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CLASAMENTUL 
vredniciei minerești

(După două decade)
După, a doua decadă a lunii 

septembrie, clasamentul la ni
velul întreprinderilor miniere, 
sectoarelor și brigăzilor arată 
astfel:

Cariera Cimpu lui Neag
— plus 6 927 tone de cărbune.

întreprinderea minieră Lupeni
Sectorul IV — plus 8256 tone; abataj frontal — 

Teodor Boncalo — plus 889 tone ; abataj cameră — 
Dumitru Boca — plus 56 tone ; lucrări de pregătiri 
— Dumitru Boboc ; lucrări de investiții — Costică 
Neguț.

întreprinderea minieră Paroșeni
Sectorul I — plus 5 176 tone ; abataj frontal — 

Gavrilă Meszaroș — plus 2 089 tone ; abataj cameră 
(—); lucrări de pregătiri — Gheorghe Tarabă; lucrări 
de investiții — Mihai Bakos.

(Continuare in pag. a 2-a)__________ J

O brigadă cu bune rezultate în producție, la sectorul I al IM. Paroșeni 
este și cea condusă de Vasile Cojocarii.

In imagine, șeful de schimb Viorel Giurgi, cu ortacii.

COMANDAMENTUL SFÎRȘITULUl DE LUNA

Mobilizare
■ Cariera Cimpu lui 

Neag și unitățile minie
re Lupeni și Paroșeni 
au extras împreună pes
te prevederile de plan 
ale decadei a Il a a lu
nii septembrie 12 200 
tone de cărbune.

■ Cea mai mare pro
ducție suplimentară a 
extras in aceste, lună, 
colectivul carierei Cim
pu lui Neag — 6927 tone 
de cărbune cocsificabil.

■ Mina Paroșeni a
extras in această lună, 
suplimentar, în primele 
două decade
1373 tone de cărbune.

exemplară, lot
Rezultatele obținute la 

încheierea celei de_a doua 
decade confirmă încă o 
dată hărnicia, răspunde
rea cu care au acționat U- 
nele colective miniere din 
Valea Jiului pentru creș
terea producției de căr
bune extras, pentru înde
plinirea și depășirea pre
vederilor de plan și recu
perarea restanțelor. Am 
amintit deja fruntașii ba
zinului nostru carbonifer 
și rezultatele obținute, 
rezultate care ridică pe 
noi trepte hărnicia și 
prestigiul de care se bu
cură minerii, oamenii ca
re nu precupețesc nici un

mai fermă
efort pentru a da patriei 
forța și lumina, pentru 
ci.știgarea independenței 
energetice a țării.

Lor li se alătură prin 
realizările înregistrate în 
ultima decadă, cea de a 
doua a lunii septembrie și 
colectivele de la întreprin
derile miniere Lonea, Pe
trila și Dîlja, care tot 
mai des au început să ra
porteze îndeplinirea pre
vederilor de plan zilnice.

Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. a 2-a>

I.U.iVf. PETROȘANI
Participare la Tîrgul 
internațional București 

în ultimii ani între
prinderea de utilaj minier 
Petroșani se impune ca 
unitate de prestigiu a in
dustriei constructoare de 
mașini. Zilele acestea sub- 
inginerul Iosif Bordea și 
tehnicianul Wiesenmayer 
Dieter, împreună cu un 
grup de muncitori vor 
pleca la București pentru 
expunerea, la Tîrgul in
ternațional ce se va des
fășura în luna octombrie, 
a următoarelor produse J 
combină de abataj CA-1, 
susținere mecanizată de 
tip SMA-P2-H, instala
ție mobilă de perforare 
1MP-2 și instalația de sem
nalizare și convorbire 
ISCA-3. (D. GlRJOABA)

EMISIUNE RADIOFONICA 
REALIZATA ÎN PETRI LA

In ziua de 24 septem
brie 1983, la ora 13, pe 
posturile de radio, pro
gramul I, va fi transmisă 
o emisiune radiofonică 
„De la 1 Ia 3", difuzată 
din Petrila. Emisiunea, 
realizată de posturile cen
trale de radio, va cuprin-

de realități social-econo- 
mice și culturale din o- 
rașul minerilor de pe Jiul 
de Est, reportaje, inter
viuri, portrete, muzică din 
folclorul jicnesc. Invităm 
pe cititorii noștri s-o ur
mărească ! (M.B.)

in spiritul măsurilor adoptate pentru dezvoltarea 
proprietății socialiste și creșterea retribuției

Răspuns muncitoresc: noi fapte do hărnicie 
pentru sporirea producției

I

Electricienii Victor 
Moldovan și Ioan Strat 
(I.M. Uricani) într-o 
acțiune de intervenție la 
o stație de transformare.

Zi de lucru obișnuită la mina Lupeni. 
Ora schimbului. In sala de apel, mine
rii se pregătesc să coboare în adine. 
Sute de bărbați îmbrăcați în șalopetele 
negre, îmbibate cu praful de cărbune, 
formează o masă compactă, vie și dina
mică, constituită parcă din individua
lități identice. îmbrăcămintea identică 
ii aseamănă într-adevăr. Dar, dincolo 
de înfățișarea asemănătoare îi unește, 
îi aseamănă aceleași ginduri, aceleași 
preocupări, marea răspundere a ritmu
rilor d.n abataje, rodul eforturilor co
lective — producția de cărbune a minei. 
Că în tot cursul anului, acești bărbați 
au purtat la inimă soarta pianului, a 
extracției de cărbune o confirmă fap
tele — depășirile de plan obținute cu 
consecvență de la începutul anului, 
depășiri care, cumulate, însumează o 
producție suplimentară de 25 000 tone 
de cărbune cocsificabil. Un fapt, o rea

litate, o dovadă elocventă a angajării 
responsabile a acestui mare colectiv 
mjnier în fața imperativului dc însem
nătate națională — asigurarea indepen
denței energetice a țării. Am abordat 
cîțiva dintre minerii pregătiți de șut 

pe o temă la ordinea zilei : prevederi
le recentelor decrete ale Consiliului de 
Stat privind majorarea retribuției per
sonalului muncitor — majorare de ca
re minerii beneficiază prioritar chiar 
din această lună — și generalizarea a- 
cordului global. Panourile afișate în 
sala de apel, ca și la „Faptul zilei* din 
incinta minei fac cunoscute prin date 
concrete creșterile veniturilor minerilor 
în conformitate cu recentele decrete 
atît in condițiile realizării, cit și ale de
pășirii sau neiealizării sarcinilor de 
plan. Discuțiile cu minerii au avut ca 
subiect chiar aceste calcule.

