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ȚÂRII CfT MAI MULT CĂRBUNE I

Cu planul pe șapte luni
îndeplinit

Brigada lui 
Ștefan Alba
Brigada de frontaliști 

condusă de cunoscutul bri. 
gadier Ștefan Alba, de la 
I.M. Petrila, întîmpină cea 
de-a 40-a aniversare a Re
voluției de eliberare socia
lă și națională, antifascis
tă și antiimperiălistă și 
Congresul al XIII-lea 
partidului cu planul 
șapte luni îndeplinit.

Printr-o bună organiza
re a muncii, prin respec
tarea disciplinei tehnolo
gice, o aprovizionare rit-, 
mică cu materiale și piese 
de schimb la toate cele 
trei frontale dotate cu sus
ținere individuală, ortacii 
din schimburile conduse 
de Nicolae Boboc, Gavri- 
lă Cristea, Dezideriu Guri, 
Vasile Constantin, loan 
Nicu și loan Sipos au ex
tras peste sarcinile de 
plan, de la începutul anu
lui și pînă în prezent, ea 
plus de peste 23 500 tone 
de cărbune. Numai în luna 
iulie, extracția suplimenta
ră prevederilor de pian -e 
cifrează ia 2900 tone cie 
cărbune. Plusul acumulat 
a fost obținut pe baza de
pășirii productivității mun
cii cu aproape 5000 kg pe 
post. Prin rezultatele ob
ținute în acest an. colecti
vul brigăzii demonstrează, 
încă o dată, hotărîrea de a 
obține noi succese pe fron
tul cărbunelui. (Gh.S.)
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{Patru decenii ale devenirii noastre
In întîmpinarea marilor evenimente politice

din acest an jubiliar

Mircea BUJORESCU

al
pe.

prima sâptdmînâ Dumitru 
loc din

Și

înregistrează
de sosi

CONTULUI
e urmat, ca 
lemn ritual, 
restieri de
Maramureș.

Acțiunea „PRODUCȚII RECORD, 
CALITATE, 3 R“

Rezultate bune în

Prima șăptămînă a acțiunii organizată de Consi
liul municipal al sindicatelor și. C.M.V.J., coordonată 
de Comitetul municipal de partid, s-a încheiat cu re
zultate pe măsura așteptărilor.

In cadrul săptămînii producțiilor reCord, între
prinderile miniere LONEA, PAROȘENI și URICANI 
și-au onorat, pe deplin, angajamentele. Mina LONEA 
a extras în plus. numai săptămîna trecută, 1000 tone 
de cărbune peste plan, iar de la începutul lunii, pes
te 2400 tone. In cadrul acțiunii, minele PAROȘENI și 
URICANI au livrat, în plus, cîte 1500 tone de cărbu
ne, depășirile la zi pe luna în curs ale acestor colec
tive fiind de 2000 și, respectiv, 1600 tone.

Mina DÎLJA a fost cuprinsă, în cadrul acțiunii, 
în „săptămîna calității". De la ing. Constantin Groșa- 
nu, din compartimentul programare, urmărirea pro
ducției, aflăm că, rezultatele obținuți' în domeniul 
calității, sînt mai mult decît încurajatoare. Față de 
un plan de 37 puncte, în săptămîna trecută conținu
tul de cenușă a înregistrat scăderi cu vîrfuri de a- 
proape 6 puncte, iar de la începutul lunii, scăderea 

. medie a fost de 2 puncte. Aceasta a determinat acor
darea de bonificații, numai în săptămîna calității, de 
peste 300 tone de cărbune.
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Cu o frecvență de me

tronom carosatele și bas
culantele descarcă lemnul 
în depozitul de la Ișcroni. 
Șeful coloanei Iseroni a 
U.M.T.C.F. Deva, Vizan- 
te Lăsconi, ca un arbitru 
imparțial,
trecerea „liniei 
re":

— A venit
Răscoleau, de
Jieț, vin Ion Cioarcă 
Nicolae Mirci. tot jiețeni. 
Se vede Cornel Ititesc, 
din Livezeni.

Pădurea coboară din 
munte, pentru a deveni 
casă, mobilă și cîte alte 
lucruri folositoare omu
lui. In inima stelată a 
unui fag, maistrul prin
cipal Ion Lazăr descope
ră conturul țării noastre. 
Roagă un drujbist să-1

Brigada condusă de 
Constantin Borș (secto
rul XI, I.M. Petri la) se 
Situează permanent
printre formațiile frun
tașe. In imagine, schim
bul condus de minerul 
Ghiță Bălan.
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Mobilizare plenară, ritm susținut in abataje pentru 
realizarea exemplară a producției planificate

rea, și chiar depășirea 
productivității muncii în 
subteran și pe întreprinde
re mai denotă că la aceas
tă unitate a fost asigurată muncitorii

Cu o producție suplimen
tară de peste 10 mii tone 
de cărbune extrasă de la 
începutul anului, mina Lo- 
nea se prezintă în mod e- 
vident ca una din unită
țile bine pregătite pentru 
desfășurarea uftei activi, 
tați ritmice, și îndeplinirea 
integrală a planului pe a- 
cest an. La comitetul de 
partid pe întreprindere, 
tovarășul Augustin Gru
ber, secretar adjunct al co
mitetului, ne-a vorbit pe 
larg despre spiritul de mo
bilizare ce domnește în ca
drul sectoarelor și atitudi
nea responsabilă cu care 
se acționează în abataje 

valorificarea lama.

ximum a capacităților de 
producție.

Din bilanțul semestrului 
I am reținut în mod deo
sebit realizările înregistra-

Obiectivele muncii politice

I
I
| pentru ’

te la productivitatea mun
cii, fapt ce dovedește că 
plusul obținut de la înce
putul anului are la bază 
preocupările pentru mai 
buna organizare a produc
ției și a muncii, îmbună
tățirea climatului de ordi
ne și disciplină. Realiza -

dimensionarea corectă a 
efectivelor, accentul fiind 
pus pe întărirea calitativă 
și numerică a formațiilor 
direct productive.

— In organizațiile de ba
ză și la nivelul comitetu
lui de partid pe mină 
ne-a spus interlocutorul

— întreaga muncă politi- ■ 
că este subordonată reali- _ 
zării sarcinilor de. plan. Se | 
ține, seama de propunerile j 
făcute de comuniști, de .

cu experiență | 
și, de cele mai multe ori, a 
măsurile tehnico-organiza- 
torice pornesc de la dezba- I 
terile care au loc în adu- j 

mă- | 
tri- I

nările generale.
O sinteză a acestor 

suri, stabilite pentru w»-« 
naestrul III al anului, ne i 
arată că și în continuare, 
la această unitate produc-1 
ția so află în centrul preo- |

Ion MUSTAȚA

(Continuare în pag, a 2-a)

decupeze, pentru a-1 
nina în birou. Gestul 

într-un 
de cîțiva 
obîrșie 
Unul

a- 
lui 
SO- 
fo- 
din 

dintre

asia a ■ama»

OAMENI ȘI DESTINE 
în anii împlinirilor 

socialiste

ei simte nevoia de expli
cații.

— Noi avem țara în ar
bori, în păsări, dar și în 
suflet. Am să le trimit 
copiilor această „hartă" 
din inima arborelui.

— Nu-1 văd pe Petru
Șerban, mă adresez în
tr-un tîrziu șefului de
coloană. (Continuare în pag. a 2-a)
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o- 

săp-

con-

— După patru decenii 
la volan, numai în 
dure, are dreptul la 
dihnă. De vreo două 
tămîni e la pensie.

