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Patru decenii ale devenirii noastre

lntr-o singură zi

La Atelierul de zonă C.F.R. Petroșani

Acțiuni intense pentru asigurarea 
capacităților

an 
ac- 
ca-

1500 tone 
de cărbune 

extras 
suplimentar 
Minerii Văii Jiului, 

puternic mobilizați pen
tru a întîmpina marea 
sărbătoare de la 23 Au
gust și Congresul al 
XIII-lea al partidului 
cu rezultate deosebite 
in muncă, raportează zi 
de zi, însemnate 
șiri ale sarcinilor 
plan. Marți, 15 
șase întreprinderi 
niere — Lonea, 
Dîlja, Livezeni, 
și Paroșeni au 
împreună peste 
le de plan 1511 
cărbune.

Deținător al locului I pe 
țară în întrecere, în anul 
1983, colectivul Atelieru
lui de zonă C.F.R. Petro
șani face și în acest 
dovada hotărîrii de a 
ționa prin lucrări de
litate, pentru a asigura u- 
nităților economice din Va
lea Jiului capacități 
rite de transport.

De la tovarășul 
Simionescu, șeful 
rului, am primit 
despre activitatea 
șurată în primele
luni ale anului, precum și 
rezultatele obținute, 
reparații curente — la 
goane marfă primele 
au fost deja revizuite, 
gurîndu-se o depășire 
planului cu 14 la sută,
depășire cu 23 la sută s_a 
obținut la indicatorul „re-

spo-

Dumitru 
atelie- 
detalii 
desfă- 
patru

La
va-
169 
asi- 

a
O

■ Cu cele 
ne de cărbune 
suplimentar în

depă- 
’ de 
mai, 
mi- 

Petrila, 
Vulcan 
extras 

sarcini- 
tone de

322 to- 
extrase 
această 

zi, minerii de la Paro- 
șeni acumulează de 
începutul acestei 

' un plus de 7 700 
situîndu-se astfel 
fruntea întrecerii 
liste. Producția 
să suplimentar a 
obținută pe seama 
pășirii 
muncii în abatajele fron
tale conduse de Fran- 
cisc Fazakaș, Constan

tin Ciobăhoiu, Gavrilă 
Mesaroș, Oprea Tenea, 
Nicolae Brutu și Mihai 
Șchiopu.

d Cel mai mare plus 
al zilei, 502 tone de căr
bune, a fost extras din 
abatajele minei Petrila. 
De la începutul anului, 
minerii de la Petrila au 
extras peste sarcini a-

tone, 
în 

socia- 
extra- 

fost 
de-

productivității

de transport
vizii intermediare frînă" 
și cu 7 la sută „revizia ru
lării". Economiile mate
riale realizate se ridică la 
o valoare de peste 
lei.

Pentru hărnicia 
dau dovadă, ne-au 
mintiți' lăcătușii

50 000

de care 
fost a- 
Nîcolae 

Popescu, Mihai Pintea, Ni
colae Bogdan, Liviu Un
gur, sudorii Victor Andrași 
și Valentin Mihai, strun
garul Voicu Ungur, ca să 
numim numai cîțiva de la 
Atelierul de zonă C.F.R., 
unde zilnic se repară peste 
plan aproximativ 25—30
vagoane (în medie).

Prin rezultatele bune ob
ținute, colectivul Atelie
re'ui de zonă C.F.R. Petro
șani a reușit să raporteze 
miercuri, 16 mai, îndepli
nirea sarcinilor de plan 
pe cinci luni. (Al. Tătar)

Verticale arhitectoni
ce în zona pieții agro- 
alimentare din Petroșani.

Foto : N. ȘTEFAN
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EXIGENȚĂ, 
INIȚIATIVĂ, 

RĂSPUNDERE 
COMUNISTA
mobilizare plenară 
pentru realizarea 
sarcinilor de plan

In spiritul indicațiilor date de secretarul general al
partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, la
plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii

VULCAN

Critici severe, pe fondul 
unui bilanț semnificativ

Un bogat bilanț econo- 
mico-financiar au rapor
tat colectivele de muncă 
din Vulcan, la plenara coj 
miletului orășenesc 
partid cu activul din 
dustrie. Sarcinile de plan 
în unități fizice au

de 
in-

Față în față—promisiuni șl rezultate
Pregătirile și deschiderile - 

în pas cu dinamica producției
• Linia de front activă pentru producția trimestrului II — asigurată încă 

ca- 
• Lucrările de pregătiri — în pas cu cerințele asigurării producției 
de mîine**  • 154 ml săpări în plus, la lucrările de deschideri, pe primele 
luni • Soluții pentru

Uricani este una 
întreprinderile la

din trimestrul I • In acest trimestru va intra în funcțiune un nou abataj 
meră
„zilei
patru
Mina 

dintre 
care preocuparea pentru 
asigurarea continuă 
niei de front active, 
producției viitoare, 
constantă. Amintim, 
acest sens, că linia 
front a trimestrului I din 
1984 era asigurată încă 
de la sfîrșitul anului tre
cut, iar a celei din tri
mestrul II a fost, de ase
menea, asigurată. Despre 
stadiul actual al lucrări
lor de pregătiri și des
chideri, ne-a oferit deta
lii ing. Ioan Maier, șeful 
biroului geo-topo-tehnic, 
din cadrul întreprinderii.
— La această oră, lu

crările de pregătire sînt 
întîrziate. Dacă pe tri- 

<__________ ____ _-___________

a li-

rezolvarea necazurilor legate de tectonică.

mestrul I, la nivel de în
treprindere s-au înregis
trat 44 ml în plus față de 
preliminar, în luna apri
lie s-au realizat în 
nus aproape 100 ml. 
este un minus mare 
poate fi recuperat.

mi-
Nu
și

Ne-

realizarea este urmarea 
unor greutăți la galeria 
de cap din panoul 3 Nord, 
în cadrul sectorului 
în stratul 18.

— De ce natură 
greutățile, tovarășe 
giner ?

— Este vorba despre 
înclinarea stratului care, 
uneori, depășește 10 gra
de, ajUngînd la 11—12 
grade, ceea ce, firesc, în
greunează lucrul cu com
bina. Practic, combina 
nu poate să lucreze pe 
strate cu înclinare mai 
mare de 10 grade. în a-

I,

sînt 
in-

Mircea BUJORESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

(Cont. în pag. a 2-a)

Brigadierul Gheorghe Mununar și ortacii lui din 
schimbul condus de Traian Puha, componenții uneia 
dintre formațiile de lucru cu bune rezultate din sec
torul IV al minei Aninoasa.

Foto : Șt. NEMECSEK

în unități fizice au fost 
depășite cu 27 236 tone ia 
cărbunele brut, 22 059 tone 
la cărbunele recepționat și 
supus spălării, 594 
energie electrică, 
Gcal energie termică, 8 398 
mii lei confecții textile, 
2 352 buc. stîlpi hidraulici 
de susținere.

Cu toate acestea, pe fon
dul unui bilanț îmbucură
tor, dezbaterile s-au des
fășurat într-o notă de exi
gență sporită, punînd în 
lumină hotărîrea organi
zației orășenești de partid 
de a contribui cu și mai

MWh
29 840

multă perseverență la 
creșterea și afirmarea po
tențialului economic al o- 
rasului.