— Lucrez într-o brigadă 
care își înțelege pe depiin 
îndatoririle față de soarta 
planului — ne spunea 
minerul Niță Pirlog, din 
brigada frontalistului Aurel 
Manda din sectorul IV. 
Avem un plus de la înce
putul anului de peste 
19 000 tone de cărbune. A- 
ceasta pentru că ne-am 
făcut datoria — folosind 
din plin utilajele dm do
tare, obținind productivi

tăți cu cile 1—2 tone/post 
superioare celor planifi
cate, pei-fecționindu- ie 
pregătirea și, odată cu ea, 
întreaga noastră activita
te. Și, desigur, pe măsura 
realizărilor, am avut și 
cîștigurile. Recentele mă
suri elaborate de conduce
rea partidului și statului 
pentru creșterea retribu
țiilor și aplicarea acor
dului global constituie 
un puternic stimulent in

munca fiecărui miner toc
mai prin faptul că stabi
lește pentru toți, inclusiv 
pentru personalul tehnic, 
venituri nelimitate în func
ție dc sporurile de produc
ție obținute, de contribuția 
fiecăruia la realizarea și 
depășirea sarcinilor de 
plan. Este o prevedere e_ 
chitabilă care reglemen-

loan DUBEK

(Continuare in pag. a 2-a)

A pag. a 3-a ' DIAL 0(i CEFSC

Primul cosmonaut român printre j 
eroii adîncului, minerii j

Primul român care a efectuat un ț 
zbor în cosmos, căpitanul inginer Du- ■ 
mitru Dorin Prunariu s-a întîlnit, în ca
drul manifestărilor Festivalului culturii 
și educației socialiste hunedorene „Sar- 
mis ’83", cu minerii, cu oamenii mun- 
cii din Valea Jiului. S-a născut la Bra
șov, în 27 septembrie 1952, oraș în care 
și_a pctrccui copilăria și a învățat, o- 
raș de care-1 leagă primele începuturi 
în tainele zborului, formate și stimu- 

. late în cercul pionieresc dc raehetomo- 
dele și aeromodele. Pasiunea l-a deter
minai Să_și continue studiile, între 
1971—1976. la Facultatea dc aeronauti
că din București. Pînă în 1977, cînd a 
fost selecționat pentru zborul cosmic, a 
fost inginer stagiar la Institutul dc 
construcții aeronautice din Brașov. Du
pă întâlnirile cu oamenii î 
Valea Jiului, căpitanul inginer 
Dorin Prunariu a acordat un 
ziarului nostru.

— Acum, cînd au trecut aproape i 
doi ani și jumătate de la zborul cos- / 
mic efectuat de dv. și urmărit cu ) 

- __ emoție de toți locuitorii patriei, ce ț
. țsst- . ~ senzații, ce amintiri vă sînt persis-

tente încă în memorie ?
* , . — Adevărul este că în acele momente

&+&&PȚ n_ai timp să te gîndești. Emoțiile sînt1
t . ' /I ■ într-adevăr deosebite, foarte puternice

’ f -*—și persistente, deoarece eram supus u. '
** nor rriari so]icjtgri fizice pe rampa de

Ă»/* t s lansare. Momentele finale, cînd am ur-
' cat cu' liftul, împreună

Interviu 
Tiberiu 

Ilustrația : Ștefan
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2 Steagul roșu JOI, 22 SEPTEMBRIE I9W
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vredniciei minerești

(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)
A
întreprinderea minieră Bărbăteni

Sector (—); abataj fronta] — 
plus 1095 tone ; abataj cameră — 
plus 112 tone ; lucrări de pregătiri 
lea ; lucrări de investiții — Petru

întreprinderea minieră Lonea

Nicolae Roșu — 
Carol Marton — 
— Pompei Tomo. 
Olteanu.

Sectorul IV — plus 2039 tone ; abataj frontal — 
Grigore Mîndruț — plus 415 tone ; abataj cameră — 
Ludovic Repaș — plus 570 tone ; lucrări de pregătiri
— Dumitru Costinaș ; lucrări de investiții — Gheor- 
ghe Halaszi.

întreprinderea minieră Petrila
Sectorul V — plus 1100 tone ; abataj frontal — 

Ștefan Alba — plus 1042 tone ; abataj cameră (—); 
lucrări de pregătiri — Francisc Kovacs; lucrări de 
investiții —

întreprinderea minieră Vulcan
Sectorul V — plus 374 tone, abataj frontal — 

loan Calotă — plus 540 tone; abataj cameră — Tra
ian Borșa — plus 1200 tone ; lucrări de pregătiri — 
Gheorghe Lascu ; lucrări de investiții — Constantin 
Niță.

întreprinderea minieră Dîlja
Sector (—) ; abataj frontal (—); abataj cameră — 

Gheorghe Matei — plus 237 tone ; lucrări de pregă
tiri (—) ; lucrări de investiții (—).

întreprinderea minieră Uricani
Sectorul III — plus 1563 tone ; abatoj frontal — 

Dumitru lzvoreanu — plus 550 tone ; abataj cameră
— Alexandru Pata — plus 200 tone ; lucrări de pre
gătiri — Aurel Șoșoi ; lucrări de investiții — Gheor
ghe Nistor.

întreprinderea minieră Aninoasa
Sector (—) ; abataj frontal — Pavel Dediu — 

plus 1565 tone ; abataj cameră (—); lucrări de pregă
tiri — Geluță Eftimie; lucrări de investiții 
Suceveanu.

întreprinderea minieră Livezeni
Sectorul III — plus 2420 tone ; abataj frontal — 

Mihai Bucevschi — plus 2420 tone; abataj cameră (—); 
lucrări de pregătiri — Gheorghe Lițcan ; lucrări de 
investiții — Mircea Secrieru.

pov, spre capsula în care 
ne-am îmbarcat, cînd 
s-au închis trapele și am 
luat cunoștință cu cosmo
sul, constituie o experien
ță de viață unică. După 
decolare, racheta dezvol
tând 22 milioane CP, 
plasat pe orbită în 9 
nute. In programul 
zbor aveam sarcini 
ințifice precis stabilite, 
dar senzațiile nu le pot 
uita : aceea de imponde
rabilitate este la început 
plăcută, apoi nu mai e așa, 
devine neplăcută. Pentru 
toate aceste stări trăite 
de la 14 mal pînă la 22 
mai 1981, durata zborului 
cosmic comun româno- 
sovietic, am efectuat pre
gătiri complexe și înde
lungate, din martie 
pînă în 1981, cînd 
îmbarcat. Au fost 
momente de tensiune deo
sebită atunci cînd ne-am 
cuplat cu laboratorul spa
țial, era nevoie de pre
cizie în efectuarea comen
zilor. întâlnirea cu 
din laborator, care 
flau de 2 luni în i 
și au revenit pe j 
la patru zile după 
fost cu adevărat i 
nantă, omenească în 
mai pură și 
accepțiune a 
O activ 
încordată am 
de_a lungul unei 
mîni, pătrunsă de simț de 
răspundere și de patrio
tism, fiind o adevărată 
piatră de hotar, aș putea

acum, au 
despărțirea 
laboratorul 
desprinde- 

la revenirea

con- 
pen- 
ram- 

Am

(Urmare din pag. I)

tează cîștigul fiecăruia 
după cantitatea și calita
tea muncii depuse și re
zultatele obținute. In nou) 
frontal pe care-1 vom 
prelua din luna octombrie, 
odată cu terminarea ac
tualului abataj, vom face 
totul ca prin creșterile de 
producție și de producti
vitate să asigurăm aplica
rea integrală a prevederi
lor celor două decrete.

