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ȚÂRIL Cfr MAI MULT CĂRBUNE!

Patru decenii ale devenirii noastre
în întîmpinarea zilei de 1 Mai

în județul Constanța

--- .--------- —-----—- -

Depășiri la producția 
de cărbune

mi-La primele patru întreprinderi 
niere care au raportat înainte de termen 
îndeplinirea sarcinilor de plan, pe patru 
luni — I.M. Livezeni, I.M? Petrila, I.M. 
Uricani și I.M. Paroșeni — continuă să 
se înregistreze zilnic însemnate produc
ții suplimentare de cărbune, succese ob
ținute în cinstea zilei de 1 Mai și în 
întîmpinarea celei de a 40-a aniversări 
a revoluției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă, și antiimperialistă și 
a Congresului al XIII-lea ai partidului. 
După cum am aflat de la dispeceratul 
C.M.V.J, în ziua de 24 aprilie, de la cele 
patru întreprinderi miniere fruntașe în 
întrecerea socialistă au fost expediate 
beneficiarilor din țară aproape 600 tone 
de cărbune peste plan. Cele mai mari 
cantități de cărbune peste sarcinile Zilei 
au fost extrase- din abatajele cu susținere 
și tăiere mecanizată, pe baza menține
rii unor productivități înalte în cărbune. 
La realizarea producțiilor suplimentare 
de cărbune un aport deosebit l-au adus 
minerii din brigăzile conduse de Petre 
Mandriș, Franeîsc Fazakâs, Mihai Bu- 

1 cevschi și Ștefan Alba. (V.S.)

Rezultate deosebite în 
activitatea ceferiștilor

De la începutul lunii aprilie, ceferiș
tii din cadrul complexului feroviar Pe
troșani au obținut rezultate deosebite în 
muncă, în întîmpinarea zilei de 1 Mai. 
După cum ne-a informat tovarășul Vio
rel Svichiu, secretarul comitetului de 
partid al nodului C.F.R. Petroșani, acest 
harnic colectiv a asigurat peste sarcini
le de plan transportul a 11 tone marfă. 
Tonajul brut al trenurilor de marfă a 
fost îmbunătățit cu 60 la sută față de 
prevederi. Viteza comercială de trans
port a trenurilor de marfă a fost îm
bunătățită cu 0,3 procente.

Un succes deosebit îl raportează mun
citorii din echipa .condusă de Alexandru 
Tamaș, de la atelierul de zonă Petroșani, 
care au reparat 211 vagoane și le-au re
dat circuitului, de transport peste sarci
nile de plan, folosind piese de schimb 
și materiale recuperate și recondiționate.

In depășirea principalilor indicatori de 
transport s-au evidențiat operatorii loan 
Licurici, loan Neagu,. Vasile Stoica de 
la Regulatorul circulației, precum și An- 
dronic Munteanu, Costică Bălan și Voica 
Serghe de la stația Petroșani. (V,S.)

Rezerve care pot fi 
valorificate în abataje

Analiza realizării pro
ductivității muncii la în
treprinderea minieră Dîlja 
în primul trimestru al a- 
cestui an pune în evidență 
rezultate remarcabile. In 
comparație cu sarcina de 
plan, productivitatea în a- 
bataje a fost nu numai rea
lizată, ci și depășită cu 484 
kg pe post, iar în cărbune, 
au fost înregistrate depășiri 
d* 544 kg pe post. Ca ur- 
rfr..?e, din abatajele minei 
au fost livrate economiei 
naționale 6178 tone de căr
bune peste sarcina de plan 
a primului trimestru. Au 
fost raportate, de aseme
nea, beneficii peste plan.

Dacă ținem seama și de 
faptul că la această mină 
straturile se exploatează în 
condiții clasice, în abataje

cameră, rezultatele obținu
te sînt satisfăcătoare.

Nu se poate spune însă 
Că nu există aici posibili
tăți pentru creșterea mai 
accentuată a productivită
ții. La o analiză mai a- 
profundată se pot identifica 
însemnate resurse, neValo- 
rificate Încă, pentru creș
terea productivității în căr
bune. Comparînd producti- 
vitățîle realizate la nivelul 
sectoarelor se constată o 
lipsă de ritmicitate și mari 
diferențe de la un sector 
la altul. In timp ce la sec
torul HI, față de sarcina 
de plan productivitatea a

Viorel STRÂUȚ

Apropierea marii săr
bători a muncii este mar
cata, la mina Uricârii, la 
fiecare pas — incepînd 
din sala de apel, de la 
graficele de producție 
panourile mari ce redau 
faptele de muncă ale di
feritelor colective .și pînă 
la cele mai îndepărtate 
locuri de muncă din sub
teran. Cele mai renumi
te brigăzi din abatajele 
minei — a lui Petru Man-

! com-I driș, de la marele 
' rf.m xtrafritâ IRplex din stratul 18, cea a 

lui loan
țași sector II A, ca și a 
lui Traian Pop 
din sectorul III, cele

Nicolae din ace-

Șeful de echipă Nico- 
lae Gîndă, alături de 
lăcătușii Petru Albei ți 
Vasile Burlacu, trei me
seriași care se ocupă de 
buna întreținere a utila
jelor și mașinilor din ca
drul sectorului 
mina Vulcan.

I de Ia

privind programul de rea
lizare a fiecărui obiectiv, 
aflat în construcție, ■ ■ pen- 
tru luarea cit mai grabni
că a tuturor măsurilor ce 

res- 
stabi-

lirea de programe zilnice 
de activitate pe șantier, e- 
laborarea unor grafice de
taliate de urmărire a lu
crărilor, asigurarea unui 
grad ridicat de mecani
zare, întărirea colaborării 
dintre furnizori, construc
tori și beneficiari.

In continuare, gazdele 
au invitat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să vi
ziteze principalele insta
lații ale combinatului — 
una dintre cele mai mari 
și mai moderne unități 
ale industriei noastre chi
mice, care asigură un 
grad înalt de prelucrare a 
țițeiului, furnizînd mate
ria primă pentru fabrica
rea unui important 
de produse.

Tovarășul N i c 
Ceaușescu a cerut 
rarea ritmului de lucru pe 
șantier, devansarea ter
menelor de punere în func
țiune a instalațiilor din a- 
cest sector, indicînd ca ele 
să-și înceapă activitatea 
în perioada premergătoare 
zilei de 23 August.

Au fost vizitate, 
instalațiile de unde 
produsă materia

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a continuat, miercuri 
dimineața, vizita de lucru 
în județul Constanța.

Elicopterul prezidențial 
aterizează pe platoul Com
binatului petrochimic Mi
dia.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este întîmpi
nat, și de această dată, cu 
cele mai calde sentimente 
de dragoste și stimă de 
către oamenii muncii de 
pe această mare platfor
mă industrială. Cei pre
zenți aclamă cu însufleți
re pentru partid, pentru 
secretarul său general, că
ruia tineri și tinere, pio
nieri îi oferă cu emoție bu
chete de flori.

Construirea puternicei 
cetăți a petrochimiei de pe 
malul Mării Negre este le
gată, asemenea atîtor mari 
obiective economice și 
sociale de pe întregul cu
prins al țării, de numele 
secretarului general 
partidului.

Directorul general 
marelui combinat 
gean, Constantin Roncea, 
raportează că activitatea 
de construcții-montaj se 
realizează: în conformita
te cu indicațiile tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu date 
în timpul vizitelor anteri
oare. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat că, 
așa cum s-a indicat, a fost 
acordată cea mai mare a- toarele luni. In acest sens, 
tenție organizării minuți- s-a stabilit organizarea u_ 
oase a muncii, prin stabi- nei analize minuțioase (Continuare în pag. a 4-a)
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as'u-

al

număr

o 1 a e 
accele-

apoi, 
este 

primăal 
dobro- pentru fire și fibre polies- 

terice și de etilena.
Tovarășul N i c o 

Ceaușescu a indicat 
drelor de conducere, 
cialiștilor prezenți să 
acționeze cu toată răspun
derea pentru a se accele
ra lucrările de construcții- 
montaj, astfel îneît acestea 
să fie finalizate în urmă-

BB■■■■■■■■■■■■
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INDiVID
COLECTIVITATE
■ In miezul fiecărei 

tone de cărbune, lu
mina și dogoarea 
înaltei conștiințe 
muncitorești

■ Patru decenii dedi
cate muncii.

