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CALITATEA CÂRBUNELUi
ojrfio&foiul de coMliuiță mât&icttâca

Pentru dezvoltarea bazei energetice
Industria nu are nevoie de steril 

și angajamente formale
Să pornim de la o ci

fră : 39,0. Este procentul 
admis pentru cenușa din 
cărbunele extras dc Ia 
mina Paroșeni. Și acum 
un dialog... cifric: 38,9— 
56,6(1!!). Prima cifră re
prezintă calitatea reali
zată de l.M. Paroșeni în 
luna februarie ; adică ce
nușa a fost sub procen
tul admis. A doua cifră 
reprezintă conținutul de 
cenușă în luna mai. Cum 
a fost posibilă o aseme
nea „cădere' ., calitativă 
în decurs de doar 3 luni 
de zile ? Mai ales că ul
tima lună a semestrului 
I „vine11 cu rezultate... 
incredibile: depășirea

l Portretul șefului de bri- 
gaoa Florea Ionescu, a- 

) flat lîngă frontispiciul 
minei, indică una din ce- 

i le mai bune brigăzi de 
J la Aninoasa : dovadă e- 

locventă este și fătul că
I a termmat exploatarea 
J unui frontal cu o lună 
j mai devreme. După de- 
Szechiparca lui. Constan

tin Onu, Mihai Ambruș, 
Vasile Gîdioi, Mihai Cîm- 

| peanu, Ion Ilegeduș și 
i ceilalți ortaci au trecut 

în blocul zero, pentru a 
) deschide un frontal de
l 130 ml. Cu aceeași am- 
? bițîe, cu hotărîrea de a 
j contura cît mai repede 

abatajul. în căi bune, de
pășeau zilmc producti
vitatea cu o medie de 0,29 
tone pe post, destul de 
bine pentru procedeele 
clasice de exploatare. 
Tentativa lor a fost spri
jinită de brigada de pre
gătiri condusă de loan 
Hoțea, care a săpat pla
nul de atac. Todor Sa- 
cotă, Gheorghe Dascălu. 
loan Preda, Miklos Maior. 
Vasile Ionită, Ladislau

— Vă rugăm să faceți 
cîteva precizări privind 
desfășurarea probelor de 
concurs.

— în zilele de examen, 
candidați! vor fi prezenți 
la institut cu o oră mai 
devreme față de începe
rea examenului, în scopul 
îndeplinirii formalităților 
de ocupare a locurilor în 
sălile de concurs. Cei care 
nu vor fi prezenți în sală 
în momentul comunicării 
subiectelor de concurs, 
pierd dreptul de a mai 
susține proba respectivă. 
Toți candidații vor avea 
legitimația de concurs (e- 
misă de secretariatele fa
cultăților odată cu înscri
erea) și buletinul de iden
titate, acte pe baza căro
ra se face verificarea i- 
dentității candidaților în 
fiecare zl de concurs. 
Timpul destinat pentru 
elaborarea unei lucrări

procentului de cenușă eu 
16,5 puncte !!! Urmarea ? 
Pierderea a 17 919 tone 
pentru nerealizarea ca
lității... Un răspuns — 
cit de cît plauzibil (da
că mai poate fi vorba de 
așa ceva) — am încercat 
să aflăm la sediul minei 
<____________________

Preparația F-etnla

Perfecționări pe fluxul 
liniilor de preparare 

modernizate
într-o cameră mică din 

baraca organizării de șan
tier, ieri dimineață s-au 
consumat momente de ma
re tensiune în rîndurile 
specialiștilor de la 
I.M.S.A.T. Cu aparatul 
portativ de radio emisie- 
recepție așezat pe masă, 
ing. Aurel Florian, coor
donatorul lucrărilor de 
montaj a sistemului de co 
mandă electronică, trans
mitea și recepțiotîa. din 
cînd în cînd, mesaje de 
la echipele răspîndite în 
clădirea masivă a extin 
deriî și modernizării pre- 
parației. Era ora 9,45 cînd, 
după trei zile de decupla
re generală, întreaga ins
talație electrică a fost din 
nou pusă sub tensiune.

A fost un nou examen 
al maturității și compe
tenței profesionale pen

ÎNTREPRINDEREA DE CONFECȚII VI LCAN

Depășiri substanțial ia principalii indicatori de plan
întreprinderea de confecții Vulcan se 

prezintă, la finele' lunii iunie și al pri
melor șase luni din acest an, cu un bo
gat bilanț al realizărilor. Planul la in
dicatorul producție marfă a fost depă
șit (in iunie) cu peste 1 300 000 lei . ra
portat la primul semestru, plusul înre
gistrat La acest indicator economic se 
cifrează la mai bine de 4 milioane de 
lei. Și la confecții textile depășirile de 
plan sînt deosebit de semnificative:

peste un milion și jumătate de lei în i 
iunie și 5 600 000 Ici pe semestrul I. i 

lată și cîteva dintre formațiile de lu- i 
cru al căror aport a fost decisiv în în- i 
scrierea acestui însemnat palmares de i 
mi rese; 2 A (condusă de Eugen Nariță), ; 
2B (Ene Victoria), 6 A (Gioconda Ciu- 1 
rearm), 1 A (Catalina Bloc) și 1B (Ito- i 
diva Colda). j

Gheorghe OLTEANU 1

în ziua de 16 iunie a.e. 
La acea dată rezultate
le lunii iunie (pe o pe
rioadă de 15 zile) erau 
la fel de nesatisfăcătoa
re... Cenușa : 55,2 la sută; 
tone rebiitate pentru 
nerealizarea calității . 
8359 ! Se cuvine de fapt 
o parateză pentru a jus
tifica aceste rînduri — 
în decurs de numai cinci 
luni și jumătate, mina 
Paroșeni a fost penalizată 
pentru neîncadrarea în 
indicatorul de calitate 
cu 57 342 tone. Deci apro
ximativ producția unei 
luni extrasă în condiții 
normale a fost rebutată 
pentru simplul motiv că 

-în privința calității pro
blemele își amină rezol
varea.

Am discutat la mina 
Paroșeni cu ing. Nicolae 
Bucur, președintele comi
siei de calitate și tehni
cianul Cornel Savu. Fă
gașul discuției nu a fost

tru specialiștii de la 
I.M.S.A.T. București, care, 
în cele trei zile de decu
plare generală, au mun
cit „pe brînci" cum se 
spune pentru a face o ori
ginală modificare în me
moria camerei de coman
dă electronică. Practic, în 
acest scurt interval de
timp întregul sistem de 
memorare a comenzii elec
tronice a fluxului tehnolo
gic de pe cele două linii 
de preparare modernizate 
au suferit importante mo
dificări. S-a consemnat, 
astfel, o perfecționare a 
comenzii electronice care 
asigură un mai mare coefi
cient de siguranță în ex-

V’iorel STRAUȚ

(Continuare in pag a 2-a> 

cu mult diferit față de 
cel al discuției avute cu 
3 săptămîni în urmă cu 
directorul minei. Adică, 
iată ce motivații ni s-ău 
prezentat:

■ în primul rînd, difi
cultățile au apărut in ul
tima lună a trimestrului 
1, odată cu începerea ex
ploatării „en gros" a 
stratului 5 care reprezin
tă ponderea producției 
la această oră. Fiind un 
strat care are foarte 
multe intercalați! de ste
ril, și fiind exploatat me
canizat, „nu se mai poate 
face absolut nimic* 1', ni 
s-a spus...

Nu ne-a mulțumit răs
punsul și am insistat :

— Dar cu evacuarea 
de la lucrările de pregă
tiri cum se procedează ? 
Aveți flux separat?

Alexandru TATAR

(Continuare în pag. a 2-a)

în secția de montaj a 
complexelor mecaniza
te de la I.U.M. Petro
șani, se pregătesc noi u- 
tilaje pentru a fi expe
diate beneficiarilor.