Un alt miner din ace
lași sector, șeful de briga
dă Mihai Nistor, ne 
clara :

— Am discutat cu

de-

toți 
minerii din brigadă recen
tele măsuri elaborate 
conducerea partidului 
statului privind 
veniturilor, în funcție de 
creșterile de producție. 
Am aprobat în unanimita
te și cu satisfacție aceste 
măsuri. E firesc, vom cîști- 
ga mai mult. Am discutat 
totodată și acțiunile pe 
care le vom întreprinde 
pentru a spori vitezele de 
înaintare, prin folosirea 
mai bună a utilajelor din 
dotare, pentru întărirea 
continuă a ordinii și dis
ciplinei, în vederea 
nerii unor realizări 
rioare. Stimulați de 
măsuri, vom acționa 
perseverență pentru a 
gura pregătirea din 
a viitoarelor abataje 
canizate și obținerea 
noi sporuri la extracția 
cărbune.

i — Recentele măsuri

de
Și 

sporirea

obți- 
supe- 
noile 

cu 
asi. 

timp 
me
de 
de

Ur-

s-a 
mi- 
de 

ști-

1978 
ne-am 
iarăși

cci 
! se a- 
cosmos 
pămînt 
noi, a 
emoțio- 

cea 
profundă 

cuvântului.
i t a t e 
desfășurat 

săptă-

spune. Dar emoțiile, parcă 
le retrăiesc și 
continuat la 
de cei din 

spațial și la 
rea de el pînă
pe pămînt. Zborul in sine, 
un vis străvechi al omu
lui, a fost precedat, vă 
mărturisesc, de o temei
nică pregătire teoretică și 
practică, fără de care nu 
poate fi concepută o ast
fel de acțiune.

— Erați copil cînd pri
mul oin a fost în cos-

participasem la un 
curs Minitehnicus 
tru construcția unei 
pe de lansat rachete,
fost primit în clubul Mini, 
tehnicus și am 
carnetul cu numărul 
devenind cu ani mal 
ziu, cosmonautul 103.

— Sînt cunoscute 
dițiile românești 
crearea aviației. în 
meniul aeronauticii 
preocupări au fost 
țara noastră ?

— In secolul al XVI-lca

primit 
103, 
tîr-

Cluj- 
Timi- 

con_ 
la 
pe

tra
in 

do- 
ce 
in

Primul cosmonaut român
printre eroii adincuiui

nios. Visați pe atunci 
că veți zbura și dv. ?

— Visam, într-adevăr, să 
zbor, dar în cosmos încă 
nu, așa cum a fost cu Iuri 
Gagarin la 12 aprilie 1961, 
primul cosmonaut din lu
me, Era prea mult 
tru 
nu 
așa cum fac șl astăzi co
piii 
Verne, Antoine de 
Exupery, dar participam la 
cercul de racheto și aero- 
modele.

pen_ 
mine în acei ani cînd 
numai că citeam —

cărțile lui Jules 
Saint-

Al cîteiea cosmo- 
ați fost ?
103-lea. Este o în_ 
care-mi trezește

naut
— -Al 

trebare 
în memorie o amintire, o 
interesantă coincidență :

măresc legarea mai strîn- 
a veniturilor fiecărui 
al muncii de realiia- 

planului, creșterea 
ri- 

produc- 
cheltu 
constă 

caracter 
munca

să
om 
nea 
productivității muncii, 
dicarea calității 
ției și reducerea 
ielilor. In aceasta 
puternicul lor 
stimulativ pentru

Șeful fabricii de pîine din Livezeni, maistrul 
Ștefan Mîrza și cocătoarea Emilia Ferenczi efectuea
ză verificarea organoleptică a calității plinii.

Foto : Ștefan NEMECSEK

a trăit, în Transilvania, 
Conrad Haas. El a ‘ 
primul în lume care 
preconizat rachetele 
mai multe trepte și direc
ționarea lor prin 
re delta. In 1529 
primele rachete, fiind 
pionier în studiul și 
perimentarea acestui 
meniu. Alți oameni de 
ință de pe pămîntul 
mânesc, fizicianul 1 
mann Oberth, care 
născut la Sibiu (1894) 
efectuat primele cercetări 
la Sighișoara și Mediaș, 
este apreciat pe plan mon
dial a fi părintele navigației 
spațiale, denumire în care 
a elaborat lucrări teoreti
ce și a efectuat cercetări 
experimentale, sau contri
buțiile de mare valoare 
ale savantului Henri Coan- 
dă. In epoca actuală oa
menii de știință și speci-

fost
a

cu

aripioa. 
lansa 
I un 

ex- 
do- 

s ști_ 
ro- 

Her- 
s_a 
și a

aliștii români din 
Napoca, București, 
șoara, și-au adus o 
tribuție remarcabilă 
studierea evoluției 
orbită, condițiile de hipo 
și hiper gravitație, cer
cetări medicale, etc, pînă 
la colaborarea activă 
rodnică 
melor 
țiat de 
pentru studierea 
sului în' scopuri pașnice.

— Fiind în Valea 
Jiului ați dorit să 
noașleți minerii Ia 
cui lor de muncă, 
abataje. Ați cunoscut a- 
bisul cosmic, dar șl. la 
Petrila, adîncul minei. 
Ce ne poate spune un 
aviator și cosmonaut 
despre mineri și 
tru mineri ?

— Am ținut mult 
cunosc munca 
dintr-o mină de 
deoarece în altele am mai 
fost. Auzisem multe des
pre minerii Văii Jiului, 
dar totul este să-i vezi 
la locul de muncă. Este o 
muncă de mare importan
ță economică și socială și 
sînt Impresionat de 
dițiile create pentru 
prin grija statornică 
partidului și statului, 
toate acestea le <~— 
binemeritate, 
tul urbanistic modern 
Petroșaniului. Acum 
simt îndemnat să fac

Și 
în cadrul progra- 
Intercosmos, ini- 

țările socialiste 
cosmo-

cu-
Io- 
’n

pen-

să 
minerilor 

cărbune,

con- 
el, 
a 
Și 

consider 
ca zși aspec- 

nl 
mă 

o 
comparație între ocupația 
mea și a lor, și ajung la 
o anumită convergență 
așa cum cosmonauții tânt 
eroii înălțimilor, minerii 
sînt eroi ai adincuiui, ex_ 
trăgînd cărbunele dătător 
de energie și căldură.

Mobilizare exemplară
(Urmare din pag I)

schimb in brigada lui Mi
hai Blaga din sectorul III. 
Sîntem conștienți deci că 
pentru a obține cîștiguri 
bune, trebuie să avem și 
realizări pe măsură. Aces
tea sînt și cerințele noilor 
măsuri privind majora
rea retribuțiilor și apli
carea acordului global,

RĂSPUNS MUNCITORESC
fiecărui colectiv și a fie
cărui om al muncii, ne-a 
declarat șeful de schimb 
Petru Ursu din brigada 
minerului Pavel Bujor din 
sectorul VI. Noul sistem de 
retribuire prevede și un 
alt avantaj : creșterea spo
rului pentru vechime ne
întreruptă în aceeași uni
tate. Aceasta va contri
bui la stabilizarea efecti
velor, la omogenizarea co
lectivelor miniere, deci și 
la perfecționarea oameni
lor și a producției, ceea 
ce în brigada noastră 
constituie cerințe hotărîtoa- 
re pentru 
ficientă 
mecanizat 
producției.

