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In întâmpinarea Zilei minerului DUPĂ

și a aniversării eliberării patriei

LA VALEA DE BRAZI

0 importantă 

lucrare finalizatăLa întreprinderea: minieră Valea de Brazi, minerii din brigada condusă de. Gheorghe Cercel au finalizat o importantă Lucrare. Estevorba de străpungerea galeriei de la orizontul 400 pînă la puțul Șter- minos. Cei 1 070 ml Cit are galeria au fost realizați într-un . timp mai scurt decîț s.a prevăzut prin plan, datorită depășirii lună de laa-l’ită depășirii lună lună cu circa 20 sută a vitezei de vansare.Prin realizarea acestei lucrări au fost create condiții pentru punerea în funcțiune a modernei stații de ventilatoare de la Ștermi. nos, care vor îmbunătăți considerabil aera- jul general în subteran. -.Concomitent, în țeran, în blocul minerii din brigada lui Gheorghe Scorpie terminat lucrările echipare a

• In pregătire pentru Ziua minerului : Săr
bătoare a muncii, sărbătoare a vieții spirituale. 
O?.*Un turneu artistic și implicațiile lui.

• Teatrul satiric-muzical „Constantin Tă- 
nașe", din nou în mijlocul minerilor.

• Rubrica „Oaspeți ai Văii Jiului".
(Pag. a 3-a)

PRIMA LUNĂ A SEMESTRULUI II

Preparația Livezeni, 
în faza premergătoare 

probelor tehnologice 
■ Se materializează programul 

montare a blocurilor de comandă și
mărire a fluxului tehnologic de prepara
re? >

de
ur

Constructorii de pe. platforma industrială Livezeni au finalizat principalele lucrări de construcții și montaje de care ■ depinde pornirea fluxului la noua prepara- țic din Livezeni. In prezent ei sînt angajați în înfăptuirea unui program de montaje a blocurilor de comandă și urmărire a fluxului prin care se prevede începerea probe- ■ for tehnologice la finele primei decade din luna august a.c.La finalizarea acestor lucrări o contribuție de scamă o au formațiile de

constructori . conduse de Mihai Vagiuc, Năstase, 7 Constantin 1 Gheorghe Doca, dru Ionciulescu, și formațiile de conduse de Sergiu Telea, loan Bălan, Sabin Popescu, Leone Gcampana.Colectivul de constructori care realizează lucrările de montaje la noua preparăție, de care depinde sporirea cantității de cărbune prelucrat calitativ superior pentru semi- cocs, închină acest succes marii noastre sărbători naționale de Ta 23 .August.

:, Constantin Ștefan Șuvăilă, Frumușelu, , Alexan- precum m on tori

Măsuri ferme pentru realizarea 
producției fizice I Ș aînregistrat producții sub nivelul sarcinilor — dar .. ________ ... minus deaproape 5000 de tone pe care l-a „majorat" în decada a treia la 5432 tone de cărbune. Și atunci...?!La mina Petrila, la începutul acestei luni a a- vut loc o analiză temeinică a cauzelor care au condus la... obținerea u- nor rezultate cu mult sub nivelul sarcinilor planificate.: S-,a întocmit un program concret, cu terme-

S-a încheiat prima lună a celui de-al doilea semestru al anului și rezultatele înregistrate de o bună parte din colecti. vele miniere ale Văii Jiului se situează mult sub nivelul posibilităților,. al exigențelor. Este adevărat, trei î deri miniere — Paroșeni și Valea Brazi — au obținut peste prevederile de aproape 3000 to ne. cărbune. Dar... cu trei flori că Re.eon- rodni- că desfășurată de colectivul I.M. Valea de Brazi. Și cam aceasta este tot ceea ce se poate spune ’ „de bine“ despre activitatea unităților, miniere. Supărător este faptul că la unele dintre unitățile . miniere cu sarcinile de plan nerealizate, rezultatele obținute, în loc să fie în continuă creștere, după

întreprins— Lonea, de
nu se poate spune se face primăvară, virimentul lunii l-a stituiț activitatea i

despunea

au de primului abataj din stratul 17-18,care va intră în curînd în funcțiune cu o capacitate zilnică de circa . 300 tone de cărbune. (V.S.)