Foto : Șt. NEMECSEK

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste România

va efectua, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o vizită oficială 

de prietenie în Republica Zimbabwe
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 

genera! al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste Româ
nia va efectua, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o vizită oficială de 
prietenie în Republica Zimbabwe, la 
invitația tovarășului Canaan Sodindo

Banana, președintele Republicii Zim 
babwe și a tovarășei Janet Banana, a 
tovarășului Robert Gabriel Mugabe, pre
ședintele Uniunii Naționale Africane 
din Zimbabwe, primul ministru al Re
publicii Zimbabwe și a tovarășei Sail) 
Mugabe, în a doua decadă a lunii iulie 
1983.

! Lecție de demnitate \
' ■* \

! muncitorească i

(Continuare in pag. a 2-a) '

In sprijinul candidaților 
la concursul de admitere la Institutul 

de mine din Petroșani (I»)

Moldovan și ortacii lor ' 
au realizat mereu un plus 
lunar de 10 ml. Susține- t 
rea, bandajarea, pozarea J 
tuburilor s-au desfășu- I 
fat tot întrNin ritm alert. \ 
într-o copleșitoare lec- . 
ție de solidaritate muh- . 
citorească, ambele brî- . 
gâzi și-au conjugat for- ’ 
țele pentru ca străpun- ț 
gerea și echiparea aba- , 
tajului să aibă loc mai ’ 
devreme, știut fiind că i 
noul front asigură 250 to- i 
ne de cărbune pe zi. Con - . 
ducerea sectorului avan- J 
sase ca termen limită ol 
dată optimistă, spre sfir- 1 
șitul lui iulie. De miercuri > 
însă, din abatajul lui Io- ț 
nescu se revarsă spre lu- 
mină cărbune. Un simplu ’ 
calcul de eficiență pune ’ 
în valoare aportul celor i 
două brigăzi la recupe- ț 
Tarea restanțelor de plan i 
ale sectorului : cele 20 7 
de zile în avans repre- ;

*
Ion VULI’E

scrise este de 3 ore, soco
tit din momentul în care 
subiectele au fost tran- 
srise integral pe tablă. 
Pentru elaborarea lucrării 
scrise candidații vor folo
si numai cernea
lă de culoare al
bastră sau pix cu pastă de 
culoare albastră. Pentru 
executarea schemelor și de
senelor se va folosi numai 
creion negru. Se interzi
ce folosirea de către can
didați, în timpul probelor 
scrise, a minicalculatoa- 
lor, riglelor de calcul și 
a altor mijloace de calcul. 
De asemenea, nu se va fo
losi altă hîrtie în afara 
colilor tip și a hîrtiei 
ștampilate pentru ciorne, 
distribuite candidaților în 
sălile de concurs.

— Cînd se vor afișa re
zultatele ?

— Acțiunea de corecta
re a lucrărilor și de calcul 

Realizări 
' de prestigiu ale 

constructorilor 
de mașini 

miniere
Constructorii de mașini 

și utilaje miniere din Pe
troșani au raportat înde
plinirea exemplară a tu
turor indicatorilor eco
nomici planificați pe pri
mul semestru al anului. 
Valoarea producției nete, 
indicator de bază al acti
vității economice, a fost 
realizată în proporție de 
106,5 la sută. La piesele 
de schimb realizate pentru 
utilajele și instalațiile mi
niere, planul a fost depă
șit cu 4,1 la sută, iar la 
construcția de utilaj mi
nier cu 1,9 la sută.

La baza acestor reali
zări de prestigiu pentru 
constructorii de mașini și 
utilaje miniere din Petro
șani au stat sporurile în
registrate Ia productivita
tea muncii, indicator la 
care rezultatele obținute 
sînt superioare prevederi
lor de plan stabilite pen
tru perioada primului se
mestru cu 4,3 la sută.

Evidențiem cu această 
ocazie o premieră abso
lută realizată de cons
tructorii de la I.U.M.. Pe
troșani — prim;v_ susține
re mecanizată de tip 
SMA-P2. complex care a 
fost deja livrat minerilor 
de la Paroșeni. în abata
jele cărora au fost testate 
numeroase utilaje comple
xe în premieră.

Succes -le înregistrate la 
I.U.M.P sînt încă o con
firmare a justeței politi
cii partidului de a crea un 
puternic centru al cons
trucțiilor de mașini minie
re în Valea Jiului — cît 
mai aproape de abataje. 
(Gh. B.)

a mediilor trebuie să se 
încheie, cel mai tîrziu, în 
28 iulie. Deci, în această 
perioadă se vor comunica .și 
rezultatele. Evident, data și 
ora precisă se vor anunța 
prin afișare, fiind depen
dente de un număr mare 
de factori : numărul can
didaților înscriși, caracte
rul subiectelor de concurs 
etc.

— Cum se va face re
partizarea candidaților în 
cadrul profilului ?

— Repartizarea pe spe
cializări a candidaților, în 
cadrul profilului la care 
sînt declarați admiși, se 
va face în ordinea medi
ilor generale obținute de 
aceștia și în ordinea de

Convorbire realizată de 
Tiberiu SPĂTARU, cu 

sprijinul șef lucrări 
ing. loan Iulian IRIMIE

(Continuare tn oae • Z-a)
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'A
Din activitatea organizațiilor

democrației și unității socialiste
Intense acțiuni 

educative

subLa mina Lonea, 
conducerea organizațiilor 
de partid, au fost inten
sificate acțiunile educa, 
tive, consacrate îmbună
tățirii 
După cum se știe, 
dintre 
lor în 
la această 
minieră o constituie 
motivatele", 
general, de combatere a 
acestor absențe se regă
sește și contribuția unor 
muncitori din subteran și 
de la suprafață, care nu 
sînt membri de partid 
ci fac parte din organi
zația democrației și uni
tății socialiste. Avînd o 
atitudine înaintată față 
de muncă, manifestată 
in toți anii de cînd s-au 
încadrat în colectiv, a- 
cești muncitori participă 
cu eficiență la 
rile colective în 
cărora sînt judecați 
sentomanii. Opinia 
se alătură opiniei ferme 
a comuniștilor, întărind 
climatul de exigență în 
cadrul brigăzilor și sec-

stării disciplinare, 
una 

cauzele rămîneri- 
Urmă înregistrate 

întreprindere 
„ne- 

în efortul

toarelor din care fac par
te.

La sectoarele IV și V, 
în urma intensificării a- 
cestor acțiuni educative
și promovării atitudinii
exigente a muncitorilor 
cu vechime, starea dis
ciplinară s-a îmbunătățit. 
Sectorul IV 
ză realizări notabile 
producție, 
sectorului 
ate toate condițiile pen- 
tru ca în 
tregul minus 
de 
fie 
tă
re, 
s-au 
au 
sindicale, organizația de 
tineret, precum și mem
brii organizației demo
crației și unității socia
liste.

înregistrea- 
în 

iar în cadrul 
V au fost cre

luna iulie în- 
acumulat 

la începutul anului să 
recuperat. La aceas- 
acțiune de recupera- 
în fruntea căreia 

situat comuniștii, 
contribuit grupele

Industria nu are nevoie 
de steril

(Urmare din pag. I)

dezbate, 
cadru] 

ab- 
lor

Participare largă 
la autogospodărirea 

localității

în Lupeni, organizațiile 
democrației și unității so
cialiste din întreprinderi 
și cartiere susțin în per
manență acțiunile între
prinse pe plan local pen
tru buna gospodărire

orașului și realizarea o- 
biectivelor din programul 
de înfrumusețare.
în evidență mai cu sea
mă sprijinul acordat 
realizarea lucrărilor 
litare din centrul 
la amenajările ce prind 
contur în noul centru ci
vic. Avînd în frunte cei 
mai harnici gospodari — 
deputății consiliului 
popular orășenesc — ce
tățenii din cartiere, mo
bilizați de organizațiile 
democrației și unității so
cialiste și asociațiile 
locatari continuă în 
ceste zile lucrările 
tru amenajarea 
sportive de la școlile ge
nerale nr. 2 și 6, a te
renurilor de joacă pen
tru copii și zonelor verzi 
din perimetrul 
centru civic, a 
te amenajări de 
obștesc care se realizea
ză la baza de agrement 
Brăița. Consiliul popu
lar orășenesc a fost spri
jinit, totodată, și în exe
cutarea lucrărilor de în
treținere și modernizare 
a unor artere de circu
lație.