— Productivitatea înal
tă, de cîte 20 tone pe post, 
ne-a asigurat în acest an 
obținerea unor producții 
superioare, importante de
pășiri de plan, ne spunea 
Gherasim Ghelbea, șef de

măsuri care sînt atît în 
avantajul nostru, al bu
năstării noastre, cît și al 
producției de cărbune, deci 
al economiei naționale. 
Răspunzînd grijii parti
dului, a secretarului său 
general pentru a dezvolta 
continuu economia națio
nală și, pe această bază, 

asigura creșterea

exploatarea e- 
a complexului 

și creșterea

I
I
I
I

g TRIBUNA IDEI
LOR. Astăzi, la ora 18, 
în sala mică a Casei de 
cultură din Petroșani are 
loc o dezbatere pe tema 
„Consfătuirea de lucru 
de la Mangalia, din 2-3 
august 1983 — moment

k important pentru per- 
I fecționarea activității or. 
I ganizatorice și politi— 
I co-educative a organelor

bunăstării, vom intensifica 
strădaniile noastre pen
tru a da țării cît mai 
mult cărbune, mai bun și 
cu cheltuieli cît mai redu
se.

...Pe 
peni îi 
aceeași 
nerea la cote superioare a 
ritmurilor 
asigurarea 
ționale cu 
sificabil 
siderurgiei. Este 
tea priorităților căreia îi 
consacră toate eforturile, 
zi de zi, schimb de schimb. 
Stimulați de noile măsui l 
privind majorarea retri
buțiilor, ei răspund grijii 
partidului față de îmbu
nătățirea condițiilor lor de 
viață cu același limbaj — 
al faptelor, ai vredniciei 
și tenacității pentru spo
rirea producției.

și organizațiilor de partid, 
de masă și obștești". 
(Gh. B.)

S .ASTAZI, CLUBUL 
VA APARȚINE"- Sub a- 
cest generic, 
la ora 18, la 
dicatelor din 
va avea loc 
cultural-educativă și dis
tractivă, organizată pen
tru colectivul de oameni 
ai muncii de la sectorul 
VIII al întreprinderii mi
niere din localitate.
(T.S.)

minerii din Lu- 
unește același gînd, 
dorință : menți-

de extracție, 
economiei na_ 
cărbunele coc_ 

atît de necesar 
priorita-

astă seară, 
Clubul sin-

Aninoasa 
o acțiune

primele două atingînd în 
unele zile vîrfuri de pro
ducție 
de 491 
și 360 
Aceste 
cu excepția 
Văii 
amintiți), sînt și cele care 
au cele mai 
față de 
angajament 
conducătorii 
le colectivelor 
Diferențele destul de mici 
față de preliminarele an
gajamente, (cum mai amin
team), și evoluția produc
ției extrase în ultima de
cadă dau, dacă nu certi
tudine, cel puțin speranțe 
îndreptățite pentru înde
plinirea integrală a pre
vederilor de plan lunare. 
Minele Aninoasa și Vul
can, dacă ritmul de ex
tracție va fi îmbunătățit 
— posibilități există 
a-1 îmbunătăți — au șan
se de a se încadra 
propriile preliminarii-an_ 
gajament asumate. Intr_o 
situație mai neplăcută se 
găsesc cele două furnizoa
re de cărbune 
bil Bărbăteni și 
la care optimismul 
festat la
de conducătorii 
confirmat 
obținute.

Dacă la 
realizările 
erau net superioare

E SUGESTIE. Ele
gant, spațios, personal 
bine calificat, care pre
gătește mîncăruri gus
toase. Caracterizarea
este făcută noii cantine- 
restaurant, deschisă 
cent în Petroșani, 
strada Ilie Pintilie. Toa
te bune și frumoase. Și 
mai bine ar fi dacă bu
cătăria 
restul 
panou, 
die).

g NECAZ. O vînză-

suplimentar extrasă 
tone (I.M. Petrila) 
tone (I.M. Lonea). 

întreprinderi, 
fruntașilor 

(care au fost

mici diferențe 
preliminarele- 
asumate de 
lor în nume- 

respective.

de

în

cocsifica-
Uricani, 

mani- 
începutul lunii

lor nu este 
rezultatelede

mina
primei

Bărbăteni 
decade 

pre-

re-
pe

ar fi separată de 
sălii (printr-un 

eventual). (V. Bel-

liminarului _ angajament 
lunar — în cea de a doua 
decadă plusul a fost „anu
lat" de restanțele zilnice 
înregistrate, mina rămî- 
nînd sub prevederile de 
plan la zi pe această lună 
cu aproape 600 tone de 
cărbune. Față de sarcinile 
de plan lunare minusul 
nu este îngrijorător, dar 
destul de mare față de 
angajamentul asumat
+ 1000 tone de cărbune, și 
încă de cărbune cocsifica- 
bil. Cît despre mina Uri- 
cani ne rezumăm la a a- 
minti, sau mai bine zis 
de a reaminti, că se anga
jase să-și îndeplinească 
integral prevederile de 
plan ale lunii septembrie 
și a înregistrat, după 
uă decade, un minus 
peste 5 000 tone de 
bune cocsificabil.

Condițiile de . care 
pun întreprinderile 
tre miniere, 
create prin 
complexului 
adoptat la
de lucru de la C.C. 
P.C.R. cu cadre de 
ducere, specialiști și mun
citori din industria minie
ră și geologie, a progra
mului de lucru cu 
schimburi a opt ore 
buie aduse cit 
grabnic la adevărata 
valoare și de către 
colectivele miniere.

Tara are nevoie 
bune, de cît mai 
cărbune și de o 
tot mai bună.

do_ 
de 

căr-

dis- 
noas_ 

avantajele 
aplicarea 

de măsuri 
Consfătuirea 

al
con-

trei 
tre
ma!
lor 

toate

de câr
muit 

calitate

toare de la cofetăria din 
orașul Uricani ne-a se
sizat că de aproviziona
rea acestei unități 
prea se ocupă 
personalul fiind 
să se deplaseze 
peni 
le

nu 
nimeni, 
obligat 
la Lu-

marfă. Cine 
necazul7

II
I
I 

va informom j

după 
rezolvă

Rubrică 
Mircea

realizată de 
BUJORESCU
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Activitate intensă, responsabilă, pentru 
valorificarea roadelor toamnei bogate

A

i

f

?

Depozitul nr. 2 
Lupeni’ 
asigură 
legume, 
cinoase 
can, Lupeni și 
Avînd în vedere că sîn- 
tem în perioada facerii 
proviziilor pentru iar
nă, cînd gospodinele au 
declanșat deja activita
tea de conservare a nu
meroase categorii de le
guminoase pentru sezo
nul rece, am întreprins 
un raid în localitățile 
mai sus amintite pentru 
a urmări cum se des
fășoară activitatea de a- 
provizionare a unităților 
de profil. Am constatat 
cu satisfacție că această 
activitate este astfel or
ganizată încît să satisfa
că toate cerințele cetă
țenilor. în permanență 
patru autocamioane de 
mare tonaj și un tractor 
cu remorcă aprovizio
nează magazinele cu 
marfă de la depozit. Al
te șase autocamioane de

din 
al C.P.V.I.L.F., 

aprovizionarea cu 
fructe și rădă- 

a orașelor Vul- 
Uricani.

aprovizionea- 
de pe rețea, 
la furnizori, 

de la maga- 
Lu-

mare tonaj 
ză unitățile 
direct de 
cu delegați 
zinele din Vulcan,
peni și Uricani. Din rîn. 
dul acestora am remar
cat în mod deosebit e- 
forturile depuse de Ion 
Stan, Marin Dogaru,

peste 100 tone struguri, 
50 tone mere și pere, 40 
tone prune, peste 200 to. 
ne roșii de cîmp, canti
tăți ' ' ‘ '
covi, 
etc.
re a
ție, sortare și 
și-au adus contribuția în

apreciabile de mor- 
varză roșie, sfeclă 

I.a buna desfășura- 
activității de recep- 

expediție

IN DEPOZITELE C.P.V.I.L.F.

