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La locurile de agrement

-----------------------— ‘
din Valea Jiului

Zile de cînt și
■
i

voie bună
3 3
• j

Reporterii ziarului nostru, prezenti la ser-
i
i bările cîmpensști, vă relatează - în paginile ;

ll-lll - aspectele întîlnite.

TĂRII CÎT MAI MULT CĂRBUNE!

Prioritate pe agenda de lucru a întreprinderilor miniere

Mobilizare exemplară pentru 
îndeplinirea prevederilor de plan

Mai sînt cîteva zile pî- 
nă la încheierea lunii 
august și rezultatele obți
nute de colectivele mi
niere din Valea Jiului 
impun ca o necesitate de 
prim ordin, o prioritate 
pe agenda de lucru a în
treprinderilor furnizoare 
de cărbune cocsificabil 
și energetic : MOBILIZA
REA EXEMPLARĂ PEN
TRU ÎNDEPLINIREA 
PREVEDERILOR DE 
PLAN.

Succesele obținute de 
colectivele de oameni ai 
muncii de la Cariera 
Cîmpu lui Neag, Lupeni, 
Bărbăteni, principalele 
întreprinderi furnizoare 
de cărbune cocsificabil 

din Valea Jiului, sînt o 
dovadă elocventă a serio
zității șl răspunderii cu 
care au acționat pentru 
valorificarea integrală a 

k__________________________

Formațiile de lucru de 
la sectorul IV al minei 
Uricani se situează pe 
primele locuri in intie- 
cerea socialistă pe Va
lea Jiului. Dintre harni
cele brigăzi ale sectoru
lui se distinge in mod 
deosebit brigada condu, 
să de minerul Andrei 
Tiik.s, care exploatează 
una dintre cele mai ino 
derne combine de inain 
țări cu care s-au r< aii 
zat randamente supe 
rioare.

In imagine, șeful de 
schimb Vasile 
cu, alături de
Nicolae Samoilă și 
Corugă discută cu mais ! 
trul Filarel Ungttreanu ’ 
despre bunul mers al 
producției. 

Râuces- 
ortacii

Io.

Fot® : Șt. NEMECSEK

tuturor condițiilor create 
prin aplicarea complexu
lui de măsuri adoptat de 
Consfătuirea de lucru de 
la C.C. al P.C.R. cu ca
dre de conducere, specia
liști și muncitori din in
dustria minieră și geolo
gie a programului de lu
cru cu trei schimburi a 
8 ore. Producția extrasă 
suplimentar în această 
lună, la zi, de cele trei 
întreprinderi amintite, se 
ridică la 16 500 tone de 
cărbune cocsificabil.

Azi, mai mult ca ori- 
cînd minele Văii Jiului 
dispun de condiții deose
bite pentru îndeplinirea 
sarcinilor planificate și 
chiar pentru depășirea a- 
cestora, dar aceste con
diții trebuie valorificate 
cit mai bine. Aproape că 
nu există întreprindere

0 eficientă acțiune, sprijinită asiduu 
în colectivul întreprinderii

Un domeniu prioritar de 
acțiune la l.M. Vulcan este 
și acela al recondiționării 
și refolosirii pieselor de 
schimb. Numai m acest 
an, mai precis in primele 
șase luni, cheltuielile pen 
tiu recondițioriare au fost 
de 567 000 lei. O difr* ca- 
ie, la prima vedere, nr. 
part să spună prea inuit. 
Dar, dacă amint.m că, prin 
executarea operațiiloi oe 
recondiționare, peste 5,5 
milioane de lei au fost 
economisiți, torurile stau 
altfel..,

Subinginerul 
Streiferdt de la 
IX, ne pune ia 
situația privind 
schimb recondiționate 
prima jumătate a anului. 

i' rancisc 
sectorul 

dispoziție 
piesele de 

in

minieră care să nu dis
pună de o zestre teh
nică deosebită : complexe 
de tăiere și susținere me
canizată, combine de a- 
bataj, de înaintări, flu
xuri moderne de trans
port. Mult discu
tatele efective nu mai 
constituie pentru majori
tatea minelor o problemă 
care să împiedice reali
zarea planului.

Minerii Văii Jiului au 
demonstrat nu o dată că 
dispun de reale posibili
tăți pentru o mobilizare 
de excepție care să con
ducă la creșterea produc
ției de cărbune extras, 
mobilizare de excepție 
care trebuie să caracteri
zeze și această perioadă 
care a mai rămas din 
luna august și în conti
nuare pînă la sfîrșitul a- 
nului. (Dorin GHEȚA)

Notăm : pinioane, angre
naje, cap de acționare și 
de întoarcere, tamburi de 
acționare și jgheaburi, a- 
xe pentru vago- 
netele de mină, doi tam-

IECUPERARE 
/ECONDITIONÂRE 
^EFOLOSIRE

hidra 
putea con

atelierului 
și-a depă- 
500 000 lei

buri de tăiere pentru com
bine două cuplaje 
ulice și lista ar 
tinua.

— Colectivul 
electromecanic 
șit lunar cu cîte 
planul de recondiționări, 
ne relatează interlocutorul.

Studenții din Petroșani - brigadieri la Motru
Nu există decît o singu

ră cale către o reușită du
rabilă a întregii vieți, a- 
ceea a muncii neîncetate, 
perseverente, care caracte
rizează omul mereu avid 
de a învăța și a ști mai 
multe. Este drumul pe ca
re l-au ales și studenții 
Institutului de mine Petro
șani care în lunile iulie 
și august au participat la 
Șantierul Național al Tine.

Și în iulie, prin recondi- 
ționarea a 4 reductoare de 
viteză, a 10 buc. cap întoar. 
cere TR 2, a 15 reductoare 
de viteză TR 3, a 100 axe 
de vagoncte și a altor pie
se, am reușit să realizăm 
o substanțială depășire a 
sarcinilor de plan la re
condiționări...

Am reținut și numele 
cîtorva meseriași a: atelie
rului : strungarii și frezo
rii Gheorghe Nicolae, Ni- 
colae Pop, Tiberiu Kovars, 
Arpad Șipoș, lăcătușii Vic
tor Rapolțean, Toader Ciz- 
maș, Eugen Krenko. Ște
fan Surdu, Ioan Stark. Va-

Gheorghe OLTEANU

(Continuare in pag. a 2-a) 

retului de Ia Motru, con
tribuind în timpul vacan
ței de vară la creșterea 
producției de cărbune. Sînt 
tineri veniți din toate zo
nele țării. Pe toți i-a adus 
aici o matură și responsa
bilă opțiune pentru mun
că, dorind să participe la 
marea epopee a construc
ției socialiste.