.a panoul de coman
dă al mediului dens 
— spălătoria Uzinei de 
preparare a cărbune
lui Lupeni — șeful de 
echipă Emerich Pop 
reglează funcționarea 
instalației.

l oto :

J Linia modei poate porni j 
j și de la...
I - ■ - - I treprinderilc ■. telierul de c separat de mentul tehnic, de și denumirea nic-creatie, ne inginera . Gabriela Slă- tă întrecere cu Timpul bîi, de la întreprinde- intră însă și modeliere- rea de . confecții din lc Doina Monai, Mana Vulcan. Acest lucru nu Mureșan, tehnicianul este deloc un impedi- Paula Bojincă și con- ment. Dimpotrivă? Lu- șțrudtofii db-tlpay® „e^“ crînd împreună, • .tivul de La creație cu- de la tehnic, sub coor-■ ■ ‘ . ten- donarea inginicului, și inverș, Ia bîi.- U crearea unui produs nou, rit la contractări fiecare dintre;' i’ ..poate exprima o părere, poate veni cu 0 idee, cu o soluție originală.Care este drumul parcurs de un articol, din

— La noi. față de tri- ,,_r.-le .mari, a- . telierul de creație nu este separat de comparti- aici teh-
Vulcancest caz e vorba de o adevărată cursă . contra cronometru pentru ca noul produs să intre la timp pe fluxul de producție, cu șanse de a prinde piața. In această întrecere cu timpul
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J de. . maistrul . . .......
J Bogdan. Desigur, în’ a-(< «nt>nuare în pag. a 2-^) | ,

colec- na lănc i și Doroftei Rus, ( <îe In Inimic, sub COOT- ) ______ _ ___ minerului Slă- ) la bîi. Dacă produsul ofe- 1 us nud, rit la contractări întru-/ noi își neșțe pretențiile repre- 1 zentanților comerțului l și a fost contractat pen. < tru piață, intră în pro- 1 ducția de serie; In par- ț _______ , ___ curgerea acestor . faze, < faza de creație și pînă între creație și tehnic l cînd acesta ajunge î„______________________ ■- rafturile magazinelor de legere și , . >confecții ? Mai. întîi, in- realizarea unui articol de tervin fantezia, și inspi- . ...rația în materie de mo- modele trebuind sa țină dă: ale modelierelor Eva seama de anumite ..Standarde de ramură și încadrări în normele de consum prevăzute.Pop, Piroska Incze, Rozalia Telin, Elena Mora- ru, Ioana Lupu, Floricâ Costineanu, Maria Bordei și desenatoarei E- dith Dobner, conduse Mariana - , în’

declarațiile și angajamentele conducătorilor u- ...______ _________nităților, sînt în scădere. a acumulat un Spre exemplu, mina Ani- noasa, după un început promițător a pierdut ritmul, trecînd, de multe ori, de la o zi la alta, de la realizări superioare sarcinilor de plan, la minusuri care au depășit și 600 tone de cărbune. Cu toate acestea, la începutul plan 1 decadei a IlI-a a lunii, in- 7 de . ginerul șef al minei promitea în numele colectivu.lui : .. ._ : _________
voni îndeplini, lună de 
lună, sarcinile . de plan". Luna iulie nu face parte din trimestrul III ?Tot un inginer șef, dedata aceasta de la Bărbăteni, aprecia : vind „revirimentul nei“: „Ce pot să
e ca, Ia sfîrșîtul decadei 
a doua, sperăm să fim 
— cum se zice — „Ia 
plan". La sfîrșitul decadei a doua mina nu numai că nu a fost „la plan" — în fiecare zi s-au

