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ȚÂRII CfT MAI MULT CĂRBUNE!
La sectorul III al I. M. Uricani

Punerea în valoare a resurselor 
de creștere a producției

Adunarea activului 
Comitetului județean de partid 

din domeniul muncii 
organizatorice și de propagandă

tovarășii : Elena Brîndușa, Ionel Hodo
rog, Marcu Boantă, Maria Mitrofan, Sil
vestru Jeledințan, Ionel Toma, Rafila 
Iacob, Florian Giurcă, Voicu Faur, Va- 
sile Oros, Radu Ciobanu, Ilie Lavu, Aron 
Pîrva, Ion Dumitru.

Atît raportul prezentat în adunare, cit 
și vorbitorii au dat o înaltă apreciere ac
tivității neobosite, pasiunii revoluționare, 
dinamismului inegalabil cu care secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, militează, în fruntea partidu
lui și statului, pentru elaborarea liniei 
strategice generale de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism, con. 
tribuției sale decisive la întărirea continuă 
a partidului, a creșterii rolului său con
ducător și afirmarea sa ca centru vital 
al întregii noastre națiuni.

Subliniind însemnătatea deosebită a 
cuvîntării rostite la Consfătuirea de lucru 
de la Mangalia, raportul și vorbitorii atl 
arătat că sarcinile șl Indicațiile date cu 
acest prilej de secretarul general al parti
dului constituie un amplu program de 
lucru pentru organele și organizațiile de 
partid, pentru toți comuniștii, în etapa 
actuală a construcției socialiste în țara 
noastră, care situează la nivel prioritar, 
cu deosebită forță, necesitatea creșterii 
neîncetate a rolului conducător al parti
dului și folosirii cu intensitate maximă a 
formelor și mijloacelor muncii organiza
torice și politico-educative în vederea în
deplinirii în condiții tot mai bune a sar
cinilor economico-sociale.

Prin planurile cincinale și anuale ju-

Ieri a avut loc, la Deva, adunarea actl. 
vului Comitetului județean de partid din 
domeniul muncii organizatorice și de pro
pagandă, la care au participat membrii și 
membrii supleanți ai Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R., membrii Comisiei 
județene de revizie, ai Colegiului jude
țean, prim-secretari și secretari ai comi
tetelor municipale, orășenești și comuna
le de partid, secretari adjuncți cu pro
blemele organizatorice și de propagandă 
ai comitetelor orășenești și comunale de 
partid, lucrători ai instituțiilor de cultu
ră, conducători ai organizațiilor de masă 
și obștești, propagandiști, scriitori, artiști 
plastici, ziariști.

Prezentînd Raportul privind activita
tea organizatorică și politico-educativă 
desfășurată de organele și organizațiile de 
partid în vederea unirii tuturor eforturi
lor și repartizarea justă a forțelor pentru 
îndeplinirea hotărîrilor de partid și de 
stat, tovarășul Radu Bălan, prim-secretar 
al Comitetului județean de partid, a su
bliniat că adunarea activului județean a- 
re menirea să dezbată, în spiritul ideilor 
și orientărilor de inestimabilă valoare 
teoretică și practică cuprinse în cuvin- 
tarea rostită de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Consfătuirea de lucru de la 
Mangalia pe problemele muncii organiza, 
torice și politico-educative, întreaga mun
că desfășurată de organizația județea
nă de partid pentru înfăptuirea sarcini, 
lor economico-sociale stabilite de Congre
sul al XII-lea și Conferința Națională ale 
partidului și să adopte măsuri concrete 
pentru îmbunătățirea în continuare a ac
tivității în aceste importante domenii.

In cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul

tntro căsuță modestă, 
fazi strada Fintinelor) din 
Vulcan, în urmă cu de
cenii aici s-au mutat Mi
hai și Emilia Tecuș. Se 
cunoscuseră de tineri, 
s-au iubit, moțul din Ță- 
rățel a hotărît să-și u- 
nească destinul cu bănă- 
țeanca aceea frumoasă. 
Amindoi erau copii de 
mineri, dar atunci cînd 
s-au căsătorit, în vremea 
teribilei crize, Mihai tre
cuse prin curbe de sacri
ficiu, in Vale bîntuia șo
majul, așa că n-a avut 
bani Să procure verighe
te. Apoi au venit alte 
greutăți, au apărut co
pii; Ioan, Mihai, Florica, 
Aurelia, Ștefan, un por
tret aninat în sufragerie 
amintește de o fată dis
părută prematur.

Din ■ greu se cîștiga 
traiul zilnic, războiul a

discuției: rezultatele
deosebite obținute in 
muncă.

Foto : Șt. NEMECSEK

Fructuos dialog de 
lucru între inginerul 
Mircea Rusu, șefii de 
schimb Aurel Cîrstea, 
Beniamin Kiss și orta
cii lor Costică Marian și 
Dumitru Țăruș de la 
sectorul XI investiții al 
minei Petrila. Subiectul

adus alte nenorociri, la 
Aninoasa in mină, Mihai, 
nu-și cruța sănătatea. A- 
colo insă a aflat de la 
ortaci că numai lupta ii 
poate elibera pe munci
tori de exploatare. Ideile 
„Ihilillllllllllllllllllllll/lllllllllllllllll/llllllllllllirillllil
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acestea au devenit 
pentru
mediat după 
s-au înscris 
partidului.

crez 
cei doi tineri, i- 

Eliberare 
in riiidurile

Au crescut in
demnitate și cinste co- cronică a mineritului
piii, loan e aClim pen- Văii, bătrînul ilust rinei
sionar de la mină, tizul vremea cînd mina era
băt rinului e lăcătuș tot „lumea fără •cer“, cum
la Aninoasa, prîslea, Ște- spune vechml imn mi-

neresc. Cei de astăzi au 
auzit de rîznuță și de cai, 
de la frafii Mihai și Fran-

fan, tot lăcătuș la echl 
pa service a minei Pa
roșeni. Viorica e bobina-

(Continuare în pag. a 2-a)

toare la I.P.S.R.UE.E.M., 
da- Mișu Păstrăveanu, 
soțul ei, a ajuns maistru, 
șeful echipei service din 
Aninoasa,; bărbatul Au
reliei, Anton Kardoș a 
muncit 23 de ani în sub

teran. Un nepot, Neluțu 
Tecuș are tot meseria 
bunicului, la Paroșeni. A- 
șadar, cronica familiei 
Tecuș r le, de fapt, o

Colectivul sectorului III 
al minei Uricani nu a fi
gurat nicicînd (în scripte) 
ca un sector etalon. Mereu 
a fost un sector obișnuit, 
cu realizări și aspirații o- 
bișnuite. în acest an însă 
colectivul acestui sector a 
realizat, la zi peste pre
vederile planului mai mult 
de 4 000 tone de cărbune 
cocsificabil. Acest plus (care 
ar fi mai substanțial, dar în 
ultima perioadă sectorul 
s-a confruntat cu unele 
greutăți), înseamnă totoda
tă „emblema" unei noi e- 
tape în viața colectivului, 
înseamnă de fapt o rodnică 
activitate și eficiență e- 
conomică, concretizată în 
creșterea randamentelor cu

I

I

minerilor, 
fir copiii șl ne-

cisc Tecuș, de la cumna
tul lor Svetozar Kiss, dar 
astăzi ei mînuiesc com
plexe mecanizate, combi
ne, transportoare, intr-un 
cuvint tehnica nouă.