„Realizările colectivelor 
noastre — s-a desprins din 
raportul prezentat — încor
porează eforturile și preo
cupările organelor și orga
nizațiilor de partid, ale 
consiliilor oamenilor mun
cii pentru desfășurarea u- 
nei activități rentabile, a- 
vînd drept repere indica
țiile trasate de secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
cu privire la creșterea pro
ducției fizice, concomi
tent cu accentuarea latu
rilor calitative ale activi
tății

Ion MUSTAȚA

(Continuare în pag. a 3-a)

Luna manifestărilor politico-ideologice, i
A. cultural-educative și artistice

„laudă omului muncii 
și creației sale“

/ Pînă Ia sfîrșitul acestei săptămîni, manifestările 
| sub genericul „Laudă omului muncii și creației sale" 

sînt diverse și eficiente.
• Dintre acțiunile poli

tice, desprindem dezba- 
i terea „Posibilități locale 

pentru creșterea contri
buției producătorilor in
dividuali la fondul cen
tralizat al statului, prin 
contractări și achiziții", 
desfășurată la Consiliul 
popular orășenesc Uri
cani. De asemenea, pen
tru astăzi, la S.S.H. Vul
can este programată o 
dezbatere cu tema „Con-

t

1

w

ducătorul de formație de 
lucru, specialist și om 
politic", la care vor par
ticipa muncitori, ingi
neri, maiștri și tehnicieni 
din cadrul secției.

• Bogată activitate 
spectaculară. începe tur
neul Teatrului de stat 
din Reșița, cu piesa „Bă-

Bujor MIRCESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

Noile capacități de la I.U.M.P. 
în funcțiune la termen!»

tru constructori, -montorî 
și beneficiar a început deci 
o perioadă hotărîtoare. 
ToaLe forțele sînt concen
trate pentru realizarea la

întreprinderea de utilaj 
minier Petroșani are de 
realizat in acest un un im
portant volum de investi
ții, prin care se dezvoltă 
considerabil _ capacitățile 
de producție. Conform pre
vederilor de plan, in acest 
an la I.U.M.P. vor trebui 
să fie fabricate și primele 
utilaje destinate exportu
lui. Ample lucrări de dez
voltare a capacităților de 
-producție sînt în curs de 
finalizare. Intr-Un recent 
comandament de investi
ții, pe baza analizei temei
nice a situației de pe șan
tier, s_a stabilit un grafic 
prin care se prevede 
nalizarea lucrărilor
construcții pentru 31 mai, 
iar a lucrărilor de monta
je pentru 31 iulie a.c. Pen

tjrgențe în 
investițiile anului 

1984

i

prin 
tcr- 

de 
și

fi- 
de

termen a lucrărilor, pen
tru punerea în funcțiune a 
noilor capacități.

— Activitatea noastră pe 
șantier — ne-a spus tova
rășul ing. Mircea Neaga, 
șeful brigăzii de antrepri
ză Petroșani a Trustului de 
antrepriză pentru construc
ții industriale Brașov —

se desfășoară într-o strîn- 
să colaborare cu beneficia
rul și cu montorii. Avem 
un grafic de lucrări 
care vom asigura la 
menele stabilite front 
lucru pentru montaje
primim un sprijin perma- 

. nent din partea comitetu
lui municipal de partid Pe
troșani. Dispunem de forța 
de muncă și de utilajele 
necesare pentru respecta
rea termenului de predare 
a lucrărilor de construcții 
stabili; pentru 31 mai.

Afirmațiile șefului bri
găzii de4 construcții au a- 
coperire în fapte. în pri
mele patru luni, planul Iu-

Viorel STRAUȚ ;

(Continuare in pag. a 2-a)
>



S te a g u I roș® joi, 17 Mai iași

r ZIUA PREȘEDINTELUI DE SINDICAT*'
I •■ ■ ■■mijloc de perfecționare a muncii sindicale

\
I

ț.

șurarea unei adunări 
grupă sindicală, privind 
completarea caietului 
grupei sindicale etc.

In cursul după-amiezii, 
programul „Zilei pre- 

,. ședintelui de sindicat*"  a
ve, perfecționarea acti- cuprins o vizită la 
vității organizațiilor de 
sindicat pe măsura cerin
țelor actuale. Au luat 
parte președinții comi
tetelor de sindicat și alți 
activiști de sindicat din 
întregul municipiu, 
părțiți pe grupe, ei

• vizitat 
miniere Lupeni, 
teni, I.F.A. „Vîscoza*  
Țesătoria de mătase, 
care prilej au făcut cu
noștință cu 
economică a 
derilor vizitate, cu struc
tura organizatorică a sin
dicatelor, cu stilul și me
todele de lucru ale aces
tora și . c.o.m. din unita
tea respectivă, cu forme
le și metodele folosite în 
Cadrul propagandei vi
zuale. Totodată, partici- 
panții au luat parte la o 
instruire metodică pri
vind pregătirea și desfă-

La Lupeni s-a desfășu
rat „Ziua președintelui 
de sindicat* 1 din Valea 
Jiului, prima acțiune 
organizată sub acest ge
neric în scopul generali
zării experienței poziti-

Im_ 
au 

întreprinderile 
Bărbă- 

■** și 
cu

activitatea 
întreprin-

de

_.. clu
bul sindicatelor din loca
litate, unde participanții 
au făcut cunoștință cu 
stilul și metodele folosi
te pentru organizarea 
petrecerii în mod plăcut 
și util a timpului liber 
de către oamenii muncii, 
după care a urmat o dez
batere în plen, cu între
bări și răspunsuri, cu îm
părtășirea experienței 
proprii din partea parti- 
cipanților, însoțită de un 
larg schimb de opinii pe 
tema unor probleme de 
maximă actualitate din 
activitatea sindicatelor.

Deci, o zi plină, o ac
țiune bogată și — de ce 
nu — chiar reușită...

— Da, a fost o acțiune 
pe deplin reușită, ne-ă 
asigurat tovarășul Petru 
Barb, președintele . Con
siliului municipal al sin
dicatelor. „Ziua presedin-

telui de sindicat a fost 
ceea ce ne-am propus să 
fie din capul locului: tir, 
mijloc de perfecționare 
ă activității organelor 
sindicale gazdă — în ca
zul actual au fost cele din 
Lupeni — care pregătin- 
du-se pentru întîlnirea cu 
președinții din întregul 
municipiu, se pregătesc, 
își pun la punct eviden
ța, prezintă acțiunile 
cele mai reușite, adică 
își perfecționează activir 
tatea. Aceasta a reușit cu 
prisosință ; sindicatele 
din Lupeni au oferit o 
bună experiență din ac
tivitatea grupelor, a sec
țiilor sindicale, a comisi
ilor pe probleme, mai a_ 
Ies în ceea ce 
organizarea și 
rea întrecerii
întărirea ordinii și 
ciplinei în muncă etc.

Dialogul fructuos a 
ferit pentru toți un larg 
schimb de opinii, de pâ 
reri, generos în. învăță 
minte.

Dan STEJARU

privește 
urmări- 

socialiste, 
dis-

o-

Pregătirile și deschiderile
(Urmare din pag. I) Oricum, lucrarea (contu

rarea panoului 3 care va 
asigura posibilități largi 
de exploatare) va fi exe
cutată în limitele graficu
lui de execuție.

— Care va fi prima ca
pacitate ce va intra în 
funcțiune în acest panou ?