Iese

la 
edi- 

vechl,

de 
a- 

pen- 
bazelor

noului 
celorlal- 

interes

— Avem două lucrări de 
pregătiri în steril — ne 
răspunde ing. Nicolae 
Bucur. Ne-am dat seama 
că evacuarea sterilului pe 
aceeași bandă cu cărbune
le este în detrimentul ca
lității. Acționăm pentru 
eliminarea acestui incon
venient ; în prezent se 
execută o lucrare minieră 
care va evita deversarea 
pe bandă, ea făcîndu-se în 
vagonete, alături de

E drept, s-a găsit 
sură care se poate 
eficientă. Este însă 
ca 
se 
te. 
de 
parate de evacuare la 
tacarea noilor lucrări 
pregătiri să devină reali
tate.

Revenind la răspunsul 
că, din cauza' stratului 5 
nu se mai poate face ab
solut nimic", ținem totuși 
să reamintim factorilor 
de răspundere de la mina 
Paroșeni că la această oră 
mai sînt cîteva soluții neu
tilizate cu eficiența dori
tă. în primul rînd clauba- 

recunoscut 
cauză 
scapă des- 
steril, dar

bandă. 
o mă- 
dovedi 
nevoie 
ei să 

rapidita-
pentru aplicarea 
acționeze cu
La fel și promisiunea
,.a se face circuite se-

a- 
de

Perfecționări*
pe fluxul liniilor 

de preparare 
modernizate
(Urmare din pa". I)

a-

jul... Este 
chiar de cei în
„la claubaj mai 
tui bulgări de
nu se poate mări capaci
tatea stației de claubare 
pentru că este spa-

Ion MUSTAȚA

că

lecție de demnitate

(Urmare diD pag. 1)

(Urmare din pag. I)

muncitorească

zintă plahul unui abataj 
cu front scurt pe o lună.

— De la 1 iulie, re
marcă inginerul Gheor- 
ghe Negruț, secretarul 
comitetului de partid pe 
sector, ne facem planul. 
Contribuția celor două 
brigăzi — de le-am avea 
pe toate la fel 1 — este 
liotărîtoare. Să nu uităm 
că frontalul vechi al lui 
Ionescu s-a răsturnat, a 
scăzut de la 110 la 30 m, 
a trebuit curățit, tava
nul era foarte fisurat, to
tuși ortacii săi nu s-au 
dat bătuți. La noua lu
crare, cei de la pregă
tiri au adus materiale, în 
condiții dificile, de La 
450 m.

Din discuțiile purtate 
rezultă că membrii celor 
două brigăzi sînt priviți 
<u respect, ba chiar cu 
un fel de invidie. Din pă
cate însă, doar aceste 
sentimente nu ajută la 
redresarea brigăzilor ră
mase sub plan. Ce trebu
ie făcut ? Așa cum sub
linia, în luările sale de 
cuvînt, cu prilejul adu
nărilor de partid, în 
rul muncitoresc de 
toconducere, șeful de 
gadâ Florea Ionescu :

— în primul rînd, 
buie omogenizate 
brigăzile ; numai 
lectiv bine sudat 
învinge orice greutăți 1

Depășind „stadiul 
ganizatoric, oamenii 
brigadă au înțeles că 
se poate face minerit 
ră policalificare. Și ast
fel Gîdioi, Cîmpeanu, 
Ilegedus, Ambruș, se pot 
mîndri astăzi cu două 
meserii.

— Buna organizare a 
muncii, sudura sufle
tească, cunoașterea me
seriei sînt argumentele 
succesului în cele două 
brigăzi, conchide ing. 
Negruț. Există însă o 
condiție esențială pentru 
realizarea unor rezulta
te deosebite — înalta 
conștiință muncitorească ( 
de care dau dovadă or-1 
tacii lui Ionescu și IIo- > 
tea, convinși fiind că) 
asigurînd cărbune mai 4 
mult patriei, contribuie ’ 
la bunăstarea și ferici
rea familiilor lor.

Așadar, e greu în mi
nerit, dar cine se înhamă 
la treabă și nu 
este stimat, de ce 
spune-o indicele 
ții și cantității 
sale se vădește

i

fo- 
au- 
bri-

tre- 
toate 

un ce- 
poate

oricum i 
n-am ' 

călită- ț
muncii 4 

sare se vuueșie elocvent 
la retribuție. E și firesc, ) 
cînd îți cumpănești via- i
ța în funcție de respon-1 
sabilitătile sociale, ca J 

iproducător, proprietar și 
beneficiar al valorilor 
materiale și spirituale, / 
rostul tău în societate e 1 
clar, acționezi în virtutea i 
nevoilor și aspirațiilor < 
colective. i

preferință a specializări
lor pentru care au optat. 
Pentru candidații care nu 
pot fi repartizați la spe
cializarea la care au depus 
prima opțiune, se va lua 
în considerare, în conti
nuare, în ordinea medi
ilor generale, cea de-a do
ua opțiune depusă la pro
filul MINE ; pentru can
didatele fete, va interveni 
și limita celor 25 la sută 
din numărul locurilor dis
ponibile.

— Institutul de i 
Petroșani a acordat o 
tenție deosebită 
rii sistematice a 
de pregătire. Ce 
treprins în acest 
acum ?

— încă de Ia

pregătire și pentru disci
plinele de specialitate, pe 
caic candidații le pot ale
ge Î4 locul fizicii. Progra
mul acestor cursuri este 
prezentat la „panoul ad
miterii" organizat în insti
tut cu scopul informării

I
I
!II
I
I
I
L

CONS- 
cadrul 

lu- 
la amenajarea

UN GRUP DE 
TRUCTORI din 
I.C.M.M. Petroșani 
crează 
unei noi microcariere de 
cărbune in zona de Est 
a localității Cîmpu lui 
Neag. Se lucrează la dru
mul de exploatare, 
ția de transformare, 
descopertă, 1 ’ 
acces în carieră 
amenajări. Noul 
urmează să fie dat 
exploatare la 30 septem-

s ta
la 

planurile de 
și alte 

obiectiv 
în

brie a.c. (A.M.)
EXCURSIE. Un grup 

de 44 elevi de la Școala 
generală nr. 5 Petroșani 
pleacă azi într-o fru
moasă excursie. în cele 
trei zile ale excursiei 
(5—7 iulie) elevii vor 
străbate traseul turistic 
Petroșani — Tg. Jiu — 
Rm. Vîlcea — Pitești — 
Giurgiu — avînd punct 
filial țara vecină și prie
tenă R.P. Bulgaria, un
de vor poposi o zi, după 
care se vor înapoia a- 
casă parcurgînd aceeași 
rută. (I.B.)

BAZA UNUI NOU DIS-

mine
• a- 

organiză- 
cursurilor 
s-a în- 

sens pînă

1 noiem
brie 1982, în institut au 
avut loc, duminica, cursuri 
de pregătire la matematică 
și fizică. Din 22 mai 1983, 
au început cursurile de

PENSAR. în apropierea 
incintei minei Lupeni, 
lîngă blocul de garsonie
re — dat recent în folo
sință — și cantină, a fost 
turnată fundația noului 
dispensar — staționar, un 
edificiu de sănătate ne
cesar pentru mineri și 
care se încadrează armo
nios în peisajul urbanis
tic. (A.M.)