Duminica trecută in lo
cuința bătrinului Tecuș 
s-a petrecut un eveniment 
familial aparte, rar, da 
cu profunde semnificații 
pentru viața 
Erau in 
poții lor veniți să sărbă
torească 
bătrinilor. Cu jumătate de 
veae in 
le-a fost naș la modesta 
cununie, 
sei îmbelșugate 
urări șăgalnice 
tinerii". Munca și 
casei i-au imbătrinit doar 
fizic, așa că gluma are

Ion VULPE

nunta ele aur a

urmă Francisc

Din jurul me
se aud 
„Trăiască 

grija

(Continuare in pag. a 2-a) 

980 kg/post cărbune în 
abataj. Șeful de sector, ing. 
Ion Dănilă sublinia în a- 
cest sens :

— înfăptuirea exempla
ră a programului stabilit 
pentru creșterea producti
vității muncii și a eficien
ței economice a însemnat 
creșterea producției fizice 
de cărbune, dar și o eco
nomie de peste 1.000 000 
lei obținută la materiale, 
combustibili și energie e- 
lectrică, în prima parte a 
anului.

— în sectorul nostru 
mecanizarea a pătruns 
deocamndată pe o scară 
restrînsă — ne relata teh
nicianul Panait Scorpie. 
Ambiția și hotărîrea celor 
mai buni oameni din sec
torul nostru fac însă ca 
cifrele vredniciei să urce 
tot mai sus. Oamenii nu 
sînt prea tineri, nici prea 
vîrstnici. Au tocmai vîrsta 
deplinei maturități, maturi
tate capabilă să înfrunte 
(și să învingă) greutățile i- 
nerente muncii din subte
ran. Oameni ca Sorescu 
(astăzi pensionar) Izvoran,

Rezultate mentorii
Colectivul IM. Bărbăteni raportează rezultate 

îmbucurătoare în întrecerea socialistă pentru mai mult 
cărbune. Din abatajele minei au fost extrase suplimen
tar <le la începutul lunii august 774 de tone de căr
bune cocsificabil. Aceste rezultate sînt rodul creș
terii cu 548 kg pe post a randamentului în abataje.

Cele mai mari depășiri ale sarcinilor de plan 
se înregistrează la brigăzile conduse de Nicolae Ro
șu, Mihai Kovacs, Nicolae Oprea, Pompei Tomolea 
și Carol Marton. In fruntea întrecerii socialiste se 
situează brigada lui Nicolae Roșu, cu un plus de 
3 202 tone de cărbune de la începutul anului.

t'conomii la cheltuielile ma.eriaîe
Colectivul de muncă al 

întreprinderii de fire ar
tificiale ..Viscoza" Lupeni 
a depus în ultimele luni 
mari strădanii pentru spo
rirea eficienței economi
ce. Aceste strădanii se ma
terializează într-o 
ție netă cu 14,7 
peste plan și prin 
nate economii la 
ielile planificate 
primele 7 luni ale

produc- 
la sută 
insem- 
chelțu- 
pentru 
acestui

In pag. a 3 a

De la o duminică la alta

Volocaru, Pop, Baciu și al. 
ții au știut să-și înscria 
în biografie însemnele 
înaltei virtuți minerești 
tocmai ca urmare a expe
rienței acumulate.

Bunăoară, brigada fostu. 
lui șef de frrmație, Cons
tantin Sorescu — condusă 
azi de Dumitru Izvoran... 
a realizat aproape 3 000 to
ne din plusul sectorului. 
Cele mai bune productivi
tăți sînt obținute tot de ei. 
Nicolae Bîgoi este de prin 
părțile Olteniei, Endre 
Naghi și Arpad Szatmary 
sînt de pe Ungă Tg. Mu
reș, Ion Crețu H este bi. 
horean, iar Ion Răchiță 
moldovean. Grupul etero
gen, dar unit în fapte, al 
brigăzii este completat fe
ricit cu șeful de brigadă 
care este... gălățean.

Situația este aceeași și 
la brigăzile conduse de 
Volocaru, Pop sau Baciu. 
Pentru că Mihai Serghiuț,

Alexandru TATAR

(Contiruare in pag. a 2-a)

an. Au fost realizate eco
nomii care totalizează .3,5 
milioane lei, din care 3,1 
milioane la capitolul chel
tuieli materiale. Un deo
sebit aport la obținerea a- 
cestui succes îl are co
lectivul secției mecano- 
energetică, dar se eviden
țiază și colectivele secți
ilor de preparare chimi
că, răsucit, bobinaj și de
pănat. (V.S.)
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Adunarea activului 
Comitetului județean de partid

(Urmare din pag. I)

«țelului nostru i-au fost alocate 
tante fonduri de investiții care, 
lizate, au făcut ca în prezent să dispu
nem de fonduri fixe de 71,3 
din care 85 la sută au fost 
puse în funcțiune în ultimii 
această bază a fost posibilă 
Ia an la an a producției de 
minereuri, de energie electrică, de produ
se siderurgice, de diverse materiale de 
construcții și bunuri de larg consum.

înfăptuirea hotărârilor partidului, re
zultatele economice ce se obțin, gradul de 
subordonare a măsurilor organizatorice și 
politice realizării planului la toți indica
torii, reprezintă criteriul fundamental de 
apreciere a calității și eficienței muncii 
de partid.

Dacă examinăm din această perspecti
vă activitatea organelor și organizațiilor 
de partid, trebuie să spunem deschis — 
au arătat raportul și vorbitorii — că în 
județul nostru continuă să persiste o se
rie de lipsuri, 
repercusiuni 
Jului uman 
conomice.

Activitatea 
de partid din industrie nu s-a ridicat la 
un nivel corespunzător și nu s-a soldat, 
pînă în prezent, cu o eficiență menită să 
asigure îndeplinirea planului la producția 
marfă în toate unitățile economice, 
îndeplinirea planului la cărbune, 
calcar, mobilier din lemn, țesături, 
gate minerale, fire vîscoză și alte 
duse este motivată pe seama unor 
obiective, fără să se țină cont că 
din problemele invocate intrau în 
petența de soluționare a consiliilor 
menilor muncii.

Se acționează încă cu multă încetinea
lă în unele unități pentru aplicarea in
dicațiilor referitoare la reducerea consu
mului de materii prime și materiale, e- 
nergie și combustibil și la dublarea pro
ductivității muncii pînă în anul 1985. Ni
velul scăzut al productivității muncii din 
unele întreprinderi este urmarea faptului 
că nu se utilizează la capacitatea proiec
tată dotarea tehnică, nu se folosește integra] 
timpul de lucru, se prestează încă un volum 
mare de muncă manuală, că din atenția 
organizațiilor de partid, a conducerilor 
întreprinderilor au scăpat problemele mi. 
cii mecanizări, mai bunei organizări a 
activităților auxiliare și de deservire.

în același timp, in domeniile investiți
ilor nu s-a acționat concentrat la obiec
tivele productive, cu termen de punere 
în funcțiune în acest an. Așa a fost po
sibil ca obiective importante cu termene 
scadente în prima parte a anului, să nu 
fie puse în funcțiune, din care unele 
condiționează înfăptuirea programului e- 
nergetic și de asigurare cu materii pri
me, dezvoltarea producției siderurgice, de 
construcții de mașini.

Este cunoscut că pentru eliminarea nea
junsurilor și crearea condițiilor necesare 
îndeplinirii sarcinilor de producție, s-a 
acționat în direcția fundamentării și co
relării planurilor economice, elaborării 
unor programe speciale și hotărâri pentru 
diverse domenii ale activității economi
ce, dar persistă încă lipsuri în organiza
rea aplicării lor.

Cu toate că munca de organizare și Re
partizare a forțelor este esențială pentru 
buna conducere a activității de partid și 
de stat și în acest domeniu s-au manifes
tat o seamă de neajunsuri. în Valea Jiu
lui, organele municipal și orășenești de 
partid, consiliile oamenilor muncii de la 
combinat și din unitățile miniere nu s-au 
ocupat în suficientă măsură de asigura
rea liniei de front necesare realizării sar
cinilor curente și de perspectivă la pro
ducția de cărbune, de utilizarea mașinilor 
și utilajelor, de asigurarea și calificarea 
forței de muncă.

