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Vn frumos edificiu: Casa dc cultură din Petroșrni. Foto : Șt. NEMECSEK

În întîmpinarea 
marii sărbători 

a Eliberării

Sensuri noi
în vechea vatră

Succesele 
preparatorilor 

continuă
Preparatorii din ,Co- 

roești, colectiv harnic 
și priceput, au încheiat 
luna iulie cu realizări 
deosebite. La „recupera
rea în cocs" — un indi
cator deosebit de impor
tant — depășirea este de 

4.3 puncte, la producția fi
zică livrată, recalcula
tă, sporul era 11 la su
tă, iar la brichete, sar
cinile au fost depășite 
cu peste 1000 de tone.

La obținerea acestor 
succese au contribuit 
din plin mun
citorii din formați
ile conduse de Ioan O- 
logu de la spălare. An
ton Burcea de la bri- 
chetaj, Dumitru Durac, 
șef de echipă la între
ținere mecanică și loan 
Cîmpeanu, șef de echi
pă la Depou.

și a Zilei minerului
Productivități înalte 

în abatajele 
mecanizate

Colectivul de mineri de la Paroșeni confirmă 
în aceste zile rezultatele bune obținute în ultimele 
luni. Dorind să întâmpine marea sărbătoare a Eli
berării de la 23 August și Ziua minerului cu rezul
tate remarcabile, minerii Paroșeniului și-au depășit 
în primele trei zile ale lunii august sarcinile de 
plan, cumulind astfel un plus de 220 tone de căr
bune. în fruntea întrecerii pentru a da țării cît 
mai mult cărbune se află minerii din formațiile 
conduse de Gavrilă Mesaroș și Francisc lazakaș din 
abatajele mecanizate ale minei. Prin folosirea judi
cioasă a timpului de lucru și prin buna organizare 
a muncii pe cele trei schimburi in aceste două a- 
bataje echipate cu susținere și tăiere mecanizată 
s-au obținut productivități de 15 tone pe post și, 
respectiv, 30 tone pe post. Depășirea productivității 
muncii a dus la extragerea unei producții su
plimentare in condiții de eficiență economică ridicată 
însemnate cantități de cărbune peste sarcinile de 
plan au extras și ortacii lui Nicolae Andrașic, care 
exploatează un abataj frontal echipat cu susținere 
mecanizată de tipul SMA-1. în acest abataj se ob
țin productivități medii zilnice dc 17—.18 tone pe 
post.

a oierilor de la „Cîmp“
Ne-am obișnuit ca, a- 

tunci cînd rostim „căr
bune", gîndul să ne ducă 
la drumurile subterane 
care brăzdează, în lung 

lat, dedesubturile 
Văi a Jiului, 

înseamnă „lu- 
pentru 
spune 
sensul 
mun- 

istori-
noastre

și-n 
milenarei 
Cărbunele 
mină și căldură
țară", cum bine 
poetul, înseamnă 
cel mai profund 
cii pe meleagurile 
ce ale locurilor 
de baștină.

Și, totuși, 
cepție care 
cații aparte 
mai ales, de 
cocsificabil.

La Cîmpu lui Neag 
toria 
nouă, 
ales,
toda de exploatare, 
tru că aici, sfidînd 
Iile mineritului din 
cărbunel? nu ..urcă",
„coboară”. Și coboară 
vertiginos faeînd.. să ur
ce nebănuit cota realiză-

al

este 
are 
cînd

o ex- 
semnifi- 
v orbim, 

cărbunele

mineritului 
Dar nouă și, 

deosebită este

is- 
este 
mai 
ine- 

Pen- 
regu- 
Vale, 

ci

te care-i stau la îndemî- 
nă dovedesc că mecani
zatorii și minerii de Ia 
carieră sînt puși pe fapte 
mari.
(ziua 
n.n.) 
peste 
tul anului este de peste 
87 000 tone. Au fost ex
cavate și transportate 
205 OOu tone de steri] mai 
mult decît era prevăzut 
în plan. „Cărbune mai 
mult înseamnă bunăsta
re pentru noi și familiile 
noastre", sublinia interlo
cutorul nostru.

Cărbunele de la Cimpu 
lui Neag este de o mare 
importanță pentru econo
mia națională. Cocseriile 
îl așteaptă în fiecare zi, 
la fiecare oră, în fiecare 
secundă. Cei de la carie
ră știu 
reușesc, 
tățiior, 
ria. In 
este ușor. In primul rind 
condițiile de climă nu

Iată, azi, 1 august 
documentării — 

producția extrasă 
plan de la începu

acest lucru și 
în ciuda dificul- 

să-și facă dato- 
carieră lucrul nu

Faptele — argumentele 
„forte** ale hărniciei

— Cum merge treaba, 
tovarășe șef de sector ? 
întrebarea era mai mult 
de formă, știam de fapt 
că, oprindu-mă la sectorul 
V al minei Vulcan, voi 
umple cîteva file din car
netul de reporter.

— Bine, merge bine, îmi 
răspunde, oarecum mirat, 
șeful sectorului, tehnicianul 
Mircea Bălțătescu. Și, fără 
să mai aștepte ceva, îmi 
întinde caietul cu realiză
rile brigăzilor.

„E un sector care face 
treabă bună — mi-a spus 
inginerul Nicolae Radu, 
directorul tehnic al minei 
—• vei avea ce scrie des
pre oamenii de acolo 1“ 
Mi-am amintit de spusele 
directorului cînd am des
chis caietul Ia pagina pa 
care erau notate rezultate
le din primul semestru al 
anului : plus 586 tone de 
cărbune în trimestrul I, 
în trimestrul al II-lea ci
fra urcase la 10 271 tone 
de cărbune. Deci un total 
de 10 857 tone de cărbune 
extrase suplimentar sarci
nilor de plan din prima

jumătate a anului.
— Și, pe iulie ? — întreb.
— Decada 1 am înche- 

iat-o cu un plus de 600 
tone. In decadele a Il-a și 
a III-a, deși ne-am con
fruntat cu unele greutăți 
sarcinile de plan au fost 
depășite cu 100 de tone.

Intr-adevăr, îmi zic,
faptele vin să confirme ce
ea ce aflasem. Dar cine 
sînt oamenii ale căror re
zultate le-am cunoscut ? 
Sînt mineri, oameni a 
căror voință prinde viață 
acolo, în subteranul Vul
canului. într-un eventual 
clasament al sectorului, 
primul loc l-ar ocupa, 
fără îndoială, minerii bri
gadierului Traian Borșa, 
din abatajul cameră zero, 
stratul 3, blocul 8. Cifrele 
înscrise în dreptul brigă
zii sînt elocvente în a ar
gumenta ocuparea locului 
I în întrecerea socialistă 
pentru cît mai mult căr
bune, declanșată la nivel 
de sector: plus 2885 tone 
Georgiana VULCANEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

În ziarul de azi :
• DIALOG CETĂȚENESC
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Minerul Lupeni — Selecționata R.P.D. Core
ene (tineret).