Coloana are 49 de
ducători auto. Unul și u. 
nul, se mîndrește șeful 
ei. Spre exemplu Ititesc, 
are 38 de ani, dintre care 
21, la volan. După 300 000 
de kilometri pe drumuri 
de munte, carpsata lui 
merge „ceas".

— Iarna, ] — - ■
spre exemplu, e foarte 
greu. Urcăm, dar la cobo- 
rîre găsim troiene, vine 
buldozerul, deschide ca
lea, apoi trebuie să ,zgu- 
răm“. Cu toate acestea,

pe Polatiște, |

V
Ion VULPE

Oameni cu spirit 
gospodăresc

Cum intri pe poarta mi
nei Paroșeni îți dai seama 
ca aici lucrează oameni 
gospodari. In față adevă
rate covoare cu flori, pe 
partea stingă a clădirii ad
ministrative, paralel cu 
Jiul, de la primii pași, te 
întîmpină o frumoasă seră 
construită din 
recuperabile. In 
re, de o parte și de 
spații verzi 
cu gărdulețe. 
auxiliar sînt 
duite role și 
taliei de la viitoarele trans
portoare cu benzi, ce vor 
intra în subteranele minei.

In fața atelierului elec
tric găsim o plantație de 
arbuști de pădure. In spa
tele atelierului de strungă. 
rie subansambiele combi
nelor de abataj și înain
tări sînt, pe sortimente, 
bine depozitate. In ime
diata lor apropiere, stivu
ite. părțile componente ale

materiale 
conțin ua_ 

aPa, 
împrejmuite 

După puțul 
frumos orîn- 
suporți me-

complexelor care vor susține 
în subteran noile capaci
tăți de producție ce urmea
ză să fie puse în funcțiu
ne pînă la sflrșitul anului. 
Alături, 3 stive de lemne, 
printre care rulează maca
raua cu ajutorul căreia 
se descarcă din vagoane 
materialul lemnos și se a- 
șează în stive. Una este 
lemn uscat din care se 
troduce zilnic -în mină, 
ta cu lemn ce urmează 
se usuce în timp, iar
cea de a treia se stivuiește 
lemnul nou sosit. După sti
vele de lemne, platoul un- 
de ‘ este depozitat nisipul, 
pietrișul și piatra conca- 
sată. Această depozitare 
se face mecanizat. In apro
pierea liniei ferate 
cochet stivuite suluri 
plasă și armăturile TH

cu. 
in- 
al-
să
în»

Gh. SPINU
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sini 
de 

ca-
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(Continuare in pag. a 2-a)

Admiterea
Iată un cuvînt — Admiterea — în umbra căruia 

se ascund frumoase aspirații, cele mai puternice emo
ții. și cîte alte semnificații. Da, semnificații pe care 
le numim: pregătire, tărie morală și sufletească, cu
raj și dorința de a deveni. De a deveni ceva, cineva, 
prin munca și învățătura ta. Astăzi se încheie exame
nul de admitere în învățămîntul superior. Ca în toată 
țara, Ia Institutul de mine din Petroșani — „pepinie
ra" care .,rodește" an de an pentru viitorul mineri
tului românesc, admiterea a constituit un bun prilej 
de selecție a viitoarelor cadre. Am fost,' în aceste 
Zile, pe la Institut. Am întîlnit tineri emoționați, pă
rinți îngrijorați, profesori preocupați, studenți inte
resați de... „ce s-a mai dat anul ăsta". Intr-uri cuvînt 
ADMITERE, atmosferă de tensiune, de examene care 
pecetluiesc viitorul acestor adolescenți. In așteptarea 
rezultatelor, să auzim de bine !

Bujor MIRCESCU



2 St eagul roșu MARȚI, 17 IULIE 1984

-- ------------------------------------—

Rezolvarea problemelor 
orașului, ale cetățeanului 

trebuie să se facă 
cu simțul răspunderii!

(Urmare din pag. t)

Despre neatenția cu ca
re se muncește în com
partimentul locativ de la 
E.G.C.L. Lupeni am mai 
scris nu de prea mult 
timp. Consecințele aces
tui stil de lucru se răs- 
frîng asupra cetățeanului 
care se trezește într-o bu
nă zi că e tratat ca rău răspunzător de astfel de 
intenționat. Ceea ce a pă- încurcături care creează o 
țit ~
cu 
în 
dul 
cii, blocul 41, 
scara 3, eta
jul I, aparta-

vede acest soi de distrac
ție a devenit o spec? Uita
te în birourile compar
timentului locativ de Ia 
E.G.C.L. Lupeni. Astfel 
de probleme trebuie «- 
nalizate cu atenție și res
ponsabilitate pentru a se 
stabili cine și de ce est*

Trece Matei Glăvan, cu 
remorca de 25 de tone, 
își anunță șeful că Nico
lae Băluțoiu, ifro-nistul 
e la datorie, repară dru
mul, pe o porțiune 
riorată de torenți.

— Băluțoiu ăsta, 
explică Ititesc, deși 
ră de rinichi, stă 
și vara în munte, 
mină, datorită lui și orta
cilor Iui putem circula.

Trece moldoveanul Du
mitru Gheorghieș, tot cu 
25 de tone. Fluxul trans-

întreținem bine utilajele, 
ba încă obținem și e- 
conomii de carburanți.
Am lăsat autobuzul și as
faltul, pentru că îmi pla
ce să văd rodul muncii 
mele. E greu, puțini se 

! încumetă să vină la noi, 
dar cîștigăm bine și mai 
este plusul de satis- 

i facție. Nu oricine poate 
fi șofer de vîrf de mun- 

1 te.
' Ion Fănic, mecanic de 
! întreținere, trebăluiește
, la motorul unei basculan- portului nu suferă ,,gîtu-

te. De cînd se știe, fiul 
de jian, n-a avut în preaj
mă decît oile părinților, 

1 brazii, dar și „turma“ de 
! utilaje forestiere. E ne. 
i întrecut sudor, dar și

dete-

îmi 
sufe- 
iarna 
zi-lu-

și Petru
domiciliul 

bulevar- 
Republi-

■ CONSTANTIN ABA- 
BEI, Lupeni: Potrivit re
glementării cuprinse în 
art. 11 al 1 din Decretul 
nr. 325/1983, începind cu 
data de 1 septembrie 1983, 
sporul pentru vechime ne
întreruptă în aceeași uni
tate se include în baza de 
calcul pentru toate pensi
ile ce se vor stabili d’ipă

cilor de întreținere 
tre care mi se amintește 
să nu uit numele lui Ni-

,aurul ver- 
rîu 

„ ....., — în
confortul nostru, în pro- ț 
dusele țării pentru export. ț 
Experiența și dăruirea în I 
muncă se constituie în- i 
tr-o adevărată zestre su-J 
fletească, într-un destin / 
comun, dar exemplar al ’ 
vieții noastre cotidiene. 1 
Concret exprimat prin^ 
faptul că acest colectiv 
își îndeplinește în fieca-| 
re lună sarcinile de plan. I 
;; Mă uit ■ la „harta" de- * 
cupată din tulpina fagu
lui. Care

colae Zăran, . _I 
de“ coboară ca un 
spre noi, se implică

Cur ier 
juridic

această dată.. Se înțelege 
că se va proceda astfel și 
în situația dv., dacă veți 
fi pensionat în luna de
cembrie 1984.

■ VASILE PANA1TE, 
Aninoasa: Decretul 335/
1983 generalizează formă 
de organizare a muncii și 
de retribuire în acord glo
bal pentru toate unitățile 
economice. Acordul global 
cuprinde personalul unită
ții- (muncitori, maiștri, in
gineri, tehnicieni, personal 
de conducere) din majori
tatea activităților. Actul 
normativ indică în mod 
expres activitățile, mese
riile, locurile de muncă 
și categoriile de personal 
necuprinse în acord glo
bal. (ntrucît nu faceți par
te din categoriile excluse, 
unitatea a procedat corect 
la stabilirea retribuției.