CU PLANUL DE VÎN- 
ZARE DEPĂȘIT. Prin
tre unitățile 
alimentare fruntașe în 
activitatea de desfacere 
se numără și unitatea nr. 
32 din cartierul Aeroport

țiu" (?!). Credem că prin- 
tr-o reanalizare a situației 
existente s-ar găsi totuși 
soluția care să facă din 
claubaj cea mai eficientă 
modalitate de îmbunătă
țire a calității. De aseme
nea, în abataj încă se mai 
poate îmbunătăți activi
tatea de alegere a sterilu
lui, mai ales la sortul -|-80. 
Nici la lucrările de pre
gătire în cărbune nu sînt 
epuizate toate soluțiile pri
vind evitarea deversării 
concomitente a sterilului și 
a cărbunelui. Cu siguran
ță că experiența și înalta 
profesionalitate a cadrelor 
tehnico-inginerești — cu
mulate — vor găsi moda
litatea de rezolvare a 
cestei probleme.

în cadrul discuției inter
locutorii noștri au vehicu
lat ideea că sînt conștienți 
de răspunderile ce le re
vin în această deosebit de 
importantă problemă a 
calității cărbunelui, 
lucru nu este însă 
ent. Atîta timp cît 
tă „conștiență" nu 
dublată și de acțiuni ener
gice, eficiente — și atît de 
necesare — care să ducă 
la o îmbunătățire radica
lă a situației, 
ieftine sînt 
tocmai datorită 
ririi lor de cauze 
ve. Economia 
industria 
minerii 
cărbune 
calitate 
jamente 
circumstanță, 
minei Paroșeni, 
care obține rezultate bune 
la producția fizică de căr
bune, dovedește 
largi disponibilități 
tru rezultate bune 
și la capitolul „ 
cărbunelui". Rămîne ca a- 
cest lucru să fie dovedit 
prin realizările ce vor fi 
obținute în semestrul II 
și la indicatorul „calita
tea cărbunelui".

Acest 
sufici- 
aceas- 

este

motivațiile 
inacceptabile 

neacope- 
obiecti- 

națională, 
de la 
Jiului, 

bună 
anga-

așteaptă 
Valea 

cea mai 
steril și

din 
de 
nu 
formale, scuze de 

Colectivul 
colectiv

că are 
pen- 
chiar 

.calitatea

Muncitoarele Maria 
Bogdan și Maria Toma 
lucrează la preambala- 
rea smîntînei la Fabri
ca de produse lactate 
de la Livezeni.

dustriei miniere, studen
ții secțiilor de ingineri pot 
opta, începînd din anul 
IV, pentru unele grupe op
ționale urmînd cursuri di
ferențiate. Astfel, stu
denții specializării „Mine", 
de la învățămîntul de zi

A

In sprijinul candidaților 
ia concursul de admitere
candidaților pentru con
cursul de admitere — edi
ția 1983.

— Ce 
cializare 
candidat

posibilități de spe- 
există pentru un 
devenit student ?

— Din acest an, în ca
drul Facultății de mine, 
este și specialitatea ingi
neri pentru cariere, cursuri 
de zi și seral. în confor
mitate cu cerințele in

— Petroșani. Colectivul 
acestei unități (gestiona
ră Nicoleta Dragomir și 
vlnzătoare Nicolița Ilîn- 
tanu, Sofica Cucoș și 
Susana Amarie) a rapor
tat la sfîrșitul lunii iu
nie a c. o depășire în va
loare de 356 000 lei 
planul de 
mărfurilor. (V.S.)

O UNITATE 
CIALĂ care-și 
prestigiul prin 
servirii și curățenia din 
local este patiseria nr. 
133 din Vulcan. Datori
tă preocuărilor celor do
uă lucrătoare, mica pa

ia
desfacere a

COMER- 
cîștigă 

calitatea

Facultății de 
de 

între grupele op- 
mine, topografie 
prepararea căr- 
și minereurilor,

din cadru] 
mine, au posibilitatea 
a alege 
ționale : 
minieră, 
bunilor 
iar studenții ae la Facul
tatea de mașini și instala
ții miniere pot opta pen
tru tehnologia construcți
ilor de mașini miniere, au
tomatizări în industria mi-

tiserie realizează vînzări 
mari, depășind în mod 
consecvent sarcinile de 
plan. (I.M.)

DUPĂ PLOILE 
ceste zile, mulți 
gători se bucură 
toasele ciuperci 
tibile, oferite cu 

pădurile din 
Atenție în- 

urmați sfatul celor 
care le cunosc I (I.M.)

Rubrică realizată de 
Toma ȚAȚARCĂ

rozitate de 
împrejurimi, 
să,

din a- 
cule- 

de gus- 
comes- 

gene-

ploatare. Pentru efectua
rea acestei complicate lu
crări, în cele trei zile, sub 
îndrumarea ing. Codru 
Elian, Gheorghe Ionel, Dan 
Dincă și Sabin Popescu, e- 
c’-ipele de electricieni 
conduse de Augustin Pău- 
nescu și Dumitru Nimară 
au modificat peste 3500 
de conexiuni electrice, 
împărțiți în două schim
buri a cîte 12 ore, acești 
oameni au dovedit tenaci
tate și abnegație, nu și-au 
precupețit eforturile pen
tru executarea rapidă și 
precisă a unei lucrări pre
tențioase.

Concomitent, construc
torii din cadrul șantierului 
1 Petrila al I.C.M.M., lu- 
crînd cot la cot cu echipe
le puse la dispoziție de 
către beneficiar, au defini
tivat întreaga instalație 
de alimentare cu energie 
electrică a utilajelor de pe 
liniile I și II de prepara
re, au făcut unele modi
ficări și adaptări la uti
laje în funcție de cerințele 
exploatării în sarcină. în
că de la primele ore ale 
dimineții de ieri, în ins
talațiile celei de-a doua 
linii de preparare s-au 
făcut probele cu apă. Di
rigintele de șantier, Carol 
Loy, urmărește îndeaproa
pe toate fazele de lucrări, 
se frămîntă pentru scur
tarea termenului de punere 
în funcțiune la parametri 
prevăzuți în proiect.

Prima parte a noului 
program de pornire simul
tană a celor două linii 
tehnologice, modernizate, 
de preparare a fost reali
zată ireproșabil, datorită 
hărniciei și abnegației 
dovedite de constructori, 
beneficiari și specialiștii 
de la I.M.S.A.T. Bucu
rești. începînd de astăzi 
se desfășoară numărătoa
rea inversă pentru înfăp
tuirea celei de a doua părți 
a programului, premergă
toare punerii în funțiune 
în sarcină.

nieră și exploatarea și în
treținerea utilajului mi
nier.

— Ce ne puteți spune 
despre condițiile de stu
diu si de viață ale studen
ților?