Ocupindu-se de problemele muncii or
ganizatorice și politico-educative, ale for
mării omului nou, raportul și vorbitorii 
au pus în evidență atît unele realizări, 
dar mai ales au criticat lipsurile și nea
junsurile existente în aceste domenii. A- 
aalizînd stilul și metodele de lucru al or

impor- 
materia-

miliarde lei, 
construite și 
18 ani. Pe 
sporirea de 
cărbune, de

de fenomene negative, cu 
asupra valorificării potența
și material al unităților e-

unor organe și organizații

Ne- 
cocs, 
agre- 
pro- 

cauze 
multe 
eom- 

oa-

ganelor de partid s-a arătat că se mențin 
încă neajunsuri in ceea ce privește pro
funzimea și eficiența acțiunilor de con
trol și chiar în programarea și desfășura
rea acestora. Există neajunsuri 
citarea controlului la nivelul 
lor de partid pe sectoare și al 
țiilor de bază pe schimburi; la 
mitete comunale de partid se 
tendința de a amîna controalele pentru 
a fi realizate în comun cu colectivele Co
mitetului județean de partid. în cadrul 
controalelor nu s-a examinat exigent sti
lul de muncă al consiliilor populare, al 
organizațiilor de masă și obștești, al con
siliilor oamenilor muncii.

în adunare a fost scos în evidență fap. 
tul că în analizarea activității economico- 
sociale se manifestă o anumită tendință 
de tehnicizare în abordarea problemelor, 
că unele rapoarte și informări prezentate 
ocolesc cauzele lipsurilor, nu iau poziție 
critică față de cei vinovați. Unele adu
nări generale ale organizațiilor de bază 
se pregătesc in pripă, din care cauză 
nivelul dezbaterilor este scăzut, iar mă
surile care se adoptă au un caracter ge
neral. .Asemenea ședințe nu oferă cadrul 
favorabil dezvoltării spiritului revoluțio
nar, critic și autocritic, analizării temei
nice a stărilor de lucruri negative, a mo
dului cum s-au îndeplinit, într-un dome
niu sau altul, hotărârile și sarcinile. Ce
rința elementară a democrației muncito
rești, revoluționare de a raporta în fața 
organelor din care fac parte comuniștii 
nu se aplică cu toată fermitatea în une
le organizații de partid și nici în cadrul 
organizațiilor de masă, a consiliilor 
populare și consiliilor oamenilor muncii.

în munca politico-ideologică unele or
gane și organizații de partid nu manifes
tă exigența necesară față de modul în 
care organele de stat, consiliile de con
ducere ale unităților economice și institu
țiile soeial-culturale, organizațiile de 
sindicat, de tineret și femei, ale dcmocra. 
ției și unității socialiste, cadrele eu func
ții de răspundere, îndeplinesc 
le legale și statutare, atribuțiile 
revin în munca educativă cu 
coordonează unitar acțiunile 
acest scop. Se fac încercări 
unor cadre de conducere din i 
a justifica nereălizările din 
doar pe seama insuficientului 
ducativ al acțiunilor inițiate 
zațile de partid, de masă și 
și cind ele nu ar avea nici 
in acest sens. Unele cadre de conducere 
au o încredere exagerată în efectul de
cisiv al măsurilor tehnice, organizatorice 
și de sancționare administrativă, nu ac
ționează ca oameni politic; și nu între
prind măsuri educative proprii.

în adunare s-a arătat și faptul că u- 
nele cadre cu răspunderi in sfera muncii 
de propagandă sînt adeseori preocupate 
de a organiza activități festive, acțiuni, 
de paradă, laudative, de suprafață, fără 
efecte în conștiința și comportamentul 
oamenilor, că unele organe și organizații 
de partid, de sindicat și U.T.C., alți fac
tori educaționali din sfera culturii și. a 
învățămîntului nu se preocupă suficient 
pentru educarea patriotică, socialistă, re
voluționară a oamenilor muncii, a tineri
lor, elevilor și studenților la nivelul exi. 
gențelor . și posibilităților actuale.

Adunarea a adoptat un program 
măsuri privind îmbunătățirea activității 
organizatorice și politico-educative, în 
spiritul sarcinilor și orientărilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușesciî la Consfă
tuirea de lucru din 2—3 august 1983 de 
la Mangalia.

Adunarea activului Comitetului jude
țean de partid s-a constituit într-un im
portant moment politic de afirmare a a- 
ta.șamentului profund al comuniștilor hu- 
ne'doreni față de întreaga politică inter
nă și externă a partidului, față de o- 
rieritările și indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind realizarea noii calități 
în toate domeniile, a angajamentului tu
turor colectivelor de oameni ai muncii 
din județ de a depune toate eforturile în 
vederea transpunerii în viață a hotărâri
lor adoptate de Congresul al XII-lea și 
Conferința Națională ale partidului.

în exer- 
comitete- 
organiza- 
unele co- 
manifestă

preceden
ce le 

oamenii, nu 
inițiate în 
din partea 

economie de 
producție 

i caracter e- 
de organic 
obștești, ca 
o obligație

de

Organizații tot mai active
Înființate cu trei ani 

în urmă, ca o necesitate a 
lărgirii și adîncirii siste
mului democratic al socie
tății noastre socialiste, or
ganizațiile democrației și 
unității socialiste s-au în
cadrat organic în ampla 
activitate politică, economl- 
co-socială și cultural-edu- 
cativă ce se desfășoară în 
localitățile municipiului. Un 
efect nemijlocit al iniția
tivelor și activităților obș
tești desfășurate de 
O.D.U.S., rândurile acestora 
în orașul Lupmi au cres
cut numeric de la începu
tul anului cu peste 300, de 
membri. Cele mai însem
nate creșteri le-au înregis
trat organizațiile de la 
minele Lupcni și Bărbăteni 
care și-au sporit rândurile 
cu cîte 
membri, 
rație și 
care au
Ie lor cîte 50 și, respectiv, 
20 de membri noi, precum 
și organizația din cadrul 
Cooperativei „Straja" care 
cuprinde toți lucrătorii co
operatori ce nu sînt mem
bri de partid sau uteciști.

a
e-

conomice ale orașu.u.' a 
fost proporțională cu uni

ce 
orga- 
pro-

plificarca acțiunilor 
le-au inițiat aceste 
nizații în sprijinul 
ducției, pe plan gospodă
resc.

AMPLE ACȚIUNI IN
SPRIJINUL PRODUCȚIEI

în cadrul minei Lu
pani, O.D.U.S. (președinta 
comitetului — Ileana De-

Pe agenda de lucru 
a 0. D. U. S.

total peste 5000 ore de 
muncă patriotică în cins
tea sărbătorilor aniversa
re din luna august.

Membrii O.D.U.S. din 
cadrul uzinei de prepa
rare, (președintele comite
tului Viorel Macea) au e- 
fectuat numeroase ore de 
muncă patriotică la cură, 
țirea și amenajarea spa
țiilor dintre liniile ferate 
din incinta preparației, din 
secția spălare. Prin deza. 
fectarea spațiilor din pre- 
parațîe, în perioada iu. 
lie — august s-au colectat 
peste 60 tone de fier vechi.

Peste 3000 ore de mun
că patriotică s-au efectuat 
și de către
O.D.U.S. de la l.M. 
teni (președinte — 
glie Stoica). Ej au 
pat mai ales la 
gospodărești în cadrul de
pozitului de materiale, la 
descongestionarea căilor de 
acces și colectarea de fier 
vechi.

La I.F.A. „Vîscoza" au 
fost colectate de la înce
putul anului peste 10 tone 
de hîrtie — acțiune la ca
re membrii O.D.U.S. au 
avut un aport deosebit.