Uie ȘERBAN, 
’ " ■ jurist I

Bacinschi, stare de tensiune in rela
ția întreprin
dere de gos
podărire — 
cetățeni.

Tot din Lu
peni, Cor-

EXIGENȚE
PENTRU E.G.C.L. 

LUPENI

irî", chiar dacă vremea 
se dovedește vitregă. Și 
cum vara, cade în Vale, 
pe la noi, de cele mai 
multe ori într-o zi de joi... 
Intr-adevăr,

mentul 29, Pînă la 11 oc
tombrie 1983 a fost mais
tru la șantierul energo- 
petrol din Craiova, lotul 
Lupeni. Solicitase de la 
E.G.C.L. un act pentru 
ca plata chiriei să i se 
rețină din retribuție. L-a 
primit și a fost trimis la 
întreprindere. După data 
amintită, cetățeanul s-a 
transferat la I.M. Bărbă- 
teni. moment cînd a a- 
flat cu uimire că nu a 
plătit chiria timp de un 
an. „Interested u-mă Ja 
contabilitatea șantierului, 
ne scrie P.B., mi s-a spus 
că pe acel act eliberat de 
E.G.C.L. nu era înscris 
contul în care trebuiau 
virați banii. Am fost la 
EiG.C.L., am explicat si
tuația creată și am fost 
de acord să mi se rețină 
de la noul loc de muncă 
chiria neplătită la timp" 
Dar ce nu mai înțelege 
omul este de ce trebuie 
să plătească o majorare 
de aproape 2500 lei. Pen
tru greșeala săvîrșită de 
distrata lucrătoare de la 
E.G.C.L.? După cîte se

nel Buda, președintele a- 
sociației de locatari nr. 
10, ne informa că ascen
sorul din blocul Al, stra
da Bărbăteni, nr. 7 nu 
funcționează de 6 luni 
(!?!?). Oamenii urcă scă
rile pînă la etajul 10. 
Doar de promisiuni și a- 
mînări au parte... Mă
car asociației de locatari 
este necesar să i se expli
ce cauzele care nu consti
tuie, fără îndoială, un 
secret al lucrătorilor 
E.G.C.L.

Sînt doar două aspecte 
care ne permit să „punc
tăm" stilul de mUncă din 
această unitate de gos
podărire comunală și lo- 
cativă a cărei existență 
are (sau ar trebui să ai
bă) un singur scop: cre
area unei atmosfere de 
ordine, curățenie și disci
plină în oraș. Și acest o- 
biectiv se poate realiza 
numai manifestând con
siderația pe care mine
rii din Lupeni o merită 
cu prisosință.

T. SPĂTARU
_______ J

mulțumită lor și mecani-

strungar, „doctor" de ma- rii auto de la coloana
șini. Iscroni a U.M.T.C.F. sînt

— Ne-ar mai trebui Un oameni de ispravă, pe
vinci, simțim lipsa de cei 206 km de drum fo-
piese de schimb, dar ne restier. construit de ei

„ -i d- j-i... lui. Care există, cum'
conducăto- spunea cu har forestie-ț 

maramureșan, |rul acela
în arborii, în ființa noas_ 
tră, exprimînd un crez l 
unanim, încrederea în con- i 
turul împlinirilor soci- J 
aliste ale țării noastre. |descurcăm.

Echipa de strungari 
condusă de Pohl Carol, 
din cadrul atelierului 
mecanic al I.M. Live- 
zeni, asigură prompt co
menzile, dînd lucrări de 
bună calitate. Clișeul 
înfățișează un moment 
cînd membrii echipei 
își împărtășesc expe
riența în dimensiona
rea unei piese.

Foto: P. BEKE

Oameni cu spirit gospodăresc
(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. I)

cupărilor. Comitetul de 
partid a repartizat sarcini 
concrete pe sectoare pen
tru menținerea în fucțiune 
a capacităților de produc
ție, urgentarea pregătirilor 
rămase în urmă și reprofi
larea unor lucrări miniere. 
Ies în evidență măsurile 
cu privire la extinderea 
tehnologiilor. Este vorba 
despre „tavanul de rezis
tență", prevăzut să echipe
ze tot mai multe abataje 
și introducerea de noi ins
talații cu monorai, sau pre
lungirea celor existente, 
în vederea îmbunătățirii 
aprovizionării locurilor de 
muncă. Pe linia unei prac
tici care a dat rezultate, 
comitetul de partid a mo
bilizat, pentru înfăptuirea 
acestor măsuri, atît cadre
le cu răspunderi politice 
în organizațiile de partid, 
cît și cadrele tehnico-in- 
ginerești, asigurînd o con
lucrare fructuoasă la nive
lul sectoarelor de produc
ție.

De la începutul anului 
pînă în prezent, sectoare
le II, IV, V, VI și cariera 
minei au obținut rezulta

te constant bune. rapor- 
tînd plusuri cuprinse în
tre 2 000 și 11 000 de tone 
de cărbune. Atenția priori
tară a comitetului de partid 
și c.o.m. este îndreptată de 
mai mult timp asupra ce
lorlalte sectoare de pro
ducție, respectiv I și III, 
care au întîmpinat unele 
greutăți. Inginerul Vaier 
Săceanu, șeful sectorului I,

cărbune extrase din aba
taje cameră.

Măsuri de redresare sînt 
aplicate și la sectorul III 
care are cel mai mare mi
nus „Ia zi“. Se are în ve
dere echiparea cu tavan de 
rezistență a abatajului din 
zona 63—62 și tot în aceas
tă zonă, reprofilarea trans
versalelor pentru îmbună
tățirea condițiilor de a-

Mobilizare plenară
ItHllnrillieilIill.-riliilIIlIlIIll/IIIIII/IIUIHIlItlIIIIHIIIIIHUIln

ne-a relatat că din luna 
martie, de cînd a preluat 
conducerea acestui colec
tiv, sectorul s-a ridicat „la 
plan" realizînd în fieca
re lună producția stabili
tă. Prioritară pentru sec
tor este urgentarea pregă
tirilor, lucrări la care se 
evidențiază brigada con
dusă de Vasile Simion. 
Formațiile din abataje, res
pectiv brigăzile Cornel Țîr, 
Iiie Mihoc și Viorel Negru, 
mențin un ritm bun de lu
cru. Primele două brigăzi 
sînt dealtfel cunoscute 
prin producțiile lunare 
mari, de peste 4 000 tone

provizionare și transport. 
Atenția acordată sectoare
lor I și III nu a diminuat 
preocuparea conducerii mi
nei față de celelalte colec
tive. De pildă, de lă sec
toarele II și IV, fruntașe 
pe întreprindere, topogra
fii Mircea Popa și ing. 
loan Enăchescu ne-au vor
bit despre acțiunile perse
verente ale unor brigăzi 
consacrate creșterii reali
zărilor. Pe acest plan se 
situează numeroase forma
ții, cum sînt cele conduse 
de Dumitru Paraschiv. 
Gheorghe Poenaru, An
drei Antal, Traian Manea,

Aurel Marian, Iosif Clam- 
ba, Gheorghe Rusu și mai 
cu seamă „frontalistele" 
conduse de Florea Anton, 
loan Boteanu și Grigore 
Mîndruț. La sectorul V, 
brigada lui Ludovic Repaș 
lucrează de puțin timp cu 
tavan de rezistență și a 
dovedit de la bun început 
ambiție în promovarea a- 
cestei tehnologii. Cornel 
Pilea conduce formația cu 
cei mai mulți tineri și rea
lizează în abataj, depășiri 
ale productivității muncii 
de peste o tonă pe post.