(în pag. a 4-a)
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Alexandru TĂTAR

i Cinstim în fiecare i 
I an — în prima dumi- j 
; nică după 6 august — ? 
i minerii, acești bărbați i 
i energici, hotărîți și cu- I 
; rajoși, acești bărbați i 
i care o treime din fieca- ’ 
î re zi schimbă bolta ce- ș 

rului cu bolta galeriei j 
pentru a smulge încre- | 
menirii lumină, căldură Ș 
și forță. Au fost ase- î 
mânați — într-o vreme j 
— cu sobolii pămîntu- ț 
lui, apoi cu Prometeu, i 
cel care s-a dăruit pen- î 
tru a da oamenilor fo- i 
cui. Se vorbește despre i
_________________________  ■

Ajun de I 
sărbătoare |

i 
ei cu respect și prețui- ? 
re. Este respectul și j 
prețuirea pe care le da- j 
torăm abnegației și pa- •; 
siunii cu care culeg ro- i 
dvl bogat al cîmpurilor i 
negre de cărbune din i 
adîncuri. îi admirăm pe j 
acești bărbați pentru i 
că sînt așa cum sînt, ; 
hotărîți, drepți, cura- i 
joși, buni tovarăși de i 
muncă, intransigenți și i 
voioși. Ați asistat vi-eo- i 
dată la ieșirea din i 
schimb să-i vedeți cum i 
rid soarelui cu ochii i 
aceia larg deschiși spre i 
ziuă ? I

Reporterul își face o I 
datorie de onoare din i 
a-i omagia pe toți a- f 
cești oameni — minerii ț 
— acum în pragul săr- j 
bătorii lor, Ziua mine- | 
rului.

Dragoș CALIN I

Excavatorul nr. 2 este 
binecunoscut în cariera 
Cîmpu lui Ntag. El este 
condus de un mecaniza
tor priceput, Ștefan Bă- 
bean, pe care aparatul 
de fotografiat l-a sur
prins într-un moment 
de destindere, în aș
teptarea autobasculantei.

Un nou obiectiv pe harta Lupeniului

Moderna fabrică de pline
Orașul Lupeni s-a mutat, 

cu centrul civic, în partea 
de sus a orașului. El s-a 
dezvoltat, a cunoscut o e- 
voluție care înglobează în 
spectrul său toate atribu
tele unei civilizații noi, 
moderne. Dar pentru ca 
oamenii să poată munci, 
să-și poată afirma condiția 
pe frontul muncii ei au 
nevoie de pîine. Pentru a- 
ceasta a fost nevoie de o 
nouă fabrică. Ea a intrat 
în funcțiune de circa o 
lună, cu una din liniile 
sale tehnologice. Cel mai 
de seamă eveniment a a- 
vut însă loc în viața u-

nității, luni, 25 iulie. în 
acea zi la ora 22 se con
semna începutul — în pre
mieră — al schimbului III, 
care însemna funcționarea 
din acel moment, în flux 
continuu a fabricii. Deo
camdată cu una din linii 
bineînțeles, ’’ar, lucru de
osebit de important, prin 
cele 13 000 kg de pîine re
alizate în 24 de ore, capa
citatea liniei respective 
este superioară capacită
ții fabricii vechi. Pentru 
mijlocul lunii august se 
preconizează intrarea în 
producție a celei de-a doua 
linii, urmînd ca pînă la

1 septembrie fabrica să 
producă la întreaga capa
citate.

Despre noua fabrică de 
pîine, ne-a vorbit șeful 
complexului de panifica
ție, tehnicianul Gheorghe 
Radu.

— Dispunînd de trei li
nii tehnologice de produc
ție, înzestrată cu cele mai 
moderne utilaje și instala
ții, oferind condiții de 
muncă la nivelul celor mai 
noi studii de ergonomia 
muncii (efortul fizic fiind 
eliminat — deocamdată — 
în procent de 90—95 la 
> tă) noua fabrică de pîi-

nc condusă de sing. Rave- 
ca Bob va asigura popu
lației orașului Lupeni (și 
nu numai lor) pîine bună, 
proaspătă și diverse spe
cialități. Vorbind de diver
sitate aș vrea să adaug 
că pe lingă diferitele sor
timente dc pîine, vom pro
duce o mare varietate de 
sortimente de specialități 
— cornuri, covrigi, cozo
naci — venind astfel în în- 
timpinarea dorințelor și 
gusturilor cetățenilor. Aș

T. ALEXANDRU

(Continuare in pag. a 2-a)
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nu mai

de 
tone, 
ran- 
puți- 
tone

cele 
de 

pes-

l'oto : Șt.

Ba-
Stan

1 în 
cu 

doi-

ce
ce în ce mai bun, din ce 
înMuncitoarele Elena Kuron și \ iorica Măturat lucrează la prepararea ames

tecului de înghețată în secția înghețată a Fabricii de produse lactate Livezeni.

de cărbune peste plan 
trimestrul I, adunate 
cele 6132 tone din al < 
lea trimestru, asta face o 
depășire a sarcinilor 
plan de peste 9000 de 
Rezultate obținute cu 
damente care nu de 
ne ori au depășit 9 
pe post.

Paraschiv Ciurăscu 
este de mult timp șef de 
brigadă. Din februarie. 
Cînd și-a alcătuit formația 
sa de lucru, a ales oa- 
mer: unul și unul : Cons
tantin Parasca, Aurel Ma- 
tiș, Mihai Olaru, Nicolae 
Popa, Ion Stratulat și Ion 
Cor j eseu. Și rezultatele
n-au întîrziat să apară: de 
la productivități de 4—5 
tone pe post a ajuns la 8 
tone de cărbune extras pe 
post. E ceva 
același lucru 
ne și despre 
zar Butnaru, 
Constantin Dascălu, Ștefan 
Bereș — și lista ar putea 
continua — din brigada 
condusă de Ioan Bud. A- 
ceeași medie a 
tății muncii — 
de cărbune pe 
registrată de-a 
nui semestru întreg. Piu-

sul de cărbune pe 
șapte luni se apropie 
5000 tone de cărbune 
te sarcinile de plan.

— Mai avem în sector și 
alte brigăzi bune, îmi spu
ne tehnicianul Mircea Băl- 
țătescu, șeful sectorului V. 
Sînt cele conduse de Cons
tantin Ciurea, Szabo 
laș, Marin Petrache, 
Virgil și Ion Țobîcă.

— E adevărat, am
întîmpinat și greutăți. 
C-așa e munca în subteran.

Rezultatele obținute și 
le pe care le vom raporta 
în continuare, le dedicăm 
Zilei minerului și apropia
tei sărbători naționale de 
la 23 August, îmi zice în 
încheiere interlocutorul.

Mi-i imaginez pe mine
rii sectorului V, acolo în 
mină, în încleștarea cu 
muntele. Pe chipul lor se 
poate citi o singură dorin
ță : aceea de a învinge, de 
a scoate la lumină cît mai 
mult cărbune.

(Urmare din pag. 1)

în vechea
a oierilor de

permit lucrul în condiții 
ideale decît foarte pu
țin. Ploile și mai ales ză
pada sînt primii 
sari". Mecanizarea 
mai- are „hibe" 
iese înlăturate, 
problemele cu 
cu o serie de 
care încă lipsesc, consti
tuie o piedică serioasă. 
Și, totuși, cu toate aces
tea la Cîmpu lui 
se extrage cărbune 

în ce mai mult,

,adver- 
încă 

ce trebu- 
La fel 
oamenii, 

specialiști,

ce mai ieftin.
„Departe de lumea dez

lănțuită" a Văii, la Cîm- 
pu lui Neag, în ținuturi
le care încă mai păstrea
ză urmele mioarelor ce 
traversau poienile, teme
rarii epocii moderne fău
resc o nouă istorie, clă
dită pe tenacitate, price
pere și continue 
Pentru forezorii 
Chistol, Aurel 
Laszlo Bumbi, 
și electricienii 
Vizer, Sandor 
Ștefan Kiraly, 
de intervenții din forma
ția condusă de Alexan
dru Mihăilă, Aurel Co- 
șereanu, Petru Todo- 
vcsics, Liviu Tod și loan 
Soncolioș, condițiile ori
ginale în care scot căr
bunele au devenit ceva o- 
bișnuit. Aici nu se lu
crează cu lămpi. Aici ce-

căutări.
Mihai 

Bumba, 
lăcătușii 

Laszlo 
Forgacs, 
lăcătușii

! Dar iată că 
se poate spu- 
minerii Ce- 
Cosma Coca,

productivi-
8,66 tone 

post — în- 
lungul U-

Duminică, 7 august
șco-8,00 Televacanța

Iară.
Almanahul 
liei.
De strajă patriei.
Bucuriile muzicii. 
Enesciana.
Viața satului.
Lumea copiilor.
Telefilmoteca de
ghiozdan: Cireșarii.
Episodul 13.
Album duminical.
Film serial. Eneida.
Episodul 6.
Micul ecran pentru 
cei mici.
Telejurnal.
Cîntarea României. 
Telecinemateca. A- 
dio Granada. Pre
mieră TV.
Varietăți muzicale. 
Telejurnal.
închiderea progra
mului.

