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ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!

Sarcina Văii Jijțiiiii pentru luna augustI

250000 tone huilă pentru
cocs și semicocs

sarcină ca- 
minerilor 

această 
de a 

tone

Transmisiune directă 
la posturile de radio 

și televiziune

Astăzi in jurul orei 18,30, posturile 

de radio și televiziune vor transmite 

direct de Ia Stadionul „23 August" din 

Capitală, manifestarea dedicată împlini

rii a 35 de ani de Ia organizarea prime

lor șantiere naționale ale tineretului.

In întîmpinarea
marii sărbători
Eliberării patriei

Principala 
re stă în fața 
Văii Jiului în 
nă este aceea 
trage 250 000 
huilă pentru cocs și 
micocs. Este o sarcină de 
mare răspundere, cu pro
fund caracter patriotic, 
pe care minerii Văii Jiu
lui, — îndeosebi minerii 
întreprinderilor furnizoa
re de cărbune pentru cocs 
și semicocs —• sînt ho- 
tărîți să o ducă la înde
plinire în mod exemplar.

Pe primul loc în bătă
lia pentru mai mult căr
bune cocsificabil se si- 

I tuează colectivul carierei 
1 Cîmpu Iui Neag care a 

extras peste prevederile

lu- 
ex- 
de 

se

ptan
cărbune pentru

o- 
la 

ab-

...Miercuri — zi de 
lihnă (planificată de 
începutul lunii), joi, 
'ență motivată, vineri 

sență motivată, sîrnbă- 
,a — absență nemotivată, 
duminică zi de odihnă fi
rească (doar e duminică).

...Luni, marți, miercuri, 
joi concediu legal de o- 
dihnă, vineri — zi de o- 
dihnă planificată etc.

Altfel spus, după ce din 
> zile lucrătoare nu pres- 

z,a post decît o zi sau 
. j.iă, după ce în alte două 
-i rezolvă problemele per

sonale („motivatele") sau 
se reface după o competi
ție cu... paharul, cu multă 
mărinimie i se acordă ce
lui în 
dihnă. 
că tot 
pentru
nu-i acordăm și 
dihnă ?

Și după toate 
pare și justificarea : 
ne-am îndeplinit 
le de plan pentru 
ne-am realizat 
planificate".

Pînă cînd se va tolera o 
asemenea situație ?

G DORIN

de 
de 
urmat de minerii de Ia 
Lupeni, care în 17 august 
aveau, la zi, o producție 
suplimentară pe această 
lună de 2 499 tone. Prin 
eforturi susținute, 
de la Uricani 
ca în ultimele zile 
depășească situația 
cilă în care se aflau 
obțină la rîndul lor 
ducții suplimentare, 
mai în ultimele 
zile producția extrasă su
plimentar este de 500 to
ne de cărbune pentru 
cocs. Strădanii pentru a- 
tingerea nivelului pla
nificat se depun și la

la zi 6 915 tone 
cocs,

minerii 
a,i reușit 

să 
difl- 
și să 
pro- 
Nu- 

două

mina Bărbăteni care 
numeroase zile din 
ceastă lună au depășit 
prevederile de plan sta
bilite rămînînd la 17 iu
lie cu un minus ușor de 
recuperat — 983 tone de 
cărbune pentru cocs.

Pentru a spori produc
ția de cărbune cocsifica
bil la întreprinderile mi. 
niere din Valea Jiului au 
fost stabilite numeroase 
măsuri cu termene de 
finisare în luna august : 
se vor pune în funcțiune 
noi capacități de pro-

i
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in 
a-

Dorin GIIEȚA

(Continuare iu pag. a 2-a) J

(iestul
Formatizări, 

frezări, șflefuiri 
rații tehnologice 
respund, fiecare, 
serii, unei 
Acum cițiva ani, la 
trila abia dacă se discuta 
despre așa ceva. Iată că 
ele au devenit realitate. 
Fabrica de mobilă 
trila produce din 
realizind garnituri 
mobilă competitivă, 
bun gust, căutată in 
gazinele din întreaga ța 
ră.

Zilele trecute am vizi
tat fabrica, in timpul u 
nui schimb II. Atmosferă 
obișnuită de lucru. O- 
bișnuită și totuși ceva 
ne spline că Un lucru a- 
parte se întîmplă în via
ța colectivului. Este vor
ba despre un nou produs

băițuiri,
— ope- 
care co
anei me- 

specializări. 
Pe-

Pe- 
plirt, 

de 
de 

mu-

cărbune extras 
peste sarcinile zilei

1728 tone de

In aceste zile, cînd 
mai desparte puțin 
pînă la aniversarea 
riosului 23 August, 
ncrii Văii Jiului 
țese eforturile 
răspunde prin 
fapte dc muncă 
de a da țării 
cărbune.

Cu cele 881 
bune extrase 
planului zilei 
gust, minerii
zatorii de la cariera Cîmpu 
iui Neag continuă să sc 
mențină în fruntea între
cerii. De la începutul ce-

ne 
timp 
glo- 
mi- 

înte-

cit

își 
pentru a 

rodnice 
chemării 

mai mult

tone de căr- 
suplimentar 
de 17 au- 

și mecani-

• I • V •• U £ IZ • «

ridicam pălăriei

lei de a opta luni a anu
lui, depășirea sarcinilor de 
plan cu care se mîndrește 
harnicul colectiv al ca
rierei se ridică la 6 915 to
ne de cărbune. Și pentru 
minerii Lupeniului ziua 
de 17 august a fost fruc
tuoasă : sarcinile de 
ale zilei au 
cu 577 tone 
astfel că, pe 
minerii celei 
treprinderi 
livrat suplimentar 2 499 to
ne de cărbune. Aceeași 
abnegație muncitorească 
și la alte două colective 
miniere — cele de la U- 
ricani și Paroșeni — ale 
căror producții suplimen
tare — din 17 august — 
sînt de 219 și, respectiv, 
48 tone de cărbune. (Gh. O)

plan 
fost depășite 
de cărbune, 
luna august, 

mai mari în- 
miniere au

Un nou bloc 
la Uricani

Constructorii din i 
șantierului 4 Lupeni 
Grupului de șantiere 
lea Jiului al T.C.TI. rapoi- 
tează finalizarea unui nou 
bloc de locuințe conforta
bile. Este vorba de blocul 
23, amplasat în cartierul 
Bucura. După cum ne-a in
format tovarășul Emilian 
Tomulescu, inginer șef al 
Grupului de șantiere Va
lea Jiului acest nou bloc, 
care cuprinde 40 de apar
tamente confortabile a fost 
predat beneficiarului 
cinstea apropiatei 
tori naționale de 
August.