„In trimestru) III ne ne și responsabilități, s-au dat soluții, s-au luat angajamente. Și în mod normal, printr-o mai bună mobilizare a colectivului, producția de cărbune extras trebuia să fie în creștere, iar activitatea de extracție să se redreseze, Dar... mina a a- cumulat în luna ..un minus21 500 tone
i.m.pri, mi- 

spun

li, I rin

iulie ce depășește de cărbune.
GHEȚA

(Continuare in pag. a 2-a)

ZESTREA TEHNICĂ
folosită. Intensiv, eficient u

Complexele sâ producă 
mai mult cărbune nu numai... 

amortismenteInvestigația noastră mina Livezeni a urmărit aspectul utilizării și gospodăririi utilajelor, al complexelor mecanizate, în speță. Am început cu această întreprindere a- vînd în vedere minusul îngrijorător acumulataici în cursul acestui an, fapt ce denotă că nici gospodărirea bazei nice, nu este dintre mai bune.. împreună cu ing. cela Dan, dii. cadrul Un: -corn-
Rămineri In urmă care trebuie recuperate 

Lupenise an de hala

Ici Llit/ic: 91 vv.mx.iv, -în există 6»' perfectă înțe- ț" colaborare, la 1 ____________ nniii nrț.icol de • confecții creatoarele de i ______________________________ I
II veci uv-a ț a anului,O. GEORGESCU

orașul Lupeni prevede- pentru acest să fie construite 244 noi apartamente, agroalimentară, spații comerciale la parterele unor blocuri și să se execute lucrări de sistematizare, . de extindere a rețelelor de termoficare, de alt- . mentare cu apă potabilă.Acest important volum de . lucrări de investiții este reclamat cu stringență de . creșterea vertiginoasă a activității industriale și de extracție a cărbunelui, de sporul demografie al orașului. Realizarea o- biective.lor de investiții revine ^colectivului brigăzii nr. 40 a Antreprizei de construcții și montaje Petroșani. Deși, ne aflăm în cea de-a doua jumătate , în orașul Lupeni n-a fost predat nici un apartament din cele

prevăzute în planul a- nual. Constructorii și-au concentrat eforturi! <• cu preponderență spre finalizarea . . apartamentelor restanță. din anul trecut.
INVESTIȚIILE 
ANULUI 1986Lună de lună la nivelul brigăzii din Lupeni au fost analizate și reanali- zate, actualizate și reactualizate graficele de lucru pe obiective. Constructorii au promis că-și vor realiza obiectivele propuse. Dar promisiunile au rămas mereu simple promisiuni,onorate de fapte. S-au cumulat astfel mari tanțe față de sarcinile de

plan. De ce? In primul rînd din cauza ritmului scăzut de lucru. Un e- xemplu concludent l-a constituit ziua de 20 iulie a.c. Cu sprijinul comitetului orășenesc departid și al consiliului popular orășenesc LU- peni s.a organizat în acea zi o acțiune pe șantier pentru recuperarea din restanțe. Au fost asigura-' te efective mozaicari, muncitori pentru punerea în peră
n-au fosta-res-

de dulgheri, zidari, denecalificați manoperă a betoanelor lă blocul 20. Oamenii au venit la locul de muncă, dar nu li s-ău livrat materialele necesare. „Din 25 mc de betoane comanda-