— Este vorba, de fapt, 
despre singura noastră ca
pacitate care va intra în 
funcțiune în acest trimes- 

cameră 
Există

ceastă situație, rămînerile 
în urmă sînt determinate 
de condiții obiective ?

— Și nu s-a adoptat nici
• altă soluție ?

— Singura soluție posi
bilă este trecerea la siste
mul clasic (pușcare). La 
semidecada a IlI-a a lunii 
mai, deja s-au înregistrat 
avansări de peste 20 ml, 
în condiții de lucru destul tru — un abataj 
de grele. Piuă la sfîrșitul 
lunii, se vor realiza avan
sări de peste 50 ml. Dacă 
stratul își revine (și, după 
constatările noastră, are 
tendințe de normalizare), 
se va trece din nou la lu
crul cu ajutorul combinei.

ml. 
lu- 
un
de

Tehnicienii dentari 
Luminița Rusu și Ilona 
Clipicioiu, Ia lucru, în 
laboratorul de tehnică 
dentară de Ia „Stomato
logia" orașului Vulcan.

Foto : Ștefan NELEANU

(Urmare din pag. I)

H e p a t i t a vi ra I ă

muzică populară 
Loghin.

V

ț

I

y Valea Jiului. în vedetă — 
| cunoscuta interpretă de

Laudă omului muncii 
și creației sale

dăranii"*,  de Carlo Gol
doni. Tot în această săp- 
tămînă. Filarmonica de 
stat „Glieorghe Dima“ din 
Brașov susține spectaco
le pe scenele cluburilor 
și caselor de cultură din

• în Petroșani și 
peni, vineri, 18 mai 
avea loc o acțiune ciclo
turistică sub genericul l 
„Locuri cu rezonanță în 
istoria mișcării munci- 
lorești din județul Hune- > 
doara*",  organizată de Co- ) 
mitetul municipal U.T.C.

in blocul 3 Nord. . ____
toate condițiile ca el să in
tre în funcțiune la timp, 
pînă la sfîrșitul trimestru
lui al Il-lea, pentru a se a- 
sigura producția sectoru
lui I.

— Cîteva cuvinte despre

lucrările de deschidere.
— La zi, de la începutul 

anului, am realizat săpări 
suplimentare de 154 
Cele mai importante 
crări se execută cu 
complex de înaintare
mare capacitate și avan
sări rapide. Momentan, 
cesta se află în revizia 
nuală, dar, in acest 
se execută lucrări pentru 
a se face legătura 
magistrală și puțul Est. In- 
cercînd o concluzie, putem 
spune că lucrările de pre
gătiri și deschideri, stadiul 
lor de execuție asigură li
nia de front activă în- ve
derea realizării sarcinilor 
de plan ale trimestrului II 
și ale întregului an.

a- 
a- 

timp

între

(Urmare din pag. I)

crărilor de investiții de pe 
acest șantier a fost nu nu
mai realizat, ci și depășit 
cu 9 la sută față de preve
deri la lucrările de cons
trucții și montaje. Este 
îmbucurător faptul că be
neficiarul a îndeplinit și 
depășit planul la investi- 

fost 
lll-

cuni 
..__ ______ .. . ... a-
dînc, secția de hidraulică, 
o bună parte din noua tur
nătorie. ' '

în aceste condiții o pro
blemă deosebită, care se 
ridică pe șantierul investi
țiilor de la I.U.M.P. o 
eonsțițuie asigurarea la 
termen a tuturor utilajelor 
și instalațiilor care Urmea
ză să fie .montate., pentru 
punerea în funcțiune la 
parametri planificați a 
noilor capacități de pro
ducție. Din analiza făcută 
în comandamentul de in
vestiții a reieșit că multe 
din utilajele și subansam- 
blurile necesare la montaj 
nu sînt asigurate. De la 
„Independența" Sibiu încă 
n-a - - sosit - instala
ția de uscat cu raze infra- 
roșii. Sînt în întîrziere, fa-

ții fonduri fixe. Au 
finalizate o serie de ■ 
crări importante, 
sînt sțațîa de racord

ță de graficul întocmit la 
începutul anului și rezer
vorul pentru rășini tura
nice, cuptorul cu vatră mo
bilă, cuptoarele electrice 
de la secția de tratament 
termic și alte utilaje care 
condiționează direct pune
rea în funcțiune a noilor 
capacități.

Asigurarea tuturor uti
lajelor la termenele stabi
lite pentru montaj impune 
din partea beneficiarului o 
activitate stăruitoare, fer
mitate față de furnizori. A- 
eeasta cu atît mai mult cu 
cît unele dintre utilaje 
sînt prototipuri realizate îi 
țară. De promptitudinea cu 
care va acționa beneficia
rul pe lingă furnizori de
pinde în mod hotărîtor res
pectarea termenului de pu
nere în funcțiune a noilor 
capacități, creșterea pro
ducției de utilaje miniere 
necesare înfăptuirii pro
gramului de mecanizare și 
modernizare a activității 
de extracție a cărbunelui.

Cărbune 
extras 

suplimentar 
(Urmare din pag. I) *

Hepatita virală, denumi
tă și epidemică; este - o 
boală infecțioasă, transmi
sibilă, cauzată de viruși 
care pătrund în corpul u- 
man pe cale digestivă și 
cu tot felul de infecții, pro- 
ducînd o îmbolnăvire ge
nerală, cu precădere a fi
catului.

Boala apare sub formă 
de epidemii. Cauzele: viru
sul A și B care determină 
forme de îmbolnăvire cu 
gravitate diferită. Virușii 
hepatitei sînt printre cei 
măi rezistenți agenți cau
zali ai bolilor transmisibi
le cunoscute pînă azi. La 
temperatura de 60° C, la 
care majoritatea microbi
lor mor, virușii hepatitei 
rezistă. Pentru a fi distruși 
este necesară fierberea cu 
o durată de minimum 15 
minute. Dezinfecția cu clor 
a apei de băut, cu . alcool 
a i seringilor și altor 
trumente nu are nici 
efect. Virușii hepatitei 
găsesc în sîngelc, urin<

saliva bolnavului și pot 
contamina obiectele cu ca
re acesta vine in contact.

Sursa de infecție 
deci omul bolnav, 
leșcenții pot fi, de 
nea, purtători de 
la foștii bolnavi de hepati
tă, virusul putînd persista 
în sînge timp de ani de 
zile sau chiar toată viața.

Dat fiind faptul că boa
la are o frecvență crescută, 
produce o incapacitate de 
muncă însemnată, are 
voluție nefavorabilă, 
multe cazuri trecînd în 
patită cronică sau

este 
Conva- 
aseme- 
viruși;

e- 
în 

he- 
ciroză 

cu urmări grave pentru
bolnav, accentul trebuie
pus deci pe prevenire.

Măsurile profilactice vi
zează căile de transmitere. 
Este de ajuns să fie dis
trusă o singură verigă din 
lanțul surselor pentru că 
întregul lanț să se rupă și 
boala să fie oprită.

ins-
un
se

Dr. Ana DIȚOIU, 
Spitalul municipal

a și Petroșani

© CADRAN . POLITIC. 
Azi, de la ora 19, Casa 
de cultură din .Petroșani 
organizează, la căminul 
de nefairiiliști 
I.A.C.M.M., o 
litico-educativă din 
cirul ciclului teînatie „Ca
dran politic**.