Marcel Dinescu și Gheor- 
ghe Floroiu.

La sediul depozitului 
ne convingem de faptul 
că activitatea de recepție 
și livrare la fondul pie_ 
ții, coordonată cu com
petență de Dumitru San
da și Ilie Preoteasa 
se desfășoară „zi-Iumină“. 
Numai în această lună 
au fost vîndute cetățe
nilor prin magazinele de 
legume și fructe peste 250 
tone cartofi, 60 tone ar
dei gras și capia, 25 tone 
gogoșari, 23 tone ceapă,

mod deosebit muncitoa. 
rele : Luci Bărbosu, Ana 
Iîatoș, Maria Dobre, Vi- 
ca Zală, Elena Mitricio- 
iu, Susana Tătar, Mina 
Cirdei, Maria Croitoru, 
Silvia Dreptate, Maria 
Diaconu etc. în cadrul 
sectorului de reparare și 
recondiționare a amba
lajelor am remarcat ac
tivitatea depusă de Ma
riana Mitra, Constanța 
Biriș, Zamfira Dumitraș 
și Angela Bîncă.

Spațiile de depozitare 
pentru anotimpul rece

NOTE NOTE Noi spații

fgie- 
pen-

au fost curățate, 
nizate și pregătite 
tru începerea însilozări- 
lor. Aflăm 
depozitului, 
Sanda, că această activi
tate a demarat cu î’nsi- 
lozarea cartofilor și a 
cepei uscate, urmînd ca 
de la începutul lunii vi
itoare să se continue cu 
rădăcinoasele și fructele.

Am fost asigurați, că 
potrivit contractelor în
cheiate cu furnizorii, 
magazinele de legume și 
fructe vor fi aprovizio
nate cu toate cele 
buincioase, atît în 
rioada curentă cît și în' 

' timpul iernii. Putem spu
ne că Ia depozitul nr.
2 din Lupeni al
C.P.V.I.L.F. se desfășoa
ră o activitate intensă, 
responsabilă, pentru va
lorificarea superioară, 
eficientă a roadelor 
cestei toamne bogate.

de la șeful 
Dumitru

tre- 
pe-

a-

I

Măsuri pentru îmbunătățirea 
transportului în comun 

în scopul îmbunătățirii transportului în comun, 
mai ales în această perioadă cînd numărul călători
lor a crescut substanțial datorită șl începerii noului 
an de învățămînt cît Și aglomerării în orele de vîrf 
— la schimburile de producție — s-au luat unele 
măsuri care vin în sprijinul călătorilor. Astfel Auto
baza de transport auto Petroșani, începînd de azi, 
pune la dispoziția călătorilor următoarele autobuze 
pentru transportul local :

9,02 ;
PE_

9,00,

Text si foto :
Ștefan NEMECSEK

i

1

Defecțiunile se 
opt ani la număr 

Pintea 
apartamen-

Sînt 
de cînd familia 
locuiește în 
tul 12 din blocul 5, ora
șul Petrila. Locatarul are 
necazuri cu 
și cazanul 
care, după

chiuvetele 
de la baie, 

afirmațiile 
Elenei Pintea, au 28 de 
ani de funcționare, 
consecință, locatarul 
înaintat o cerere 
E.G.C.L. Petrila pentru 
schimbarea lor. Cererea 
a fost aprobată, dar de 
primit nu le-a primit 
nici pînă în prezent. A_ 
cum cîteva zile i s-a 
cerut să facă o nouă ce
rere. A făcut deoarece, 
din cauza defecțiunilor 
de la instalațiile din 
baie apa se infiltrează în 
apartamentul vecinilor

în
a 
la

Pagubă
în luna martie, data 

precisă nu și-au notat-o, 
locuitorii de pe strada 
Funicularului din Petro
șani au avut neplăcuta 
surpriză să constate că 
le-a secat apa de la ro
binete. Lipsa de apă s-a 
datorat spargerii con
ductei de apă potabilă 
ce alimenta locuințele de 
pe această stradă. S-au 
dus oamenii și au soli
citat repararea conduc
tei, lucrare care a fost 
efectuată de lucrătorii 
de la serviciul apă-canal 

Petroșani 
luna iunie.
„operativi-

al I.G.C.L. 
tocmai prin 
Mai rar așa 
tate“ I în toată această 
perioadă locuitorii de pe 
strada Funicularului, U- 
nii dintre ei avînd o 
vîrstă înaintată, au adus 
apa necesară în gospodă.

comerciale
E-inferior.

cu privire 
folosire a 
baie, chiu- 

obiecte.

cer remediate
de la etajul 
xistă norme 
la durata de 
cazanelor de
vetelor și altor 
Dacă în situația cu pri
cina chiuvetele și caza
nul au termenul de fo
losință depășit, se cuvi
ne ca ele să fie schimba
te, iar dacă nu loca
tarul să cunoască faptul 
că nu 
drept, 
depășit 
Petrila
dieze într-un fel sau al
tul. aceste defecțiuni ca
re produc nemulțumiri 
la două familii și, în 
plus, deteriorează un bun 
obștesc pentru care sta
tul nostru a cheltuit im
portante sume de bani.

are încă acest 
Că termenul e 
sau nu E.G.C.L. 
e dator să reme.

de apă
riile lor, cu gălețile, toc
mai din „Progresul nou“. 
Mulțumirea de a avea 
din nou apă n-a durat 
decît din iunie pînă. în 
3 iulie cînd conducta de 
apă potabilă s-a spart 
din nou, cu ceva mai Ia 
vale. Oamenii au început 
iarăși să care apă cu 
gălețile. Au solicitat din 
nou să se repare con
ducta. Lucrarea însă se 
tergiversează de la o zi 
la alta pe motivul că 
lipsesc oamenii, înțele
gem faptul că lucrări 
sînt multe și urgente, dar 
să se risipească < 
vreme în mod inutil 
în timp ce locatarii 
strada Funicularului 
duc dorul, e prea de 
în consecință, cerem 
pararea operativă a con
ductei I

atîta 
apa 
din 

îi
! tot.

re

c
> i 
| î

x
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Activitate febrilă la 
depozitul nr. 2 Lupeni 
al C.P.V.I.L.F

I

PE TRASEUL PETRO
ȘANI — ANINOASA. 
Plecări din Piața Victori
ei la orele 13,30, 13,45, 
14. Sosiri la Aninoasa Ia 
orele : 
Plecări 
orele : 
rea la 
5.17 și 
I.T.A. pe acest traseu au 
opriri la poștă și Aero
port.

PE TRASEUL CIMPU 
LUI NEAG — PETRO
ȘANI. Plecări din Cimpu 
Iui Neag: 7,35, 7,40, 7,50 
cu opriri la URICANI : 
7,55, 8,00, 8,10; LUPENI: 
8,13, 8,18, 8,28 ; PARO
ȘENI : 8,17, 8,22, 8,32 ;
VULCAN : 8,25, 8,30,
8,40 ; ISCRONI: 8,35,
8,40, 8,50 ; AEROPORT

Pentru a evita aglomerația în această pe
rioadă de toamnă-iarnă și în tot cursul anului 
de învățămînt recomandăm elevilor și studen
ților să folosească trenurile de persoane pe 
ruta Lupeni — Petroșani și retur, trenuri ale 
căror plecări coincid cu programul de începere 
și terminare a activităților din școli.

