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Un nou abataj mecanizat 
în sic torul fruntaș al minei

Pe stratul 3/IV din sectorul III al 
a fost dat în funcțiune un nou abataj 
canizat. Abatajul, lung de 80 ml, are 
de 550 tone pe zi, este dotat cu complexul mecani
zat de susținere nr. 12, complex care se află în func
țiune din 1975 și la a treia reciclare. După repara
țiile capitale la care a fost supus în atelierul din 
subteran al sectorului, complexul a fost montat pe 
noua fâșie in 25 de zile de echipa complexă 
de minerul Ioan Solomon, specializată în 
și dezechipări de complexe. Cu ocazia 
s-au adus unele îmbunătățiri complexului 
cîndu-se la sistemul troică la legarea fiecărui cadru 
de transportorul indigen de mare capacitate TR. 6 
— introdus cu acest prilej în noul abataj. Este o 
noutate tehnică, o perfecționare tehnologică ce va 
permite apropierea mai bună a cadrelor de frontul 
abatajului și obținerea de rezultate superioare 
către brigada fruntașă condusă de Aurel 
re, după o lună, odată cu terminarea 
actualului frontal dotat cu complexul 
prelua noul abataj, aflat în prezent în 
nologice.
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de 
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Tricotaje
peste plan
Cu rezultate notabile 

în întrecerea socialistă 
întîmpină Ziua mineru
lui și marea sărbătoa
re națională de la 23 
August și colectivul în
treprinderii de tricotaje 
din Petroșani. Acest 
harnic colectiv și-a rea
lizat și depășit princi
palii indicatori ai activi
tății 
ciare,
la începutul anului pînă 
în prezent. Au fost ast
fel livrate tricotaje pes
te plan, în condițiile re
ducerii cheltuielilor ma
teriale cu 38 464 lei și 
au fost realizate benefi
cii suplimentare față 
de cele planificate. (V.S.) 
________________________ 7

economîco-fi nan- 
lună de luna, de

EXIGENȚĂ —PERMITĂ 1 E 
RĂSPUNDERE condiții indispensabile pentru creșterea producției

• Colectivul
Cimpu lui Neag 
trat

carierei 
a inregis- 

și de a< castă dată 
cea mai mare produc- 

ț; exs asă suplimentar: 
plus 15 545 tone de cărbu
ne cocsificabil.

Oamenilor muncii de la 
cari» ra Cimpu lui Neag — 
a căror activitate este do
minată și în această lună 
de aceleași caracteristici : 
constanța realizărilor și 
ritmicitatea depășirilor — 
li s-au alăturat eu rezultate 
superioare sarcinilor de plan 
și minerii de la întreprin
derile I.upeni. Paroșeni și 
Petrila. Ultimele trei mi
ne, chiar dacă nu au obți
nut succese răsunătoare, re
zultatele înregistrate sînt 
totuși superioare sarcinilor 
planificate pentru luna în
cheiată și constituie o con
firmare a hotăririi colecti
velor respective de a-și 
menține in continuare rit
mul pe care și l-au impus 
in activitatea de extracție.

co-Cu toate că aceste 
lective miniere au demon
strat cu prisosință că sarci
nile planificate pot fi nu 
numai realizate, dar și de
pășite, ele nu au Constituit 
un exemplu pentru toate 
celelalte colective care în
că nu au ridicat realizări
le la nivelul prevederilor 
de plan. Și toate acestea 
în condiții in care nu au 
existat conducători de în
treprinderi miniere care 
să nu se fi angajat cu di
feritele prilejuri, și în fa
ța a numeroase organisme, 
că vor crește producția ii? 
cărbune extras — unii la 
nivelul sarcinilor de pian, 
iar alții chiar peste acest 
nivel. Este foarte adevă
rat, au fost și unii condu
cători de întreprinderi ca
re nu „ținteau" chiar atit%
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instalatori, in 
fruntea întrecerii

Colectivul constructorilor- 
instalatori din cadrul șan
tierului 5 al Grupului de 
șantiere Valea Jiului al 
T.C.II. raportează succese 

de seamă în întrecerea so
cialistă în cinstea marii 
sărbători naționale de 'a 
23 August. După primele 
.șapte luni de activitate 
harnicii Constructori 
depășit sarcinile de 
cu un procent la producția 
globală, situîndu-se astfel 
pc un loc de frunte în în
trecere. Ei raportează și 
însemnate economii la chel
tuielile materiale, care in 
aceeași perioadă de timp 
au fost mai mici cu 8,2 lei 
la 1 000 lei 
de sarcina 
planul anual.

Pe primele locuri in în
trecerea socialistă se si
tuează constructorii-instala- 
tori din formațiile de luci u 
conduse de Constantin Ton- 
ciu. Vasile Stere și Ariton 
IlărătUs, Prin faptele lor 
de muncă constnictorii din 
cadrul șantierului V insta
lații dovedesc hotărîrea de 
a înfăptui în mod exemplar 
sarcinile de plan și anga
jamentul asumat in între
cerea socialistă din acest 
an. (V.S.)

și-au 
plan

producție față 
prevăzută in

' De la începutul aces
tui an, lună de lună, 
minerii din abatajele 
minei Petrila au rapor
tat însemnate producții 
suplimentare, care au 
totalizat Ia sfârșitul lu
nii iulie aproape 20 000 
tone de cărbune. Acum 
în preajma Zilei mine
rului ei continuă șirul 
realizărilor de seamă. In 
imaginea de mai jos, 
cîțiva dintre minerii de 
frunte de la sectorul III 
al I.M. Petrila, care au 
contribuit la realizarea 
producției suplimentare 
de cărbune: șeful de bri
gadă Vasile Glișcă, ală
turi de maistrul Aurel 
Colda (în centrul imagi
nii) și alți ortaci din a- 
celași schimb.

Foto ; Șl. NEMECSEK grav

la

In nr. 9580 din 29 iunie 
publicam în ziarul nostru 
un interviu pe tema cali
tății cărbunelui, avîndu-1 
interlocutor pe ing. Ivan 
Vitan, șeful comisiei de ca
litate de la mina Bărbăteni. 
Am revenit, luni, 25 iulie 
a.c., la mina Bărbăteni, 
pentru a consemna modul 
cum a evoluat calitatea 
cărbunelui extras la mina 
sus-amintită, în ce măsură 
optimismul „gazdelor" de 
atunci devine realitate. 
Nici la acea dată, rezulta
tele obținute în domeniul 
calității cărbunelui nu erau 
tocmai... negative. 
Dimpotrivă, mina Bărbă
teni se prezenta cu rezul
tate satisfăcătoare, multe 
din acțiunile comisiei de 
calitate fiind exemple dem
ne de urmat. Ni se declara 
?ă tncepînd cu trimestrul

rezultatele la indicato- 
de calitate vor cunoaș- 
o îmbunătățire și mai

III 
rii 
te 
elocventă.