— Institutul de mine 
Petroșani are înmatricu
lați peste 4 000 de stu- 
denți. Acestora le stau la 
dispoziție 56 laboratoare, 
un atelier-școală, o bibli
otecă cu 350 000 volume și 
un personal didactic cu 
o bogată experiență pro
fesională și înaltă com
petență științifică. Progra
mele de învățămînt, asi
gurînd atît formarea cît 
și informarea, îmbină ar
monios disciplinele fun
damentale, cu cele de cul
tură generală și de speci
alitate, furnizînd cunoștin
țele profesionale esenția
le pentru o bună activita
te în ramura minieră a 
viitorului specialist cu 
studii superioare. Studen
ților le stă la dispoziție 
marele laborator care este 
mina și unde, în cadrul 
practicii, își desăvîrșcsc 
cunoștințele profesionale, 
cîștigînd abilitatea prac
tică strict necesară abor
dării probelemelor com
plexe puse de mineritul 
modern. Cele 6 cămine 
studențești, 3 cantine, clu
bul cultural și baza sporti
vă, precum și viața cul- 
tural-artistică-sportivă din 
Valea Jiului sînt tot atîtea 
argumente în sprijinul o- 
piniei că ritmul vieții stu
dențești la Petroșani este 
ritmul întregii țări, iden
tic cu cel din alte cîr.tie 
universitare.
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Și în Valea Jiului se poate juca Jocurile Mondiale Universitare de vară

■

Ieri, 
avut

IC iIII

fotbal de performanță
sament, ocupat după ce s-a trecut prin 
emoții, este totuși o realizare frumoasă 
a echipei minerilor, a formației lipsită 
de prea mari „valori", de „vedete" și 
„capete de afiș", dar unită și cu multă 
voință de afirmare. Am cerut cîteva o- 
pinii pe care le reproducem pentru iu
bitorii „sportului rege" din Valea Jiului.

la Casa de cultură din Petroșani 
loc ședința de analiză a returuluia

campionatului național de fotbal, divi
zia A. Cu acest prilej, s-au discutat în 
amănut fazele prin care a trecut echipa 
de fotbal „Jiul" Petroșani, succesele și 
neimplinirile din returul unuia dintre ce
le mai „frămîntate" campionate din ul
timii ani. S-a apreciat că locul 9 în cla-

Primele medalii pentru
studenții

(Ager- 
meda- 

stu-

| 
I£
I

„Personal 
printr-un an 
spunea Iosif Cavai, căpi
tanul echipei, 
„împărțit" între 
de club și lotul olimpic, 
am suferit o accidentare 
care mi-a mai „dijmuit" 
potențialul. Colegii mei 
de echipă au făcut însă 
eforturi mari pentru a 
termina campionatul pe 
locul 9. Numai cine e în 
teren, și acasă și în de
plasare, cine trăiește fie
care fază, știe ce înseam
nă un meci adevărat. Bi
ne că s-a termjnat 
Sperăm că la anul 
fie și mai bine !“.

La rîndul său, LadislaU 
Vlad, antrenorul princi
pal al „Jiului" ne-a spus: 
„Returul a început după 
un turneu obositor în 
R.P. Ungaria, turneu în 
care am jucat patru-cinci 
meciuri grele. Am dispu
tat meciuri în care 
ieții s-au comportat

am trecut 
greu, ne

nu uităm e- 
„Dina- 

>“ Rm.
m-am

echipa

așa. 
să

celent — să 
voluțiile bune cu 
mo" și „Chimia'
Vîlcea (în deplasare), cu 
F.C.M. Brașov și mai ales, 
cu „Universitatea" 
iova (acasă). Dar,

Cra- 
au

ti/iiiriiiiiiiiiiiiiiiiii/iiiiin

După încheierea 
campionatului 

național de fotbal

fost și căderi inexplica
bile, așa cum s-a întîm- 
plat cu A.S.A. Tg. Mu
reș (deplasare), sau cu 
F.C. Bihor (acasă). Ori
cum, poziția de la mijlo
cul clasamentului mi se 
pare onorabilă, la nive
lul lotului nostru. Mul
țumesc întregii echipe 
care m-a ajutat mult, tu
turor celor care n.e-au a- 
jutat în activitatea noas
tră sportivă".

Ing. Gheorghe Marchiș,

președintele de onoare 
al clubului „Jiul" : „E-
chipa noastră a avut evo
luții constante în acest 
campionat, ceea ce de
notă o bună pregătire 
fizică, tehnico-tactică și 
moral-volitivă. Fiecare 
dintre jucători a făcut 
mai mult decît ne închi
puiam că poate. Au fă
cut mari progrese Petre 
Grigore, Vizitiu, Varga, 
Muia. Noi nu avem 
dividualități". Dar, 
tr-un colectiv se 
individualitățile. Iar „Jiul' 
a dovedit că știe să 
Un colectiv unit, 
gen. Am dovedit tuturor 
scepticilor că Petroșaniul 
poate rămîne în 
A, iar în orașe ca 
șoara, Constanța 
Brașov se pot 
meciuri doar la 
11. Minerii Vă.i 
meritau acest dar 
țUmese fotbaliștilor 
tru el".

„in- 
din- 
nasc 

Iu 
fie 

omo-

diviza 
Timi. 

sau 
vedea 
ora...

Jiului 
și mul- 

pen-

s

E
I

ș

EDMONTON 4 
pres). — Primele 
Iii pentru delegația 
denților sportivi din Româ
nia la cea de-a 12-a edi
ție a Jocurilor Mondiale 
Universitare de vară de 
la Edmonton au fost cu
cerite de către gimnaste, 
clasate pe locul doi 
concursul pe echipe și 
individual compus.

Cu două debutante
Raciu 

care 
brio 

pe cunoscutele Emilia li
berie și Rodica Dunca, 
selecționata română -a 
reușit să-și adjudece m". 
daliile de argint, cu un 
total de 114,50 puncte, în. 
trecînd evhipe valoroase 
precum cele ale R.P. 
neze, Cehoslovaciei, 
nadei și S.U.A.

în concursul individual 
compus performerele e- 
chipei noastre au fost 
Emilia Eberle și Mihaela 
Raciu, situate pe locul doi, 
la egalitate, cu cîte 38,40

formație, Mihaela 
șl Liliana Bălan, 
le-au secundat cți

n

gazetar 
Hrista-

prota- 
Penu, 

al

Mircea BLJORESCU

F.C.M. Brașov,

CLASAMENT FINAL

1. Dinamo 34 17 15 2 62—25 49
2. U. Craiova 34 20 6 8 66—29 46
3. Sportul studențesc 34 18 8 8 48—29 44
4. F.C. Argeș 34 17 6 11 50—37 40
5. Steaua 34 14 10 10 47—41 38
6. CORVINUL 34 13 8 13 4G—38 34
7. F.C. Olt 34 14 5 15 47—36 33
8. A.S.A. 34 13 7 14 41—42 33
9. JIUL 34 12 9 13 35—13 33

10. Poli. Iași 34 11 10 13 37—40 32
11. F.C. Bihor 34 12 8 14 56—62 32
12. Petrolul 34 14 4 16 38—55 32
13. S.C. Bacău 34 12 7 15 43—47 31
14. C.S. Tîrgoviște 34 10 11 13 36—44 31
15. Chimia 34 12 7 15 33—43 31
16. F.C.M. Brașov 34 11 7 16 41—51 29
17. Poli. Timișoara 34 9 6 19 35—64 24
18. F.C. Constanța 34 7 6 21 30—65 20

înE2 Au retrogradat

Fotbaliștii Jiului 
rid în fața obiectivu
lui foto. După atîtea 
emoții, vorba marelui 
Will : „totul e bine, cînd 
se sfirșește cu bine".

Foto : Aurel DULA

în 
la

în

Chi- 
Ca-

sportivi din
puncte. în evidentă reve
nire de formă, Emilia E- 
berle, cu eleganța și gra
ția care au consacrat-o în 
arena internațională, a 
prezentat exerciții cu un 
mare grad de dificultate, 
evoluția sa lăsînd o im
presie deosebită numero
șilor spectatori prezenți în 
sala „Northlands 
seum". La primul ei con
curs de anvergură, 
eja Raciu a etalat o pre
gătire tehnică 
și o ambiție 
care i-au adus 
ntată medalie 
succesul său 
că școala 
gimnastică dispune în con
tinuare de un nesecat iz
vor de talente.

Titlul de campioană a 
Universiadei a revenit 
sportivei sovietice Nata
lia Iurcenko, cîștigătoarea 
„Cupei Mondiale".