— Doresc să avem mai 
multă lumină în case și în 
viață, spunea studentul 
Iarcu Ilie. Șantierele na
ționale ale tineretului au 
fost adevărate forje de că- 
lire a caracterelor, și, în 
primul rînd, originale am
fiteatre ale muncii și învă
țăturii. înainte de a fi stu
dent am fost siderurgist 

la Hunedoara. Acum, la 
Motru, lucrez într-o briga

Oameni la datorie
• Pentru ca și in ur

mătoarele zile instalațiile 
de preparare să asigure 
condițiile pentru prelu
crarea cărbunelui cocsi- 
ficabil din vestul Văii 
Jiului o mînă de oameni 
harnici, preparatori și lă
cătuși s-au aflat la dato
rie. Au participat la o 
serie de lucrări de revi
zii și reparații preparato
rii Vasile Răcășan, A- 
lexandru Beldeanu, Elisa- 
beta Gheorghe, Ileana 
Guliaș, Alexandru Mure- 
șan, Loghin Nicula și lă
cătușii Andrei Drotzin- 
ger, Victor Chelaru, Vio
rel Mocanu, Ștefan Ratz, 
îndrumați de maiștrii Ion 
Strinu, Tiberiu Silaghi, 
Vasile Maioga, Iuliu An
tal și inginerul electro
mecanic Grigore _  Bâlă-
ceanu.
• Ziua de 23 August 

i-a consemnat la locurile 
lor de muncă și pe cefe
riști, acești nelipsiți „drU- 
mari de fier" Prezența la 
datorie a lui Valentin 
Mîndruță, Spînu Teoftl - 
șef de tură, Petrică Fle- 
țan, Gheorghe Luțaș, A- 
lexandru Abrudean, E- 
meric Chiș — la R.C.M.,

Operatorii 
turbine Tran
dafir Mihăia- 
să și Aurel 
Matei, de„ ve
ghe" la vetre
le cu foc con
tinuu de la 
U. E. Paro- 

șeni, înregis
trează para
metrii de func
ționare a tur
binei nr. 2 de 
50 MW.

dă care își depășește per. 
manent sarcinile de plan. 
Nu cred că există senti
ment mai înălțător decît 
să te știi părtaș la un lu
cru deosebit. Sîntcm 99 de 
studenți și patru profe
sori, care nu mai facem o 
„practică de vacanță", ci 
răspundem direct de reali
zarea unor sarcini econo
mice. Este ceva să înveți 
ce înseamnă răspundere, să 
înveți să ți-o asumi I Este 
ceea ce îți rămîne pe via
ță, ca și mîndria cu care, 
după ani, trecînd pe un
de ai pus și tu o cărămi-

Lector univ.
loan UIFĂLEAN

(Continuare in nae a 2-al

a împiegaților de mișca
re de pe secția Petroșani 
— Lupeni (Andronic 
Muntean, Aurel Crețu, 
Mărcuț Deatv, Nicolae 
Perța, Vasile Crețan, Vcr- 
gică Vasilescu și loan 
Borca) a constituit expli
cația firească a raportu
lui muncitoresc din ziua 
de 23 August : 21 trenuri 
compuse, 17 trenuri des
compuse și alte 19 tranzi
tare. La bu a funcționa
re a instalațiilor CED și 
TTR au contribuit Gheor
ghe Brătianu, Serafim 
Bologan și Viorel Dîlja.

O activitate deosebită 
(4 trenuri, cu un total de 
128 vagoane, descompuse, 
3 trenuri cu un total de 
102 vagoane, respectiv 
6 900 tone cărbune expe
diat) au depus, în stația 
Lupeni, Olimpia Sabău. 
Irina Oprean, Ana Savu. 
Irina Cățănaș, Ioan Mol
dovan, Constantin Surmei, 
loan Olaru, Petru Farkaș, 
Petru Popescu și Dumi
tru Vlădulescu, îndru
mați de loan Borca și 
Alexandru Olah — șef 
stație.

Al. TĂTAR



2 S t e

rinare din pag. I)

a z d a
la

i

de

de 
con- 

din 
al 

l’e-
cîtn-

locuitorilor 
organizată 

celei de-a 
a revo-

GINDURI
LA MAREA SĂRBĂTOARE

Strungarul Eduard 
Loy, unul dintre me
seriașii fruntași 
la atelierul de 
feclii metalice 
L i v e z e n 
I.P.S.R.l E E.M. 
troșani.

Studenții din Petroșani 
brigadieri la Motru

scriu cel mai însuflețitor 
și frumos poem închinat 
patriei și celor care îi în
drumă.

Sînt fapte și gînduri 
prin care studenții Insti
tutului de mine au înțe
les să cinstească marea 
noastră sărbătoare națio
nală de la 23 August și 
aniversarea a 35 de ani 
de la crearea primelor 
șantiere naționale ale 
tineretului.

Rîndurile acestea le-am 
dorit să fie scrise ca un 
poem — portret al tine
reții ce se maturizează 
pentru a duce mai de
parte opera de înălțare a 
patriei socialiste pe culmi 
tot mai înalte. Poem în 
care șantierele tineretu
lui, așa cum sînt și au 
fost de-a lungul celor 35 
de ani, nu sînt o simplă 
metaforă — ci loc al ex
primării concrete, revolu
ționare și romantice tot- 

partid, odată, a iubirii de țară.

La înălțimea
• • - -misiunii încredințate

Prin grija conducerii de partid și de stat, pen
tru creșterea calității procesului instructiv-educativ. 
Liceu] economic și de drept administrativ din Pe
troșani va funcționa din această toamnă, intr-un 
nou și modern sediu, care dispune de numeroase 
săli de clasă, laboratoare, cabinete etc. Din proxi
mul an școlar, în funcție de necesitățile de forță 
calificată de muncă ale municipiului și județului 
nostru, liceul va cuprinde în treapta I profilul de 
industrie alimentară, iar în treapta a 11-a speciali
zări pentru industria ușoară, în meseriile de trico- 
toare și confecționere.

Con.știenți de înalta și nobila misiune pe care 
ne-a incredințat-o conducerea de partid și de stat, 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cadrele didactice ale liceului nostru vor 
milita cu consecvență pentru îmbunătățirea proce
sului instructiv-educativ, pentru formarea unor per
sonalități umane armonioase, buni specialiști în 
meseriile lor, cu un orizont cultural vast, oameni 
de omenie, capabili să ducă mai departe ștafeta cti
toriilor socialiste, încredințată de părinți.

