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Nicolae Ceaușescu la Moscova
pentru a participa la întîlnirea conducătorilor

de partid și de stat din unele țări
socialiste europene

Nicolae

[ ȚÂRII CÎT MAI MULT CĂRBUNE I 1
Să înfăptuim indicațiile secretaruluigeneral al partidului I

Tovarășul
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a plecat luni după-amiază 
la Moscova pentru a parti
cipa la întîlnirea conducă
torilor de partid și de stat 
din unele țări socialiste 
ropene.

Tovarășul N i c, o 1 
Ceaușescu este însoțit 
tovarășii Constantin 
călescu, membru al
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-minis-

eu-

a e 
de 

Dăs- 
Comi-

~\

tru al guvernului Repu
blicii Socialiste România, 
Constantin Olteanu, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul apărării naționa
le, Miu Dobrescu, membru 
supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan An
drei, membru supleant al 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., mi- 
nistrul afacerilor externe.

La plecare, pe aeropor
tul Otopeni, secretarul ge-

neral al partidului, 
ședințele Republicii, 
salutat de tovarășa 
Ceaușescu, de alți tovarăși
din conducerea de partid și 
de stat.

pre-4 
a fost 
Elena

*
In aceeași zi, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, a sosit la Mos
cova.

Colectivul întreprinderii miniere 
Petrila a îndeplinit prevederile 

de plan ale semestrului I
Constanța realizărilor și ritmicitatea depășirilor, două caracteristici esențiale 

ale activității desfășurate de minerii Petrilei le-a adus o binemeritată răsplată — 
îndeplinirea prevederilor de plan semestriale încă din 25 iunie.

Confecții (le calitate 
pentru cumpărătorii 

din Vale

■ 4388 tone de cărbune reprezin
tă plusul, în 25 iunie, peste prevede
rile de plan semestriale.

• Productivitatea muncii planificată 
în cărbune a fost depășită cu aproape

800 kg pe post.
■ Cu cele mai mari depășiri ale 

planului semestrial erau, în 25 iunie, 
sectoarele II, III și V.

• 18 000 tone de cărbune au obținut 
peste prevederile semestrului I minerii 
sectorului II cu o productivitate realiza
tă în abataje cu 1200 kg de cărbune pe 
post superioară sarcinilor.

• 7000 tone de cărbune a extras su
plimentar sarcinilor semestriale colecti
vul sectorului V care a obținut o pro
ductivitate cu 2000 kg de cărbune mai 
mare decît prevederile de plan.

• 3500 plus la producția de cărbune 
extras și cu plus 450 kg de cărbune pe 
post la productivitatea muncii au înche
iat, in 25 iunie, sarcinile semestrului I 
și minerii sectorului III.

Aceste realizări de prestigiu situează 
colectivul minei Petrila printre primele 
colective care și-au îndeplinit înainte de 
termen prevederile de plan ale semes
trului I. (D.G.)

j

Materializînd intenția de 
a veni mai eficient în în- 
tîmpinarea gusturilor cli
entelei din municipiu, în
treprinderea de confecții 
din Vulcan, care dispune 
deja de un magazin de 
desfacere a mărfurilor pro
prii în orașul din centrul 
Văii, urmează să deschidă, 
începînd cu primele zile 
ale lunii iulie, două noi 
puncte de desfacere. Aces
te două noi unități vor fi 
amplasate în zone centrale 
ale Petroșaniului și Lupe- 
niului, astfel îneît aprecia
tele produse ale tinerei în
treprinderi să poată fi 
cumpărate, practic, de toți 
locuitorii Văii Jiului.

Marea Adunare Națională 
își reia lucrările în plen

Biroul Marii Adunări Naționale a hotărît ca lu
crările în plen ale sesiunii a șaptea a celei de-a opta 
legislaturi a Marii Adunări Naționale să fie reluate 
vineri, 1 iulie 1983, ora 9,30.

Săptămîna piomenei

Sectorul III al

I.M. Dîlja

Acțiunea
COCS *83

Punct final al primei etape 
1 a acțiunii de presă

1600 tone Cuvîntul dat trebuie respectat, altfel...

rea materialelor refolosi- 
bile și a plantelor medi
cinale, prilej cu care ca
drele didactice desfășoa
ră o eficientă educație e- 
conomică a elevilor.

Și, pentru că vacanța a 
început, zilele acestei săp- 
tămini care urmează săr
bătoririi Zilei pionieru
lui, pune în evidență ca
pacitatea de implicare a 
elevilor în viața social- 
economică a municipiu
lui, lăsînd suficient timp 
pentru varietatea și pros
pețimea jocurilor copilă
riei.

de

peste plan
Cu cele 850 tone 

cărbune extrase supli
mentar in această lună, 
minerii sectorului III de 
la I.M. Dîlja au crescut 
plusul cumulat de la în
ceputul anului la 1600 
de tone. Acest succes 
este urmarea firească a 
eforturilor susținute de
puse de întregul colectiv 
al sectorului, detașîn- 
du-se în fruntea între
cerii socialiste, în mod 
special, minerii din bri
găzile conduse de Nico
lae Cozma, Nicolae To
ma și Gheorghe Cercel, 
care zi de zi au depășit 
productivitatea muncii 
planificată în medie cu 
200—300 kg pe post.

Cu promisiuni nu se 
nici fontă, nici

produce 
otel

MINA BĂRBĂTENI

Avînd semnificația unui 
prolog al vacanței de va
ră, ieri a început în toate 
localitățile Văii Jiului
„Săptămîna pionieriei",
manifestare care stimu
lează hărnicia și fantezia 
copiilor. încă sub impre
sia festivităților caracte
ristice sfîrșitului de an 
școlar, pionierii și elevii 
din clasele I—VII între
prind în aceste zile ample 
acțiuni de muncă patrio
tică (gospodărirea școli
lor, înfrumusețarea lo
calităților, amenajări și 
întreținerea parcurilor). 
Odată cu aceste activi
tăți se manifestă un inte
res sporit pentru colecta- (Continuare in pag. a 2-a)
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în pagina a 3-a : Diademe
La încheierea primei părți a acțiunii noastre de 

presă COCS ’83 facem unele precizări. Ne vom referi 
Ia stadiul îndeplinirii prevederilor de plan și la pro
misiunile făcute de conducători ai întreprinderilor mi
niere, de cadre din conducerea combinatului, la ter
menele stabilite pentru începerea recuperării nereali- 
zărilor. Facem aceste precizări și le prezentăm în loc 
de concluzii, pentru că la jumătatea celei de-a treia 
decade a lunii iunie, nici una dintre principalele pro
ducătoare de cărbune cocsificabil — întreprinderile 
miniere Lupeni, Bărbăteni și Uricani — nu și-au în
deplinit prevederile de plan stabilite nici pentru a- 
ceastă perioadă și nici de la începutul lunii. Sclipirile 
trecătoare de la minele Lupeni și Bărbăteni, avute 
in unele zile cînd și-au îndeplinit sarcinile planificate 
au fost umbrite de nerealizările din 25 iunie, cînd 
mina Lupeni a înregistrat o producție cu 833 de tone 
mai mică decît planul zilei, mina Bărbăteni cu 424, 
iar UricaniuKcu 1102 tone de cărbune cocsificabil. A- 
ceste minusuri, adăugate la nerealizările de la înce
putul lunii au ridicat nivelul restanțelor la 5514 tone 
de cărbune la Lupeni, 4081 tone la Bărbăteni și la 
aproape 19 000 tone de cărbune cocsificabil la Uricani.