1 a e
ca- 

spe- 
se

se impun în vederea 
pectării termenelor 
li te.

Secretarul general 
partidului a insistat
pra importanței pe care o 
are exploatarea rațională 
a tuturor mașinilor și uti
lajelor, folosirea instala
țiilor la parametrii pro
iectați cerînd să se acorde 
cea mai mare atenție ins
taurării ordinii și discipli
nei la fiecare loc de 
muncă, calificării și per
fecționării profesionale a 
personalului muncitor.

In ultima parte a vizitei 
de lucru efectuate în ju
dețul Constanța, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a ana
lizat proiectele de ampla
sare a două noi și im
portante obiective indus
triale în orașul Hîrșova.

Locuitorii Hîrșovei l-au 
întîmpinat cu multă căl
dură pe secretarul gene
ral al partidului, căruia 
i-au exprimat sentimente
le lor de aleasă prețuire și 
adîncă recunoștință pen
tru grija statornică ce o 
poartă, dezvoltării locali
tății și județului lor, în
tregii țări, sporirii bună
stării poporului nostru.

Oameni ai muncii din 
... Hîrșova, prezenți pe pla

toul unde a aterizat elicop
terul prezidențial, aclamă 
cu entuziasm, scandează

Cine este si cine nu este

STEFAN

■■■■■
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Au venit, unii chiar din Chestionarul de la care am 
județe foarte îndepărtate. Au 
încercat să se apropie de o 
meserie, și de un colectiv, 
să se integreze intr-un mod 
de viață cu mult diferit de 
cel pe care-l cunoșteau, din 
satul lor de baștină. Unii au 
reușit această, să-i 
performanță. Alții, r 
tunci au plecat, lăsind 
urmă destule 
tru încercarea

Este vorba 
care „pleacă 
Dintr-o inspirată inițiativă, la 
mai multe întreprinderi mi
niere s-a trecut în mod or
ganizat la testarea cauzelor 
care determină o fluctuație 
ridicată. Mulțumită 
testări se 
nerii care 
derile nu 
lor numai 
noian de 
duri și motivații. Unele 
exagerate, altele chiar lipsite 
de ternei obiectiv. Cele mai 
multe însă, sînt plauzibile și, 
din punctul de vedere al 
tinerilor (și al nostru!) ele . 
sînt adevărate, chiar dacă 
exprimă gînduri de ultim mo
ment.

zicem, 
nu! Și a- 

in 
regrete pen- 
lor neizbutită... 
despre tinerii 
de la mină”.

acestor 
poate spune că ti- 
părăsesc întreprin- 
mai lasă în 
regrete ci și 

impresii, de

urma 
un 

gîn- 
sînt

LA I.M. URICANI

Ritmuri înalte de muncă,
‘ conduse de’. Alexandru 

Pato și Grigore Lovin din 
sectorul 1, numeroasele 
brigăzi de pregătiri și in
vestiții conduse de Aurel 
Șoșoi, Victor Mezambr.ov- 
schi, loan Dobai, Andrei 
Țbkeș sau Gheorghe Nis- 
tor, formații 
state 
talia 
zintă 
tone 
peste 
și sute de metri cubi de

cu vechi 
de vrednicie în bă- 
cărbunelui, se pre
ot sute și mii de 
de cărbune extrase 
plan, respectiv, zeci

masă minieră excavate 
suplimentar în intîmpina- 
rea sărbătorii muncii

— Plusul pe mină, de 
la începutul anului, se. 
apropie de 20 000 tone 
cărbune. Este o realizare 
meritorie ce ilustrează ro
dul productivităților spo
rite obținute în cadrul în
treprinderii, indicator cu 
100 kg pe post superior 
prevederilor, ne spune di
rectorul minei, ing, Carol 
Schreter. O reușită care 
are, desigur, mai multe

de ini rece re
determinante, dintre care 
interlocutorul nostru su
bliniază, îndeosebi, stră
daniile colective pentru 
exploatarea eficientă a u- 
tilajelor, introducerea a 
două linii de monorai 
pentru transportul mate
rialelor, îmbunătățirea 
plasării fronturilor , de 
lucru, îmbunătățirea pro- 

filelor circuitelor de trans
port și de aerai, și nu în 
ultimă instanță, dăruirea 
colectivelor din sectoare
le I, II A, III, pentru în-

vingerea greutăților spe
cifice de zăcământ, a zo
nelor faliate, îndeosebi in 
perimetrul blocului VI. 
Colectivul minei Uricani 
se prezintă cu realizări 
de excepție și la lucrările 
de pregătiri și deschideri, 
precum și la indicatorii 
de eficiență. Prin redu
cerea consumurilor mate
riale cu peste 8.2 milioane 
lei, prin intensificarea ac
țiunii de recuperare și 

: recondiționase a pieselor 
de schimb, care are ca e- 
fect o realizare valorică 
de 1,7 milioane lei, co-

loan DUBEK

(Continuare in pag. a 3-a) 5

pornit conține, printre alte
le, trei întrebări exențiale. 
formulate cam în următorii 
termeni : „Din ce motive ați 
hotărât să părăsiți întreprin
derea ?"; „De ce credeți -că 
nu se realizează planul in 
colectivul unde ați lucrat ?" 
și „Ce propuneri aveți de fă
cut pentru îmbunătățirea ac
tivității Am făcut abstrac
ție de răspunsurile subiecti
ve, „exagerate”, deși cu dis- 

. cernămîntul cuvenit și din 
conținutul lor poate fi în- . 
țeles cite ceva. Am făcut 
abstracție și de răspunsurile 
hazlii (ge genul: „Din moti
vele pe care le cunoașteți I") 
și am reținut numai acele 
răspunsuri care, într-o formă 
sau alta, s-au repetat de 
cele mai multe ori. însemnă
rile noastre le-am făcut la 
mina Petrilo, unde preocu
pările pentru stabilizarea ti
nerilor sînt evidente, dovadă 
chiar interesul de a afla cau
zele fluctuației. Dar se ve
de treaba că în colectivul 

. minei sînt și unii pe care 
stabilizarea cadrelor ii . preo
cupă mai puțin.

lată ce spun tinerii care' 
„pleacă de la mină” în în
cercarea lor de a răspunde 
la cite, una, sau la toate ce
le trei întrebări: „In brigada 
mea s-a făcut planul datori
tă disciplinei"; „Propun ca 
fiecare nou încadrat să fie 
mai întîi introdus în mină"; 
„Colectivul în care am lucrat 
nu a fost destul de omogen"; 
„Să fie toți disciplinați, la 
locul de muncă și in între
prinderi”;. „Să fie mai multă

Ion MUSTAȚA

(Continuare in pag. a 3-a) 
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Curie r
B DASCĂLU OLIVIU, 

Petroșani: Unitatea unde 
î iți este obligată să

vă elibereze adeverința 
! solicitată. Referitor la ac

tul normativ care regle
mentează activitatea 
ș«BJr și grădinițelor amin
tim că acesta este Decre
tul Consiliului de Stat 
Jir.. 65 din 17 februarie
1982. Mai concret: pentru 
suportarea cheltuielilor de 
reg?£, a se observa art.
4, 1?.. b din acest decret.

■ PLEȘA ZEIMA IRI
NA, Lupeni: Pensia de ur
maș se acordă soției cu 
îndeplinirea unor condiții 
stabilite de Legea nr. 3/ 
1977, art. 41—43. întrucît, 
după cum ne relatați, 
rata căsătoriei a fost 
16 ani 
pliniți 
puteți 
urmaș,

și urmează să
Vîrsta de 55 
solicita pensie 
care va avea 

bază de calcul pensia 
țului decedat.