■ • MUNCA PATRIO-I TICA. Tinerii din secto- 
j rul VI — investiții de 
| la I M, Lonea au partici-

I
I
I
I

al
acțiune po- 

ca-

pat zilele trecute la o 
acțiune de muncă patrio
tică inițiată de organiza
ția U.T.C. în scopul a- 
provizionării locurilor de 
muncă din subteran cu 
materialele necesare pro
cesului de producție. Au 
fost introduse în subteran 
10 cărucioare cu lemn,. 
6 cărucioare cu armături. 
TH, 10; vagoneți cu ban
daje și 4 vagoneți cu bră
țări. Totodată au fost ră
pite și recuperate peste 
70 armături TH. (G.B.)

• „VA PLACE.?"*.  Așa 
se numește, inspirat, ga-

„COLEGIALITATE"
Era în seara zilei de 11

dat

Alliim de la organele de stat
luat portofelul, l-a 
lui A.i., care l-a ajutat pe
R.l. să meargă la gară 

octombrie din anul trecut (este din Livadia).
" - După ce a luat banii, A.I.

a aruncat portofelul. ’ A 
viu s-au întîlnit, la o ca- doua zj; aflîrid că Revi

tea Ion a depus o plînge- 
re la miliție — -..„A 
4500 lei — primii trei 
l-au căutat, au întocmit 
și un act prin care i-ar 
fi dat banii. Acum se cer
cetează adevărul. Care va 
ieși, cu siguranță, ca unt
delemnul, la suprafață. In 
orice caz, halal „colegia
litate**  1

cînd Astănoaie Ion, Bala 
Dumitra și Ciobanu Li-

fea (în Piața Victoriei 
din Petroșani), nu numai 
cu Sipoș Cornel, ci și cu 
Revitea Ion. Se cunoș
teau, toți fiind colegi de 
muncă la I.U.M. Petro
șani. R.l. era amețit de 
băutură, invitîndu-i și pe 
cei patru tineri să mai 
bea. Perspicace, B.D. a 
sesizat că R.l. avea bani 
și, săritoare, l-a „ajutat**  
pe R.l. să caute în porto
fel. I-a și luat o sumă, 
lăsată jos și acoperind-o 
cu piciorul. C.L. a văzut, 
a luat banii de jos, ne- 
spuînd nimănui. Erau 500 
lei. R.L, în stare de e_ 
brietate, văzuse. B.D. i-a

zeta satirică de la I.M. 
Dîlja. Dar mai puțin ins
pirat este colectivul de 
redacție — Lazea Mircea, 
Pocol Aladar, Pop Teodor 
— care motivează „vacan
ța" gazetei spunînd că în 
întreprindere nu ar fi ca
zuri de indisciplină.

• DIFERENȚA,
modalități diferite de 
redacta un program 
fotbal am întîlnit 
nică: unul — îngrijit, co
rect, . bine documentat, 
cel al „Jiului", altul — 
simplist, cu numeroase 
greșeli (aflăm astfel că

Două
a 

de 
dumi-

nu prin muncă, ci înșe- 
lînd oameni cinstiți; dat 
naivi. „Vă trebuie ben- 
benzină ? Sau acumula
tor ? Vă fac eu rpsț“. Și', 
din toamna anului trecut 
pînă în ianuarie, a găsit 
mulți creduli’ care*  f-au

avusese dat aconto (nu pretindea 
prea mult: între 25 și
150 lei), și canistre. Ast
fel că Ianc Aurel, Oprea 
Marin, Pașca Ion, Bălă- 
țescu Mircea, 1 
cu Maria, Adam 
Fazekaș Ferencz, 
șan Simion au tot aștep
tat fie benzina, fie 
mulatorii promiși.

Iancules-
Vasile, 

, Mure

acu-
Cel 

care le-a speculat naivi- ' 
tatea, Lukacs Nicolae, a 
fost judecat pentru înșe
lăciune și

MAI SÎNT NAIVI
Bărbat tînăr, Lukaca 

Nicolae (strada Fîntîni- 
lor 23/1, Vulcan), era de 
un timp fără ocupație. E- lăciune și acum așteap- 
xistența lui și a familiei tâ să treacă Cei doi ani 
a început să și-o asigure de închisoare.

divizionara O „Victoria**  
■Că-lan este prezentă și în 
clasamentul diviziei, 
cel al „Minerului*"  - 
peni. Mai multă 
preocupare și 
pentru publicul 
iată criteriile unui 
gram de meci. (A.T.)

• CIFRE ALE HĂRNI
CIEI. Situată în zona blo
cului' 200 — Lupeni, uni
tatea nr. 255 Alimentara 
se bucură de cele mai 
favorabile aprecieri. Și 
îh acest an șefii dc uni
tate Victorița Borza și E- , 
lena Bodescu, împreună

B?l),
Lu- 

atenție, 
respect 
sportiv, 

pro-

cu vânzătoarele Eleono
ra Roțaru, Sofica Dănea- 
să. Ana Uța, Lucica Rusu, 
Daniela Coropiță, Rodi- 
ea Codreanu și Elisabe- 
ta Dornik își reafirmă ho
tărârea de a răspunde ce
rințelor cumpărătorilor. 
De la începutul anului 
valoarea vânzărilor peste 
■plan se cifrează la peste 
400 000 lei, din care pes
te 150 000 lei rezultă nu
mai din colectarea 
ambalaje din sticlă.

• ÎN ORAȘUL 
CAN se desfășoară
ritm susținut lucrările la

de 
(A.T.) 
VUL- 

în

proape 23 000 de tone. 
O contribuție ■ deosebi
tă și-au adus-o la aces
te realizări minerii "din 
sectoarele II și IV.

B La rîndul său, în
treprinderea minteră 
Vulcan, a extras peste 
preliminarul zilei, 351 
tone de cărbune, reușind 
astfel să acumuleze de 
la începutul lunii mai 
un plus de. peste 2 300 
de tone. De la această 
mină se remarcă, ; în 
mod deosebit minerii 
sectoarelor I și V.

. B Minerii de Ta l^ive- 
zeni, cu cele 100 tone’ 
extrase suplimentar 
marți, 15 mai, acumu
lează de la începutul a- 
nului un plus de . peste 
18 000 tone.
| Trebuie subliniate 

și eforturile pe care le 
depun în cea de a doua 
decadă a lunii mai mi
nerii de la Lonea și 
Dîlja pentru recupera
rea restanțelor înregis
trate în prima parte a 
acestei luni.

hala pieței agroalimen- 
tăre. Structura de rezis
tență a fost terminată și 
au început lucrările la 
pereții despărțitori. Con
form planului de investi
ții al orașului, noua hală 
agroalimentară va fi pu
să în funcțiune în vara 
acestui an.

Rubrică
Tiberiii

(V.S.)

realizată de
SPATARU
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St e a g u 1 r o ș u

In spiritul indicațiilor date de secretarul ganeral al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU, la plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii 

EXIGENȚĂ, INIȚIATIVĂ, RĂSPUNDERE COMUNISTĂ 
î mobilizare plenară pentru realizarea sarcinilor de plan 
j — Plenarele cu activul comitetelor orășenești de partid — |

ț

cale sigură
CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

cale sigură de obținere a eficienței economice superioare
Măsuri optime pentru valorificarea 
eficientă a baiei tchnico-aiateriale

De la aceste rezultate 
obținute în primele pa
tru luni ale anului de 
către unitățile economice 
ale orașului — în princi
pal întreprinderile minie
re și preparația — a por
nit analiza exigentă a ac
tivității "conomice, ana
liză făcută în spiritul cu- 

vîntării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la Plenara 
Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii.

