși să lupte cu dăruire 
pînă în minutul 90. La
conic ca întotdeauna, an
trenorul principal L.adis- 
lau Vlad și-a precizat in
tențiile.

— Vom lupta cu toată 
ardoarea pentru victorie, 
pentru a fi feriți de sur
prizele finalului de cam
pionat.

— Desigur, l_a conti
nuat antrenorul Gogu 
Tonca, secundul său, ca
re a trăit multe din în_ 
tîlnirile bilaterale în ga
zon, îi vom întîmpina pe 
craioveni cu flori. Pen
tru meritele lor deosebi
te în lansarea fotbalului 
românesc pe meridianele 
bătrinului continent. Res
pectul nu înseamnă însă 
fetișism, disputa sportivă 
acceptă și adversari de 
prestigiu, ori laurii vic
toriei într.o asemenea 
confruntare sînt mai va_

loroșî. Iată de ce îi vom 
aplauda pe tricolori, dar 
tot în semn de prețuire, 
ne-ar bucura dacă la 
sfîrșitul întîlnirii, Bălăci, 
Cămătaru, Lung și ceilal
ți vor avea cuvinte de 
laudă pentru dăruirea 
jucătorilor noștri, pentru 
coeziunea lor 
că șl de joc, 
blicul sportiv 
Jiului.

Intre timp, 
combatante și-au 
tivat planurile de 
mobilizîndu_și toate 
țele pentru a oferi 
spectacol de calitate, 
cărui 
tuie 
final, 
ților 
vești, 
în același timp copleșito
rul în modestie antrenor 
Tică Oțet urmînd să se 
decidă asupra titulari
lor abia astăzi. Și asupra 
Jiului planează cîteva in
certitudini, unii 
se resimt de pe 
unor traumatisme 
vechi, dar se bucură 
îngrijirea doctorului Im
re Koroji.

Așadar, astăzi sperăm 
ca tribunele modernului 
stadion Jiul să înregistre
ze un număr record de 
spectatori, întrucît pen
tru prima oară evoluează 
pe acest gazon fotbaliștii 
doljeni. Sperăm deci ca 
și galeria gazdă să iasă 
învingătoare în dialogul 
sportiv cu credincioșii 
suporteri olteni. Cu alte 
cuvinte să-și demonstre
ze atașamentul față de 
culorile clubului mineri
lor din Valea Jiului, dar 
și competența sa, uneori 
contestată...

sufleteas- 
pentru pu- 
din Valea

cele două 
defini- 
bătaie, 

for- 
un 
al 

scop final îl consti- 
totuși, rezultatul 
Din tabăra oaspe- 

avem mai puține 
competentul, dar

jucători 
urma 

mai 
de

Ciștigîod DOUĂ PUNCTE MARI la Cisnădie, 
Minerul Lupeni, virtual promovată in divizia B!

șe

(un singur 
în tot retu- 
din Lupeni 
duminică 
merită

la 
din 

a
Și 
ei

TEXTILA CISNĂDIE — 
MINERUL LUPENI 2—3 
(1—3). Continuîndu-și 
ria irezistibilelor sale evo
luții „afară" 
meci pierdut 
rul I), echipa 
a demonstrat 
Cisnădie că
plin atît locul în seria 
III-a a diviziei B, cît 
încrederea inimoșilor 
suporteri. Abordînd parti
da cu seriozitate și dăruire, 
jucătorii antrenați de Pe
tre Libardi și Iosif Rus 
și-au luat rolul în serios 
și după numai 30 de minu
te tabela de marcaj îi ulu
ia pe spectatorii Cisnădiei ; 
3—0 pentru oaspeți 1 Golu
rile marcate, în ordine, de 
Petre Popa (lovitură liberă 
de la 20 m), Nichimiș și

fi

sfîrșitul 
începutul 
două

(atenție, 
lucru la

e_
dus_

la
șan-

Pe ț

Mușat (ultimii doi într.o 
puternică revenire de for
mă 1) au dat contur supe
riorității de ansamblu 
echipei minerilor.