Cu orientarea actuală și 
prin intensificarea per
manentă a acțiunilor de 
mobilizare a tutu
ror formațiilor de lucru 
și a cadrelor de bază ale 
minei, colectivul de la Lo- 
nea are perspectiva ca și 
în semestrul II să înscrie 
pe graficul de producție o 
depășire substanțială a pla
nului, Pe această cale, în
tregul colectiv va cinsti 
prin exemplare fapte de 
muncă mărețele eveni
mente politice ale anului — 
jubileul de la 23 August și 
Congresul al XIII-lea al 
partidului.

re se încarcă direct în va- 
gonete și cărucioarele de 
mină. Ajungem la șeful 
depozitului Ion Hohu, de 
la care aflăm amănunte 
privind felul cum s-a a- 
juns la amenajarea între
gului spațiu de depozitare 
din incinta minei Paroșeni.

— Acțiunea de înfrumu
sețare a incintei principa
le și amenajarea depozitu
lui de utilaje și lemn au în
ceput la 1 aprilie 1983 și 
s-au terminat în primăvara 
acestui an. Ce s-a văzut, 
de la intrare și pînă la de
pozit, este rezultatul mun
cii întregului personal 
TESA atît în timpul servi
ciului cît și după orele de 
program. Depozitul de u- 
tilaje l-au amenajat e- 
chipele conduse de maiștrii 
Sandu Bar și Iosif Svicek 
din cadrul atelierului elec
tromecanic. Ceea ce vedeți 
dumneavoastră ordonat, 
așezat în depozitul de iem- 
ne, este opera muncitori
lor ce lucrează aici; bine
înțeles că au procedat tot 
ca și personalul TESA.

— Ce a însemnat pen
tru dumneavoastră aceas
tă acțiune?

In primul rînd muncă, 
iar în al doilea rînd o ma
re satisfacție. Acum ți-e 
drag să muncești în acest 
depozit. Ordinea și buna

gospodărire din depozit au 
ca efect creșterea opera
tivității în aprovizionarea 
locurilor de muncă din 
subteran. De exemplu, da
că vrei să încarci o stație 
TR3 sau TR4 nu umbli o 
jumătate de zi ca să o 
cauți și să o scoți de sub 
muntele de fier, într-o sin
gură oră, acum este încăl
cată și trimisă în subtera 
Totul acum se face rapiu 
eficient și fără pericol de 
accidentare. In prezent nu 
ne rămîne decît să menți
nem tot ceea ce am făcut 
într-un an de zile. Este 
adevărat, la această acți
une au participat mulți 
oameni, dar un rol deose
bit l-au avut macaragii 
Matei Ungur și Aurelia 
Petruș, supraveghetorii 
Maria Epure și Dumitru 
Panțîru, muncitorii Eugen 
Bartoș și Viorel Boieraru, 
electrolăcătușii Nicolae Ma
nea și Marin Holban, pre
cum și muncitorii necali
ficați Anuța Dane, Catri- 
na Nichifor, Elena Băluță 
și Ținea Lață,

Am întîlnit multe incin
te și depozite de materia
le bine gospodărite în ca
drul întreprinderilor mi
niere, dar ceea ce au reu
șit oamenii muncii de la 
mina Paroșeni este o rea
lizare cu totul aparte și 
trebuie să fie un exemplu 
pentru ceilalți.

• ■ CANTINA. La Valea
Ide Brazi, ni se anunță de 

la I.A.C.C.V.J., se află în
| stare de finalizare o can- 
I* tină a minerilor, cu ca

pacitate de servire de 200 
locuri pe schimb.

< ■ ENERGIE. Pentru
I a spori siguranța în ex- 
1 ploatare a utilajelor ia 
I mina Livezeni, echipele 
I conduse de maiștrii Pe

tru Dîrzu, Eugen Mun
tean u și Stan Bîtcă, de 
la C.E.E. Petroșani. au 
pus recent în' funcțiune 
instalația de alimentare 
de rezervă cu energie e- 
lectrică.

■ TEST YO ! In cinstea 
„Zilei minerului", luni, 
16 iulie, în gama undelor 
scurte de 80 m s-a desfă
șurat cea de a doua e- 
diție a concursului repu
blican de radioamatori 
dotat cu „Trofeul mine
rului". Concursul a fost or
ganizat de Comisia jude
țeană de radioamatori

Hunedoara — radiociubul 
Petroșani. Categoriile de 
participanți: stații
individuale seniori și ju
niori, precum și echipe 
(stații de club) seniori și 
juniori.

■ CINEGETICA. Pa
siunea vînătorii este răs
plătită de luna lui Cup
tor prin partidele de 
stîrpire a dăunătorilor cu 
păr și pene, în afara ce
lor ocrotiți de lege. Cu 
autorizație specială, în
tre trofee pot figura și 
cerbii. Cît îi privește pe 
pescari, ei au la dispozi

ție întregul bazin hidro
grafic al țării. Atenție 
însă, în această perioadă, 
peștele caută apele a- 
dînci și se arată „sensi
bil" la momeală numai în 
primele două ore ale di
mineții și la vremea 
crepusculului!

■ ZERPAN. „Zerpa- 
nul“, noul produs al Fa
bricii de produse lactate 
din Petroșani asigură un 
gust deosebit franzele
lor tip „București". Zil
nic, brutarii Fabricii de 
morărit și panificație 
folosesc nu mai puțin de

2 tone de zerpan pentru 
pregătirea aluatului.

■ REEXAMINARE. 
Candidații la obținerea 
carnetului de conducă'., r 
auto, care au absolvit 
cursurile școlii de șoferi 
din Petroșani, în peri
oada mai—iunie și au 
avut insucces, la primul 
examen, au, joi, posibi
litatea să-și vadă visul 
împlinit, cu ocazia re
examinării. Succes!

■ DILEMA. Știți care 
este asemănarea între de
șertul Sahara și porțiu-

nea bulevardului' Repu
blicii, care „încinge" ca 
un brîu cartierul Aero
port din Petroșani? Du
nele de nisip, respectiv 
de... asfalt. De unde se 
vede că drumarii n 
asigurînd reliefuri 
teptate panglicii de 
falt, concurează cu 

ces natura.
Rubrică realizată

Ion VULPE
de
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NOUTĂȚI LA „J I U L“
Cînd citiți aceste rîn- 

duri, fotbaliștii de la Jiu] 
Petroșani se află deja la 
mii de kilometri de țară, 
ca invitați ai Federației 
chineze de fotbal. Turneul 
continuă etapa pregătiri
lor fizico-tactice, dema
rată la începutul acestei 
luni printr-un riguros 
control medical. Toți com- 
ponenții lotului sînt va
lizi, numai Vasile Popa a- 
cuză dureri Ia genunchiul 
drept. In China, echipa 
minerilor din Vale va sus
ține patru sau cinci parti
de amicale, In compania 
unor puternice echipe de 
club sau selecționate lo
cale. Alte amănunte des
pre stadiul pregătirilor 
în vederea noii ediții de 
campionat, a 67-a, ne-a 
oferit, înaintea plecării 
spre București, antreno
rul principal Gogu Ton- 
ca. Ne-au interesat în 
primul rînd noutățile lo
tului.