O importantă 
ție la obținerea 
succes au avut-o 
truetorii din cadrul 
erului de montaje, 
au asigurat un ritm sus
ținut de lucru, conform 
graficului de execuție. (V.S.)

cad rul 
al 

■ Va

în 
sărbă- 

la 23

contribu- 
acestui 

cons- 
șanti- 

care

al fabricii, cu care 
muncitorii țin să se 
de. Noul model, 
combinată cu 
nuc. realizare a 
vului de la 
intr-adevăr, 
Asistăm la 
Se pare că 

formată

lo/i 
lau- 

, camera 
furnir de 

coleeti- 
Petrila este, 

splen didă. 
premieră? 
Garnitu: a 

dintr-un 
bibli-

o
da.

este 
dulap cu două uși, 
olecă, canapea, ladă pen
tru așternut, masă pen
tru televizor, măsuță, do
uă fotolii, masă extensi
bilă și 
flăm și 
care ni 
bilitate,
Teodor Vitejan, șeful sec
torului mașini II, un om 
de bază al fabricii, re
cunoscut pentru pricepe
rea și cunoștințele sale 
profesionale. „Lucrul cu

zl-
pe

patru scaune, 
alte detalii 

le oferă, cu ama- 
subinginerul

nucul implică mai multă 
muncă, pricepere, o ca
lificare superioară. Tex- ț 
tura lemnului trebuie a- ț 
dusă la o anume formă i 
și această operație nu 1 
poate fi executată decît i 
de un tîmplar de mobila i 
cu înaltă calificare. De l 
acum, garniturile vechi ț 
sau bibliotecile „Delte- i 
dere“ rămîn lucrări mai i 
simple. Nu le mai ridică \ 
mari probleme. Oamenii i 
și-au format o bună ex
periență. Esențială a ră- ; 
mas calificarea, forma 
rea deprinderilor, axarea 
tuturor eforturilor pen
tru ca pe fluxul tehnolo-

Mircea BUJORESCU

Coniiimare ir pa; a 1 a

Utilaje și echipament minier 
peste

acestea

de ce 
o zi de

Cronică de August în așezările minerești

Foto: N. ȘTEFANVedere spre noul centru civic al orașului Vulcan.
DIALOG 

CETĂȚENESC

cauză și o zi de o- 
Cu alte cuvinte, da- 
nu a făcut nimic 
societate

sarcini- 
că nu 

posturile

Punînd in centrul activității sale indicațiile și 
sarcinile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului cu privire la asigurarea 
unor utilaje moderne pentru mecanizarea principale
lor lucrări miniere, colectivul întreprinderii de utilaj 
minier din Petroșani raportează în cinstea zilei de 
23 August realizarea și depășirea sarcinilor de plan. 
Fată dc sarcina la zi, sc constată o depășire cu 3,1 
procente la livrarea utilajelor miniere, iar la echipa
ment hidraulic minier o depășire de 3,7 procente. 
Este de remarcat faptul că au fost livrate, de la în
ceputul anului pînă m prezent întreprinderilor mi
niere și piese de schimb cu 2,6 la sută peste sarcinile 
de plan.

Prin faptele lor de muncă demne de laudă,
constructorii de utilaje miniere se situează pe un loo
de frunte în marea întrecere socialistă pentru înde
plinirea exemplară a istoricelor hotărîri ale Con
gresului al Xll-lea și Conferinței Naționale ale parti
dului cu privire la dezvoltarea bazei energetice și de 
materii prime.

VULCAN LUMINA
SI FORȚA ORAȘULUI

w *

Cu un potențial econo
mic în continuă creștere, 
orașul Vulcan pulsează în 
ritmul trepidant al ce
tăților industriale de in
teres național major, da
torită celor două produse 
pe care orice economie 
modernă le așează în 
prim-planul preocupări
lor. Aceste produse sc 
numesc cărbune și ener
gie electrică, și sînt re - 
zultatul 
întrerupt 
rea bazei 
me și a 
getice naționale.

Cărbunele, la Vulcan, 
constituie rodul activită-

efortului ne- 
pentru întări - 
de materii pri- 
balanței ener-

ții cunoscutelor colecti
ve de la cele două între
prinderi miniere ale ora
șului. loan Calotă, Flo- 
rea Petri.șor, Mihai Ne- 
știan, Ion Bud, Ștefan 
Gantz, Traian Borșa, Ilie 
Chiron, Constantin Niță, 
de la mina Vulcan, și a- 
tîția alți mineri destoi
nici și oameni de bază 
ai acestei întreprinderi 
continuă astăzi, la cote 
superioare tradiția de 
muncă a înaintașilor. Mi
na dispune de formații

Ion MUSTAȚA

(Continuare io pag. a 2-a)
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Lumina și forța orașului
(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)

250000
pentru

TONE DE HUILA 
cocs și semicocs

ducție, se vor introduce 
combine de înaintări în 
cărbune, se va concentra 
producția de cărbune ex
tras pe fluxuri de trans
portoare cu covor de 
cauciuc și se vor menți
ne în funcțiune majori
tatea capacităților de 
producție existente, ca
pacități de producție do
tate cu complexe meca
nizate combine de abataj 
și combine de înaintări.

Pină la 25 august se 
vor definitiva lucrările 
de organizare mai bună 
a producției și a muncii 
la toate întreprinderile 
miniere. O atenție 
sebită trebuie 
însă respectării 
giilor de lucru 
cut fiind faptul 
terile înregistrate în cele 
7 luni trecute din acest 
an au condus la imobili
zarea temporară a unor 
capacități cu pierderi de 
producție) 
acoperirii 
nificate în 

^deosebi la

Dîlja, Aninoasa, Vulcan 
și Bărbăteni pentru că 
neacoperirea posturilor 
în cărbune a condus la o 
pierdere de producție zii 
nică de 4600 tone. De a- 
semenea, vor trebui evi
tate în viitor: funcțio
narea deficitară a princi
palelor utilaje din planul 
tehnologic, existența 
nor neconcordanțe de 
pacități pe fluxurile 
transport (mai ales la 
treprinderile miniere 
ninoasa, Lupeni și 
câni), neexecutarea 
timp și de calitate 
corespunzătoare a
rilor de întreținere 
reparare a utilajelor 
instalațiilor tehnologice, 
carențele din organizarea 
și conducerea 
de producție 
sub aspectul 
nării ritmice 
de lucru.

O rezervă 
de creștere 
de cărbune 
buie neapărat 
cată integral constă 
realizarea 
muncii planificate, cel 
puțin la nivelul posturi-

deo- 
acordată 
tehnolo- 
(cun os

că aba

u- 
ca- 
de 
în- 
A-

Uri- 
la 

ne- 
lucră- 

și 
Și

ți mai ales 
posturilor pla- 
cărbune și în- 
minele Lonea,

a

procesului 
în special 
aprovizio- 
formațiilor

importantă 
a producției 
și care tre- 

valorifi- 
în 

productivității 
planificate,

lor prestate, 
precizarea pentru 
această lună, i 
absențelor se menține la 
un nivel ridicat.

Preocupările conduce
rilor colective, ale orga
nelor și organizațiilor de 
partid, de sindicat și ale 
U.T.C., ale celorlalte or
ganizații de masă și obș. 
tești trebuie să fie con
centrate spre reducerea 
absențelor, în general, și 
a celor nemotivate, în 
mod special. Experiența 
lunii trecute trebuie să 
constituie un serios sem
nal de alarmă, pentru că 
„nemotivatele" au înre
gistrat creșteri mai ales 
la minele Aninoasa, Pe
trila și Uricani. Aceasta 
ca să nu mai amintim 
și alte categorii de ab
sențe, unde se putea ac
ționa, ca de exemplu în
voirile și recuperările.

Valorificarea măsurilor 
șl a rezervelor pe 
le-am amintit stă 
puterea colectivelor 
niere, singurele în 
sură să-și rezolve 
blemele cu care se 
fruntă.

Faccm 
i că în 
numărul

care 
în 

mi- 
mă- 
pro- 
con-

s \
1

Șeful de brigadă Vla
dislav -Șelu și sudorul 
Ion Gavra de la ate
lierul de confecții me
talice al IPSRUEEM 
din Livezeni.

Foto : N. ȘTEFAN

(Urmare din pag. I)

gic de pe care iese 
bila de nuc să fie 
sați oameni bine ; 
tiți profesional", 
spus interlocutorul.