Iată clasamentele fina
le : echipe: 1. U.R.S.S. — 
115,35 puncte; 2. România 
— 114,50 puncte ; 3. —

Fair play

Coli-

Milia-

foarte bună 
deosebită, 

o bineme- 
de argint, 

demonstrînd 
românească de

CREZ Șl VOCAȚIE
Asistam la un moment 

de respiro al luptători
lor de la C.S.Ș.P. După 
ce se „războiseră" cu 
manechinele, cu haltere
le, erau numai ochi și u- 
rechi la antrenor, care 
rezervase binemeritata 
pauză pentru o altfel de 
lecție.

— Mie să-mi spuneți 
ce necazuri și ce bucurii 
aveți. La școală, în viața 
de toate zilele. Pentru 
că încerc să vă ajut. Un 
luptător trebuie să fie, în 
primul rînd, un om cura
jos și demn, fără com
plexe în fața vieții. Aș 
vrea să mă considerați că 
pe tatăl vostru.

„Tăticul" acesta, 
trenorul Vasile
are doar 3] de ani. Bine
înțeles că e interesat de 
rezultatele sportive, de 
trofee și locuri fruntașe, 
dar găsește timp să con
tinue actul educațional, 
prin colaborarea cu pă
rinții și școala. Antre
namentul a continuat în
tr-un ritm alert, la sfîr- 
șit însă un puști s-a 
propriat de antrenor.

— Știți, tovarășe 
trenor, pentru mine

an-
Fășaș

a-

an- 
sîn-

teți singurul meu tată. | 
Tata a murit într-un ac-1 
cident. |

Broboane de transpira- * 
ție brăzdau chipul puștiu- | 
lui. I

— Fugi, repede la ba-1 
ie, ai grijă să nu răcești, ♦ 
s-a ferit antrenorul de ț 
răspuns. în vreme ce-și ♦ 
ștergea obrajii cu proso- ♦ 
pul, i-am respectat 
cerea, deși în minte î.... . 
răsuna profesiunea 
de credință. .

— Primul meu antre- f 
nor, prof. Ghiță Pop, u- 
nul dintre promotorii 
luptelor din Vale, 
învățat un adevăr 
țial — sportul nu 
un scop în sine, ci o co
ordonată educativă, de 
dezvoltare fizică și spiri
tuală a viitoarelor 
rații.

într-adevăr, iată 
vocația 
află într-un 
ricit cu cr< 
rului său, iată cum dra- ? 
gostea de oameni, de T 
performanțele lor se do- 1 
devește combustia tine- î 
reții fără bătrînețe a î 
sportului.

Ion VULPE I

tă-î 
îmi ♦ 

sa ;

m-a 
esen- 

este

gene-

cum 
discipolului se 
a consens fe-, 
ezul profeso- 1 
iată mm dra- i

Valențele educative ale cărții

Uit imul apărător"

România
Canada — 113,95 puncte; 
4. Cehoslovacia — 113,15
puncte ; 5. R.P. Chineză — 
112,45 puncte; 6. S.U.A. — 
112,10 puncte ; 7. Japonia
— 110,40 puncte ; 8, Cu
ba — 109,90 puncte 5 in
dividual compus: 1. Na
talia Iurcenko (U.R.S.S.)
— 39,05 puncte ; 2. Emi
lia Eberle și Mihaela Ra
ciu (ambele România) — 
cîte 38,40 pun-’te ; 4. Ani
ta Botnen (Canada) — 
38,35 puncte; 5. Elfi
Schleger (Canada) — 38,20 
puncte ; 6. Elena Polevaia 
(U.R.S.S.) — 37,95 puncte.

Competiția feminină de 
floretă a început bine pen
tru reprezentantele noas

tre, Elisabeta Guzganu, 
Aurora Dan și Rozalia 
Oros calificîndu-se în ulti
ma fază a turneului. Eli
sabeta Guzganu, medali. 
ată la campionatele mon
diale pentru tineret de a- 
nul acesta a făcut un 
concurs foarte sigur, în
cheind toate asalturile cu 
victorii. După ce a cîștigat 
grupa preliminară D, cu 
5 victorii, floretista român
că a întrecut-o cu 8—3 
în primul tur al elimină
rilor directe pe Quinguyan 
Zhu (R.P. Chineză) și tot 
cu 8—3 pe Mc Intosh (Ma
rea Britanie), reușind să 

se califice în finală. La 
rîndul lor, Aurora Dan 
și Rozalia Oros se mențin 
în lupta pentru medalii, 
alături de cele trei flore- 
tiste românce urmînd să 
evolueze în finală Quingu
yan 
bele 
dad 
cale 
Madeleine Philion (Canada).

Zhu, Jujie Luan (am- 
R.P. Chineză), Cari- 

Estrada (Cuba), Pas- 
Trinquet (Franța) și

de Hristache Naum

divizia B :
Poli. Timișoara și F.C. Constanța.

g Au promovat in prima divizie: Dunărea
C.S.U. Galați, Rapid București și F.C. Baia Mare.

UL
Dina-

F.C.

REZULTATELE 
TIMEI ETAPE : 
mo București — 
Constanța 3—0, C.S. Tîr- 
goviște — U. Craiova 
3—2, F.C. Bihor — Spor
tul studențesc 2—0, Stea
ua — F.C. Argeș 2—0,

Corvinul — Politehnica 
Iași 5—2, F.C. Olt — 
Chimia Rm. Vîlcea 4—1, 
Petrolul — Jiul 1—0, 
F.C.M. Brașov — A.S.A 
Tg. Mureș 6—2, Politeh
nica Timișoara — S.C. 
Bacău 3—2.

Printre cele mai intere
sante cărți cu tematică 
sportivă apărute în ultimii 
ani un loc aparte îl ocu
pă „Ultimul apărător", sem
nată de reputatul 
și crainic sportiv 
che Naum.

Cartea îl are ca 
gonist pe Cornel 
acest „ultim apărător" 
buturilor echipei naționa
le de handbal, de numele 
căruia se leagă strălucite 
succese ale tricolorilor în 
mari confruntări interna
ționale.

Pe lîngă caracterul 
documentar, prin care 
se oferă prilejul rememo
rării unor meciuri trăite 
cu intensitate de noi în 
fața micului ecran. Ulfi-. 
mul apărătoi are și atri
butele unei lucrăi i care 
pledează pentru învățăm 
ră, pentru prietenie, peu-

ei 
ni

acesta, în con- 
Cornel Penu, 

Și

tru sport, 
cepția lui 
trebuind să reprezinte 
„un mijloc de menținere a 
sănătății și de prelungire 
a vieții".

Și mai mult decît atît. 
Cartea este o pledoarie 
pentru patriotism, senti-

străbătut și lumea 
că mai în- 
să-și 

meleagurile.

care am 
de cîteva ori, 
tîi au datoria să-și cu- 
noastră meleagurile, să 
le prețuiască frumusețea 
de neasemuit. Ciți dintre 
cei ce se ambiționează să-i 
treacă hotarele cunosc bi
ne România ? Cîți știu

în Elveția a- 
color de pu- 
în alte părți, 
nu veți găsi 

aici,
, cu

Note d e

ment exprimat prin ardoa
rea cu care luptă hand- 
baliștii români, dar și 
prin cuvintele minunatu
lui sportiv și om care este 
Cornel Penu : „E bine că 
tinerii, qtiiar și copii, vi
sează excursii peste mări 
și țări, că unii dintre ei 
chiar le și fac. Aș îndrăz
ni să le spun, eu care cu
nosc bine țara noastră de 
la un capăt la celălalt, eu

ce splendori sînt la Durău, 
sub Toaca . sau la Izvoa
re, în Maramureș ? Cîți 
au admirat obcinele Dor- 
nei sau și-au alungat obo
seala în Poiana Neamțu
lui, din Făgăraș ? N-am 
nici vreme și nici nu este 
acesta cadrul potrivit pen
tru o înșiruire a tuturor 
frumuseților de vis ale 
țării noastre, splendori pe 
care — vă asigur — nu le

veți găsi nici 
tîtor pliante 
blicitate, nici 
Și, îndeosebi, 
nicăieri oamenii de i 
cu firea lor deschisă, 
dorința manifestată de a te 
ajuta să treci peste neca
zuri și nici legendele, cîn- 
tecele minunate care-ți 
spun că preocuparea pen
tru frumos se află în ini
ma românului". Orice co
mentariu e de prisos.