Ing. Ovidiu AVRAMES- 
CU, directorul întreprin
derii, în 2 iunie, afirma : 
„începînd cu decada a tre
ia a lunii iunie vom înce
pe să ne realizăm preve
derile de plan și să extra
gem peste sarcini, zilnic, 
aproximativ 200 tone, astfel 
incit, în scurtă vreme vom 
recupera minusul lunii mai 
și cel înregistrat pe 
iunie in primele 
cade".

Optimismul 
confirmat de

SPORT
• Din colțul tribunei — 

opinii privind meciul de 
fotbal Jiul — F.C.M. Brașov.

• Cronici, clasamentul 
din divizia C, seria a 9-a.

• O emoționantă revede
re aviatică.

și coronițe

două
luna 
de-

fostnu a 
rezultatele 

obținute decît într-o singu
ră zi, în 24 iunie, cînd s-au 
extras peste prevederi 278

Dorin GHEȚA

Șeful de tură Dorin 
Modrea și Gheorghe 
Crainic, urmăresc la pa
noul principal de la ca
mera de comandă a 
U.E. Paroșeni funcțio
narea mașinilor și caza- 
nelor din secțiile cazane 
și turbine.
Foto : Șt. NEMECSEK

Duminică, vîrstele 
s-au amalgamat sufle
tește ; in universul u- 
niformelor școlare stră
luceau diafanele dia
deme ale senectuții in 
constelația multicolo
relor coronițe. Școala 
și-a sărbătorit profesorii, 
învățătorii, dar și pre- 
mianții; am numărat a- 
tiția bunici fericiți, re
trăind virsta adoles
cenței — acesta este si-

La preparația Petrila

A doua linie de preparare, 
în probe tehnologice

Ieri, la ora prînzului, la 
preparația Petrila s-a 
consemnat' incă un 
ment important. 1 
rii constructori

specialiștii 
mecanici și 
lectroniștl de 
la șantierul 
1 al I.C.M.M., 
ți ai beneficiarului 
ai I.M.S.A.T. București 
toți cei care prin activita
tea lor neobosită contribu
ie la punerea în funcțiune 
a obiectivului „extindere

mai 
eveni- 

Muncito- 
si montori.

și modernizare a prepara- 
ției Petrila- au trăit emo
țiile unui nou examen ai 
maturității tehnice. La ora 
12 a fost pusă sub tensiu- examen al 

muncii și teh
nicii de vîrf au 
fost prezenți 

reprezen
reprezentan

ți
pentru probele de ro

daj, cea de-a doua linie 
tehnologică de preparare 
a cărbunelui brut. Au fost 
pornite rînd pe rînd, banda 
de alimentare cu cărbune 
brut, două ciururi vibra- (Continuare in pag. a 2-a)

toare, instalațiile de trans
port de la elevator și de 
la silozul unde se încarcă 
produsele finite.

aceste

pentru 
utilaje

Viorel STRAUȚ

tanți ai proiectantului și ai 
unor întreprinderi care au 
fabricat și livrat 
montaj mașini și

(Continuare in pas. a 2-a
gur sensul esențial al 
vieții — să treci ghioz
danul cu bucurii urma
șilor. Sub flamurile ro
șii și tricolore, solara 
copilărie a României 
urcă cu brio treptele 
maturizării, ale meta
morfozei speranțelor in 
certitudini.

Sărbătoarea școlii se 
constituie in fapt in ne- 
deia de suflet a societă
ții noastre, firesc și 
demn, ștafeta generați
ilor parcurge marato
nul prometeic, e un des
tin hotărît de noi în
șine, iată de ce răspla
ta rîvnei, coronița șco
larului de azi. e însemn 
cert de contur 
care configurează 
noastră mai bună,
bogată in împliniri, 
fața diademelor și 
ronițelor, jos pălăria ' 
(Ion VULPE)

viitor, 
viața 

mai 
In 

co-
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l.M. PAROȘENI
în sprijinul producției — muncă 

politică dinamică, eficientă

Rezultatele economice bune -

(Urmare din pag. 1)

tone de cărbune cocsifica- 
bil. De la începutul decadei 
a treia minusul, la nivelul 
întreprinderii, a crescut, de 
fapt, cu aproape 1U0 de to
ne.

strîns legate 
educative ale

de acțiunile
brigadierilor

MINA URICANl

mare înălțime și vom pu
tea începe tăierea, după o 
avansare de 5—6 metri 
vom intra in normal". Re
zultatele înregistrate, la zi, 
infirmă și de această dată 
optimismul manifestat. In 
cele JO zile care au trecut

făcuți pași importanți pe 
calea redresării activității 
de extracție, în săptămîna ' 
următoare, zi de zi, la mi
nusul înregistrat s-au a- 
dăugat noi nerealizări cu
prinse între 31 și 833 tone 
de cărbune cocsificabil. Cu

La mina Paroșeni, mun
ca politică este orientată 
cu precădere în această pe
rioadă, spre obținerea u- 
nor rezultate cit mai bune 
în activitatea productivă. 
Secretarii comitetelor de 
partid din sectoarele pro
ductive, Petru Manea și 
Marin Dobromir, Dumitru 
Leordescu, secretarul orga
nizației de bază 
de la sectorul V, împreună 
cu șefii de sectoare și ca
drele tchnico-ingincrcști ac
ționează zi de zi, pc schim
buri, pentru mobilizarea 
formațiilor de lucru și in
tensificarea ritmurilor la 
extracția cărbunelui.

Pentru ca acțiunile poli
tice, discuțiile de la om la 
om desfășurate in abataje 
și la celelalte locuri de 
muncă să dobîndească efi
ciență este acordată o 
tenție sporită 
de către fiecare 
din subteran a
de plan ce-i revin, a 
melon de producție. La a- 
eeastă acțiune 
in primul rînd 
gadă. Practica 
că, rezultatele 
nor formații 
strîns legate 
care fiecare 
tuș, mecanic
policalificat a cunoscut sar
cinile lunii respective.

Brigadieri cum sint Vic
tor liomeghea,
Fazakas, Constantin 
noiu, Nicolae Brutu, 
lucrează in prezent 
ehiparea unui nou 
mecanizat, Vasile 1 
de la deschideri — 
• ri și alții sînt activ 
grați in acțiunile 
politice și susțin 
inițiativă a comitetelor

să

teh- 
mod 
sînt 

incit 
cu-

îndcpli- 
de plan, 
deosebi- 
pe un 

constituind 
cele-

a-
cunoașterii 

muncitor 
sarcinilor 

noi-

atrașisint
șefii de bri- 
a
bune ale u- 

de lucru sînt 
de modul în 
miner, lăcă- 
sau muncitor

dovedit

F rancisc 
Ciobă- 

, care 
la e- 
abataj 

Cerceja 
pregă- 

inte- 
m uncii 
fiecare 

de

partid și conducerilor 
nice ale sectoarelor. In 
operativ, rezultatele 
popularizate astfel 
membrii brigăzilor 
noască și stadiul 
nirii sarcinilor 
Faptele c^e muncă 
te sînt prezentate 
panou aparte,
un îndemn și pentru 
lalte brigăzi de a desfășura 
o activitate cît mai bună.

Munca politică desfășu
rată la mina Paroșeni se 
dovedește eficientă nu nu
mai prin creșterea mediei 
producției zilnice, ci și 
prin alte rezultate econo
mice bune, ca de pildă prin 
red ucerea consumurilor, 
scăderea avariilor tehni
ce, datorită îmbunătățirii 
calitative a reviziilor și re
parațiilor. Disciplina din 
brigăzile de bază ale minei
— cum sînt cele amintite
— dovedește că în cadrul 
formațiilor de lucru se ac
ționează stăruitor pentru 
formarea și dezvoltarea 
conștiinței socialiste. „In 
brigăzile lui liomeghea și 
Fazakas nu există fluctua
ție, și nu se fac nemotiva- 
te" — ni s-a spus de mai 
multe ori la mina Paroșeni 
și acest rezultat incorpo
rează și munca educativă 
desfășurată de conducăto
rii brigăzilor, care își re
găsesc permanent sarcina 
de a contribui la formarea 
minerului de tip nou, la 
îmbunătățirea climatului de 
muncă din cadrul formați
ilor și mobilizarea colecti
velor pentru "a extrage din 
abataje cît mai mult căr
bune.