Dan STEJARU

ie
68, respectiv, 40 
cele de Ia prepa- 
l.FA, „Vîscoza" 
primit în rînduri-

Creșterea numerică
O.D.U.S. din unitățile

hileanu) și-a adus din plin 
contribuția la reușita mul
tiplelor acțiuni întreprinse 
în comun cu organizațiile 
U.T.C. și cele de sindicat 
pentru buna gospodărire a 
materialelor și a incintei 
întreprinderii. Astfel, mem
brii ODUS au lucrat vo
luntar Ia stivuirea ■?! în
cărcarea pentru subteran 
a materialelor din depozi - 
tul minei, la curăț.rea căi 
lor de acces, a străzii Vi
to? Gavrilă ce leagă mina 
de centrul orașului și a 
renei sportive, efectuând

ii 
in

membrii
Bărbă- 
Gheor- 
partici- 
acțiuni

i 
r
I 
I
I
I

CURSURI DE CALIFI
CARE. La mina Livezeni 
va începe în curînd un 
curs de calificare pentru 
meseria de artificier, la 
care vor participa 20 mun
citori. Pînă la sfîrșitul a- 
cestui an la această mină 
vor absolvi cursuri de ca
lificare peste 200 de mun
citori. (MB.)

can — rezervorul pentru 
apă potabilă. Noul rezer
vor, amplasat în zona de 
agrement „La Brazi", asi
gură o îmbunătățire con
siderabilă a aprovizionării 
cu apă a locatarilor noi
lor cartiere 
construite în
(V. S.)

nului pînă în prezent, prin 
recondiționarca armături
lor au fost realizate eco
nomii care totalizează 
milioane lei, (V.S.)

de blocuri 
ultimii ani.

prin recon-ECONOMII 
diționarea armăturilor. La 
l.M. Bărbăteni au fost re
condiționate și reintrodu
se în circuitul producției 
642 de armături metalice de 
tip 
acțiuni de la începutul a-

TII. Datorită acestei

r

î 
ț 
î
I
*
* 
I
I
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Fericirea de o viată
(Urmare din pag. I)

sâmînță de adevăr, sufle
tul le-a rămas tinăr. La 
77 de ani, fostul lăcătuș de 
mină și apoi scutier la 
U.E. Paroșeni, pe atunci 
stea de primă mărime in 
constelația energeticii ro
mânești, muncește 
tăzi, grădina luj arată 
un paradis al florilor 
legumelor, in vreme 
soția ține casa curată 
un pahar de cristal.

Cu ochii înlăcrimați 
emoție, sărbătoriții 
invitați să deruleze 
mintiei. Cuvinte simple,

și as. 
ea 
și 
ce 
ea

i de 
sînt 

a-
’» 

care au acoperit greuta
tea în sentimente. Da, 
dragostea, cinstea, cultul 
muncii, încrederea in 
partidul comuniștilor le-au 
luminat viața. Copiii 
nepoții au urmat drumul 
lor. Toți fii, fiicele și gi
nerii familiei Tecuș sini 
membri de partid. Un 
admirabil crez de viata, 
izvorit din înalta lor 
conștiință muncitorească.

La un moment dat. ur-

1

mează o cererrtonie-sur- 
priză. Nașii de acum a 
jumătate de veac sînt 
rugați să înmîneze săr
bătoriților verighetele fă- . 
cute cadou de urmașii l 
lor. Hîoment simbolic, ca- i 
re cuprinde în caratele ț 
iubirii recunoștința lațâ i 
de cei care i-au crescut ! 
și educat ca adevărați 1 
oameni. Simbolicul mo- ț 
ment e copleșitor - •
mofie, după cinci 
cenii, verighetele 
rîimite sînt purtate 
cum de Mihai șt Emilia 
Tecuș. Nunta de aur de. 
vine astfel o sărbătoare a 
vieții demne la care par
ticipă rude, vecini, prie
teni, o întreagă colec
tivitate minerească. Cro
nica familiei Tecuș, in 
fond o profundă și înăl
țătoare cronică minereas
că, se va continua cu e- 
venimente familiale fe
ricite, într-un consens ge
neros cu fericirea și bu
năstarea patinei. (In ima
gine, sărbătoriții în 
locul celor dragi).

Punerea în valoare 
a resurselor 

(Urmare din pag f)

!t crescut / 
adevărați 1

in e- 
de- 

mutt 
a- I

V

i î

Vasile Postelnici’, Vasile 
Graur, Aurel Maeaviciuc, 
Ion Roman, Gheorgiie Vul
pe, Gavrilă Tamba, Nico- 
îae Bîrsan, Andrei Albu, 
Dumitru Chizboian și cei
lalți știu că a te înțelege 
bine, a te ajuta la 
a împărți satisfacțiile 
principalele cerințe 

muncii în subteran.
Că întrajutorarea

lege de bază în subteran, 
o știu și cei de la „Electro
mecanic". Dovadă ? 
jele „merg șnur", 
fii de brigadă au 
cuvinte de laudă 
activitatea 
cilor

greu, 
sînt 
ale

este

Utila 
iar șe- 
numai 
despre 

electromecani- 
Spirache Angheloiu, 

Petru N’ădlae și Petru Ciu- 
rea, conduși cu competență 
de maistrul electromecanic 
Vasile Giurgiu.

„Muncind mai bine 
trăim mai bine" — iat< 
deviză care la sectorul m 
al minei Uricaui exprimă 
însăși mentalitatea oame
nilor, crezul lor sănătos 
privind semnificațiile mun-

1,3 .

UN ADEVARAT presti
giu de gazdă primitoare 
și-a cîștigat cabana „Peș
tera Bolii". La sfirșit de 
săptămînă turiștii găsesc 
la această cabană o am
bianță plăcută, o bună a- 
provizionare cu produse de 
carmangerie, răcoritoare și 
bere. Nu întâmplător caba
na este intens solicitată în 
fiecare duminică, de cei 
dornici de a petrece clipe

de 
de 
a-

de odihnă binemeritată la 
iarbă verde după o săptă
mînă de lucru,. (V.S.)

DOTĂRI. Atelierul 
reparații al secției 
transport din Petroșani,
parținînd de Autobaza 
C.M.V.J., a fost dotat cu 
trei dispozitive de susține, 
re a motoarelor în timpul 
efectuării reparațiilor, A- 
ceste noi dotări ușurează 
munca mecanicilor, contri
buind totodată, la efectua
rea unor reparații de ca
litate. (V. BELDIE)

APLAUZE pentru artiș
tii amatori, astfel pot fi

sintetizate spectacolele sus- 
ținute de ansamblul 
cî-ntece și dansuri al clu
bului sindicatelor din Lu- 
peni pentru locuitorii 
Băru Mare și Fui. Au fost 
aplaudați, la scenă 
chisă, Iacob Moldovan, Mi- 
haela Drăgan, Lung Jenica, 

interpreți 
îm- 

Și

de

dui

deș

Rus Verginica, 
ai muzicii populare, 
preună cu dansatorii 
soliștii instrumentiști.
(Liviu LUNG)

C.F.R. PETROȘANI A- 
NUNȚĂ. Datorită lucrări
lor de dublare a liniei în
tre stațiile Petroșani —

Livezeni, august
1983 între orele 6—18 tre
nurile de călători NU CIR
CULA între cele două sta
ții.

Trenurile circulă cu ple
carea din stația Livezeni 
(spre Craiova) și Petroșani 
(spre Simerîa). Acceleratul 
242 (spre București) aș
teaptă deschiderea liniei in 
stația Petroșani. (T.A.)

Rubrică realizată de 
Viorel STRAUȚ
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Fortificațiile de la Ponorîci 
văzute din perspectivă dacă

De la o duminică la alta
f........... —.