In secții, multe 
toare. Subinginerul 
jan ne recomandă cîte- 
va dintre cele mai bune: 
Dorina Piroșca, Nastasia 
Bocioacă, mai vechi, mai 
cu experiență, iar dintre 
cele tinere pe Mirela Vă
duva și Elena Curecheru. 
Ceea ce ni s-a părut

■ mo- 
pla- 

pregă- 
ne-a

lucră-
Vite-

lucru recunoscute 
printr-o disciplină exem
plară, capabile să reali
zeze chiar din abataje 
cameră producții spori
te. La mina Paroșeni, 
Nicolae Andrașic, 
cisc Fazakaș, 
Mesaroș, Nicolae 
Alexandru Laszlo, Vasile 
Cerceja, loan Daniel, 
Mihai Agoston și alți mi
neri, promotori ai 
canizării complexe 
afirmat prin efortul de 
valorificare superioară a 
dotării de care benefi
ciază. Cele două colecti
ve de mineri au obținut 
de la un an la altul creș
teri constante ale ex
tracției de cărbune, au 
acumulat o valoroasă ex
periență tehnică pe baza 
căreia sînt preconizate 
ritmuri tot mai înalte ale 
activității desfășurate în 
abataje.

Cărbunele, mai încor
porează la Vulcan și ro
dul muncii preparatori
lor. Colectivul de la Co- 
roești a recepționat de la 
începutul anului peste 
două milioane tone de 
cărbune și a furnizat si
derurgiei aproape 
tone de cărbune 
cocs și semicocs, 
zare semnată de 
ratori ca Dumitru Aga- 
che, loan Ologu, Teodor 
Gogancea, Dumitru Du- 
rac, Andrei Becheanu, 
Nicolae Bodescu, Ion -

Fran- 
Gavrilă 

Brutu,

rne- 
s-au

600 mii 
pentru 

reali, 
prepa-

recupera, 
colectivul 
acest an 
constantă

Matei, Cornel Colda, Ion 
Postelnicu, Ion Onițiu, 
Alexandru Buruiană și 
mulți alții, înscriși la loc 
de cinste pe lunga listă 
a fruntașilor. Prin depă
șirile obținute la indica-. 
torul care cîntărește cel 
mai bine priceperea și 
hărnicia preparatorilor — 
este vorba de 
rea globală — 
a dovedit și în 
preocuparea
pentru a asigura un grad 
sporit de valorificare a 
masei miniere extrase 
din abataje.

Al doilea mare pilon 
de sprijin al economiei 
orașului Vulcan îl cons
tituie energia 
De la începutul 
1983, colectivul 
electrice Paroșeni a pro
dus peste sarcinile de 
plan 17 000 MW energie 
electrică, asigurînd un 
grafic de putere efectiv 
utilizabil de peste 103 la 
sută. Au fost îmbunătăți
te realizările la energia 
electrică obținută pe ba
ză de cărbune și s-au 
produs peste plan 10 mii 
Gcal energie termică. Se 
cuvine să menționăm și 
aici aportul substanțial 
al unor energeticieni ca 
loan Saltelichi, Aurel 
Bolosin, loan Bușoniu, 
Nicolae Gavrilă, Petru 
Munteanu, Nicolae Dră- 
ghici, Aurel Lorincz, 
Constantin Voin, Iosif 
Elekeș, Traian Albu.

Orașul Vulcan însu-

electrică, 
anului 

Uzinei

mează și alte activități 
economice. Secția de stîlpi 
hidraulici s-a 
fiecare an de 
re la nivelul 
gențe sporite. 
— muncitori, 
și ingineri au 
te soluții proprii, 
nioase, pentru realizarea 
elementelor de susținere 
cu care sînt echipate nu
meroase abataje din Va
lea Jiului. La tînăra în
treprindere de confecții a 
fost diversificată 
sortimentală și s-a 
onat mereu pentru 
bunătățirea calității 
duselor, astfel 
re participare 
internă sau la 
contribuie la 
prestigiului acestei 
tăți a industriei 
ușoare.

Vulcan — oraș 
tinuă dezvoltare, 
ordonatele căruia 
înscrise două produse de 
bază ale economiei na
ționale : cărbunele și e- 
nergia electrică, forța și 
lumina. Purtătorii aces
tor însemne ale progre
sului, ai acestor 
luri ale oricărei 
mii moderne sînt oamenii 
cei amintiți, și mulți al
ții ca ei, minerii și ener- 
geticienii ce ne sînt con
temporani. Ei sînt cu a- 
devărat forța și 
orașului, datorită 
ționalelor calități 
citorești pe care 
vedesc zi de zi.

situat în 
la înființa- 
unor exi- 
Specialiștii 
tehnicieni 

găsit mul- 
inge-

gama 
acți- 
îm- 

pro- 
fieca- 
piața

ca
Pe 

export să 
întărirea 

i uni- 
noastre

în con- 
pe co- 

sînt

Simbo- 
econ o- 

l,

lumina 
trad i- 
mun- 

le do

1

bestul ridicam pălăriei
demn de reținut din. dis
cuția cu gazda noastră 
este însă preocuparea 
pentru pregătirea viitoa
relor cadre. Fabrica pa
tronează Școala genera
lă nr. 6 din Petrila. Exis
tă deja o clasă de Um
pleri de mobilă care a 
absolvit treapta I și trei 

intră
a 
de 
e

clase a X-a care 
in treapta a Il-a. in 
ceasta vacanță timp 
4 săptămâni elevii au

fectuat practica produc
tivă în fabrică. Majori
tatea absolvenților ră- 
mîn și lucrează în fabri
că și după 
școlii. Un exemplu 
tînăra 
acum 
frunte, 
elevă, 
locul de muncă, era lă
sată să lucreze singură 
pe utilaj.

Am surprins cîteva as-

terminarea 
este 

Eugenia Ernest, 
muncitoare de 
care, încă fiind 
era „stăpînă" la

pecte din munca oame
nilor de la Fabrica de 
mobilă din Petrila. In- 
■trînd în clte-un aparta
ment, admirăm un corp 
de mobilă, o garnitură, 

însă poate niciodată nu 
ne gîndim la cei care i-au 
dat forma, luciul, care au 
montat-o. Cei despre ca
re am scris rîndurile de 
față sînt cîțiva dintre 
acești anonimi, a căror 
muncă trebuie respecta
tă prin gestul ridicării 
pălăriei. Pentru că me
rită.
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Duminică, 21 august
8,00 Din marea carte a 

patriei.
9,00 De strajă patriei.
9,30 Bucuriile muzicii. 

Simfonia unu. ev a- 
prins

10.30 Viața satului.
11,00 Estrada în august.
11,45 Lumea copiilor.
12,55 Telex.
13,00 Voie bună... la album.
14.30 Desene animate.

— Teatru vesel de după 
amiază :
„Automobilul" 
de Vasile Pop.

— Brigăzi artistice în re 
citai.

— Autograf... la umbră i 
Ccrn.a Cninac

— Telesport.
18,40 Micul ecran pentru 

cei mici.
19,00 Telejurnal.
19,25 Cintecul și poezia 

care ne-au însoțit is
toria.

20,00 Film artistic.
Citadela sfărimată.
Producție 1 a Studio
ului „București".

21,50 Pe aripile dansului.
22.30 Telejurnal.

Luni, 22 august
15,00 Telex.
15,05 Emisiune în limba 

maghiară.
16,05 Cîntec nou în țară 

nouă. Muzică popu
lară românească.

16,35 Teatru pentru pio
nieri și școlari. 
Cifrul.

17,15 Tineri soliști ai mu
zicii românești.