Prof. Gheorghe ANA, 
director al Liceului economic și de 

drept administrativ, Petroșani

dă, vei putea spune : aici 
am muncit și eu I

— în ce se concreti
zează munca brigăzii stu
denților din Petroșani ?

— în lucrări de pregă
tire, exploatare și în
treținere realizate în sub. 
teran la patru exploatări 
miniere : Horăști, Leurda, 
Lupoaia și Motru-Vest, 
a căror manoperă însu
mează 500 mii lei. ne-a 
spus studentul Danciu 
Daniel. Această sumă va 
fi depășită. Unii dintre 
studenți și-au exprimat 
dorința să rărnînă în con
tinuare și după închide
rea șantierului, pînă 
15 septembrie.

S-au remarcat în 
deosebit studenții : 1 
Ilie, Stoica Oliviu, Călă- 
mariu Ion, care cu mîna 
lor asprită de muncă, cu 
neslăbita lor dragoste fa
ță de popor și

Cu satisfacția 
datoriei împlinite

Cu ocazia vizitei de 
lucru din toamna anu
lui trecut în Uzina 
noastră, secretarul ge
neral al 
ne-a trasat 
urgentăm 
programului 
lare și fabricație a uti
lajelor miniere atît de 
necesare întreprinderi
lor carbonifere 
lea Jiului.

Cu ocazia 
rii Eliberării, 
în măsură să 
cu satisfacția 
împlinite că 
orientările 
general al 
au prins viață, 
cum este cunoscut, 
lectivul uzinei a 
milat două combine 
de abataj CA 1 și CA 2, 
aducîndu-le îmbunătă
țiri constructive. Con
dițiile îmbunătățite de

partidului 
sarcina să 
finalizarea 
de asimi-

din Va-

sărbăto- 
sîntein 

raportăm 
datoriei 

indicațiile, 
secretarului 

partidului 
După 

co- 
asi-

Duminică, 28 august

8,00
8.30
9,00
9.30

i0,00
51,45
13,00

47,40

48,00

duml-

pentru

serial
I.
a

48,50
19,00
19,20
20,10

22,00
22,20

22,30

Televacanța școlară. 
Almanahul familiei. 
De strajă patriei.
(C) Bucuriile mu

zicii.
Viața satului. 
Lumea copiilor.
(CP) Album 

nical.
Micul ecran 
cel mici.
(C) Film

,,1'ram". Episodul 
Ultima cavalcadă 
secolului.
1001 de 6eri.
(CP) Telejurnal. 

Floarea din grădină. 
(C) Tclecinemateca : 
Ciclul t Dosarele e- 
cranului. Trandafi
rul Alb.
Varietăți muzicale. 
(CP) Telejurnal. - 
• Sport.
Avanpremieră săp- 
tămînală TV, .

Luni, 29 august

20,00
20,20

Telex.
(CP) Emisiune 
limba maghiară.
1001 de seri, 
închiderea progra
mului.
(CP) Telejurnal.-
A patriei cinstire i

Emisiune de versuri.
20,50 Actualitatea econo

mică.

In

lucru — dispunem 
o nouă hală de montaj 
modernă — strădaniile 
depuse de echipa ce o 
conduc ne-au 
finalizarea de 
putui anului a 
bine de abataj 
odată am venit 
jinul minerilor 
repararea

asigurat 
la înce- 
10 com- 

tot- 
spri- 
pri n 

capitală a 
8 combine in funcțiu
ne.

Un alt succes al co
lectivului uzinei : am 
livrat minerilor 5 com
plexe SMA-2 și 
un complex de 1 
SMA-1 și SMAP-2, 
ind pregătiți să livrăm 
în continuare lunar cite 
2—3 complexe mcca - 
nizate unităților mini
ere din bazin.

în

cîte 
tipul 

. fi-

loan FÂNIC, 
șef de brigadă lăcătuși, 
atelier mașini de abataj 

prototipuri I.U.M.P, 7
20,45

21,10

22,30

Zboară cîntec peste 
plai.
Film artistic. Fan

tomele se grăbesc. 
(CP) Telejurnal.

Marți, 30 august

11,00
11,05

12,25
12,35
13,00

16,45
17,30

17,50
18,00

20,00
20,15

20,30

20,55

21,05

Telex.
Film artistic: Fan
tomele se grăbesc. 
Moment folcloric. 
Ecran de vacanță, 
închiderea progra

mului.
Telex.
România pitorească. 
Festivalul național 

„Cintarea României11.
Clubul tineretului, 
Televacanță studen
țească.
1001 de seri, 
închiderea progra

mului.
(CP) Telejurnal. 
Actualitatea econo
mică.
(C) Videoteca inter
națională.
La zi în 600 

secunde.
Teatru TV; Ope
rațiunea Gambit de

de

0 eficientă acțiune, sprijinită asiduu 
în colectivul întreprinderii

(Urmare din pag I)

sile Iordacne, Alexandru 
Vlădoiu și Iulian Căpruci 
Care — cu o înaltă probi
tate profesională și coordo
nați de maiștrii Traian 
Moldovan și Ioan Bălan — 
au avut o contribuție de 
seamă la rezultatele fru
moase obținute în dome
niul recondiționării.

Detalierea situației 
vind modul în care se ac
ționează pentru refolosi- 
rea pieselor uzate nu e- 
puizează însă gama de ac
tivități de la mina Vul
can în ceea ce privește ac
țiunea 3R. La fel de bine 
se prezintă situația și la 
capitolul recuperare.-

— în primele șapte luni, 
ne spune ing. Nicolae Ra
du, directorul tehnic al 
minei, au fost recuperate 
și trimise întreprinderii

de colectare a 
peste 500 tone 
tone de cupru, 
fontă. Au mai

.și 4

spre 
tone 
tone

pn-

tul Slow Ij Episo
dul 1.

16,05 Scurt popas în Ma- 
layezia — Reportaj.

16,20 Viața culturală.
16,45 Rezultatele trage

rii pronoexpres și 
tragerea de amorti
zare ADAS.

17,00 Universul femeilor.
17,50 1001 de seri.

Programul

■■■■■■■«■■■■■
18,00

20,00
20,29

20,35
20,55

21,25

închiderea progra
mului.
(CP) Telejurnal.
Actualitatea econo

mică.
Melodii și interpreți.
Forum politico-i

deologic.
Stop-cadru pe ma-’ 
pamond.
Film artistic: Con
vertirea.
(CP) Telejurnal.

20,0u

Tudor Negoiță. . Joi, 1 septembrie
22,30 (CP) Telejurnal.

11,00 Telex.
Miercuri, 31 august 11,05 Universul femeilor.