— Cum Homan va tre
ce antrenor al lotului de 
tineret, iar Cavai este 
deja secundul meu, cum 
vîrsta lor sportivă este 
înaintată, ne-am gîndit, 
cu îngrijorare, la postul- 
cheie de apărător al bu
turilor; și-au exprimat 
dorința de a evolua sub 
culorile Jiului portarii 
Jipa (Petrolul Ploiești), 

Bucu

rești) și Băunaru (Aver
sa București). De ase
menea, cu aceeași inten
ție au venit în Vale: mij
locașul Călin (Petrolul 
Ploiești), atacanții Ștefă- 
nescu (Aurul Brad), Soa
re (C.S.U. t,Dunărea” Ga
lați). Cu alți tineri jucă- 
cători, din diferite eșa- 
loare, clubul se află în 

mimnmmmiummmm
PREGĂTIRILE 

DIVIZIONARELOR 
DE FOTBAL 

tmummmmummuum 
tratative. Pînă în ultima 
zi de transferări se pot 
întîmpla multe; Unii ju
cători nu vor corespunde 
exigențelor noastre, în 
calea altora vor apare 
obstacole determinate de 
clauzele regulamentului 
de transferări ori refuzul 
clubului sau asociației 
lor...

— „Garda veche” ră- 
mîne pe baricade?

— Pînă acum, doar Mu
ia are dezlegarea în mî- 
nă. Contăm deci pe toți 
jucătorii lotului de seni
ori, cărora li se adaugă 
valoroasele produse ale 
pepinierei noastre: Ghi- 
țan, Kalman, Mitrea, 
Rocsnovschi etc.

— Veți reveni la Petro
șani, după 1 august.

— Cînd debutează a 
treia și ultima etapă a 
pregătirilor. Vom pune 
accent pe pregătirea teh- 
nico-tactică, pe indivi
dualizare, urmînd să de
finitivăm „unsprezecele” 
dc bază. In acest sens 
vom susține mai multe 
partide de verificare cu 
divizionare din cele trei 
eșaloane ale soccerului 
nostru, atît acasă cît și 
în deplasare.

— „Ziua minerului” va 
fi onorată, după infor
mațiile noastre, în mod 
special de divizionara A 
din Vale.

— Va fi sărbătorită 
printr-o partidă amicală 
cu divizionara A polo
neză Szombyerșki By- 
tom, care răspunde ast
fel turneului întreprins 
de noi anul trecut, la in- 
v itația sa. In stadiu de 
proiect se află invitarea 
unei echipe din Ungaria, 
țară cu care, de aseme
nea, avem tradiționale 
relații.

Dialogul a luat sfîrșit, 
întrucît se apropia ora 
plecării spre Capitală, 
pentru ca apoi „Jiul” să 
se îndrepte, pe calea ae
rului, spre China.

Ion VULPE

Cu gîndul la viitorul fotbalului din Vale

Formarea juniorilor și copiilor — 
un proces complex

A căzut cortina peste campionatul diviziei C. Cele 
trei reprezentante ale Văii Jiului au ocupat poziții di
ferite. In seria a VlII-a „Minerul” Aninoasa, prinsă 
în final pe ultima poziție a clasamentului, va fi nevo
ită din toamnă să evolueze în campionatul județean. 
Pentru a afla unele dintre cauzele care au generat 
această stare de fapt ne-am adresat unui vechi colabo
rator al ziarului nostru, prof. Teodor Trifa, cel care 
a realizat cronicile acestei formații în ultimii ani, un 
om „legat” sufletește de clubul „Minerul”, care s-a 
dedicat pregătirii și formării multor copiii-fotbaliști
din comună.

— Dintre cauzele obiec
tive, cea legată <je valoa
rea ridicată a echipelor 
componente ale seriei a 
VIII-a este cea mai im
portantă. Poziția pe care 
s-a aflat, etape la rînd, e- 
chipa din Aninoasa nu este 
o întîmplare, ci un defect 
mai adînc, unul de concep
ție, pentru că, dacă facem 
analiza acestui campionat, 
facem, în fond, analiza ce
lor trei ediții în care uns
prezecele anmosean a 
„navigat” în eșalonul trei. 
Singura judecată exactă 
este aceea că jucătorii de 
la Aninoasa au avut în 
divizie ,.dureri de cap” în 
toate cele trei campiona
te, dar mai cu seamă în 
acesta din urmă. Cu toa
te eforturile depuse de 
antrenorul Marcel Cărare și 
instructorul Octavian Dan- 
ciu, nu au reușit să scoată 
de Ia fiecare jucător un 
cît mai mare randament 
sportiv posibil. In multe 
dispute,, jucătorii nu au 
manifestat suficientă voin
ță și ținută morală, care 

să-i ajpte să-și fructifice 
calitățile.

Retrogradarea se dato- 
rește în mare parte slabu
lui start din tur și unei 
prelungite lipse, de formă 
a jucătorilor, cînd s-au

Obiective la 
„Minerul44 Aninoasa

pierdut trei puncte în „cla
samentul adevărului” prin 
remizele realizate pe te
ren propriu cu „Victoria" 
Călan, ,.Constructorul” Ti
mișoara și „Minerul” Ani
na. Dar, pentru că relele 
se caută îa rădăcină, este 
bine să se recunoască fap
tul că „Minerul” Aninoa
sa a fost lipsită în acest 
campionat de susținători a- 
devărați, de o galerie op
timistă, capabilă să-i poar
te spre victorie.

Apoi mai este o altă pro
blemă de același gen. S-au 
născut și la Aninoasa fot

baliști. Adevărul este că 
nu au fost cultivați și men
ținuți la linia unei condui
te de performanță (Vlasin, 
Hariganu, Blăjan, Gheor- 
ghe, Steț, Ciocos, Muntea- 
nu). Dar...

— Dumneavoastră v-ați 
ocupat, cîtva timp, de „pe
pinieră”...

— Da, am încercat ani 
la rînd să lupt cu inerția, 
să caut să arăt că putem 
privi și spre grădina pro
prie. nu am fost înțeles da
torită faptului că nu era 
tentat nimeni să lucreze 
în perspectivă, să pricea
pă că formarea juniorilor 
si copiilor nu este un pro
ces simplu că, dimpotrivă, 
el se deosebește funda
mental de cel al seniori
lor, prin etapele pe care 
trebuie să le parcurgă și 
prin ponderea factorilor 
antrenamentului.

— Optînd în continuare 
pentru profesia de antrenor 
pentru juniori și copii, se 
pare că veți lucra în sezo
nul viitor Ia clubul Jiul.,

— Aflînd despre planu
rile pe care conducerea 
clubului „Jiul” și le-a fă
cut în ceea ce privește re
alizarea unui centru de 
copii și juniori care să ne 
reprezinte culorile, cred că 
voi contribui și eu, alături 
de Golgoțiu, Homan, Le- 
ca și Ilea la atingerea a- 
cestui obiectiv, ■»

— Vă dorim tuturor suc
ces!

Interviu realizat de 
Mircea BUJORESCU
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Ștrandul termoficat „Preparatorul" Lupeni, 
primitoare, pregătită corespunzător

IN „CUPA ROMÂNIEI”, LA TIR CU ARCUL

Argint pentru arcașii 
din Aninoasa!

Sîntem în luna lui Cup
tor. De cîțeva zile mercu
rul termometrelor urcă 
vertiginos în timp ce ..co
nurile de umbră” sînt tot 
mai căutate și aici, în 
Valea Jiului. In aceste 
condiții ștrandurile, cu 
apa răcoritoare devin tot 
mai căutate.