Ing. CAROL SCHRETER, 
directorul întreprinderii, 
in aceeași zi — 2 iunie — 
aprecia : „Prin măsurile în
treprinse pentru creșterea 
capacităților de producție, 
începind de luni 6 iunie, 
producția de cărbune cocsi
ficabil realizată se va ri
dica la nivelul prevederi
lor de plan și vom asigura 
chiar depășirea acestora". 
Neconfirmarea acestei a- 
prccieri îl determină pe di
rectorul minei, în 15 iunie, 
să revină asupra termenu
lui, și face o nouă promi
siune : „In cursul acestei 
săptămîni vom termina 
linierea secțiilor la 
de-al doilea complex

Cu promisiuni
nu se produce nici

fontă, nici oțel
de la cea de-a doua promi
siune, minusul minei a 
crescut de la 10 517 tone 
de cărbune cocsificabil (15 
iunie 1983) Iax18 526 tone 
(25 iunie 1983).

toate acestea în cele citeva 
zile care au mai rămas pî
nă la sfîrșitul lunii, 
sul poate fi recuperat,
pentru aceasta trebuie 
mobilizare 
întregului

Aceasta
care v-am

a-
cel 
de

MINA LI PENI

Deși în săptămîna 13—18 
iunie se părea că au fost

mînu-
dar

o
a

NOTE NOTE

de excepție 
colectiv, 
este situația
prezentat-o fără

nici un alt comentariu —

pe

care, oricum ar fi fost de 
prisos — și angajamentele 
luate de conducători ai în
treprinderilor miniere, an- 
gajamente-promisiuni care 
nu au fost onorate pînă a- 
cum.

înainte de a încheia, re
amintim și precizarea fă
cută de directorul tehnic 
al Combinatului minier Va
lea Jiului, ing. GHEOR- 
GHE MARCHIȘ, care la 
întrebarea noastră — „De 
cînd vor începe totuși a- 
ceste unități (întreprinderi
le miniere Lupeni, Bărbă- 
teni și Uricani) să producă 
la nivelul sarcinilor și să 
recupereze din minusul a- 
eumulat ?“ — ne-a răspuns: 
....puteau să o facă și pină 
acum, dar fără alte preci
zări — sper că din prima 
lună a semestrului II".

Vom reveni cu acțiunea 
noastră de presă, COCS '83!

inșii NOTE

dar cu pomii ce au avut ?
Luni, dis-de-dimineață, mulți dintre 

locuitorii municipiului nostru, trecînd pe 
artera principală a Petroșaniului, au ră
mas consternați, sentiment care se trans
forma rapid in indignare în fața unui act 
greu de calificat altfel decît vandalism. 
Din dreptul vechiului stadion și pînă la 
patiseria „Mignon- arborii ornamentali 
plantați și îngrijiți cu atita migală
gospodarii orașului au fost rupți din doi 
în doi Că omul mai este supărat, că 
griji și necazuri știm, că mai 
afumat, se înțelege, dar să te 
să-ți verși năduful pe arborii 
tali abia crescuți, pentru care

de

are
și...este

răzbuni, 
ornamen- 
s-a depus

alîta trudă, asta nu mai este de înțeles ! 
De ce „voinicul- sau „voinicii" nu s-au 
aruncat cu capul într-un gard sau în 
vreun perete în loc să-și pună mintea cu 
niște firavi pomi care ne făceau viața 
mai frumoasă ? Și cît de tîrziu o fi fost 
în noapte ora cînd s-a produs acest act 
de vandalism, nimeni să nu fi văzut și 
să nu fi putut să intervină 1 Unde au 
fost cei care trebuie să asigure liniștea 
și paza bunurilor materiale și în timpul 
nopții ? Opinia publică cere ca acești hu
ligani (pot fi altfel calificați ?) să 
identificați și aspru pedepsiți (D.G.)

NOTE

Amprenta 
lucrului 

de mîntuială
Dat în folosință în prima' 

lună a acestei primăveri, 
blocul 22 din Lupeni ar fi 
trebuit să constituie pentru 
mulți dintre beneficiarii 
săi o reală bucurie. Spu
nem „ar fi trebuit" pentru 
că nici în momentul de fa
ță nu sînt întrunite pc de
plin condițiile de confort 
pe care ar trebui să Ic asi
gure. Blocul este executat 
de către T.C.l. Brașov. Fa
cem precizarea pentru a a- 
răta modul în care unii to
varăși de la acest trust de 
construcții au înțeles „să-și 
facă datoria".

In primul rînd, instalația 
electrică are făcută alimen
tarea cu energie printr-un 
circuit improvizat (un ca
blu tras de la fosta Școală 
generală nr. 5 este întins 
pe pămînt — nici măcar 
aerian !), din acest motiv 
locatarii avînd dese pro
bleme eu iluminatul.

In al doilea rînd, insta
lația pentru furnizarea a- 
pei calde este executată de 
mîntuială. Cînd unii loca
tari au apă caldă în baie, 
la alții apă caldă curge in . 
bucătărie ! Și, totuși, ci se 
pot considera „fericiți" în 
comparație cu cea de-a tre
ia categorie de locatari. A- 
dică față de cei ce nu au 
decît... apă rece !!

Cînd locatarii au sesizat 
E.G.C.L.-ul din Lupeni, au 
fost îndrumați — firesc — 
către constructor, T.C.T. 
Brașov, care are blocul în 
garanție. Cînd însă locata
rii au cerut constructorului 
să remedieze defecțiunile, 
un tovarăș (locatarii afirmă 
că este chiar șeful lotului), 
i-a luat în primire : „Ce,
vă trebuie ochelari ca să 
reparați un ventil ?!".

Ar trebui să încheiem 
simplu. Adică „fără co
mentarii I". Dar sint nece
sare măsuri împotriva ce
lor care nu-și fac datoria 
pe șantier.

Alexandru TATAR

Săptămîna piomenei

In sectorul cel mai 
cald — cel de înghețată 
din cadrul Fabricii de 
lapte și produse lactate 
Livezeni.
l oto : Șt. NEMECSEK

A doua linie de preparare 
în probe tehnologice

(Urmare din pag. I)

cu care este echipată cea 
de-a doua linie tehnologi
că de preparare. După pri
mele rotiri, utilajele vor 
fi supuse în continuare pro
belor de rodaj și în schim
bul II.

Dincolo de acest autentic 
examen al capacității și 
competenței tehnice româ
nești trebuie reținut însă 
efortul deosebit pe care 
l-au depus în ultimele zile 
constructorii și beneficia
rul, cei care n-au cunoscut 
momente de răgaz pentru 
a înfăptui programul 
lucru stabilit. Oamenii 
echipele conduse de 
Știucă și Mihai Racz 
îW.ontat în dpar cîteva 
de muncă benzile transpor
toare de sub silozul de 
produse finite. Lucrînd în 
schimburi prelungite, cons
tructorii din formația lui 
Vasile Boboc au turnat pos
tamente de beton pentru u- 
tilaje, iar montorii din e- 
chipele conduse de Petru

de 
din 
Ilie 
au 

zile

I • EXPUNERE. Astăzi, 
Ila ora 18, tinerii din cămi

nul de nefamiliști de la
II.M. Dîlja pot participa la 

o acțiune organizată de
Casa de cultură din Petro-

1 șani. Este vorba despre o 
1 expunere cu tema „Polica

lificarea — cerință de sea-
I mă a revoluției tehnico- 

științifice". (M.B.)