Am constatat, la 
revenirii noastre, cu 
re deosebită, că nu 
făcut afirmații... de 

| o/i’iof'fem.âdecoma ființă miwica^câ

afirmațiilor, cu toate că 
colectivul se confruntă cu 
greutăți deosebite privind 
realizarea producției fizice, 
întărirea disciplinei în 
muncă, fiind înțeles fap
tul că economia națională 
are nevoie de cărbune coc- 
sificabil de cea mai bună 
calitate ! A expedia cocse- 
riilor tone multe, dar nu și 
de calitate este un 
prejudiciu, înseamnă 

înțelege rolul ce le revine 
în contextul eforturilor de
puse de economia naționa
lă. ln luna iunie, lună în 
care s-a trecut la aplica
rea totală a măsurilor sta
bilite privind îmbunătăți
rea calității, rezultatul fi- 

îîal la procentul de cenușă 
a fost semnificativ: 52,0, 
doar cu 1 punct peste pro
centul admis. In ziua pre
zenței noastre, 25 iulie re
zultatele „la zi" ale lunii 
iulie au fost mai mult de- 
cît mulțumitoare : 50,4 
sută la cenușă și 5,5 la su
tă la umiditate. Deci îm
bunătățiri cu 0,6 și, res
pectiv, 0,5 puncte, îmbună
tățiri regăsite pînă la sfîrși-

tul lunii, ceea ce a condus j 
la obținerea unei bonifica- .

d 747 tone. Cum a fost | 
posibil acest lucru — zis ■ 
— „imposibil" la alte între
prinderi miniere ? Să-i I 
dăm d n nou cuvîntul Iova- ’ 
rășului lvan Vitan : I

— Aparent problema ca- 1 
Jilălii este deosebit de I 

spinoasă, mai ales cînd | 
avem in vedere faptul că > 
minusul la producția fizi- I 
că e mare .și că trebuie să |

Alexandru TATAR | 

(Continuare în pag. a 2-a) I

Eram la mina Dîlja, In 
documentare. Discutam cu 
Ioana Cornea, președinte
le comitetului sindicatu
lui, cînd intră un tînăr. 
Părea cam speriat. Ii spu
se președintelui de sindi
cat că vreo doi colegi de 
cameră de la căminul de 
nefamiliști îl șicanează. 

Omul de la birou îl as
cultă, își notează în carne
țel numele celor vizați. 
Da, da, își amintește, pe 
acest tînăr îl cunoaște. 
I-a vizitat de multe ori 
camera. O cameră model 
îmi zice. „Și cc-ți repro
șează colegii" ?, îl întrea
bă. „Că nu-i scriu ma
mei. Dar, știți, nu-i scriu 
din cauză că nu vreau să

IN ZIARUL DE AZI

- Adunări generale 
ale oamenilor muncii

- Meci internațional de 
fotbal

(In pagina a 2-a)

- TINERII VĂII JIU
LUI K Ă S P U N D 
PRIN I APTE CHE
MĂRII „TARII C1T 
MAI MULT CĂRBU

NE»
(ln pagina a 3-a)

r i a
vadă cum am deoakut. Că 
lucrez în mină !". In a- 
cest punct aL discuției, 
privirea președintelui co
mitetului de sindicat s-a 
schimbat. „Să știi, tinere, 
că, dacă ai venit să lu
crezi la mină, n-ai de
căzut. Mineritul e o me
serie bărbătească și se 
bucură de mare cinste. 
Mina te face alt om. As
ta să-i scrii mamei du- 
mitale !“.

Tinărul își plecă privi
rea. Pentru el cele cîteva 
minute petrecute în biroul 
comitetului sindicatului au 
fost o adevărată lecție. 
Aflase un adevăr.

*

*G. VULCĂNEANU
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VACANȚA DE VARA |
1 •

ac-

sc
rie

de pînă 
mineru-

se- 
de

300 
în-

bi- 
ba.

ora ac- Sing. POP SIMION, 
cretarul organizației 
bază, sectorul VI :

— Sectorul nostru

secrc- 
ba-

re an, 
pa la 
muncă 
tierele

(Urmare «lin pag. I)

(Urtnare din pag. I)

i

și 
ca-

din Petroșani s-au 
vederea unui nou

'cadrul unor ample acțiuni politico-ideologice
I cuitural-artistice și sportive

Despre principalele ac
țiuni politico-ideologice, 
cuitural-artistice și spor
tive care se desfășoară în 
școlile din Valea Jiului în 
această vacanță de vară, 

j am stat de vorbă cu ing.
ȘANDOR MAGDALENA, 

I inspector școlar la Inspec
toratul școlar județean.

— Comandamentele mu
nicipal, orășenești și co
munale au stabilit o se
rie de măsuri în vederea 
asigurării în perioada ur
mătoare a caracterului de 
masă al tuturor acțiuni
lor de vacanță și ridica
rea nivelului calitativ al 
întregii activități din clu
burile de vacanță, excur
sii, expediții, pentru creș
terea contribuției acestora 
Ia educarea revoluționar- 
patriotică, cultivarea Ia 
copii a respectului față 
de muncă, de cunoaștere 

i trecutului de luptă al 
poporului.

— Care au fost măsu
rile organizatorice între
prinse pentru realizarea 
acestor acțiuni ?

— Au fost întocmite și 
afișate la loc vizibil pro
gramele care sînt duse la 
îndeplinire de 9—11 elevi 
și cadre didactice. Aces 
te cluburi vor funcționa 
în cele patru case ale 
pionierilor și șoimilor pa
triei, la școlile generale

I

6 Petrila, 4 Petroșani, 4 
Vulcan, 1 Lupeni, 1 Uri
cani și liceele industria
le din Petroșani, Lupeni 
și Vulcan. S-au întreprins, 
de asemenea, măsuri pen
tru dotarea corespunză
toare a cluburilor cu ma
teriale de practică cul
tural-sporti vă.

— Ce acțiuni politico- 
educative mai importante 
sc întreprind la 
tuală ?

— In perioada 
la 6 august, Ziua
lui, vor fi organizate mi- 
crospectacole sub generi
cul „Onoare muncii", ca
re vor fi prezentate în 
sălile de apel, precum și 
o serie dc expoziții de 
desene, dedicate eveni
mentului. In toată perioa
da vacanței de vară se 
vor nominaliza grupe de 
elevi pentru îngrijirea 
monumentelor. La această 
acțiune vor participa Șco
lile generale I Lupeni, I 
Vulcan și 2 Petrila. La 
toate cinematografele din 
Vale lor fi programate 
filme pentru copii și tine
ret. In Lupeni, Vulcan și 
Petrila vor avea loc in
struiri pentru înot, în ca
drul acțiunii „Delfin ’83". 
Toate școlile vor organiza 
drumeții de o zi „La pas 
prin municipiu".

— Nu in ultimul riiul, 
vacanța este și o perioa
dă de odihnă activă...

— Desigur, ca în fieca- 
elevii vor partici- 

ample acțiuni 
patriotică. Pe 
din municipiu, 

te l'i 000 de elevi vor 
ticipa la asemenea 
țiuni. Dintre aceștia, 
mult de 3 500 vor lucra 
pe șantierele de construc
ții, peste 4 000, în serii de 
două săptămîni, vor des
fășura muncă patriotică 
la construcțiile școlare, a- 
menajări de zone 
la stadionul Jiul 
șantierul „Parcul ' 
tillui" din Petrila. 
elevi vor colecta

1 verzi, 
și pe 
Tinere- 
800 de 
plante 

medicinale și fructe de 
pădure și peste 12 000 din 
școli generale și 900 din 
licee vor contribui Ia a- 
menajarea cabinetelor și 
laboratoarelor. La Lu
peni, 480 elevi vor lucra 
la serele de legume, iar 
la școlile din sate, alți 
J10 vor lucra pe loturile 
școlare.