Chiar dacă la 
primei reprize și 
celei secunde, la 
rori de apărare 
mai este încă de
acest compartiment!), gaz
dele s-au apropiat. înscri
ind de două ori, victoria 
oaspeților s_a conturat cu 
«iguranță datorită faptului 
că în continuare ei au re
venit la cîrma jocului.

In condițiile în care me
ciul de duminică 
să însemne încă
puncte, pentru că partida 
cu „ortacii" de la Aninoa-

trebuie 
două

REZULTATE TEHNICE : Textila Cisnădie — Mi
nerul Lupeni 2—3 ; Inter Sibiu — Minerul Aninoasa 
1—1 ; Minerul Ghelari — Dacia Orăștie 2—1 ; Explo
rări Deva — Metalul Aiud 2—0 ; Unirea Alba — Șu- 
rianul Sebeș 0—1 (!); Soda Ocna Mureș — Minerul- 
Știința Vulcan 1—1 ; Victoria Călan — Minerul Pa_
roșeni 1—0 ; C.F.R. Simeria — Mecanica Alba 3—2.

CLASAMENTUL

1. Minerul Lupeni 28 16 7 5 54—18 39
2. Explorări Deva 28 14 9 5 51—28 37
3. Dacia Orăștie 28 15 4 9 62—28 34
4. Unirea Alba 28 15 4 9 45—34 34
5. Șurianul Sebeș 28 13 5 10 50—37 31
6. Victoria Călan 28 14 3 11 33—40 31
7. Inter Sibiu 28 11 7 10 38—33 29
8. Metalul Aiud 28 12 4 12 36—27 28
9. Minerul Paroșeni 28 10 7 11 42—42 27

10. Mecanica Alba 28 11 4 13 41—43 26
11. Minerul-Șt. Vulcan 28 10 6 12 25—37 26
12. Minerul Aninoasa 28 10 5 13 33—47 25

13. Minerul Ghelari 28 10 4 14 35—44 24
14. Soda Ocna Mureș 28 9 5 14 32—50 23
15. C.F.R. Simeria 28 6 6 16 25—70 18
16. Textila Cisnădie 28 7 2 18 42—66 16

sa TREBUIE cîștigată, nu 
se mai poate întîmpla ni
mic deosebit. O concluzie 
se conturează cu siguran
ță : anul trecut, la „pleca
rea" din divizia B, echipa 
minerilor a luat „bilet 
întors", fotbaliștii de 
Lupeni avînd toate 
sele să-i răsplătească
inimoșii lor susținători, cea 
mai activă galerie din Va
le, cu o promovare mult 
dorită 1

In așteptarea unui final 
ce va însemna — probabil
— sărbătoare pe 
fotbalistic al 
(și al Văii totodată) ; 
dresăm jucătorilor și 
trenorilor echipei din 
peni felicitări pentru 
toria ce se profilează 
le urăm succes în 
partidă !

Echipa folosită la Cisnâ- 
die; Grigore — Leordean, 
Greu, Rusu Romeo, Bercea
— Ionel Popa (Morar), Voi- 
cu, Petre Popa — 
Nichimiș, Sebcștyen 
telimon).

A arbitrat bine o 
dă din Caracal, 
la centru pe Marin Bădici.

tărîmul 
Lupeniului 

să a- 
an- 
Lu- 

i vie- 
și să 

ultima

Mușat,
(Pan-

briga- 
avîndu-l

Alexandru TĂTAR

TELEX ■ SPORT
MADRID 13 (Agerpres). 

