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în ziarul de azi :
■ Preocupări pentru pregătirea personalu

lui muncitor.
■ „Lecție despre omenie'*.
D Vă informăm.
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S P O R T
S „Fotbalul hunedorean s-a înscris — prin 

Jiul și Corvinul — pe orbita fotbalului de per
formanță cu șanse certe de-a urca tot mai sus".

9 „Jiul** in „febra** pregătirilor.
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ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE! Creșterea pr«.’utțici
capabilă să tehnologii

In înlîanpînarea marii sarliatori
a Eliberării și a Zilei inineroatni

Cantități sporite
peste plan la cărbunele 

destinat siderurgiei

Minerii din V alea 
lui, însuflețiți de hotă- 
rîrea de a da viață indi
cațiilor și orientărilor sta
bilite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul 
neral al partidului 
privire Ia creșterea 
ducției de cărbune, 
portează noi succese 
muncă. Valorificînd 
bine tehnica din 
și efectivele, în
zile colectivul I.M.
peni a raportat zilnic ce
le mai mari producții de

ge- 
cu 

pro- 
ra- 
in 

mai
dotare 

ultimele
Lu-

cărbune cocsificabil 
te sarcinile de plan, 
abatajele mecanizate 
acestei mari întreprinderi 
miniere au fost 
spre 
ziua 
tone 
cabil 
Odată cu aceasta 
de 
peste sarcinile de plan de 
harnicul colectiv al minei 
Lupeni, se ridică la 
tone de 
cabil.

Cu o 
mentară 
cărbune 
cheiat preliminarul 
leiași zile și colectivul ca-

pes-
Din 
ale

trimise 
preparație numai in 
de 23 iulie a.c., 665 
de cărbune cocsifi- 

peste preliminar.
plusul

producție raportată

6000
cărbune cocsifi-

producție supli- 
de 547 tone de 
cocsificabil a în- 

ace-

rierei Cîmpu lui Neag. 
Numai de la mina Lu
peni și de la cariera 
Cîmpu lui Neag au fost 
raportate peste prevede
rile de plan la zi pe 
iulie 19 813 tone de 
bune cocsificabil.

Prin 
muncă 
zatorii, 
nicienii 
Cîmpu 
I.M. Lupeni se 
astfel pe primele 
în întrecerea pentru

luna 
căr-

defaptele lor 
minerii, niecani- 
inginerii și teh- 

dc Ia cariera 
lui Neag și de la 

situează 
locuri 

a 
da țării cit mai mult căr
bune în cinstea marii 
sărbători a Eliberării și 
a Zilei minerului. (V.S.)

I.M. Bărbăteni încheia 
primul semestru al anului 
cu o restanță la producția 
de cărbune de peste 54 0UU 
tone. începutul celei dc a 

■doua jumătăți a anului n-a 
schimbat in bine situația. 
Cu cîteva mici excepții 
— zilele de 11, 13 și 19 
iulie în care s-a depășit 
preliminarul zilnic — mi
nusul înregistrat de la în
ceputul anului continuă să 
se mențină. Care sînt cau
zele acestei stări de lu
cruri ? Nu este asigurată 
linia de front necesară ?

— Linie de front avem, 
ne răspunde inginerul O- 
vidiu Avrainescu, directo
rul minei. Alta e cauza : 
lipsa personalului califi
cat — mineri, ajutori mi
neri, lăcătuși și electro-lă- 
cătuși. La nivel de mină 
avem planul de personal, 
dar în structură...

Solicităm programul
măsuri politico-organizato- 
rice și tehnice adoptat la 
plenara activului dc partid 
din întreprindere la data 
de 23 iunie 1983. Cu ter
men de finalizare în 26 
iunie era prevăzută pune
rea în funcțiune a unui a- 
bataj frontal dotat cu sus-

ținere individuală 
re cu combina în
2, stratul 13/X. S-a înfăp
tuit această măsură ?

— Da, ne răspunde sing. 
Gheorghe Zeleneac, ad
junctul șefului sectorului 
I. în 20 iunie am terminat

de

Adunări generale ale oamenilor muncii

Adunarea generală a re
prezentanților oamenilor 
muncii de la întreprinde
rea minieră Uricani a a- 
nalizat în spiritul hotărîrii 
recentei Plenare a C.C. al 
P.C.R., a indicațiilor și o- 
rientărilor secretarului ge
neral al partidului, activi
tatea desfășurată de con
ducerea colectivă privind 
aplicarea a utocon duceri*
muncitorești, a mecanis
mului economico-financiar.

Darea de seamă, luările 
de cuvînt, au evidențiat că, 
cu tot efortul depus de 
minerii de la Uricani, cu 
demarajul bun de la înce
putul anului, rezultatele 
la producția de cărbune, 
indicatorii econom ico-fi- 
nanciari nu se ridică la 
nivelul sarcinilor stabili
te. Nerealizările — așa cum 
au fost prezentate in da
rea de seamă
resc în mare parte 
țiilor tectonice i 
prin care trece în

perioadă mina, întârzierii 
in introducerea în panoul 
9, stratul 17—18, a celui 
de-al doilea complex de 
mare productivitate, dar și 
deselor încălcări ale disci
plinei muncii.

Dezbaterile în adunarea 
oamenilor muncii, au por
nit de la situația necores
punzătoare a activității pe 
semestrul 1 — mari res- 
t. țe la producția de căr
bune, penalizări la calita
te de 40 580 de tone, 855 
ml nerealizări la lucrările 
de pregătiri, nerealizarea 
plasării în cărbune cu 42 
de posturi pe zi, nereali
zarea productivității mun
cii planificată pe între
prindere cu 216 kg/post, 
depășirea cheltuielilor ma
teriale cu 13,48 lei pe to
na de cărbune, absențele 
de boală și nemotivate se 
ridică la 27 500 zile om. 
Cu toate angajamentele

și tăie- 
panoul

Acțiunea

echiparea abatajului, 
din 26 el este în funcțiu
ne. Brigada condusă de 
Gheorghe Boznea a reali
zat, din 26 luna trecută și 
pînă azi, o avansare de 21 
ml, extrag.nd o producție 
de cărbune de 4 400 tone.

Cum s-au finalizat lu
crările dc pregătire pentru 
punerea în funcțiune a
două abataje cameră în
stratul 3, blocul XI—XII 
— măsură avînd ca ter
men data de J iulie ? 
„S-au executat lucrările de 
pregătiri avînd ca scop re
deschiderea a două suitoa
re în vederea deschiderii 
abatajelor cameră nr. 15 
și nr. 18. în primul, briga- 

ir.inerului Nicolae

prea și-a realizat, în prima 
decadă a lunii, sarcinile de 
plan în proporție de 102 
la sută. în cel de-al doilea 
abataj, minerii lui 
Marton nu și-au 
sarcinile de plan i 
za unor greutăți 
tectonicii" — ne 
Emil Turcii, topog 
al minei

Ne interesăm și de alte 
lucrări al căror termen sca
dent va fi la începutul lu
nii august. Prima vizează 
pregătirea panoului 1, 
stratul 5, blocul C 1 între 
orizonturile 650—700. Ni se 
spune că. datorită unui 
deranjament tectonic, a- 
cest panou nu va fi termi
nat la timp. S-au devansat, 
în schimb, lucrările la pa
noul 4—5 din stratul 13, 
blocul X și panoul 4 sud, 
stratul 15, bloc X — ambe-

Gheorghe OLTEAN!

i Carol 
realizat 

din cau- 
datorate 

răspunde 
«rarul șef 

Bărbăteni.
interesăm și de

(Continuare in pag. a a)r Modertiizare 
feroviară

Pasiunea lui
Gheorghe

Necula, mi-a
intrat la
inimă. Ca
un vis din
cop:lărie de i
poți despărți.