14,02, 14,17, 14,32. 
din Aninoasa la 

4,45 și 5,00. Sosi- 
Petroșani la orele 
5,32. Autobuzele

II : 8,47. 8,52,
PIAȚA VICTORIEI 
TROȘANI : 8,55,
9,10.

PE TRASEUL VUL
CAN (circulă de la Ani
noasa) cu plecare la ora 
13,40, oprire PAROȘENI
— 13,50, LUPENI — 13,55, 
URICANI — 14,10, sosi
re CIMPU LUI NEAG
— 14,30. Autobuzele de 
pe acest traseu opresc în 
principalele stații ale 
transportului în comun.

Pentru a veni în spri
jinul minerilor de la mi
na Lonea, A.U.T.L. Pe
troșani a pus în funcție 
curse speciale cu ple
cări din Aeroport Ia o- 
rele 3,45, 11,45 și 19,45, 
iar din Lonea spre Ae
roport la ora 23,45.

s>S

Improvizații și naglijsnțe aducătoare de pagube

în cursul acestei săp- 
tămîni noi unități 
merciale își vor 
locul 
cului 
Păcii, 
vorba

co- 
ocupa 

la parterul blo- 
5 — Bulevardul 
din Lupeni. Este 

de magazinele
de încălțăminte, con
fecții șl tricotaje. A- 
ceste spații însumează 
peste 800 mp, urmind 
ca lor să li se adauge 
magazinul „Ferometal“ 
ce va fi mutat în zilele 
ce urmează. (A.T.)

Mai mari sau mai mici, 
incendiile nu vin din senin, 
fiecare dintre "ele are o 
cauză. Majoritatea celor 
care au avut loc în loca
lități din Valea Jiului 
s-au datorat fie unor im
provizații la instalațiile 
electrice, fie neglijenței. 
Iosif Smiguleț, din strada 
Liliacului a orașului Lu_ 
peni avea o instalație e- 
lectrică necorespunzătoa
re, așa că s-a trezit cu 
un incendiu care i-a adus 
importante pagube mate
riale. Tot din cauza ins
talației electrice a avut 
necazuri și familia Rădu- 
lescu din Petroșani. Noroc 
cu 
rin 
de 
te, 
au

ce a tras un chef zdravăn, 
Alexandru Achim, de la 
căminul de nefamiliști din 
Pctrila, s-a culcat, ținînd 
reșoul în priză. S-a ales 
cu arsuri a căror vindeca
re a necesitat 60 zile de 
spitalizare, plus că s_au 
transformat în scrum 2 
canapele, 2 scaune, o ma-

Și

în

Pe teme privind 
combaterea incendiilor

vecinii și soldatul Flo- 
Stegar de la compania 
pompieri din localita- 
care, văzînd pericolul, 
intervenit prompt lo- 

calizînd incendiul 
tind în acest fel 
buteliei de aragaz 
adus mari pagube 
riale și poate chiar 
time. Amplasarea la 
tîmplare a aparatelor e- 
lectrice și radiatoarelor 
constituie o altă sursă de 
incendii aducătoare de 
pagube materiale. După

și evi- 
explozia 
ce ar fi 

mate- 
vic- 
în_

Igiena regimului
Caracterul complex al 

vieții și mai ales împre
jurările 
școli pot 
piedici în 
nui regim 
sub toate 
aceea nici 
proceda în această 
vință pe baza unor ' nor
me de 
valabilă 
scheme 
acestea, 
viața și 
vilor să decurgă fără cu
sur și în condiții cît mai 
favorabile fiecare 
lie trebuie să aibă 
dere, în privința 
zării regimului de 
numite principii 
pedagogice și medicale. A- 
cestea trebuie privite în 
unitatea lor, dependente 
unele de altele deoarece 
ele se condiționează și se 
completează reciproc.

obiective 
să 

organizarea 
de zi 

aspectele.
nu se

din 
constituie

U- 
igienic 

De 
poate 

pri-

Un aspect fiziologic, 
care are repercusiuni a- 
supra laturii pedagogice, 
îl constituie raportul din
tre alimentație și 
Părinții trebuie 
noască faptul că 
sa de prînz, de 
cînd organismul

efort, 
să cu- 
după ma- 
exemplu, 
este so-

conduită general 
sau în funcție de 
rigide. Cu 
dacă vrem 

activitatea

toate 
ca 

ele-

fami- 
în ve- 

organi- 
zi, a. 
psiho-

să, dulapul cu haine, va
loarea totală a pagubelor 
fiind
5 000
să se 
celui

estimată la peste 
Ici. Incendiul putea 
soldeze cu 

din a cărui 
s_a produs, dacă 
tervenea Simion 
muncitor la I.M. 
care locuiește într_o 
meră apropiată. A fost ne
voie de intervenția for
mației civile de pompieri 
de la I.M. Petrila. Și e- 
xemplele ar mai putea 
continua, dar am dorit să 
selectăm cîteva din ele 
cu scopul de a se evita în 
viitor orice improvizații

moartea 
cauză 

nu in- 
Maia, 

Lonca, 
ca-

și neglijențe ce pot pro
voca incendii aducătoare 
de pagube materiale 
chiar victime.

De acum ne aflăm
plină toamnă. în- perioada 
zilelor 'friguroase, cînd 
tentația folosirii unor sur
se de căldură improvizate 
este mai mare, recoman
dăm tuturor locuitorilor 
din Valea Jiului să evite 
pe cît posibil folosirea re_ 
șourilor sau, cînd totuși o 
fac, s-o facă cu multe 
precauții. E necesară re
vizuirea minuțioasă a ins
talațiilor electrice, evitîn- 
du-se cu dcsăvirșire folo
sirea siguranțelor supra
dimensionate sau necores
punzătoare, precum și a 
mai multor apanate elec
trice la o singură priză. 
Acum, în aceste zile de 
toamnă, se impune curăți
rea, revizuirea și repara
rea coșurilor de evacuare 
a fumului. Acestea sînt 
doar cîteva recomandări a 
căror respectare 
prevenirea unor 
păgubitoare.

Plut. adj. loan
compania dc pompieri 

Petroșani

duce la 
incendii

JITEA,

repede, 
întâmplă 
este ju- 

progra-

de zi al școlarului 
la se instalează 
ceea ce nu se 
dacă activitat^p 
dicios plasată în
mul zilnic. Aceasta dove
dește că eficența activită
ții școlare crește dacă se 
ține seama de starea func
țională a organismului.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzrzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
Sfatul medicului pentru părinți, 

pentru familie
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZi

licitat de funcția digesti
vă, sîngele fiind dirijat 
înspre organele abdomi
nale, cerințele școlare tre
buie să fie minime. De a- 
ceea nu este recomandabi
lă planificarea orelor de 
lecții pentru asemenea 
perioade din timpul zilei, 
deoarece adaptarea la e- 
fortul cerut de activitate 
este mult prea mare față 
de randamentul obținut. 
Din această cauză obosea-

Pentru a avea un ran
dament școlar maxim, dar 
care să nu dăuneze sănă
tății elevilor, programul 
lor de zi trebuie să evo
lueze în concordanță cu 
stadiul în care se găsește 
oiganismul. Aceasta în
seamnă că perioada acti- 
vitățiloi trebuie să coinci
dă cu stadiul de refacere 
al organismului, iar eta
pele de repaus să fie sta
bilite “atunci cînd datori-

tă oboselii este nevoie de 
redresarea forțelor.