Congresul Federației In
ternaționale de rugby 
mator (FIRA), ale cărui
lucrări s_au desfășurat la 
Madrid, a stabilit 
de desfășurare și 
Campionatului 
— „Cupa FIRA"

a_

I
9

3

E

E

Ion VULPE

• FOTBAL, divizia 
C : Inter Sibiu — Mine_ ; 
rul Aninoasa 1—1 ; So- ; 
da Ocna Mureș — Mi_ i 
nerul-Știința Vulcan 1— i 
1 ; Victoria Călan — ! 
Minerul Paroșeni 1—0; : 
campionatul municipal i 
al juniorilor : Parîngul : 
Lonea — Minerul Vul_ : 
can 3—0; Preparatorul i 
Petrila — Minerul Lu_ i 
peni 1—3 ; Jiul II — i 
Sănătatea Vulcan 9—1; i 
Mmerul Uricani — Mi
nerul Paroșeni 0—3 ;

Breviar
„Cupa Tudor Paraschi- 
va", Preparatorul Lu
peni — Minerul Ccrtej
6— 3.

• POPICE, Campio
natul de calificare pen
tru divizia A, faza a 
ÎLa interjudețeană : 
Jiul Petrila — campioa
na județului Harghita 
4760—4648 pd. Întîlnirea 
s-a disputat pe arena 
Casei de cultură din Si
biu, în ziua de 11 iunie 
1983. In urma acestei 
victorii popicarii petri- 
leni s-au calificat pen
tru turneu] final, care 
va avea loc, în perioada 
20—26 iunie a.c., la 
Mangalia.

• RUGBY, divizia A': 
Știința Petroșani — Ști
ința CEMIN Baia Marc
7— 3 (3—3).

• TENIS DE MASĂ, 
divizia A : C.S.S. Rîm_ 
nicu Vil cea — C.F.R.- 
C.S.Ș. Petroșani 3—5 și 
5—4.

■ TELEX ■ SPORT

e

B
I !

â

I
i

U.R.S.S., Poloniei și Maro
cului. Iată componența ce
lorlalte serii : grupa B 1 : 
Olanda, Belgia, Danemar
ca, Spania, Portugalia ; 
Grupa B 2 : Iugoslavia, Tu
nisia, Cehoslovacia, 
ția, R.F. Germania.

Din grupa A vor 
grada două echipe, 
cui cărora vor
cîștigătoarele grupelor B 1 
și B 2.

modul 
grupele 

european 
pentru 

sezonul viitor. Din grupa 
A (prima serie valorică) 
fac parte formațiile Româ
niei, Franței, Italiei,

>■•■■■■■■■ iiimmiiiitiiiiii.............. ..

Elve_

retro- 
în lo_ 

promova

la ordweTzilei Ștrandurile —în pragul sezonului cald
Cam capricios și răcoros acest început de iunie 

cînd, calendaristic, am intrat în sezonul estival, dar 
fiecare zi, chiar și oră însorită, este „valorificată" din 
plin de numeroși locuitori ai Văii Jiului, de toate 
vîrstele, făcînd plajă și, acolo unde există condiții, și 
cite o „repriză" de înot. Un raid pe la ștrandurile 
din Lupeni, Vulcan și Petroșani ne-a edificat cu pri
vire la stadiul pregătirilor de la aceste baze de sport 
și agrement atît de mult

începem cu ștrandul e_ 
nergeticienilor din Paro
șeni, care, teritorial, apar
ține de orașul Vulcan. A- 
ceasta pentru că a 
prima bază de 
din Vale, care 
și-a deschis 
porțile. Inau
gurarea s-a 
făcut în ziua 
de 30 mai, a_ 
șa că, de ziua 
din această parte a Văii 
Jiului au primit un cadou 
d- care vor beneficia în
deosebi în vacanța de va
ră. Ca de obicei și în ziua 
de 8 iunie, data raidului, 
se afla la datorie tovară
șul Ștefan Brașoveanu, i- 
nimosul responsabil cu bu
na gospodărire a acestei 
baze. Deși era la mijloc de 
săptămînă, ștrandul 
musafiri. Unii 
apa cristalină, 
ceau plajă pe 
mos tunsă.