■ BALABAN VALEN
TINA, Petrila: In confor
mitate cu prevederile art. 
15 din Legea nr. 26/1967 
(în vigoare începînd cu 1

j u r i d i c
ianuarie 1968), concediul 
de odihnă se acordă anual 
și în cazuri expres pre
văzute, în anul următor, 
împreună sau -separat de 
concediul prevăzut pe acel 

ere- an. Soțul dv. putea să so
licite, în cel mult 3 ani, 
compensarea în bani a con
cediului neacordat, iar su
ma se recupera de la per
soanele vinovate de nea- 
cordarea acestui drept. A- 
cest termen de prescrip
ție este prevăzut în art. 
176, alin. 2 din Codul Mun
cii.- De altfel, în situația 
concretă (încadrarea a a- 
vut loc în luna măi 1968), 
dacă nu erau îndeplinite 
condițiile de continuitate 

du- în muncă, trebuiau res
pectate dispozițiile art. 
12, alin. 5 din aceeași le
ge în care se arată că, nu
mărul de zile de concediu

de
Im
ani,

de __________ ____ . _____
ca . corespunzătoare perioadei 

so- lucrate in anul încadră
rii, se acordă în anul ur
mător, adăugîndu-se la con
cediul integral pe acel an, 
la data stabilită prin pla
nificare.

Ilie ȘERBAN, jurist

t. Rezerve care pot fi valorificate j
i
l
i 
i
i

(Urmare din pag. I) prins ' concluzia că pe 
schimbul! nu există posi
bilitatea plasării abatajelor 
la capacitate cu mineri 
calificați. Acest fapt ne-a 
fost confirmat și de ingi
nerul șef cu producția Ru
dolf Gurka. „Ne lipsesc cel 
puțin 21 de mineri califi
cați pentru plasarea la 
plan a schimburilor în 24 
de ore. Capacitățile de pro
ducție sînt asigurate. In

OFfflOm
de calificare din cadrul în
treprinderii. Am creat con- I 
diții pentru reducerea fluc- | 
tuației, pentru buna des
fășurare a cursurilor de 
calificare, Avînd în vedere 
că se menține un procent 
destul de mare de absen
țe, inclusiv nemotivate, ac
ționăm cu toată fermitatea 
pentru întărirea disciplinei 
prin diferite mijloace.

Gheorghe Matei, Nicolae 
Toma, Laurențiu Burlui, 
Nicolae Cosma, Nicolae 
Pintilie, Constantin Si- 
mion și alțî șefi de briga
dă, care raportează depă
șiri ale productivității sînt 
de părere că ar putea să

< IN ORAȘUL ‘ URI- 
CANI s-a trasat conturul 
fundației unui nou bloc 
de locuințe. Este vorba 
de blocul nr. 5 din cartie
rul Bucura, care va cu
prinde 64 de apartamen
te și spații comerciale la 
parter. Finalizarea lucră
rilor de construcție a 
noului bloc este prevăzu
tă pentru ultimul trimes
tru ăl acestui an. (V.S.)

< MODERNIZĂRI. In 
orașul Lupeni a început 
să fie eliberat amplasa
mentul pentru demararea

. lucrărilor de lărgire a 
străzii principale. Con
form proiectului, între
cartierul Bărbăteni și ve
chiul centru al orașului, 
strada principală va fi 
lărgită pentru circulația 
pe patru benzi. - Odată 
cu aceasta va 
construcția noului 
tier de locuințe 
Vladimlrescu. (V.S.)

> DIN INIȚIATIVA 
biroului executiv al Con
siliului popular orășenesc 
Vulcan a început ame

najarea unei „case a că
sătoriilor". La înfăptui
rea acestui obiectiv, ce
rut de dezvoltarea verti
ginoasă a localității și de 

] sporirea considerabilă 
■ populației, un apreciabil 
I sprijin îl dau... pensiona

rii orașului. (V.S.)
+ CUNOSCUTĂ și a- 

preciata solistă de 
zică populară, 
Drăghicescu, își 
astăzi turneul pe 
la întreprins,

fost depășită cu 685 kg pe 
post, la sectorul I produc
tivitatea n-a fost realizată 
cu 383 kg pe post. Față de 
sarcina planificată la zi, 
în procente, sectorul III a- 
re o depășire la producti
vitatea muncii de 16 la su
tă în timp ce sectorul I 
și-a realizat productivitatea 
doar în proporție de 85,8 
la sută. Sectorul II și-a de- prezent, în blocul II avem 

gata pregătit un abataj cu 
o capacitate de circa 240 
tone pe zi, și alte două 
abataje, dar lipsește forța 
de muncă necesară deschi
deri și începerii lucrărilor. 
Productivitățile, mai scăzu- realizeze productivități mult 
te de la sectorul I se da- 
toresc unor greutăți întîm- 
pinate de mineri în ulti
mele luni. Pe alocuri stra
tul de cărbune este 
gustat. Au apărut și apo- 
fize. Unele abataje se află multe ori lemnul pentru 
la terminare de felie".

Ne adresăm tovarășului 
Ion Lupu, secretarul co
mitetului de partid al în
treprinderii, președintele 
c.o.m. care ne spune:

— Neavînd abataje me
canizate, ne-am orientat 
în principal să menținem 
în funcțiune la nivelul pla
nului capacității^ existen
te. Pentru a ne asigura o 
mai bună plasare pe schim
buri, în abataje, am stabi
lit să calificăm în anul 
1984 300 de mineri și elec- 
trolăcătuși prin cursurile

pășit cu 369 kg productivi
tatea pe post în trimestrul 
I, dar pe luna aprilie, du
pă două decade, și_a rea
lizat productivitatea doar 
în proporție de 83,3 la sută.

Este evident că dacă pla
nul productivității s-ar fi 
realizat și la sectorul I, 
rezultatele, la nivelul în
treprinderii, ar fi putut să 
fie mult mai bune. Cu atît 
mai mult cu cît efectivul 
mediu scriptic muncitoresc, 
la nivelul întreprinderii, 
este depășit cu 21 de oa
meni. Din discuțiile avute 
cu șefi de sectoare, sub— 
ingineri, ingineri, maiștri 
și șefi de brigadă am des-

mai mari zilnic dacă brigă
zilor li s-ar asigura piese 
de schimb și îndeosebi 
lemn uscat, la nivelul ne- 

în- cesarului și la dimensiuni 
cerute pentru armare. De

I

Instantaneu de la școala de calificare a I.M. Aninoasa. In imagine, inginerul A- 
drian Pop predă unei grupe de cursanți o lecție privind tehnologia perforării găurilor 
de mină. Foto: Șt. NEMECSEK

armare este verde, supra
dimensionat, ceea ce creea
ză greutăți în muncă mi
nerilor, împiedică realiza
rea ritmică a randamentelor 
planificate.

Iată deci cîteva din re
sursele de care dispune 
harnicul colectiv al minei 
Dîlja în ceea ce privește 
creșterea productivității, . 
resurse care pot și trebuie 
să fie valorificate, pentru 
a obține o eficiență a 
muncii mai mare și pentru 
creșterea producției de căr
bune.

CONSFĂTUIRE
Astăzi, la ora 10, la biblioteca Liceului industrial 

din Vulcan are loc o consfătuire pe tema „Catalogarea 
și rolul ei în stimularea culturii elevilor". Acțiunea 
este organizată de Casa corpului didactic din Deva 
în cadrul „Lunii cărții în îritreprihderi și instituții". 
Participă toți bibliotecarii de la’liceele din județul 
nostru. In încheierea consfătuirii participanții, precum 
și toți iubitorii de literatură din Valea Jiului, sînt 
invitați să viziteze expoziția de carte și „ex-libris“, 
deschise la clubul sindicatelor din localitate. (St. N.)
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începe 
ear- 

Tudor

' ci

mu-
Maria 
încheie 

care 
împreună 

I cu ansamblul de cîntece 
■ și dansuri „Parîngul", pe 
• scenele așezămintelor de 
I cultură din localitățile 
! Văii Jiului. Astăzi, pe 
I scena Casei de cultură a I sindicatelor din Petroșani,

vor avea loc ultimele do- î uă spectacole, de la ore- I le 17 și de la 20,00. (Gh.B.) 
' D • «L***^*^ ■>»**! îRubrici realizată de 

Viorel STRAUȚ
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In meciul retur din semifinalele v 

„Cupei campionilor europeni" la fotbal

Dinamo F.C. Liverpool 
; ■ 1-2 (1-1)
Pe stadionul ,-,23 Au

gust" din Capitală, în pre
zența a peste 70 000 de 
spectatori, s-a disputat 
miercuri meciul retur din
tre echipele Dinamo Bucu
rești și F.C. Liverpool, 

contînd pentru semifina
lele „Cupei campionilor 
europeni’’ la fotbal, meci 
încheiat cu scorul de 2—1 
(I—1) în favoarea forma
ției engleze care se califi
că astfel în finala com
petiției.