8,30

9,00
9,30

10,00
11,45

13,00
17,45

18,40

19,00
19,20
20,00

21.30
22,10
22.30

Luni, 8 august

faml-

15,00
15,05

17,50
18,00

20,00
20,20

Telex.
Emisiune în 
maghiară. 
1001 de seri, 
închiderea 
mului. 
Telejurnal. 
Actualitatea 
mică.
A patriei cinstire. 
Curier cetățenesc.

limba

progra-

econo-

20,30
20,40

COMERȚUL hunedo- 
| rean cu produse industria- 
Ile organizează, pînă la 15 

septembrie a.c,, tradiționa- 
Iul „Tîrg de vară". în a-

la „Cîmp
liber se deschide in- 

capetelor 
lipsesc 

se 
sinuos

rul 
finit deasupra 
minerilor. Aici 
eternele galerii care 
întretaie atît de 
în subteran. Aici excava- . 
toarele (mici și mari) 
mușcă din roca muntelui I 
cu o dorință nestăvilită 
de a o subjuga. *

Cînd am ajuns la Cîm- 
pu lui Neag mirosea a,' 
fin. O ploaie plumburie 
făcea ca șenilele glodu
roase ale buldozerelor să 
se înfigă cu sete în pă- 
mîntul tulburat și izgo
nit din milenara-i tăcere 
și așteptare. La plecare, 
cînd am „scăpat" din no
roiul carierei, 
mașinii 31 IID 7468 (Ra- l 
du Andreescu) ne-a po- ■ 
vestit că „în fiecare iz- 
bîndă a omului față de 
natură este și o notă de 
melancolie". El a fost 
cel care, înfruntînd înăl
țimile, a transportat zeci 
de mașini cu materiale 
la cabana „Straja". „Aici 
a fost la fel — argumen
ta el. Natura îmblînzită 
a pierdut din trepidația 
ei cotidiană. Acum ea 
este cu totul alta". Vic
toria — reală și simboli
că (în același timp) — 
a omului face din carie
ră un aliat al omului. 
Un aliat care dezleagă o 
serie de mistere ascunse 
în istoria acestor locuri, 
transformate radical sub 
mîna pricepută a omului.

I ceastă perioadă, magazi- 
Inele și raioanele speciali

zate din întregul județ ne 
. oferă confecții, tricotaje și 

cu prețuri 
la 30 la sută.

Iulvi u cumec ( 
încălțăminte 

| reduse pînă 

■ LA MINA
; . lucrează (nu pica micmij ț I la amenajările sociale de 
1 t la suprafață. Ritmul de lu-

I cru ar trebui grăbit 
. cu seamă la viitoarea

, ce va 
caldă

Aninoasa se 
prea intens!)

I
VU bVdlilcl ld '
trală termică, 
menta cil nni

I
I
I

menta cu apă 
muncitorilor.

atenție

mal 
cen- 
ali- 

baia

vi-PRIVIȚI cu 
trinele magazinelor de pe 
bulevardul „Victoriei" din 
Vulcan. Cu ‘fantezie și bun 
gust, ele reușesc să atragă 
atenția cumpărătorilor
și, totodată, să 
despre calitatea 
lui din oraș.

convingă 
comerț u-

SINDICA-LA CLUBUL
TELOR din Petrila se a- 
flă în curs de finalizare 
lucrările de amenajare a 
unei săli pentru serile 
distractive ale 
Sala va fi dotată cu 
stație de amplificare 
mobilier nou. (I.D.)

tineretului, 
o 
și

PARCARE. în spatele 
blocurilor avînd numere cu 
soț, din Aleea Poporului 
— Petroșani se ame
najează un nou spațiu 
pentru parcarea autoturis
melor. Brigada de pavatori 
a E.G.C.L. a fixat bordu
rile și a balastat întregul 
spațiu. Urmează betona- 
rea. (T.Ț.)

vrea să spun cîteva cuvin
te despre avantajele noii 
fabrici. în primul rînd, ca
litatea pîinii (apreciată ca 
.excelentă" de către o se- 

cumpărători întîl- 
magazinele de des- 
— n.n.) este supe- 

Productivitatea 
va crește de 3—4

rie de 
niți în 
facere 
rioară. 
muncii 
ori. Cînd și livrarea făinii 
se va face direct, prin tu
buri acționate pe bază de 
instalații pneumatice, efi
ciența va crește considera
bil. Totodată, merită a fi 
amintite noile hale 
luminoase, moderne, 
oferă condiții de 
ideale.

Despre dotarea 
rului electromecanic

mari, 
care 

lucru

atelie-
— a-

20,50
21,20

21,40

11,35

12,25
12,35

13,00

t'.t de necesar, despre noile 
proiecte privind 
rea (alăturat de 
fabricii) a unei 
prezentare și

înființa- 
clădirea 

unități de 
desfacere

experiență de peste 20 de 
ani în a „asigura pîine 
necesară la mic și mare".

Bineînțeles, în contextul 
muncii neobosite și pline

r/z//zzz/zz/zzzz/zz//zz//zzz//z//z/z///z//zz/zz///z/zzz////z///z///zzzzz/z.

Un nou obiectivpehartaLupeniului

Moderna fabrică de pîine
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a produselor de panificație, 
despre 
lui de
rile și
lației,
mai discutat cu tovarășul 
Gheorghe Radu om cu o

dorinta colectivu- 
a confirma așteptă- 
încrederea popu- 

iată despre ce am

de dăruire nu au fost ui
tate nici numele celor ca
re au lucrat, de multe ori 
zi și noapte, pentru a gră
bi cît mai mult... coacerea 
primei pîini ! Emilia Stro- 
ia, Ana Filipaș, Rodica 
Macovei, Mihai Pîrvuleț,

Florea Cristescu, 
Gîmbău, Ioana 
Doina Tănase, 
Gîmbău, Remus 
precum și șoferii Ion Stro- 
ia și Liviu Ilatfaludi, dis
tribuitorii loan Miu și Ion 
Mihai.

Pe mesele noastre popo
sește, în fiecare zi, o pîi
ne rumenă și proaspătă. 
Pentru asta, cînd oma
giem, prin munca noastră, 
în adîncuri de mină sau 
laboratoare, pe schele sau 
în școli, efortul țăranului 
de a ne oferi grîul atît de 
necesar, trebuie să le adre
săm un fierbinte gînd de 
recunoștință celor care ne 
asigură în orice oră din zi 
sau din noapte bunul atît 
de necesar : PÎINEA 1

Marin
Moldovan, 

Carolina 
Costinaș,

I I 
I
1
I
J

UNICUL magazin 
cola“, din Petroșani 
închis pînă în data 
august a.c. De ce 7 
zătoarea gestionară 
plecată în concediu 
dihnă. Oare nu se 
găsi o soluție pentru 
sigura permanența 
ționării acestui i— 
(Gh. B.)

„Api- 
este 

de 25 
Vîn- 
este 

de o- 
poate 
a a- 
func- 

magazin?