Realizat și pe plan pro
fesional, Cornel Penu este 
un exemplu prin care se 
demonstrează că pasiunea, 
munca, seriozitatea sînt 
cerințe prin care un tînăr 
poate îmbina armonios în
vățătura cu sportul 
performanță. îl ajută 
formarea unui 
complex, integru.

de 
in 

caracter

M. MUNTEANU
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PUFNI 'Acțiuni in favoarea păcii
BRUXELLES 4 (Ager

pres). — Șub semnul luptei 
împotriva planurilor
NATO de amplasare în 
Europa, inclusiv în Bel
gia, a unor noi rachete nu
cleare cu rază medie de 
acțiune, la Bruxelles a a- 
vut loc o „Zi a păcii", des
fășurată de organizația de 
tineret a Partidului Social- 
Creștin — formațiune po
litică principală în actuala 
coaliție guvernamentală 
din această țară.

In cadrul dezbaterilor 
prilejuite de această 
nifestare, vorbitorii 
pronunțat împotriva 
nurilor NATO.

ma
s-a u 
pla

STOCKHOLM 4 (Ager
pres). — în capitala Sue
diei s-a desfășurat o con
ferință a oamenilor de 
știință din țări vest-euro- 
penc, consacrată proble
melor' păcii și dezarmării, 
relatează agenția TASS, 
In cadrul acestui forum, 
convocat din inițiativa or
ganizației „Oamenii de ști
ință suedezi pentru pace", 
participanții s-au pronun
țat pentru măsuri concrete 
de dezarmare. împotriva 
amplasării de noi rachete 
nucleare americane 
teritoriul european.

Pe

Lucrările Consfătuirii regionale europene 
de pregătire pentru Conferința internațională 

în problema palestiniană
GENEVA 4 (Agerpres).

— La sediul Națiunilor U- 
nite din Geneva au început 
luni lucrările Consfătuirii 
regionale europene de pre
gătire pentru Conferința 
internațională în problema 
palestiniană. La dezbateri 
participă reprezentanți ai 
Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, dele-

gați din aproximativ 20 de 
țări, între care și România, 
observatori din partea al
tor state și a unor orga
nizații internaționale.

Conferința mondială a ziariștilor 
împotriva imperialismului

PHENIAN 4 (Agerpres). 
— Kim Ir Sen, secretarul 
general al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, 
președintele R.P.D. Coreene, 
a exprimat — în discursul 
rostit la banchetul pe care 
l-a oferit în onoarea par- 
ticipanților la Conferința 
mondială de la Phenian a 
ziariștilor împotriva impe
rialismului, pentru prie
tenie și pace — vii mul
țumiri ziariștilor progre
siști din întreaga lume 
pentru susținerea și încu
rajarea energică a operei 
revoluționare a poporului 
coreean.

Situația mondială este, 
în prezent, mai complexă 
și mai încordată ca nicio
dată, a arătat Kim Ir Sen, 
relevînd că respingerea a- 
gresiunii și războiului,

salvgardarea păcii și in
dependenței constituie, la 
ora actuală, sarcina cea 
mai importantă și imperi
oasă a popoarelor progre
siste din lumea întreagă.

Referi ndu-se la lupta po
porului coreean pentru reu- 
nificarea țării, Kim Ir Sen 
a arătat că ocuparea Co
reei de sud de către tru
pele americane și ingerința 
S.U.A. în treburile 
ne ale țării sînt la 
actuală principalul 
col în reunificarea 
pendentă și pașnică 
reei.

inter- 
ora 

obsta- 
inde- 
a Co-

FAPTUL DIVERS

Șomajul în lumea capitalului

Reuniunea la nivel înalt 
a țârilor membre ale 

Pieței Comune 
Caraibiene

(A-PORT OF SPAIN 4 
gerpr.es). — La Port of 
Spain, capitala statului 
Trinidad Tobago, s-au 
deschis, luni, lucrările reu
niunii Ia nivel 
rilor membre 
tei Comune 
(CARICOM) — 
agenția IPS. 
statelor membre 
în special, probleme vizînd 
relansarea activității or
ganizației — precizează a- 
genția. ’

înalt a ță- 
ale Pie- 
Caraibiene 
transmite 

Participant!! 
dezbat,

OSLO 3 (Agerpres). 
Ca urmare a crizei 
industria construcțiilor 
vale din Norvegia, 5 000 de 
muncitori, respectiv ju
mătate din forța de mun
că, nu au de lucru, relevă 
agenția norvegiană 
să Norinform. Se 
zează că, potrivit 
rilor sindicatelor, 
se va înrăutăți în 
următoare, întrucât 
tierele navale norvegiene 
nu au practic comenzi.

BERLINUL OCCIDEN
TAL 4 (Agerpres). — 
Peste 5 000 de absolvenți ai . 
școlilor de diferite grade 
din Berlinul occidental 
nu-și pot găsi un loc de 
muncă pentru exercitarea 
profesiei pentru care s-au

ci in 
na-

de pre- 
preci- 

estimă- 
situația 

lunile 
san

da-pregătit — rezultă din 
tele oficiale. Se menționea
ză, astfel că, luînd în cal
cul aceste date oficiale, ni
velul șomajului este de 
13 la sută din totalul tine
rilor sub 20 de ani.

♦
BONN 4 (Agerpres). — 

Potrivit cifrelor publicate 
de Biroul federal al mun
cii, numărul șomerilor din 
R.F. Germania era în luna 
iunie a acestui an de 
2 126 700, reprezentând 8,7 
Ia sută din totalul popu
lației apte de muncă.

In aceeași lună a anului 
trecut rata șomajului era 
de 6,8 la sută, ceea ce în
seamnă că în ultimele 12 
luni numărul celor aflați 
în căutarea unui loc 
muncă a crescut 
476 000.

de 
cu

E BRASILIA. Sub e- 
gida Universității Fe
derale din Brasilia și a 
Ambasadei României la 

__ Brasilia, în somptuosul hol 
al Bibliotecii Centrale a 
Universității a avut t loc 
vernisajul expoziției „Pei
sajul românesc în grafica 
contemporană". Expoziția 
reunește 39 dintre cele mai 
reprezentative lucrări ale 
unui grup de 14 artiști 
plastici români contempo
rani.
£ MOSCOVA. O delegație 

a Asociației de prietenie 
a poporului chinez cu 
străinătatea și a Asocia, 
ției de prietenie chino- 
sovietică, condusă de Liang 
Geng, vicepreședinte al 
Asociației de prietenie a 
poporului chinez cu stră
inătatea, a sosit, la Mos
cova, într-o vizită, la in
vitația Uniunii Asociațiilor 
sovetice de prietenie și

relații culturale cu stră - 
inătatca — relatează a- 
gentia China Nouă.

g ISLAMABAD. In lo
calitatea Koliat, din Pa
kistan, a avut loc ceremo
nia inaugurării fabricii de 
ciment din acest oraș, 
construită de tehnicieni ro
mâni, în baza acordului de 
colaborare economică și 
tehnico-științifică dintre 
România și Pakistan.

H OSLO. Din cauza cri
zei economice internațio
nalul în cursul anului tre
cut un sfert din flota co
mercială norvegiană a stat 
la dane nefolosită. Potri
vit ultimelor date statis
tice, publicate la Oslo, la 
sfîrșitul lunii mai, 1983 
din lipsa de comenzi, la

dane se aflau 63 de nave 
norvegiene cu un deplasa
ment total de aproxima
tiv 5 milioane tone.

gg VIENA. La sediul A- 
genției Internaționale pen
ii u Energie Atomică (A1EA) 
a fost semnat un acord 
intre România și AIEA, 
in baza căruia agenția va 
asigura livrarea in țara 
noastră a unei cantități 
de uraniu îmbogățit ce 
urmează a fi folosit în 
activitatea de cercetare.