Sînt acțiuni ample, me
nite să contribuie la crea
rea unui cadru propice 
de iietrecere în mod plă
cut și util a vacanței de 
vară.

Interviu realizat de 
Mircea BlJORESCU

Constructorii 
ridică mereu 

cota realizărilor
Un colectiv de muncă 

și-a sărbătorit ziua p 
noi succese în muncă e 
cel de constructori ai Șan
tierului 1 Petroșani. Rea
lizing o depășire 
de 0,7 Ia sută 
globală și 0,9 
productivitatea 
tructorii celor 
turi de lucru 
(Petroșani și Petrila) 
efectuat în timp util 
crările lunii iulie. Așa, bu
năoară, la Petrila a fost 
predat, înainte de ter
men, blocul 86 (scările C 
și D). Alături de maiștrii 
Petre Cosma, llie Catilina, 
Viorel Cimpoia și Valentin 
Chîra s-au detașat, prin 
pricepere și dăruire în mun
că, constructorii Dumitru 
Rostolache. Gheorghe Nea- 
gpe, Dumitru Negoită, 
Gb* îorghe Bețivu, Ion Mi
litam și Ion Tobă.

„la zi" 
la producția 
la sută la 
totală, cqns- 
două fron- 

principale 
au 
lu-

Confecționera Elena 
Ciobanu din formația 
! B, condusă de Colda 
Rodica de la I.C. Vul
can. Produsele executate 
de ea au întrunit întot
deauna cerințele de ca
litate. (Gh. O.)

LA INSTITUTUL DE MINECursuri de pregătire pentru un nou concurs de admitere
De ieri, la Institutul de mine 

deschis cursurile de pregătire în 
concurs de admitere. Cursurile se vor desfășura în 
toată Juna august, la disciplinele : matematică, fi
zică, utilajul și tehnologia lucrărilor miniere, topo
grafia minieră, rezistența materialelor și organe de 
mașini, utilajul și tehnologia construcțiilor mecani
ce, utilajul și tehnologia prelucrărilor prin așchiere.

Cursurile se țin zilnic între orele 17—20, iar 
programul de desfășurare ;"ste afișat la sediul Ins
titutului, unde candidații pot obține și informații 
suplimentare.

II
I
I
l

RASPLA.TA MUNCII. 
După 28 de ani de muncă 
în subteran, dintre care 20 
ca șef de brigadă, minerul 
Zaharia Bălăuță, din secto
rul IV al minei Lonea, s-a 
despărțit de colectivul în 
care a muncit. Ortacii l-au 
sărbătorit și i-au dorit 
multă sănătate. (G.B.)

„SOLUȚIE". Pentru
vînzătoarea de la chioșcul 
alimentar din incinta mi-

tă

nei Bărbăteni a trebuit să 
plece în concediu, s-a gă
sit o soluție „originală (?)“ : 
s-a aplicat pe ușă un la
căt. Era, oare, imposibil ca 
cineva să o înlocuiască? 
Rațiunea existenței acestor 
spații nu este alta decît 
aceea de a fi deschise pen
tru ca oamenii muncii să 
aibă posibilitatea dc a cum
păra ce doresc. (I.T.)

NOUA UNITATE a Co
operați vei mașt-șugărești 
„Unirea". specializată în 
confecționarea de plasă de 
sirmă, se află la Livezeni, 
alături de autoservice. A-

Exigențele perfecționării activității 
productive — in prim-pianui 

preocupărilor organizațiilor de partid

prin- 
pro- 
îm- 
pro- 
tota- 
lemn 

din

mecanici Gheorghe Dom- 
nișoru și loan Gaiță, au 
venit cu o valoroasă ino
vație — un dispozitiv pen
tru refiletarea elemente
lor de strîngere a armă
turilor — ceea ce va asi
gura recuperarea tuturor 
acestor elemente. Ceea ce 
urmărim este concentra
rea tuturor energiilor co
lectivului la o activitate 
ritmică, la valorificarea 
tuturor rezervelor pentru 
a realiza producții spori
te, de bună calitate, cu 
cheltuieli cit mai reduse.

rele din galeriile trans
versale. Acționăm, totoda
tă, prin membrii de 
partid pentru a asigura o 
calitate superioară lucră
rilor de revizii și repara
ții, pentru reducerea con
sumului de energie și ma
teriale, deci pentru o 
tivitate eficientă.

practice care vizează ex
tinderea tavanului de re
zistență în toate abataje
le frontale — cale 
ci pală de creștere a 
ductivității muncii, 
bunătățirca calității 
ducției și eliminarea 
lă a consumurilor de 
de mină. Totodată,
luna trecută am generali-' 
zat acordul global în tot 
sectorul și acționăm cu 
stăruință — prin sarcini 
precise stabilite membri
lor de partid — pentru 
reducerea con____________
sumului de
lemn la ar- In spiritul liotărîrilor plenarei C.C. al P.C.R., 
tajelorpr]aat>e" a* secretarului general al partidului
nergia elec_ “ '
trică prin evitarea mer
sului în gol a transpor
toarelor, prin recondițio- 
narea și refolosirea armă
turilor vechi (peste 
sînt recuperate de la 
ceputul anului).

ȘTEFAN SZEKELY, 
cretarul comitetului 
partid, sectorul I:

— Principala noastră 
sarcină pentru a desfășura 
o activitate eficientă este 
sporirea producției fizice 
de cărbune. Asupra aces
tui obiectiv ne-am con
centrat eforturile mai a- 
les că la încheierea se
mestrului I am avut un 
minus de peste 1700 tone. 
In luna iulie am organi
zat mai multe zile de pro
ducție mărită al căror 
rod este semnificativ. Mi
nusul a fost recuperat. A 
fost finalizată introduce
rea tavanului de rezisten. 
ță în abatajul brigăzii lui 
Constantin Dumitrescu. 
Reducerea costurilor de 
producție preocupă în cel 
mai înalt grad organizația 
noastră de partid. Doi co
muniști, maiștrii electr o-

PETRU PUIAN, 
tarul organizației de 
ză, sectorul VII:

In prima ședință a 
roului organizației de 

am avut-o după ple- 
Comitetului Central 
stabilit sar- 
precise membrilor

se 
află în fața unui dezide
rat stringent: recupera

rea minusului 
de peste 
7 000 tone pe 
primul semes
tru. Adevărul 
e că în 
trebuie să ac

ză ce 
nara 
am 
ci ni 
biroului, comuniștilor, mai 
ales colectivului de agi
tatori, pentru a discuta cu 
toate formațiile despre 
sarcinile ce revin colecti
vului nostru pentru a des
fășura o activitate ca
litativ superioară, cît mai 
eficientă. Urmărim, în 
primul rînd, preîntîmpi- 
narea tuturor stagnărilor 
în desfășurarea transpor
tului, în aprovizionarea 
brigăzilor, în acest scop 
menținem într-o perfectă 
stare de funcționare utila
jele de transport, instala
țiile de extracție. O reu
șită acțiune în acest sens 
a fost schimbarea covo
rului la banda nr. 3 ca
re varsă producția în si
lozul puțului principal, 
covor care va fi în tota
litate recuperat pentru a 
fi refolosit la transportoa-

acest scop
ționăm pe mai multe fron
turi; avem un colectiv tî- 
năr, iar sectorul se con
fruntă cu greutăți, in
clusiv de ordin tectonic 
și de transport. Tocmai 
de aceea, organizația de 
partid stăruie pentru con
centrarea tuturor forțelor 
pentru realizarea măsuri
lor elaborate în vederea 
redresării : asigurarea ca. 
parităților de producție la 
nivelul planului, îmbună
tățirea fluxului de trans
port, completarea efecti
vului, întronarea unui cli
mat de ordine și discipli
nă.