— Cînd ați

căutate în sezonul estival.

fost
acest gen

crările de amenajare pen
tru redeschiderea ștran
dului ?

— La cincisprezece mai. 
S_au reparat conductele, 
s-au executat spoieli, vopsi-

pe care le punem la dispo
ziția amatorilor. Avem ți 
uri chioșc cu răcoritoare și 
dulciuri bine aprovizio
nat, al cărui program este 
identic cu al ștrandului, 
deci zilnic, între orele 10— 
20. Afluența e mare. Deși 
timpul n-a fost prea favo
rabil în zilele de 4—5 iu
nie, am avut între 300—500 
vizitatori.

Deși modest ca dotare 
ștrandul energeticienilor a- 
trage prin 
țenie, prin

ror, copiii

avea 
înotau în 
iar alții fă_ 
iarba fru-

început lu-

torii, s-ă amenajat totul 
pentru a fi gazde primitoa
re. S_a muncit zi lumină 
așa că lucrările sau termi
nat repede și, zic eu, bine.

— Pe lingă apă și plajă, 
ce mai oferă această bază 
sportivă și de 
vizitatorilor ?

— în incinta 
avem amenajat 
de volei, mese 
pong, jocuri de 
rummy. Intenționăm să a_ 
menajăm chiar și un mi- 
niclub, iar în apropiere a- 
vem terenuri pentru prac
ticarea tenisului de cîmp

agrement

ștrandului 
un

de ping- 
șah

teren

Și

ordine și cură- 
jocurile ce 
pot fi practi
cate între „re
prizele" de î_ 
not și plajă. 

Dacă ar fi 
vorba de un 

premiu pentru frumuse
țe, ca și în alți ani, el ar 
fi cucerit fără contracan- 
didați de ștrandul Asocia
ției sportive „Preparato
rul" Lupeni. în ziua rai
dului, bazinele erau pline 
ochi cu apă cristalină. Din 
materiale refolosibile a 
fost pusă la punct termo- 
ficarea. Dulgherii Nicolae 
Grădinaru și loan Lupea 
au reparat gardul, băncile, 
trambulinele și bărcile, 
zidarul Ioan Harangoza a 
efectuat tencuieli, zugravii 
Grigore Bătinaș și Vasile 
Jimboreanu zugrăvelile și

vopsitoriile. acești
meseriași, ca de altfel și 
Bogdan Koloman, alți lă
cătuși, sudori și instalatori 
au muncit piuă tîrziu în 
noapte. Strădanii pentru 
ca ștrandul să fie și în a- 
cest an în fruntea tuturor 
au depus ing. Grigore Bă- 
lăceanu din conducerea A_ 
sociației sportive „Prepara
torul" Lupeni și Oliviu 
Florea, președintele comi
tetului sindical, care s_au 
aflat mereu prezenți aici.

„După cum se poate ve
dea, ne spunea tovarășul 
Constantin Așteleanu, ce 
răspunde de buna desfășu
rare a activității la ștrand, 
azi (8 iunie — n.n.) facem

ultimele retușuri, urmînd 
să-i facem inaugurarea". 
Așa cum am mai afirmat, 
ștrandul „Preparatorul" 
din L'upeni este cea mai 
frumoasă și mai bine a_ 
menajată bază de acest fel 
din Vale.

Comparativ cu anul tre
cut. lucrările sînt mult 
mai avansate și la ștrandul 
din Petroșani. ~ 
fost curățate 
var, gardul 
și instalațiile 
fel, ‘ 
iar 
lor
6ar 
alte materiale pentru poar-