15,30 Telex. 11,55 (C) Film artistic
15,35 (C) Ecran de va „Cinci lalele".

canță. Film artistic 12,35 (C) Ecran dă va
în serial : Elefan- canță.

17,20
17,30

17,50
18,00

în 
al

corpul 
minei 
un a-

metalelor 
de fier, 10 
10 tone dc 
fost, de a-

semenea, expediate 
a fi revalorificate 10 
de ulei uzat 
de hîrtie.

La intrarea 
administrativ
ne-a reținut atenția 
nunț care făcea apel către 
oamenii muncii de la mi
na Vulcan să recupereze 
din subteran și să aducă la 
suprafață fierul vechi. 
L-am rugat pe tovarășul 
director tehnic să ne' dea 
amănunte referitoare la a- 
ccastă problemă.

— Acțiunea 
anul trecut. A 
te bune. în 
constituit mai 
mâții care au 
subteran după
program pentru 
fierul vechi.

am lansat-o 
dat rezulta. 
1983, s-au 
multe i'n- 
rămas în 
orele de 

a colecta

n-au avut ce pierde, 
ina de bani 
oameni, în 
rului vechi 
de aproape 
acest fel de la sectorul 
au fost strînse 
fier, 2 000 kg de la secto
rul II, 2 100 kg sectorul IU 
si 310U kg de la sectorul 
XI.

Este, intr-adevăr, o acți
une demnă de laudă, spri
jinită asiduu în colectivul 
minei, și care poate fi 
preluată și de alte uni
tăți miniere din Valea 
Jiului. Aceasta deoarece 
s-a dovedit din practică că 
recuperarea - recondiționa- 
rca - refolosirea, pe scurt 
3 R, pot avea o infinita
te de resurse de acțiune. 
Și, desigur, un singur scop: 
economisirea și obținerea, 
pe această cale, de impor
tante beneficii.

plătită acestor » 
schimbul fie- • 
colectat, a fost ■ 
25 000 lei. țn ■

3 800 kg •

Ca la .toate sărbătorile 
scumpe poporului nostru, 
frumoasa pădure de pini 
de pe dealul ce străjuieș
te partea estică a .muni
cipiului, a găzduit. cu 
răldura-i și ospitalitatea-! 
specifice, serbarea 
penească a 
Petroșaniului 
cu prilejul
39-a aniversări 
luției de eliberare socială 
și națională, antifascistă 
și antiimpet ialistă.

Și-au dat întilnirp aici 
— după demonstrația la 
care au luat parte în pri
mele ore ale dimineții 
marii sărbători, unde au 
raportat succesele obți
nute în primele 7 l 
ale anului 
la l.M.
vezeni, 
utilaje

I.U.M.P. și I.P.S.R.U.E.E.M.. 
constructori de obiective 
industriale și sociale, cer
cetători și proiectanfi, ce
feriști, lucrători din ser
viciile publice, coopera
tori meșteșugari și 
oameni ai muncii, 
preună cu familiile lor, 
într-un cadru natural re
confortant, în cintec 
voie bună.

In completarea ambian-
k____________

în primele 7
, mineri, 

Uilja și l.M. 
constructori 
miniere de

13,00

16,00

16,30
17,40
18,00

20,00
20.20

închiderea progra
mului.
(C) Ecran de vacan
ță : „Arabela" — e- 
pisodul 10.
Studioul tineretului, 
itinerar libian, 
închiderea progra

mului.
(CP) Telejurnal.
Actualitatea econo

mică.
20,35 Melodii populare ins

trumenta le.
Spirit militant, re
voluționar.
Tinerețe, hai pe șan
tiere. Muzică patrio
tică și revoluționa
ră.
(C) Cinci miliarde 

de oameni.
Festivalul de muzi
că ușoară Mamaia 
— 1983. Gala finală. 
(CP) Telejurnal.

20,45

21,00

21,15

21.40

tineri, 2 septembrie

lă,00
15,05

15,20

17,15

Telex.
ba orizont noul an 
școlar.
Emisiune în limba 

germană.
Rezultatele tragerii 

loto.
La volan.
Imagini din Viet

nam.
1001 de seri, 
închiderea progra

mului.
(CP) Telejurnal.

20,20

20,35

20,50
21,15

22,30

Actualitatea econo
mică.
Cîntece pe adresa 

dumneavoastră.
Cadran mondial.
(C) Film artistic.

Fata bătrînă.
(CP) Telejurnal

Sinibătă, 3 septembrie

Ca întotdeauna, oame
nii muncii din Uricani 
își dau întîlnire și petrec 
clipe plăcute la baza de 
agrement. Aici, după pro
gramul de lucru, oame
nii muncii din Uricani — 
mineri, Constructori, ; 
dori etc. împreună cu 
miliile lor își găsesc 
pe pajiștile proaspăt 
site unde mirosul de

son- 
i fa- 

ioc 
co- 
fîu

Vior
Iul ; 
pină

Mi 
mun 
câni 
mun< 
mină 
soart 
piui 
Nicoi

11,00
11,05
11,30

11,55

18,50

19,10
19,25

științific 
2000". 
politică.
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Și ia hri 
atmosferă sar.
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19,45
20,00
20,15

20,55

21,40

Telex, j
Cenaclul elev Hor. X 
(C) Cinci miliarde ;

de oameni — Do- Z 
cumentar. ;
Să cînte copii — E- •

misiune muzical-lite- ;
rar-coregrafică.
Ora de muzică. ; 
(CP) La sfîrșit de Z 
săptămînă.
(C) Serial

„Spre anul 
Săptămînă
Columne ale isto

riei — Azi, munici
piul Timișoara.
1001 de seri.
(CP) Telejurnal.
(CP) La sfîrșit 
săptămînă.
(C) Film

„Roțile" 
dul 2.
Toamna
ră... varietățile.
(CP) Telejurnal —
Sport.
Invitații televiziunii 

— Emisiune muzical- 
distractivă.