VERNISAJ. Astăzi, la 
ora 17,30, în foaierul cine
matografului „Cultural" din 
Lupeni se va desfășura 
vernisajul expoziției de 
pictură și grafică a cercu
lui de creație plastică de 
pe lingă clubul sindicate
lor din localitate. Expun 
artiștii amatori Maria Pop, 
Eva Drăgan, Tiberiu Ila- 
lasz, Ioan Gall, Victor Ra
du și alții. (I.V.)

Tezaur folcloric. 
Aventura cunoaște
rii. Emisiune de 
ință.
Roman foileton ■ 
viitoarea vieții, 
sodul 4.
Telejurnal.

ști-

tu
Epi-

Miercuri, 10 august

16,00
16,05

16,30
16,50

Telex.
Ecran de
Maimuța 
Episodul 
Cărți și
Tragerea
preș.
Viața culturală. 
Anunțuri și muzică. 
1001 de seri.

vacanță: 
piatră.de

4. 
idei.

pronoex-

11,50

12,35

13,00

16,05

progra-

vacanță :

20,35

20,40
21,10

Cîntece pe adresa 
dv.
Cadran mondial.
Film artistic. 1 
mea te cheamă, 
mieră pe țară.
Telejurnal.

Inima 
. Pre-

Sîmbătă, 13 august
Marți, 9 august

REPRO- 
cei doi 

Și

16,00
16,05
16,25
17,00

17,30
17,45
18,00

20,00
20,20

20,30

21,00
21,15

22,30

Telex.
Almanahul 
liei.
Roman 1 
viitoarea 
sodul 4. 
Moment 
Ecran de 
Povestiri 
rea V^-de. 
animate, 
închiderea 
mului. 
Telex. 
România 
Clubul
Filmul științific pen
tru elevi.
Singapore azi. 
1001 de seri, 
închiderea progra
mului.
Telejurnal.
La zi în 600 de se
cunde.
Videotecă internațio
nală.
Anchetă TV.
Teatru TV. înaintea 
furtunii.

Telejurnal

(ami

16,35
17,50
20,00
20,20

foileton : In
vieții. Epi-

progra-

pitorească, 
tineretului.

Programul

Pădu-
Desene

folcloric, 
vacanță i 

din

econo-

20,40
20,55

21,10

22,30

Telejurnal. 
Actualitatea 
mică.
Prin august 
biruitor.
Tradiții eroice. 
Stop-cadru pe 
mond.
Film artistic. întoar
cerea lui Magellan. 
Producție a Casei de 
filme Trei.
Telejurnal.

măreț

mapa-

Joi, 11 august

20,35
21,00

21,40

22,00
22,30

15,35

Telex. 
Pași de 
Carusel 
vacanță.

viață lungă, 
muzical de

Film serial : Bulevar
dul Paulista. Ulti
mul episod.
Ecran de vacanță i 
Micuța Nell, 
închiderea 
mului.
Ecran de 
Arabela.
Studioul tineretului. 
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Documentele 
rei C.C. al 
Program de 
însuflețitor 
progresul 
co-social 
pentru ridicarea 
năstării 
popor.
Țara cîntecelor mele. 
Fotograme din reali
tate.
Cinci miliarde 
oameni.
Ritmuri tinerești. 
Telejurnal.

Plena- 
P.C.R.. 
muncă 
pentru 

economi- 
al țării, 

bu- 
întregului

11,50
12,10
13,00

18,00

a

de

ani-
23

de 18,50
19,00
19,20

Vineri, 12 august

Telex.
Să rezolvăm 
preună... 
Emisiune în 
germană. 
Tragerea loto. 
La volan. 
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Spirit militant, 
voluționar.

îm-

limba

re-

19,30
20,00

21,30

22,30

22,45

23,30

Telex.
Din marea carte 
patriei.
Cinci miliarde 
oameni.
Să cînte copiii. 
Ora de muzică.
La sfîrșit de săptă- 
mînă. (I) 
în întîmpinarea 
versării zilei de 
August.
Seria) științific :
Spre anul 2000.
1001 de seri.
Telejurnal.
La sfîrșit de săptă- 
mînă. (II) 
Teleencicloped ia.
Film artistic. Șapte 
zile. Producție a Ca
sei de filme Unu.
Cu mască... fără mas
că.
Telejurnal.
Sport.
Invitații
Romanțe, cîntece 
voie bună, 
ușoară.
închiderea 
mului.

ATITUDINE 
BABILA au avut 
vînzători, Paula Suru și 
Dorel Mihai de la raionul 
de produse electrotehnice 
(radio-TV) al magazinului 
„Jiul", care în ziua de 2 
august, după-masa au 
părăsit mai bine de o oră 
unitatea (nu numai raionul 
respectiv). Cumpărătorii 
au plecat dezamăgiți la 
Petrila să cumpere televi
zoare, unitate unde perso
nalul știe să se comporte 
civilizat cu clienții. Ce are 
de spus șeful complexului 
Jiul, șeful de etaj, care de 
fapt nu știa nimic de lip
sa celor doi vînzători ? A- 
șa ceva se poate numi res
pect față de muncă, față 
de cumpărători ? (T.R.)

I

FILIALA O.J.T. din Pe
troșani organizează c ex
cursie în RP. Bulgaria, în 
cursul lunii octombrie. în
scrieri — pînă în data de 
15 august.

Rubrică realizată de 
Ion MUSTAȚA

televiziunii: 
de 

muzică

progra-
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Pregătirea școlilor Din scrisorile sosite la redacție

pentru noul an de înv&țămînt
In perioada vacanței 

de vară școlile și grădi
nițele din orașul Petrila 
cunosc o intensă activita
te de zugrăveli, diverse 
reparații menite să asi
gure elevilor condiții bu
ne de învățătură în vi
itorul an de învățămînt. 
Ca de obicei lucrările 
sînt efectuate de mese
riași ai E.G.C.L. din lo
calitate, dar o mînă de 
ajutor dau și unitățile e- 
conomice care tutelează 
școlile, precum și cadre
le didactice, părinții 
elevii. De la 
Victor Voicu, 
principal constructor 
E.G.C.L. Petrila, am 
flat că ■ fluxul reparați
ilor a început cu punerea 
la punct a instalațiilor 
sanitare. în perioada 10 
—20 iulie echipa de ins
talatori sanitari forma
tă din Constantin Marcu 
și Florea Paliu a exe
cutat reparațiile necesare 
la instalațiile sanitare de 
la școlile generale nr. 2 
și nr. 6. în aceeași 
rioadă Gheorghe 
a efectuat reparații 
milare la Școala genera- 

» nr. 1. Acolo unde au 
«.ost necesare, s-au făcut 
curățirea și refacerea so
belor de teracotă, lucrări 
efectuate la școlile nr. 2 
Lonea, Banița, Botani, 
Merișor și Cimpa de că
tre sobarii Miron Vasiu 
și Gheorghe Lucan, iar 
la Jieț de Constantin Al- 
beanu. S-au efectuat, deci, 
lucrări de acest gen 
toate școlile care nu 
încălzire centrală.
școala din Bănița au

terminate deja zugrăvelile 
interioare și exterioare. în 
prezent se lucrează in
tens la zugrăvelile inte
rioare de la Liceul in
dustrial din localitate, 
urmînd apoi să se treacă 
la cele exterioare și la 
vopsirea tablei de pe a- 
coperiș. Cu efectuarea 
lucrărilor de la liceu, e- 
xecutarea izolației terasei 
și înlocuirea unor por
țiuni de tablă de la Școa
la generală nr. 5, se în-

La Școala generală nr. 
2 Lonea zugrăvirea săli
lor de clasă și laboratoa
relor a fost efectuată de 
muncitori de la I.M. Lo
nea, unitate economică 
ce tutelează această școa- 