Duminică, 15 iulie, am 
poposit la ștrandul termo- 
ficat „Preparatorul" din 
Lupeni, prilej pentru a 
vedea cum sînt primiți 
aici oaspeții. Gazdă ne 
este chiar președintele 
comitetului sindicatului de 
la Uzina de preparare a 
cărbunelui, tovarășul O- 
liviu Florea, care, cu 
mabilitate. ne oferă 
mele amănunte:

— In acest an am des
chis mai tîrziu porțile 
ștrandului; din două mo
tive, In primul rînd vre
mea a fost nefavorabilă. 
In al doilea rînd am efec
tuat în acest an reparații 
de mare anvergură. Pro_ 
fitînd de întîrzierda ve
rii, am „îmbrăcat” cu to
tul în haină nouă baza 
noastră de sport și agre
ment. Modernizarea și 
vopsirea cabinelor, repa
rarea dușurilor, igieniza
rea bazinelor, punerea 
la punct a apara celor ie 
gimnastică au fost opera
ții pe care le facem dealt
fel în fiecare an. La 
cestea s-au adăugat 
preocupări noi: 
construit o terasă 
formația noastră de mu
zică ușoară susține reci
taluri de două ori pe săp_ 
tămînă, asigurînd progra
me de discotecă, mult a- 
preciate de tineri. Tot-

„ut, njfff jan

a-
Și 

am 
unde

odată am lansat coman
da necesară la fabrica 
de materiale sportive din 
Reghin pentru a ne livra 
patru bărci și o hidro
bicicletă de agrement. 
Credem că prin aceste 
dotări vom reuși să pu
tem oferi condiții optime 
de agrement celor ce ne 
vizitează.

De „vadul” deosebit de 
care se bucură ștrandul 
ne-am convins pe loc. Era 
abia ora 11- și cei doi 
inimoși oameni ai ștran
dului (Constantin 
lean și Nicolae 
abia făceau față, ștran
dul fiind arhiplin. Dacă 
gazdelor le-am putut da 
10 cu felicitări, nU același 
lucru se poate spune refe

Aște-
Tudor)

ritor la chioșcul din in
cintă. Sugerăm conduce
rii I.C.S. Mixtă Lupeni să 
îmbogățească gama sorti- 
mentală a dulciurilor, a 
răcoritoarelor (se găsea 
numai Frucola... caldă(?!) 
și să se facă demersurile 
necesare pentru a se pu
tea desface înghețată.

Ștrandul de la Lupeni, 
ca dealtfel și cel de la 
Paroșeni (vom reveni cu 
detalii și de aici) poate 
și trebuie să ofere condi
ții optime pentru petre
cerea în mod cît mai plă
cut a timpului liber, prin 
dotările și eforturile gos
podărești existente. Și o 
observație: clădirea 
lăturată ștrandului, 
gă.zduia înainte sala 

a-
care 

de

haltere — și așa impro
prie — zace nefolosită. 
Conducerea preparației a 
solicitat • ca mina Lupeni 
să cedeze această clădire 
pentru a se amenaja aici 
o altă dependință (even
tual o terasă) pentru 
ștrand. Găsim propune
rea întemeiată, așa că 
sugerăm ca cele două u- 
nități să ajungă la mă
suri concrete, avantajoa
se pentru ambele. Pînă 
atunci să remarcăm că la 
ștrandul din Lupeni am 
întîlnit duminică, 15 iulie, 
o excelentă atmosferă de 
plăcută petrecere a timpu
lui liber, grăitoare fiind 
în acest sens imaginea 
surprinsă pe peliculă.

Text șî foto: Al. TATAR
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Timp de patru zile, di
mineața și după-amiaza, în 
Capitală, p>e poligonul din 
parcul Herăstrău s-a des
fășurat populara întrece
re a celor mai valoroși 
țintași din țară, dotată cu 
„Cupa României”.

Competiția, cuprinzînd 
probe de dublu FITA, s-a 
constituit într-un impor
tant test. S-au tras pe 
parcursul ei 36 de săgeți 
(cîte 3 în fiecare dintre 
cele 12 serii), la fiecare 
distanță, în funcție de ca
tegoria de vîrstă, respectiv 
seniori (90, 40, 50 și 40 m), 
senioare (70, 60, 50, 30 m) 
și juniori (50 și 30 m). Au 
participat peste 100 de 
sportivi, de la toate clubu
rile și asociațiile din țară, 
afiliate la Federația Româ
nă de Tir.

După dispute palpitante, 
în care determinantă a fosț 
pregătirea psihică, clasa
mentul pe echipe a fost ur
mătorul: Locul I și cîști- 
gătoarea- „Cupei Români
ei” — C.S.M. Iași, locul II 
„Minerul” Aninoasa; locul 
III „Voința” Satti Mare.

Dintre trăgătorii de la 
„Minerul” Anioasa, ș-au 
remarcat reprezentanții 
„noului val” juniorii I 

Viorel Hăbian (locul I), 
Zoltan Kovacs (locul III),

TELEX ■ TELEX
BUDAPESTA 16 (Agar- 

pres). — In runda a 4-a 
a turneului internațional 
feminin de șah de la Tapol- 
ca (Ungaria), maestra ro
mâncă Eugenia Ghindă a 
cîștigat, cu piesele negre, 
la Keresturi, S. Szalai a 
învins-o pe Turcinovici, 
Jicman a pierdut la Ma- 

Dan Jega (locul IV), Ion 
Pop (V) și Dan Amălinei 
(VI). La juniori I, Ion Mi
jloci a terminat pe poziția 
a IV-a.

La senioare. Dorina U- 
rițescu și-a confirmat va
loarea, obținînd în „due
lul” cu performera acestei 
categorii de vîrstă, Amara 
Chin, de la „Steaua” Bucu
rești, locul secund, iar Le- 
nuța Gheorghe. s-a clasat 
pe locul V, contribuind 
astfel la realizarea puncta
jului cu care formația s-a 
clasat pe locul doi, obți
nînd medalia de argint.

Urmează o perioadă de 
trei săptămîni de pregă
tiri serioase în vederea re
alizării unor rezultate teh
nice superioare în „Cupa 
Minerul”, ce va avea loc 
la începutul lunii august, 
pe modernul poligon dirt 
Aninoasa Această ediție, 
a XX-a. va marca și ani
versarea a 25 de ani de l,*i 
înființarea secției de tir 
cu arcul în localitate, timp 
în care, prin munca și stră- ; 
daniile antrenorului Vasile ; 
Tămaș și a președintelui 
Eugen Șerbănescu, s-au do- 
bîndit numeroase izbînzi 
care au contribuit la cîș- 
tigarea unui binemeritat 
prestigiu pe plan național.

Prof. T. TEODOR 

rici, iar partidele Albuleț
— Starck, Berglitz — Haus- 
ner și Madl — Petrovici 
s-au încheiat remiză. In 
clasament conduc Madl 
(Ungaria) și Măriei (Iugo
slavia), cu cîte 3,5 puncte, 
urmate de Bazaj (Iugosla
via) — 3 puncte, Maria 
Albuleț (România), Stad
ler și Petrovici (Iugoslavia)
— cîte 2,5 puncte etc.



MARȚI, 17 IULIE 1984

i-

I

FILME

♦ începerea convorbirilor oficiale

Schimburi de mesaje
între tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Aii Yata
RABAT 16 (Agerpres). — 

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, au fost 
transmise un cordial sa
lut prietenesc și cele mai 
bune urări de sănătate și 
succes în activitatea pe ca
re o desfășoară tovarășu
lui Aii Yata, secretar ge
neral al Partidului Pro
gresului și Socialismului 
din Maroc.