In primul rînd, pentru 
că este un muncitor bun. 
Am auzit la I.U.M.P. nu
mai cuminte de 1 

i Cea ce face el este 
înaltă calitate.

In al doilea rînd, pen-

șăp- 
consemnează un 

remarcabil 
moderniză- 

ci reu
ni u- 
fost

Sfîrșitul acestei 
tămîni 
eveniment 
în evoluția 
rii și dezvoltării
lației feroviare din 
nicipiul nostru. A 
terminată, într-un timp 
record, electrificarea u- 
nui tronson din linia 
dublă Petroșani — Li- 
vezeni. Electrificarea 
liniei, a fost executată 
de cătrez I.S.A.F. Bucu
rești — lot Simeria (co
ordonatorul lucrării, ing. 
Marcel Vasilescu) 
secția I.F.T.E. P 
șani (condusă de 
mitru Duileasa).

Această lucrare 
tribute la creșterea 
guranței circulației 
la sporirea capacității 
de transport a secției cu 

: circa 30 la sută, permi- 
țir.du-se efectuarea de 
încrucișări de trenuri 
în halta respectivă.

con- 
si- 
Și

I

i

3

9
î
i

9

3
9

3

se dato- 
-ondi- 

deosebite 
ultima (Continuare în pag. a 2-a)

care nu

laudă. 
• de

Dialog mineresc între 
brigadierul Constantin 
Dumitrașcu și ortacii 
Onișor Constantin și 
Gheorghe Borșo.ș. com- 
nonenții uneia din for
mațiile fruntașe din ca- 

sectorului I de la 
Petrila.

: Șt. NEMECSEK

Continuăm seria anchetelor noastre pe drumurile publice

Disciplina rutieră este un atribut al civilizației
Trebuie respectată 1

tru că a știut sa se 
copere. Și-a explorat 
grijă interiorul său 
tiv, făcînd artă cu 
vărat

Brigada artistică 
care o conduce și din ca
re face el însuși parte, a

ajuns în fina
la Festiva
lului națio
nal „Cîntarea 
României". Și 
aceasta, în 

mare măsură datorită pri- 
ceperii și devotamentului 
său. Prezența lui recentă 
în juriul concursului 
„Floarea din grădină" 
confirmă afirmațiile de 
mai sus.

Vineri, 22 iulie a.c., timp 
de trei ore, am efectuat pe 
raza orașului Lupeni un 
raid-anchetă cu sprijinul 
■ ’t. Ioan Tabun din cadrul 
serviciului circulație al mi
liției orașului Lupeni. Am 
urmărit, ca și în raidurile 
precedente, modul cum 
sînt (și cum... nu sînt) res
pectate disciplina rutieră, 
reglementările privind uti
lizarea mijloacelor de 
transport ale unităților so
cialiste, buna funcționare 
a sistemelor vitale ale au
tovehiculelor pe traseu.

CURSE GOALE LA 
FIGURAT, DAR 

PROPRIU
ȘI LA

Vaferiu COANDRAȘ Pentru cei care 
de autovehiculele

răspund
aparți-

nînd șantierului 4 al 
l.C.M.M. — lot Lupeni re
glementările privind 
zarea rațională și la 
treaga capacitate a mași
nilor le sînt ori necunos
cute ori indiferente. Dova
da de necontestat o consti
tuie autoduba 31 HD 7431 
(condusă de Ștefan iordă- 
coniu) care se deplasa fără 
încărcătură de la 
șani la Lupeni. E 
mergea după personal. Dar 
nu avea chiar nimic de 
transportat ? Este „dubla
tă" această mostră de risi
pă, la cîteva minute, de 
autobasculanta 31 HD 6501 
(șofer Dumitru Covaliu) 
care mergea de la Lupeni

utili- 
în-

Petro- 
drept,

la Vulcan după agregate. 
Bineînțeles, tot fără încăr
cătură 1 Pe deasupra, foaia 
de parcurs necompletată, 
deși de la ora 7 pînă la 
ora cînd l-am surprins, șo
ferul avusese la dispoziție 
aproape...
Am 
șini 
tier.
mai 
căutarea... încărcăturii ?!

5 (cinci) 
citat doar două 
ale respectivului 
Cine știe cile 

fi plimbat goale

PASAJUL CU...

orc 1 
ma- 
șan- 
s-or 

în

bucluc:
Modernizarea principa

lei artere de circulație din 
centrul orașului Lupeni a

Alexandru TATAR

(Continuare in pag. a 2-a)
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La I, M, Petrila

Preocupări pentru pregătirea 
personalului muncitor

(Urinare am pag. i

. în peisajul economic al 
prezentului, pretutindeni 
— deci și în minerit — 
tehnica modernă se extin
de din ce în ce mai mult. 
Concomitent sînt necesare 
și cadre cu o temeinică 
pregătire profesională.

în acest sens, un obiec
tiv prioritar, asupra căru
ia și-a îndreptat atenția 
conducerea I.M. Petrila 
este calificarea personalu
lui muncitor. Pentru acest 
an a fost planificată cali
ficarea și policalificarea u- 
nui număr de 165 de mun
citori. indicator care a fost 
t u mult depășit, întrucît 76 
de muncitori au fost deja 
calificați, iar 216 munci
tori urmează în prezent 
cursurile de calificare în 
cadrul nunei P ■'■'devea la

aceste cursuri o dețin ti
nerii, majoritatea califi- 
cîndu-se în meseriile spe
cifice mineritului.

Grație preocupării cons
tante a lectorilor de la a- 
ceste cursuri — inginerii 
și subinginerii Vasile Dră- 
gan, Aurel Mareș, Pavel 
Vladislav, Ion Floca, Atilla 
Iszlai, Elena Rusu — 
cursanții vin în contact cu 
noțiunile teoretice și prac
tice specifice meseriilor 
în care au dorit să se 
califice. După absolvire, 
muncitorii sînt integrați 
în colective cu un climat 
sănătos, al respectului fa
ță de muncă, răspunzînd 
astfel chemării de a da 
patriei tot mai mult cărbu
ne. (Ionel ZMAU, cores
pondent)

le prevăzute a fi termina
te în trimestrul IV al a- 
nului.

A doua lucrare cu ter
men scadent 1 august 1983 
este darea în exploatare a 
două abataje cameră în 
stratul 3, blocurile VI și 
IX, orizont 700 și coama 
stratului. Abatajul din 
blocul VI e deja echipat. 
Și la cel de-al doilea lu
crările sînt înaintate. La 
termenul planificat ele 
vor fi puse în funcțiune.

Deci, problema referi
toare la exist nța liniei de 
front se adeverește. Care 
este situația cu efectivul, 
respectiv cu forța de mun
că calificată ?

Tovarășul Ion Mondoca, 
secretarul comitetului de 
partid al minei, ne pune 
la dispoziție situația pri
vind realizarea planului de 
calificare a forței de mun
că pentru perioada 1982— 
1983.

... o„, pianul prevedea 
calificarea a 230 de oa
meni ai muncii. Numărul 
celor care au primit certi- 
f atu! de muncitor califi
cat a fost doar de 130. 
La meseria de miner s-au

comitetului de partid. A- 
tunci ? Stăm cu mîinile 
încrucișate și așteptăm 
să ne vină mineri din altă 
parte ?