Principiile igienice, du
pă cum am văzut, trebuie 
extinse nu numai asupra 
activității școlare, ci' asu
pra întregului regim 
24 de ore din timpul 
zile. Dacă diversele 
mente din cele 24 de ore, 
inclusiv timpul liber, sînt 
corect planificate și 
grenate între ele — 
ce presupune grija 
liei pentru copii —, 
gimul elevului va avea un 
caracter ritmic, sub toate 
aspectele. în asemenea 
împrejurări, organismul 
își poate elabora un ste
reotip care îi permite să 
se adapteze în timp la ac
tivitățile iminente fără ca 
viața să devină totuși 
monotonă.

de 
unei 
ino_

an- 
ceea 

fami- 
re-

dr. Adclliaid MASCIIEKț 
medic pediatru
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Tovarășul Nicu Ceaușsscu a avut ’ Sesiunea Adunării Generale
a O.N.U.Intrevedsri la Departamentul 

de stat al S.ll.î.
WASHINGTON 21 (A-

gerpres). — Tovarășul 
Nicu Ceausescu secretar 
al C.C. al U.T.C., pre
ședintele Comitetului
Consultativ al O.N.U. pen
tru Anul Internațional al 
Tineretului, aflat în 
S.U.A., a avut întrevederi 
la Departamentul de Stat 
cu Lawrence Eagleburger, 
subsecretar de stat al 
S.U.A. pentru probleme 
politice, Gregory Newell, 
asistent al secretai ului de 
stat pentru organizații in
ternaționale și ambasadorul 
Roger Kirk, adjunct al se. 
cretarului de stat pentru 
organizații internaționale.

De asemenea, a purtat 
o discuție cu John Ray, a-

Acțiuni în favoarea
LISABONA 21 (Ager

pres). — Reprezentanți ai 
mișcărilor portugheze
pentru pace au dat publi
cității la Lisabona un a- 
pel la acțiuni ferme îm
potriva cursei înarmări
lor, pentru măsuri efici
ente de dezarmare. Apelul 
cere poporului portughez 
să facă totul pentru a îm
piedica o catastrofă nu
cleară.

Apelul este sprijinit de 
Sindicate, organizații ale 
oamenilor de artă și cul
tură, organizații biseri
cești, numeroase organi
zații obștești.
s. '■ ★

WASHINGTON 21 (A_
gerpres). — Consiliul mu
nicipal al orașului ame
rican Cambridge (statul 
Massachusetts a hotărît

LA LONDRA A ÎNCE
TAT DIN VIAȚA, în vîrs- 
tă de 74 de ani, Yusuf Mo
hamed Dadoo, președin
tele Partidului Comunist 
Sud-African, informează a- 
genția TASS.

PREȘEDINTELE ISRA
ELULUI, Chaim Herzog, 
l_a însărcinat, miercuri, pe 
Yitzhak Shamir, ministru

memenlo
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : B.D. în alertă; 
Unirea: în spațiu.

PETRILA : Cîntă cow
boy, cîntă.

LONEA1 Margarete 
pentru castelană.

VULCAN — Luceafărul:
Profetul, aurul și ardele
nii,

LUPENI — Cultural / 
Escapada, I—II.

UR1CANI : Al 6-lea.

TV. •
11,00 Telex.
11,05 Pași de viață lungă.
11,35 Film serial (color).

„Roțile".
Episodul 3.

12,20 Pagini muzicale de 
mare popularitate.

12,30 Film artistic In 
serial (color).
Elefantul Slowly.
Ultimul episod. 

sistent al reprezmt mtului 
președintelui S.U.A. pen
tru negocieri comerciale.

In cursul Întrevederilor 
s-a realizat un schimb de 
vederi cu privire la dez
voltarea ansamblultți re
lațiilor bilaterale, în pri
mul rînd a celor econo
mice și unele probleme 
majore ale vieții interna
ționale.

Cu acest prilej, a avut 
loc, totodată, un schimb 
de opinii referitor la în
făptuirea recomandărilor 
Comitetului consultativ al 
O.N.U.. cu privire la pre
gătirea și marcarea Anu
lui internațional al tinere, 
tului.

păcii și dezarmării
să organizeze un referen
dum în problema procla
mării localității drept zo
nă denuejearizată, în care 
să fie interzise amplasa . 
rea, transportul, produ
cerea și perfecționarea ar
melor nucleare. Referen
dumul este programat pen
tru 8 naiembrie.

•k
ROMA 21 (Agerpi-es). — 

Federația tineretului Co
munist Italian a dat publi
cității o declarație în cure 
cheamă toate forțele iubi
toare de pace din Italia 
să desfășoare o amplă 
campanie de protest îm
potriva proiectelor de am
plasare pe teritoriul țării 
a noilor rachete america
ne cu rază medie de ac
țiune.

al afacerilor externe, cu 
formarea unui nou gu
vern, după demisia pre
mierului Menahcm Be
gin, a anunțat un purtă
tor de cuvînt prezidențial,

13,00 închiderea progra
mului.

16,00 Telex.
16,05 Film serial (color). 

„Arabela". 
Ultimul episod.

16.30 Studioul tineretului.
17,50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal (parțial 

color).
20,15 Actualitatea în e_ 

conomie.
20.30 Stagiunea formați

ilor muzicale ale 
Radioteleviziunii.

21.30 Fotograme din rea
litate.
Reportaje, intervi
uri, transmisiuni 
directe, muzică.

22,05 Cinci miliarde de 
oameni (color). 
Producție a Stu
diourilor canadie
ne.

22.30 Telejurnal (parțial 
color).

NAȚIUNILE UNTTE 21 
(Agerpres). — In confor
mitate cu normele de pro
cedură, în prima ședință 
plenară a celei de_a 38-a 
sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U., a luat cu- 
vintul Imre Ilollay, în ca
litate de președinte al se
siunii preedente.

Delegația statelor mem
bre au procedat apoi la 
alegerea președintelui ce
lei de_a 38_a ses uni a 
Adunării Generale. Prin 
vot seer’t, m funcția de 
președinte al sesiunii a 
fost ales, cu ■ majori
tate de voturi, reprezen
tantul panamez Jorgz 
Illueca. fost ministru de 
externe care deține din 
1982 funcția de vicepre
ședinte al Republicii Pa
nama.

Congresul Conferinței mondiale 
a energiei

DELIII 21 (Agerpres). — 
In cadrul lucrărilor celui 
de.al XII_lea Congres al 
Conferinței mondiale a e_ 
nergiei, care se desfășoară 
la Delhi, vorbitorii, repre- 
zentînd diferite țări ale 
lumii, au subliniat, în in
tervențiile lor, că ener
gia constituie în prezent 
una dintre problem .’le 
cruciale ale lumii, ceea ce 
impune necesitatea unor 
acțiuni comune în vederea 
soluționării ei.