la partimehtului tehnic, și ihg. Gabriela Reisz, de la biroul pregătirea . — programarea și urmărirea producției, analizăm situația celor opt complexe mecanizate din dotarea minei. Și, prima constatare : din cele opt Complexe, doar două se află, la ora actuală, în stare de funcționare. Primul, un SMÂP2 este mînuit de minerii din brigada lui Cristea Valache. 'Producția realizată cu complexul, în primele șase luni, a fost cu 2638 tone de cărbune mai mică decît cea planificată. Una din cauze, ni se spune, ar fi fost r faptul că, în lunile mai-iunie, s-a trecut prtu- tr-un plan colector, interval în care și produc- tivitățile realizate au fost cu mult sub cele planificate. Dar cum se face că. în două decade și cinci zile din iulie, din abatajele echipate cu acest complex au fost extrase cu 6862 tone de. cărbune mai puțin decît era planificat ?Un aspect' aproape i- dentic ni se relevă și in cazul celui de-al doilea . complex aflat în funcțiune : peste 22 060 tone de cărbune minus în primul semestru și 1781 tone iii intervalul de timp scurs din luna în curs. Cu toate acestea,, reținem un fapt pozitiv: chiar în condiții grele, datorate unor pro-,
Viorel STRAUT

(Continuare in pag. a 2-a)

Gheorghe OLTEANU

(Continuare in pag a 2-a)
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La Uricani, în preocuparea permanentă a organelor locale

Onorarea contractelor
la produsele agroalimentarefruntași bligațiiior Sînt exemple, pentru toii ceilalți, i ■ ■sare le obțin denotă mod convingător, muncă, și strădanii, interes și pasiune de această veche letnicire care este

Complexele mecanizate 
să producă mai mult cărbune

(Urmare din pag. t)

Centru industrial dinamic, centru urban în .plină dezvoltare, Urlcaniul ră- hlîne, totuși, una din zb- nele în care tradiționala preocupare a locuitorilor , din satele aparținătoare pentru creșterea vitelor continuă să dăinuie.. De aici și contribuția importantă pe care orașul Uri- rea vitelor, și i montană se pot reușite zootehnice de laudă.Realizările în onorarea obligațiilor contiac-

în onorarea o- cpntractuaîe.

câni, cu satele și cătunele sale, cu" suprafețele de pășune întinse pînă sus, 
pe coama munților, are un rol important în dezvoltarea gospodăriilor specific montane, a zootehniei, in asigurarea unor importante produse pentru , fondul centralizat al statului, contribuind ast
fel ia autoaprovizionavea municipiului.La primăria orașului sîn- 
tem informați că toate pe la întîrzieri, ma- ău trecut Ia livrarea ritmică a animalelor și diferitelor pjcxiuse către centrele de 
colectare. Aflăm că s-au predat pînă acum aproa
pe X06 de capete de bovi- . . 309 20» 

4 o li-

contractele încheiate •!IOw s-au încheiat timp. Fără Jorttatea gospodarilor
n», peste 500 miei, bl lapte de vacă și ftl lapte de oi, peste tene de lînă ete., la 
ăbamă de indicatori, vrările fiind. superioare prevederilor din planul 
de contractări. Vicepreședintele consiliului popular, Dan Maieu, ne-a vorbit mai ales de gospodarii lean Cita, loan Dănilă, Nieot.ii' Fuier Bulz, Nico- hie J.upșa, Ana Muntea- nu, Gheorghe Mojoatcă, Cxmstantin Stancău, Pete» Ionașcu, Gheorghe Curcă,. Augustin Calotă, crescători de animalee

îar rezultatele pe în eă prin prin față înde- crește- în zona obține : demne
Contribuții la 

autoaprovizionare

meriți altuale sjnt desigur, tul gospodarilor, dar rezultatul nemijlocit . acțiunilor în rindui producătorilor desfășurate de organul local departid și ale . consiliului popular, pentru popularizarea avantajelor încheierii de contracte, pentru sil iiiu’area eforturilorgospodarilor de a crește cît mai multe animale, de a onora . obligațiile a- sumate.In acest scop sînt constituite colective, formate din membri ăi biroului comitetului orășenesc de partid și ai biroului executiv, ai activului de partid și deputați care se deplasează cu regularitate în localitățile componente, unde stau de . vorbă cu producătorii, ur- îndeaproape re- prevederilbr con- în termenele respectareale-