17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.30 Patria omeniei — 

patria libertății.
30,45 Măreața zi de august

Spectacol cultural- 
artistic preluat de la 
Adunarea festivă din 
Capitală.

21,45 Film artistic.
Ultima frontieră.

23,00 Telejurnal.
Trăiască a 39-a aniver

sare a revoluției de elibe
rare socială și națională, 
antifascistă și antiimperi- 
alistă din România !

Marți, 23 august
7.30 (C) Sub semnul ma

rii sărbători.
— Editorial TV.
— Muzică patriotică și 

revoluționară.
8,00 (C) Transmisiune di

rectă de la Demons
trația oamenilor
muncii din Capitală 
cu prilejul celei de a 
39-a aniversări a re
voluției de eliberare 
socială și națională, 
antifascistă și anti- 
impcrialistă din Au 
gust 1944.

11,00 Cîntece de bucurie.
11.30 (C) Ce-ți doresc eu 

ție, dulce Românie. 
Concert festiv al for
mațiilor muzicale ale 
Radioteleviziunii ro
mâne.

12.15 Pe acest pămînt dura- 
vom cetate comunis
tă. Emisiune de ver
suri.

12.30 Frumuseții tale, Româ
nie.

13,00 (CP) Telejurnal.
13.15 (CP) Album de Au

gust.
18,40 Bun sosit, frumoasa 

zi de august I
19,00 (CP) Telejurnal.
19,00 Ani de luptă — Ani 

de împliniri socialis
te.
Reportaj.

19.45 (C) Odă lui August.
Spectacol festiv li
terar - muzical - co
regrafic realizat de 
Radioteleviziunca Ro
mână.

20.45 (C) Teatru TV.
Ziua cea mare, 
de Ștefan Berciu.

22,35 (C) în grădină... la
Hanul Ancuței.

23,25 (CP) Telejurnal.
23,40 (C) De dor și de voie 

bună.
24,00 închiderea progra

mului.
Trăiască unitatea de ne

zdruncinat a întregului 
rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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nostru popor în jurul 
Partidului Comunist Ro
mân, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !

Miercuri, 24 august
10,00 Omagiu patriei și 

partidului. Gala Fes
tivalului cîntecului 
patriotic și dansului 
pionieresc — Năvo
dari 1983.

10,45 Ecran de vacanță. 
Film artistic.
Dumbrava minunată.

12,10 O vîrstă frumoasă ca 
țara.

12,30 Concert popular.
13,00 (CP) Album de au

gust.
— Telex.
— Inimile noastre sînt 

în sărbătoare (I).
— Festivalul „Călușul 

românesc" 1983.
— Umor și muzică.
— Colind la fereastra ță

rii — recital Victor 
Socaciu.

— Inimile noastre sînt 
în sărbătoare (II).

14,30 Desene animate.
— Lumină de August — 

poem TV.
— Un cîntec pentru țara 

mea.
— Concert de prînz.
— Inimile noastre sînt 

în sărbătoare (III).
— Cîntă George Enache.
— Recital „Roșu șl Ne

gru".
— Parada instrumente

lor populare.
18,00 Telesport. Fotbal ;

România — R.D. Ger
mană. Transmisiune 
directă de la Stadio
nul Steaua.

19,45 (CP) Telejurnal.
20,00 (C) Țării — cîntecul 

și versul.
21,50 (CP) Telejurnal.
22,00 Un zîmbet la... vari

etăți.
23.30 închiderea progra

mului.
Joi, 25 august

11,00 Telex.
11,05 Pași de viață lungă.
11.30 (C) Film artistic. 

Telefonul.
12,20 România pitorească.
12,35 Ecran de vacanță.

Desene animate.
Micuța Nell.

13,00 închiderea progra
mului.

16,00 Telex.
16,05 (C) Ecran de vacan

ță.
Ărabela.

Episodul 9.
16.35 Studioul tineretului
17,50 1001 de seri.
20,00 (CP) Telejurnal.
20.20 Actualitatea econo

mică.
20.30 Omagiu patriei și 

partidului.
20,45 Documentele Plena

rei C.C. al P.C.R., 
program de muncă 
însuflețitor pentru 
progresul economico- 
social al țării, pen
tru ridicarea bună
stării întregului po
por.

21,00 Flori de cîntec ro
mânesc.

21.20 Civica.
21.35 (C) Cinci miliarde 

de oameni.
22,00 Ritmuri tinerești.
22.30 (CP) Telejurnal.

Vineri, 26 august
15,00 Telex.
15,05 Să rezolvăm împre 

ună.
15,25 (CP) Emisiune In lim

ba germană.
17.20 Anunțuri și muzică.
17.30 Rezultatele tragerii 

loto.
17.35 La volan.
17,50 1001 de seri.
13,00 închiderea progra

mului.
20,00 (CP) Telejurnal.
20.20 Actualitatea econo

mică.
20 35 Cîntece pe adresa

dv.
20,55 Cadran mondial.
21.20 (C) Film artistic. 

Povestea lui Kingi. 
Premieră pe țară.

22,05 Revista literar-artis- 
tivă TV.

22.30 (CP) Telejurnal.

Simbătă, 27 august
11,00 Telex.

11,05 File dintr-un jurna 
de tabără.

11,25 (C) Cinci miliarde 
de oameni.

11,50 Noi în anul 2 000. 
12,05 Ora de muzică. 
13,00 (CP) La sîrșit de 

săptămină (I)
— Telex.
— Autograf muzical Mi- 

haela Runceanu.
— Marile momente ale 

baletului.
— Sub cupola circului.
— Muppets și un invi

tat : Brooke Shilds.
— Studioul 1 : în direct 

orchestra de tarago
turi condusă de Lu
ca Novac.

— Desene animate : 
Bambi, 
(partea I).

17,05 (C) Reportaj TV. 
Povestea unui șevalet.

17,20 Serial științific. Spre 
anul 2 000.

17,40 August — cronica e- 
evenimentelor poli
tice.

18,00 (C) Telesport.
18.45 1001 de seri.
19.45 (CP) Telejurnal.
20,00 (CP) La sirșit de 

săptămînă (II).
— Estrada estivală. Fes

tivalul național de 
muzică ușoară Ma
maia — 1983.

20,15 Teleenciclopedia.
20.45 (C) Film serial. 

Roțile.
Premieră pe țară. 
Episodul I.

21.30 (C) Comedii... la co
media.

22,35 (CP) Telejurnal
— Sport

22.45 Invitații televiziunii. 
Emisiune muzical- 
distractivă.

23.30 închiderea progra
mului, >



VINERI, 19 AUGUST 1983 Steagul roșu 3

Dialog cetățenesc • Dialog cetățenesc • Dialog cetățenesc

Inițiativă gospodărească, 
pasiune pentru frumos!