Bazinele au 
și date cu 
împrejmuitor 
sanitare la 
funcționează, 
jurul bazine- 

„E

dușurile 
iarba din 
a fost cosită, 
insă puțin beton

nece-
Și

de 
bazinelor, 
și aceste 
ștrandul

o mica porțiune 
umplerea 
rezolvăm 

probleme,

ta și 
gard, 
Dacă 
mici 
poate să-și deschidă por
țile", susținea omul de or
dine de aici. Sperăm deci 
în trimiterea cît mai ope
rativă a acestor materia
le, dar am zice că ar fi 
necesare aici și cîteva ves
tiare, iar dacă este posibil 
chiar și un punct de închi
riere a unor rogojini, cos
tume de baie și alte ma
teriale sportive. De aseme
nea nu trebuie uitată uti
litatea unui chioșc cu dul
ciuri și răcoritoare,

i

D. CRIȘAN



4 Steagul f • s a MARȚI, 14 IUNIE 1983

zJCTUzlLlTkirE^ ÎN LU/MS I

Deschiderea Tirgului internațional de la Poznan

Pavilionul românesc, vizitat de 
președintele Consiliului de Stat

al R.P.
VARȘOVIA 13 (Ager

pres). La Poznan a avut 
loc deschiderea celei de_a 
55_a ediții jubiliare a Tir
gului internațional, la care 
participă 'firme din 32 de 
țări, inclusiv din țara 
noastră.

în pavilionul Republicii 
Socialiste România, 12 fir
me de comerț exterior ex
pun mașini-unelte, tehnică 
de calcul, componente e- 
lectronice, produse ale in
dustriei electrotehnice, a_ 
paratură de măsură și con
trol, utilaj minier, auto
turisme, produse ale in
dustriei chimice, laminate 
din oțel și aluminiu, mo
bilă, alte produse.

Sesiunea
BELGRAD 13 (Agerpres). 

Luni dimineața au fost 
reluate la Centrul de Con
ferințe „Sava" din Bel
grad lucrările celei de_a 
șasea sesiuni a Conferin
ței Națiunilor Unite pen
tru Comerț și Dezvoltare 
(UNCTAD). Majoritatea 
vorbitorilor din ședința 
de dimineață au împărtă
șit îngrijorarea exprimată 
săptămîna trecută de mai 
multe zeci de șefi de dele
gații ca urmare a lipsei u_ 
nor progrese în acțiunile 
întreprinse la nivel națio
nal, regional și internațio
nal în vederea redresării 
economice, a reducerii de
calajului de dezvoltare din-

Polone
In ziua deschiderii, pavi

lionul românesc a fost vi
zitat de tovarășul Henryk 
Jablonski, președintele 
Consiliului de Stat al RP- 
Polone, însoțit de alți con
ducători de—parUd și de 
stat Oaspeții întîmpinați 
de Gheorghe Caranfil, mi
nistrul industriei chimice, 
și Ion Cozma, ambasadorul 
țării noastre în Polonia, 
au vizitat cu interes expo
natele și au apreciat cali
tatea acestora.

Publicul vizitator mani
festă un mare interes față 
de mărfurile românești, 
îndeosebi față de autotu
rismul „Olcit-Club".

UNCTAD
tre Nord și Sud, a dimi
nuării sarcinilor extrem de 
împovărătoare pe care le 
reprezintă datoriile exter
ne pentru țările în curs de 
dezvoltare. Ca și în cazul 
dezbaterilor din zilele pre
cedente, sugestiile, propu
nerile și soluțiile înaintate 
de majoritatea delegațiilor 
vizează restructurarea ca
drului economic interna
țional, a sistemului finan- 
ciar-monetar, ca și a prac
ticilor și politicilor econo
mice și comerciale ale u- 
nor țări dezvoltate care se 
repercutează negativ asu
pra economiilor țărilor în 
curs de dezvoltare.

Manifestații de amploare, luări de 
poziție pentru pace, împotriva 

cursei înarmărilor
„Pentru a reaminti oamenilor pericolul 

unui război nuclear"
NEW YORK 13 (Ager

pres). în orașul și statul 
New York au avut loc du
minică mai multe mani
festații pentru pace, care 
au marcat împlinirea unui 
an de la marea adunare 
populară pentru îngheța
rea armelor nucleare, or
ganizată anul trecut la 
New York cu participarea 
a 750 000 de oameni. „Este

„Uniți, vom

LONDRA 13 (Agerpres). 
La centrul de ..conferințe 
din suburbia londoneză 
Wembley a avut loc dumi
nică o întrunire la care au 
luat parte numeroși repre
zentanți al mișcării Cam
pania pentru dezarmare 
nucleară (CND) și ai altor 
organizații britanice care 
militează pentru pace.