Dezbaterile din plena
ra cu activul 
Comitetului orășenesc 
de partid Petrila au evi
dențiat că deși în prime
le patru luni ale anului, 
colectivele de muncă, sub 
conducerea^ organizațiilor 
de partidei eu sprijinul 
organizațiilor de sindicat 

'' și U.T.C. au obținut re
zultate bune, ele dispun 
de resurse, de forțe capa
bile să valorifice cu î- 
naltă eficiență dotarea 
tehnică, resursele mate
riale.

Pentru obținerea u- 
nor rezultate superioare, 
dezbaterile plenarei au 
subliniat necesitatea creș
terii răspunderii fiecărui 
om al miincii pentru soar
ta producției, acționîn- . __
du-se pentru - ridicarea indisciplina generează di- 

. calificării, pentru o pre- ficultăți ■ în producție;

Critici severe, pe fondul unui bilanț semnificativ
(Urmare din pag. I)

în spirit constructiv, ra
portul a scos în evidență 
și' neajunsurile înregistra- 

i: i !te pe parcursul celor 4 
■ l 'U n i. în atenția 

!A m i U e i Vulcan a fost 
’’ reliefată îndatorirea de a 

acționa mai energic pen- 
tru ■ creșterea productivi- 

N tații muncii pe întreprin- 
'dere. Pe acest făgaș cons- 
tructiv, vorbitorii au făcut 

' “ ddVada unei reale exigen- 
I țe față de activitatea co- 
1 !vlectivelor pe care le-au re- 
I ‘" prezentat. Astfel, loan Du- 

1 mitraș, directorul minei 
Vulcan, a arătat că preo- 

\ eupările prioritare ale or

oa_ 
Coritri- 
calită-

gătire economică a 
menilor care : să 
buie la înțelegerea 
ții lor de proprietari, pro
ducători și beneficiari ai 
bunurilor pe Care le pro
duc. „La mina Lonea, cu 
toate că productivitatea 
muncii — arăta tovarășul

• Realizările pe primele 
cele două întreprinderi miniere ale orașului Petrila 
au obținut peste sarcinile de plan 23 507 tone de căr
bune ; plus 584 ml la lucrările de pregătiri ; plus 235 
ml la deschideri și investiții; o depășire a productivi
tății muncii cu 20 kg pe post; economisirea a 
mc lemn de mină, 108 mc cherestea, 1 milion 
energie electrică și alte materiale în valoare

453 
kWh 

__  de 
800 000 lei • Au fost reduse cheltuielile Ia 1000 lei 
producție marfă cu 8,4 lei la mina Lonea și 3,8 lei la 
mina Petrila • Preparatorii au redus cheltuielile la 
consumurile specifice cu 565 mii lei.

a eres-. 
nu a a_ 
nivelul 

fi- 
în

Viorel Boantă — 
cut față de 1983, 
tins totuși 
p 1 a n i f i c at 
ind rămasă în urmă,
prima parte a acestui an, 
cu 52 kg pe post. Utilaje
le din dotare cît și fon
dul de timp nu sînt folo
site la întreaga capacita
te și eficiență. în abataje 
se lucrează cu mulți mun
citori în ' formare, ' iar

ganului colectiv de condu-; 
cere, ale întregului colectiv 
de mineri șînt îndr epcate 
în prezent spre urgentarea 
lucrărilor de concentrare 
a producției la magistrala 
de la orizontul 360 și pro
movarea tehnologiilor mo
derne de susținere meca
nizată și tăiere mecanică la 
unele fronturi de lucru. 
N o te autocritice au 
a v u t și . referirile
celorlalți vorbitori; Mihail 
Stancu, Silviu Constant!- 
nescu, Margareta Zeideș, 
Mihai Gudas, Lelia Ivan, 
Ioan Saltelichi și Andrei 
Gabor.

în mod deosebit, în 
concluziile dezbaterilor au 

Pornind de la orientări
le desprinse din cuvînta- 
rea secretarului general 
al partidului, vom acțio
na pentru realizarea 
depășirea sarcinilor 
plan pe acest an la 
ducția de cărbune 
condiții de eficiență

Și 
de 

pro
in 
e-

patru luni ale acestui an: 

conomică". „Colectivul 
minei Petrila — a arătat 
tovarășul Benone Costi- 
naș — a extras în prime
le patru luni ale anului 
o producție suplimentară 
de peste 21 000 tone de 
cărbune. Cu toate aces
tea, am pierdut o însem
nată cantitate de cărbu
ne datorită neîncâdrarii 
în indicatorul de calitate. 
Avem rezerve în acest 
domeniu, cît și în respec- 

fost criticate neajunsurile 
constatate la Uzina elec
trică Pardșeni care âu 
condus la scăderea produc
ției de energie electrică și 
termică în timp de iarnă, 
deci tocmai atunci cînd ter
mocentrala ar fi trebuit 
să înregistreze realizări „de 
vîrf". Organul de partid 
și cel ăl conducerii colec
tive au fost atenționate să 
asigure pe parcursul a- 
cestui an respectarea În
tocmai a graficului repa
rațiilor capitale și îmbună
tățirea calității acestora, 
pentru a preveni neajunsu
rile din iarna 1983—1984, 
cînd în multe apartamente 
din Valea Jiului s-a re

tarea disciplinei tehno
logice și a muncii, în fo
losirea combinelor și a 
utilajelor din dotare, pen
tru a ne. încadra și în 
productivitatea muncii va
lorică și a obține o efi
ciență economică spori
tă. Colectivul de mineri, 
în frunte cu comuniștii, 
conducerea colectivă a- 
plicînd. la condițiile mi
nei Petrila, măsurile re
zultate din Chemarea-A- 
pel a Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, își 
vor onora exemplar sar
cinile de plan pe acest 
an". Victor Chiabura, șe
ful preparației arăta că 
preocuparea de bâză a 
colectivului este să pri
mească --fluent de la uni
tățile miniere cărbunele 
pentru afi supus spălării," 
să recupereze minusul în
registrat și să realizeze 
și sarcina de plan la căr
bunele pentru semicocs.

Hotărîți să întîmpine 
marile evenimente poli
tice ale anului cu rezul
tate de excepție, comu
niștii, oamenii muncii din 
orașul Petrila sei vor mo
biliza plenar, pentru a-și 
onora exemplar sarcini
le ce le revin în acest an.

Teodor RUSU J

simțit scăderea parame
trilor la energia termică.

Bilanțul semnificativ al 
celor 4 luni, dezbaterile e- 
xigente care au avut loc 
în cadrul plenarei, măsu- 
rile stabilite constituie o 
certă garanție că pe tot. 
parcursul anului, sub con
ducerea organizațiilor de 
partid, colectivele unită
ților economice din Vul
can vor continua șirul suc
ceselor, răspunzînd astfel, 
chemării secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a 
întîmpina marile eveni
mente politice ale acestui' 
an cu rezultate economice 
superioare.