• REFOLOSIRE. Pînă în 
prezent, de la l.M. Petrila

Albu și Nicolae Bîrlad au 
pus pe poziție și au cen
trat cu precizie, intr-un 
timp record, patru instala
ții de centrifuge. ~ 
ta zero pînă la 
nil au muncit și

Concomitent cu 
linia a 
în ritm susți- 
pe fluxul de 
primei linii 
Sub directa 

ing. Victor 
colectivu-

De la co-
32, oame- 
duminică.

lucrările
11-a,de montaj la 

au continuat 
nut rodajele 
preparare a 
tehnologice, 
îndrumare a
Chiaburu, șeful 
Iui preparației, s-au desfă
șurat ample lucrări de pu
nere la punct în detalii a 
liniei. Importante lucrări 
au efectuat duminică elec
tricienii coordonați de 
maistrul principal Petre 
Vințan. Se desfășoară în 
ritm intens, sub îndruma
rea maistrului Constantin 
loniță, instruirea persona
lului preparației pentru 
cunoașterea și exploatarea 
utilajelor de pc cele două 
linii tehnologice de prepa
rare. Participînd direct la 
lucrările de remediere și

au fost repuse în circuitul 
economic însemnate can
tități de metale feroase și 
neferoase. Sarcinile dc plan 
pc care Ie aveau au fost 
realizate și depășite la 
toate sortimentele. Au fost 
trimise pentru retopire 
565 tone de fier vechi, 3,4 
tone fontă, 9 tone cupru, 
peste 2 tone dc bronz și 
1,3 tone aluminiu. Valoa
rea metalelor expediate 
peste sarcinile de plan o- 
țelărîîlor pentru retopire 
se ridică la 220 000 lei.

de punere la punct a 
lajelor în perioada de 
daj, ing. Marin llcea 
Gheorglie Stănculescu, 
la preparația Pctrila 
dobindit deja o experiență 
valoroasă, care va prinde 
bine în perioada apropia
tă a preparării pe noul 
flux teluiologic.

Diriguitele de șantier, 
Carol Loy, poate fi văzut 
zilnic pe acest vast șan
tier, cînd aproape de cons
tructori, cînd lingă specia
liștii de la l.M.S.A T. sau 
de la preparație, mereu 
sub tensiunea zecilor de 
probleme care își așteaptă 
rezolvarea urgentă. Fiecare 

■ zi, fiecare oră, pe șantierul 
extinderii și modernizării 
preparației este plină de e- 
venimente notabile. Oame
nii săvîrșcsc adevărate 
fapte de eroism pentru a 
respecta termenul de pu
nere în funcțiune a celor 
două linii tehnologice de 
preparare a cărbunelui brut.

• PROPUNERI — FAP
TE. Propunerile alegători
lor din Aninoasa devin 
fapte, prin grija deputați- 
lor consiliului popular co
munal. Astfel, ’ de cui'înd 
au fost dale in folosință 
două stații A.U.T.L. în ls- 
croni, în prezent se conso
lidează zidurile de sprijin 
și se plombează artera de 
circulație dintre reședința 
de comună și satul Iscroni. 
In adunarea cetățenească 
pentru stabilirea contri
buției în bani și în muncă, 
s-a adoptat hotărîrea, ca în

Din primele zile ale va
canței încep și atractive
le ei activități : 91 de 
pionieri din Valea Jiului 
pleacă astăzi la Forumul 
județean, care se va des
chide miine (desfășurîn- 
du-se pînă în 7 iulie) la 
Costești. Tot astăzi, 120 
de pionieri vor lua dru-

mul către nisipurile aurii 
de la Năvodari.

In aceste zile frumoase 
și călduroase, intr-adevăr 
de sfîrșit de iunie, va
canța de vară a elevilor 
a început cu o varietate 
de manifestări, toate uni
te sub genericul „Săptă
mîna pionieriei", expre
sive pentru spiritul crea
tor al tinerei generații. 
(T. SPĂTARI )

perioada următoare Școala 
generală din Aninoasa să 
fie extinsă cu încă patru 
săli de clasă. (I.V.)

• UN NOU REFUGIU 
PENTRU CALATORI. In 
stația „Bifurcația Iscroni", 
pentru autobuzele ce ser
vesc transportul în comun, 
secția Valea Jiului a între
prinderii de prospecțiuni 
și explorări geologice Deva 
a amenajat un nou adăpost 
pentru călători. O inițiati

vă meritorie ce afirmă, în
că o dată, preocupările gos
podărești rodnice ale con
ducerii unității. (T.Ț.)

• CINEFILA- Cinema
tograful „7 Noiembrie" din 
Petroșani oferă posibilita
tea cinefililor din munici
piul nostru de a retrăi mo
mentul de suspance oferit 
de filmul japonez „Godzi- 
la". (B.G.)

• AMNEZIE. La comple
xul turistic pentru tineret 
Valea de Pești, sintagma 
apă minerală stîrne.ște din

partea lucrătorilor comer
ciali, doar... ridicări din u- 
meri. Mîine-poimiine, dacă 
va continua „ritmic" o ast
fel de aprovizionare, noțiu
nea va dispare din uzul 
ospătarilor. (I.V.)

Rubrică realizată “de
Gheorghe BOȚEA
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Din coltul tribunei
Ultimul meci al Jiului disputat pe teren propriu 

actuala ediție a campionatului a adus puțini sper
ma i 

divi-

în
tatori în tribune. Se pare că aceștia au fost cei 
vajnici susținători care, și acum cînd „conturile"

i A sînt aproape încheiate, au venit să vadă echipa 
clubului

ziei
la luciu, dovedind iubire față de culorile 
..Jiul". Cîteva opinii din tribună :

• EMIL KERTESZ.
jutor miner I.M. Lonea : 
„Sînt un susținător înflă
cărat al echipei. Nu pierd 
nici un meci acasă. Cînd 
joacă Jiul pe teren pro
priu merg cu... mama și 
cei doi frați pe stadion, 
în deplasare am pierdut 
(eu, nu Jiul !) puține me

le fi 
răsu- 
(sîm- 
noas-

a- dat roa- 
sfîr.șitul 

bine

d-

ciuri, pe care să nu 
văzut. Acum putem 
fia ușurați. Astăzi 
bată — n.n.) echipa 
tră a reușit o primă re
priză excelentă. De cînd 
n-a mai fost 3—0 la 
pauză la Petroșani ? 1 Le 
dorim băieților vacanță 
plăcută 1

• PAVEL DANILA, 
artificier. Cariera Cîrnpu 
lui Neag : „Ce să mai 
spunem ? După atîtea e- 
moții, să închei campio
natul la mijlocul clasa
mentului este totuși ceva. 
Eforturile băieților lui

Vlad și TohCa au 
de mai mult spre 
campionatului. Este 
și așa. Sperăm ca în ur
mătoarea ediție a campio
natului să fie si mai bine!

o VELU ȘTEFANESCU, 
croitor Cooperativa „Uni
rea" : „Aproape că s-a 
sfîrșit campionatul. De ce 
să n-o spunem, nor, 
ținătorii Jiului, am
destule emoții. Dar, ulti
mele meciuri pe 
propriu, cu „U“ 
și F.C.M. Brașov, 
bucurat foarte mult
ne-au dovedit că și băieții 
noștri sînt capabili de re
zultate bune.