Scorul a fost deschis în 
minutul 11, cînd atacan
tul central al echipei F.C. 
Liverpool, lan Rush, la o 
ezitare a fundașilor dina- 
moviști, a înscris din in
teriorul careului de 6 m.

In continuare, echipa 
Dinanțo inițiază numeroa
se faze de atac. In minu
tul 26, AUgustin pătrunde 
în .careu dar balonul șutat 
trece, puțin pe lîngă bară. 
Patru minute mai tîrziu, 
la o lovitură de colț, Drag- 
nea ratează o altă ocazie 
triniițînd balonul cu capul 
peste poarta lui Grobbe- 
laar. Egalarea survine în 
minutul 41: Orac a exe
cutat impecabil o lovitură 
liberă de la 20 m trim.i- 
țînd balonul în colțul din 
stingă al porții adverse.

Și repriza secundă s-a 
desfășurat in nota de do
minare a formației dina- 
moviste. In minutul 68, 
Turcu a șutat pe lîngă 
poartă, iar patru minute 
mai tîrziu Custov, abia 
intrat în teren a expediat 
balonul de la distanță o- 
bligîndu-1 pe Grobbelaar 
să respingă în corner. O 
mare ocazie de a înscrie a 
avut în minutul 75 Au
gustin, dar mingea a tre
cut pe lîngă bară. La o 
acțiune de contraatac, în 
minutul 84, lan Rush a în
scris din apropierea por
ții stabilind scorul final 
la 2—1 in favoarea echipei 
F.C. Liverpool.

Arbitrul vest-german 
Dieter Pauli a condus ur
mătoarele formații: Di
namo: Moraru — Rednie, 
Al. Nicolae, I. Marin, Stă- 
nescu, Mărginean (din 
min. 80, Iamandi), Drag- 
nea, Turcu, Țălnar, AU
gustin, Orac (din min. 68, 
Custov); F.C. Liverpool: 
Grobbelaar — Neal, Law- 
renson, Hansen, Kennedy, 
Lee, Johnston, Souness, 
Whelan, Dalglish (din min. 
75, Nicol), Rush.

(Agerpres)

SCHI

„Cupa Parîng ’84“
La sfîrșitul săptămînii 

trecute, respectiv, vineri și 
sîmbătă, pe pîrtiile în
zăpezite din Parîng s-au 
desfășurat întrecerile de 
schi dotate cu „Cupa Pa
rîng ’84".

Cu o participare nume
roasă (peste 60 de concu- 
renți) reprezentate fiind 
C.S.Ș. Miercurea Ciuc, 
C.S.Ș. Piatra Neamț, Clu
bul sportiv „Pionierul" — 
Lupeni și C.S.Ș. Petroșani, 
concursul s-a bucurat de 
o reușită deplină, timpul 
frumos și „pofta" deosebi
tă de schi a concurenților 
ridicînd mult ștacheta spec
taculozității, .

In urma unor evoluții 
strînse în cadrul combina
tei alpine (slalom special 
+ slalom uriaș) s-au ' în
registrat următoarele re
zultate: ■

Fete: locul I — Iuliana 
Gros (C.S.Ș. Petroșani), lo
cul II — Simona Costinaș 
(C.S.Ș. Petroșani), locul III
— Mihaela Hicîu (C.S.Ș. 
Petroșani); copile categ. 
I și II: locul I — Csi- 

11a Lukacs (C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc), locul II — Ana Ma
rfa Boriș (C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc), locul III — Eniko 
Szabo (C.S.Ș. Petroșani) ;

Băieți: locul I — Mihai 
Kristaly (C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc), locul II — Dan Ne- 
gruț (C.S.Ș. Petroșani), lo
cul III — Florian Filip 
(C.S.Ș. Petroșani); Copii, 
categ. I și II: locul I
— Alin Gedeon (C.S.Ș. Pe
troșani); locul II — Zsolt 
Becze (C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc), locul III — Adrian 

Bica (C.S.Ș. Petroșani). 
(A.T.) -

A promova io prima divizie fotbaliști 
născufi și crescuți in Vale

Final în linie dreaptă, pe 
ultima turnantă a cam
pionatului republican al 
juniorilor. La potou, lupta 
se dă între Strungul Arad 
și Jiul Petroșani, formația 
din Vale deține, înaintea 
ultimei etape, șefia în grupa 
a VlII-a. Pentru Jiul — 15 
victorii, 3 egaluri șl 3 în- 
frîngeri, golaveraj 69—25 
— un palmares care bucu
ră pe cei caj-e au crezut 
în pepiniera proprie. După 
Lăsconi, Burchel, Florescu, 
M. Popa, Henzel, Te.eche, 
care au ajuns în loturile 
naționale ale noului val, 
un grup compact de ju
niori t alen t ați bate acum 
la poarta consacrării. In 
actuala ediție, Kalman a 
înscris 29 de goluri, îl ur
mează Kroutil cu 10. Des
pre apărarea juniorilor de 
la Jiul se vorbește în ter
meni elogioși. Ca și despre 
cel care se află la cîrma 
„corăbiei" tinereții fotba
listice a Jiului, tînărul și 
ambițiosul antrenor Romu
lus Leca, fost înaintaș, dar 
șî apărător, între 1964— 
1982 la F.C. Galați, Delta 
Tulcea, Jiul Petroșani și 
Minerul Lupeni.

— Și pînă la venirea 
mea, în iarna anului tre
cut, s-a muncit serios cu 
juniorii. Conducerile clu
bului și secției de fotbal 
manifestă o grijă deosebi
tă față de cei care vor pre
lua ștafeta. Avem condiții 
bune la complexul sportiv, 
facem cîte două antrena
mente pe zi, în funcție 
de orarul școlar al jucăto
rilor. Ne-a preocupat și 

munca de selecție, dar am 
urmărit în special forma
rea unui puternic „unspre
zece" la Jiul, astfel au 
ajuns la noi Mircea Pană, 
Adrian Circo, Iszak și alții 
din Petrila și Vulcan. In 
sțrînsă legătură cu școala 
și părinții creștem sportivi 
demni, care să reprezinte 
cu cinste culorile Văii; u- 
nii, după depășirea vîrstei, 
se vor roda în eșaloanele

OBIECTIVUL DE BĂTAIE 
LUNGA, LA JIUL 

(JUNIORI)

inferioare, la echipe din 
Vale, Demonstrăm astfel 
că „nasc și în Vale fotba
liști".’ . ■'

— Aveți un lot de 20 de 
jucători care poate fi îm
bunătățit Pricind, prin pro
movări din formația de 
copii sau de la alte asocia
ții din Vale. Care sînt „vîr- 
furile" actualei generații ?

— Cele 29 de goluri îns
crise de Kalman recoman
dă un înaintaș conștiincios 
în pregătire, cu o viteză 
foarte bună, mereu pe fa
ză, șutor cu ambele picioa
re, din orice poziție. Gheor
ghe Mitrea, mijlocaș și vîrf 
retras, are o capacitate ex
cepțională de luptă, dă 
dovadă de clarviziune tac
tică; detentă excelenta, șut 
eu ambele picioare. Cuvin
te frumoase se pot spune 
despre Daniel Timofte, Do
rin Axente, apoi portarul 
Ghițan este considerat un 

talent de excepție, de pre- 
, găti rea lui șe <Kupă spe
cial portarii Cayăț și Hb_ 
man de la echipa mare. Să 

, nu uităm faptul că Simtă- 
nu, Rusu, Toma, . Henzel, 

, Kalman, Axente și Szabo 
evoluează adesea în forma
ția de tineret-speranțe.