Nici pe '83 situația nu e 
prea bună. Planul prevede
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Creșterea producției
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înscris numai 26 (planul 
prevedea calificarea a 96 
de persoane în această 
meserie). Constatăm cu 
stupoare că pentru mese
ria de electrician suprafa
ță au optat 31 de munci
tori (față de 3 locuri cît 
prevedea planul I), iar 
pentru electricieni subte
ran — din cele 29 de lo
curi planificate — doar 4 
persoane au fost înscrise 
la cursuri. De ce ? „Fug 
de răspundere — unii spun 
că le ajunge si retribuția 
de muncitor necalificat 1“ 
— ii relatează secretarul

calificarea a 414 muncitori. 
Pînă în prezent au termi
nat cursurile 47 (35 de 
mineri și 12 lăcătuși). Ni 
se spune că, în momentul 
întocmirii prezentului plan, 
mai erau la cursuri 98 de 
persoane (31 mineri. 32 lă
cătuși și 35 electricieni). 
Să facem o socoteală șco
lărească : 47 (cei care au 
absolvit cursurile) plus 98 
(cei încă cuprinși în cursu

rile de calificare) fac 145. 
Pînă la... 414.

Și doar în treacăt să mai 
amintim de cele peste 5600 
absențe nemotivate din 
primul semestru al anului.

— Situația e critică, con
chide directorul minei. 
Fluctuația la noi e mares 
în jur de 220 de muncitori 
în acest an.

® situație intr-adevăr 
neplăcută. Și care trebuie 
depășită. Paralel însă, se 
cere acționat pentru întă
rirea disciplinei și reduce
rea numărului de absențe 
nemotivate. Acest lucru stă 
în puterea conducerii în
treprinderii. Minei Bărbă- 
teni i se cere să producă 
cît mai mult cărbune coc- 
sificabil. Or, știe toată lu
mea, acest lucru se poate 
face numai cu oameni 
bine pregătiți.

Să fie găsite grabnic soluții
n..imurile de mai jos ar | 

putea să vadă lumina tipa
rului su titlul „Incredibil 
dar adevărat", dar, în zile
le noastre ne-am obișnuit 
atît de mult cu gesturile 
ue omenie, cu cinstea 
corectitudinea unor 
meni, că întîmplarea 
care v-o relatăm nu 
este deloc incredibilă.

S-a întîmplat într-un 
autobuz. O femeie slăbuță, 
între două vîrste, Virginia 
Lupu, venită, tocmai de 
Baia de Arieș, la rude 
Valea Jiului, scosese de 
CEC o sumă destul 
mare de bani — 10 000 lei. 
I-a așezat cu grijă în car
netul CEC, într-o poșetă. 
Spre Aeroport, a urcat în 
autobuzul de Aninoasa. 
Apăsată poate de gînduri, 
de vreun necaz, sau le 
vrec bucurie, la stația 
„Dacia" a coborît din au
tobuz fără poșetă. Cînd

„tec fiec

aespre 
omenie"

de depășire a greutăților!

SENS(Urmare din pag. 1)

contabilă la Fabrica de produse lactate Livezeni, 
se preocupă cu răspundere pentru colectarea și

(Urmare din pag. I)

mai

preași-a dat seama era 
tîrziu, „superlongul" 
departe. Ce să facă ? 
străfulgerat o idee. A 
teptat primul autobuz ca
re venea dinspre Aninoa
sa și, deși fără prea mari 
speranțe l-a ru
gat pe conducătorul auto 
Tudor Pop să o ajute. Cum?
Dînd dovadă de spirit u- 
manitar și putere de deci
zi Tudor Pop a mers la 
dispeceratul din Piața Vic- | 
toriei și, prin stație (s-a 1 
nimerit ca superlongul să j 
aibă stație de emisie-re- - 
cepție) l-a anunțat pe_ co- J 
legul său Ion Dalea că în j 
mașina pe care o conduce _ 
s-a uitat o poșetă cu 5 
10 000 lei și cîteva carnete i 
CEC.

Alături de femeia care ț 
tremura din toată ființa ■ 
am așteptat autobuzul de | 
Aninoasa la stația „Dacia", j 
Iată-1 I Șoferul Ion Dalea | 
face semn femeii să vină 
la cabină. Un dialog scurt: I

— v-am găsit poșeta! Nu j 
nu- Ine-am uitat înăuntru, 

mărați-vă banii.
Femeia s-a luminat 

față. A deschis poșet 
cu mina tremurîndă, a 
din teancul de bani 100 lei > 
și a întins-o timid șoferului. 3

— Nu, asta nu I Bine că I 
s-au găsit...

Am privit în ochii femeii, j 
O lacrimă de bucurie și o 
lumină deslușită a privirii 
îndreptate spre omul de la 
volan. Ion Dalea a intro
dus maneta în viteza 1 și 
superlongul a plecat ușor. 
Un autobuz plin, cu copii, 
tineri și vîrstnici au asistat 
la această 
de omenie. în stație 
ginia ' Lupu a rămas 
teancul de bani în 
privind cu respect, 
autobuzul care își vedea de 
drum . (M. BUJORESCU)

la

I

Produse lactate peste plan
De la Cristina Timișan, 

aflăm că, colectivul unității 
prelucrarea laptelui, a produselor din lapte, pentru a satisface cît mai bine
cerințele populației din Valea Jiului. Astfel, în primul semestru al anului au 
desfăcut prin unitățile comerciale de specialitate 218 mii litri de lapte peste 
sarcinile de plan și 46 000 kg de smîntînă, brînză de vaci, caș proaspăt de vaci, 
frișcă.

La aceste rezultate și-a adus contribuția întregul colectiv, evidențiindu-se 
secția imbuteliere (Maria Toma, Vasilica Andrei, Doina Amelian) și secția brîn- 
zărie (Ivanca Simionuș, Ioana Filip, Angelica Costache). Și în această lună co
lectivul Fabricii de preduse lactate se străduiește să asigure populației cantități 
sporite de lapte și produse lactate.

în imagine, aspect de muncă de la secția de expediere a înghețatei pream- 
balate. (T.R.)

ț

ț 
ț 
ț
ț

luate de reprezentanții mi
nei în adunările activelor 
de partid municipal și 
rășenească Uricani, 
presă, nu se constată 
dresarea producției, 
contră, minusul la zi 
această lună a ajuns 
peste 17 000 tone.

Este, adevărat, mina 
confruntă cu condiții 
tonice deosebite la 
toarele 2A și 2B, 
trebuie să producă la ca
pacitate cele două comple
xe de mare productivitate 
și unde se preconizează 
soluții noi de exploatare, 
dar cei care au luat cu
vîntul în cadrul 
generale, Vasile 
loan Țopa, Aurel 
Constantin Todea, 
Radu, lanoș Doboș, 
Dănilă, au scos în eviden
ță neajunsuri care depind 
de conducerea 
sectoarelor, de 
ile de partid și 
neajunsuri 
călcări ale 
nologice și 
respectarea 
de lucru și multe absențe 
nemotivate și de boală, a- 
provizionarea necorespun
zătoare a brigăzilor, defec
te electromecanice și lipsă 
de piese de schimb. Deși 
șefii de brigadă de la cele 
două complexe mecaniza-

o-
în 

re- 
din

în 
la

se 
tec- 
sec- 

unde

adunării
Dobroiu, 

Șoșoi, 
Remus

Ion

minei, a 
organizați- 

sindicat, 
privesc în-care

disciplinei teh- 
a muncii, ne- 

programului

te nu au luat cuvîntul (era 
cadrul cel mai propice al 
autoconducerii muncito- 
reșt' șeful sectorului 2A, 
ing. Doru Mihăilă asigura 
adunarea că 
tehnologii de 
surilor luate 
vizionarea și 
efective din această săptă- 
mînă, "or exploata o fîșie 
pe zi, apoi una și jumăta
te și în cel mai scurt 
vor ajunge la plan.