Vrem ca orașul 
strada pe care locuim 
fie cît mai îngrijite, 
rim acest lucru cu 
mai mult în preajma 
rilor sărbători ale 
rului nostru, cînd 
nii muncii, întreaga popu
lație își manifestă satis
facția pentru împlinirile 
de pînă acum, ieșind cu 
mic cu mare în stradă, 
scrutează cu optimism do
rințele și realizările vi
itoare. Iar strada, orașul, 
la rîndul lor, prin aspectul 
îngrijit trebuie să com
pleteze optimismul, bucu
ria de viață a locuitorilor 
lui. Amplele acțiuni pa
triotice desfășurate în ul
timele luni cu participarea 
deputaților, lucrătorilor 
consiliilor populare, ai în
treprinderilor de gospodă
rie comunală și locativă, 
a unui mare număr de ce
tățeni iubitori și realizatori 
de frumos și-au fixat 
zultatul în numeroase 
crări de reamenajare 
zonelor verzi, plantare 
arborilor ornamentali, 
covoarelor de flori, de 
treținere a funcționalită
ții străzilor, trotuarelor, 
aleilor, drumurilor și po
durilor, de menținere a cu
rățeniei și de înfrumuse
țare a localităților. Valoa
rea tuturor lucrărilor gos- 
podărești-edilitare reali
zate prin acțiunile de mun
că patriotică ale cetățeni
lor în primele șapte luni 
ale anului însumează pes
te 45 000 000 lei. O cifră

nostru, 
să 

Do- 
atît 
ma- 

popo- 
oame-

re- 
lu-

a 
a 
a 

î li

Ră spiuide in 
cititorilor
• UN GRUP DE PĂ

RINȚI, Vulcan : La sesi
zarea adresată redacției 
pentru a interveni la l.C.S. 
Mixtă Vulcan să fie înca
drate în 
solvente 
conomic 
pundem
icele dv, deși n-au 
contract încheiat cu l.C.S.

directorul 
asigu-

muncă cele 5 ab
ale Liceului e- 
Petroșani, vă răs- 
următoarele: fi-

avut

Mixtă Vulcan, 
întreprinderii ne-a 
rat că în perioada urmă
toare va căuta 
astfel ca pe parcurs și fi
icele dv să fie încadrate 
în muncă.

soluția,

• ION UNGUREANU, 
Petroșani: Mulțumirea
dv ne-a produs satisfacție. 
Deși nu am publicat sesi
zarea adresată 1’• 
am 
Cit 
pra 
ma 
ple
Le-am avut și le vom avea 
în continuare în atenție, 
intervenind pentru rezol
varea lor la momentul 
potrivit. Acum, nu.

Același 
Vasile 
sizarea 
cuarea 
strada

redacției, 
reușit să vă ajutăm, 
privește aspectele asu- 
cărora stăruiți în ulti. 
scrisoare, ele sînt sim- 
numai în aparență.

lui 
se-

răspuns 
Hoinoriu pentru 
referitoare la eva- 

reziduurilor din 
Venus — Petroșani.

ȘE- 
reținut 

dv.

A

înnoiri la Aninoasa

£ CONSTANTIN 
LEA, Vulcan : Ani 
situația relatată de 
Cunoaștem, de altfel, prac
tica amînării unor repara
ții urgente la instalațiile 
de apă de către instalato
rii E.G.C.L. Vulcan. Pe a- 
ceastă cale, ridicăm cazul 
dv în atenția conducerii 
exploatării pentru soluțio
nare. Dacă nu se rezolvă, 
vă rugăm să reveniți.

de bilanț care înglobează 
inițiativa, hărnicia și par
ticiparea a mii și mii de 
cetățeni la acțiunile de în
frumusețare a cadrului 
nostru de viață și muncă.

La marea 
organizată 
cu prilejul sărbătoririi zi
lei de 23 August vor par
ticipa coloane de mineri

demonstrație
la Petroșani

■lailllliiBiiKllllliiillBiB

CU CONTRIBUȚIA 
CETĂȚENILOR 

Șl ÎN FOLOSUL LOR
■■■■aiaaaaaaaaiiaiaaaaaiaii

șl alți locuitor! din Urî- 
cani, Lupeni, Vulcan, A- 
ninoasa, Petrila, Bănița 
și, bineînțeles, din Petro
șani. Calitatea de gazdă pe 
care o are orașul nostru 
înseamnă, pentru întreaga 
lui suflare, pe lîngă 
re onoare, obligația 
înfățișa oaspeților și 
cetățenilor un oraș 
gătit de sărbătoare 
în cele mai mici
te, cît mai îngrijit, 
mos. în contextul 
importante obligații 
înscriu, între altele, 
centrarea de forțe și 
tensificarea ritmului
lucru asigurate de Grupul 
de șantiere Petroșani al 
T.C.H. pentru realizarea 
finisajelor exterioare șl 
a lucrărilor de gospodărie 
comunală de la blocurile 
1A și 1B, betonarea aleilor,

o ma
de a 
con- 
pre- 
pînă

amănun- 
fru- 

acestei 
se 

con- 
in- 
de

trotuarelor și platformei 
carosabile a Aleii Popo
rului de către brigada de 
pavatori ai E.G.C.L., cură
țirea trotuarului 
Cloșca și închiderea 
tlerului de aici de 
I.C.M.M. (coordonator 
lucrărilor din 
treprinderii, ing. Ion 
rășeț). Ar fi bine dacă a- 
ceste exemple pozitive ar 
fi urmate șl de E.G.C.L. 
pentru curățirea de moloz 
a trotuarelor străzilor Cloș
ca și Vasile Conta pe care 
vor trece cu siguranță Ia 
și de la marea demons
trație mulți oameni ai 
muncii, precum și pentru 
curățirea parcării și pie
ței aflate în această parte 
a orașului.

Nu ne îndoim că la ac
țiunile de înfrumusețare și 
ordine preconizate vor 
participa, în zilele care 
ne mai despart de marea 
sărbătoare, ca și cu alte a- 
semenea prilejuri, toți lo
cuitorii orașului pentru ca 
trotuarele, străzile, între
gul oraș să dovedească 
spiritul de inițiativă, pri
ceperea gospodărească,
aspirația pentru ordine și 
frumos a locuitorilor lui.

Așa cum precizează clar 
vigoare, 
șantier, 

întreprindere 
comercială, în 

de 
revine 

pen

străzii 
șan- 

către 
al 

partea în- 
Vă-

dispozițiile în 
fiecare cetățean, 
instituție, 
sau unitate
incinta sau porțiunea 
drum public ce ii 
trebuie să acționeze 
tru ordine și frumos.

Cetățeni ! Oameni 
deri și de pe șantiere

Fie că e vorba de a- 
dunări cetățenești, de în- 
tîlniri dintre deputați și 
alegători, în comuna A- 
ninoasa aceste acțiuni 
au un pronunțat carac
ter de lucru. Trăind în 
mijlocul cetățenilor de
putății poartă zilnic dis
cuții cu cei care i-au ales, 
ascultă propunerile și 
sugestiile gospodărești, 
sociale sau din alte do
menii, le aduc la cunoș
tința consiliului popular 
comunal, se caută soluții 
și posibilități de înfăp
tuire a 
mijlocul 
tenți și 
punerile
sînt și birourile 
zațiilor de bază de partid 
din cartierele localității, 
ca și lucrătorii consiliu
lui popular. După ana
lizarea acestor propuneri 
o bună parte dintre ele 
devin obiective ce se 
înfăptuiesc prin munca 
locuitorilor, a deputaților, 
cu sprijinul unităților e- 
conomice și instituțiilor 
din comună, sub îndru-

V_____________

inunda 
și grădini, 

facem 
pune 
au

un 
stavilă 
propus

ior a
Prin 

Și 
muncă 

a locuitorilor,

în 
a-

lor. Mereu 
cetățenilor, 

receptivi la pro- 
și sesizările lor, 

organi-

marea permanentă a con
siliului popular.

Ori de cîte ori ploua 
mai mult, valea ce trece 
prin comună 
străzi, curți 
„Trebuie să 
dig pentru a 
viiturilor", 
cetățenii.

Și propunerea 
devenit realitate, 
contribuția bănească 
participarea la 
patriotică 
pe vale în sus și la sta
dion s-a construit un zid 
de sprijin trainic. Zid 
de sprijin s-a făcut și 
în spatele magazinului 
alimentar nr. 40.