Vizitînd cîteva săli 
clasă și laboratoare 
constatat că s-a mun- 
cu simț de răspunde- 
După zugrăvire, ne

Toți locuitorii cartierului, 
buni gospodari!

noas-
Și

car- 
din

— spunea Uie 
a procedat 

Gheorghe

Și 
tovarășul 

maistru 
la 
a-

pe-
Vitez 

si-

la
au
La 

fost

La ordinea zilei
cheie lucrările de repa
rații la toate școlile de 
pe raza orașului Petrila. 
S-a dat zor pentru a se 
asigura timpul necesar 
efectuării curățeniei 
amenajării sălilor 
clasă, cabinetelor și 
boratoarelor pentru 
deschiderea anului 
Iar să se facă în condiții 
cît mai bune. Urmează în 
curînd executarea repa
rațiilor la grădinițe, mon
tarea de sobe noi la cea 
din Lonea, repararea de
pendințelor la grădinița 
nr. 1 și alte lucrări pre
văzute a se finaliza cel 
tîrziu pînă la data de 10 
septembrie. Cît privește 
calitatea lucrărilor ea 
este asigurată de mese
riași cu o bună calificare 
și experiență. Totodată 
se desfășoară un control 
permanent pe întregul 
flux de producție, efec
tuat atît de E.G.C.L., cît 
și de cadrele didactice 
care se află în școli in 
această perioadă.

Și 
de 
Ia
ca 

șco-

lă. 
de 
am 
cit 
re. 
spunea maistrul instruc
tor Grigore Stelea, la 
curățenie au pus umărul 
cadrele didactice, elevii 
și personalul de serviciu 
al școlii și într-o mai 
mică măsură părinții. De 
altfel, în ziua de 2 au
gust, tovarășele Ana 
Reisz și Maria Dobrică 
vopseau în încăperea un
de se află instalațiile sa
nitare. Un aspect neplă
cut se poate vedea în la
boratorul de fizică. Deși 
proaspăt zugrăvit, 
tr-unul din colțuri a 
părut, deja, o pată destul 
de mare din cauza infil
trației de apă din timpul 
recentei furtuni. Va tre
bui verificată din 
calitatea lucrărilor 
tuate la jgheaburi, 
lane și remediate 
tualele deficiențe, 
cum am 
lucrările de reparații 
zugrăveli 
minate 
școlilor din raza orașului 
Petrila, dar calitatea lor 
nu trebuie să se 
confirmată doar 
ci de beneficiar, 
care trebuie să
rească îndeaproape și în 
mod sistematic.

în preajma marii 
tre sărbători naționale 
a Zilei minerului, în 
tierul II — colonia
partea de jos a Petroșaniu- 
lui — au apărut cîteva 
inițiative gospodărești pe 
care doresc să le consem
nez spre a fi cunoscute și 
Urmate. Mă refer, în pri
mul rînd, la măsurătorul 
de gaze de la mina Petri
la, Uie Cuzub, care locu
iește pe strada Vasile A- 
lecsandri din cartierul nos
tru. Ca un 
el a adîncit 
țul pluvial 
iar pînă la
najat, din bolțari 
un trotuar pietonal. A mai 
făcut și un gard nou la 
stradă. Prin aceste lucrări 
a contribuit la înfrumuse
țarea străzii, așa cum de 
altfel sînt datori să facă 
toți cetățenii. „Nu aștept 
pe nimeni să-mi facă ordi
ne în fața locuinței. Mi-o

Arady, 
garduri- 
locuințe- 

a-

în-
a-

nou 
efec- 
bur- 

even- 
După 

putut constata 
Și 

sînt deja ter- 
la majoritatea

Răspundem cititorilor
• MIHAI MOCANU, Lu

peni : Ne bucură oferta 
dv. și vă asigurăm posibi
litatea de a deveni cores
pondent. în acest sens, este 
necesar să ne scrieți pri- 
r-"le corespondențe cît mal

( ede. Vă recomandăm 
Su alegeți fapte semnifica
tive de la 
(sectorul II 
Apoi vom

• ION 
Petroșani : 
și insistat 
rea reparației 
de dv. După cum rezultă 
din evidențele 
tului E.G.C.L., 
fost executată 
Iacob Damian,

locul de muncă 
al I.M. Lupeni). 
mai discuta.
UNGUREANU, 

Am intervenit 
pentru urgenta- 

solicitate

dispecera- 
lucrarea a 

de zidarul 
în ziua de 

1 ■ iulie a.c. Sînteți 
tumit ?

• MARGARETA 
TIGAM, Petroșani : 
cum bine știți, în 
mentul în care a avut loc 
aspectul neplăcut relatat 
de dv., magazinul 131 se

mul-

BREI-
După 

mo-

afla în renovare și igieni
zare. Această situație nu 
scutește, totuși, de vina 
respectivă pe gestionara 
unității, care trebuia să 
anunțe că nu va furniza 
abonaților lapte în ziua 
de 24 iulie. De acord cu 
dv. că în acest mod se e- 
vitau deplasarea oameni
lor la magazin, așteptarea 
inutilă și discuțiile ne
principiale. A fost însușit 
acest punct de vedere și 
de gestionară.

• CONSTANTIN GOEA, 
Petroșani : Deci, lîngă (fost) 
cantonul 
află un 
Evident, 
acolo, ci 
fi dacă 
cui este 
a ajuns 
în acest 
putea ca 
simtă cîndva cu musca 
căciulă, dar slabă nădejde.

C.F.R. Lunca, se 
vagonet de mină, 
locul lui 
la mină.

am ->utea 
vagonetul 
acolo.
sens Altfel,
„stăpînul" să

nu este 
Bine ar 
afla al 
și’ cum 

Ajutați-ne 
s-ar 

se 
pe

Notă

Au dat cinstea pi rușm
Cu cîteva zile în urmă m-am aflat in autobuzul 

Aeroport — Lonea cu numărul 31 HD 5902. De la 
stația „Piață" din Petrila au urcat mai mulți călă
tori. Majoritatea dintre ei de cum au urcat și-au 
scos bilet, a rămas ici colo cîte un „blatist". După 
scurt timp se aude un pss..., urmat de cuvintele 
„vine nașa". Deodată pe deasupra capetelor celor
lalți călători, cîteva mîini au întins bani pentru a 
cumpăra bilete Prea tîrziu fiindcă controloarea 
Elena Văcaru își făcea datoria. Firesc, călătorii gă
siți fără bilete au fost amendați. Pe lîngă amendă, 
controloarea le-a „aplicat" cîtorva călători și o 
lecție despre cinste și corectitudine. Avea perfectă 
dreptate. Blatiștii" nu s-au gîndit că întreținerea 
autobuzelor costă bani, că se consumă carburanți și 
lubrifianți, că șoferii și taxatoarele sînt retribuiți, 
ca și noi, cei care călătorim cu aceste mijloace, 
fie că sîritem mineri, preparatori, constructori, după 
realizările obținute în producție.

Vasile BELDIE

bun gospodar, 
și curățat șan- 
din fața casei, 
perete a ,ame- 

vechi,

fac singur" 
Cuzub. La fel 
și pensionarul 
Pîrvu, iar locuitorii Marin
Ceaușu și Eugen 
și-au reconstruit 
le aparținătoare 
lor, curățat șanțurile,
menajat trotuare pietona- 
le. îți este drag să privești 
casele lor îngrijite și por
țiunile ce le aparțin din 
stradă. Buni gospodari în 
cartierul nostru sînt și Ion 
Gîlcă, Gheorghe Nicula, 
Iuliu Borca și alții. Pe a- 
ceeași stradă, însă, locui
torii de la numerele 3, 4,

6, 7, 8, 13 și 14, nu și-au 
curățat șanțurile de buru
ieni ; la fel așteaptă să 
fie împinși de la spate și 
cei de la numerele 18, 20 
și 22, în strada M. Kogăl- 
niceanu sînt exemple dem
ne de urmat : Gh. Marti- 
neseu, Irina Bredan, Da
vid
chi și vecinul dumnealui. 
Cu puțin efort, toți 
să-și curețe șanțurile și să 
înfrumusețeze strada, dar 
depinde de ci, de inițiati
va și priceperea de care 
vor da dovadă.