23,30 închiderea progra
mului.

de

serial : 
Episo-

se numă-

22,45

22,55

încă mai persistă. Timpul 
favorabil ■ a permis ca, 
oamenii muncii din Uri
cani să găsească o atmos
feră plăcută. în cadrul 
bazei de agrement.

l-am întîlnit aici pe 
sing. Pușcaș Alexandru, 
Constantin Tu vene, maiș
trii Radeș Teodor, Nagy 
Carol, Dan Covrig, Con
stantin Jianu, Ion Bot, 
ion Petrușcă, S. Szabo, lă
cătușii Ernest Dobai,

• Constantin Fologea, me
canicul de extracție Va
lentin Burtea și alții care 
împreună cu familiile pe
treceau clipe plăcute în 
compania unor mici 
proaspeți și a unei sticle 
cu bere, care au existat 
din abundență. Destinde
rea și voia bună, în com
pania muzicii, cu con
cursul formațiilor artisti
ce ale Casei de cultură
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locurile de agrement din Valea Jiului

DE CI NT Șl VOIE BUNĂ
i
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s, o p

B r ă d e t“ 
timiș m ului

ARTIȘTII
AMATORI,
DIN NOU

Bună dispoziție în mijlocul naturii
I

de frumoasa 
pădure, punc- 

.cție deosebită 
toată după-a- 
de 23 August, 

“trade pe care 
tineri s-au in- 
lans și cîntec, 

numeroasele 
lesfacere, bine 
te cu mici.
răcoritoare ca 
cu pepeni, 

ersici, ampla- 
I.C.S.A — A.P.

.F. Petroșani.
ini ieă

magazinul „Gostat" (ges
tionar Nicolae Petrișor) 
care c „urcat" in apro
pierea cabanei „Brădet" 
o „balenă" plină din ca
re s-au vindut piersicile 
aurii. Da, comerțul din 
Petroșani și-a onorat cu 
competentă și receptivi
tate obligațiile, asigurînd 
aprovizionarea și servirea 
promptă și civilizată a 
miilor de cetățeni ai Pe- 
t roșa aiului. participant i 
la frumoasa serbare câm
penească din parcul „Bră
det". Cine a dorit. mai

exact cine a știut să 
înoate, și-a putut proba 
experiența în lacul artifi
cial din mijlocul pădurii 
de pini, un alt loc de ma
re atracții din cadrul 
frumosului parc de a- 
grement al orașului, parc 
pe care îl vrem mai bine 
dotat ’și, mai ales, mai 
bine păstrat.

Grupuri numeroase de 
mineri și alți oameni ai 
muncii au găzduit în ce
le două zile de sărbătoa
re și cabanele Rusu, Lun
ca Florii și Peștera Bolii.

| LA ÎNĂLȚIME |
; La toate locurile de i 
î agrement, cu ocazia zi- ■: 
i lelor de sărbătoare s-a 1 
i făcut simțită prezența i 
î artiștilor amatori, care 1 
I au întreținut atmosfera 1 
; de voie bună a oame. j 
i nilor muncii prezenți la ; 
i iarbă verde. La Uricani, i 
i Petrila, Lupeni — „Bră- = 
i ița", „La Brazi" — Vul- I 
î can, formațiile artistice i 
i ale cluburilor din loca- i 
î litate au susținut spec- i 
1 tacole folclorice, de mu. i 
i zică ușoară și folk, în- i 
i delung aplaudate de cel ' 
i prezenți.
i Am însoțit la locuri- i 
i le de agrement orches- 1 
i tra „Parîngul" a Case! i 
i de cultură din Petroșani i 
i care a susținut progra- •: 
î me la locul de agre- i 
i ment al comunei Ani- i 
i noasa, la cabana „Bră- : 
I det" și la locul de a- i 

grement al orașului Pe- 1 
trila, într-Un adevărat i 
„maraton" spectacular. 1 

; Au cîntat și i-au în- i 
: cîntat pe spectatori so- | 
' li.știi vocali Ileana Ie- I 

nulesc, Nicolae Agălea. ț 
•nu, Valentin Baboe, A- i 
nișoara Gui, Ion Cim- i

■■ poieru, Pavel Mărginea- î 
; nu, Modica Cârstea, so- i 
i liștii instrumentiști E- I 
’ nache Brînzea, Gustav î 
î Moldovan, Ionel lepu- i 
: ras, Costel Brînzea și ; 
: alții.

cd se de 
responsabj- 

au continuat 
rziu.
re oamenii 
i mina Uri- 
aici după o 

să jos în 
se hotărăște 
eției. Exem- 
lui Ilalman 
a venit aici

ZZZZZZZZZZZZZZZZ

rcască
orrrrirrrtrtrrri

ucrat două 
ie s-a întina
ți atît de o- 
n căutat să 

dialog cu 
„Am avut 

iți, că dacă 
la transport 

fază nu s-ar 
■ cărbunele, 
rămas peste 
ru a efectua 
. benzi, pen- 
i să meargă 
a îmi astim.
cu o sticlă

a Uricani ca 
J.itățile Văii 
jjiă, veselia, 
bătorească a 
pentru ca 

muncii să-și 
eastă nouă 
mtul adevă-

„B r ă i t a“ ș i - a onorat 
„cartea de vizită**

In zilele d ■ sărbătoare, 
sute de locuitori ai Vul
canului — mineri, pre
paratori, energeticieni și 
constructori, împreună cu 
familiile — se îndreptau 
spre frumosul loc de a- 
grement al orașului, „La 
Brazi".

...La ora două a după- 
amiezii. locul de agre
ment „La Brazi" era plin. 
In jurul cabanei, al 
tradei amenajate în 
liber i-am întîlnit 
mijlocul ortacilor, pe 
ginerul Andrei Fodor, 
ful sectorului 111, pe sing. 
Toma Xoian. de la sec
torul Vili al minei Vul
can, pe adjunctul șefului 
sectorului V, maistrul 
Năștase Brîulung, pe loan 
Teu, șeful sectorului VI, 
și Ion Stuparu, secreta
rul comitetului U.T.C.

Intr-o atmosferă de 
voie bună purtăm scurte 
discuții cu minerii șefi 
de brigadă llie Chiron,

Gheorghe Gr.osu, Vasile 
Lupu și Niță Constantin, 
din sectorul VIII al minei 
Vulcan. Cu mîndrie 
ne relatează despre 
cesele în muncă pe 
le-am dedicat marii
bători de la 23 August : 
pe 7 luni din acest an, 
fiecare din aceste brigăzi 

de 
la 

Cu 
în

ei 
suc. 
care 
săr-

es- 
aer 
în 
in- 
șe-

și-a depășit sarcinile 
plan cu cîte 400 mc 
lucrările de investiții, 
rezultate deosebite 
muncă — plus 560 tone 
de cărbune extras în 
luna august și plus 11600 
de Ia începutul anului — 
se mindresc și minerii 
sectorului V. Cîțeva cu
vinte schimbate cu har
nicii șefi de brigadă de 
la acest sector — loan 
Bud, Traian Borșa și Pa- 
raschiv Ciurescu — ne 
fac să înțelegem că a- 
cceași atmosferă de mo
bilizare, de abnegație în 
muncă a fost prezentă, in 
zilele premergătoare lui

August 23, și în cadrul 
acestor formații de lucru.