Măsurile stabilite de 
recenta plenară a C.C al 
P.C.R., activitatea ce o 
desfășurăm pentru înfăp
tuirea acestora vor con
feri activității comuniști
lor, a întregului colectiv 
un spor de responsabili
tate, constituind o garan
ție sigură că ne vom ri
dica din trimestrul ur
mător la nivelul sarcini
lor de plan, a exigențeio 
noului mecanism econ< - 
mico-financiar.

Acțiuni susținute pentru înlăturarea urmărilor ploii torențial

patriotică un grup de 33 
de tineri, în frunte cu 
conducătorii lor Petroniu 
Nagy și Sandu Horodișcă. 
Alt numeros grup avînd 
în frunte pe Puiu Lăpă- 
datu și Iosif Doja și din 
care au făcut parte tine
rii Tiberiu Berindei, 
Gheorghe Ilolin, Vasile 
Lăcătușu, Ion Huțan, A- 
lexandru Ștef, Gheorghe 
Bularca, Ion Benche și 
alții, au curățat parțial 
albia canalului de gardă 
al cartierului Aeroport în 
zona traversării pe sub 
șoseaua națională și ca
lea ferată, în care depu
nerile strangulau scurge
rea apei deversînd-o 
șosea. La 
aluviunilor 
de torenți sub podurile

pe
transportarea 
îngrămădite

șoselei și căii ferate 
dislocate de tinerii 
re au acționat aici și în 
alte locuri, o mînă de a- 
jutor au dat șoferii Ion 
Stoichițescu, Ion Cornea, 
Nicolae Avram și Nico- 
lae Marinescu de la sec
ția a Il-a a A.U.T.L. Pe
troșani, Ștefan Kerteș, Sa
bin Tănase și Vasile Nagy 
de la Autobaza I.T.A., 
precum și excavatoriști-i 
Ion Vlădaia și Mircea O- 
fițeru 
T.C.II. 
pectiv, 
troșani 
șoara, 
tat albia Slătinîoarei, 
cărcînd în mașini depune
rile aduse de ape

Așa cum 
persoanele 
municipalitatea 
sprijinit primele

de la S.U.T. —
Livezeni și, res- 

de la Lotul 43 Pe
al I.C.C.F. Timi- 

care au decolma- 
i li

au apreciat 
reprezentînd 

ori au 
acțiuni,

prezente duminică la fa
ța locului, nu poate fi vor
ba decît de un început. 
Este necesar ca în urmă
toarele zile acțiunile pen-

înlăturarea efectelor 
apelor torențiale să fie 
continuate atit cu utila
jele, cît și cetățenii din 
zona afectată.

cost atelier execută comenzi 
atît pentru populație cît și 
pentru întreprinderi, cu ma
terialul unității sau 
clientului. (T.Ț.)

CUPA MINERUL. In 
drul manifestărilor educati
ve, culturale și sportive or
ganizate în înlîmpinarea 
„Zilei minerului", la mina 
Petrila se desfășoară în a- 
ceste zile meciuri de fot
bal între sectoare. Ultima 
partidă s-a disputat între 
sectoarele XI și III, fiind 
câștigată de prima echipă 
cu scorul de 5—3. Deci pri-

al

ca

mii în producție, primii șl 
în sport. (M. B.)

GOSPODĂREASCĂ. Oa
menii muncii de la canti
na minieră din Aninoasa 
au amenajat, încă din pri
măvară, straturi cu ver
dețuri în jurul cantinei. A- 
cum pătrunjelul și alte ver
dețuri, necesare preparării 
meniului pentru mineri, 
sînt culese proaspete din 
propria grădină. Este' o 1- 
nițiativă ce poate fi extin
să.' (G.B.)

DOUA 
nou-nouțe 
la S.U. T. ■

ELECTROCARE 
stau nefolosite 

— Livezeni. Iar

pe șantierele Grupului din 
Petroșani al T.C.II. se re
simte acut lipsa unor ast
fel de mijloace de transport 
operativ. Situația celor do
uă electrocare durează de 
mai bine de două luni, con
ducerea S.U.T.-ului invo- 
cînd aceeași explicație: tre
buie „formate“ bateriile de 
acumulatori. Cine rezolvă 
„problema"? (V.S.)

IN ATENȚIA ELEVILOR. 
Inspectoratul școlar ne-a 
informat că au mai rămas 
locuri neocupate la treap
ta I liceală (clasa a IX-a) 
la următoarele profile: pen-

tru fete — mecanică, Ia 
Școala generală nr. 6 Pe
troșani: pentru băieți — 
mine, la Liceul industrial 
Lupeni, Școala generală nr. 
1 Uricani, Liceul industrial 
Vulcan. Informații supli
mentare se 
la unitățile 
amintite.

Kubrică 
Ti beri u

pot solicita de 
de îrrvățămînt

realizată de 
SPĂTARU
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Adunările generale ale oamenilor muncii
*
ț FORUM AL AFIRMĂRII

DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI IN ACȚIUNE

1
1I

_ 4
Fiecare om, la locul său de muncă,

să-și facă exemplar datoria!
aduna- 

oa- 
mi- 
no- 
de

general, 
vizînd dese 

în funcționa- 
goluri în

Dezbaterile din 
rea reprezentanților 
menilor muncii de la 
na Paroșeni au avut o 
tă dominantă: aceea 
a căuta și găsi soluțiile 
prin care acest harnic co
lectiv să-și realizeze sar
cinile acestui an. Aceas
ta, pentru că, așa cum s-a 
subliniat, cauzele nereali- 
zărilor sînt, în 
minore, ele 
întreruperi 
rea utilajelor, 
aprovizionarea cu materia
le, neexecutarea la timp 
a unor lucrări de întreți
nere ș.a. Pentru că, în ge
neral, se caută nu înlătu
rarea cauzelor care au ge
nerat defecțiunea, ci nu
mai a efectului. In aduna
re au fost citate destule 
asemenea exemple ca 
„umflarea vetrei" galeriei, 
cînd de fapt era vorba de 
necurățirea materialului 
căzut de pe transportor, 
ori despre creșterea umi
dității cărbunelui prin 
stropire, cînd de fapt e 
vorba despre funcționa
rea incorectă a instalați
ilor de pulverizare a apei 
pentru captarea prafului 
inert, ș.a. Toate acestea 
sînt consecințele faptului 
că nu toți își fac conști
incios datoria.