Față de exigențele ac
tuale ale economiei națio
nale, unitățile economice 
ale orașului Lupeni pre
zintă — după primele 4 
luni ale anului — un bi
lanț nesemnificativ, iată 
de ce, obiectivul fundamen
tal, stringent, pentru toate 
organele și organizațiile 
de partid, pentru fiecare 
colectiv de muncă îl re
prezintă realizarea ritmică 
a sarcinilor de plan, îndeo
sebi la producția fizică, 
recuperarea rămînerilor 
în urmă. Este principala 
concluzie reieșită din dez
baterile plenarei cu activul 
comitetului orășenesc de 
partid din Lupeni, desfășu
rată intr-un climat de î- 
naltă responsabilitate co
munistă,- într-un spirit a- 
nalitic deosebit de exigent.

Este o concluzie întru 
totul justificată dacă se 
are în vedere că pe prime
le 4 luni Lupeniul se pre
zintă cu o restanță de 
34 500 tone de cărbune brut 
(din care 19 296 tone la 
I.M. Lupeni și 15 245 tone 
la I.M.. Bărbăteni), restan
ță la care se adaugă im
portante pierderi din Cau
za calității necorespUnză- 
toare a cărbunelui — și 
care au generat, în final, 
o nerealizăre la uzina de 
preparare de peste 87 000 
tone cărbune spălat pen
tru cocs. Rămîneri în ur
mă raportează pe perioada 
trecută de la începutul a- 
nului și I.F.A. Vîscoza, și 
Țesătoria de mătase.

Analizînd cu înaltă răs
pundere și exigență cau
zele restanțelor la produc
ția planificată, ale nereali- 
zării altor indicatori ai 
planului, dezbaterile din 
cadrul plenarei au eviden
țiat multiple neajunsuri in 
activitatea organelor și or
ganizațiilor de partid, a 
organelor colective de con
ducere, a cadrelor de spe
cialiști, neajunsuri a căror 
persistență a generat o sea
mă de deficiențe de ordin 
tehnic și organizatoric, au 

cauzat rămîneri în urmă, 
nefoloșirea bogatei baze 
tehnico-materiale din do
tare.

Cauzele rămînerilor în : 
urmă la producția de căr
bune constau, pe lingă de
ranjamente tectonice și ț 
deficiențe în aproviziona
rea cu unele piese de 
schimb, într-o suită de de
ficiențe proprii, mai ales 
de ordin tehnic. Restanțe
le la producția fizică, la 
productivitatea muncii de
notă cu prisosință utiliza
rea ineficientă a tehnicii 
din dotare, a forței de mun
că etc. Astfel, deși dispu
ne de o dotare de peste 4 
miliarde lei fonduri fixe, 
mina Lupeni — ea dealtfel 
nici mina Bărbăteni — 
nu-și realizează indicato
rul de productivitate a 
muncii în același timp, 
mina își depășește amor
tismentul planificat cu 2,2 
milioane lei, respectiv, cu 
3,92 lei pe tona de cărbune.

O gîndire tehnico-orga- 
nizatorică judicioasă, ' mă
suri eficiente, necesită, de 
asemenea, soluționarea flu
xului de transport la mina 
Lupeni. asigurarea fron
turilor de lucra lâ mina 
Bărbăteni. precum și fo
losirea eficientă a efecti
velor, îmbunătățirea cali
tății producției, reduce
rea costurilor de produc
ție, rentabilizarea întregii 
activități productive.

Dezbaterile din cadrul 
plenarei și programul de 
măsuri elaborat constituie 
o garanție sigură a ridică
rii activității productive la 
nivelul exigențelor actuale 
formulate de secretarul ge
neral al partidului. De alt
fel, plenara a exprimat ho- 
tărîrea organizațiilor de 
partid, a tuturor colective
lor de muncă din orașul 
Lupeni de a remedia — 
încă din această lună — 
neajunsurile și a întîmpi
na marile evenimente po
litice ale anului cu reali
zări de excepție.

Ioan DUBEK

Spiritul de înaltă exigență comunistă 
a caracterizat atît raportul cît și dezba
terile care au avut loc în cadrul plena
rei Comitetului orășenesc Uricani cu 
activul de partid. Așa cum a subliniat 
secretarul general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, la recenta plena
ră a Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, accentul analizei profunde, exi
gente, a activității economice desfășura
tă în primele patru luni ale anului a că
zut pe găsirea soluțiilor pentru îmbună
tățirea întregii activități economice de 
pe raza orașului, astfel îneît sarcinile 
aferente acestui an să nu fie numai în
deplinite, ci chiar depășite.

Subliniind faptul că în primele patru 
luni ale anului colectivul de muncă de 
la I.M. Uricani a extras peste plan mai 
mult de 22 000 tone de cărbune cocsifi- 
cabil, iar preparația de cuarț a livrat 
suplimentar 145,6 tpne cuarț preparat 
pentru sticlă optică, cristal, siliciu teh
nic și feroaliaje, raportul s-a oprit pe 
larg asupra deficiențelor care au grevat 
asupra rezultatelor înregistrate în pe
rioada analizată. S_a apreciat că rezul
tatele obținute nu se situează la nivelul 
posibilităților, al condițiilor create. A- 
flrmația vizează nerealizările înregistra-

Activizarea tuturor rezervelor de sporire
a producției, sarcină

te la unele produse fizice, precum și la 
indicatorii economico-financiari. Numai 
în primele 4 luni cariera Cîmpu lui 
Neag a acumulat o nerealizare a sarci
nilor la producția de cărbune de peste 
114 000 tone de cărbune. Aceasta datori
tă deficiențelor manifestate în asigura
rea frontului de lucru, deficiențe locali
zate în rămînerea în urmă a descoper- 
tei cu aproape 57 000 tone față de plan. 
La aceasta se adaugă folosirea insufi
cientă a. mașinilor și utilajelor, desele 
întreruperi accidentale ca și; nerespec- 
tarea ordinii și disciplinei, atît la nivelul 
formațiilor de lucru, cît și al maiștrilor.

în raport s-a apreciat că a fost cu 
totul nesatisfăcătoare preocuparea orga
nizațiilor de partid, a consiliilor oameni
lor muncii de la I.M. Uricani și cariera 
Cîmpu lui Neag pentru încadrarea în in
dicatorii de calitate, cauză din care au 
fost rebutate peste 58 000 tone de cărbu
ne, penalizare cu repercusiuni asupra

a fiecărui comunist
indicatorilor financiari, a; eficienței eco
nomice. Participanții la discuții — Tra
ian Hamz, loan Sîrb, Ion Vucan, Ion 
Todoni, Ilk Gustav, Alexandru Zglouiu, 
Ion Zegreanu și Ioan Stoi — s_au oprit 
pe larg Și asupra altor rezerve de creș
tere a producției fizice în unitățile eco
nomice ale orașului, rezerve cum sînt 
creșterea productivității muncii prin fo
losirea rațională a fondului de timp și 
timpului de lucru, utilizarea la capacita
te a dotării tehnice, reducerea număru
lui de opriri accidentale prin exploata
rea rațională a utilajelor, întreținerea și 
repararea lor corespunzătoare. Răspun
zînd unei interpelări, președintele comi
tetului sindicatului de la I.M. Uricani. 
loan Stoi, arăta că 13 brigăzi din cele 
26 existente nu-și realizează sarcinile. 
„Aici este imobilizată o. însemnată can
titate de producție (situația este valabi
la și pentru celelalte unități — n.n.). 
Cauzele nereaiizurilor se regăsesc in a-