Am mai reținut 
toată lumea s-a 
bine în zilele de 23 
august. I.C.S. 
can a fost din 
înălțime : 12 
desfacere a 
grătarelor și 
de desfacere 
contoarelor 
produse ; fructe proaspe
te au fost puse la dispo
ziția doritorilor, de 
lectivul unității 
C.P.V.l.L.F. condusă 
inimosul Gheorghe 
roiu.

Atmosfera de voie bu
nă și bucurie a fost men
ținută de microspcctaco- 
lcle prezentate de fanfa
ra minerilor din Vul
can, de taraful și soliștii 
de muzică populară 
clubului sindicatelor 
localitate și de 
vocal instrumental 
monic Group".

că 
simțit 
și 24 

. Vul- 
la 
de 
Și

Mixtă 
nou 

puncte 
micilor 
13 chioșcuri 
a berii, ră- 

și a altor

co-

de
Flo-

ai 
din 

grupul 
,,Ar-

La ora II—17,30, soco
tită ca oră de vîrf, pe 
platoul central, de la ba
za de agrement „Brăița" 
din Lupeni cit și pe cele 
învecinate se strînseseră 
peste 10 000 de oameni ai 
muncii.

Ca de atîtea ori, cu a- 
semenea prilejuri, i-am 
regăsit aici pe minerit 
Lupeniului cei care la 
marca demonstrație de la 
Petroșani au fost în frun
te. Subinginerul Paul 
Grasu, unul din cei mai 
vestiți conducători de 
brigadă din Vale a strîns 
alături de familie și pe 
ortacii cu care lucrează 
și se afirmă. Minerul 
Ghiță Betea de la sec
torul VI — pregătiri, i-a 
avut alături nu numai 
pe cei din familie ci și 
pe Gheorghe Voican, pe 
Ion Popete, Petre Gros. 
Alături de ei, de Iustin 
Andone, loan Vraja, de 
maistru] electromecanic 
Gheorghe Dreptate au 
venit în acest minunat 
colț de natură și alți oa
meni a muncii din Lu
peni. Cooperatorii de la 
„Straja", Emilian Istrate, 
Petru Bujor, Barnaba și 
Estera L . rgului, Floren
tina Jimbescu, Costică 
Bolosin, Petru Căldărar, 
mecanicul de locomotivă 
Ion Lumperdean, ceferiș
tii Emil Vitan și Savu 
Dumitru, lăcătușii Nico
lae Stavilă și Nicolae Di-

noiu ca și rnulți alții, au 
petrecut ore minunate în 
decorul mirific al Brăi- 
ței. Aceasta și datorită 
prezenței unor formații 
artistice (dansuri, mo
mente vesele, soliști vo
cali și instrumentiști) al 
clubului sindicatelor, ca
re au oferit celor pre
zenți un program variat, 
pe măsura tuturor gustu
rilor și preferințelor.

Și, pentru că tot am 
vorbit de preferințe și 
gusturi, să nu-i uităm și 
pe cei ce au făcut o apro- 
vizionare ireproșabilă. Ca 
dc fiecare dată unitățile 
C.P.V.l.L.F. nr. 34 și 14 con
duse de Ion Stan și Ma
rin Dogaru au oferit pes
te 25 de tone de fructe

(pepeni, struguri, mere, 
pere) și peste 10 tone de 
legume (ardei gras, vine
te, ceapă, capi a). Perso
nalul acestor unități ca 
și cel de la unitatea de 
alimentat-? publică nr. 
113 condusă de Roman 
Dragomir, ca și în 
restul zilelor, a oferit, de 
dimineața pînă seara tîr. 
ziu, o servire exem
plară. Produsele de pati- 
serie și cofetărie, miile dc 
mici și grătare, bere, ră
coritoare și dulciuri puse 
la dispoziție de I.C.S. 
Mixtă Lupeni au creat 
condiții pentru ca gustu
rile de care am amintit 
să fie din plin satisfăcu
te.

Pagină realizată de

Tonta ȚAțARCA,
Gheorghe OLTEANU,

Alexandru TATAR.

Ilie COANDREȘ,

Bujor MIRCESCl

și Ion VULPE.

Ilustrația :

T. VR1NCEANU,

I. BĂLOI și R TAVIAN

Cu bucurie,
la jubileul țârii

Timp de două zile, zona de agrement petrilea- 
nă a fost gazda generoasă a unor ample manifes
tări eultural-artistice și distractive, care au antrenat 
la bună dispoziție mii do oameni ai muncii din Pe-' 
trila, împreună cu familiile lor. La „iarbă verde", 
lucrătorii unităților I.C.S.A. — A.P. și C.P.V.l.L.F. 
au asigurat o abundență de produse culinare, legu
me, fructe, răcoritoare și bere. Timpul frumos, dar 
mai ales ambianța realizată de colectivele de artiști 
amatori ale așezămintelor culturale Petrila, Lonea 
și Casa de cultură a sindicatelor din Petroșani au 
constituit un prilej de înnobilare spirituală a celor 
care desferecă izvoarele de lumină ale patriei.

Pe scena estradei, un succes deosebit a înre. 
gistrat minerul Gheorghe Știr, de la l.M. Lonea, 
cunoscut prin hărnicie, dar și prin calități vocale 
deosebite. Microreci talul său a relevat simbolic 
profunda și larg democratica simbioză dintre crea
torii de frumos și beneficiarii actului cultural-ar
tistic. De altfel, instrumentiștii și soliștii orchestre
lor sau formațiilor de muzică tînără, 
populară sînt, de asemenea, oameni ai 
trileni, care au exprimat prin cîntec, cu 
bileului eliberării, consensul fericit al 
oamenilor muncii. între „o repriză" de
alta de .șah, fotbal sau volei, acești minunați 
bați ai subteranului, petrecînd timpul liber împreu
nă, n-au uitat însă problemele abatajului. Dintre 
discuțiile pe această temă, am surprins un dialog 
între șeful de brigadă Dumitru Paraschiv și șeful 
de schimb Constantin Bunea, de la mina Lonea, 
privind măsurile ce se impun pentru mai buna or
ganizare a muncii in abatajul lor. Dialog, caro de
monstrează elocvent angajarea entuziastă, mobiliza
rea minerilor, preparatorilor, a celorlalți oameni ai 
muncii pctrileni de a spori zestre,a de bunăstare 
și fericire a țării, a propriilor lor familii.

ușoară și 
muncii pe- 
prilejul ju- 
aspirațiilor 
muzică și 

băr-



A Steagul roșu VINERI, 20 AUGUST 1983

Manifestări și ecouri peste hotare, privind 
marea sărbătoare a poporului nostru

MOSCOVA 25 (Agerpres). 
— La Institutul de infor
mare tehnico-științifică al 
Academiei de științe a 
R.S.S. Ucraineene a avut 
loc Adunarea festivă a re
prezentanților oamenilor 
muncii din Kiev, consacra
tă zilei de 23 August.