ES TOKIO. în prima ju
mătate a anului curent, 
din cauza accidentelor de 
automobil, în Japonia 
și-au pierdut viața apro
ximativ 4 500 de persoane, 
a anunțat Direcția gene
rală a poliției, transmite 
agenția TASS. Acest nu
măr depășește cu aproxi
mativ 6 la sută pe cel în
registrat în aceeași peri
oadă a anului trecut.

Un locuitor din San 
Javier (provincia 
argentinian» Santa Fe, din 
nordul țării) a stat, timp 
de 14 zile, în vîrful uni
cului copac dintr-o zonă i- 
nundată, după ce barca cu 
care plecase să pescuias
că a fost avariată.

Alertată de tatăl tînă- 
rului pescar, poliția l-a 
descoperit pe acesta în 
vîrful unui copac, unde își 
improvizase un adevărat 
„cuib" cu ajutorul rămăși. 
țelor bărcii, Carlos Car
doso a supraviețuit mîn- 
cîn frunze și bind apă de 
ploaie — precizează agen
ția Fiance Presse.

*
■ Celebrul cîntăreț spa
niol Julio Iglesias, stabi
lit în prezent la Miami — 
S.U.A., intenționează să 
întreprindă în toamna a- 
cestui an un mare turneu 
în Europa. Pentru un con
cert în Spania, la 6 sep
tembrie. Iglesias a închi
riat stadionul clubului de 
fotbal F.C. Barcelona, spe- 
rînd să reunească acolo 
120 000 spectatoi i.

4-
în Egipt se desfășoară o 

amplă campanie de restau
rare a vechilor’ monumen
te, între care și a străve
chii citadele din Cairo. 
Construită în sec. XII de 
Salah El-Din Yusuf Ibn 
Ayyub — cunoscut mai 
mult sub numele de Sala
din — citadela a funcționat 
ca sediu al conducătoi ilor 
egipteni pînă spre sfirși- 
tul sec. XIX. Pe lîngă pla
nurile de restaurare pro- 
priu-zisă a monumentului 
se întreprinde — cu spri
jinul unor tineri voluntari 
entuziaști — o serie de lu
crări de amenajare a căi
lor de acces, pentru ca 
citadela să poată fi reda
tă turismului.

Crupul de șantiere 
Montaj Cazane 

G.SJ.C. „Vulcan" București
— ȘANTIER IV HUNEDOARA —

strada Dr. Petru Groza, nr. 12 
ÎNCADREAZĂ URGENT ÎN MUNCA 

următoarele categorii de personal :

■ economist principal — studii superioare
■ contabil principal — studii medii sau 

superioare.
De asemenea, pentru loturile Călan, Hu

nedoara, Lupeni și Alba Iulia, încadrează :
K sudori electrici și autogenî, categ. 2—6
■ lăcătuși construcții metalice, categ. 2—6 
B instalator instalații construcții montaj.
Condițiile de încadrare sînt cele prevăzu

te de Legea 12^1971 și Legea 57/1974, modifi
cată în 1980.

Personalului muncitor i se asigură cazare 
în organizare de șantier, iar pentru nefamiliști 
ia căminele muncitorești.

Pentru personalul încadrat sînt perspective 
de plecare în străinătate la lucrările contracta
te de G.S.M.C. „Vulcan" București.

Informații suplimentare, la sediu) șantieru
lui IV Hunedoara, telefon 957/12754.

liceul industrial nr. I Luieni
FACE ÎNSCRIERI

pentru clasa a Xl-a de liceu, pînă la data de 
8 iulie 1983, la următoarele meserii :

■ miner, curs de zi 210 locuri
■ miner, curs seral 40 locuri
B mecanic mașini și utilaje de mină,

curs de zi 
curs seral 

B electrician de mină, curs de zi 
Informații suplimentare la

36
40
36 

sediul

locuri 
locuri 
locuri 
liceu

lui, strada 7 Noiembrie nr. 43 Lupeni, telefon
129, zilnic între orele 7—15.

Fabrica de mătase Lupeni
RECRUTEAZĂ

Bl băieți absolvenți ai treptei I de liceu 
pentru Școala profesională a Liceului textil Hu
nedoara cu meseria de mecanic țesător.

Se asigură cazare, și masă pe timpul șco
larizării.

ÎNCADREAZĂ
19 băieți, absolvenți de liceu, pentru me

seria de ajutori maiștri mecanici, țesători.
Relații se dau la sediul Fabricii de mătase 

Lupeni, strada „Vîscozei“ nr. 1, Lupeni, te
lefon 501.

Mica publicitate

11,35l 1LME

17,50
18,0011,00

11,05

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Zorro, I—II;
Unirea: Marile vacanțe.

LONEA ; Indienii din 
Vetrov.

ANINOASA : Vrăjito
rul din Oz.

VULCAN — Luceafă
rul : Răzbunarea.

LUPENI — Cultural : 
Cele mai bune momente 
cu Stan și Bran.

URICANI : Sub ace
lași cer.

12,00

12,30

16,00
16,05
16,25
16,55
17,35

Telex.
Almanahul famili
ei.
Roman foileton : 
„Marile speranțe" 
Episodul 12.
Panoramic econo
mic.
Ecran de vacanță. 
Desene animate : 
Povestiri din Pă
durea Verde.
închiderea progra
mului.
Telex.
Estrada amatorilor. 
Clubul tineretului. 
Viața școlii.
Caracas, capitala 

Venezuelei.

inter-

21,00

21,10
21,20

22 30

Documentar. 
1001 de seri, 
închiderea progra
mului.
Telejurnal. 
Actualitatea 
națională.
La zi în 600 de se
cunde.
Ritmuri muzicale.
Teatru TV ;
„Zăvoiul"
de Paul Everac. 
Premieră pe țară. 
Telejurnal.

Extragerea 1: 40,
29, 32, 13, 28, 85, 11, 8, 
26, 14.

Extragerea a II-a :
22, 20, 46, 27, 43, 90, 
15, 87, 10, 61.

Extragerea a
90, 41, 24, 16, 
56, 17, 62, 10.

Extragerea a
6, 65, 21, 89, 40,
80, 1, 59, 47.

Faza a II-a_>>
Extragerea a V-a : 

72, 80, 70, 58, 24.
Extragerea a Vl-a i

17, 4, 28, 22, 66.
Extragerea a VH-a •

1, 46, 61, 2, 5.
Fond total de cîștiguri: 

1 421 451 lei.

iV-a :
54,

1

LOTO
Numere extrase la 

gerea excepțională 
din 3 iulie 1983 :

Faza I:

tra- 
loto

78,
47,

29,
82,

38,
44,

81,

16,

41

CAUT persoană pentru 
îngrijire bolnavă. Infor
mații, telefon 41088. (745)

SCHIMB garsonieră con
fort I, Lupeni, cu similar 
sau apartament 2 camere, 
în Petroșani. Informații, 
telefon 43402, între orele 
8—12 și 17—20. (748)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă (periodice) nr.
721 și 70, eliberate de
Institutul de mine Petro
șani. Le declarăm nule. (741)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
2253, eliberată de Insti
tutul de mine Petroșani. 
O declar nulă. (743)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
1135. eliberată de Institu. 
tul de mine Petroșani. O 
deciar nulă. (747)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
1835. eliberată de Institu
tul de mine Petroșani <£> 
dcclâr nulă - (749)

ANUNȚ DE FAMILIE

FAMILIA reamintește că se împlinesc 2 ani de 
când ne-a părăsit pentru totdeauna

Prof. GICU POPA
(744)
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