— Lipsește totuși ceva 
fotbalului juvenil din Va
le pentru a capta întreg 
potențialul său biologic și , 
tehnic.

— Lipsesc competițiile e- 
chipelor de stradă și car
tiere. Aș propune un cam
pionat școlar pe orașe, o 
competiție de regularitate 
și durată. De asemenea, 
fiecare școală trebuie să 
aibă campionatul ei, Pre- 
zenți la astfel de partide, 
antrenori, foști și actuali 
jucători, de ce nu chiar 
simplii iubitori ai balonu
lui rotund, ar sesiza valo
rile, le-ar îndruma spre 
șlefuire la clubul Jiul, spre 
alte asociații sportive din 
Vale.

— Obiectivul acestui se
zon competițional este eîș- 
tigarea seriei a VlII-a și 
participarea la turneul ce
lor douăsprezece calificate ..

— Aceasta este ținta 
noastră concretă, dar c- 
biectivul de bătaie lungă 
ÎI constituie promovarea în 
prima divizie a unor fotba
liști talentați, născuți și 
crescuți în Vale. In vi
itorul apropiat, cînd con
dițiile de pregătire și cona- 
petiții se vor îmbunătăți, 
pretențiile emise față de 
juniorii Jiului vor spori.

Ion VULPE ■
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I în miezul fiecărei tone de cărbune, lumina 
I și dogoarea înaltei conștiințe muncitorești

!

l

Cel mai mare și mai 
mecanizat sector din Va
lea Jiului, sectorul IV al 
minei Lupeni, raporta, în 
dimineața zilei de 21 a- 
prilie, îndeplinirea planu
lui pe patru luni. In pri
mul trimestru, plus 17 738 
tone de cărbune. La pre
gătiri depășirea înregis
trează nu mai puțin de 
98 de procente. In aprilie 
se prelimina un plus de 
4 000 tone de cărbune COC- 
sificabil.

—- Colectivul nostru, re
marcă secretarul comite
tului de partid Alexa Fur- 
dui, se numără printre 
pionierii mecanizării lu
crărilor din subteran. S-a 
dobîndit o experiență re
marcabilă. Complexele 
mecanizate sînt reciclate 
pentru a treia oară.

A aduce cît mai multă 
lumină și căldură pa
triei, aceasta este deviza 
minerilor din sectorul IV, 
sistemul de autogospodă- 
rire muncitorească asigu
ră însă întregirea buche
tului de succese cu ade
vărate performanțe cali
tative. O tonă de cărbu
ne, scoasă la gura minei,

& . ■
costă mai puțin cu 20,63 
lei, numai în primul 
trimestru economiile în a- 
cest domeniu ating 
3 702 000 lei

— Explicația e simplă, 
ne lămurește ing. Gheor- 
ghe Kotormani, șeful sec
torului; avem cinci com
plexe, 7 combine, folosirea
uiuiiitiuiiuiiiiiiiiiiiiiiriHiiiiiiiutiHuiiiHiiiMHiuiMi

BĂRBAȚI CARE ONOREAZĂ 
TITLUL DE MINER

— De la an la an, se 
îmbunătățește climatul 
nostru de muncă, remar
că maistrul Constantin 
Lupulescu, secretar ad
junct al comitetului de 
partid. Față de trimestrul 
similar al anului trecut 
nemotivatele s-au redus 
cu peste 50 la sută. In 
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utilajelor la capacitate, 
buna întreținere, reviziile 
și reparațiile de bună ca
litate ne-au asigurat un 
plus de productivitate de 
120 kg/post.

In adunările de partid 
(„Momentul economic" — 
iată o inițiativă a respon
sabilității muncitorești), a- 
le organizațiilor de sindi
cat, tineret, Q.D.U.S., mi
nerii și meseriașii anali
zează in profunzime mo
dul cum își desfășoară 
activitatea, impun măsu
rile care să le asigure re
zultate superioare.

nouă dintre brigăzile 
noastre nu s-a înregistrat 
vreo nemotivată de mai 
bine de o jumătate de 
an. In fruntea ftitrecerii 
socialiste se află brigăzi
le de elită din cărbune, 
conduse de Constantin 
Popa, Erou al Muncii So
cialiste, Aurel Manda, 
Teodor Boncalo, Erou al 
Muncii Socialiste și sing. 
Paul Grasu. La pregătiri 
se remarcă formațiile lui 
Grigore Florea, Ion Divri- 
ceanu, Emil Kopandi și 
Ion Gîlcă.

Chibzuind bine soarta 

w ■
i ■
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producției, s-a hotărît 
micșorarea numărului pos
turilor indirect produc
tive; 30 de oameni au 
fost dirijați în fronturi. 
Acordul global, ca sistem 
de organizare, normare și 
retribuire a muncii în
seamnă gosporărire exem
plară. Acțiunea „3 R“ (re
cuperare, recondiționare, 
refolosire) înregistrează 
aici rezultate deosebite. 
La o avansare de 
1 m, fiecare formație de 
frontal și pregătiri are 
obligația să răpească trei 
armături TH. In primul 
trimestru au fost refolo- 
site 900 de armături.

Așadar, economia de 
20,63 lei pe tona de căr
bune cocsificabil înmaga
zinează eforturi rodnice, 
dar, și în primul rînd, 
certifică înalta responsa
bilitate muncitorească a 
minerilor din acest sec
tor, supranumit, datorită 
recunoașterii publice a 
meritelor oamenilor săi, 
sectorul Eroilor Muncii 
Socialiste.

Ion VULPE

ru cîteva zile în urmă, 
colectivul Prepara- 
ției cărbunelui din 

Coroești a sărbătorit ieșirea 
la pensie a unuia dintre ve
teranii preparației. După a- 
proape 43 de ani de mun
că exemplară — dintre care 
mai bine de 20 de ani la 
Coroești — muncitorul spe
cialist Carol Graef, și-a pre
dat trusa de scule colegilor 
din echipa pe care a con
dus-o două decenii.
- Am început activitatea 

în data de 6 iunie 1941 —
ne spune Carol Graef - la 
„Vîscoza" Lupeni, calificîndu- 
mă în meseria de electrome- 

.conic, la fel ca tatăl meu. 
,M-am specializat în anii ur
mători ca reparator și insta
lator de cîntare. Am venit 
la Coroești în 1964, unde 
am muncit pînă în prezent. 
Mă despart greu de colecti
vul minunat de preparatori 

Sînt însă
vul
de la Coroești. ........... .
convins că Ludovic Habing, 
Ernest Biro, Alfred Schneider, 
băieți tineri, inimoși, pe care 
i-am crescut și calificat eu,

muncii

Iu»

suc- 
unui

precum și comunistul Cornel 
Colda căruia i-am predat 
conducerea echipei vor men
ține pe' mai departe bunele 
aprecieri la adresa acestei 
destoinice formații -de- 
cru. >

ată prezentată 
cint, biografia 
om care a știut să-și 

mobilizeze echipa întotdeau
na cînd a fost nevoie, să* 1 
treacă peste toate greutăți-^ 
le ivite în activitatea produc
tivă ridicînd munca la înalte 
cote calitative. Specialistul 
Carol Graef și echipa sa 
au fost solicitați la montarea 
și verificarea tuturor cîntare-’ 
lor de mare capacitate din 
Vulcan, Paroșeni, Aninoaso. 
Lupeni, Cîmpu lui Neag . — 
în toate locurile din Valea 
Jiului, unde a fost nevoie. 
Acolo unde echipa- Carol 
Graef a pus mina n-a mai 
fost nevoie de nici o inter
venție ulterioară, multă vre
me, instalația funcționînd i- 
reproșabil. • ,

(Mineri din sectorul IV 
al I.M. Lupeni: Eroul 
Muncii Socialiste Cons

tantin Popa, alături de
I cîtiva ortaci.
I Foto: Șt. NEMECSEK

►leccum înainte. Caro! I J Graef, va beneficia de 
anii binemeritați de 

odihnă care i se cuvin după 
rodnica și îndelungata activi
tate depusă. După cum ne-a 
mărturisit, își va dedica ma
joritatea timpului celor doi 
nepoți, Sorinei și Claudia.