în prezidiul adunării au 
luat loc V.P. Scerbina, vi
cepreședinte al Prezidiului 
Sovietului Suprem al 
R S.S U., M. A. Orlik, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, membri ai guver
nului RS.S.U., V. P. Os- 
naci, președintele Conduce
rii Asociației de Prietenie 
și Legături Culturale cu 
Țt'rile Străine din R.S.S.U.

Despre semnificația e- 
venimentului de la 23 Au
gust 1944, au vorbit O. 1. 
Kasianenko, ministrul in
dustrie; ușoare al R.S.S.U., 
președintele filialei ucrai
neene a Asociației de Prie
tenie Sovieto-Române, și I. 
MiclcioiU, ministru consi
lier al ambasadei Româ
niei ia Moscova.

Adunarea a fost urmată 
de un bogat spectacol sus
ținut de artiști ai teatre
lor din Kiev.

★

SOFIA 25 (Agerpres). — 
La complexul agroindus
trial „Prietenia bulgaro- 
română" din localitatea 
Doini Dabnik, județul 
Plevna, a avut loc o adu
nare festivă organizată de 
Comitetul județean Plevna 
al P.C. Bulgar, Comitetul 
orășenesc de partid Doini 
Dabnik și conducerea com
plexului agroindustrial ,

*
PRAGA 25 (Agerpres). 

La Praga s-au deschis Zi
lele filmului românesc. La 
spectacolul de gală, cu fil
mul „Trandafirul galben“ 
au fost rostite alocuțiuni, 
care au evidențiat însem
nătatea actului revoluțio
nar de la 23 August 1944, 
realizările poporului ro
mân, precum și dezvoltarea 
și aprofundarea continuă a 

relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-ceho- 
slovace.

*
HANOI 25 (Agerpres): — 

La ambasada țării noastre 
din Hanoi a avut loc o 
conferință de presă. în
sărcinatul cu afaceri a.i. al 
țării noastre în R.S. Viet
nam a evocat semnificația 
evenimentului, rezultatele 
obținute de poporul ro
mân.

*
ULAN BATOR 25 (A- 

gerpres). — La Combinatul 
de confecții și tricotaje din 
Ulan Bator a avut loc o a. 
dunăre prietenească la ca
re s-a subliniat semnifica
ția și importanța actului 
istoric de la 23 August 
1944 în viața poporului 
nostru.

*
HAVANA 25 (Agerpres). 

— în sălile Muzeului ora
șului Havana a avut loc 
vernisajul expoziției „Bucu
rești — Capitala României".

WASHINGTON 25 (A- 
gerpres). — La marile ma
nevre militare ale State
lor Unite care au început 
în Atlanticul de vest și 
în bazinul Caraibelor par
ticipă 32 nave militare, că
rora li se vor adăuga na
ve britanice și olandeze. 
Exercițiile vor dura pînă 
la 17 septembrie. în cadrul 
manevrelor este prevăzută 

și o demonstrație de forță 
în largul coastelor Republi
cii Nicaragua — relatează 
agenția Taniug, califjcînd 
această demonstrație' ca 
fiind periculoasă.

BRUXELLES 25 (Ager
pres). — în perioada au
gust 1982 — august 1983, 
prețurile cu amănuntul au 
crescut în Belgia, în me
die, cu 7,9 la sută — a a-
nunțat, la Bruxelles, Mi
nisterul economiei. în mod
deosebit, s-au scumpit în 
această perioadă produse
le alimentare, mărfurile de 
strictă necesitate și car
buranții. Au cunoscut, de 
asemenea, majorări im
portante prețurile pentru 
prestările de servicii.

Grupul de șantiere 
Montaj Cazane 

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

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

următoarele categorii de personal :
0 economist principal — studii superioare
S contabil principal — studii medii sau 

superioare.
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 sint cele prevăzute 

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

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

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

Informații suplimentare, la sediul șantieru
lui IV Hunedoara, telefon 957/12754.
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Anunț
Deținătorii de autoturisme proprietate persona- i 

lă sînt informați că în duminicile următoare pot 1 
circula, după cum urmează :

— 28 august, 11 și 25 septembrie autoturismele i 
cu număr de înmatriculare fără soț.

— 4 și 18 septembrie, autoturismele avînd nu- i 
mărul de înmatriculare cu soț.

Fiind o lună cu multe zile însorite, calde, sep- i 
tembrie prezintă, de regulă, toate caracteristicile 
circulației rutiere din sezonul estival. Este și motivul j 
pentru care se cere conducătorilor auto precauție i 
în dozarea vitezei, evitarea depășirilor imprudente i 
și inutile — cînd se circulă în coloană și se devan- i 
sează autovehiculele care rulează în limita vitezei 1 
coloanei — renunțarea la deplasările pe timp de i 
noapte și multă prudență în cazul schimbării con- i 
dițiilor meteorologice, suprafața umedă a carosabi- j 
lutui favorizînd deraparea autovehiculelor în caz de i 
exces de viteză, îndeosebi în curbe, pante, pe pavaj i 
de piatră ori la atingerea acostamentelor ude.

fotbal, divizia_b_ Q victorie muncită, meritată
MINERUL LUPENI — 

I .1 ARAD 1—0 (1—0).
Excepționala atmosferă, 
care a marcat duminică 
aupă-amiază, pe stadionul 
„Minerul" Lupeni (exce
lent pus la punct !) de- 
butul sezonului fotbalistic 
1983—1984, a coincis în fi
nal cu o victorie pe cît 
de muncită, pe atît de 
meritată a echipei mineri
lor.

Conștienli că foștii 
„nași" ai lui Feyennord 
Roterdam, F. Domide și 
1. Birău nu vor deplasa 
o echipă de diletanți, 
chiar dacă au remaniat ra
dical lotul „bătrînei 
doamne" (cum este cu
noscută U.T.A. in analele 
fotbalului românesc), bă
ieții lui Libardi și Rus 
au privit jocul cu maximă 
seriozitate și responsabili
tate.