provizionarea defectuoasă cu materiale, 
în nefoloșirea timpului de lucru, nu se

• manifestă suficientă exigență față de 
cei care se abat.de la ordine și discipli
nă. Toate acestea constituie rezerve rea
le de creștere a producției de cărbune, 
creștere a cărei realizare în trimestrul 
IV va pune probleme deosebite dacă 
nu se iau din timp măsurile necesare* *. 
Aceste măsuri, sînt cuprinse în progra
mul adoptat de plenara cu activul co
mitetului orășenesc de partid, program 
care vizează atît unitățile miniere cît și 
pe cele forestiere, de exploatare și pre
lucrare a cuarțului, de construcții de 
drumuri și de investiții; Așa cum s-a 
cerut în plenara organului orășenesc de 
partid, organele și organizațiile de partid 
din toate unitățile economice ale orașu
lui trebuie să depună eforturi și să apli
ce cu fermitate comunistă măsurile sta
bilite, astfel ca oamenii muncii din Uri
cani sâ întîmpine cea de-a 40 aniversare 
a victoriei revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și anti- 
imperia'isiâ și Congresul al Xlil-lea al 
partidului cu succese deosebite r-tn în
treaga activitate.

D. CALIN

abat.de
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Schimb de mesaje între 

tovarășul Nicolae Ceaușescu și secretarul 
general al C.C. al Partidului Comunist 

din Grecia (interior)

Turneu interjudețean de volei

ATENA 16 (Agerpres). La 
Atena a avut loc un schimb 
de mesaje între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, și Yan
nis Bannias, secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din 
Grecia (interior).

Din partea secretarului 
general al Partidului Co

munist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au fost 
transmise secretarului C.C. 
al P.C. din Grecia (interior) 
un cald salut și cele mai 
bune urări. ■

; Secretarul C.C. i al P.C. 
din Grecia (interior) a mul
țumit călduros pentru .sa
lut și a rugat șă se trans
mită tovarășului Nicolae

Ceaușescu c%le mai bune 
urări din partea C.C. al 
P.C. din Grecia (interior) 
și a sa personal.

Schimbul de mesaje s-a 
efectuat cu ocazia primi
rii de' către tovarășul 
Yannis Bannias a tovară
șului Ion Stoîan, membru 
supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Sîmbătă și duminică, în 
moderna sală de sport de 
la Liceul industrial din 
Vulcan a avut loc un dis
putat turneu interjude- 
ieân de volei masculin, or
ganizat de comitetul sin
dical al I.P.C.V.J., la ini
țiativa C.J.E.F.S. Hunedoa
ra. La turneu au partici
pat echipele campioane a- 
le județelor Timiș, Alba 
și Hunedoara.

în urma meciurilor dis
putate, echipa gazdă. „Pre
paratorul" Coroești, a reu
șit să se situeze pe primul 
loc, cîștigînd toate parti-

dele jucate. Pe locul II s-a 
clasat echipa ILSA Timi
șoara, campioana județu
lui Timiș, iar locul trei a 
revenit echipei „Soda" Oc
na 'Mureș, campioana ju
dețului Alba.

La finele turneului, a 
fost desemnat: „cel mai 
complet jucător" — Aurel 
Dumitru de la „Prepara
torul" Coroești, „cel mai 
bun trăgător" — Valentin 
Mocuța de la ILSA Timi
șoara și „cel mai bun ridi
cător" — Vasile Vultur de 
Ia „Soda" Ocna Mureș.

La buna desfășurare a 
turneului și-au adus o 
contribuție deosebită ar
bitrii Cristache Marino! 
și Gelu Indrei din Deva.

Avînd în vedere că e- 
chipele participante • la a- 
cest turneu se pregătesc 
pentru meciurile de baraj 
pentru promovarea în di
vizia națională B, Urăm 
reprezentantei județului 
nostru, „Preparatorul" Co
roești, mult succes pe mai 
departe 1.

Prezente românești
PARIS 16 (Agerpres). 

Sub auspiciile Primăriei 
din Eragny — Franța, la 
Casa de cultură din locali
tate a fost organizată o 
„săptămină culturală ro
mânească1*.

De o atenție aparte s-a 
bucurat expoziția de carte 
românească, în cadrul că
reia la loc de frunte s-au 
aflat lucrările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România.

Ambasada țării noastre 
in Franța a donat, cu a- 
oest prilej. Bibliotecii mu
nicipale din Eragny lu
crări din literatura româ
nă, albume de artă și dis
curi.

STOCKHOLM 16 (Ager
pres). Dezbaterile care au 
ioc în cadrul Conferinței 
de la Stockholm pun tot 
mai clar în lumină preo
cuparea largă a țărilor par
ticipante pentru realiza
rea de progrese în direcția 
restabilirii și dezvoltării 
încrederii în raporturile 
între state, a întăririi se
curității lor și a creării 
condițiilor pentru înfăptui
rea unor măsuri de dezar
mare în Europa.

Intervenind în dezbateri, 
delegația română a subli
niat, printre altele, că mă
surile propuse de țara 
noastră sînt de natură să 
contribuie efectiv la întă
rirea încrederii reciproce 
și securității tuturor țări
lor europene, la reducerea 
riscului unei confruntări 
militare pe continent, Ia 
consolidarea obligației sta
telor de a nu recurge la 
forță sau la amenințarea 
cu forța în relațiile reci
proce.

BONN 16 (Agerpres). Sub 
auspiciile Societății pentru 
Europa de sud-est din 
Munchen, la Academia de 
Studii Politice din Tutzig 
a avut loc sesiunea științi
fică intitulată „Cultura 
românească și Europa". In 
cursul celor trei zile de 
expuneri și dezbateri, pro
fesori și cercetători din 
România și R.F. Germania 
au prezentat comunicări în 
domeniile istoriei, litera
turii, lingvisticii, arheo
logiei, muzeisticii, în care 
au subliniat trăsăturile spe
cifice ale spiritualității ro
mânești în contextul civi
lizației europene. Delega
ția română la sesiune a 
fost condusă de acad. prof. 
Emil Condurachi.

• CIUDAD DE PANAMA. 
Guvernele costarican și 
nicaraguan au acceptat 
crearea unei comisii de su
pervizare și prevenire care, 
operînd în zona frontierei 
comune, va fi însărcinată 
cu evitarea sau stingerea 
unor posibile tensiuni a- 
părute între cele două țări. 
Comisia va fi alcătuită din 
reprezentanți ai Grupului 
de la Contadora — Co
lumbia, Mexic, Panama 
și Venezuela — și va fi 
instalată la 26 mai a.c. în 
postul de frontieră de la 
Penas Blancas.

• WASHINGTON. Ul
tima majorare, de la 12 la 
12,5 ia sută, a ratei dobîn- 
zilor preferențiale de că
tre băncile particulare a- 
mericane va provoca o 
creștere de 1,25 miliarde 
dolari a datoriei țărilor 
în curs de dezvoltare, es
timează Banca Mondială 
(BIRD). Agenția Associa
ted Press, care transmite 
știrea, reamintește că pre
ședintele BIRD, A.W. Clau-, 
sen, a declarat că totalul 
datoriei externe interna
ționale este de 810 miliar
de dolari.