în spiritul hotărîrii 
narei C.C. al P.C.R., 
autoconducerii muncito
rești, autogestiunii ccono- 
mico-financiare și aplicării 
din luna septembrie a a- 
cordului global, conduce
rea colectivă a minei este 
datoare să aplice cu fer
mitate măsurile stabilite 
printr-o organizare cores
punzătoare a producției și 
a muncii, astfel ca mina să 
realizeze zilnic sarcinile 
de plan, iar minerii să ob
țină retribuții la nivelul 
producției realizate. în ca
drul adunării s-a desprins 
hotărîrea colectivului 
I.M. Uricani ca prin 
că responsabilă să 
șească greutățile și 
junsurile cu care se 
confruntă, reînnoindu-și 
angajamentul de a-și ono
ra sarcinile de plan pe 
semestrul II, pe întregul 
an, la producția de cărbu
ne cocsificabil. (T. RUSU)

prin noile 
lucru, a mă- 
privind apro- 
asigurarea cu

timp

Pic
ai

de la 
mun- 
depă- 

nea- 
mai

Disciplina rutieră trebuie respectată!
impus plantarea (la pasa
jul dublu de cale ferată) 
a unui indicator, „crucea 
Sf. Andrei". Prin lege este 
obligatorie, fără a depăși 
semnul respectiv, oprirea 
autovehiculelor pentru a- 
sigurare. Numai că unii 
consideră că e o... glumă.

Autoturismele 2 HD 3076 
(condus de Mihai Szasz — 
din Petrila, strada 8 Mar
tie nr. 25/28 și 1 HD 8440 
(condus de Radu Rad din 
Lupeni, strada 7 Noiembrie 
nr. 15) nu au fost „struni
te" de proprietarii lor. Mai 
mult, cel de-al doilea con
ducător auto a și depășit

lecție deschisă" 
' Vir-

cu 
mînă 
după

LACA- 
va fi din nou pre

zent la Petroșani -U MU
ZICĂ Șl POEZIE TINA- 
RA. Răspunzînd numă
rului mare de solicitări, 
cenaclul „Flacăra" orga
nizat de C.C. al U.T.C. și 
condus de poetul Adrian 
Paunescu, va poposi 
Valea Jiului, joi, 28 
lie. Spectacolul va fi 
ținut -U începere de

in 
iu- 

sus- 
la

pe un alt conducător auto, 
ce a oprit la semnalul res
pectiv. Amenzile ce le-au 
fost aplicate, precum și re
ținerea permiselor de con
ducere, credem 
decât" definitiv de 
de... glume. Și (probabil), 
și pe alții, care își zic „pe 
mine nu mă vede nimeni". 
Nu se știe niciodată... Pre
zența noastră in apropierea 
pasajului a fost observată 
tîrziu de conducătorul au
toturismului 2 HD 8993. 
Mai precis, după ce trecuse 
de semn FĂRĂ SA O- 
PREASCA I Drept pentru 
care a comis cea de a doua 
greșeală : a intrat pe fosta 
arteră (prin fața magazine-

ora 20 pe stadionul „Jiul" 
din reședința de munici
piu. (A.T.)

DE-A LE CIRCULA
ȚIEI. Pe strada N. Băl- 
cescu din Petroșani, intre 
intersecțiile cu bulevardul 
Republicii și strada V. 
Roaită au fost introduse 
pe ambele sensuri de cir
culație indicatoare care 
interzic oprirea tuturor 

uto vehiculelor. Este o 
măsură binevenită pentru 
asigurarea unei circulații 
fluente în deplină sigu
ranță. Aviz celor care o- 
bișnuiau să staționeze pe

lor din centru) pe
INTERZIS I A reușit să 
ne evite, să fugă, dar nu 
definitiv, 
cum

pentru că 
va fi depistat I

ori-

i-au „vin- 
astfel CARUSELl L 

„GOLURILOR" 
CONTINUA

Victor Nica, cu microbu
zul 32 DJ 958 aparținînd 
T.C.I. Craiova se deplasa 
la ora 13 de la Bărbăteni 
la Vîscoza cu mașina goa
lă. Pentru că a fost în
drumat. Pentru asta trebu
ie să răspundă cei care nu 
înțeleg să utilizeze rațional 
mijloacele > de transport. 
Insă pentru faptul că nu

acest tronson de drum I 
CONTRACTĂRI. Prin 

grija Consiliului popular 
orășenesc Petrila, 
țenii cu gospodării 
viduale de pe raza 
șului au contractat pină 
la această dată 84 capete 
porcine, 629 oi și 815 hl 
lapte. La bovine și lînă, 
planul de contractări pe 
acest an a fost realizat și 
depășit încă din primul 
semestru. (M.B.)

PENTRU ARBITRII 
DE FOTBAL. In vederea 
noului sezon fotbalistic, 
alături de pregătirile fot-

cetă- 
indi- 
ora-

de 
șo-

și-a completat foaia 
parcurs, va răspunde 
ferul conform art. 35 lit. b, 
pct. 1 din Decret 468/1977 
care sancționează 
abatere. Ca și în 
lor amintiți mai

această 
cazul ce- 
sus.

NEDORITUL
AL...

EPILOG
INCONȘTIENȚEI

Pentru autoturismul de 
teren 21 HD 3313 TRANS- 
CHIM Craiova aparținînd 
I.F.A. 
cursa - 
iulie a 
minată 
Pentru 
nu s-a 
pentru

LupeniVîscoza
- singura — din 22 
fost scurtă 
în mod...
că revizia
făcut cum
că reparațiile

și ter- 
nedorit- 
mașinii 
trebuie, 

au

baliștilor debutează 
cele ale arbitrilor 
municipiul nostru, 
pînd cu această săptămî- 
nă se fac pregătirile pen
tru examinarea teoretică 
și practică ce va avea 
loc la Deva la data de 1 
august (pentru arbitrii 
din loturile B și C) și 14 
august — tot la Deva — 
pentru lotul județean. 
(T.A.)

DOTARE. Atelierul de 
reparații al secției Petro
șani din cadrul Autobazei 
C.M.V.J. a fost dotat cu 
un utilaj nou pentru rec-

Și 
din 

Ince-

fost făcute de mintuială, 
în apropierea monumen
tului din Lupeni, pe șofe
rul Florea Șarpe comenzi
le mașinii nu l-au mai as
cultat, el intrînd în coli
ziune cu autobuzul 31 HD 
3150. Urmările nu au fost 
grave. Dar dacă...

Regulile de circulație ru
tieră, de utilizare raționa
lă a mijloacelor de trans
port sînt la îndemîna ori
cui. Dar ele sînt — în pri
mul rînd — obligatorii. A 
nu le respecta, implică și 
riscul de a veni în con
flict cu legea. Or, a se au- 
topedepsi... Ambele alter
native sînt de nedorit. Așa 
că...

tificat tamburi de frîne^ 
și alte piese. Dotarea a- 
telierului cu acest com
plex utilaj rezolvă două 
probleme importante ; u- 
șurează munca mecani
cilor, șoferilor și strunga
rilor, și scurtează consi
derabil timpul afectat re
parațiilor. (T.V.)

I•
I
IRubrică realizată de

V.S. FENEȘANU
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„fotbalul hunedorean s-a înscris — prin Jiul si Corvinul
pe orbita fotbalului de performanță cu sanse certe»

ue a iirea tot mai sus"
„Cupei
1982—

finalei
ediția 
loc finala cam-

intern și

Se poate spune 
s-a autodepășit. 
me sonore, dar 
pă de jucători 
muncitori și ambițioși 
căror punct de sprijin 
fost MUNCA, Jiul s-a 
propiat de valoarea celor 
mai bune competitoare ale 
primului eșalon. Să nu ui
tăm un lucru esențial, 
care a atras admirația spe
cialiștilor din acest dome
niu. Prin rezultatele obți
nute, victorie categorică 
în fața Universității Cra
iova și a F.C.M.-ului din 
Brașov, echipă implicată în 
lupta pentru evitarea 
trogradării — Jiul, 
cîndu-și cu sportivitate șan
sele, a cucerit o mare vic

chiar 
Fără 
cu o echi- 
entuziaști, 

al 
a 

a-

că 
mi

re- 
ju-

ulterlor, din nou, pentru a 
doua oară consecutiv, cu 
2—1 — n.n.) și că echipa 
de tineret a terminat din 
nou pe podium, reiese clar 
că echipa siderurgiștilor 
hunedoreni este o echipă 
de marcă.