Drumul plin de gropi 
și hîrtoape de la Iscroni 
la Aninoasa îngreuna 
circulația pe acest traseu. 
De curînd s-au finalizat 
lucrările de reasfaltarea 
lui și, totodată de am
plasare a noi indicatoa
re rutiere și revopsirea 
celor vechi. Fiind vorba 
de trasee rutiere de la. 
Livezeni și pînă la Vul
can s-au făcut alinieri

și refaceri de garduri. Se 
cuvine subliniat faptul că 
locuitorii de pe acest 
traseu au fost sprijiniți 
de consiliul popular cu 
țevi vechi pentru stîlpi 
și plasă de sîrmă. 
fost văruiți arborii 
pe marginea șoselei, cu
rățite zonele verzi și șan
țurile.

Deoarece se află în a- 
propiere și este folosită 
în cea mai mare măsu
ră de lucrători de Ia 
I.P.E.G., la stația de au
tobuz respectivă s-a ame
najat un loc de refugiu 
pentru călători.

înnoiri sînt multe șl 
semnificative în comuna 
Aninoasa. La realizarea 
lor au participat ți par
ticipă cu dăruire șl hăr
nicie marea majoritate 
a locuitorilor comunei, 
dintre care amintim de 
această dată pe deputății 
Dumitru Gheorghe, Flo- 
rea Maxim, Angela Ni- 
țar, pe cetățenii Nicolae 
Bitan, Ioan Igna, Iosif 
Simo și Pavel Zgăvîrdea.

D CRIȘAN

Au I 
de

Concluzii din audiențe
O dotare socială mult 

apreciată de populația 
orașului Lupeni o cons
tituie cantina-restau- 
rant.

în imagine, aspect de 
muncă din bucătăria 
modernei cantine-res- 
taurant.

Foto : Șt. NEMECSEK

SI scrisori
din 

primiți 
consiliile 

oră-
P<s-

ai muncii din întreprin- 
! Reafirmați-vă inițiati

va gospodărească și pasiunea pentru frumos ! 
•nniiiHiiiiiiHniHiiiiHiiinn/Hifmiinunniînnimniiiiinn

sase luni 
fost 
la

în primele 
acest an au 
în audiențe 
populare comunale, 
șenești /și municipal
troșani, peste 4 000 de ce
tățeni, iar 500 de cetățeni 
au adresat organelor de 
partid și de stat, locali? și 
centrale, scrisori. Proble
matica scrisorilor și au
diențelor vizează îndeo
sebi situații diferite privind 
atribuirea și întreținerea 
locuințelor, precum și e- 
liberarca unor adeverințe, 
autorizații și alte acte din 
evidențele primare ale or
ganelor administrației de 
stat. Marea majoritate a 
scrisorilor au fost soluțio
nate în termen și în favoa
rea petenților, doar 38 de 
scrisori au primit 
vări nefavorabile 
rilor întrucît ridicau 
bleme în afara prevederi
lor legale.

Cu' referire la acordarea 
de locuințe din fondul lo
cativ de stat este de men
ționat faptul că deși în se
mestrul I 1983 au fost 
construite și predate be
neficiarilor 165 de locuințe 
noi, din care 145 in Pe
troșani, există unele soli
citări neonorate. O parte

rezol - 
auto- 
pro-

dintre acestea 
cauză analizarea 
cială de către 
colective ale 
familiare ale 
neincluderea 
de priorități a celor 
îndreptățite persoane, 
miterea de schimburi 
locuințe din cartierele '• 
mai periferice în cele cen
trale fără motive înteme
iate. De asemenea, deși în 
aceeași perioadă s-au chel- ■ 
tuit pentru diferite repa
rații la fondul locativ pes
te 4 milioane lei, există în
că multe situații care de- . 
clanșează sesizări și ce
reri îndreptățite din par
tea locatarilor. Toate se
sizările îndreptățite din 
acest domeniu trebuie să 
fie reținute cu receptivita- : 
te de către constructori și 
E.G.C.L., care au datoria 
să acorde mai multă aten
ție calității lucrărilor, să 
răspundă cu mai multă o- 
perativitate la 
de reparații, 
rîndul lor, au 
folosească și 
corespunzător 
pentru a beneficia de con
fortul oferit și a le pre
lungi viața.

Programul unităților comerciale și prestatoare de
Direcția comercială a 

municipiului a stabilit 
programul de funcționare 
a rețelei comerciale 
Valea Jiului pentru 
rioada 20—24 august 
modul următor :

din
pe
in

• In ziua de 20 august, 
comerciale cu 

un singur 
prelungi ac- 
servire a 
cu una-două

unitățile 
program pe 
schimb vor 
tivitatea de 
populației 
ore.

0 In ziua
21 august, 
men tare, 
de legume 
fi deschise

de duminică, 
unitățile ali- 
nealimentare, 

și fructe vor 
pînă la ora 12.

22 august, uni- 
un 

vor

• Luni, 
tățile comerciale pe 
singur schimb își

pentru zilele de 20-24 august 1983
prelungi, de asemenea, 
programul cu una-două 
ore.
• In ziua de 23 august, 

toate magazinele vor fi 
închise cu excepția uni
tăților de difuzare a 
presei, care vor fi deschi
se în primele orele ale 
dimineții.

o O precizare privind 
funcționarea unităților 
de alimentație publică : 
în zilele de 21 și 22 au
gust aceste unități vor 
funcționa cu program 
normal, iar în ziua de 
23 August vor fi deschise 
după terminarea de
monstrației oamenilor 
muncii din Petroșani. în

dimineața zilei de 23 Au
gust vor funcționa puncte 
de desfacere a răcoritoa
relor, produselor de pa
tiserie și cofetărie pe tot 
traseul 
Ioanele 
cii

străbătut de co- 
oamenilor mun-

ziua de 24 august,• în 
unitățile alimentare func
ționează cu program 
duminică, iar cele de 
limentație publică 
normal.

de
a-

24• In zilele de 23 și 
august. întreprinderile co
merciale din Petroșani, 
Vulcan și Lupeni vor a- 
sigura o bună aprivizio- 
nare cu mici, grătare, ră
coritoare, produse de co-

fetărie și patiserie, bere, 
precum și cu legume și 
fructe a populației aflate 
la bazele de. agrement.

0 Servicii . în zilele 
de 23 și 24 august spe
cialiștii A.C.R. acordă a- 
sistență tehnică rutieră, 
între orele 9—18, iar 
„Dacia service" Paroșcni 
— în schimbul I. Se e- 
xecută mici remedieri în 
ateliere, intervenții 
gente, la nevoie 
barea unor piese, iar 
solicitare 
cale. în 
gust vor 
tre orele 
servirea celor 
secția G5 Auto-moto Li-

ur- 
schim- 

la 
lo- 

au- 
în- 

pentru 
interesați,

și remorcări 
ziua de 24 
fi deschise,
8—14,

servicii

au drept 
superfi- 

cond jrcrile ; 
situațiilor ; 

încadraților, 
în taoelele ' 

mat ; 
ad- i 
de ■ ■> 1

solicitările 
Locatarii, la 
datoria să 
să întrețină 

locuințele

vezeni a cooperativei „U- 
nirea", precum și labora
torul foto din Petroșani 
(strada N. Bălcescu) 
din Petrila.