: gil.or privind autoaprovi- zionarea cu ... produsele a- • groali men tare. Concomitent . cu folosirea unor game largi de mijloace ale muncii politice pen tru popularizarea actelor' legale, a gospodarilor fruntași, cu- analiză periodică â rezultatelor obținute, se pune accent pe stimularea materială a . producătorilor, asigurîn- du-li-se, potrivit contractelor încheiate, ;. produsele necesare creșterii a- ni malelot. O acțiune recentă, încheiată cu bune rezultate, a fost realizarea integrală a planului de livrări la cașul de oaie.Sînt realizări evidente Ia Uricani, ' far organele locale sînt preocupate să le dezvolte, să stimuleze pe toate căile producătorii în Creșterea șepțeluiui, în îndeplinirea contractelor. Un ajutor substanțial In acest sens ar fi necesar însă și din partea organelor care preiau animalele și produsele. E- xistă la ora actuală cîțe- Va neajunsuri în eeea ce privește preluarea animalelor. Nu șe respectă ora și uneori nici chiar ziua programată pentru preluarea animalelor. S-a - intim plat de curînd, ca proprietarii a 4 făurași. să’ fie nevoiți să aștepte cîte două zile pentru a-si preda vitele, ca pînă la urmă . să rămînă cu tăurașiî tot nepredați. Sînt practici, care nu. aduc folos nimă-

bleme cauzate de gabaritul redus al galeriei . de- cap și de fluxul de transport, produetivitățile realizate cu acest complex; s_au apropiat de cele planificate. Dar dacă, cele două complexe funcționează, așa cum s.a văzut, celelalte ' șase stau. Stau ele, dar „curg" sutele de , mii de lei plătiți ca a-- mortismenf. Așa e cazul complexului mecanizat, aflat acum în curs de e- vacuare, din panoul 3, stratul >, blocul VI A. Din septembrie 1983 și pînă în iulie anul trecut, cu el au fost extrase 172 008 tone de Odată terminat nou, în luna 1985, complexul

s-a

ză din august 1985, costă însă cite 597 094 lei lunar. Adică peste 6,5 milioane de lej plătiți ca a- mortisinent timp de 11 luni pentru un utilaj care — în acest interval — n-a scos un gram de cărbune ! Tot de anul trecut, din mai, du funcționează nici. SMA-U1 2 din abatajul 6604, sectorul IIT, dar diferența de 22 milioane lei, pînă la amortizarea totală a utilajului, trebuie plătită. „Va fi introdus în abatajui 6604, cursul tri- — ni atunci, luni, costă

. la. adresa nr. 6798 din 26.10.1985 către CMVJ, prin care utilajul respectiv este pus la dispoziția combinatului.': alte sute curg pe mentelorFăcînd drelor de minei . cele constatate cursul investigației
Intre timp, de mii de lel- apa... amortis- 1 un a re. cunoscutecond ucere

. mărind alizarea j tract ua le prevăzute.

acest pa- a șaptea a fost oprit. Nu însă și amortismentul lunar de 404 569 lei.;.-; Țe;. 676 530 lei, lunar, costă ..și amortismentul pentru ; complexul SMA 2 care ă funcționat în panoul 2, stratul 5, blocul VIA, din sectorul II. „Are o uzură fizică înaintată, ni s-a spus, și. — după 7—8 luni — va fi supus casării". Dar aceste șapte.opt luni înseamnă încă 4 milioane de leî (diferența dintre valoarea utilajului șj cea amortizată) pe care mina Livezeni le plătește pentru un utilaj care n-a realizat, în perioada în eare a funcționat, decît 56315 tone de cărbune !Despre complexul SMA 2 din sectorul I reținem că „este oprit pe linia de pilier a puțului Est, ur- reactivat du- puțului Această durea-
piliermînd să fie pâ dezafectarea auxiliarconservare,