• CONSTANTIN 
RASESCU, lucrător 
mercial: „A fost un 
pionat frămîntat, cu
te răsturnări spectacu
loase de poziții în clasa
ment. eu schimbări de li
deri și de „lanterne" ;

r < Si 3 î 
l-'C-i >■

-

Fotbal, divizia C

sus- 
av ut

tere n 
Craiova 

ne-au 
și

TA- 
co- 

cam- 
mul-

...și mingea scutură plasa
Jiul ocupă, la ora aceas
ta, locul 7 în clasament 
datorită efortului depus 
de jucătorii noștri fără 
„nume". Alte echipe au 
„garnituri" mai „garnisi
te" cu vedete și sînt 
sate sub noi. Bravo 
ieți, și vă așteptăm, 
viguroși, în toamnă !

porții brașovene.

ci a- 
bă- 
mai

Bujor MIRCESCU

!

*

u 
I

REZULTATE TEHNICE : Sportul studențesc 
F.C. Olt 2—0, Universitatea Craiova — Steaua 
Chimia Rm. Vilcea — 
— Petrolul Ploiești 1 
hor 4—1, S.C. 
F.C.M. Brașov 
mișoara 2—1, 
doara 3—0.

5—2,
C.S. Tîrgoviște 1—0, F.C. Argeș 
-1, Politehnica lași — F.C. Bi- 

Bacău — Dinamo București 0—0, Jiul 
3—0, F.C. Constanța — Politehnica Ti- 
A.S.A. Tg. Mureș — Corvinul Hune-

l’AROSENI — 
AIUD 2—0 
dintre Minerul 
Metalul Aiud,

îin-
Arbitrul putea fi spectator

MINERUL 
METALUL 
(1—0. Meciul 
•Paroșcni —
din ultima etapă a ediției 
1982—1983 a campionatului 
diviziei C, a fost atît 
frumos și curat îneît 
trul M. Martin (din 
ța) n-a folosit decit 
reori fluierul.

în ambele reprize, 
gea a circulat pe tot 
nul, gazdele avînd 
multă mobilitate, au
cat de la începutul partidei 
și au făcut poate cel mai 
bun meci din campionat ; 
pase lungi de 30—40 me
tri la picioarele lui Flo-

de 
arbi- 
Reși- 
ara-

min- 
tere- 
mai 
ata-

gîndul 
la campionatul 

viitor
MINERUL ANINOASA 

— ȘURIANUL SEBEȘ 3—0 
(1—0). De-a lungul celor 
90 de minute ale ultimei 
partide a acestei ediții a 
campionatului, formația lo
cală a realizat o victorie 
concludentă în confrunta
rea cu Șurianul Sebeș. Sco
rul a fost deschis în min. 
3 de Arhip, prin- 
tr-un șut care a făcut inu
tilă intervenția portarului 
oaspete. Avantajul putea 
fi substanțial încă în pri
mele 45 de minute, dacă 
Arhip, Dumitraș, Sătmărea- 
nu și Tudor nu ar fi 
din situații clare. în 
65, la o lovitură de 1 
m acordată în urma 
fault în careu asupra 
Dumitraș. Arhip 
mă ridicând scorul la 2—0. 
înlocuirile produse — Săt- 
măreanu (min. 45 Ilădă- 
rean) și Arhip (70 Diaconu) 
aduc mai multă vigoare în 
ofensivă ; în min. 80, în
scrie Iîădărean după o 
combinație între Dozsa și 
Diaconu. stabilind rezulta
tul final la 3—0. Deci și 
în viitoarea ediție, echipa 
din Aninoasa are dreptul 
de a participa în cel de-al 
treilea eșalon al țării. Pen
tru ca rezultatele să fie 
superioare celor realiza
te in primele ediții trebuie 
ca încă de pe acum să se 
aducă îmbunătățirile nece
sare.

ratat 
min. 

la 11 
unui 

i lui 
transfor-

Teodor TRIFA

rescu și Maria (care 
preună cu Boloș și Sălăjan 
au fost cei mai buni de pe 
teren), curse terminate cu 
șuturi puternice, desprin
deri surprinzătoare de ad
versar, incursiuni pe ex
treme și Ceptrări specta
culoase, lovituri libere pes
te zid și poartă -și preluări 
dintr-o bucată. în min. 
căpitanul echipei 
Maria face o cursă 
printre apărătorii 
adverse, pătrunde 
los în careul mic de unde 
șutează puternic in plasă, 
făcînd inutilă intervenția 
portarului Chirilă și, 
In continuare fazele 
succed de la o poartă 
alta, încercîndu-se din 
te pozițiile vigilența 
tarilor.

în repriza secundă, 
dele au dominat, pășind în 
viteză cind pe sus, cind la

31
gazdă 
rapidă 

echipei 
pericu-

1—0. 
se 
la 

toa- 
por-

în 
(Lă- 
min.

o 
minge de pe aripa dreaptă 
a terenului pînă la 
care se îndreaptă 
poartă, il driblează 
și șutează de la 10 
însă portarul Chirilă 
xează balonul care cade în 
careu, de unde reia tot 
Boloș dintr-o bucată și ri
dică scorul la 2—0. Oaspe
ții au ratat și ci o mare o- 
eazie de gol prin Boldoș. 
care scăpat singur in careul 
de 16 metri șutează puter
nic pe lingă poartă (min. 
83).

Suporterii echipei mineri
lor cred in posibilitățile ju
cătorilor și doresc ca în vi
itorul campionat să 
rezultate mai bune.

firul ierbii, demareînd 
permanență extremele 
zăroiu și Boloș). In 
liO, Benone centrează

Boloș, 
spre 

pe 11 ie 
metri, 

bo

CLASAMENTUL
1. Dinamo , 33 16 15 2 59—25 47
2. Univ. Craiova 33 20 6 7 64—26 46
3. Sportul studențesc 33 18 8 7 48—27 44
4. F.C. Argeș 33 17 '6 10 50—35 40
5. Steaua 33 13 10 10 45—41 36
6. A.S.A. Tg. Mureș 33 13 7 13 39—36 33
7. Jiul 33 12 9 12 35—42 33
8. Corvinul 33 12 8 13 41—36 32
9. Politehnica lași 33 11 10 12 35—35 32

10. F.C. Olt 33 13 5 15 43—35-—31
11. S.C. Bacău 33 12 7 14 41—44 31
12. Chimia Rm. Vilcea 33 12 7 14 32—39 31
13. F.C. Bihor 33 11 8 14 54—62 30
14. Petrolul Ploiești 33 13 4 16 37—55 30
15. C.S. Tîrgoviște 33 9 11 13 33—42 29
16. F.C.M. Brașov 33 10 7 16 35—49 27
17. „Poli" Timișoara 33 8 6 19 32—62 22
18. F.C. Constanța 33 7 6 20 30—62 20

ULTIMA ETAPĂ (S1MBATĂ 2 IULIE) ; C.S. Tîr-
gov iște — Universitatea Craiova ; Steaua -- F.C. Ar-
geș . F.C.M. Brașov — A.S.A. Tg Mureș ; Dinamo —
F.C. Constanța ; Cor vinul Hunedoara — Politehnica 
Iași ; F.C. Olt — Chimia Rm. Vilcea ; F.C. Bihor — 
Sportul studențesc , Petrolul Ploiești — Jiul ; Poli
tehnica Timișoara — S.C. Bacău.

gaz-

Ioan BALOI

Fază de gol din meciul Minerul I’aroșeni — Mcta- 
Aiud. Foto : Ovidiu I’ARAIAN

DIVIZIA C 9

1.Minerul Lupeni 30 17 7 6 64 —23 11
2. Explorări Deva 30 15 9 6 54 —29 39
3. Dacia Orăștie 30 16 4 10 67 —32 36
4. Unirea Alba 30 16 4 10 47-—37 36
5 Șurianul Sebeș 30 14 rt 11 51-—40 33
6. Victoria Călău 30 15 3 12 34-—42 33
7. Inter Sibiu 30 12 7 11 42-—37 31
8. Metalul Aiud 30 13 4 13 38--^•29 30
9. Minerul Paroșeni 30 11 7 12 44 —45 29