— Pentru că ați 
unul dintre cei care 
sprijinit permanent 
tivitatea fotbalistică 
nivelul juniorilor — 
vadă prezența dumnea
voastră și la această fi
nală de juniori — care 
credeți că sînt datele a- 
cestei probleme în Va
lea Jiului ?

— Pe timpuri, un impe
diment pentru creșterea 
și formarea juniorilor era

publicul
acest

Jiul" in „febra" pregătirilor

spectator,
„12“-Iea jucător...
— „Momentul bun"

al

in exclusivitate pentru 
cititorii ziarului „Steagul roșu“

în ziua 
României", 
1983 a avut 
pionatului național de ju
niori I între Corvi nul Hu
nedoara și Chimica Tîrnă- 
veni. Cu acest prilej, tova
rășul Mircea Pascu — con
cetățeanul nostru — vice
președintele Federației Ro
mâne de fotbal, ne-a răs
puns la cîteva întrebări 
ce i le-am adresat.

— Fotbalul românesc 
își adaugă la experien
ța și bogatul lui palma
res încă un an de in
tense preocupări dar și 
aspirații. Cum vedeți 
prezența fotbalului ro
mânesc in sezonul 1982 
—1983 pe plan 
internațional ?

— Finalul de 
consemnează un 
bun al fotbalului
nesc prin rezultatele 
ehipei naționale și 
cabila performanță 
versității Craiova 
ne-a reprezentat cu 
în „Cupa UEFA".

a valorică a 
ui, faptul că 

stabilită respectă 
și că la capitolul „discipli
nă" am făcut un pas înain
te reprezintă elemente de
terminante care sublinia
ză ideea că anul fotbalis
tic 1982—1983 a oferit sa
tisfacții pe toate planurile.

— Cititorii ziarului 
„Steagul roșu11, toți iu
bitorii fotbalului din 
Valea Jiului nu uită că 
v-ați născut în Valea 
Jiului, că v-ați legat — 
în tinerețe — destinul 
de cel al Jiului (12 ani!) 
și ulterior al Corvinului 
(4 ani !). Sub acest as
pect o întrebare : cum 
apreciați evoluția celor 
două divizionare A hu- 
nedorene, Jiul și Corvi- 
nul în campionatul re
cent încheiat ?

— Jiul Petroșani, ocu- 
r>înd locul 9, consider că 

făcut datoria față de 
- porteri, față de iubitorii 
fotbalului din Valea Jiului.

stagiune 
moment 

româ- 
e-

remar- 
a Uni- 

care 
cinste 

Crește- 
campiona- 

ierarhia 
valorile

torie... fair-play. Și pentru 
că ați amintit 
mea la cîrma 
fotbalului din 
aș fi măgulit 
că în rezultatele obținute 
de Jiul (azi club de cate
goria I), s-ar regăsi, în me
moria celor ce slujesc des
tinele Jiului, și contribuția 
mea de peste un deceniu, 
prin care am căutat ca 
Jiul (atunci încă doar... a- 
sociație sportivă) să urce 
culmile gloriei sportive 1

Despre Corvinul pot să 
spun că este echipa ce ur
că prin tinerețe și seriozi- 

treaptă. 
mai 

final 
este 
ana-

de prezența 
destinelor 

Valea Jiului 
dacă aș ști

tate, treaptă cu I 
Datorită unui retur 
slab a terminat 
doar pe locul 6. 
însă un loc rău, 
lizăm valoarea 
de care a fost 
echipa condusă

în 
Nu 

dacă 
echipelor 

devansată 
(acum) de 

Dumitrache. A avut 
să joace finala 
României11, dar a 
de puțin. Dacă mai 
dăugăm la performanța 
echipei de seniori perfor
manța juniorilor I care 
sînt astăzi pentru a treia 
oară în finala 
tului național

șansa 
„Cupei 
ratat-o

a-

campiona-
(cîștigînd,

baza materială, 
rabilă cu cea de 
Și totuși au apărut 
tori ca Farkas, 
Romoșan, Gabor, 
Cosma și alții care au 
părat cu cinste culorile 
Jiului. Acum, cînd în Pe
troșani a fost construit u- 
nul dintre cele mai mo
derne și înzestrate sta
dioane din țară, cînd sta
dionul dispune de teren 
de antrenament cu gazon 
sînt create condiții pentru 
ca talentele fotbalistice a- 
le Văii (existente, cu si
guranță) să nu se risi
pească, ci ele să contribuie 
la ridicarea prestigiului 
sportiv al Văii Jiului. Fede
rația Română de Fotbal, 
U. J.S.R.-ul, sprijină aceas
tă acțiune. (Fondurile acor
date în prezent Jiului sînt 
de 10 ori mai mari decît în 
1966 — n.n.)

— Fotbalul românesc 
se află într-un moment 
de binemeritată vacan
ță. Vă cerem părerea a- 
supra modului de abor
dare al viitorului sezon 
fotbalistic de către ju
cători, antrenori și —

Incompa- 
astăzi. 
jucă- 

Crîsnic, 
Vasiu, 

a-

de 
care am amintit la început 
poate și trebuie să se 
transforme într-unul „foar
te bun". Este momentul 
prielnic ca fotbalul româ
nesc să escaladeze cele mai 
înalte piscuri ale perfor
manței. Antecedentele fe
ricite trebuie să fie 
numai un exemplu demn 
de urmat dar și un 
care să impulsioneze 
factorii pentru 
unor rezultate 
Va începe un 
pe care-1 dorim mai bun, 
mai curat. Va începe a 
doua „serie" din „expedi
ția Paris 1984“ pe care a- 
vem toate șansele s-o cîș- 
tigăm. Ar putea fi saltul 
decisiv prin care și fotba
lul românesc ar putea in
tra în constelația europea
nă și mondială a valorilor. 
Jucătorii, specialiștii 
spectatorii au dovedit , 
sezonul care-1 analizăm, 
se poate.

Federația Română 
Fotbal este hotărîtă să 
sigure toate condițiile ne
cesare pentru saltul mult 
dorit. în ceea ce privește 
Jiul îi doresc cu since
ritate să urce cît mai sus 
pe măsura condițiilor crea
te și aspirațiilor minerilor 
Văii Jiului.
Interviu consemnat de 

Alexandru TĂTAR

ii
Campionatul de fotbal e- 

diția 1983—1984 rezervat 
echipelor din primul eșa
lon al țării se apropie cu 
pași repezi. Cum e și fi
resc, componenții lotului 
simpatizatei noastre echi
pe „Jiul11 se află în „febra" 
pregătirilor, pentru ca în
ceputul campionatului să-i 
găsească în plenitudinea 
forțelor fizice, bine pregă
tiți tehnic și tactic pentru 
a fi în măsură să presteze 
jocuri la nivelul reputației 
de care se bucură cea mai 
îndrăgită echipă de fotbal 
din Valea Jiului. Informăm 
pe această cale, e drept, 
succint, cititorii noștri, pri
vitor la calendarul pregă
tirilor echipei.