Vorbitorii — relatează a_ 
genția France Presse — 
și-au exprimat hotărîrea

onw’

en

important să se mențină 
elanul mișcării inaugurate 
anul trecut și să transfor
măm aceste manifestații 
într-un eveniment anual 
pentru a reaminti oameni
lor pericolul unui război 
nuclear", a declarat con
trolerul municipal Harrison 
Goldin, unul din oamenii 
politici locali participanți 
la manifestația dc duminică.

putea opri bomba !“

de a continua să-și mani
feste opoziția față de pro
iectata amplasare în țară 
a noilor rachete america
ne cu rază medie de ac
țiune, iar pe o imensă pan
cartă erau scrise cuvintele: 
„Uniți, vom putea opri 
bomba 1‘‘. De asemenea, 
participanților le-au fost 
distribuite insigne eu ins
cripția s „Mal bine să fii 
astăzi activ decît să devii 
miine radioactiv !".'

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Pruncul, petro
lul și ardelenii ; Unirea: 
Favoriții noștri răsfățați.

LONEA : Un prieten 
pierdut.

ANINOASA : Emigran
tul.

VULCAN — Luceafărul: 
Papillon, I-II,

I LUPENI — Cultural : 
ISub 4 steaguri.

URICAN1 ; Cîteva zile 
î din viața lui Oblomov.

| TV
■ 11,00 Telex.
’ 11.05 Album coral.
| In jurul orei 11,30 —
' Transmisiune directă : 
I ceremonia sosirii tovară- 
| șului Yumjaaghiin Țe- 
I denbal, secretar general 
! al Comitetului Central al 
I Partidului Popular Re_ 
1 voluționar Mongol, pre- 
I ședințele Prezidiului
I Marelui Hural Popu- 
l Iar, care, la invita.

I 
ția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste 
România, va efectua, în 
fruntea unei delegații de 
partid și de stat 
a Republicii Populare 
Mongole, o vizită oficială 
de prietenie în (ara noas
tră.

— Muzică populară ins- I 
trumentală. |

12.15 Roman foileton. Ma_ . 
iile speranțe.

12,45 Desene animate. 
16,00 Telex.
16,05 România pitoreas. i 

că.
16,25 Clubul tineretului. 
17,00 Amfiteatru studen- t 

țese. I
17,50 Telesport.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea econo. . 

mică. |
20,35 Videoteca interna. | 

țională.
21,05 La zi în 600 de se- ' 

cunde. I
21.15 Teatru TV : Aștep- ’ 

tarea începe în zori | 
de Petru Vintilă — * 
Premieră TV.

22,30 Telejurnal.

LA BERLIN S_AU DES
FĂȘURAT lucrările celui 
de-al XX-lea Congres al 
Institutului Internațional 
de Teatru (ITI). Au parti
cipat peste 300 de delegați 
din 47 de țări, între care

Știri din tarile socialiste

și România. în încheierea 
lucrărilor, participanții au 
adoptat în unanimitate un 
apel către oamenii de tea
tru din lumea întreagă 
pentru a face din arta lor 
nn instrument al luptei 
pentru pace, pentru viață 
și progres, împotriva peri
colului unui război nu
clear.

SECRETARUL GENE
RAL AL C.C. AL PARTI.

Cariera Cîmpu lui Uleag
ÎNCADREAZĂ DIRECT SAU PRIN TRANSFER

— maiștri minieri

Condițiile sînt cele prevăzute de Legea nr. 
12/1971 și Legea nr. 6/1977.