panoul 9, în mestrului IV" explică. Dar, pînă mai sînt eîteva iar fiecare lună... se, cu aproape cărbune., 695 442 lei. Și. tot amorți-;zări pentru un complex ce nu produce, Surpriza Vine însă complex; împreună Virginica Stația de rim că pentru acest complex, Care de multă vreme fusese . amortizat, plăteau în continuare mortizări lunare do peste 660 000 lei. „O eroare pe calculator, pesemne", nc spunea operatoarea Albiei. Eroare de calculator ? Probabil, Dar căreia î se mai poate adâu- element pe abținem .în

de la._ uri alt tot un SMA 2. cu operatoarea!Albiei, de la calcul, descope-

ga încă un care noi ne a-1 numi.Complexul achiziționat 1984, poate fi

s:e

SM A PH 2, în ■ maitie văzut în magazia minei. Desigur, locul său ar fi fost în subteran, — odată achiziționat S-ai renunțat la exploatarea^ stratului 12 pentru care era destinat O întrebarej credem, justificată: nu se puteau revedea mai în- tîi, condițiile,, de zăcămînt și apoi să se achiziționeze utilajul ? Deocamdată. se așteaptă un răspuns
Tîrgul cooperației meșteșugăreștiLa l.upcni, în zilele de 14—15. august, se va desfășura a VlI-a ediție a Tîrgului cooperației meș- teșiigărești,, organizat de euoperativa „Straja" Lu- penî. Tîrgul va avea loc în zona noului centru civic al Lupeniului (Băr- băteni) și va cuprinde exponate de produse de tri-

cota je, maroeh inărie,călțăminte etc, un loc parte revenind artiz. tulul, inclusiv, cerar de Horezu. La actual diție vor lua parte 21 
operative din, județul Hu- . nedoara și uniunile cooperativelor meșteșugărești din județele Alba; Arad, Dolj, Gorj,- Vîlc’ea. (l.D.)

Urinare din pag. I). Poate că, la primă 
deio, vi s-ar părea etapele parcurse de rochie, fustă sau sînt îndelungate. Nu însă așa. Argumentăm prin prezentarea planului de creație clin primul semestru al anului. El cuprindea realizarea a 
40 ele modele noi. Au create 53, urniînd că, perioada rămasă pînă la sfirșitul lui ’86, să . prindă contur alte .27 de articole de confecții.In momentul ele față, colectivul de muncă condus de ing. Gabriela Slăbii și maistrul Mariana Bogdan lucrează la

Ve- căO bluză, este
fostînmai

modelele ce vor fi pre. zentate ia contractările din septembrie. Ca de fiecare dată, astfel de în- tîlniri cu reprezentanții comerțului constituie adevărate examene ale' competenței și priceperii, pe care lucrătoarele . eoni, partimentului speră să-l treacă cu... zeci de mode, le admise și regăsite, a- poi, în viitorul an, în magazinele de specialitate. Și dacă acest lucru se va adeveri, nu va fi chiar o surpriză. De ce ? pentru. eă, în compartimentul tehnic-creație al Întreprinderii de confecții Vulcan, se lucrează ținîndu- se permanent seama de , personalitatea și pretențiile cumpărătorului.

Dan STLJ ARU

(Urmare din pag. 1)