• După cum este cunos
cut, formația noastră se 
află plecată în țara prie
tenă, Republica Populară 
Polonă, la invitația echipei 
„Szombierzky By tom11. în 
cadrul acestui turneu peste 
hotare, care va dura pînă 
la 4 augușt a.c., echipa 
noastră va susține trei me-

ciuri 
scop

în funcție de 
sudarea coeziu- 
compartimente, 
verificarea sta- 

pregătire fizică 
a jucătorilor, 
întoarcerea 

turneu 
echipa 
printre

a-
>

nu

tonic 
toți 

obținerea 
superioare, 
campionat

și 
în 
că

de
a-

Inedit, la Petrila

Campionat de minifotbal—o competiție

în ale 
tot

Copii talentați 
fotbalului sînt peste 
în Valea Jiului. Cu toate 
acestea, în Vale se nasc 
mai puțin fotbaliști de per
formanță. Numai în ulti
mul timp se mai întreprind 
acțiuni de stimulare a ti
nerelor talente, de cînd 
la „Jiul" a venit antrenor 
(la juniori) fostul jucăjor 
al Minerului Lupeni, 
mică Leca. Rău este 
iată, în perioada transferă
rilor, echipa „Jiul" este 
nevoită să... „importe" fot
baliști de pe alte melea
guri. Dar, să revenim 
ceea ce s-a întîmplat 
Petrila.

De curînd, prin preocu
parea lui loan Bîldea, lă
cătuș la I.M. Petrila, an-

Ro- 
că,

Ia 
la

trenorul echipei „Prepara
torul" din localitate s-a 
organizat un campionat de 
minifotbal. Au participat 
14 echipe de cojffi pînă la 
18 ani, din cartierele ora
șului, care au disputat ci
te 6 meciuri. în finală, 
s-au întîlnit cîștigătoarele 
ambelor serii, echipele de 
la blocurile 18 și 28—31, 
competiția fiind cîștigată 
de a doua formație. Echipa 
cîștigătoare a fost alcătui
tă din Haboschi — Comșa, 
Baron, Surdoi, Mureșan, 
Anichiței, Bedea, Papuc. 
Golgeterul campionatului 
de minifotbal — Mureșan, 
cel mai „tehnic" jucător — 
Fodor Istvan, cel mai bun 
portar — Mihai Lazăr.

Bujor M1RCESCU

După o luptă echilibrată 
s-a încheiat cel mai 
concurs de șah din 
ani desfășurat la 
șani. Din cei 18 
ticipanți care au jucat du
pă sistemul iugoslav, 10 
runde, s-a desprins în
vingător inginerul Viorel 
Diaconu de la Hidromin 
Petroșani care nu a cu
noscut înfrîngerea în nici 
o partidă. .Dar iată clasa
mentul primilor zece cla-

„strîns" 
ultimii 
Petro- 

par-

HANDBAL

noștri, 
finală
de handbal 

i generale

Programul normelor fizice și tehnice
august 
parti- 
1983— 

1984 a campionatului divi
ziilor A, B și C de fotbal 
își vor da normele fizice 
și tehnice. în ziua de 10 
august lotul divizionarei 
C Minerul Aninoasa, ur- 
mînd în 11 august compo
nenții Minerului Paroșeni, 
iar în 12 august cei de la 
Minerul Vulcan. în ziua

In cursul lumi 
jucătorii echipelor 
cipante la ediția

de 13 august vor susține 
testele fizice și tehnice 
jucătorii divizionarei B 
Minerul Lupeni. Toate a- 
ceste norme se vor susține 
la Deva. Pentru compo
nenții lotului divizionarei 
A, Jiul Petroșani data 
programării se face de Fe
derația Română de Fotbal 
tot în luna august la o 
dată ce va fi din timp a- 
nunțată.

„Cupa mmipiului 
Petroșani11 la șah

Pionierii 
la faza 1

Ieri, echipa < 
băieți a Școlii 
nr. 6 din Petroșani, (pro
fesoară Cornelia Gherman), 
a plecat la Bistrița-Năsăud 
unde va avea loc, sub e- 
gida „Daciadei", finala pe 
țară a .,Cupei pionierului11. 
Este prima reprezentativă 
din municipiul nostru care 
participă la o finală 
țară într-o competiție 
handbal rezervat pionieri
lor. Le urăm succes !

pe 
de

amicale, avînd drept 
aplicarea unor sche

me tactice 
adversari, 
r.Ii între 
precum și 
diului de 
ș! tehnică

• După
casă urmează un 
prin țară în care 
noastră va întîlni 
altele pe F.C. Bihor, F.C.M. 
Reșița, precum și un meci 
cu „Celuloza" Drobeta 
Turnu Severin. Acest meci 
inaugurează seria întîlnî- 
rilor în nocturnă din acest 
frumos oraș de pe malul 
bătrînului Danubiu.

• în perioada 14—21 au
gust echipa noastră 
participa pe gazonul 
dionului din cetatea side
rurgiștilor, Hunedoara, a- 
lături de „Corvinul" din 
localitate, „Aurul" Brad, 
„Minerul" Lupeni, „Explor- 
min" Deva, „Victoria" Că- 
lan, la competiția dotată 
cu „Cupa Hunedoara".

Cronica muntelui

x'a
sta-

Ieri, a fost oaspetele re
dacției noastre un vechi și 
neobosit prieten al munți
lor, ceferistul pensionar 
Constantin Balinca. Ne-a 
vizitat, după una dintre re
centele sale escapade mon
tane — o escaladare a ma
sivului Paring, mai precis 
a vîrfurilor Cîrja și Mîn- 
dra. Ceea ce l-a adus în 
redacție a fost nemulțumi
rea față de starea marca
jelor din masivul nostru 
muntos, față de condițiile 
în care turiștii, care ne vi
zitează în sezonul estival 
împrejurimile, „atacă" tra
seele montane.

Faptul ce l-a îmboldit 
pe neobositul om al dru
mețiilor să se adreseze re
dacției, a fost următoarea 
întîmplare: la coborîrea 
din Mîndra s-a întîlnit cu 
un grup de elevi dintr-un 
alt județ, aflați după 3 ore 

în drum 
deci

de ascensiune, 
spre lacul Gîlcescu, 
încă vreo 7—8 ore de mers. 
Tinerii i s-au adresat 
deosebită insistență cu 
întrebare : „Unde 
apă ?!“, „Se află 
izvor Drin apropiere ?“.

întrebarea putea avea un 
răspuns afirmativ: da, se 
găses" izvoare, dar în văi
le abrupte, adică la- cîteva 
ore de abatere — coborîre- 
urcare — de traseu. Așa
dar, răspunsul simplu : pe 
un asemenea traseu pe ca
re porniseră copiii nu se 
pleacă fără provizii subs
tanțial •’ de apă.

CU 
o 

găsim 
vreun

în 
pe 

care
că

pe 
o 

ar 
a- 
e 

cea

sați ; 1. Viorel Diaconu, 
Hidromin Petroșani 9 punc
te ; 2. Sorin Crețu, Utila
jul Petroșani 8,5 puncte ; 
3. Nicolae Meszaroș, Pre
paratorul Lupeni 7,5 punc
te ; 4. Eugen Sink, Cons
tructorul minier Petroșani 
7 puncte ; 5. Mihai 
reanu, Preparatorul 
peni 6,5 puncte ; 
Munteanu Berzan, 
min Petroșani 6
7. Petre Pred eseu, 
ratorul Lupeni 5,5
8. Popescu Alexandru, 
tilajul Petroșani 5,5 punc
te ; 9. L'ăurean Manațe, U- 
tilajul Petroșani 5 puncte;
10. Ladislau Ulrich, Hidro
min P ‘-oșani 5 puncte.

Premiul pentru cea mai 
frumoasă partidă : E. Șink 
— Ioan B. Munteanu.

Ungu- 
Lu- 

Ioan 
Ilidro- 

puncte .
Prepa- 

puncte ;
U-

6.