10 Mecanica Alba 30 12 4 14 43-—44 28
11. Minerul-Șt. Vulcan 30 11 6 13 27 —40 28
12. Minerul Aninoasa 30 11 5 14 36--54 27
13. Minerul Ghclari 30 il 4 15 38--47 26
14. Soda Ocna Mureș 30 10 5 15 38-—55 25
15. C.F.R, Simeria 30 7 6 17 30--74 20
16. Textila Cisnădie 30 R 2 20 43--68 18

Ziua de 19 
a devenit 
pentru foștii 
de zbor fără 
norism), piloți remorcheri 
•și cadre tehnice care și-au 
dat intilnire la Brașov, 
din inițiativa Aeroclubu
lui Central Român și a 
unor foști instructori. Ma
joritatea nu s-au văzut de 
2—3 decenii. Amprentele 
anilor trecuți i-au obligat 
pe mulți să se recomande 
pentru a se recunoaște. 
Pe fețele multora s-a 
putut citi bu
curia revede
rii. Aseultind 
cuvintul fos
tului instruc
tor, prof. Eu
gen Cernescu, 
unul dintre 
pionierii pla

norismului 
din România, 
pilotaj o perioadă și 
Școala de 
tor din Petroșani, am vă
zut ochii multora scăldați 
în lacrimile bucuriei re
vederii. Da, au plins, s-au 
bucurat și foști maeștri 
și maeștri emeriți ai 
sportului care la vremea 
lor au spintecat văzdu
hul, hrănindu-ne privirile 
cu evoluții acrobatice de 
înaltă măiestrie.

Din partea foștilor ins
tructori de zbor ai școlii 
din Petroșani au partici
pat Cornel Morariu, ing. 
Victor Vasiu, Teodoi Vul- 
pescu, actualmente co
mandantul aeroportului 
Craiova și subsemnatul.

Este momentul pot'ivit 
pentru a aminti că Școa
la de zboi fără moto* 1 n 
Petroșani a luat ființă în 
anul 1936 și a funcționat 
pină in 1956, sub denumi
rea „Aeroclubul Pet.ro-

iunie 1983 
memorabilă 

instructori 
motor (pla-

șani“. Populația a denu
mit terenul școlii de zbor 
„Aeroport", nume pe care 
il poartă acum marele 
cartier al orașului. Dintre 
recordurile fostei școli de 
zbor din Petroșani, demne 
de remarcat sînt cele re
alizate de pilotul instruc
tor Eugen Bănulescu, ca
re, cu un planor tip „Sa
lamandra", s-a menținut 
in aer 5 ore — eveniment 
pentru acele vremuri — 
și lansarea de pe virful 
Paring cu un planor in

BREVIAR
• FOTBAL, divizia C : 

Dacia Orăștie — Mini i ul 
Lupeni 5—3 ; Inter Sibiu 
— Minerul-Știința Vulcan 
3—0. Campionatul muni
cipal al juniorilor : Minerul 
Lupeni — Parîngul Lonea 
3—0 (neprezentare); Mine
rul Aninoasa — Prepara
torul Petrila 2—1; Autobu
zul Petroșani — Sănătatea 
3—0; Minerul Uricani — 
Autobuzul 0—3; Parîngul 
Lonea — Minerul Aninoa
sa o—3 (echipa Parîngul 
nu s-a prezentat).

Cu toate că mai sînt de 
disputat cîteva jocuri res
tanță din cadrul .acestei 
competiții, echipa de ju
niori Minerul Lupeni, an
trenată de Constantin Co- 
troază, este \ irtual cîștigă- 
toare a campionatului mu
nicipal, ediția 1983. în ce
le 10 partide susținute, e- 
chipa Asociației sportive 
Minerul Lupeni, care s-a 
bucurat de tot sprijinul 
conducerii secției și al a- 
sociaț(iei, a obținut tot atî- 
tea victorii dovedind serio
zitate în pregătire și parti
ciparea la toate etapele 
competiției. Am mai remar
ca, de asemenea, echipele 
de juniori Preparatorul Lu
peni, Minerul Aninoasa, 
Sănătatea Vulcan, Autobu
zul Petroșani și Preparato
rul Petrila.

S. BALO1

TELEXB TELEX
ANKARA 27 (Agerpres). 

La Izmir a luat sfîrșit cea 
de-a 12-a ediție a Jocurilor 
Balcanice de atletism. Con
cursul feminin a fost ciști- 
gat de echipa României, cu 
170 puncte.

Deși lipsită de aportul 
cîtorva principale titulare 
(Anișoara Cușmir, Vali To- 
nescu, Doina Melinte, Flo
rența Crăciunescu — pre
zente la Universiada de la 
Edmonton), echipa Româ
niei a avut o comportare 
foarte bună.

s-o 
dată

executind un frumos 
zbor plutit la pantă.

Cu această ocazie 
evidențiat încă o 
grija deosebită a conduce
rii noastre de partid și 
de stat, care se manifestă 
printr-o excelentă dotare 
cu material de zbor a 
Aeroclubului Român, ma
terial de construcție indi
genă de mare performan
ță, cerut foarte mult și 
la export. Folosind acest 
material perfecționat, ti
nerii viitori piloți sportivi

O emoționantă
revedere aviatică

fost șef de
la

zbor fără mo-

deosebită pentru 
noastră. Trebuie, de

an reușit să
doboare re-
corduri uațio-
nale și eu-
i opene, ajun-
gindu-se in
zbor cu pla-
nortil, la alti-
t udinea de
11000 m , per-"

matriculat „Mindra" a 
pilotului și constructoru
lui său Gustav St off, ca
re a aterizat pe stadionul 
„Jiul". La școala din Pe
troșani au făcut primii 
pași in tainele zborului, 
intre alții, instructorii E- 
mil Țepeș — al cărui nu
me l-a purtat hangarul de 
planoare —, Ion Prcdes- 
cu, Eugen Bănulescu, 
Francisc Wol.l, Florian 
Durău, piloții Constantin 
Grivei, Ion Bobaru, Be
niamin Popescu. Petre 
Diaconu (in activitate), 
Petru Orlia, Ion 
Liviu Braica, Ion 
Ion Surcel, zl lirei 
Ladislau Baiu.

Pentru ca revederea 
de la Brașov să aibă un 
caracter aviatic concret, 
de aducere aminte, orga
nizatorii au inclus in pro
gramul intîlnirii și două 
evoluții de remorcaj, du
pă declanșare, plantarele

Gibber, 
Petca, 
David,

formanță 
țara 
asemenea, menționate, re
cordurile de distanță par
cursă cu planorul — 300 
km — realizate de unele 
tinere fete aviatoare. Da
că comparăm aceste 
recorduri cu zborul din 8 
iunie 1952 al fostului nos
tru instructor, Cornel Mo
toriu, la înălțimea de 
2000 ni deasupra nivelului 
mării, peste munții din 
împrejurimile municipiu
lui, care constituia atunci 
o performanță, constatăm 
imensul progres făcut de 
sportul albastru românesc.

La despărțire, aceleași 
îmbrățișări ale foștilor re- 
prezentanți ai acestui no
bil sport, al curajului, al 
înălțimilor albastre, as
tăzi oameni cu tîmplele 
argintii.

Ionel ZAMORA, 
lost instructor de zbor la 
„Aeroclubul Petroșani"
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Intrarea lucrărilor în faza finală
BELGRAD 27 (Agerpres). 