Informații suplimentare la sediul carierei 
Cimpu lui Neag.

MOSCOVA 13 (Agerpres). 
întreprinderile energetice 
din Leningrad au început 
construirea unor instalații 
speciale capabile să asigu
re transportul cu pierderi 
minime al curentului elec
tric pe viitoarea linie de 
înaltă tensiune de 1500 
kilovolți, ce va lega zona 
siberiană cu partea euro
peană a U.R.S.S. După cum 
transmite agenția TASS, 
unele porțiuni experimen
tale ale acestei linii de 
înaltă tensiune au fost 
construite, marea magis-

• O BANCNOTĂ VECIIE 
de 700 de ani a fost ex
pusă la muzeul din orașul 
chinez Nanjing. Descoperi
tă printre alte obiecte e- 
xistente într-un mormînt 
din dinastia Yuan (1271— 
1368), bancnota are di
mensiunile de 27,8/18,9 
centimetri și este făcută 
dintr-o hîrtie fabricată 
în principal pe bază de 
lemn de dud. A fost e_ 
misă potrivit rezultatelor 
cer ( tarilor efectuate de 
s; 'cialiști, in anul 1287, 
fiind cea mai veche im
primare de acest tip din 
China.

e PARLAMENTUL EL
VEȚIEI a aprobat modifi
carea unor paragrafe din 
codui familiei, vechi de 
76 d' ani, și care preve
deau drepturi inegale pen
tru soț și soție. Astfel, da
că înainte numai soțul pu
tea să aleagă domiciliul 
familiei, să decidă în ex
clusivitate asupra situației 
financiare ș.a.m.d., potrivit 
noii legislații, toate aces
tea vor fi hotărîte în co
mun.

trală electrică urmînd a 
fi dată în exploatare în 
1986. Se apreciază că a_ 
ceastă linie de înaltă ten
siune și transferul de e- 
nergie dintr-o parte în 
alta a țării — în funcție 
de necesitate — ar suplini 
construirea unor centrale 
electrice cu o putere de 
12 milioane kilowați.

•ir
BUDAPESTA 13 (Ager

pres). Pe harta Republicii 
Populare Ungare a apărut 
un nou port fluvial, si
tuat în puternicul centru 
industrial, orașul Gyor. în
că din 1918 a fost trasat 
un canal ce lega una din
tre fabricile din localitate 
cu Dunărea. Dar conecta
rea orașului la această ma
re arteră fluvială s_a în
făptuit doar în anii puterii 
populare, cînd a fost înfi
ințată și o întreprindere 
de transport dotată cu 
nave adecvate.

întreprinderile din Gyor 
exportă acum direct pro
dusele lor pe magistrala

fluvială europeană — Du
năre — în țările riverane.

★
ULAN BATOR 13 (A-

gerpres). în cursul actua
lului cincinal, orașul Dar- 
han — al doilea centru in
dustrial al Mongoliei so
cialiste — se îmbogățește 
cu noi construcții social- 
culturale și industriale. Pî_ 
nă la sfîrșitul lui 1985, în 
oraș se vor construi spații 
de locuit însumînd 24 000 
metri pătrați, precum și 
o nouă fabrică de ciment 
— a doua mare unitate de 
acest gen din localitate —, 
o întreprindere de fibre 
sintetice și un combinat 
de panificație. în imediata 
apropiere a Darhanului, 
constructorii mongoli înal
ță o fabrică de conserve, 
cu o capacitate anuală de 
producție de 3000 tone 
legume. Pentru dezvolta
rea localității s-au alocat 
în actualul cincinal fonduri 
de două ori mai mari de
cît în cel precedent.

DULUI COMUNIST BRA
ZILIAN, Gicondo Dias, 
s-a pronunțat pentru crea
rea unui front unic al 
partidelor de opoziție în 
vederea rezolvării proble
melor politice, economice 
și sociale cu care se con
fruntă țara.