A lături de harnicul, co- 
lectiv de preparatori 

* de la Coroești, îi a- 
dresăm și noi proaspătului 
pensionar Carol Graef, mulți 
ani și multă sănătate alături 
de întreaga familie I

Șt. NELEANU

■'i- Prietenul noului încadrat

ftîrmare din pag I)
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I ascendente a lucrărilor 

de asigurare a viitoarelor ’ 
capacități de producție,

l prin concentrarea efortu- 
I rilor spre valorificarea

Ritmuri înalte de
' lectivul minei înregistrea-
I ză un plus la - producția 

netă valorică de peste 10
I milioane lei.
fCu gîndul la perspecti- nul nu a fost 

Vă, prin urmărirea rigu-
I roasă a dinamicii mereu

lucrărilor

zestrei tehnice a minei și 
perfecționarea tehnologi
ilor, la mina Uricani se 
acționează mai ales asu
pra prezentului. Dovadă, 
ritmul producției

nici o zi; nivelul
ției în primele 4 
superior cu 600

— pla- 
pierdut 
extrac- 
lunl e 
tone/zi 

mediei din trimestrul IV 
al anului trecut; media 
productivității muncii e 
superioară cu 300 kg/post

de pro- 
mici cu 
de cărbu-

munca
nivelului din decembrie 
1984, iar între aceiași ter
meni, costurile 
ducție sînt mai 
26,2 lei pe tona 
ne.

Sînt realizări 
murilor înalte de muncă, 
de întrecere cu care mi
nerii Uricaniului întâmpi
nă și in acest an, cu dă
ruire și responsabilitate, 
marea sărbătoare a mun
cii.

ale rit-

1 
I 
I

I

ÎUrmare din pagina 1)

înțelegere din partea fiecărui 
miner față de cei tineri"; 
„Mai mult calm"; „Nu se va 
realiza planul otita timp cit 
tinerii nu vor fi sprijiniți de 
cei vîrstnici"; „Să se țină 
seama de .greutățile pe care 
le au tinerii"; „Cel mai util 
lucru pentru cei cu vechime 
este să aibă o comportare 
disciplinată față de noii în
cadrați"...

Pe această temă - a grijii 
și înțelegerii față de noii în
cadrați — am notat-cele mai 
multe răspunsuri. Unele din
tre ele se repetă în conți
nut (fără să fie identice în 
formulare) ceea ce ne în
dreptățește să le socotim a- 
devărate. lată că preocupă
rile asidue și eforturile mari 

care se fac pentru asigura-
> rea forței de muncă sînt di

minuate, sau chiar anulate, 
de unii muncitori mai vîrst
nici în care tinerii își pun ce
le mai mari nădejdi la înca
drarea în colectivul de mun
că. De la ei așteaptă un 
sprijin concret în formarea lor 
profesională, un sfat sau un 
îndemn pentru viața de că
min sau, cea mai complexă, 
din oraș. „Orașul îmi place, 
este foarte frumos" - am 
citit mai multe răspunsuri la 
întrebarea care viza acest 
aspect al stabilizării cadre
lor, înscrise în aceleași ches
tionare, Orașul răspunde ce
rințelor acestor tineri. Mina 
de asemenea, le oferă con
diții pentru afirmarea pro
fesională într-o meserie a- 
preciată de întreaga socie

tate, o meserie „plătită bine*, 
cum se spune printre mineri. 
De ce, atunci, o neașteptată 
lipsă de înțelegere din par
tea unor vîrșțnici, care au 
trecut și ei cîndva prin a- 
celași proces de integrare în 
colectivul de minieri ?

,^Prietenul noului încadrat* 
- inițiativa chemată să asi
gure apropierea sufletească 
de tineri — este, după cum 
vedem, mereu actuală. Prac
tica ne învață că acest „prie
ten" este înainte de oricine, 
muncitorul vîrstnic, cel din 
partea căruia tinerii așteap
tă mereu o mină întinsă cu 
prietenie, iar întreprinderea 
așteaptă să susțină în ulti
ma etapă, efortul destul de 
costisitor făcut pentru asi
gurarea viitoarelor contingen
te ale forței de muncă. • j

Cităm dintr-una din scri
sorile sosite pe adresa re
dacției noastre: „Mă nu- 
mesc Ana Berzsan, locuiesc 
în Vulcan, strada Florilor 
nr. 12/1. Am 67 ani. Vă 
rog prin această scrisoare 
să mă ajutați să primesc 
o garsonieră undeva în o- 
raș pentru a mă scăpa de 
unicul meu fiu Carol, e- 
lectrician in cadrul secto
rului V de la mina Vulcan, 
care vine deseori cu prie
teni la domiciliu, mă ame
nință că mă dă afară din 
casă, rrfă bate. Mi-a pre
tins și cei cițiva bănuți a- 
gonisiți cît timp mai trăia 
soțul meu".

Ana Berzsan ne-a făcut 
și o vizită la redacție. Cu 
lacrimi în ochi, cu multă 
jale in spusele ei, ne ruga 
să intervenim pentru a „scă
pa" de fiul ei, care este o 
„ființă imposibilă".

învinuirile erau grave. Un 
fiu să uite cele mai ele
mentare obligații față de 
aceea care-i este mamă? 
Un om matur, la 30 de ani, 
să amenințe și să loveas
că propria-i mamă, o fe
meie in virstă, fără apăra
re? Incredibil, dar acestea 
sini faptele relevate în

Alcoolul, prieten sau dușman 7Adevărul iese întotdeauna
scrisoare; grave abateri de 
la conduita civică a socie
tății noastre, de la codul 
eticii și echității. Fapte a- 
parent mîrșave împotriva că
rora trebuie acționat.

Cu sprijinul plutonierului 
major Victor Busuioc, de la 
miliția orașului Vulcan, am 
trecut imediat la verifica
rea faptelor. Constatările 
noastre au făcut lumină in 
acest caz, care... părea a 
fi clar de la început.

Ne prezentăm la domici
liul susnumiților, din strada 
Florilor. Intenționăm să stăm 
de vorbă atit cu mama cît 
și cu fiul. Sfioasa bătrînjcă 
de 67 de ani, care ne-a 
impresionat prin atitudinea 
ei în timpul vizitei la re
dacție, era într-o stare a- 
vansată de ebrietate. Nu 
am putut lega un dialog cu 
ea. Ne adresăm reclama
tului:
- Carol Berzsan, cred că 

intuiți scopul vizitei noas
tre.

- Da. Recunosc și scrisul 
mamei de pe scrisoarea pe 
care o țineți in mină. Nu 
este prima, prin care mă 
reclamă. Nu este mulțumi
tă de mine pentru că nu 
vreau să beau alături de
ea.

de la mină și din Vulcan, 
la Oradea, unde am o lo
godnică cu care intenționez 
să mă căsătoresc.

La data cind rindurile 
prezente sînt citite de dum
neavoastră, Carol Berzsan 
este deja la Oradea. A

Anchetă sociala

- Este adevărat că o a- 
menințați și o bateți ?

- De bătut n-am bătut-o. 
Cînd mi-arn mai ieșit din 
fire în timpul deselor noas
tre certuri, probabil i-am 
adresat și cuvinte care su
nau a amenințare.

- Cum vezi problema re
zolvată ?

— Pentru a pune capăt 
situației pe care n-o mai 
suport, sint hotărît să plec

plecat de la mină, a re
nunțat ia retribuția bună 
pe care o avea aici, la co
lectivul în mijlocul căruia 
muncea și trăia, pentru a-și 
găsi liniștea pe care mama 
lui, Ana Berzsan, nu i-a a- 
sigurat-o.