începind din această săp- 
tămînă, lucrările celei de-a 
Vl-a sesiuni a Conferinței 
Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare au 
intrat în faza finală. Acti
vitatea de consultări în ca
drul comisiilor și al dife
ritelor grupuri de lucru 
s-a intensificat pentru gă
sirea, în răstimpul scurt 
rămas, a unor puncte de 
contact între pozițiile înde
părtate ale țărilor în curs 
de dezvoltare, și, respec-

Știri din 
țările 

socialiste
BEIJING 27 (Agerpres). 

Numărul membrilor Parti
dului Comunist Chinez este 
acum de peste 40 milioane 
— transmite agenția China 
Nouă, citind un comunicat 
al Secției organizatorice a 
C.C. ai P.C. Chinez. în 
cursul anului trecut, au 
devenit membri ai partidu
lui aproximativ 50 la sută 
din fruntașii în producție 
din întreaga țară, precum 
și oameni ai muncii din di
verse domenii de activitate. 
Numărul intelectualilor pri
miți în partid se află în 
creștere — menționează co
municatul.

★
HANOI 27 (Agerpres). La 

Hanoi s-au desfășurat lu
crările plenarei C.C. al 
P.C. din Vietnam, care a 
dezbătut probleme ale ac
tivității ideologice și orga
nizatorice a partidului în 
lumina sarcinilor de dez
voltare economică și socia
lă a țării pentru anii urmă
tori. Plenara a pus în fața 
organizațiilor de partid sar
cina sporirii disciplinei pe 
linie de partid și de stat, 
a întăririi muncii politico- 
educative în cadrul parti
dului și în rîndul maselor.

Măsuri pentru încetarea ostilităților 
între „lumea a treia64 

și statele industrializate
Adoptarea unor măsuri 

noi cu caracter comercial 
în raporturile țărilor in
dustrializate cu „lumea a 
treia" ar conduce la înce
tarea ostilităților bilatera
le — după părerea Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru 
America Latină (CEPAL). 
Este vorba de interpretarea 
documentului de lucru al 
CEPAL adoptat, la începu
tul anului, la Cartagena, in 
Columbia, și prezentat la 
sesiunea UNCTAD VI de 
la Belgrad.

Agenția menționează că 
documentul CEPAL preco
nizează ca statele latino- 
americane să includă in 
politica lor externă, ca pro
blemă prioritară, politica 
economică și comercială 
națională în domeniul ma
teriilor prime. El se pro
nunță pentru realizarea u- 
nei acțiuni solidare a aces
tor state, între altele îm
potriva politicii de „dum
ping" practicate de Piața 
comună (vest-europeană) la 

tiv, ale statelor occidentale 
dezvoltate asupra proble
melor de substanță. Rezul
tatele sesiunii depind, în 
ultima instanță, de gradul 
de înțelegere, de către ță
rile occidentale dezvoltate, 
a faptului că în cerințele 
formulate de țările în curs 
de dezvoltare se regăsesc 
nu doar interesele legitime 
ale acestor din urmă țări, 
ci și cele comune, ale pro
gresului general și menți
nerii păcii în lume.

• Guvernul Braziliei i 
î a hotărît să interzică ? 
i accesul corporațiilor i 
: transnaționale într-o | 
î serie de regiuni din ba- i 
= zinul Amazoanelor, a- ? 
î vînd o suprafață de pes- i 
i te 500 000 km pătrați. j 
; Pătrunderea în conți- : 
i nuare a corporațiilor i 
i transnaționale în a- i 
! ceasta zonă a țării este ; 
1 deosebit de nocivă pen- i 
î tru independența noas- i 
= tră națională — a de- i 
i clarat Roberto Gama e ; 
i Silva, o cunoscută per- i 
; sonalitate.

In U.R.S.S. a fost lansată 
NAVA COSMICA „SOIUZ T-9“

MOSCOVA 27 (Agerpres). 
La 27 iunie, în Uniunea 
Sovietică a fost lansată 
nava cosmică „Soiuz T-9", 
avînd la bord pe pilotul- 
cosmonaut Vladimir Lia- 
hov, comandantul echipa
jului, și pe inginerul de 
bord Aleksandr Aleksan
drov.

După cum relatează a-

Pe <2^
POTRIVIT UNUI BI

LANȚ oficial, aproape 800 
de persoane au pierit sau 
au fost date dispărute, în 
urma inundațiilor provoca
te de ploile musonice care 
s-au abătut asupra statului 
Gujarat din nord-vestul In
diei, a anunțat agenția in
diană de presă PTI, citată 
de France Presse.

adresa produselor de ex
port latino-americane. Sînt 
evidențiate, în context, po
tențialele uriașe de materii 
prime pe care le au țările 
latino-americane, dar care 
nu sînt puse încă suficient 
în valoare nici pe plan in
tern, dar nici pe piața in
ternațională. / 
'niiiiiniiiitiimiiiiiiiniiiiiii 

Răsfoind presa 
străină

(Agenția „I.P.S.")
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ,

în cadrul noii politici e- 
conomice și comerciale a 
țărilor latino-americane fa
ță de statele capitaliste in
dustrializate, documentul 
CEPAL recomandă o re
evaluare a conceptului de 
„materie primă" sau „se
curitatea apiovizionării" pe 
piața regională și interna
țională în ideea de a i se 
conferi aceeași greutate ca 
și conceptului actual de

Acțiuni în favoarea 
păcii, împotriva

războiului nuclear
WASHINGTON 27 (Ager

pres). Peste 5000 de per
soane au luat parte la o 
demonstrație împotriva ar
melor nucleare și a peri
colului de război, organiza
tă în fața marilor labora
toare militare de la Liver
more, statul California, un
de sînt puse la punct cele 
mai moderne tipuri de ar
me nucleare americane. 
Participanții la demonstra
ție au exprimat un pro
test hotărît împotriva cursei 
înarmărilor, în special a 
înarmărilor nucleare, și 
au cerut angajarea neîntîr- 
ziată a unor negocieri cons
tructive în vederea ajunge
rii la măsuri practice de 
dezarmare nucleară. De 
asemenea, ei au cerut au
torităților să-i elibereze i- 
mediat pe militanții pentru 
dezarmare și pace arestați 
în cursul demonstrațiilor 
similare ce au avut loc în 
ultima săptămînă în fața 
laboratoarelor de la Li
vermore și care, în închi
soare, au declarat o grevă 
a foamei.

genția TASS, programul de 
zbor al navei prevede cu
plarea ei cu complexul or
bital „Saliut-7" — „Cos- 
mos-1443". în cadrul aces
tui complex, echipajul ur
mează să efectueze cerce
tări și experimente tehni- 
co-științifice și medico- 
biologice.

DE LA INVAZIA ISRAE- 
L1ANA în Liban, în iunie 
1982, 412 persoane au fost 
ucise și 582 rănite în cursul 
luptelor dintre milițiile ri
vale din regiunea muntoa
să a Libanului — scrie co
tidianul libanez „ALSafir", 
citat de agenția France 
Presse. Ciocnirile au avut 
loc, începînd din luna oc
tombrie anul trecut, în re
giunile Chouf, Aley și 
Bhamdoun.

„securitate și acces pe pia
ță".

Este nevoie, totodată, ca 
toate statele lumii, comu
nitatea internațională, dar 
mai ales statele industria
lizate să-și repropună pro
blema abordării într-un 
spirit nou a raporturilor de 
cooperare internațională, 
inclusiv problema avanta
jelor pe termen lung, ur- 
mînd să fie acceptată fără 
rezerve ideea ca negocieri
le viitoare în acest dome
niu să fie purtate „de la 
egal la egal".

In fine, documentul 
CEPAL, preconizează o in
tensificare a cooperării în
tre țările în curs de dezvol
tare, menționînd că, încă, 
mai există posibilități ne
explorate, care pot conduce 
la ridicarea pe o treaptă 
superioară a raporturilor 
dintre ele în diverse dome
nii de activitate — rela
tează agenția IPS.