Pentru binele drumeților
Iată o primă recoman

dare pe care veteranul 
munților ar dori-o absolut 
necesar să fie expusă 
dreptul bazei I.E.F.S. 
unde trec toți turiștii, 
să avertizeze drumeții
pe un traseu ca Parîngul 
— Gîlcescu (ca și în cazul 
altora) nu se pleacă fără 
apă la bidon. Pe marcajul 
din dreptul I.E.F.S., 
lingă celelalte indicații, 
asemenea recomandare 
fi strict necesară. Dar, 
propo, de marcaje, rău 
că și acestea sînt în
mai mare măsură deterio
rate, 
justificată pentru 
turiștilor care nu 
traseele din Paring și 
atei cîteva recomandări 
binevenite : repararea mar
cajelor, cel puțin pe tra
seul cel mai frecventat Pa
ring — Gîlcescu ; să se 
expună un avertizor Ia bi- 
furcația traseelor, cu toate 
indicațiile necesare și din 
care să nu lipsească cea 
referitoare la aprovizio
narea cu apă în cantități 
îndestulătoare, înainte 
plecare la drum, care 
mult ca alt aliment, 
vitală pentru turiști 
traseele montane. Și, 
mai fi o doleanță : să 
refacă refugiul alpin 
sub Cîrja, care a fost cînd- 
va și ar putea fi și în vi
itor de mare ajutor în ca
zul intemperiilor, fie vara 
sau iarna, pentru toți dru
meții.

Dan STEJARU

Deci, o îngrijorare 
soarta 

cunosc 
de

de 
mai 
este

pe 
ar 
se 
de

în zilele însorite ale acestei veri capricioase, 
iubitorii de înot au găsit cele mai prielnice condi
ții pentru practicarea acestui sport la ștrandul ter- 
moficat al U.E. Paroșeni. (Foto : Șt. NEMECSEK)
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Schimb de mesaje intre președintele 
României. Nicolae Ceausescu si ' * > 

președintele Greciei, 
Constantin Karamanlis

ATENA 25 (Agerpres). Un 
schimb de mesaje priete
nești între președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii E- 
lene. Constantin Karaman
lis. a avut loc la Atena. 
Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au fost 
transmise președintelui
Constantin Karamanlis cal
de urări de sănătate și fe
ricire personală, de pace 
și progres poporului elen 
prieten.

Mulțumind pentru me
saj, președintele elen a ru
gat să se transmită pre
ședintelui N i c o 1 a e 
Ceaușescu sentimentele sa
le de aleasă stimă și înal
tă prețuire, împreună cu 
cele mai sincere urări de 
sănătate și fericire, de 
pace și prosperitate popo
rului român prieten.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
ambasadorului României, 
Nicolae Ecobescu, care și-a 
prezentat scrisorile de a- 
creditare.

Majorarea pensiilor 
în R. P. Ungară
BUDAPESTA 25 (Ager

pres). După cum relatează 
agenția ungară MTI, Con
siliul de Miniștri al R.P. 
Ungare, de comun acord 
cu Consiliul Național al 
Sindicatelor, a adoptat o 
hotărîre privind majora
rea pensiilor mici și lărgi
rea împuternicirilor con
siliilor locale în domeniul 
acordării de ajutoare socia
le. Aceste măsuri vizează 
740 000 de pensionari, su
ma globală anuală a plăți
lor suplimentare ridicîn- 
du-se la un miliard forinți. 
Hotărîrea va intra în vi
goare la 1 septembrie 1983.

PRAGA 25 (Agerpres). La 
uzina de utilaj greu de la 
Șantierele de construcții 
navale de Ia Komarno — 
cele mai mari din Ceho
slovacia — au început lu
crările de construcție a ri
nei noii linii complet au
tomatizate pentru transpor
tul materialelor metalur
gice — informează agenția 
CTK. Instalația va fi pri
ma de acest gen din țară.

★

VARȘOVIA 25 (Ager
pres). în pofida dificultă
ților economice cu care a 
fost confruntată Polonia — 
relevă agenția PAP — lu
crările de construcții nu

Comunicat al Direcției Centrale 
de Statistică a U.R.S.S.

MOSCOVA 25 (Agerpres). 
In comunicatul Direcției 
Centrale de Statistică a 
U.R.S.S. privind rezultate
le îndeplinirii planului de 
dezvoltare economică și so
cială a Uniunii Sovietice 
în primul semestru al a- 
cestui an — transmis de 
agenția TASS — se arată 
că, în perioada respectivă, 
indicatorii de dezvoltare ai 
economiei naționale s-au 
îmbunătățit, la o serie din
tre aceștia sarcinile de 
plan fiind depășite, iar

ritmurile de creștere a pro
ducției sociale și a produc
tivității muncii au sporit.

Planul semestrial de re
alizare a producției a fost 
îndeplinit în proporție de 
102 la sută, volumul global 
al producției a crescut cu 
4,1 la sută, comparativ cu 
aceeași perioadă a anului 
trecut, productivitatea mun
cii — cu 3,3 la sută, iar 
schimburile comerciale ale 
U.R.S.S. s-au ridicat la 
64,4 miliarde ruble.

Demonstrații pentru 
pace, împotriva 

armelor nucleare
ROMA 25 (Agerpres). 

Sfîrșitul săptămînii trecu
te a fost marcat de noi de
monstrații împotriva arme
lor nucleare, organizate 
din inițiativa mișcării pen
tru pace din Italia. De
monstrațiile au avut Ioc în 
special la baza militară de 
la Comiso, unde se proiec
tează amplasarea, începînd 
din decembrie a.c., a 112 
rachete nucleare americane 
cu rază medie de acțiune 
de tip _Cruîse“. După cum 
informează agenția Asso
ciated Press, împotriva 
demonstranților au fost 
trimise unități de poliție 
spre a-i dispersa. Au avut 
loc incidente, soldate cu 
răniți și șapte arestați.

cllvț țcctvJjC îjj

Stigmatul
în condițiile în care 

perspectivele de a obține 
un Ioc de muncă sint foar
te slabe, mulți tineri re
nunță, în general, să mai 
caute de lucru. „Lipsa de 
speranțe, deznădejdea sînt 
stările de spirit pe care le 
constatăm cel mai adesea 
ia tinerii care nu au de 
lucru, declară unul dintre 
funcționarii din sfera pro
blemelor sociale din Berli
nul occidental. Asemenea 
stări de spirit apar încă 
din fragedă copilărie. încă 
pe băncile școlii, copiii văd 
mulți dintre absolvenți, a- 
vînd deja o specialitate, nu 
găsesc unde să o aplice și 
de aceea ajung la con’clu- 
zia, că în general, nu are

înjositor al
rost să mai înveți. Unii 
adolescenți încep să se o- 
bișnuiască cu narcoticele, 
alții devin membri ai unor 
bande criminale. Observa-

Din presa străină
(„NEWSWEEK'*)

torii consideră șomajul în 
rîndul tineretului drept u- 
na dintre cauzele principa
le ale creșterii fenomenu
lui infracțional11. Chiar șl 
cei care încearcă să-și o- 
moare timpul făcînd ceva 
util, nu sînt scutiți de ri
gorile legii. Recent, un 
grup de tineri șomeri din

șomajului
Napoli au încercat să mă
ture aleile și să spele mo
numentele dintr-un parc. 
Au fost arestați sub acu
zația de a fi prejudiciat 
monumentele prin folosi
rea unor metode greșite de 
spălare..

Mulți observatori se
tem că indignarea și mima
tineretului pot duce din
nou Ia demonstrații de
masă. Anul trecut, tineri 
mînioși au luptat cu înver
șunare cu poliția pe stră
zile din Amsterdam, Co
penhaga, Brighton și Ber
linul occidental. Anul a- 
cesta, deocamdată, de
monstrațiile au, de cele 
mai multe ori, un caracter 
pașnic.

au fost sistate Ia nici unul 
din obiectivele capitale din 
domeniul ocrotirii sănătă
ții și asigurărilor sociale, 
în 1981 au fost date în fo
losință 6 spitale cu o capa
citate de 3200 de paturi, 
iar în 1982 au fost puse 
la dispoziția populației 
alte patru spitale cu 2000 
de paturi. în cursul anului 
1982 au fost date în folo
sință alte 28 de obiective 
spitalicești, însumînd 5500 
de paturi, și creșe cu o 
capacitate de 3200 de lo
curi, 47 de policlinici și 
26 puncte medicale. Po
trivit planurilor elaborate 
— precizează agenția PAP 
—, în intervalul 1983—1985 
este prevăzută începerea 
lucrărilor de construcție a 
altor 10 unități spitalicești.