De la șeful sectorului V 
al minei Vulcan, maistrul 
Mircea Băltățescu, primim 
următoarea recomandare 
bună despre Caro! Berzsan.

— Era un muncitor bun.

la iveală
Nu era omul de dat e- 
xemplu, dar își vedea de 
treabă, nu lipsea de -la 
muncă. S-a aflat și aici la 
mină despre certurile cu 
mama lui, din care cauză 
probabil a și plecat la O- 
radea.

Cerem părerea cîtorva 
vecini:

Comunistul Ștefan Cioan- 
că, strada Florilor nr. 10/2, 
fost coleg de muncă al lui 
Carol Berzsan: „La vecinii 
noștri izbucneau deseori 
certuri. Mama lui Carol, în 
ultimul timp, bea mult. Pre
tindea de la el pentru în
treținere jumătate din retri
buție, sumă care nu era 
chiar mică".

Martin Szasz, pensionar, 
cu domiciliul pe aceeași 
stradă la nr. 5/1: „Sîntem 
vecini de mulți ani. Nu pot 
să-mi dau seama de ce 
Ana Berzsan, !a anii ei a

Nu-I lăsa să se căsătoreas- , 
că. Hotărirea lui Carol de 
a pleca, a fost firească”..

După ce ne-am edificat j
asupra cazului, încercăm *3
din nou să stăm de vorbă ,
cu Ana Berzsan. I
- Acum cînd știm adevă

rul, ce aveți a ne spune?
- Nimic deosebit. Mă bucur 
că am scăpat de Ca
rol (?!) Sper că voi avea li-- 
niște de acum încolo.
- Sinteți singură, la anii 

cind aveți nevoie de cine
va în preajmă.
- Nu am nevoie de ni

meni. Mai beau și eu cite !‘
un păhărel și uit de neca
zuri... ț

Dialogul cu Ana Berzsan /
a continuat in același mod 
de neînțeles. Pusă în fața 
adevărului tot nu vrea să-și 
recunoască partea de vi
nă, DATORITĂ UNUI VI
CIU care a generat multe 
tragedii familiale.

Lăsăm cazul deschis pen
tru ca dumneavoastră, sti
mați cititori, să vă spuneți 
opiniile, venind astfel în 
sprijinul Anei Berzsan, Aș
teptăm pe adresa redac-

prins gustul alcoolului. Se ției părerile, opiniile dum- 
certa mult cu fiul ei. Avea neavoastră.
pretenții ilogice de la el. Ștefan NEMECSEK
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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘES CU 

în județul Constanța ■
(Urmare din pag. ,1)

cu putere numele partidu
lui și al secretarului său 
general.

De la înălțimea unei 
platforme, amenajată în 
zona în care se va ridi
ca noua platformă indus
trială a orașului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a exa
minat amplasarea unități
lor ce urmează să ia ființă 
aici — șantierul naval și 
întreprinderea metalurgi
că.

Secretarului general al 
partidului îi sînt prezen
tate în detaliu proiectele 
celor două investiții — 
un șantier naval pentru 
nave fluviale de mic tonaj 

> și o întreprindere meta
lurgică — care, situate în 

■ imediata vecinătate a flu
viului, vor utiliza împre- 

i ună amenajările aceluiași 
j bazin portuar. Sînt înfăți- 
i șate, de asemenea, solu

Lucrările Comisiei mixte guvernamentale 
româno-libiene de cooperare economică 

și tehnico-știintifică

ȘTIRI DIN TARILE SOCIALISTE

țiile tehnice propuse în 
vederea utilizării cu ma
ximă eficiență a terenu
lui. Secretarul general al 
partidului a cerut ca pro
iectele elaborate să fie re
văzute și îmbunătățite, a- 
vîndu-se în vedere cerințe
le unei eficiențe economi
ce cît mai mari. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, exa- 
minînd proiectul viitoru
lui șantier naval a indicat 
o serie de îmbunătățiri 
menite să asigure o efi
ciență sporită activității 
ce se desfășoară aici, care 
va fi profilată în special 
pe activitatea de repara
ții a navelor.

In legătură cu viitoarea 
întreprindere producătoa
re de cabluri și sîrme, se
cretarul general al parti
dului a cerut să se modi
fice amplasarea acestei 
unități, care să fie constru
ită mai aproape de port, 
cu depozite situate chiar

Muhamed al Zarucal Ra
jab, secretarul general al 
Comitetului Popular Ge
neral, l-a primit 'pe pre
ședintele părții române în 
comisie, Ion Pățan, minis
trul industriei ușoare. Cu 
acest prilej au fost trecute 
în revistă stadiul relați
ilor bilaterale, modul în 
care se realizează măsu
rile convenite cu prilejul 
întîlnirilor la nivel înalt 

cu 45,7 la sută mai mult 
decît în anul precedent.

HANOI (Agerpres)
In perioada 1981—1983, 

productivitatea muncii în 
sectorul cultivării orezu
lui a crescut, în R.S. Viet
nam, cu 8,5 la sută. In 
ultimii ani — relevă a- 
genția V.N.A., care citea
ză surse oficiale — ritmul 
de creștere a producției a- 
limentare a fost' de 2,7 la 
sută pe an. ’

BERLIN (Agerpres)
Aproape fiecare al doi

lea apartament care va 
fi dat în folosință în fi
nul 1984 la Berlin se află 
în cartierul Marzahn, 
transmite agenția A.D.N. 
Acest mare cartier al Ber
linului, a cărui construc
ție a început în 1979, a 
devenit de atunci cel mai 
mare șantier de construe-.

DUPĂ CUM TRANSMI
TE AGENȚIA A.C.T.C., 
un avion american de tip 
„SR-71" a pătruns în spa
țiul aerian al R.P.D. Co
reene. Numai în cursul 
lunii aprilie a acestui an 
— precizează A.C.T.C. — 
au fost efectuate 15 pro
vocări de acest gen. Re
prezentantul R.P.D. Core
ene în Comisia militară 
de armistițiu în Coreea. a 
notificat că asemenea acte 
reprezintă o violare fla
grantă a acordului de ar

pe malul Dunării, în ime
diata vecinătate a șantie
rului naval, ceea ce va 
permite folosirea mai bună 
a capacităților portuare. 
Totodată, s-a indicat ca 
proiectul noii întreprin
deri metalurgice sa fie re
făcut în ideea măririi ca
pacității de producție la 
20 000 tone pe an.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat ca, 
pentru construirea unită
ților de pe viitoarea plat
formă industrială a orașu
lui, spațiul să fie utilizat 
cu maximă chibzuință, să 
se asigure ’ din timp cons
trucția locuințelor pentru 
oamenii muncii ce vor lu
cra aici.

Indicațiile date și cu 
acest prilej de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s_au 
constituit într-un adevă
rat program de lucru bine 
conturat, cu sarcini pre
cise și mobilizatoare, me

între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia și Colonel Moammer 
el Geddafi, conducătorul 
Marii revoluții de la 1 Sep
tembrie, precum și pers
pectivele dezvoltării, în 
continuare, a relațiilor de 
cooperare economică și teh- 
nico-științifică dintre ce
le două țări. ;

ții de locuințe din R.D. 
Germană. Numărul locuito
rilor săi s-a triplat din 
1979, ajungînd in prezent 
la peste 150 000.

Paralel cu cele peste 
45 000 de apartamente e- 
xistente, în Marzahn au 
fost edificate numeroase 
clădiri cu destinație soci
ală.

PHENIAN (Agerpres)
Construcția de nave din 

R.P.D. Coreeană se află 
în plină dezvoltare. Re
cent, transmite agenția 
A.C.T.C., la șantierele na
vale de la Nampo a fost' 
lansat Ia apă cargoul „Be- 
tong-Gang“,' cu un depla
sament de 14 000 tone. A- 
ceastă navă ' este dotată 
cu echipamente de navi
gație și de încărcare-des- 
cărcare din cele mai mo
derne, realizate în totali
tate în țara.

mistițiu și o încălcare a 
suveranității țării. Expri- 
mînd un protest ener
gic, el. a cerut părții ad
verse să ia măsuri pentru 
ca asemenea incidente să 
nu se mai repete.