(AGERPRES)

WASHINGTON 27 (Ager
pres). într-un interviu a- 
cordat companiei de televi
ziune ABC, senatorul a- 
merican Alan Cranston s-a 
pronunțat pentru „îngheța
rea" imediată a arsenale
lor nucleare de către 
U.R.S.S. și S.U.A., în vede
rea creării condițiilor pen
tru reducerea ulterioară a 
stocurilor de armament nu
clear. El a apreciat că „în 
ciuda unor profunde deose
biri de păreri existente în
tre ele, U.R.S.S. și S.U.A. 
pot să ajungă la un acord 
privind stabilirea unor ase
menea raporturi care să 
nu ducă la război, în pri
mul rînd la un război nu
clear".

Senatorul american s-a 
mai pronunțat pentru re
ducerea cheltuielilor mili
tare și alocarea fonduri
lor eliberate în acest mod 
pentru diminuarea imen
sului deficit bugetar al 
S.U.A. și rezolvarea unor 
probleme social-economice 
cu care este confruntată 
țara.

♦
TOKIO 27 (Agerpres). 

„Hiroșima nu trebuie să 
se repete 1“ — este gene
ricul sub care la Muzeul 
păcii din acest oraș — asu
pra căruia, la 6 august 
1945, a fost aruncată pri
ma bombă atomică din is
toria omenirii — s-a des
chis o expoziție de fotogra
fii, scrisori, opere de artă 
și alte mărturii ale supra
viețuitorilor coșmarului nu
clear care vorbesc despre 
ororile bombardamentului 
atomic.

Un australian în vîrstă de 
39 de ani, Dick Smith, a ple
cat din Tokio continuîn- 
du-și o acțiune temerară : 
ocolul Pămîntului la bordul 
unui helicopter. Una din
tre cele mai problematice 
etape ale acestei insolite 
călătorii o constituie par
curgerea distanței dintre 
capitala niponă și insulele 
Aleutine. Cei 2 400 km de
asupra Pacificului urmează 
să fie efectuați în 13 ore, 
în acest interval fiind pre
văzută și o dificilă „ateri
zare" pe un cargou norve
gian pentru aprovizionarea 
cu combustibil.

♦
O întreagă famili de 5 

persoane a fost omorîtă săp- 
tămîna aceasta de trăznet 
într-un sat din Turcia, în 
timpul unei furtuni.

In cursul lunii iunie, alte 
25 de persoane și-au pier
dut viata în Turcia, in ur
ma ploilor torențiale și fur
tunilor ce s-au dezlănțuit 
în diverse zone ale țării, și 
care, pe de altă parte, au 
provocat importante pagu
be materiale.

★

Patru copii — avînd intre 
2 și 10 ani — s-au înecat 
sîmbătă cind automobilul 
familiei lor a plonjat in
rîul Sevre, din zona de
centru-vest a Franței. în
momentul accidentului, au
tomobilul era condus de
mama celor patru frați, 
care a reușit să se salveze 
împreună cu soțul și alți 
doi copii.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : La capătul li
niei ; Unirea : Al 6-lea.

LONEA : Soarele alb 
al pustiului.

ANINOASA : Acum 20 
de ani.

VULCAN — Luceafărul: 
Călăreții nocturni.

LUPENI — Cultural : 
Cavalerii teutoni, I-H.

URICANI i Valentina.

I
I
I

TV.

11,00 Telex.
11,05 Almanahul familiei.
11.35 Album coral ro

mânesc.
11,55 Roman foileton : Ma

rile speranțe.
12,20 Actualitatea econo

mică.
12.35 Ecran de vacanță. 

Desene animate.
16,00 Telex.
16,05 România pitoreas

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

țesc.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.

1
I
I
I
I
I
I 22,30 Telejurnal.

20,15 Actualitatea econo-
mică.

20,30 Videoteca 
țională.

interna-

21,00 Civica.
21,15 Teatru TV. „Totu-i

bine cind sfîrșește
bine" de William
Shakespeare. Pre
mieră TV. Partea I. memento

întreprinderea de producție 
industrială pentru construcții 

căi ferate Deva
ÎNCADREAZĂ DE URGENȚA 

pentru cariera Bumbești-Jiu, județul Gorj, 
următoarele posturi :

— sudori
— electricieni
— mecanici locomotivă
— lăcătuși mecanici pentru reparații uti

laje și auto
— manevranți — șef manevră autorizați 

pentru C.F.R.
Actele pentru încadrare se depun la I.P.I.C. 

—C.F. Deva, strada Gli. Barițiu nr. 13, unde se 
primesc și informațiile necesare.

Se asigură permise pe C.F.R. pentru titular 
și familie și abonamente gratuite pe C.F.R. pe 
distanțe pînă la 60 km.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Ciki 
Eugen, eliberată de l.M 
Dîlja. O dedai nulă. (7U4)

PIERDUT legitimații de 
bibliotecă pe numele Gur- 
ban Vasile și Odagiu Sil
via, eliberate de Institutul 
de mine Petroșani. Le de
clarăm nule. (705)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă, pe numele For- 
don Marcel, eliberată de 
Institutul de mine Petro
șani. O declar nulă. (706)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Keceti 

Ernest, eliberată de l.C.M.M 
Petroșani. O declar nulă. 
(707)

RADIO
I

5,00 Buletin de știri. I 
5,05 Ritmuri matinale. J 
6,00 Radioprogramul di- I 
mineții. 6,30 La ordinea I 
zilei în agricultură. 7,00 • 
Radiojurnal. 8,00 Revista | 
presei. 8,10 Curierul me- . 
lodiilor. 9,00 Buletin de | 
știri. 9,05 Răspundem as- . 
cultătorilor. 10,00 Buletin I 
de știri. 10,05 Piese cora- I 
le de Doru Popovici. 10,20 I 
Din cîntecele și dansurile I 
popoarelor. 10,40 MIORI- . 
ȚA. Revistă de etnografie I 
și folclor. 11,00 Buletin 
de știri. 11,05 Microfonul I 
pionierilor, 11,35 Publici- I 
tate. 12,00 Buletin de I 
știri. 12,05 Tribuna I 
O.D.U.S. 12,25 Din co- ■ 
moara folclorului. 12,45 I 
Avanpremieră Radio-TV. I 
13,00 De la 1 la 3. 15,00 !
Clubul curioșilor. 16,00 « 
Buletin de știri. 16,05 Cîn- I 
tece din folclorul con- I 
temporan. 16,15 Sfatul 
medicului. 16,20 Cîntece • 
pionierești. 16,30 Radio- I 
gazeta economică. 17,00 
Buletin de știri. 17,05 Po
litica noastră. 17,30 Au
diența Radio. 18,00 Orele 
serii. Radiojurnal (ora | 
18,00). Radiojurnal (ora I 
20,00). Memoria pămîn- ■ 
tului românesc (ora 20,10). I 
O zi într-o oră. Radiojur
nal (ora 22,00). 23,00 Suita 
pentru pian și orchestră 
„Nopți în grădinile Spa
niei" de Manuel de Falia. 
23,24—5,00 Non stop mu
zical. (Buletine de știri 
la orele : 24,00 ; 2,00 ; 4,00). |

PIERDUI legitimație de 
bibliotecă pe numele Stan 
Leon, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (708)

PIERDUT legitimații de 
bibliotecă pe numele Neag 
Gheorghe și Ciobanu ion, 
eliberate de Institutul de 
mine Petroșani. Le decla
răm nule. (709)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Lăban 
Ana, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O decla' nulă. 
(710) '

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Popa 
Dumitru, eliberată de În
treprinderea minieră Lu- 
peni. O declar nulă, (mp)
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