Spre lauda lor. jucăto
ri: Minerului au jucat de-a 
luru’ul întregii partide cu 
o dăruire exemplară, cu 
o risipă de energie, care, 
continuată Ti același ritm, 
le-ar putea luce multora 
dintre ei consacrarea și 
afirmarea. Dar și recunoș
tința nemărginită a ini

moasei galerii care, con
dusă duminică de un su
porter infocat și sportiv în 
persoana tînărului Emil 
Părău (antrenorul echipei 
de juniori „Preparatorul" 
Lupeni), a dat o lecție de 
adeziune deplină față de 
echipa favorită.

Debutul meciului lăsa 
să se întrevadă un duel 
care să confirme pronos
ticurile realiste (și nu pe
simiste !) cum că jocul va 
fi greu. Ratările lui Sa
lă jan din minutele 2 și 

5 dovedesc însă că și 
pentru Lovaș, portarul 
oaspe; lor, va fi „mult de 
lucru". La singura fază 
periculoasă a textiliștilor 
arădani (șut periculos, 
Țîrlea în minutul 14) mi
nerii vor răspunde prin 
4—5 ocazii clare în prima 
jumătate de oră, semn că 
nu sînt dispuși să încheie 
meciul fără victorie.

„Un-doi“-ul dintre Po
pa Ionel și Sălăjan, sol
dat cu corner, după ce a 
ridicat tribunele în pi
cioare, prin frumusețea 
lui, a anunțat parcă faza 
din min. 44, care va con
semna momentul deschi
derii scorului : o acîiune

ULMI'.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Mult mai de 
preț e iubirea ; Unirea: 
Contrabandiștii din Santa 
Lucia.

LONEA : întunericul
alb.

VULCAN : Sindromul, 
I-II.

LUPENI : Zorro, I-II.
URICANI : Ochi de urs.

rv.
15,00 Telex.
15,05 Să rezolvăm îm

preună... Probleme de

ofensivă pe partea dreaptă, 
mingea ajunge la Ionel 
Popa, care de la 17 me. 
tri lateral trage fulgerător 
la vinciul drept, lăsîndu-1 
spectator pe Lovas, 1—0.

Repriza a doua „aduce" 
în teren o echipă a oas
peților decisă să re
monteze handicapul. In
cursiunile lui Babela, 
Csordaș și mai ales Vaczi 
periclitează tot mai mult 
poarta lui Lixandru (ex
celent în meciul de dumi
nică), dar apărarea rezol
vă cu calm toate fazele 
fierbinți. Alături de Truică, 
Romeo Rusu și Sebestyen, 
care au dovedit maturitate 
deplină in acest meci, am 
remarcat cu reală plăce
re apariția unui junior 
foarte bun (l-am numit pe 
Tereche), care a jucat ire
proșabil pe postul de fun
daș dreapta.

Pentru ca nu cumva vic
toria gazdelor să fie pusă 
la îndoială, privind me
ritul atacurilor arădene, 
gazdele au răspuns și în 
repriza secundă cu trei o- 
cazii imense ; min. 66 —
Mușat ratează singur cu 
Lovas ; min. 77 Colccag 

lobează peste Lovas, dar 

matematică pentru 
clasa a VIII-a.

15,25 (CP) Emisiune în 
limba germană.

17.20 Anunțuri și muzică.
17.30 Rezultatele tragerii 

loto.
17.35 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea econo

mică.
20.35 Cîntece pe adresa 

dv
20,55 Cadran mondial.
21.20 Film artistic: „Po

vestea lui Kingi".
22,05 Revista literar-ar- 

tistică TV.
22.30 Telejurnal.

și peste poartă ; min. 84 
Sălăjan îl imită pe Mu
șat, ratînd, singur cu Lo
vaș, după cursă solitară 
de 50 metri. Dacă avem 
în vedere că gazdele au 
jucat mai gîndit, că au 
fost mai disciplinate (la 
stimulările unor jucători 
arădani ei jucînd de două 
ori în... 13 oameni, me
dicul și mascurul acestora 
intrînd în teren, în timp 
ce mingea era în joc), că 
dominarea teritorială le-a 
fost concretizată pe lîngă 
golul înscris, cu mai mul
te ocazii clare, victoria 
Minerului este pe deplin
meritată. în concluzie, 
un debut de bun augur
în divizia B. Dorim o
confirmare în etapele ur
mătoare.

A arbitrat bine o briga
dă din Craiova compusă 
din Ion Velea, Marcel 
Florea și Dumitru Busu
ioc.

MINERUL: Lixandru — 
Tereche, TruicS, R. Ro
meo, Sebeștyen — P. Po
pa, Ionel Popa (min. 78 
Cean), Dan Voicu — Mu
șat, Sălăjan, Nichimiș 
(min. 70 Colceag).

Alexandru TATAR

A. II. T. L. Petroșani
Strada Iscroni, nr, 3

încadrează direct sau prin transfer:
— electricieni auto
— sudori
— mecanici auto
— strungari
— conducători auto, categoria D

Retribuirea se va face conform De
cretului 57/1974, republicat și Legii 
12/1971.

Informații suplimentare la biroul per
sonal al unității, telefon 43328—43622.

Unitățiie miniere din cadrul 
Combinatului minier

Valea Jiului
ANUNȚA

organizarea în perioada 2t>—31 august 1983, 
ia sediul liceelor industriale din Petroșani, Vul
can, Lupeni, sesiune de examene de diferența 
în vederea echivalării meseriei la nivel cie 
pregătire corespunzător școlii procesionale, pen
tru muncitorii care au absolvit cursurile de cali
ficare în meseria de miner și au la bază școa
la generală de 7 (8) ani absolvită.

înscrierile se fac pînă la data de 26 august 
1983, ora 9, la liceele menționate.

Mica publicitate
VÎND urgent Dacia 1300 

stare excepțională, preț 
convenabil, Paroșeni — 
Jiu nr. 187. (916)

VÎND imobil pentru ga
raj și cedez două terenuri 
pentru garaj. Informații, 
11 Iunie, nr. 11 (cantina 
institut) Petroșani. (914)

ANUNȚ DE FAMILIE

VICTOR fiu, Marioara noră. Silvia și Cornelia 
nepoate anunță rudele și prietenii că se împlinesc 2 
și respectiv 20 ani de cînd ne-au părăsit 

ANA și DUMITRU GIRCA
Nu-i vom uita niciodată. (925)

VÎND casă încălzire ga
ze, Deva, str. Aurel Vlaicu 5. 
Informații telefoane 21993 
sau 13892, după ora 16. 
(m.p.)

CAUT femeie îngrijire 
copil mic Informații Pe
troșani strada Republicii, 
bloc 92, ap. 19, sc. II, zil
nic după ora 13. (922)
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