Și

9 Pentru reparații 
gente la aparatele de 
casnic, cei interesați 
pot adresa, în ziua 
24 august, unităților 
57 din Petroșani și
Petrila, între orele 8—14. 
iar pentru depanări ra- 
dio-tv rinităților nr. 1 ra
dio și 35 TV Petroșani și 
nr. Î5 din Petrila.

ur- 
uz 
se 
de 
nr.
64

• In zilele de 21, 23
și 24 august, este deschi
să, între orele 8—18, pen
tru servirea publicului. 
Farmacia nr. 14 din car
tierul „Carpați" Petro
șani.
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Manifestări consacrate 

Ziîei de 23 August
PHENIAN 18 (Ager- 

prcs). — La clubul Co
operativei agricole de pro
ducție „Prietenia coreea- 
no-română", din .Sambong, 
a avut loc o adunare fes
tivă.

în cuvîntările rostite la 
adunare, președintele co
operativei agricole de pro
ducție „Prietenia coreea- 
ro-română“ din Sambong și 
ambasadorul României, 
Constantin Iftodi. au e- 
vocat pe larg semnificația 
actului de la 23 August.

*

HELSINKI 18 (Agerpres). 
— La Helsinki a avut loc 
o festivitate în cadrul că
reia a fost donată o însem
nată colecție de cărți și 
lucrări românești Biblio

tecii Naționale din Fin
landa, un loc principal o- 
cupîndu-1 lucrări din vasta 
operă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

*

HAVANA 18 (Agerpres). 
— La cooperativa agrico
lă de producție „Prietenia 
cubano-română", a avut loc 
o adunare festivă, la care 
au participat reprezentanți 
ai unor organe centrale și 
locale de partid și de stat 
și membrii cooperatori și 
familiile acestora.

Despre semnificația ac
tului istoric de la 23 Au
gust, a vorbit Gheorghe 
Dumitrache, ambasadorul 
României în Cuba.

Acțiuni 
in favoarea păcii

WASHINGTON 18 (A-
gerpres). — în centrul New 
Yorkului, pe cunoscuta ar
teră Fifth Avenue, a avut 
loc o manifestație împo
triva cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare și pace. 
Participanțli purtau pan
carte cu lozincile „Să în
ceteze cursa înarmărilor 
nucleare !“, „Locuitorii Eu
ropei au spus NU noilor 
rachete nucleare america
ne !“. Cu acest prilej, mii 
de locuitori ai New York
ului au semnat o petiție de 
protest împotriva noilor 
programe de înarmare ale 
S.U.A.. pentru dezarmare 
și pace.

TV.
15,00 Telex. 15,05 Să 

rezolvăm împreună pro
bleme de matematică 
pentru elevii claselor a 
Vîll-a. 15,30 Tragerea 
loto. 15,40 Emisiune în 

limba germană.
în jurul orei 18,30 —

Transmisiune directă de 
la Stadionul 23 August. 
Manifestarea dedicată 
împlinirii a 35 de ani de 
la organizarea primelor 
șantiere naționale ale ti
neretului.

20,00 Telejurnal. 20,20 
Actualitatea economică.
20,35 Tradiții eroice. 20,50 
August victorios. Program 
de cintece patriotice și 
revoluționare. 21,00 Româ
nia in lume — documen
tar. 21,15 Teatru TV : 
„Trenul de noapte" de 
Cristina Munteanu. 21,55 
Poema română, de Geor
ge Enescu. 22,30 Telejur
nal.

Autobaza C. M. L J.
Petroșani>

i n c a d r e a z ă :

— conducători auto
— mecanici auto
— tinichigii auto
— sudori auto
— electricieni auto
— vopsitori auto
— buldozeriști
— excavatoriști
— mecanici întreținere și reparații utilaje 

terasiere.
încadrarea și retribuirea se fac conform 

prevederilor Legii nr. 12/1971 și a Legii nr 
57/1974.

Relații suplimentare se pot obține la sediul 
unității din strada M. Eminescu nr. 22, zilnic 
între orele 14—15.

PE SCURT • PE SCURT

DUPĂ CUM TRANSMI
TE AGENȚIA TASS, în 
conformitate cu program'll 
de asigurare a funcționă
rii stației științifice orbi
tale „Saliut-7“, în Uniunea 
Sovietică a fost lansată na
va de transport automată 
„Progress-17“.

COMERȚUL EXTERIOR 
AL FRANȚEI a înregistrat 
în luna iulie un deficit de 
3 miliarde de franci, pier
derile înregistrate de la în
ceputul acestui an fiind ci
frate la 39,7 miliarde 
franci.

1

Noi ciocniri între armata salvadoiiană 
și forțe ale F.M.L.N.

SAN SALVADOR 18 (A- 
gerpres). — Noi ciocniri în
tre armată și forțe ale 
Frontului Farabundo Mar
ți de Eliberare Națională 
(FMLN) au avut loc, în 
Ultimele zile, în regiunea 
vulcanului Guazapa. la 
circa 30 km de San Salva
dor — informează agenția 
France Presse.

într-o emisiune a postu
lui de radio Venceremos, 
FMLN a precizat că prima 
brigadă de infanterie a ar
matei a suferit pierderi 
grele în cursul unei opera

țiuni militare desfășurate 
în regiunea Guazapa. De 
asemenea, radio Vencere
mos a menționat că patru 
militari au fost uciși în. 
tr-un atac întreprins de 
forțe ale FMLN împotriva 
unei patrule militare ca
re se îndrepta spre Suchi- 
toto.

La rîndul lor, forțele ar
mate salvadoriene au sem
nalat desfășurarea unor 
noi ciocniri în apropiere 
de Tecoluca, în regiunea 
San Vicente, la 50 km est 
de capitală.

V1ND autoturism War
burg 311, motor nou. In
formații Vulcan, bulevar
dul Victoriei, bloc D 6, sc. 
I, ap. 35. (903)

SCHIMB garsonieră cu 
apartament 2—3 camere. 
Informații Bucur Nicolae, 
Unirii 4/3/1, Petroșani.
(907)

PIERDUT foi de parcurs, 
seriile AL 808146 și AL 
808177, eliberate de 
I.U.G.T.C. Brașov pe data 
de 25 și 26 iulie 1983. Le 
declar nule. (901)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mar
ton Etelka, eliberată de 
întreprindere de tricota

Mica publicitate
je Petroșani. O declar nu
lă. (902)

PIERDUT diplomă ba
calaureat pe numele Gher
man Aurelia, eliberată de 
Liceul industrial Simeria, 
în anul școlar 1978/1979. 
O declar nulă.

PIERDUT cal 2 ani (ro
șu), însemnat cu literele 

ANUNȚ DE FAMILIE

NEMlNGIIAȚI pentru tot restul vieții, părinții 
Urs Remus, Maria și sora Mihaela reamintesc tuturor 
celor care l-au cunoscut, că se împlinesc 2 ani de cînd 

MARIUS 
ne-a părăsit pentru totdeauna.