Statistici sumbre din 
societatea americană

WASHINGTON 13 (A_
gerpres). Circa 25 de mi
lioane de familii america
ne au fost anul trecut o_ 
biectul unor furturi sau 
acțiuni agresive, se arată 
într-un raport al Ministe
rului justiției, care preci
zează că statistica nu ia 
în calcul și crimele. Lo
cuințele oamenilor au de
venit tot mai vulnerabile 
la acțiunile răufăcătorilor, 
se spune în document, a_ 
dăugîndu-se că o cincime 
din totalul căminelor ame
ricane au fost jefuite sau 
au semnalat tentative în 
acest sens.

Calendar săptă minai
MARȚI, 11 IUNIE
— Sosește in România într-o vizită o_ 

ficială de prietenie, în fruntea unei de
legații de partid și de stat a R.P. Mon
gole, tovarășul Yumjaaghiin Țedenbal, 
secretar general al C C al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, președin
tele Prezidiului Marelui Hural Popular.

— La Moscova se deschide plenara 
C.C. al P.C.U.S.

— Primul ministru indian, Indira 
Gandhi, începe o vizită oficială în Nor
vegia (14—16 iunie).

JOI, 16 IUNIE
— La Moscova are loc a VllI-a sesiu

ne a Sovietului Suprem al U.R.S.S.
— Se sărbătorește Ziua internațională 

dc solidaritate cu popoarele luptătoare 
din Africa australă — „Ziua SOWETO" 
(în memoria victimelor represaliilor ra
siste de la SOWETO — 16 iunie 1976).

— începe vizita în Austria a primului

ministru indian, Indira Gandhi (16—18 j 
iunie).

VINERI. 17 IUNIE
— La Stuttgart se deschide reuniunea ■ 

la nivel înalt a CEE (17—19 iunie).
— Ziua proclamării Republicii Islanda 

(1944) — Sărbătoare națională.
— Are loc întîlnirea dintre președinții \ 

Columbiei, Belisario Betancour și pre- ș 
ședințele Venezuelei, Luis Herrera Cam- i 
pins în zona de frontieră comună pen_ i 
tru a continua analiza posibilităților de ; 
dezvoltare a cooperării bilaterale.

— Sosește în vizită în Canada primul ; 
ministru australian Bob Hawke.

— începe vizita președintelui Salva. I 
dorului, Alvaro Magana în S.U.A.

SIMBĂTĂ, 18 IUNIE |
— începe vizita în Egipt a președin. = 

telui Republicii Sri Lanka, Junius Ja- '■ 
yewardene (18—20 iunie).

Liceul industrial nr. 3 
(electrotehnic) Arad

Piața Vasile Roaită 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 treapta 1 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 mașină cusut „I- 

leana", pat copil, televizor 
Temp 6 sau piese detașa
bile. Cursan Adolf, Imp. 
Traian 24/1. (638)

VÎND Dacia 1300 Petro
șani Șt. O. Iosif 2 B/40, 
după amiază. (645)

VÎND Fiat 124 S. Lu- 
peni, telefon 415. (641)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Lașcu An

drei, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. Îl de
clar nul. (640)

PIERDUT legitimație di 
serviciu pe numele Dască. 
Iu Ncolae, eliberată dc 
I.U.M. Petroșani O declar 
nulă. (642)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă pe numele Groșar 
Silvia, e.iberată de Insti
tutul de mine Petroșani 
O declar nulă (644)

ANUNȚ DE FAMILIE

Familia îndurerată anunță decesul după .. grea 
suferință a regretatei și neprețuitei lor

KRAUSZ MARIA MATILDA (MIȚ1) 
înhumarea are loc azi, 14 iunie, ora 15, în Ani- 

noasa. (639)

REDaCT'A si administrația • Petroșani, th. N. 8ălceseu - 2, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 16 63, 4 24 64 (secții)-UF ARUL : Hpogrolio Petroșani, ști. N. Balcescu - 2