Irina Bredan, 
Imbre, Iosif Vișnovs-

pot

Ion CIUR, 
responsabilul comitetului 
cetățenesc al cartierului II, 

Petroșani

Aștept scara promisă
Locuiesc în strada Pro

gresului nr. 6, cartierul 
„Ștefan" din Lupeni, în
tr-o casă mai veche, dar 
bună încă, bineînțeles, cu 
unele reparații de întreți
nere. Pentru o astfel

Foto : T. TATARCA

aștepte 
de timp, 

școlile, 
o urmă-

D. CRIȘAN

Viorel MESEȘAN, 
electrician, 

la mina Paroșeni

reparație sînt nevoit să mă 
adresez și redacției. Mai 
bine zis, este vorba de o 
scară cu nouă trepte prin 
care se face accesul în lo
cuință. Cererea pentru o 
altă scară în locul celei 
pe care am folosit-o pînă 
acum, dar care a putrezit, 
mi-a fost aprobată din a- 
nul 1982. Cu ocazia repe
tatelor insistențe, 
obținerea ei, șeful
E.G.C.L. Lupeni, tovarășul 
Crișan, s-a arătat binevoi
tor, m-a notat într-un car
nețel, mi-a promis că mă 
va vizita la locuință, dar 
se vede că a uitat, deoare
ce nu m-a mai vizitat, dar 
nici scara nu mi s-a făcut. 
Pentru a putea intra 
locuință, am reparat
toate chipurile scara veche, 
dar nu mai prezintă sigu- 
î.mță. Trebuie neapărat în
locuită. în această proble
mă numai E.G.C.L. Lupeni 
mă poate ajuta.

pentru 
secției

I

I

La poarta sudică 
intrare în municipiul 
nostru — defileul Jiului 
— pelicula aparatului 
fotografic a reținut un 
aspect din timpul efec
tuării „toaletei" șoselei.

în 
în

CULESUL FRUCTELOR DE PĂDURE
Ne aflăm în plin sezon 

de recoltare a fructelor 
de pădure, ’alea Jiului 
beneficiază de condiții op
time pentru 
zmeurei, afinelor și < 
tor fructe de pădure, 
campania de recoltare 
acestora este în plină 
frășurare.

Despre preocupările 
le au oamenii muncii 
cadrul ocoalelor 
Petroșani și Lupeni. 
vind pregătirea și desfășu
rarea campaniei de recol
tare a fructelor de pădu
re, ne-au relatat amănun
te inginerii Uie Macarie și 
Adrian Tatulici, șefii 
lor două ocoale.

Cu mult timp 
coaiele silvice au identifi
cat, prin personalul de te
ren, suprafețele cu re
surse de fructe de pădure 
pe bazine și bazinete, în 
funcție de care au fost 
amplasate și pregătite sub- 
centrele și centrele de a- 
chiziționare, în așa fel ca 
distanța dintre acestea și 
loturile de recoltare să nu 
depășească 5 km. Cu ace
lași prilej au fost inven
tariate toate cabanele 
construcțiile existente 
fondul forestier, care 
fost amenajate și

producerea
a al

tar 
a 

des-

ce 
din 

silvice 
pri-

ce-

înainte, o-

Și 
în 
au

dotate

cu cele necesare, în vede
rea cazării culegătorilor. 
De la data de 15 iunie au 
fost amenajate pentru pre
luarea fructelor în stare 
proaspătă, în cadrul Oco
lului silvic Petroșani, punc
tele de achiziții de la Gal
bena, Roșia. Aușel. Răs-

negre, 4 tone de afine 
șii, iar cel din Lupeni 
100 de tone de zmeură, 
tone de afine negre și 
tone de afine roșii.

Prin munca depusă pen
tru amenajarea centrelor 
de achiziții, dar și aplica
rea unui sistem de măsuri

ro-

23
10

• Organizarea campaniei de recoltare
• Stimulente pentru culegători
© Măsuri severe împotriva abuzurilor

coala, Voievodu, Gîrbovi- 
na, Jieț, Maleia, Scărița 
și Polatiște. în cadrul O- 
colului silvic din 
s-au amenajat 
centre în Iscroni, 
Bărbăteni, Valea 
Arcanu, Gîrbovu, I 

Pleșa și Dealul Babii.
Cele 19 centre de achizi

ții, pregătite pentru pre
luarea de la culegători a 
zmeurei și afinelor, sînt 
în măsură să colecteze în
treaga cantitate de fructe 
culese.

Sarcinile de plan ale 
celor două unități sînt mo
bilizatoare : Ocolul silvic 
Petroșani va trebui să va
lorifice 60 de tone de 
zmeură, 19 tone de afine

Lupenl 
asemenea 
Paroșenl, 
de Brazi, 

Buta,

să concure la reali- 
planului, se eviden- 
dtn cadrul Ocolului 
Petroșani, brigadie-

care 
zarea 
țiază, 
silvic 
rul Florin Igna, de la cen
trul Polatiște, Florca Ga
lică de la brigada din Cim- 
pa, iar din cadrul Ocolu
lui silvic Lupeni, Dumitru 
Constantin, șef de 
la Bilugu, 
că — la
Gheorghe și Dinu Constan
tin de la
Babii.

Cetățenii pot să sprijine 
acțiunea de culegere a 
fructelor de pădure în pe
rioada optimă 
sînt stimulați și 
cordarea unor 
de fructe pentru

echipă
Gheorghe Truș- 

Girbovu, Duțu

centrul Dealul

deoarece 
prin a- 

cantități 
nevoile

proprii. De asemenea, cu
legătorilor localnici li se 
oferă posibilitatea să reali
zeze cîștiguri de peste 200 
lei pe zi, datorită valorifi
cării zmeurei la prețul de 
10 lei/kg și 
13 lei/kg.

Culegătorii 
participe la 
portantă acțiune se pot a- 
dresa ocoalelor silvice Pe
troșani și Lupeni în vede- 
ea perfectării eventuale

lor nrobleme privitoare 
la cazare, masă și mijr 
loaceb' de transport, pînă 
la punctele de achiziții. 
Reamintim, însă, că acce
sul în pădure pentru cule
gerea fructelor este permis 
numai pe baza autorizați'- 
îlor eliberate de ocoalele 
silvice. Cetățenii care se 
sustrag și valorifică ilegal, 
la prețuri de 
zmeură și afine, 
mari greutăți în realizarea 
sarcinilor de plan ale ce
lor două ocoale. De aceea, 
pentru combaterea abuzu
rilor, cetățenilor identifi
cați în bazinetele de fruc
te fără autorizație li se 
vor aplica amenzi de 200— 
800 lei și li se va confisca 
întreaga cantitate de fruc
te culese.

a afinelor eu

dornici 
această

să 
im-

speculă, 
produc

Vasile COC1IECI
î
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Prezente românești
MOSCOVA 4 (Agerpres). 

Aflat în vizită la Mosco
va, Gheorghe Vlad, minis
trul petrolului, a avut con
vorbiri la conducerile mi
nisterelor industriei gaze
lor și industriei petrolului 
din U.RiS.C. Ministrul ro
mân a vizitat, totodată, u-

nele institute de profil din 
această țară.