Spuneam la începutul 
acestor rînduri că aduna
rea a fost dominată de 
acea idee mobilizatoare 
a găsirii soluțiilor tehni
ce .și organizatorice care 
să ducă la realizarea pla-

SUCCESELE TREBUIE CONTINUATE
Adunarea generală a 

reprezentanților oameni
lor muncii de la 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani 
a scos în evidență rezulta
tele bune obținute de acest 
colectiv in prima jumătate 
a anului, în scopul spriji
nirii minerilor cu utilaje și 
piese dc schimb necesare 
creșterii producții i de căA 
bune.
_ In prunul semestru care 
a trecut din acest an au 
fost livrate întreprinderilor 
miniere, prin asimilare, ins
talații hidraulice pentru 
complexele mecanizate, pie
se de schimb pentru agre
gate de înaltă presiune ți 
alte repere a căror valoa
re se ridică Ia peste 500 000 
lei, sarcinile de plan la 
acest indicator fiind depă
șite cu 9,4 la sută. Tot în 
această perioadă, au fost 
executate reparații capita

nului acestui an și la 
pregătirea temeinică a 
producției anului 1984. 
Corne] David, Gavrilă Me- 
saroș, llici Garaliu, Ni- 
colae Andrașic, Francisc 
Fazakaș, Mihai Cîrșfnaru, 
Alexandru Laszlo, Nico- 
lae Bodescu, Dumitru Mi- 
tucă, Nicolae Rad, Cons
tantin Răduțoiu, losif 
can — mineri șefi 
brigadă, ori cadre

Bo- 
de 
de

I. M. PAROȘENI

conducere — au fost una
nimi în aprecierea că mi
na a pornit pc drumul 
cel bun — din aprilie a- 
cest colectiv și-a realizat 
lună de lună planul. Es
te însă necesar să se res
pecte cu strictețe reali
zarea măsurilor propuse 
pentru punerea în func
țiune a noi capacități de 
producție — fapt ce de
pinde de realizarea la 
timp a lucrărilor minie
re de pregătire a acesto
ra, că trebuie intervenit 
prompt și ferm 
buna exploatare, 
ncrc și reparare 
nilor și utilajelor.

lia adunării au fosl ridicate 
aspecte ale aprovizionării 
tehnico-materiale, cu pie
se de schimb care să 
răspundă exigențelor ca
litative din subteran. S-a 
cerut întărirea controlu

pentru 
întreți- 
a mași- 
Tn aten-

le la 44 de utilaje -miniere 
(combine de abataj, combi
ne de înaintare, motoare 
electrice antigrizutoase, 
compresoare, pompe, loco
motive de mină etc.) valoa
rea acestor reparații capi

I.P.S.R.U.E.EM PETROȘANI

tale ridieîndu-se la peste 7 
milioane lei.

Secția de stîlpî hidraulici 
de la Vulcan a expediat 
întreprinderilor miniere 
din Valea Jiului, în pri
mul semestru din acest an, 
peste'13 000 stîlpî SVJ, cu 
2536 mai mulți decît era 
planul, recuperînd astfel 
întregul minus cumulat a- 
nul trecut

Prin contribuția pe care 
și-au adus-o Gate secțiile 
și atelierele, acest harnic 

a

lui la recepția picselor 
ca și a lucrărilor miniere 
executate — condiție a 
funcționalității lor. Toa
te aceste aspecte au fost 
cuprinse în planul uni
tar de măsuri politico- 
organizatorice și tehnico- 
economice aprobat de a- 
dunarea reprezentanților 
care a cerut consiliului 
oamenilor muncii să ac
ționeze cu mai multă fer
mitate și pentru întrona
rea unei discipline ferme 
ca și pentru stabilizarea 
la Paroșeni a noilor înca
drați în muncă. In gene
ral, trebuie ca organul 
colectiv de conducere să 
se preocupe în mai mare 
măsură de rezolvarea pro
blemelor sociale — trans
port în comun, asigura
rea condițiilor de baie si 
altele.

Dovadă a hotărîrii aces
tui colectiv de a-și în
deplini și în continuare 
in mod exemplar sarcini
le, sînt angajamentele pe 
care șefii de brigadă, șe
fii de sectoare sj condu
cerea întreprinderii le-au 
luat de a realiza planul 
de extracție și de a re
cupera restanța acumu
lată la începutul anului 
la producția de cărbune. 
Acest lucru este pe de
plin posibil și depinde, 
înainte de toate, de răs
punderea cu care întregul 
colectiv, și fiecare om în 
parte, tși fac datoria.

I). ( ALIN

colectiv a raportat, Ta sfin
țitul primului semestru, 
depășirea sarcinilor de 
plan la principalii indica
tori. Planul la producția 
marfă vîndută și încasată 
a fost depășit cu 1,9 la su

tă, iar la producția netă 
s-a înregistrat o depășire 
de 238 000 lei. Productivi
tatea muncii calculată pe 
baza acestui indicator a 
fost depășită cu 1 800 lei 
pe fiecare muncitor. însem
nate depășiri de plan au 
fost obținute și la confecții 
metalice: 4,1 la sută, iar 
Ia armături TII : 5,4 la su
tă.

Cei care au luat cuvîntul 
s-au angajat în numele lor 
și al colectivelor din care

Principalele resurse ale colectivului

întărirea disciplinei tehnologice, 
îmbunătățirea prezenței în subteran

In semestrul I, mina 
Vulcan a înregistrat o res
tanță la producția fizică de 
30 mii tone de cărbune, 
provenită mai cu seamă 
din luna iunie cînd ritmul 
realizărilor zilnice a scă
zut sub 5 000 de tone. Prin
cipalele cauze, arătate pe 
larg în darea de seamă, au 
constat din epuizarea unor 
rezerve și întîrzicrea pre
gătirii capacităților care 
trebuiau să preia sarcina 
de producție, necorelarea 
transportului pe orizontală 
cu extracția pe puțuri, de
fecțiunile electromecanice, 
lipsurile în organizarea 
producției șj a muncii la 
nivelul sectoarelor și bri
găzilor. La toate acestea se 
adaugă numărul mare de 
absențe fapt ce a influen
țat negativ plasarea op
timă a lucrărilor din aba
taje, din activitatea elec
tromecanică, de transport 
și aprovizionare tchnico- 
materială. In plus, în pe
rimetrul sectoarelor 1, II, 
III Și VI, activitatea a 
fost mult stînjenită de a- 
pariția focurilor endogene 
care au determinat întreru
peri de mai multe zile lu
crătoare.

In mod constructiv, dez
baterile au scos în eviden
ță că toate aceste, cauze 
trebuiau să fie preîntîmpi- 
nate. Apariția și reactiva
rea unor focuri endogene 
nu pot fi apreciate decît 
ca expresii ale nerespec- 
tării tehnologiilor de lu

fac parte, ca și in următoa
rele luni să facă totul ca să 
încheie și semestrul II cu 
rezultate cel puțin tot a- 
tit de bune ca și în primul 
semestru. Pentru aceasta 
este imperios necesar ca 
țeava de la Roman, ca dc 
altfel și alte materii pri
me și materiale, să soseas
că ritmic și în cantități 
suficiente realizării sarcini
lor de plan. De asemenea, 
se arăta că este necesar să 
se termine lucrările de in
vestiții. să se demareze lu
crările dc mică mecaniza
re și să se acționeze în 
continuare pentru întărirea 
ordinii și disciplinei. Prin
tre cei care au participat 
la dezbateri se numără Ion 
Ioana, Ion Sburlea, Cornel 
Palea, Gheorghe Albu, Mi
hai Gudasz, Anton Bacu și 
alții.