Viziunea pe care o a- 
vem asupra conflictului 
de lungă durată între Im
periu ajuns la apogeul 
puterii si statul dac pros
per, bine organizat și is
cusit condus de Decebal 
este din păcate, aproape 
exclusiv romană. Nu se 
cunosc pînă astăzi, docu
mente de ori ce natură, 
emante de la tabăra au
tohtonă, conținînd o re
lație fie ea sarică ori in
completă privitoare la 
mersul ostilităților și în 
general este puțin proba
bil că o asemenea infor
mație va apare cîndva. 
Autorii romani ori inspi
rați din sursă romană ex
pun punctul de vederg al 
învingătorului. Ei trec 
sub tăcere pierderile, os
cilațiile de efort și pu
tere la limită din partea 
taberei romane dar scot 
în evidență caracterul o- 
fensiv al campaniilor ro
mane. Piatra Columnei 
Traiane reprezintă un 
sofisticat și subtil punct 
de vedere al învingăto
rilor ori mai degrabă o- 
pinia imperială, mai a- 
les în ceea ce privește 
mersul operațiunilor mi. 
litare. Dacă autohtonii 
nu au lăsat o cronică 
scrisă a evenimentelor, 
în s'-himb, pămîntui pe 
care l-au apărat cu atîta 
dîrzenie, păstrează în el 
urmele extraordinarului 
efort de apărare. O ase
menea urmă nespus de 
grăitoare și care lămu
rește din plin o seamă 
de aspecte ale gîndiriî 
militare dace este Mare
le Complex fortificat de 
la Ponorîci. Este adevă
rat — și nu intenționăm 
să răstălmăcim fapte ale 
istoriei, la capătul unor 
eforturi greu de descris, 
romanii au cucerit Dacia 
dar curînd, în firea, o-

Flacăra biogazului

O SURSĂ ENERGETICA 
LA 1NDEMÎNA 

TUTUROR

Dezvoltarea societății u- 
mane este condiționată de 
asigurarea bazei energeti
ce. Cerințele în dinamica 
ascendentă impun un con. 
sum mereu sporit de e- 
nergie primară. Ținînd sea
ma de prognozele care a- 
rată că resursele clasice de 
combustibili sînt limitate, 
programele au fost sever 
reconsiderate, redimensio- 
nate și restructurate, ac
centul punîndu-se pe ob
ținerea energiei din căr
bune, în hidrocentrale sau 
centrale nucleare, precum 
și pe creșterea continuă, 
în balanțele 
energetice a 
resurselor ne
convenționale, 
care sînt re
generabile, 

spre deosebire de cele cla
sice, epuizabile în perspec
tiva nu prea îndepărtată.

în acest context și în ța
ra noastră se fac eforturi 
speciale pentru asigurarea 
energetică. După cum se 
cunoaște. la Congresul al 
XII-lea al partidului a fost 
stabilită strategia privind 
cercetarea și dezvoltarea în 
domeniul energiei pe pe
rioada 1981—1990 și orien
tările principale pînă în 
anul 2000. urmărindu-se ca 
pînă la sfîrșitul acestui de
ceniu România să devină 
independentă din punct de 
vedere energetic.

Articolul nostru își pro
pune să se ocupe de una 
din aceste resurse posibile 
— biogazul (energie obți. 
nută prin conversie meta- 
nogenă). de obținerea și 
utilizarea lui în unitățile 
agricole și de industrie a- 
limentare, cămine, școli, 
cantine precum și în gos
podăriile populației. Men. 
ționăm că materialul pre

biceiurile, portul și chiar 
spiritualitatea noilor vc_ 
niți, autohtonii vor im
prima o pecete de neș
ters. Să ne mirăm atunci 
că la aproximativ un 
veac și trei sferturi du
pă cucerire cînd Aure
lian a ordonat retragerea 
în dreapta Dunării, po
runca i-a fost urmată nu
mai de armată și admi
nistrație ? Coloniștii în 
amestec variabil cu popu-
zzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri 

'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 

lația băștinașă se consi
derau „de aici", ce să 
mai spunem uespre acel 
care din veac erau -de ai 
locului ? Aceasta este o 
chestiune de o importan
ță materială, morală șl 
arheologică extraordinară. 
Pe zi ce trece chiar în 
capitala Daciei romane, 
la Sarmisegetusa Uipia. 
săpăturile scot la iveală 
vestigii arheologice de 
secol IV sau chiar V ceea 
ce înseamnă că și aici, 
retragerea aureliană nu 

a lăsat un vid. Populația 
din jur s-a îndreptat spre 
fosta capitală și urmele 
descoperite atestă fără 
tăgadă acest punct de 
vedere. Dar, să ne în
toarcem la zilele cînd 
destinul istoric i-a pis 
față în față pe romani și 
daci. Pe una din căile 
importante de acces, Pui 
— Grădiștea Muncelului, 
se ridică mîndru Marele 
Complex defensiv de la 
Ponorîci. Imaginii livrești, 
culeasă din cărțile de 
școală, i se adaugă sau 
poate o corectează ceea 
ce pămîntui nostru păs
trează ca informație, o 

zentat urmărește, în prin
cipal, să pună în temă o 
masă cit mai largă de ci
titori, să contribuie la 
creșterea receptivității fa
ță de tehnologia produce
rii și valorificării biogazu
lui ori unde există resur
sele naturale pentru obți. 
nerea lui.
CE TREBUIE SA ȘTIM?

„Biogazul" este definit 
ca un amestec de gaze 
combustibile cu un conți
nut ridicat de metan.

Se obține în instalații 
deloc complicate, prin fer

mentarea u- 

bună și dreaptă informa
ție. Prin construcție și 
scop, fortificațiile dace 
de la Ponorîci tulbură și 
înaripează. Limitele late
rale ale amenajărilor de
fensive se sprijină pe 
locuri rele, stîncoase ast
fel că un acces pe aici 
este de neînchipuit. Ți
nînd seamă de greutăți
le drumului, este probabil 
ca romanii să fi urcat la 
Ponorîci doar trupe de 
pedestrași și cavalerie. 
Dacii mișeîndu-se în e- 
lementul lor, nu au ră
mas cu nimic datori ad
versarilor. Destui la nu
măr, mîriuind vijelios și 
hotărît armele lor vor fi 
culcat la pămînt mul
țimi de adversari ori i-au 
alungat pe alții. Dar, răz
boiul, chiar războiul 
timpului nu se purta 
doar față în față. Tehni
ca vremii pusese la punct 
mecanisme de aruncat să
geți ori anumite proiecti
le. Se conturează certitu
dinea rezultată din stu
diul anumitor vestigii că 
la Ponorîci, armata dacă 
a amplasat în fortificații 
asemenea arme. Trebuie 
să ne gîndim ce efect ma
terial și moral avea ploa
ia de pietre, bucățile de 
lemn, etc. lansată cu pu
tere asupra unor trupe 
romane care urcau înăl
țimile din zonă... De la 
Ponorîci, în zile senine, 
se văd ca într-o mare 
de albastru culmile Re
tezatului, ale unui Rete
zat care atunci se găsea 
în teritoriul ocupat. în 
vest, romanii, în răsărit 
libertatea dacă..., în față 
puhoiul celor veniți să 
cuprindă o țară, în spa
tele valurilor de pămînt 
„rîul, ramul", cum spu
ne atît de frumos poetul...

Dr. Morarii VIOREL

MODA PRESCURTĂRILOR
Ccronică rimatăj

„Mare e grădina lumii, 
multe silit cărările..."

c an ajuns, acum, la modă, 
iarăși.., prescurtările.