tspeet din secția de montaj Stilpi hidraulici 
SSH Vulcan'. Foto : Al. TATAR

ca- ale în noastre, acestea au recunoscut că deficiențele se datorează unor cauze obiecti- c-it și altora, subiecti- Din prima categorie ne.au fost enumerate condițiile . dificile de .zăcămînt și lipsa forței de muncă (poveste veche la 'mina Livezeni), îndeosebi ■> calificată, precum și in- sufîcenfa competență a formației service, cea care execută operațiile de e- vacuare, de demontare și montare ale complexelor mecanizate. Acestor cauze Ii se • adăugă cele legate de nerespectârca termenelor de funcționare a Utilajelor, dese defecți. . uni electromecanice, rezultatul fiind nereăliza- rea productivităților scon-
' taie. . ■„Cu toate acestea — am fost asigurați — prin programele întocmite vom continua pe linia mecanizării, a extinderii producției extrasă mecanizat, Prin concentrarea producției în abataje ci lungimi mai: mari de front dotate ca complexe mecanizate vom crea posibilități de obținere a unor productivități ridicate". 'Am dori ca .afirmația directorului I.M. Livezeni să se confirme cit de curînd. Aceasta pentru că cele conșțptațe de noi în ziua de 28 iulie arată că este mult, foarte mult loc pentru mai bine.

t

vă informăm
*c• 

rIde la1^ m vie caiiiLvare i dl ui întrepri nclcr clinei meseria cfe

Rămîneri
(Urmare din pag 1)te maistrul principal Popescu, 1b blocul 20 îie-au sosit doar 5 mc. Efectivele suplimentare zățe la . 1 . _____ __vut de lucru decît parțial".Două fost prezenți * pe șantier încă de lă primele ore de lucru, pînă după- amiăză. La blocul 20. dulgherii dirt; echipa -condusă de Petre Almaș, nu aveau la îndernînă materialul lemnos necesar. La nivelul brigăzii nr. . 40 există repartizat un sini.

în acea zi, rie-ă spus Mihai;

Pentru cei nori și

reparti-bloetil 20 n-au a-zile mai tîrziu„aii

gur maistru o constructor și un maistru instalator, care cu greu pot cuprinde și urmări activitatea e. chipelor, asigurarea cu materiale a punctelor de lucru dispersate pe câțiva kilometri de șantier. După ora 15 Ia unul din blocurile la care echipa condusă de zidarul Tudor Sandu trebuia să lu- "Creze la schela de neutilizat. „Așa •sosit, fără echipamentul complet prevăzut de normativele în vigoare" am aflat de la maistrul instalator; Ștefan’ Fazakas.Pînă la ora 16, din

finisarea fațadei,, autofidicătoare era „Așa ■ ne-a

EXCURSIE. Pentru cei neri și exploatări pajiști această unitate ce doresc să viziteze sta- execută, în prezent, 1  _ă _ă „11— ____crări de curățire și ferti- de Ia mina amintită nu Je

De fapt în nici una dini zilele; lunii iulie urina nu a realizat sarcinile de 
'.:Ț>ian..;x • ■Numai analizele — ori- cît de temeinice ar fi ele și de competente, colectivele care le-au făcut și măsurile, chiar foarte judicioase — nu sînt suficiente pentru realizarea sarcinilor de plan. Iar promisiunile, oricît de pate

e- nu nici
a semestrului IItice ar fi, nu înseamnă tone de cărbunfe.Acestea sînt eîteva xemple, dar situația este cu mult diferităa celorlalte întreprinderi care nu și-au realizat sarcinile de plan. O astfel de stare de lucruri a devenit, și nu de; acum, into, lerabilă. Eforturile tutu rdr colectivelor trebuie amplificate pentru a ieși din impasul în caro se află. Și se poate.

comenzile de 60 mc hc- toane și șape care trebu- . iau să sosească în acea zi la punctele de lucru au sorit doar 13 mc. „Pe lingă faptul că nu ne sînt o- riorațe comenzile de betoane, ne mai lipsesc și efectivele, ne-a spus < mg. Constantin Hada, șeful brigăzii nr, 40. De trei luni stagnează lucrările de sistematizare din lipsă de pavatori. Avem de e- Xecțitat peste 1400 ml de pavaj, de extins bulevardul și alte importante lucrări, dar n-am făcut mai nimic, din lipsă de dă-, meni". ' ,. .Xc.am. oprit cu adnota

rile în acest stadiu, eu convingerea că faptele sînt edificatoare. Pentru recuperarea ’ restanțelor, pe șantierul din Lupcnj trebuie să se acționeze cu toata fermitatea acum, cînd există condiții favorabile de lucru. în acest scop se impune ea de la nivelul conducerii Antreprizei să fie acordat un sprijin concret, operativ, brigăzii nr. 40 din . peni, în organizarea vității, completarea efectivelor pe structuri demeserii și; asigurarea u-nei aprovizionări Uptime, cu materialele solicitate.
Lu- acti.