Gheorghe BOȚEA 

cru. In cadrul dezbaterilor 
s-a insistat asupra abateri
lor de la disciplina tehni
că, de producție, care au 
condus la apariția focuri
lor, fiind reliefată răspun
derea ce revine cadrelor 
tehnico-inginerești, condu
cerii minei de a asigura 
respectarea întocmai a so
luțiilor pentru toate si
tuațiile posibile care pot

I. M. VULCAN

determina asemenea între
ruperi ale activității.

Referiri critice obiective 
au fost făcute și cu privi
re la alte cauze care au 
stînjenit activitatea brigă
zilor din abataje. „Trebuie 
să se facă mai mult pentru 
reducerea fluctuației și sta
bilizarea cadrelor", s-a 
desprins din cuvîntul mi
nerului Mihai Neștian, șef 
de brigadă la sectorul 1. 
„In atelierele minei se re
simte lipsa muncitorilor ca
lificați, a spus printre al
tele frezorul Arpad Șipoș. 
La cursurile organizate în 
întreprindere, 35 de munci
tori au obținut calificarea 
de sudori, dar nici unul nu 
a ajuns la atelierul unde 
este nevoie de ei". „Nn am 
asigurat o plasare cores
punzătoare a muncitorilor 
la puțuri și Ia întreținerea 
căilor de acces", a spus 
maistrul de transport Vir
gil Cazan, arătînd, în con-

Brigada Kotaru 'ion, 
sect. V Lupeni. Al trei
lea din stingă, ing. Cor
nel Rădulescu, șeful 
sectorului.
Foto : Șt. NEMECSEK 

Răspundere 
pentru normalitatea producției 

adică pentru ritmicitate și eficientă
Trmarf din pag. D

te 40 milioane lei și a 
determinat ncrcallzarea be
neficiilor planificate cu 13 
milioane lei, a prilejuit o 
amănunțită analiză cons
tructivă.

Referind u-se la cauzele 
acestor nerealizări, partici- 
panții la dezbateri, între 
care sing. Paul Grasu, șef 
de brigadă, ing. Victor Bo- 
losin, Anton Buzas, Mircea 
Suba, ing. Gheorghe Spînu, 
șefi de sectoare, Alexan
dru Blaj, inginer șef al 
minei, s-au referit la per
petuarea deficiențelor în 
folosirea tehnicii din dota
re, a întreruperilor în fo
losirea utilajelor, datorate 
calității slabe a lucrărilor 
de revizii și reparații la 
unele utilaje, lipsei piese
lor de schimb, precum gi 
datorită nerespectării dis
ciplinei tehnologice, in a- 
fara unor greutăți de or
din tectonic și ccloi- dato
rate nelivrării unor utila
je, vorbitorii au insistat a- 
supra influenței negative 
pe care au avut-o asupra 
realizărilor minei actele dc 
indisciplină, deficiențele în 
gospodărirea efecti velor, în 
aprovizionarea brigăzilor

tinuare, că sectorul are e- 
fectivul de muncitori con
form planului, dar înregis
trează un mare procent de 
absențe de la lucru An
drei Fodor, Ion Teu, Tra
ian Brăteanu, Mihai \a- 
silescu și George Cheleș, 
șefi de sectoare la produc
ție, investiții și transport; 
Mircea Berciu și Caprian 
Mureșan, maiștri mecanici 
au făcut referiri la resurse
le interne ale fiecărui co, 
lectiv, la posibilitățile exis
tente pentru creșterea pro
ducției fizice și a producte 
vității muncii. 4

In cursul lunii iulie an 
fost întreprinse măsuri pen
tru înlăturarea neajunsuri
lor, pentru întărirea disci
plinei tehnologice și de 
producție și creșterea coe
ficientului de prezență în 
subteran. .Au fost întreprin
se de asemenea, măsuri 
pentru creșterea liniei de 
front active și dezvoltarea 
capacităților de producție 
in cadrul tuturor sectoare
lor, prin grăbirea unor lu
crări de pregătire și des
chidere. concomitent cu e- 
nelc modernizări în trans
portul minier. Prin măsuri
le întreprinse au fost crea
te condiții ca în semestrul 
H mina Vulcan să recupe
reze restanța acumulată în 
prima parte a anului. De 
altfel, majoritatea partici- 
panților la dezbateri s-au 
referit la posibilitățile de 
recuperare ale colectivelor 
din care fac parte expri
mind hotărîrea de a acțio
na pentru creșterea subs
tanțială a realizărilor zil
nice corespunzător condi
țiilor create și la nivelul 
cerințelor majore ale eco
nomiei naționale.

Ion MUSTAȚĂ'

etc. Mari rezerve pentru 
obținerea unor realizări 
sporite Ia extracție, în creș
terea eficienței le constituie 
îndeplinirea productivității 
planificate pe întreprinde
re, încadrarea în normele 
de calitate și intensificarea 
acțiunilor de reducere a 
costurilor de producție. Ga-: 
lea sigură .spre realizări 
superioare, arăta ing. Gb. 
Marchiș director tehnic al 
C.M.V.J., este stăpînirea i 
mai bună a întregului pro- j 
ccs tehnologic, sporirea > 
răspunderii cadrelor pen-il 
tru asigurarea normalităfii' 1 
producției, deci pentru rit
micitatea și calitatea supe
rioară a acesteia.

Adoptînd măsuri multi
ple pentru perfecționarea 
activității productive, pe 
măsura exigențelor ce Ie 
impun hotărîrile plenarei 
C.C. al P.C.R., adunarea a 
dat glas hotărîrii unanime 
a minerilor Lupeniului de 
a-și intensifica eforturile 
pentru creșterea producției 
de cărbune cocsificabiț 
pentru a desfășura o acti
vitate ritmică și eficientă, 
pentru înfăptuirea exem
plară a sare nilor trasate 
de secretarul general «i , 
partidului. x.j.
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/acru/aLtT^Tgzi în lu^e
Manifestări peste liotare 

eonsacrate zilei de 23 August ■ r»-

Prețurile maximale de mercurial 
valabile in luna august 1983

și împlinirii 
al

<i ÎS ani de 1st Congresul 
IX-lea al P.C.R.

DELIII 1 (Agerpres). — 
Tn cadrul manifestărilor 
consacrate zilei de 23 Au
gust și împlinirii a 18 ani 
de la Congresul al IX-lea 
*1 P.C.R., de la alegerea în 
fruntea partidului a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
„Consiliul indian 
pentru relațiile internațio
nale" a organizat, la pala
tul de cultură „Sapru Hou
se", din Delhi, o manifes
te.*» dedicată țării noastre. 
Cu această ocazie, au fost 
donate bibliotecii acestui 
institut volume publicate în 
România și India despre 
personalitatea, gîndirea și 
activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, precum și lucrări 
despre istoria și cultura ro
mânească.