Tovarășul Aii Yata a ex
primat vii mulțumiri și a 
rugat să se transmită to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, în numele său

și al întregii conduceri a 
partidului, sentimentele de 
respect și admirație pen
tru fructuoasa activitate 
pusă în slujba poporului 
român, a cauzei păcii, în
țelegerii și colaborării in
ternaționale.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea, 
la Casablanca, ă tovarășu
lui Iosif Banc, membru al 
Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. de către tovarășul 
Aii Yata, secretar gene
ral al Partidului Progresu
lui și Socialismului din Ma
roc.

între tovarășul Nicolae Ceaușascu 
și președintele 

Bundesratului R.F.G.
BONN 16 (Agerpres). — 

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, au fost transmi
se un cordial salut și cele 
mai bune urări președin
telui în exercițiu al Bun- 
desratului R.F.G. (Came
ra landurilor), prim-mi- 
nistru al landului Bavaria, 
președintele Partidului 
Uniunea Creștin Socială, 
Franz Josef Strauss,

cele
de

a
primirea

Mulțumind călduros, 
F.J. Strauss a rugat să 
se prezinte președintelui 
Nicolae Ceaușescu 
mai alese sentimente
stimă și urări de bine.

Schimbul de mesaje 
fost prilejuit de 
la Munchen, de către F.J.
Strauss, a tovarășului 
Gheorghe Oprea, prim vi- 
ceprim-ministru al guver
nului, care se află într-o 
vizită în R.F.G.

Vizita primului ministru ai 
guvernului român în R.A. Egipt

CAIRO 16 (Agerpres). — 
Luni, au început, la Cairo, 
convorbirile dintre primul 
ministru al guvernului Re
publicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Constantin 
Dăscălescu și primul mi
nistru al Republicii Arabe 
Egipt, Kamal Hassan Aii. 
Cu acest prilej s-a evi
dențiat că la bazî) rapor
turilor româno-egiptene e- 
xistente în toate domeniile 
de interes comun se află 
înțelegerile convenite în 
cadrul dialogului rodnic 
purtat, în ultimii ani, la 
București și Cairo de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Mohamed 
Hosni Mubarak.

Cei doi premieri au exa
minat stadiul ' conlucrării 
bilaterale, în lumina în
țelegerilor și acordurilor 
convenite cu prilejul în- 
tîlnirilor la nivel înalt, 
măsurile ce se impun pen
tru intensificarea 
rării reciproc 
în domenii de 
mun, îndeosebi 
conomic.

S-a convenit 
nor noi acțiuni de coope
rare industrială în dome-

de
an,

colabo- 
avantajoase 
interes co
pe plan e-

inițierea U-

niul construcțiilor de ma
șini, chimiei, metalurgi
ei, îmbunătățirilor funci
are și altele.

Analiza raporturilor co
merciale bilaterale a pus 
în evidență posibilitățile 
pe care le oferă economi
ile : în continuă dezvolta
re ale celor două țări pen
tru extinderea'! și diversi
ficarea schimburilor 
produse, atît în acest 
cît și în anii viitori.

In cursul convorbirilor, 
desfășurate într-un spirit 
constructiv, de stimă și în
țelegere, cei doi prim-mi- 
niștri au efectuat un schimb 
de vederi asupra unor pro
bleme actuale ale vieții in
ternaționale, care a pus 
în evidență identitatea 
punctelor de vedere.

Cu acest prilej, primul 
ministru egiptean a subli
niat contribuția deosebită 
a României socialiste, per
sonal a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la so
luționarea marilor proble
me ale contemporaneității.

La convorbiri au partici
pat persoane oficiale ro
mâne și egiptene.

Convorbirile continuă.

Acțiuni pentru dezarmare și pace
WASHINGTON 16 (A-

gerpres). — Luînd cuvîn- 
tul în cursul unui miting 
desfășurat la San Francis
co, purtătoarea de cuvînt 
a conducerii Campaniei 
naționale americane „Vo
tați pentru pace — 1984“, 
M. Terrasino, a subliniat 
caracterul acestei acțiuni 
— promovarea ideii nobile

că în momentul de față 
nu există o sarcină mai 
importantă decît frînarea 
cursei înarmărilor, înlătu
rarea pericolului de de
clanșare a unui război nu
clear și trecerea la măsuri 
concrete de dezarmare.

★
(Agerpres). — 

s-a încheiat

Co îslllului ANZUS

6,30 La ordinea zilei în 
agricultură. 7,00 Radio
jurnal. 7,30 In întîmpina- 
rea zilei de 23 August. Pe 
șantierele de investiții, 
programul de construc
ții al acestui an îndepli
nit integral. 8,00 Revista 
presei. 8,10 Curierul me- 
lodiilor. 9,00 Buletin de

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Cartierul vese
liei; Unirea: Visînd la 
Zambezi; Parîngul: Im
posibila iubire, I—II. știri. 9,05 Răspundem

LONEA: Contrabanda ascultătorilor. 10,00 Bu-
* letin de știri.'10,05 Cîn-

tec drag, muncitoresc — 
piese corale. 10,20 Din 
cîntecele și dansurile po
poarelor. 10,40 Miorița. 
Revistă de etnografie și 
fojclor. Noi așezăminte

la vamă.
ANINOASA: Acel mi

nut, acea secundă.
VULCAN — Luceafărul:

Dragostea și regina,
LUPENI '

îndrăgostit
dorință. culturale pe harta țării.

UR1CANI: Intilnire cu - - - -
tinerețea. -

— Cultural: 
la propria

TV
15,00
15,05
15,25
15,35

15,45

16,05
20,00

20,20

Telex.
Televacanță școlară. 
Ecran de vacanță. 
Laureați ai Festiva
lului național „Cîn- 
tarea României". 
Secvențe irakiene. 
Documentar. 
Universul femeilor. 
Tele j urnal (parțial 
color).
Actualitatea în eco
nomie.

20.30 Tineri, în țara ti
nereții — muzică^ u- 
șoară românească.
Ctitorii cu care ne 
mîndrim l 
color).
Teatru TV:
„Patima fără 
șit“
de H. Lovinescu 
(color).
Telejurnal (parțial 
color).

20,40

21,00

22,20

RADIO

de știri, 
pionie- I 

anii .
I 12 I 

ge- I 
mun- 

un I 
Publici- I 

Buletin de | 
Tribuna ra- , 

dio. 12,25 Din comoara j 
folclorului. 12,45 Avanpre
mieră Radio-TV. 13,00 * 
De la 1 la 3. 15,00 Emi- I 
siune pentru tineret. 16,00 I 
Buletin de știri. 16.05 | 
Soliști și grupuri folclo- , 
rice de la sate. 16,15 Pa- I 
truzeci de trepte — cîn- I 
tece patriotice și revolu- 1 
ționare. 16,25 F 
zeta economică. 
Sfatul medicului. 
Buletin de știri.
Partidul — centrul ___

. și conștiința întregii na- 
sfîr- țiuni. 17,30 Audiența ra

dio. 18,00 Orele serii. 
20,00 Radiojurnal. 22,00

O zi într-o oră. 23,00 Bi
juterii muzicale. 23,40-
5,00 Non stop muzical.

(Buletine de știri la o- 
rele: 24,00 2,00 4,00).