Că in loc să scrii cuvîntul 
cumsecade și întreg, 

cum a fost de cînd pămîntui 
și cum toți îl înțeleg, 

scrii așa cum, în vitrine, 
vezi, înscris de dumnealor, 

lingă un borcan cu gem, 
alb pe negru : „Lei 5 BOR" 

(Pentru cei ce n-au habar,
BOR înseamnă-aici BORCAN)

De ce nu 1 au scris întreg 
nu m-aș dumiri un an.

Și mai vezi prin galantar, 
pe la noi prin prăvălii,

după preț, înseamnă CUT 
(care-nseamnă aici CUTII)

Azi tare rn-ain speriat 
cînd văzui, lucru concret,

scris citeț „Lei 7 PAC"
(...dar PAC înseamnă PACHE'l)

Prescurtăriie-s la modă 
chiar și pe la facultate.

O studentă are-o „boabă" 
însăși la... PROFUL de MATE.

O zgitie din vecini, 
îl are pe unu! drag, 

dar I-a invitat la DISCO 
numai fiindcă are MAG...

...Spre final vă dau de știre 
Strugurii se coc in vie 
(se mai coc și-n galantare)

cu miresme te îmbie, 
pe la orice aprozare.

Cîte unul doar mai trece, 
cu pași repezi și perfizi.

strugurii îl lasă rece,
...îi preferă doar lichizi.
Chiar de-aceea se așteaptă 

cînd dau frunzele-n aramă 
și pastrama-i terminată 

să primim toamna la CRA 
(Prescurtat. înseamnă CRAMA).

Mircea ANDRAȘ

I
I
I
I
I
I
I 
i 
t
I 
î
I
I
I

Un extemporal despre
Aflați la o masă ro

tundă, tratind serios des
pre umor și problemele 
sale, mai marii Casei de 
satiră și umor din Ga
brovo (R.P. Bulgaria) ne 
solicită să scriem pe o 
bucată dc hîrtie maxima 
favorită despre unior.

„Panseurile" fiind publi
cate în buletinul de infor
mare a Centrului de pre
să, vi le reproduc, la rîn- 
du-nii, în cuvînt românesc.

Un caricaturist sovietic 
din Sverdlovsk, Serghei 
Aitutdinov crede că „cel 
ce rîde la urmă tide mai 
bine" dar, adaugă cinic,

Cititorii fotografiază

„Uite așa ini stă dopul bine..."

Foto : Cristian ȘTEFAN

r............... ......... ................ ............ ... ...... ..........
! Cronică nerimată (106)

■ Și Magellan s-a învîrtit în loc.
■ Neputință. Furia boxerului, incapabil să scrie

1 versuri.
| Sufletele sterpe nu acceptă arta. Ea nu are 

i valoare de întrebuințare.
■ Bunăvoința unor oameni este atît de mare 

= incit uneori uităm să le mulțumim.
■ Uneori Cupidon lovește cu lancea retribuția.
■ Discreția învăluie vîrsta femeilor și retribuția 

i gestionarilor.
■ Cel ce se pleacă nu pleacă.

Valeriu BUTULESCU
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„cine rîde ultimul este 
considerat, de obicei, un 
prost".

Femeile sînt constatati- 
ve „Humorul este un lucru 
minunat". Fără îndoială. 
Livia Ehnonovici... Un re
gizor din R.D.G. Guntcr 

Rctz face măturisiri de or
din • personal î „Umorul es. 
te bucuria vieții mele". I- 
ranianul Mustafa Rame- 
zani spune răspicat : „U- 
morul este o problemă u- 
mană 1“ Da, da, da,... apro
bă, cu toții afirmația an
tevorbitorului. Un scriitor 
american, Jacques Carrie, 
crede că „Umorul este in- 

fccțios" în concordanță par
că, cu doctorul Banacu 
de-acasă, care în 1982 a 
organizat primul salon de 
umor într-un spital. Un alt 
confrate, tot de peste o- 
cean, Tod Carrol zice : „U. 
morul e mai ușor de înfăp
tuit decît o crimă", Ci
neastul chinez Van Tso 
crede că „umorul leagă 
prin dragoste și prietenie 
popoarele lumii". Fratele 
mtu, Ion, se joacă : Maxi
ma favorită despre umor? 
Ha, ha, ha. O finlandeză, 
Helena Kakko, constată că 
„Rîsul și plînsul merg îm-

Prin ’64, într-o carieră 
de marmoră, din sudul 
Bihorului, în Apuseni, s-a 
intîmplal o descoperire 
speologică, botezată apoi, 
datorită osemintelor de 
Ursus Speleus, Peștera • 
Urșilor. Un eveniment ba
nal ar zice speologii din ' 
Valea Jiului mai ales 
Șureanul și Retezatul a- 
vînd numeroase și mal ■ 
lungi sau adinei peșteri 
și avene. Remarcabil este 
însă faptul că, in urma ' 
unor investiții modeste, I 
care sînt pe cale de a

Speologie 
si turism

mortizare, peștera a fost ■ 
amenajată, iluminată șl 
deschisă publicului. In a 
cest fel, biroul bihorean ■ 
O.J.T. a demonstrat că se 
pot face bani și din... pia- ■ 
tră seacă, adică admirînd , 
milenarele stalagmite și * 1 
stalactite. Se plătește in
trarea, fotografiatul sau ; 
filmatul peșterii, nu se 
disprețuiește valuta, îm- 
piejur sînt amenajate • 
chioșcuri de artizanat sau 
care desfac vederi, diafil- • 
me etc. Să luăm aminte 
șl faptul că peștera se 
află la distanțe aprecit- - 
bile de Beiuș, Vașcău su« 
Orașul Dr. Petru Groza, 

totuși printr-o bună publi
citate vizuală monumentul 
speologic cunoaște o ma
re afluență de vizitatori.

nor resturi 
oiologice, de 
origine ani
mală sau ve
getală in ab-

sența aerului (fermentare 
anaerobă).

Materiile prime dintre 
cele mai diverse pot fi 
procurate din jurul nostru, 
fără un efort deosebit, din
livadă ori grădină, de la 
crescătoriile de animale, 
lada de gunoi. Se pot fo
losi ca materii prime : de
șeuri vegetale, frunze us
cate, coceni de porumb, e- 
jecții animaliere de la porci 
sau păsări precum și gunoi 
din gospodărie.

în afară de biogaz în 
instalație mai rezultă un 
nămol fermentat care este 
un bun îngrășămînt orga- 
no-mincral al solului. Du
pă fermentare, nămolul re
zultat este stabil d'in punct 
de vedere biologic, neexer- 
citînd o influență dăună
toare asupra mediului în
conjurător (dispare mi
rosul neplăcut al ejecțiilor, 
se reduce încărcătura mi- 
croblană etc.).

Va urma

Ing. Ilie BREBEN

In postură de Jurist in 
Peștera Urșilor ne-a dus 
totuși gindul la Valea 
Jiului. La Cioclovina, la 
Ponorîci, la Păroasa, la . 
Tecuri, în tilitea locuri 
mirifice, montaniarzii au 
ce vedea, dar din păcate 
catedrele de vis ale cal
carului nu pot fi admira
te decit de speologii a- 
matori, de cercetătorii i- 
nifiați sau de oaspeți in
tim plat ori. N-ar fi bine, 
pentru a spori deverul 
turistic al Văii, să ne 
preocupe amenajarea u- 
nor peșteri (spre exemplu 
Peștera Bolii) care păs
trează vestigii speologice 
sau ale civilizațiilor stră
vechi? Investiții modeste 
ar „deschide" noi căi 
turismului în municipiul 
nostru și, de ce să n-o 
recunoaștem, ar aduce 
beneficii consistente.