Dragă Marius, nu te vom uita niciodată. (905)

J și D. Găsitorului recom
pensă. Adresați Filip Din- 
că, strada Muntelui nr. 
30, Paroșeni — Vulcan.
(908)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Coroi 
Marcel, eliberată de T.U.M. 
Petroșani. O declar nulă.
(909)

■ «

TIR CU ARCUL

I V/V ediție a „Cupei
Există la Aninoasa o 

grupare sportivă de o mo
destie aparte, fapt pentru 
care mimai marile com
petiții organizate la a- 
nume disciplină o aduce în 
atenția publicului specta
tor. în anul 1983 calenda
rul sportiv a cuprins doar 
o întrecere pe propriul te
ren, „Cupa Minerul", ce
lelalte concursuri fiind 
programate la București, 
Cluj-Napoca, Satu Mare, 
Sovata, Iași și Rădăuți, dar 
indiferent pe ce stadion au 
evoluat tinerii arcași a- 
ninoseni au luptat eu ace
lași devotament pentru 
obținerea unor rezultate 
de valoare. Astfel, multi
pla campioană Dorina Da
mian, participînd la turne
ele din U.R.S.S., Ungaria 
și Turcia, în acest an 
preolimpic pentru tirul de 
mare performanță, și-a îm
bogățit propriile recorduri. 
La juniori locul I, Angela 
Ștefan și Ion Mihori au 
realizat în această perioa
dă progrese notabile, iar 
mezinii Viorica Steț, Ani- 
șoara Sardaru și Viorel 
Habian au demonstrat că 
școala aninoseană de tir cu 
arcul funcționează cu toate 
clasele. Principalul su
port în atingerea unor per
formanțe superioare l-a 
constituit pasiunea pentru 
această disciplină sporti
vă a maestrului sportului 
Vasile Tămaș și a econo
mistului Eugen Șerbănes- 
cu, de numele cărora sînt 
legate și cele două obiec
tive realizate pentru asi

gurarea bazei materiale : 
modernul poligon și sala 
de sport. în tradiționalul 
concurs dotat cu „Cupa Mi
nerul", reușitele trăgăto
rilor pregătiți de Vasile 
Tămaș nu au fost totuși 
depline, ei obținînd doar 
două locuri I prin Dorina 
Damian și Viorel Habian, 
două locuri II prin Angela 
Ștefan și Anișoara Sar
daru și două locuri III 
prin Viorica Steț și Ion 
Mihoci, ocupînd locul II pe 
secții și pe echipe. Dar 
cum în tir fiecare concurs 
îl pregătește pe următo
rul, gîndurile noastre se 
îndreaptă spre campiona
tele naționale și „Cupa 
României", ce se vor des
fășura în luna septembrie 
la București, cu atît mai 
mult cu cit de la fiecare 
ediție a acestor importante 
competiții, reprezentanții 
noștri s-au întors cu rezul
tate bogate. Recent, . la 
concursul republican de 
tir cu arcul „Cupa Mine
rul", desfășurat la Ani
noasa între 4—7 august 
1983, organizat de
C.J.E.F.S. Hunedoara — 
Deva, în colaborare cu A.S. 
„Minerul" Aninoasa, des
chis tuturor categoriilor 
de vîrstă, respectiv sim
plu FITA pentru senioare 
și junioare I pe distanțele 
de 70, 60 și 30 m ; simplu 
FITA seniori și juniori I 
pe distanțele de 90, 70, 50 
și 30 m, iar pentru junioa
re și juniori II 2 (50 m -}- 30 
m), încheiat cu un inge-

Minerul"
nios și atractiv concurs 
festiv dedicat „Zilei mi
nerului", în care toți con- 
curcnții și-au disputat în- 
tîietatea trăgînd 12 serii a 
3 săgeți la distanțele de 
30 m și 10 serii a 3 săgeți 
la distanța de 25 m, s-a 
constituit într-o splendidă 
acțiune cultural-sportivă.

Participarea numeroasă, 
respectiv „Olimpia" Bucu
rești, „Steaua" București, 
„Voința" Satu Mare, „Vo
ința" Tg. Mureș, „Sănăta
tea" Tg. Mureș, C.S.M. Iași, 
„Petrolul" Ploiești, A.S.Ă. 
Cluj-Napoca, C.S. Rădăuți, 
I.P.I.U. București și „Mi
nerul" Aninoasa, ținuta 
deosebită a concurenților, 
festivitatea de premiere, 
atmosfera de bună dispo
ziție realizată în după- 
amiaza ultimei zile au fost 
atributele acestei adevă
rate sărbători a sportului 
aninosean. Decanul de 
vîrstă al performerilor 
din comuna Aninoasa, Va
sile Tămaș, a demonstrat 
și cu acest prilej că rămî- 
ne șlefuitorul atent și răb
dător al acestor copii ta- 
lentați. Evaluînd activita
tea acestui om modest, 
care de curînd a împlinit 
50 de ani, putem spune că 
impresionează modul în 
care-și stăpînește profe
sia, fiind de departe un 
pedagog-psiholog de voca
ție, fapt dovedit prin aceea 
că știe să mențină moti
vația acestui grup pentru 
tir. Solicitînd sarcini logi
ce, intuind și stăpînind

Arcașii aninoseni la un antrenament, pe modernul lor poligon de tir.

„pulsul" grupului aflat in 
concurs sau în. pregătire 
pentru obținerea „decari
lor", antrenorul Vasile 
Tămaș își conduce elevii 
spre victorie. Fiindcă așa 
după cum afirma unul din
tre cîștigători, tirgumure- 
șanul Andrei Berki, dacă 
performanțele sportivilor 
de la „Minerul" nu sînt 
excepționale, vina este nu
mai a materialelor care 
nu sînt încă la nivelul ce
lorlalte secții.

La această a 19-a ediție 
a concursului republican 
„Cupa Minerul", unul din
tre cele 6 'concursuri recu
noscute de FITA, nu s-au 
consemnat recorduri, din
tre cei 69 de participanți 
s-au remarcat următorii : 
categoria seniori : And i ei 
Berki, „Voința" Tg. Mu
reș (1195 p) ; Victor Stă- 
nescu, „Petrolul" Ploiești 

(1189), Mihai Bîțzu, „Vo
ința" Satu Mare (1176), se
nioare : Dorica Damian, 
„Minerul" Aninoasa (1152), 
Terezia Preda, „Sănătatea" 
Tg. Mureș (1134); juniori I: 
Atilla Szabo, „Voința" Sa
tu Mare (1004), Iuliu Ma
tei, Iași (882), Ion Mihoci, 
„Minerul" Aninoasa (858); 
junioare I: Ileana Fodor, 
C.S.M. Iași (1124), Angela 
Ștefan, „Minerul" (967), Ga
briela Crișan, „Voința" Sa
tu Mare (914); juniori II; 
Viorel Habian, „Minerul" 
(999), Tiberiu Andrioaie, 
C.S.M. Iași (939), Cons
tantin Ciobanu, C.S.M. lași 
(930); junioare II : Delia 
Oșan, „Voința" Satu Mare 
(574), Anișoara Sardaru, 
„Minerul" (528), Viorica 
Steț, „Minerul" (437).

Pe secții, ordinea pri
melor trei clasate a fost

următoarea : „Voința" Sa
tu Mare, „Minerul" Ani
noasa, C.S.M. lași , pe e- 
chipe, seniori : „Voința"
Satu Mare, „Minerul" A- 
ninoasa, „Voința" Tg. Mu
reș ; senioare : „Voința"
Satu Mare, „Minerul" A- 
ninoasa
• în dimineața zilei de 

7 august s-a desfășurat un 
interesant concurs festiv, 
dedicat zilei căutătorilor 
de comori în adîncuri, o- 
cazie cu care echipa gazdă 
și-a completat palmaresul 
cu încă cinci locuri 1 prin 
Dorica Damian cu 443 p 
la senioare, Angela Ștefan 
cu 360 p la junioare I, Ion 
Mihoci cu 404, la juniori I, 
Viorel Habian cu 364 la 
juniori II și Anișoara Sar
daru cu 280 p la junioare 
II.

Teodor TRIFA

REDACȚIA Si AOMiNlSlRAfiA i Petroșani, str. N. Bâlcescu r 2. telefoane 4 16 62 (secretarial). 4 16 63, 4 24 64 (sedii).IIPARUl i îipogrofio Petroșoni. tir N. 8âleeseu • 3