★

BEIJING 25 (Agerpres). 
Șantierul naval din Shan
ghai a realizat, de curînd, 
prima navă rapidă fluvia
lă de i-ansportat pasageri, 
informează agenția China 
Nouă. Avînd o capacitate 
de 80 de locuri, nava a- 
tinge o viteză maximă de 
53 kilometri pe oră. Ea 
este destinată transportu
lui de pasageri pe fluviile 
șl rîurile navigabile inte
rioare, constituind o reali
zare valoroasă a construc
torilor chinezi de vase flu
viale.
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iembrie : întunericul alb; 
Unirea : Dacă ai o -inimă 
care bate.

LONEA : A 4-a înălți
me.

ANINOASA: Jumăta
te de casă fără mire.

VULCAN — Luceafărul: 
Domnul miliard.

LUPENI — Cultural :

20,45

20,55

22,30

■ BnaisGQaBBasaaESBBSSBSBasBasaBsaBBBssaBBaBBaBBBBBBBftflaaBBaBi

La Liubliana a avut loc 
o ceremonie insolită, în 
curs :1 căreia s-a celebrat 
căsătoria a 16 cupluri de 
tineri, potrivit tradițiilor 
din RS. Slovenia. După 
cum informează agenția 
Taniug, tinerele perechi au 
venit la Liubliana din opt 
țări europene și, desigur, 
di Iugoslavia. La ceremo
nie au luat parte peste 
3000 de tineri în costume 
naționale.

★

După amănunțite studii 
și comparații, specialiștii 
de la Muzeul Palatului din 
Beijing au confirmat au
tenticitatea unei lucrări 
prezentate de un candidat 
la examenul de ocupare a 
funcției de dregător impe
rial, in timpul dinastiei 
chineze Ming (1368—1644) 
Autorul ei a devenit ulte
rior membru al Academiei 
imperiale. Broșura are o 
vechime de 385 am, filele 
se string în formă de ar
monică, iar coperțile sint 
îmbrăcate in mătase. Tre
cerea timpului a făcut ca 
hîrtia să se îngălbenească.

dar grafia, realizată de 
mină, este de o mare fine
țe. La începutul textului 
sînt înscrise numele și ti
tlurile celor autorizați să 
citească lucrarea.

★

„Supărați** că au fost în
depărtați dintr-un colț de 
pădure, vreo 20 de elefanți

care seamănă cu răzbuna
rea...

★

Un violoncel construit ir 
1684 de faimosul lutier An- 
tonius Stradivarius a fost 
vîndut la o licitație la 
Londra pentru suma-re- 
cord de 175 000 lire ster- 
lire (270 000 dolari). Re
cordul precedent pentru

Faptul divers pe glob
au trecut la... represalii îm
potriva unui sat din sudul 
Sumatrci, a relatat ziarul 
„Sinar Ilarapan" din Ja
karta, citat de agenția 
France Presse. Pachider
mele au distrus mai multe 
locuințe și au compromis 
recolta de fructe și de ca
fea pe aproximativ 100 ha.

în zona unde trăiseră t- 
nainte elefanții, locuitorii 
au defrișat pădurea, obh- 
gînd animalele să se retra
gi. în altă parte. Eletanții 
scrie ziarul citat, au ade
sea astfel de comportări.

o piesă similară fusese în
registrat în 1978, tot la 
Londra, cind se plătise su
ma de 145 000 lire sterline

★

cu .a j treime din .pe
ciile ue animale săioauce 
care trăiesc in Austria sînt 
amenințate cu dispariția 
din .auza poluării și a u- 
tilizării excesive a pestici- 
delor, se arată intr-un ra
port oficial dat publicității 
la Viena. Documentul — 
relevă agenția UP1 — cu

prinde o listă de păsări, 
insecte și pești care sînt 
amenințați cu dispariția 
din cauza poluării. Din 
cele 10 000 dc specii inves
tigate — a declarat un 
specialist al Universității 
din Graz —, circa 3000 sînt 
pe cale de dispariție.

★

Pentru a marca împlini
rea a 200 de ani de la pri
mul zbor cu un balon um
plut cu aer cald — 21 no
iembrie 1783 — în Place 
de la Concorde din Paris 
s-a organizat un concurs 
la care au participat... 2U 
de baloane provenind din 
nouă țări, evident cu echi
pajul respectiv în nacelă. 
Vor cîștiga. potrivit regu
lilor concursului, cei care 
vor ajunge cît mai depar
te de locul lansării. Se 
înțelege că nu s-au for
mula restricții cu privire 
la direcția de deplasare. 
Dar in 1908 durata record 
de menținere in aer a fost 
de 72 ore. Fiecare balon, 
colorat și atrăgător, trebu
ie să aibă un volum de 
maximum 1200 metri cubi

Seara televiziunii 
cubaneze.
Telejurnal.
Actualitatea econo
mică.
Forum 
deologic.
La zi în 
cunde.
Seara 
cubaneze.
Telejurnal.

600 dc sc-

televiziunii

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA
Clinele. „LOTO-2" DIN 24.07.1983

URICANI : Dragoste Extragerea I : 16 29 14
la prima vedere.

Extragerea a II-a : 33
TV. 9 23 54.

Extragerea a III-a: 52
11,00 Telex. 5 10 21.
11,05 Almanahul familial. Fond total de cîștiguri :
11,35 Moment folcloric. 560 972 lei, din care 5160
11,45 Roman foileton.

În viitoarea vieții.
lei, report la categoria I.

12,35 Ecran de vacanță.
15,00 Telex. uitetiK

Institutul de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru utilaj minier, mașini de 

ridicat și transport uzinal 
Timișoara

Aleea C.F.R. Nr. 7 
ÎNCADREAZĂ

M Ingineri mecanici și electricieni pentru 
lucrări de proiectare și tehnologie pentru ma
șini de minerit în subteran și la suprafață

Informații suplimentare la telefon 
961-33970 sau 33971, interior 189.

A
Întreprinderea pentru 

administrarea cantinelor și cazare 
Valea Jiului—Petroșani

organizează curs de calificare în meseria de 
fochist — medie presiune. 

Informații suplimentare se pot primi dt 
la biroul OPIR.

Întreprinderea de preparare 
a cărbunelui Valea jiului 

Petroșani
• ÎNCADREAZĂ

— manevranți de vagoane Ia secția de pre
parare Petrila, secția de preparare Coroești și 
Uzina de preparare Lupeni.

Mica publicitate
VÎND autoturism „O- 

pel", perfectă stare, Petro
șani, telefon 42474, lupă 
ora 17. (823)

V1ND Dacia 1300. 75 000 
km, stare foarte bună. In
formații: Petroșani, strada 
Constructorul bloc I sc. 
2, ap. 12. (828)

VIND „Trabant", preț 
convenabil. Informații,
strada Aurel Vlaicu, nr. 3, 
Petroșani. (831)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Golca- 
nu Maria, eliberată de în
treprinderea de confecții 
Vulcan. O declar nulă. (827)

ANUNȚ DE FAMILIE

Soția Mana și copiii, mulțumesc rudelor, colegi
lor de la l.M. Petrila și tuturor celor ce au fost a 
lături de noi la încercarea grea pricinuită de pier 
derea iubitului nostru soț și tată

AMARIUCĂ1 COSTACHE (830)
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