In cadrul întîlnirilor au 
fost abordate aspecte pri
vind intensificarea cola
borării româno-so vi etice

în domeniul industriei pe
trolului și gazelor

Acțiuni în favoarea 
păcii și dezarmării

FILME

intră

Pentru încetarea bombardamentelor 
și retragerea tortelor din Ciad

NAȚIUNILE UNITE 4 
(Agerpres). Consiliul de Se
curitate al O.N.U. s-a în
trunit în ședință publică, 
în cadrul procedurii de 
urgență, la cererea Cia
dului — relatează agenți
ile de presă. Reprezentan
tul Ciadului, Ramadane 
Barma, a solicitat Consi- 
siliul „să condamne Libia 
pen tru bombardamentele 
intensive asupra teritoriu
lui ciadian și să-i ordone 
încetarea acestor bombar
damente și retragerea for

țelor de pe teritoriul Cia
dului".

Reorezentantul Jamaiii- 
riei Libiene, Awad Burwin, 
a dezmințit orice amestec
ai țării sale în Ciad, de- 
clarînd că Libia „nu a in
tervenit în treburile Cia
dului și nu a trimis a- 
vioane sau forțe în aceas
tă țară".

Președintele în exercițiu 
al Consiliului, Luc de la 
Barre de Naunteuil (Fran
ța), a amînat sine-die dez
baterile pe această temă.

WASHINGTON 4 (Ager 
preș). Fostul astronaut a- 
merican John Glenn, in 
prezent senator și unul din 
candidații la investiture 
Partidului Democrat din 
S.U.A., pentru alegerile 
prezidențiale de anul vi
itor, a declarat, intr-un dis
curs rostit la Montreal, că 
se impun noi eforturi pen
tru realizarea unor mă
suri de reducere a înarmă
rilor nucleare. El s-a pro
nunțat pentru încheierea 
unui acord de înghețare a 
arsenalelor nucleare, care 
să ia în considerare inte
resele tuturor părților și 
care să fie verificabil.

TOKIO 4 (Agerpres). La 
Tokio a avut loc un mare 
miting pentru pace, la ca
re au fost prezenți și par- 
ticipanții la Conferința 
mondială pentru interzi
cerea armelor atomice și 
cu hidrogen, încheiată re
cent în capitala niponă. In 
cuvîntările rostite la mi
ting, reprezentanți ai miș
cărilor pentru pace din 
Japonia și din alte țări ale 
lumii au evocat tragediile 
de la Iliroșima și Naga
saki și au cerut să se în

ÎN ZILELE URMĂTOA
RE, cotidianul britanic .Fi
nancial Times" va fi reti
părit după un timp de 
mai multe săptămîni nu 
a apărut din cauza diver
gențelor dintre conduce
rea ziarului și personalul 
tehnic. După cum aminteș
te agenția France Presse, 
personalul tehnic al ziaru
lui a declanșat o grevă Ia 
31 mai, revendicînd îm
bunătățirea condițiilor de 
viață. în urma unor înde
lungate negocieri, direcțiu
nea ziarului a acceptat re
vendicările greviștilor.

LA SFÎRȘITUL lunii 
iulie, numărul celor în 
căutarea unui loc de mun
că a ajuns în Belgia la 
510 000, ceea ce reprezintă 
22,3 la sută din totalul 
forței active a țării. 
Față de luna precedentă, 
șomajul a crescut în iulie 
CU 20 000. Belgia se pla
sează pe primul loc între 
firile membre ale Pieței 
Comune la șomajul în rîn- 
dul femeilor. Din armata 
âe peste o jumătate de mi
lion a celor ce nu au de 
lucru, 54 la sută sînt femei.

CARAVANA cîclistă „Pa
cea—1983" a părăsit orașul 
Philadelphia (statul Pen
nsylvania) îndreptîndu-se 
spre Baltimore, urmînd ca 
de aici să străbată distan
ța pînă la W ashington.

NUMĂRUL persoanelor 
străine rezidente în Fran
ța era la sfîrșitul anului 
trecut de 4 459 068. în Ur-

treprindă toate eforturile 
pentru prevenirea unei 
conflagrații nucleare pus
tiitoare, pentru destindere, 
înțelegere și pace între po
poare. Participanții la mi
ting au demonstrat pe 
străzile capitalei japoneze 
purtînd lozinci antirăzboi
nice

■Ar
LONDRA 4 (Agerpres). 

„In timp ce NATO se pre
oțește să amplaseze noi 

rachete nucleare în Euro
pa, propunerile privind 
crearea de zone denuclea- 
rizate se înmulțesc tot mai 
mult", relevă un comenta
riu al agenției Reuter. 
Liderii mai multor țări 
de mărime medie, începînd 
cu Suedia și terminind cu 
Australia, speră că înche
ierea de acorduri care pre
văd interzicerea armelor 
nucleare în regiuni alt- 
lumii delimitate care ai 
minimaliza eventualitatea 
izbucnirii unui război nu
clear, scrie agenția britani
că de presă. Propunerile 
făcute sau revitalizate în 
ultimul timp au ca obiec
tiv interzicerea armelor 
nucleare în Europa cen
trală, Scandinavia, Marea 
Baltică, Balcani, sud-ves- 
tul Pacificului.

I

I
I
II

L

ma măsurilor restrictive a- 
doptate de autoritățile 
franceze numărul imi
granților în Franța a cres
cut cu numai 334 751 în 
perioada decembrie 1979 
— decembrie 1982. Cei mai 
mulți rezidenți străini în 
Franța sînt algerieni — 
861595 și marocani — 
8u5 355.

IN MAROC a fost a- 
nunțată o majorare a pre
țurilor la produsele ali
mentare — informează 
presa din Rabat. Potrivit 
noilor reglementări pre
țurile la pîine au crescut 
cu 17 la sută iar la uleiul

de măsline de aproape do
uă ori. Au fost majorate, 
de asemenea, prețurile la 
zahăr, făină, unt și ulei 
vegetal.

LA FINELE lunii iulie, 
în Norvegia existau apro
ximativ 60 000 de șomeri, 
cu aproape 40 la sută mai 
mulți față de perioada si
milară a anului trecut. Din 
datele publicate la Oslo re
zultă că într-o situație de
osebit de grea se află ti
nerii muncitori, care la 
sfîrșitul perioadei de pre
gătire profesională sau la 
absolvirea cursurilor u- 
nei instituții de învățămînt 
superior găsesc din ce în 
ce mai greu un loc de 
muncă pe măsura pregăti
rii lor profesionale.

TEMPERATURI deose
bit de ridicate s-au înre
gistrat în ultimele zile la 
Shanghai, mercurul ter- 
mometrului ureînd pînă la 
38 grade Celsius. De alt
fel, în ultimele zece zile 
temperatura a fost in ju
rul a 35 grade, considera
tă a fi cea mai ridicată 
pentru această perioadă 
din ultimii 110 ani.