In cuvîntul rostit cu a- 
Cest prilej, B. R Baghat. 
membru al parlamentului

I<
I
președintele „Consiliului in
dian pentru relații interna, 
ționale", a arătat că „vo
lumele puse la dispoziție 
de ambasada română uneia

dintre cele mai mari biblio
teci din India vor constitui, 
pentru cititorii indieni, o 
literatură valoroasă, plină 
de idei și teze emanate din 
gîndirea originală a pre
ședintelui României, Nicolae 
Ceaușescu, cunoscut în lu
mea contemporană ca un 
simbol al păcii, independen
ței și progresului".

Cu acest prilej, a fost 
organizată o expoziție de 
carte, la loc de cinste a- 
flîndu-se volume din ope
ra tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, precum și o 
expoziție de fotografii ilu- 
strînd în Imagini succese
le poporului român în di
verse domenii, contactele 

și întîlnirile președintelui 
țării noastre cu șefi de stat 
și de guverne.

★
SAN JOSE 1 (Agerpres). 

— In saloanele Bibliotecii 
Naționale din capitala Re
publicii Costa Rica, a fost 
deschisă sub auspiciile Mi
nisterului Culturii și Am
basadei române, o expozi
ție reprezentativă de carte 
românească.

La loc de frunte sînt ex
puse operele tovarășului

Nicolae Ceaușescu — între 
care „România pe drumul 
construirii societății socia
liste multilateral dezvolta
te" și volume din colecția 
„Din gîndirea social-politi- 
că a președintelui Româ
niei". Alte lucrări sînt 
consacrate vieții și activi
tății revoluționare a șefu
lui statului român, docu
mentelor Congresului al 
XII-lea și ale Conferinței 
naționale ale P.C.R., nu
meroase studii și monogra
fii dedicate originii și is
toriei poporului român, o 
colecție de albume și cărți 
de artă și literatură româ
nă.

BOGOTA 1 (Agerpres).— 
In orașul columbian . Dui- 
tama, departamentul Boya- 
ca, a fost deschisă „Săptă- 
mîna culturală românească" 
— un șir de manifestări 
cuprinzînd o expoziție de 
fotografii privind învăță- 
mîntul superior în Româ
nia, o expoziție de grafică 
și una de carte românească, 
audiții de muzică simfoni
că și populară, vizionări de 
filme documentare.

Noi acțiuni și luări de 
poziție pentru stăvilirea 

cursei înarmărilor

Val de incendii
in Italia

rilor nucleare și interzicerea 
definitivă a acestor arme.

a-

TOKIO — 1 (Agerpres).
— La Tokio s-au deschis, 
luni, lucrările Conferinței 

_ internaționale împotriva 
bombelor atomice și cu 
hidrogen — transmite
genția Kyodo. La conferin
ță — care se organizează, 
anual, la începutul lunii 
august, în cadrul manifes
tărilor pentru comemorarea 
bombardamentelor atomice 
de la Hiroshima și Naga
saki — participă delegați 
din 31 de țări, inclusiv din 
România, și 13 organizații 
internaționale, precum și 
aproximativ 500 de repre
zentanți ai organizațiilor de 
luptă pentru pace din 
Japonia.

Pe agenda dezbaterilor se 
află probleme privind 
ricolele actualei curse 
înarmărilor nucleare, 
lumina tragediilor de 
Hiroshima și Nagasaki
^■ganizarea de acțiuni pen
tru încetarea cursei înarmă-
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mErnTnȚQ
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Amnezia ; Uni
rea ; Kramer contra Kra
mer.

LONEA: Valentina.
ANINOASA : Unde ești 

dragoste.
VULCAN: 

nocturni.
LUPENI : Parada Cha

plin.
URICANI : Rapidul 34.

Călăreții

11,00
11,05

Telex.
Roman-foileton : „In

★
STOCKHOLM 1 (Ager

pres). — La Goteborg s-a 
deschis al 22-lea Congres 
al Ligii internaționale a 
femeilor pentru pace. In 
cadrul congresului vor avea 
loc dezbateri privind rolul 
și locul femeii în lupta 
pentru pace și dezarmare, 
pentru preîntîmpinarea u- 
nui război nuclear.

★
LISABONA 1 (Agerpres). 

— La Troja s-a închis Fes
tivalul internațional al 
tineretului pentru pace, la 
care au participat tineri și 
tinere din Portugalia și din 
alte 20 de țări.

Participanții au adoptat 
un Apel pentru realizarea 
dezarmării generale și to
tale, pentru pace, pentru 
transformarea Portugaliei 
într-o zonă denuclearizată.

ROMA 
La valul 
a devastat, săptămîna tre
cută, mari zone din insu
la Sardinia, în ultimele 
48 de ore s-au adăugat fo
care izbucnite în sudul pe
ninsulei italiene. Zone în
tregi din provincia Catan
zaro au fost evacuate. O- 
ficialitățile au anunțat e- 
vacuarea a 3 000 de locui
tori din Santa Caterina del
lo Ionio, din sud-estul 
Calabriei, după ce flăcările 
au cuprins practic întrea
ga așezare. Incendiile s-au 
soldat, pînă în prezent, cu 
zece morți și mai multe 
zeci de răniți.

In insula Sardinia, focul 
a distrus vegetația de pe o 
suprafață de 40 000 ha, în 
jurul orașului Sassari și în 
regiunea Barbaria. In Tos
cana, incendiile au mistuit 
2 000 ha de pădure, în jurul 
Florenței. Oficial cățile au 
informat că incendiile con
tinuă să afecteze regiunile 
Val d'Aosta, Liguria, Irpi- 
na, Fiulii și Campania, dar 
în aceste regiuni nu s-au 
mai semnalat victime.

1 (Agerpres). — 
de incendii care

11,55
12,25
12,35

13,00

16.00
16,05

16,25
17,00

17,30
17,50
18,00

20,00

viitoarea vieții". E- 
pisodul 3.
Panoramic economic. 
Caleidoscop muzical. 
Ecran de vacanță. 
Desene animate : 
„Povestii din pădu
rea verde".
Închiderea progra

mului.
Telex.
Festivalul național 
„Cîntarea României".
Clubul tineretului. 
Telecinemateca fil
mului științific pen
tru elevi — Apa.
Civica.
1001 de seri.
închiderea progra

mului.
Telejurnal.

20,20 Actualitatea econo
mică.
Videoteca interna
țională.
La zi în 600 de se
cunde.
Forum politico-ideo
logic.
înaltă răspundere și 
angajare pentru a- 
plicareâ fermă a 
programelor adop
tate de Plenara C.C. 
al P.C.R. din iunie 
1983.

21,35 Telefilmoteca de 
aur.

22,30 Telejurnal.