(Ion VULPE)

u m o r
preună" iar un psiholog caii , 
face afirmația potrivit că- : 
reia „umorul este drăguț, . 
dar greu" Guillermo Mar- : 
dillo, un celebru caricatu
rist argentinean, formulea. i 
ză poetic „Umorul este tan- 
drețea spaimei". i

în final caricaturistul - 
cehoslovac spune simplu 
„Rîd, deci exist", făcîndu- ' 
ne pe toți să ne simțim a- j 
semeni elevilor de odinioa. j 
ră, cînd buna noastră în- • 
vățătoare ne spunea trist : 
„Stai jos, patru".

Mihai BARBU
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Liceul industrial

Manifestări peste hotare dedicate nr. 1 Lupeni

zilei de 23 August FACE ÎNSCRIERI LA URMĂTOARELE
TIPURI

MOSCOVA 27 (Agerpres). 
La Leningrad a avut loc 

o adunare festivă a oame
nilor muncii, consacrată 
zilei de 23 August.

Importanța istorică a e- 
vemmentului sărbătorit a 
fost evocată de L.I. Tereș- 
cenko, rectorul Institutului 
de textile și industrie u- 
șoară din Leningrad, pre
ședinte al filialei Asocia
ției de Prietenie Sovieto- 
Română (A.P.S.R.), și T. 
Ciugudean, secretar I la 
ambasada țării noastre din 
Moscova.

Cu același prilej, în ho
lul Casei de cultură din 
localitate a fost deschisă 
o expoziție de fotografie 
românească.

De asemenea, la Pala
tul tineretului din Lenin
grad a fost organizată De
cada discului românesc.

★
BUDAPESTA 27 (Ager

pres). — Ambasadorul 
României la Budapesta, 
Victor Bolojan, a depus co
roane de flori la monu
mentul și la mormintele e. 
roilor români de la Ra- 
kosliget căzuți în luptele 
pentru eliberarea capitalei 
Ungariei.

Coroane și jerbe de flori 
din partea ambasadorului 
României la Budapesta și 
a consulului general al ță
rii noastre la Debrețin au

fost depuse la monumente, 
le și mormintele ostașilor 
români căzuți în luptele 
pentru eliberarea Ungariei 
în localitățile Szecsena, 
Litke, Megyaszo, Debrețin 
și Niregyhaza.

★

VARȘOVIA 27 (Ager
pres). — Atașatul militar, 
aero și naval român la 
Varșovia, col. Nicolae Di
nu, a avut întîlniri în u- 
nități ale Armatei Popu
lare poloneze. Cu acest 
prilej au fost prezentate 
importanța evenimentului, 
contribuția României la 
victoria asupra .Germaniei 
fasciste, precum și marile 
înfăptuiri ale poporului

român, sub conducerea 
partidului său comunist.

★
HANOI 27 (Agerpres). — 

Sub egida Ministerului Cul
turii al R.S. Vietnam, la 
cinematograful „August" 
din Hanoi a fost organiza
tă gala filmului românesc.

De asemenea, în orașul 
Ha Dong, capitala provin
ciei Ha Son Binh, Comite
tul provincial al P.C. din 
Vietnam și Comitetul viet
namez de solidaritate cu 
popoaiele din alte țări au 
organizat o adunare fes
tivă.

I

DE ȘCOLI,
pentru anul școlar 1983—1981:

LICEU — curs de zi, treapta a Il-a
■ mineri 21G locuri

39 locuri
40 locuri

— curs seral
■ mecanică
■ mineri

ȘCOALA PROFESIONALA — curs de zi :
■ mineri 216 locuri
II electromecanic de mină 20 locuri
■ mecanic mașini și utilaje 30 locuri
— curs seral
■ mineri 36 locuri
înscrierile la liceu curs de zi

Calendar săptămînal
29 AUGUST — 4 SEPTEMBRIE

29 AUGUST — 9ub egida O.N.U., la Geneva se 
desfășoară Conferința internațională asupra proble
mei palestiniene (29 VIII — 7 IX).

— încep, la Geneva, lucrările conferinței pentru 
promovarea cooperării internaționale în domeniul 
folosirii energiei nucleare în scopuri pașnice (29 
VIII — 9 IX).

— Președintele Pakistanului, Mohammad Zia-ul 
Haq, întreprinde o vizită de stat în Turcia.

— Premierul Canadei, Pierre Elliott Trudeau, 
efectuează o vizită oficială în Grecia (29 VIII — 
2 IX).

30 AUGUST — Miniștrii de finanțe și de exter
ne din țările membre ale C.E.E. se reunesc, la 
Bruxelles, pentru a aborda problema reformei fi
nanciare.

— Are loc o nouă misiune a navetei spațiale 
americane „Challenger".

31 AUGUST — Cancelarul vest-german Helmut 
Kohl întreprinde o vizită în Israel (31 VIII — 4 IX).

— Reuniunea miniștrilor economiei din țările 
Americii Centrale (Tegucigalpa).

1 SEPTEMBRIE — Ziua Nealinierii (hotărîtă la 
sesiunea solemnă a Conferinței ministeriale a țări
lor nealiniate — Delhi, februarie 1981).

— Ziua acțiunilor sindicale pentru pace.
— Regele Hussein al Iordaniei începe o vizită 

oficială în R.P. Chineză (1 IX — 10 IX).
2 SEPTEMBRIE — La Stockholm se desfășoară 

lucrările unei Conferințe internaționale pentru pa
ce, organizată de Institutul internațional pentru cer
cetări în domeniul păcii (SIPRI) (2—4 IX).

3 SEPTEMBRIE — Deschiderea Congresului 
Partidului Comunist din Argentina (Buenos Aires).

și seral se 
fac pînă la data de 31 august 1983, iar la școa
la profesională pînă la data de 4 septembrie 
1983. în data de 5 septembrie se va face vizita 
medicală pentru candidații de la școala profe
sională.

Informații suplimentare se pot obține zil
nic la secretariatul școlii, intre orele 7—15 la 
telefon 129.

l»

I Programul turului campionatului (lit. „C“-editia ’S3-’H4

Liceul industrial Petroșani
ANUNȚĂ:

de admitere pentru treapta a Il-a 
de liceu, curs 
meserii :

Concurs

CURS

de zi și seral, la următoarele

DE ZI — mineri

ETAPA I — duminică, 28 august
Constructorul Timișoara — Minerul 

’ Moldova Nouă, Mecanica Orăștie — Mi. 
! nerul Anina, Metalul Bocșa — Minerul 

. i Certej, Minerul Oravița — Mureșul-Ex- 
plorări Deva, Metalul Oțelu Roșu — 
Minerul Paroșeni, Minerul Aninoasa — 
Victoria Călan, Minerul Ghelar — Da
cia Orăștie, Minerul Știința-Vulcan — 

i U.M. Timișoara.
ETAPA a Il-a — duminică, 4 sept.
Dacia — Metalul B., Minerul P. — 

: Constructorul, Minerul M.N. — Minerul 
; O., Victoria — Minerul G., U.M.T. — 
i Mecanica, Minerul Anina — Metalul 

O.R., Minerul C. — Minerul-Știința, Mu- 
reșul-Explorări — Minerul Aninoasa. 

ETAP/T a III,-a — duminică, 11 sept.
i Mecanica — Minerul O., Minerul A-

> i nina — Minerul C., Constructorul — Mi- 
î nerul-Știința, Minerul M.N. — U.M.T., 

Metalul B. — Mureșul-Explorări, Mi- 
i nerul Aninoasa — Dacia, Minerul P. — 
i — Victoria, Minerul G. — Metalul O.R. 