Raportul anual al UNCTAD 
problemele comerțului Nord-Sudîn

GENEVA 21 (Agerpres). 
— La Geneva a fost dată 
publicității prima parte 
a raportului anual al Or
ganizației Națiunilor U_ 
nite pentru Comerț și Dez
voltare (UNCTAD) cu 
privire la problemele co- 

potrivit agențiilor France 
Presse și United Press In
ternational.

POTRIVIT DATELOR 
OFICIALE publicate la 
Havana, populația Cubei 
este în prezent de 9.72 
milioane locuitori Tn ul . 
timii 50 de ani, populația 
țării a crescut Je aproape 
2,5 ori.

Campionatul județean de fotbal

„Preparatorul" a pierdut din nou în deplasare
AVÎNTUL IIATEG — 

PREPARATORUL PE
TRILA 3—0 (2—0). în a 
patra etapă din acest tur 
al campionatului județean 
de fotbal, seria Valea 
Jiului, echipa Preparato
rul a jucat Ia Hațeg cu 
Avîntul. Ambele echipe au 
practicat un joc de anga
jament fizic, dar curat, 
fără faulturi. în primele 
minute notăm șutul lui 
Dulcu care a întîlnit trans
versala porții echipei gaz
dă. în continuare, pînă 
în min. 30, joc echilibrat 
cu faze calde în ciuda 
ploii reci. Dar fisura din 
linia mediană a oaspeților 
dă posibilitatea, în min.

TELEXgTELEX
MADRID 20 (Agerpres). 

— în orașul spaniol Vigo 
s_a disputat marți seara 
întîlnirea internațională 
de fotbal dintre selecțio
nata divizionară a Româ
niei și o selecționată a

Tn cuvîntul său inau
gural, președintele ac
tualei sesiuni a trecut în 
revistă marile probleme 
ale vieții internaționale, 
care se află în acest an în 
atenția Adunării Gene
rale și a apreciat că se 
resimte nevoia urgentă a 
întăririi O.N.U. șl a celor
lalte instituții internațio
nale capabile să rezolve 
aceste probleme.

In cadrul plenarei au 
fost aleși cei șapte pre
ședinți ai comisiilor prin
cipale ale adunării, pre
cum și cei 21 de vicepre
ședinți care, împreună cu 
președintele, alcătuiesc 
Biroul celei de-a 38_a Se
siuni a Adunării Genera
le.

Lucrările sesiunii con
tinuă.

Din intervențiile dele. 
gaților s-a desprins nece
sitatea imperioasă pe care 
o reprezintă, în următorii 
30 de ani, dezvoltarea e- 
nergiei nucleare, care se 
prezintă drept a doua sur
să importantă de energie, 
după cărbune, precum și 
importanța esențială, pen
tru toate statele, a găsirii 
unor surse energetice care 
să substituie petrolul.

merțului Nord-Sud, trans
mit agențiile Associated 
Press și United Press. Ra
portul subliniază că „re
dresarea economică fragi
lă din țările industriali
zate nu pare de natură să 
amelioreze perspectivele 
imediate întunecate" ale 
economici țărilor în curs de 
dezvoltare. Cursul de
schimb ridicat al dolaru. 
lui american, nivelul înalt 
al ratei dobînzilor practi
cate în S.U.A. și reducerea 
împrumuturilor comerci
ale acordate țărilor în 
curs de dezvoltare creează 
mari obstacole în calea 
creșterii economice a a 
cestorâ, se arată în raport.

32, înaintașului Iovănes- 
cu să înscrie. După pri
mirea golului, jucătorii 
oaspeți greșesc mult dînd 
posibilitatea echipei gaz
dă să presteze un joc mai 
bine legat; drept urmare, 
în min. 40, același lovă- 
nescu înscrie din nou și, 
2—0.

După pauză cei ce do
mină sînt tot jucătorii din 
Hațeg care pun stăplnire 
pe joc și împresurează ad
versara în propriul ei ca
reu. In urma acestei do
minări, în min. 80, jucă
torul Mîndrescu înscrie 
pecetluind scorul la 3—0.

Vasile BELDIE

jucătorilor din Spania. 
Partida s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 2—2. 
Golurile formației româ
ne au fost înscrise de 
BblSnl șl Coraș, iar pen
tru gazde au marcat Ma
radona (11 m) și Amarllo.

Cooperativa de producție 
achiziții și desfacerea 

mărfurilor Hațeg
prin agenții achizitori din zona Văii Jiului, 
achiziționează de la gospodăriile populației și 

alte unități deținătoare :

— CAI REFORMA

— IEPURI DE CASA

— MIERE DE ALBINE

— FÎN în cantități nelimitate.

Recepția de cai, pe luna septembrie 1983, 
se va face în ziua de 26 la centrele de pre
luare animale (I.R.I.C.) din Banița, Petroșani, 
Vulcan, Lupeni și Uricani.

Caii vor fi însoțiți de bilete de proprie
tate și dovadă de malienare.

Relații suplimentare se pot obține la co
operativa Hațeg, telefon 70013 și UJECOOP 
Deva, sector contra ctări-achiziții, telefon 
14530.

Autobaza T. A. Petroșani
strada Livezeni nr. 12 

încadrează prin transfer sau direct :

— șoferi transport marfă cu categorii de 
conducere C și E

— șoferi transport persoane cu categorii j 

de conducere C D E.

Informații suplimentare la sediul autoba- r 
zei, telefon 42040, 42041.

Mica puDlicha'e
VÎND IMS 461. Infor

mații strada Barițiu 26, Pe
troșani. (1031)

CAUT femeie îngrijire 
copil. Informații Petroșani, 
Constructorul bloc F ap. 
11, Simota, telefon 42909. 
(1023)

SCHIMB apartament do
uă camere, cu aparta
ment trei sau patru came
re. Infoi mâții, telefon 
43499, după ora 18. (1528)

P1FRDUT adrese debi
tare nr. 3485 și nr. 3486, 
ambele din 17 august 1983, 
eliberate de U.F.E.T. Pe
troșani. Le declar nule. 
(1027)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pitea 
Angela, eliberată de 
1PSRUEEM Petroșani. e) 
declar nulă. (1029)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Stoica Ștefan și Cil- 
pici Gheorghe, eliberate 
de Institutul de mine Pe
troșani. Le declarăm nule. 
(1024)

PIERDUT carnet student 
pe numele Fodor Alexan
dru, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. îl de
clar nul. (1025)

PIERDUT legitimație de 
ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚIA Ecaterina anunță încetarea din viață a 
scumpului ei soț

OANCEA ERNEST 
înmormîntarea are loc azi, 22 septembrie, ora 16, 

din strada Bazinului, Petroșani, (1030)

serviciu pe numele Gaja 
Maria, eliberată de Fa
brica de mobilă Petrila. 
O declar nulă. (1017)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Suciu 
loan, eliberată de I.M. Lu
peni. O declar nulă, (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Ghibea 
Constantin, eliberată de 
l.M. Lupeni. O declar nulă, 
(mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Ci- 
menti Arthur, eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar nu
lă. (mp)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) și de 
cărți pe numele Ileffer 
Gheorghe Iosif, eliberate 
de Institutul de mine Pe
troșani. Le declar nule. 
(1013)

PIERDUT foaie matri
colă 9 clase, pe numele 
Ciob B. Niculina, elibe
rată de Liceul industrial 
Petroșani. O declar nulă. 
(1016)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Mugos Mar ana, eli
berată de Institutul de 
mine Petroșani ® declar 
nulă. (1026)
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