20,35

21,05

21,15
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Produsele Perioada de 
aplicare

U/M Preț maximal 
de mercurial 

lei
Ardei iute din 16 august kg. 7,50Ardei gras I—20 august 5,75

din 21 august 4,75Ardei gogoșar roșu toată perioada 5 00Ardei gogoșar verde toată perioada 4 25Cartofi vară 1—20 august 3,25Cartofi vară 21—30 august 3 00Dovleac comestibil toată perioada 3,00Gogonele toată perioada 3,50Hrean rădăcină toată perioada 5,25
Morcov rădăcina 1—20 august 3,25Morcov rădăcină din 21 august 3,00Pătrunjel rădăcină toată perioada 3,25
Păstîrnac rădăcină toată perioada 3,00
Țelină rădăcină toată perioada 4,00
Rădăcinoase în amest.

din care :
700 gr. morcov 3,50
300 gr. albitură toată perioada
Praz toată perioada i> 4,25
Tomate sortate din 11 august n 4,25
Tomate nesortate toată perioada 3,25
Varză albă vară din 11 august fe 3,00
Varză roșie toată perioada w 4,00
Vinete 1—15 august 6,75
Vinete 16—31 august w 5,75
Usturoi uscat toată perioada »> 12,50
Ridichi negre toată perioada n 2,60
Sfeclă roșie toată perioada 3» 2,60
Porumb verde toată perioada 1,30
Mărar verde cu tulpină toată perioada W 3,25
Mărar uscat cu tulpină toată perioada w 7,00
Cimbru uscat cu tulpină toată perioada 9,00
FRUCTE
Pepeni galbeni toată perioada kg. 4,25
Pepeni verzi —20 august 4» 3,75
Pepeni verzi din 21 august 3,25
Nuci în coajă toată perioada 1» 21,00
Miez de nucă toată perioada 70,00
Struguri soi superior 1—10 august 9,50
Struguri soi superior din 11 august 8,50
Struguri soi comun toată perioada •• 7,50

5

p
i

Se abrogă prețurile maximale pentru cartofi, ceapă, rădăcinoase, mere, pere 
din recolta 1982 și prețurile maximale pentru căpșuni, cireșe, vișine, fragi.

La restul produselor rămîn valabile prețurile stabilite anterior.
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divizia B. Prezența 
seria a Hl-a a celui 
doilea eșalon 
este salutată 
de entuziaștii

fotba- 
cu bu- 
ei su- 
Și cu

După o absență de nu
mai un an echipa mineri
lor din Lupeni se reîntoar
ce în 
ei în 
de-al 
listic 
curie
porteri, dar privită 
seriozitate și circumspecție. 
Pentru că a juca în serie 
cu exdivizionarele A „U“ 
Cluj-Napoca, F.C.M. Reși
ța. Olimpia Satu Mare, 
„Poli" Timișoara, U.T. A- 
rad și chiar C.F.R. Cluj- 
Napoca (dacă nu uităm 
timpuri mai vechi) impli
că o răspundere deosebită 
în tratarea cu maximă se
riozitate a viitorului cam
pionat.

Duminică, 31 iulie, pri
mul contact cu suporterii 
în noul sezon (prilejuit de 
amicalul cu Aurul Brad) 
ne-a înlesnit o scurtă dis
cuție cu antrenorul princi
pal, Petre Libardi, 
spre informarea suporteri
lor, 
le :

— Am început pregătirile 
la 20 iulie. Incepînd din 
1 august pînă în 12 vom

care,

ne-a spus următoare-

n
Incepînd de alaltăieri, la 

Petrila sub egida „Dacia- 
dei", în organizarea Aso
ciației sportive „Preparato
rul", se desfășoară meciuri
le dotate cu „Cupa mine
rul" la fotbal.

Participă echipele : „Pa- 
rîngul" Lonea, „Minerul" 
Petrila, „Preparatorul" Pe
trila, „Hidromin" și „Auto
buzul" Petroșani, într-o în
trecere dedicată Zilei mine
rului. Duminică, s-au dis
putat partidele : „Minerul" 
Petrila — „Hidromin" Pe
troșani (3—0, prin nepre-

de pregă- 
la cabana 

bineînțe-

avea o perioadă 
tire centralizată 
Rusu. Alternată,
Ies, cu jocuri de verifica
re. In 3 august ne depla
săm la Reșița, 
juca cu Gloria, 
putîndu-1 în 7 
Ziua minerului 
Lupeni. Pentru 
preconizăm a invita divizio
nara A Chimia Rm. Vîlcea. 
Urmează apoi in perioada 
12—14 august să participăm 
la jocurile prilejuite de 
„Cupa Hunedoara". înain
tea debutului de campio
nat, în 18 august vom a- 
vea un joc-școală cu echi
pa de juniori.

— Noutăți în lot ?
— Față de echipa care a 

promovat prea puține. Pen
tru că cei care au obținut 
promovarea — zicem I — 
merită să-și joace șansa 

în divizia B. Față, deci, 
de lotul cu care am pro
movat (Grigore. Lixandru, 
Leordean, Romeo 
Truică, Sebeștyen, 
Popa, Mușat, Voicu 
Sălăjan, Petre Popa, 
chimiș. Morar, Ciorîia 
Lumperdean) ne-am

pentru a 
returul dis- 
august (de 
— n.n.) la

10 august

Rusu, 
Ionel 
Dan.

Ni- 
și 

mai'

gîndit Ia Cean Voicu (Au
rul Brad), Tereche și Bar
bu (Jiul), Chițac (Minerul 
Știința-Vulcan). Notați, în
să, acestea nu sînt certitu
dini. Despre lotul care va 
fi finalizat, despre alte 
considerente de ordin teh
nic și organizatoric vom 
mai vorbi.

Revenind la meciul pro- 
priu-zis disputat duminică, 
ne-a făcut plăcere să cons
tatăm că, în general, ju
cătorii s-au mișcat bine în 
teren, dovedind o bună 
gătire fizică. Au fost 
lăți toți jucătorii în 
rința evidentă de a 
formula de bază. Nu 
face evidențieri, lăsînd 
cerea celor care au 
prezenți la meci și
vor comenta cu siguranță 
datele privind echipa. Vom 
consemna rezultatul (2—0 
pentru gazde), golurile fi
ind înscrise de Ionel " 
și Cean Voicu. Alte 
nunte pe măsură ce 
mărătoarea inversă" 
Dropie de finalul ei

Al. TĂTAR

pre- 
ru- 
do- 

găsi 
vom

care

Popa 
amă- 
„nu- 

se a-

i

Cuea minerul" la fotbal
zentare). „Preparatorul" Pe
trila — „Parîngul" 
5—3 (2—3) într-un 
deschis și frumos, în 
echipa din localitate 
luat o binevenită revanșă 
după înfrîngerile suferite 
în campionatul trecut 
„Cupa României".

Au înscris, în ordine: Po
pescu I, autogol pentru 
„Preparatorul", Mareș, care 
egalează în min. 20, tot Ma
reș aduce conducerea echi
pei din Lonea în min. 27. 
Egalează Kertesz II prin 
lovitură de pedeapsă și

Lonea 
meci 
care 
și-a

Și

prima repriză se încheie 
avantajul oaspeților, 
golul înscris de Iepure. In 
repriza a doua, localnicii au 
dominat copios și au în
scris prin Chirițoiu (2) in 
min. 49 și 62 și Avram, 
min. 47. Au arbitrat corect 
Cusai Gh., Ghiță Eugen și 
Dicu loan din Petroșani.

Astăzi. întrecerile conti
nuă. Manifestarea se va 
încheia în data de 3 au
gust, printr-o festivitate de 
decernare a Cupei și diplo
melor. Vom reveni.

I. D. BĂLAN

CU 
prin
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