Ștefan NELEANU

Echipa „Preparatorul" Coroești, câștigătoarea turneului înterjudețean de vo
lei. Foto: Șt. NEMECSEK

Lupte libere
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După cum relatează pu- 
. ' * Sun",

■ în S.U.Ă. consumul de 
alcool pe locuitor a cres
cut, în ultimii 30 de ani, 
cu aproximativ 50 la su
tă. Prejudiciile economi- 

; ce cauzate de abuzul de 
i băuturi tari se cifrează Ia 
: 100 miliarde de dolari pe 

an. Evaluare... exagerată!? 
Nu. Iată un exemplu : 
numai din pricina șoferi
lor care se suie la volan 
în stare 
25 000 de
în 
te

RAVAGIILE 
ALCOOLULUI

rea pe care un agent de 
asigurări a primit-o de 
la un client al său : „Vă 
anunț cu regret că adă
postul meu antibombă și 
antiatomic a fost în în
tregime distrus de o ban
dă de huligani". Curat 
huligani ! Cît despre rest, 
fără comentarii !..,

deze la noul titlu scos în 
concurs. După cum pre
cizează revista „Tages
spiegel", cîștigător a fost 
proclamat un tînăr din 
Annecy, lucrător într-o 
cafenea. După cum bă- 
nuiți, juriul care l-a ales 
a fost exclusiv feminin.

RECORD

I

Trei
In etapa de zonă a cam

pionatului național de 
lupte libere, la care au 
participat sportivi din ju
dețele Alba, Arad, Caraș- 
Severin, Dolj, Gorj, Mehe
dinți, Sibiu, Vîlcea, Timiș 
și Hunedoara, reprezen
tanții A.S. Petrila au avut 
o comportare meritorie. 
In urma întrecerilor, care 
s-au desfășurat în sala 
C.F.R. Timișoara, luptă
torii noștri Vasile Adom- 
nicăi, Mircea Risipita și 
Vasile Savu, au cîștigat pri
mele locuri. După ce 1-â

campioni de
învins prin tuș pe Scarlat 
din Timișoara, la categoria 
48 kg, Vasile Adomnicăi 
reușește să obțină victoria 
și în întîlnirea cu P. Roș
covan din Reșița, sitaîn- 
du-se pe locul I. La rîn- 
dul său, Mircea Risipita, 
care și-a revenit în formă 
după un accident, îi în
vinge pe rînd la categoria 
57 kg pe reprezentanții ju
dețelor Arad, Reșița, Gorj, 
iar în finală îl depășește 
clar pe Boroș, reprezen
tant al Hunedoarei. Vasile

zonă
Savu, la categoria 74 kg 
a manifestat o ’ deosebită 
ambiție, învingînd prin 
tuș pe Lia (Craiova), Gali- 
ța (Lugoj) și și-a luat re
vanșa în fața sportivului 
Diaconu (din Deva) care-I 
învinge prin tuș pe Bivo- 
laru, de la Craiova,

Prin frumoasa lor com
portare, cei trei campioni 
din Petrila, îndreptățesc 
speranțele noastre în ob
ținerea unor rezultate bu
ne în campionatul național.

Vasile FĂGAȘ

fiecare 
rutiere.

de ebrietate, 
americani pier 
an în acciden-

ANTIATOMIC ?

Publicația- londoneză 
„Financial Times**  a re
produs, într-uha din edi
țiile sale recente, scrisoa-

FILME
j PETROȘANI — 7 No- 
î iembrie: Povestea călă- 

,= toriilpr ; Unirea : Casca- 
i dorul Hooper ; Paringul : 
S Războiul. stelelor.
f PETRILA : La capătul 
.• liniei.£

LONE A: Balul de 
t sîmbătă seara.
f VULCAN — Luceafărul: 
î De dragul tău, Anca.

„MONSIEUR FRANCE"

„Miss France" nu mai 
reprezintă, de foarte mul
tă vreme, ceva nou. Dar 
„Monsieur France" — tre
buie să recunoaștem — 
are un parfum de origi
nalitate. Pare-se că toc
mai asta a atras 23 de 
bărbați frumoși să candi-

Un nou record mon
dial a fost stabilit de en
glezul Alan Andrews, ca
re a rămas culcat timp 
de 273 de ore pe un pat 
acoperit cu 500 de cuie, 
lungi de 15 cm și cu vîr_ 
furile îndreptate în sus, 
firește.

Logodnica „recordma
nului" a petrecut alături 
de el „doar" 34 de ore, în 
condiții similare. Ea de
ține, dealtfel, recordul 
la „categoria",., femei.

(AGERPRES)
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Mica publicitate

LUPENI — Cultural :
Hercule cucerește Atlan
tida.

URICĂNI : Concertul.
TV

15,00 Telex.
15,05 Agronomia TV.
15.20 Imagini din Nor

vegia — documen
tar.

15,35 Studioul tineretu
lui.

16.20 Desene animate.
16,30 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal (p c).
20.20 Actualitatea în. eco

nomie.

20,35 Laui-eați ai Festi
valului național 
„Cîntarea Româ
niei". Cîntece și 
dansuri populare.

26,50 Lumea contempo
rană și confruntă
rile de idei. . Neo- 
fascismul — recidi
va întunericului.

21,10 Patru decenii de 
cultură socialistă.

21,30 Film serial: Zbo
rul vulturului (co
lor). Partea I. Co
producție Suedia—
R.F.G. '

20,20 Telejurnal (p.c.).

-VÎND casă și autoturism 
„Dacia" 1300. Strada Anton 
Pann 20, Petroșani. (1966)

VÎND urgent canapea, 
preț convenabil. Telefon 
41427 Petroșani, (1964)

PĂRINȚII felicită pe 
scumpa lor fiică Tripon 
Margareta, cu ocazia îm
plinirii a 18 primăveri. Ii 
urăm multă fericire și no
roc ! (1952)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Băran 
Gheorghe, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (1963)

PIERDUT diplomă . de 
calificare seria B nr. 477312, 
eliberată de I.M. Vulcan. 
O declar nulă. (1961)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Do- 
brovșchi Clara, eliberată 
de I.C. Vulcan. O declar 
nulă. (1957)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Onuț 
Vasile, eliberată de I.M. 
Paroșeni. O declar nulă, 
(mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu- pe numele Vădă- 
nescu Cornel, eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar nu
lă, (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cojo-

caru Gelu, eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar nu
lă. (mp)

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

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mita 
Dumitru, eliberată de I.M. 
Bărbăteni. O declar nulă.
(mp)

ANUNȚURI DE FAMILIE

. PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bed
nars Terezia, eliberată de 
I.M. Paroșeni. O declar, 
nulă, (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Borcea 
Mihai, eliberată de I.M, 
Bărbăteni. O declar nulă, 
(mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vîlcea- 
nu Ion, eliberată de I.M. 
Lupeni. O declar nulă, 
(mp)

MARIA, SOȚIE, frați, cumriați, unchi, mătușă și 
nepoți, anunță cu adîncă durere, încetarea fulgeră
toare din viată a scumpului lor

Ing. HOMORODEAN NICOLAE
Inmormîntarea va avea loc azi, 17 mai, ora 16, 

(1956)

COLECTIVUL întreprinderii de tricotaje Petro
șani împărtășește durerea familiei Ionescu pricinui
tă de pierderea aceleia care a fost

GÎLCA ELENA
Sincere condoleanțe. (1969)

CU aceeași durere în inimă amintim că s-â scurs 
un an de cînd inima celui ce a fost

BIRTALAN PETRU
din Lupeni nu mai bate. Familia îndoliată, (mp)
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