11,00 Buletin
11,05 Microfonul 
rilor. Pionierii în 
de lumină. Studioul 
pe recepție. Ștafeta 
nerațiilor, ștafeta i 
cii. Hai să facem 
spectacol. 11,35 
tate. 11,50 
știri. 12,05

(parțial

Radioga-
16,55
17,00
17,05
vital

știri.5,00 Buletin de
5,05 Ritmuri matinale, f 
5,20 Gimnastică. 6,00 Ra- | 
dioprogramul dimineții.

memento I

WELLINGTON 16 (A-
gerpres). — La Wellington 
se desfășoară, începînd de 
luni, lucrările celei 
33-a sesiuni anuale a 
siliului ANZUS — 
militar din care fac 
Australia, Noua 
și S.U.A.
nii, la care iau parte dele
gații conduse de ■miniștrii 
de externe ai celor trei 
țări, au loc după cum re-

• de-a 
Con- 
bloc 

parte 
Zeelandă 

Lucrările sesiu-

marcă observatorii de la 
Wellington, într-o perioa
dă critică pentru însăși 
existența acestui bloc, în- 
trucît, după recentele ale
geri generale din Noua Ze
elandă, cîștigate de labu
riști, noul premier al a- 
cestei țări, David Lange, a 
anunțat că va acționa pen
tru o revizuire a pactului 
în baza căruia a fost cre
at ANZUS

BONN 16 
La Bremen 
reuniunea pentru pace a 
.reprezentanților Univer
sității din Bremen și ai 
universității daneze din 
Orhus. In declarația „oa
menii de știință pentru pa
ce, împotriva războiului", 
studenții și cadrele 
dactice de la cele două 
tituții de învățămînt 
perior au subliniat 
punderea care revine

di- 
ins- 
su- 

răs- 
oa- 

menilor de știință pentru 
salvgardarea păcii și s-au 
angajat să-și dedice 
treaga lor activitate 
fetică și practică pentru 
preîntîmpinarea războiu
lui.

în- 
leo-

UNF.I
PRE- 

es Sa-

POTRIVIT DATELOR 
OFICIALE, Tunisia ' are 
șapte milioane de locuitori, 
dintre care 52,9 la șută 
trăiesc în zonele urbane.

MINISTERUL RELAȚI
ILOR EXTERNE al Re
publicii Cuba a anunțat că, 
în zilele de 12 și 13 iulie, 
la New York au avut loc 
convorbiri între reprezen
tanți ai guvernelor cuba
nez și american — infor
mează agenția Prensa La
tina. Au fost examinate 
probleme privind situația 
cetățenilor proveniți din 
Cuba care trăiesc în S.U.A., 
arată agenția.

ÎN CADRUL 
CONFERINȚE DE 
SĂ ținute la Dar
laam, directorul general al 
Organizației Internaționa
le a Sănătății, H. Mahler, 
a declarat că un nou me
dicament împotriva mala, 
riei este în curs de expe
rimentare, Este vorba de 
rneflochin, care ar urma 
să înlocuiască chinina, de
venită ineficientă în tra
tarea acestei maladii în 
Unele zone ale globului.

POTRIVIT DATELOR 
Institutului Național de 
Statistică, în Spania exis
tă în prezent peste 2,6 mi
lioane șomeri, reprezentînd 
circa 20 la sută din forța 
de muncă activă a țării. 
Creșterea ratei șomajului 
este apreciată în cercurile 
de specialitate drept o 
consecință a orientării 
spre „reorganizarea" pro
ducției în perspectiva a- 
propiatei aderări a Spaniei 
la Piața comună.

S. U. A.: Cum arată depresiunea 
economică la Dikson

citori cu salarii asemănă
toare cu cele din alte între
prinderi metalurgice 
țară.

In S.U.A. trăiesc 
milioane de negri, din

din

26,5
care

ca de 
orașe- 
redu- 

economi-

r##/Z/#/ZZZ//ZZ/ZZZZZ//ZZ/Z/Z////J

ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ 
TIMIȘOARA

INCADREAZĂ direct sau prin 
TRANSFER .

hidraulicieni
— lăcătuși

pentru activitatea service la unitățile miniere 
din Valea Jiului.

Relații suplimentare Ia I.M.T. serviciul 
personal, telefon 961'33970.

Mica publicitate
Dickson — un orășel din 

Illinois — nu-și poate pan
sa rănile pricinuite de cea 
mai grea depresiune eco- 

. nomică ce s-a abătut asu
pra sa după criza din anii 
'30. Problema numărul ți
nu a acestui oraș, 
altfel a majorității 
lor americane, este 
cerea activității
ce. Nici Dickson nu a fă
cut excepție de la această 
regulă. Șomajul este pri
cinuit și aici de aceleași 
cauze ca peste tot în țară. 
Autoritățile statului Illinois 
au închis o mare clinică 
din oraș, singura mare de
ținătoare de locuri de mun
că din Dickson. In același 
timp, la Sterling, un oraș 
învecinat, patronii uzinei 
metalurgice, unde mun
cesc numeroși locuitori din 
Dickson, au concediat re- 

' cent 1 500 de muncitori.
Dealtfel, nu demult con
ducerea uzinei a anunțat 
că nu-i poate plăti pe mun-

Răsfoind presa 
străină

(„SUNDAY TIMES")
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600 locuiesc la Dickson, 
Cartierul în care trăiesc ei 
este situat- în sudul ofașu- 

. lui și este cel mai sărac. 
Cea mai mare parte a popu
lației de culoare nu are 
de lucru și nici nu are 
vreo speranță să găsească 
ceva. „Negrilor nu le ră- 
mîne decît să lustruiască 
pantofii", a declarat pas
torul Andrew Downing.

In anuarul statistic 
1928, păstrat în arhiva 
riui institut din Dickson, 
se află ' inserată următoa
rea maximă: „Viața este
un mare cîntec. Fie ca 
muzica lui să nu înceteze!11. 
Dar locuitorii orașului îi 
aud de pe acum notele su- 
nînd fals. Don Lowett, u- 
nul dintre funcționarii băn
cii, încearcă să explice 
cauzele dificultăților eco
nomice prin care trece o- 
rașul ca fiind aceleași cu 
ale crizei economice a 
mericii. Ba mai mult, 
el, ca toți oamenii de 
nă credință, gîndește

pe 
u-

A-
și 

bu- 
— . . , . - ----- că

țării i-ar fi mai bine dacă 
n-ar mai cheltui sume a- 
tît de mari pe crearea de 
noi arme de distrugere în 
masă. „Trebuie să punem 
capăt dificultăților, în pri
mul rînd prin reducerea 
cheltuielilor pentru înar
mări" — a spus el.

VIND radiocasetofon 
„SHARP 555". Telefon 
44963, după ora 16.

VIND Dacia 1310. zero 
kilometri. Republici: 191/ 
12, Petroșani, ora 18,30, 
(2324)

VIND Dacia 1300 stare 
perfectă, 29 000 km. Vul
can, bulevardul Victoriei 
bloc IA, sc. A, ap. 2. (2321)

GĂSIT cal negru. Strada 
Grivița Roșie nr. 5/2, 
troșani. (2320).

PIERDUT carnet
■ dent și legitimație pe nu
mele Runcan Viorel, elibe-

ANUNT DE FAMILIE

Pe-

stu-

rate de Institutul de mins 
Petroșani. Le declar nule. . 
(23'26)

PIERDUT legitimație spe
cială transport pe numele 
Uilecan Carmen, eliberată 
de A.U.T.L. Petroșani. O 
declar nulă. (2319)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Găman

< Ana. eliberată de I.T. ’Vul
can. O declar nulă. (2322) 

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gabor 
Andrei, eliberată de TCH 
Deva. O declar nulă. (2325)

ii

(Agerpres)

SOȚIA Eudochia, fiicele Mariana și Ileana, gine
rii Valentin și Nelu, anunță cu adîncă durere înceta
rea din viață, după o grea suferință, a scumpului lor 
soț, tată și socru

ȘTEȚIU PETRU (52 ani)?
Inmormîntarea azi, 17 iulie a,c„ ora 16, în Ani- 

noasa. (2323) .
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