Ritmuri scăzute 
de dezvoltare 

în țările 
latlno-americane

SANTO DOMINGO 4 
(Agerpres). In capitala Re
publicii Dominicane au 
luat sfirșit lucrările reu
niunii reprezentanților ță
rilor din America Latină 
și zona caraibiană, reu
niune consacrată adoptării 
unor măsuri comune pen
tru depășirea situației de 
criză social-economică cu 
care sînt confruntate ță
rile din regiune — trans
mite agenția Prensa Latina. 
Cu acest prilej au fost e- 
vidențiate, între altele 
ritmurile economice de dez
voltare scăzute înregistra
te în ultimii ani de aceste 
state, ratele inflaționiste 
crescînde, precum și lipsa 
de resurse financiare inter
ne pentru relansarea eco
nomiilor naționale și pro
blema datoriilor’ lor exter
ne mari.
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Spectacol de înaltă ținută, în întîlnirea internațională de fotbal 
Minerul Lupeni — Selecționata R.P.D. Coreene (tineret) 3-3 (1-2)

Selecționata de tineret 
ă R.P.D. Coreene a de
monstrat, de la primul meci 
în Valea Jiului, un fotbal 
tie calitate, cu faze de 

' mare rafinament tehnic, 
în care și-au etalat talen
tul fundașul stînga Chong 

'Chal Ho, căpitanul echipei, 
“mijlocașul de concepție 
^Yun Gwang Su, precum și 
f înaintașii Li Yong Chal, 
-'Pafi Yang Nam și Kim 

-’SUn. De altfel, în întîlni- 
'■ rea cu minerii din Lupeni, 
în' min, 32, tabela de mar

ja j indica 2—0 în favoarea
■ oaspeților, prin golurile 
înscrise de Yun Gwang

'Su (min. 7) și PaS Yang 
iNam. în minutul Următor
■ însă, cursa lui Pantelimon 

se încheie cu o centrare în

diagonală pentru Sălăgcan, 
care lobează balonul peste 
bravul Chai Song Chal : 
2—1.

După pauză, minerii 
răspund fanteziei și jocu
lui în viteză prin combi
nații în care se integrează 
și fundașii, introducerea 
iui Troică și Lixandru în
tărind încrederea în siste
mul defensiv, în vreme ce 
Nechimiș își invită cu 
mai multă pertinență co
legii în atac. în min. 55, 
Chong Chal Ho intervine 
în două rînduri salutar 
pentru echipa sa, dar 11 
minute mai tîrziu, șutul 
lui Mușat atinge un adver
sar și poposește în plasă. 
Replica oaspeților, bine 
orientată pe aripi, acolo

unde Lcordean și Sebeș- 
tyen n-au dat satisfacție, 
surprinde adesea apăra
rea minerilor pe picior 
greșit, în min. 70 și 73 Li 
Jang Kun greșește ținta 
sau nu înșeală vigilența 
lui Lixandru, cel care va 
pecetlui scorul final va fi 
Pak Yang Nam autorul 
unei excelente lovituri 
de cap, după o centrare 
peste apărarea localnici
lor expediată de Kim Dong 
Huang. Din formația mi
nerilor s-au remarcat: P. 
Popa, Nechimiș, Sălăgean 
și Troică. Ceilalți coechi
pieri acuză însă neintegra- 
rea în joc de-a lungul în
tregii partide, o slabă con
centrare volitivă și nume
roase intervenții defec

tuoase, „reparate" uneori, 
prin durită . Pregătirile 
în vederea noului sezon 
pun deci probleme antre
norului Libardi, mai ales 
că noile achiziții ale redi- 
vivei divizionare B nu par 
a purta marca unei valori 
deosebite. Salutăm credi
tul acordat unor tineri 
jucători precum Teleki 
sau Iosif Popa.

Spectacolul fotbalistic 
din după-amiaza de ieri 
anunță deci o interesantă 
întîlnire pentru ziua de 
duminică, oaspeții core
eni întîlnind de această 
dată, divizionara A Jiul 
Petroșani.
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PETROȘANI 
iembrie : Amnezia ; 
rea : Profetul, aurul 
ardelenii.

LONEA : B.D. 
în acțiune.

ANINOASA: Sfinx.
VULCAN — Luceafărul: 

Omul Puma.
LUPENI — Cultural : 

Viraj periculos.
URI CÂNI : La capătul 

liniei.

TV.

15.no Telex. 15,05 Să 
rezolvăm împreună... 15,30 
Emisiune în limba ger
mană. 17,25 Rezultatele 
tragerii loto. 17,35 La vo
lan — emisiune pentru 
conducătorii auto. 17,50 
1001 de seri. 20,00 Tele
jurnal. 20,20 Actualitatea 
economică. 20,35 Românie, 
țara mea — muzică popu
lară. 20,50 Cadran mon
dial. 21,10 Film artistic. 
Contesila. Premieră 
22,30 Telejurnal.

sei. 8,10 Curierul melo
diilor. 9,00 Buletin de 
știri. 9,05 Răspundem as
cultătorilor. 10,00 Buletin 
de știri. 10,50 Partidul, i- 
nima țării. 11,00 Buletin 
de știri. 11,05 Vreau 
știu. 12,00 Buletin 
știri. 12,05 De toate 
tru toți turiștii. 12,30 
comoara folclorului 
mânesc. 13,00 De la 
3. 15,00 Student :
16,09 Buletin de știri. 
Radioreflector. 16,40 
ordonate economice. 
Buletin de știri. 17,05 i 
tru patrie. 18,00 Orele se
rii. Radiojurnal, (ora 18,00) 
Revista internațională ra
dio. Semnificații, 
jurnal. (ora 
într-o oră. 
(ora 22,00).

să 
de 

pen- 
i Din 

ro- 
1 la 

club. 
16,05 
Co- 

17,00 
Pen-

Radio-
20.00) O zi 
Radioj urnal.

NUMERELE
LA TRAGEREA 
„EXCURSIILOR"

LA PRONOEXPRES
DIN 3 AUGUST 1983

EXTRASE

TV.

I :

a
28.

22f 15

IT-a :

4

5

RADIO
5,00 Buletin

5,05 Ritmuri
6,00 Radioprogramul 
mineții. 8,00 Revista pre-

de știri, 
matinale, 

di-

FAZA I
Extragerea 

38 16 8.
Extragerea

26 34 42 17
FAZA A II-A
Extragerea a IlI-a : 

36 31.
Fond total de ciștiguri: 

1 426 407 lei, din care 
229148 lei, report la ca
tegoria I de la faza I.
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Grupul de șantiere 
Montaj Cazane 

G.S.M.C. „Vulcan" București
— ȘANTIER IV HUNEDOARA —

strada Dr. Petru Groza, nr. 12

ÎNCADREAZĂ urgent în MUNCA

următoarele categorii de personal :

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

superioare. i
De asemenea, pentru loturile Călan, Hu

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

de Legea 21/1971 și Legea 57/1974, modificată 
in 1980.

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

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

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

Mica publicitate
VI ND Trabant 601 S. In

formații, Petroșani, Repu
blicii 97 ap. 33, sc. 2. (861)

VÎND casă demolată (în 
urma unei explozii de bu
telie). Informații, Petro
șani, Grivița Roșie nr. 33. 
(866)

VÎND casă confortabilă, 
strada Circa Pompierilor 
nr, 1, Petroșani. (870)

VÎND apartament două 
camere. Deva, Micro 15, 
bloc 46, ap. 48, sc. III, e- 
taj 1. (mp)

SCHIMB apartament 
două camere, cu garsonie
ră în zonă centrală. Infor
mații, Petroșani, strada 
Independenței, bloc 15, ap. 
36/ sc. 2. (864)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Crăciu- 
nescu Ana, eliberată de

Întreprinderea de tricotaje 
Petroșani. O declar nulă. 
(863)

P1ERDLIT cal, 4 ani, pu
țin sur și briz. Informații 
Dîlja Marc, 14A, Corlan 
Dumitru, zis Tică. Recom
pensă. (865)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cimpu 
Ecaterina, eliberată de în
treprinderea de prelucrare 
a lemnului Deva. O declar 
nulă. (867)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Fili- 
mon Petre, eliberată de 
I.M. Lonea. O declar nulă. 
(868)

PIERDUT autorizație 
de macaragiu, pe numele 
Apostol Sofica, eliberată 
de I.P.S.R.U.E.E.M. Petro
șani. O declar nulă. (869)
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