ETAPA a IV-a — duminică, 18 sept. 
Minerul G. — Minerul P., Dacia —

, i Minerul M.N., Victoria — Minerul A- 
; I nina, Metalul O.R. — Constructorul, Mi-

; nerul O. — Minerul Aninoasa, Minerul
i I C. — Mureșul-Explorări, U.M.T. — Me

talul B., Minerul-Știința — Mecanica. 
ETAPA a V-a — duminică, 25 sept.

i Mureșul-Explorări — U.M.T., Mine
rul C. — Minerul G., Metalul O.R. —

; Minerul Aninoasa, Minerul M.N. — Mi- 
î nerul-Știința, Constructorul — Dacia, 
i Minerul P. — Minerul Anina, Mecani- 
i ca — Victoria, Metalul B. — Minerul O. 
î ETAPA a Vl-a — duminică, 2 oct.
' Minerul O. — Minerul C., U.M.T. — 

Minerul P., Metalul B. — Mecanica,
i Dacia — Metalul O.R., Mureșul-Explo- 

rări — Victoria, Minerul Aninoasa — 
Constructorul, Minerul-Știința — Mine
rul G., Minerul Anina — Minerul M.N.

î ETAPA a Vil-a — duminică, 9 oct.
1 Metalul O.R. — Metalul B., Minerul
• G. — Minerul Anina, Minerul O. — 

U.M.T., Minerul P. — Minerul M.N., Mi
nerul Aninoasa — Minerul-Știința, Me
canica — Minerul G., Constructorul — 
Mureșul-Explorări, Victoria — Dacia. 

ETAPA a VIII-a — duminică, 16 oct. 
Minerul-Știința — Minerul Anina,

Constructorul — U.M.T., Victoria — Me.

talul B., Mureșul-Explorări — Metalul : 
O.R., Minerul M.N. — Minerul G., Mi- i 
nerul Paroșeni — Minerul O., Mecani
ca — Dacia, Mincrul C. — Minerul A- 
ninoasa.

ETAPA a IX-a — duminică, 23 oct.
Minerul Aninoasa — Minerul M.N., 

Minerul C. — Minerul P., Dacia — Mi
nerul-Știința, Minerul O. — Victoria, j 
Metalul O.R. — Mecanica, U.M.T. — j 
Minerul G„ Minerul Anina — Mureșul- i 
Explorări, Metalul B. — Constructorul. i

ETAPA a X-a — duminică, 30 oct.
Victoria — U.M.T., Minerul Anina — i 

Dacia," Minerul G. — Metalul B. Meca- i 
nica — Minerul Aninoasa, Constructo- i 
rul — Minerul O., Minerul-Știința — 
Minerul P„ Metalul O.R. — Minerul C., î 
Mureșul-Explorări — Minerul M.N.

ETÂI’A a Xl-a — duminică, 6 nov. :
Minerul M.N. — Metalul B., Victoria

— Minerul-Știința, U.M.T. — Metalul i 
O.R., Minerul G. — Minerul O., Dacia :
— Mureșul-Explorări, Minerul C. — ;
Constructorul, Minerul P. — Mecanica, 
Minerul Aninoasa — Minerul Anina.

ETAPA a XH-a — duminică, 13 nov.
Minerul O. — Minerul-Știința, Mi- i 

nerul Anina — U.M.T., Metalul B. — 
Minerul Aninoasa, Minerul P. — Mure
șul-Explorări, Mecanica — Minerul G., 
Metalul O.R. — Minerul M.N., Minerul ' i 
C. — Dacia, Constructorul — Victoria. i 
ETAPA a XIII-a — duminică, 20 nov.
Dacia — Minerul P„ Victoria — Me

talul O.R, Minerul G. — Consti uctorul, 
Minerul-Știința — Metalul B, Minerul 
O. — Minerul Anina, Mureșul-Explorări
— Mecanica, U.M.T. — Minerul Aninoa
sa, Minerul M.N. — Minerul C.
ETAPA a XlV-a — duminică, 27 nov.
Minerul Aninoasa — Minerul G., Me

talul B. — Minerul P., Minerul M.N. — 
Mecanica, Constructorul — Minerul A- 
nina, Minerul C. — Victoria, Metalul 
O.R. — Minerul O., Mureșul-Explorări
— Minerul-Știința. Dacia — U.M.T.
ETAPA a XV-a — duminică, 4 dec.

Victoria — Minerul M.N., Minerul O.
— Dacia, Minerul Anina — Metalul B., 
Minerul G. — Mureșul-Explorări, Me
canica — Constructorul, Minerul P. — 
Minerul Aninoasa, U.M.T. — Minerul 
C., Minerul-Știința — Metalul O.R.

IV

28 AUGUST

8,00 Televacanța școlară.
8.30 Almanahul familiei.

9,00 De strajă patriei.
9.30 (C) Bucuriile muzi

cii.
10,00 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor.
13,00 (CP)’Album dumini

cal.
17.30 Micul ecran pentru 

cei mic,
18,05 (C) Film serial. 

„Fram". Episodul I: 
Ultima cavalcadă a 
secolului.

19,00 (CP) Telejurnal.
19.20 Floarea din grădină.
20,10 (C) Telecinemateca 

Ciclul : Dosarele e- 
cranului. Trandafi
rul Alb.

22,00 Varietăți muzicale.
22.20 (CP) Telejurnal. 

Sport.
22.30 Avanpremieră săptă- 

mînală TV.

29 AUGUST

15,00 Telex.
15,05 (CP) Emisiune în 

limba maghiară.
17,50 1001 de seri.
20,00 (CP) Telejurnal.
20,20 A patriei cinstire : 

Emisiune de versuri.
20.30 Actualitatea econo

mică.
20,45 Zboară cîntec peste 

plai.
21,10 Film artistic. Fan

tomele se grăbesc.
22.30 (CP) Telejurnal.

MEMENTO

SERAL — mineri, mecanici ma- 
miniere, electrician de mină 
se fac pînă la data de 31 august

— CURS
sini și utilaje

înscrierile
1983, la secretariatul școlii.

Examenele se vor desfășura în perioada 
1—3 septembrie 1983.

Mica publicitate
Deva 

trei
SCHIMB locuință 

cu Petroșani central, 
camere. Informații Barbo- 
ne Dorina, strada Republi
cii bloc 116 
16. (935)

FAMILIA 
mulțumește 
ian Cornel
l.U.M. Petroșani

Balog Ștefan 
tovarășului Te. 

încadrat la 
pentru

ANUNȚURI

gestul de adevărată ome
nie de care a dat dovadă 
înapoindu-mi actele și 
nii pierduți. (930)

PIERDUT legitimații 
bliotecă (periodice) pe
mele Zaiacz Iosif și Bălă- 
șoiu Marin, eliberate de 
Institutul de mine Petroșani. 
Le declarăm nule. (932)

ba-

bi-
IlU-

DE FAMILIE

Soția, copiii, ginerele, nora și rudele anunță cu 
durere încetarea din viață a scumpului lor soț, ta
tă, socru,

CIONTOIU PETRU 
înhumarea are loc în 29 august 1983 în orașul 

Lupeni.

FAMILIA anunță cu durere împlinirea a 6 săp. 
tămîni de la decesul scumpului lor fiu și frate 

RABA1AN MARIN GIGEI,
Mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat în 

această încercare grea. (924)

ETERNA amintire, prețuire și dragoste bunului 
și dragului nostru soț și tată

ING. MAC N1COLAIE
La împlinirea a doi ani de la dureroasa despăr

țire. (929)

CU adîncă durere tatăl, surorile, nepoții, cum- 
nații reamintesc tuturor celor ce au cunoscut-o și 
iubit-o că se împlinesc zece ani de cînd ne-a pă
răsit fulgerător, în plină tinerețe scumpa noastră 

WEBER IRINA
Florile și aducerea aminte sînt singurele oma

gii ce-i mai putem aduce, dar o purtăm veșnic în 
sufletele noastre. (936)

REDACȚIA $1 ADMINISTRAȚIA t Petroșani, sir. N. Bâicescu - 2, teleloone 4 16 62 (secretarial), 4 16 63, 4 24 64 (seclii).HPARUl s Tipografia Petroșani, rtr. N. 8âtceseu ■ 3