UN STUDIU PUBLICAT 
RECENT de revista bri

nit să asigure valorifica
rea la un nivel superior 
a potențialului de care 
dispune economia noastră 
națională.

Entuziasmul și mîndria 
patriotică, profunda dra
goste și prețuire cu care 
oamenii muncii constăn- 
țeni l-au înconjurat pe se
cretarul general al parti
dului pe întreg parcursul 
celor două zile ale vizitei 
de lucru în acest județ, 
expresie elocventă a hotă- 
rîrii lor de a întîmpinâ cu 
succese deosebite cea de-a 
40-a aniversare â revolu
ției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și cel 
de-al XIII-lea Congres al 
partidului.

In aplauzele șl uralele 
celor prezenți, elicopte
rul prezidențial a decolat, 
îndreptîndu-se spre Bucu
rești,

Acțiuni în.»

favoarea păcii
BONN 25 (Agerpres). — 

La tradiționalele marșuri 
de primăvară ale păcii, 
desfășurate pe teritoriul 
Republicii Federale Ger
mania, au participat peste 
600 000 de partizani ai 
păcii — se spune într-un 
comunicat difuzat la Bonn 
de Comitetul coordonator 
al acțiunilor de luptă pen
tru pace din R.F.G. Toa
te aceste acțiuni, preci
zează comunicatul, s-au 
desfășurat sub lozincile: 
„Nu rachetelor nucleare!", 
„Să nu se permită trans
formarea teritoriului țării 
într-o' bază de rachete a- 
tomice". ★

WASHINGTON 25 (A-
gerpres). — Walter Mon- 
dale, favorit în cursa pen
tru obținerea candidatu
rii Partidului Democrat 
la’ alegerile prezidențiale 
din S.U.A., s-a pronunțat 
împotriva militarizării 
Cosmosului, apreciind că 
dezvoltarea de noi arme 
ultraperfecționate care ar 
urma să fie plasate în 
spațiul extraatmosferic 
sporește pericolul unui 
apocalips nuclear. După 
cum relatează agenția A- 
ssociated Press, vorbind 
la o adunare electorală în 
statul Ohio, Mondale a de
clarat că, în cazul în care 
va deveni președintele 
Statelor Unite, va propu
ne, între altele, un mora
toriu asupra testării arme
lor antisatelit, înghețarea 
producerii armamentelor 
.folosite în spațiul cosmic.

tanică „New Society" re
levă că peste jumătate din 
persoanele adulte care se 
sinucid în Marea Britanic 
sînt șomeri. Autorul stu
diului, Martin Harris, sub
liniază că majoritatea ce
lor care își. pun capăt vie
ții sînt muncitori necali
ficați cu multi copii care 
nu pot asigura familiilor 
lor strictul necesar unui 
trai decent. In Marea 
Britanie există la ora ac
tuală peste trei milioane 
de șomeri.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bar- 
bon Geta, eliberată de I.C, 
Vulcan. O declar nulă. 
(532)

D E C E SE

SOȚUL, tatăl, frații și nepoții, anunță cu durere 
-încetarea din viață a scumpei lor

OLIMPIA MATEESCU
Nu te vom uita niciodată, Olimpia. (543)

COLEGII din cadrul sectorului de Arhitectură și 
sistematizare, sînt alături de ing. Clara Ponyczki, în 
dureroasa pierdere a bunei sale mame.

Sincere condoleanțe. (542)

ANUNȚ DE FAMILIE

Părinții anunță împlinirea a doi ani de la dis
pariția fiului nostru

LARION DĂNUȚ
Amintirea lui va rămine vie în inimile noastre. 

(492)

Mica publicitate

j FILME
J PETROȘANI — 7 No-
■ iembrie: Pe căi nelegale; 
J Unirea: Omul și umbra; 
. Parîngul: Astă seară dan- 
I’ săm în familie.

LONEA: Tereza. A
■ VULCAN — Lucea-
• farul: Omul păianjen.
I LUPENI — Cultural: 
’ B.D. la munte și la ma- 
| re.
■ URICANI; Clinele din 
I sertar,

j W

I 15,00 Telex.
I 15,05 Monografii profesi- 
Ionale. Reportaj.

15,20 Tanzania. Docu- 
| mentar.
J 15,35 Studioul tineretu- 
I lui.
! 16,20 Imagini egiptene.
I 16,30 închiderea progra-

I mulul,
20,00 Telejurnal (parțial 

• color).

întreprinderea minieră 
II r i c a n i

încadrează direct sau prin transfer
— paznici (bărbați)
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

conform Decretului 477/ 1983 și Legii 12/1974.

Întreprinderea minieră 
Paroșeni 

încadrează direct sau prin transfer
— trei paznici
încadrarea și retribuirea se face în confor

mitate cu. prevederile Legilor nr. 12/1971 si 
57/1974.

Informații suplimentare la biroul O.P.I.R. 
al întreprinderii.

VIND Dacia 1300 neri
dicată. Lupeni, strada Pă- 
rîngului, bloc A 4 nr. 22, 
etaj V. (535)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Jurj Cla
ra, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. II de
clar nul. (533)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Coar- 
neș Alexandru, eliberată 
de I.U.M. Petroșani. O 
declar nulă. (534)

20.20 Actualitatea în e- 
conomie.

20,35 împliniri și perspec- 
; : tive.

21,10 Film!
„Tovarășii". 
Partea a Il-a.

21,55 Memoria documen
telor.

22,10 Cîntarea României 
(color).

22.20 Telejurnal (parțial 
color).

22,30 închiderea progra
mului,

PRONOEXPRES
Numerele extrase la 

tr.agerea pronoexpres 
din 25 aprilie 1984;

Extragerea I: 16, 37, 14, 
26, 7, 22, c /

Extragerea a II-a: 8,
32, 9, 19, 35, 30.

Fond total de cîștiguri: 
976 317 lei din care 
86 883 lei report la ca
tegoria I.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Matei 
Rozina, eliberată de Fa
brica de mobilă Petrila. 
O declar nulă, (540)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Ciobotea 
Călin, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. II 
declar nul. (541)
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TRIPOLI 25 (Agerpres) 
— La Tripoli s-au desfășu
rat lucrările Comisiei mixte 
guvernamentale româno- 
libiene de cooperare eco
nomică și tehnico-științifi- 
că, converiindu-Se măsuri 
de dezvoltare în continua
re a relațiilor dintre Re
publica Socialistă Româ
nia și Jamahiria Arabă 

’Libiana Populară Socia
listă.

BELGRAD (Agerpres)
O nouă fabrică de 

^tructuri și panouri din 
Jbeton armat, cu o capaci
tate anuală de 35 000 me
tri cubi pe an, este în curs 
jde construcție în locaiita- 
itea iugoslavă Prizren — 
informează agenția Ta- 
țniug. Principalele produ
ce ale noii unități vor fi 
(destinate construcțiilor din 
'agricultură, realizîndu-se, 
<n același timp, și alte 
■ repere din beton armat.

■PRAGA (Agerpres).
Uzinele constructoare de 

mașini din Detva au în
ceput producția de roboți 
pentru operațiunile de su
dură și, pînă la sfîrșitul 
acestui an, vor produce 
cîteva zeci de asemenea 
agregate complexe. Folo
sirea lor va permite creș
terea productivității mun
cii sudorilor cu 60 la su
tă.

SOFIA (Agerpres).
Recent, în R.P. Bulgaria 

s-a făcut bilanțul rezul
tatelor obținute în cursul 
anului trecut în cadrul 

..concursului național pen
tru economisirea de com
bustibil și de energie e- 
lectrică.

De pe urma introducerii 
complexului de măsuri 
în anul 1983 s-au obținut 
beneficii suplimentare în 
„valoare de aproximativ 
600 milioane de leva. In 
același an ș-au economi
sit 1,5 milioane tone de 
combustibil convențional,