curs de renovare. Sălile 1 de repetiții, toate celelal- I te dotări primesc o nouă I față, pentru ca, la 1 sep- tembrie, odată cu declan- șareă. etapei Festivalului „Cîntarea ! diția a. VI-a, în perfectă stare. (Al. II.)

fon si de- ră că oamenilor munciiIu.balneoclimatericăCasei Petro-o9,
ți unea«Sovata, asociația pensionarilor dinorganizează pe perioadă și II septembrie Ti’ăns,portul se asigură înscrierile primesc zilnie: .Ia sediul Casei pensionarilor. (V.S.)
șani < curs ie11CALIFICARE. In prima jumătate a acestui an 60 ' ■ oameni ai muncii de la I.M. Valea de Brazi au frecventat cursurile școlii de calificare din că- auțocarul. rii, dobîn.------ ....------- „e miner. In curînd, alți 70 de oameni ai muncii vor absolvi cursurile de . lăcătuși și electricieni de mină. (V.S.)

mai sînt de trebuință serviciile chioșcului, în a-ex-10a.c. cu se
lizare cu îngrășăminte.chi.mice a pajiștilor din go- viciile chioșcului, în Iul alpin Paring — «Scări- cest interval de timp ? șoara, in vederea creșterii (A.T.) producției de masă Verde.(LV.)

PAȘUNI. Muncitorii Fer n-ci Petroșani a Intrepun derii județene de întreți1
;,INCHIS“. Această... soluție (?!) s-a găsit pentru plecarea în ' concediu a vinzătoărelor de la chioșcul alimentar din incinta I.M. Bărbăteni. Oare cei care, răspund de

lucrări de întreținere, rei parații și igienizări. (MB.)TOMBOLA. încă nu s.ău prezentat la Consiliul municipal al femeilor, pentru a.și ridica premi- ; ile, posesorii biletelor cuMO- seriile 10089, 8500, 1336,In "* primul 915, 1346, extrase din „..„'.„1 m-nă și - declarate cîșțîgă-cadruî* ICSÂ “si "ap Petro- toare Ia tombola - din- '...... • iulie a«c.- Termenul limită pentru prezentare este 5 august. (Al.H.)LUCRĂRI DE REPARAȚII. Casa de ■ cultură în din Petroșani se află în

IGIENIZĂRI SIDERNIZARI. 1... semestru al anului,
orășenești a național României", e- , totul să fie I

Iinșani au fost igienizate și modernizate . 35 unități co- merclale cu amănuntul și unități de producție. Pînă la sfirșitul anului, Încă
23 unități vor intra

Rubrică realizată de
STRAUȚ
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Sărbătoare a muncii, sărbătoare a vieții spirituale
Aii* de an „Ziua minerului" se constituie ca o 

nouă și pe deplin grăitoare sărbătoare a hărniciei 
minerilor, a tuturor celor ce muncesc și creează în 
Valea Jiului. O zi pe care noi toți ne-am obișnuit 
să o considerăm ca sărbătoare a destoiniciei și dăru
irii în muncă, dar și ca unul dintre momentele 
de efervescență spirituală a Vieții oamenilor care 
scot din adîncuri lumina.

„Ziua minerului" polarizează atenția tuturor ce
lor care răspund de organizarea manifestărilor po. 
litico-educative și cuîtural-artistice omagiale, în 
primul rînd a instructorilor și activiștilor din așe- 
zămintele de cultură și organizațiile sindicale.

fruntași îri întrecerea socialistă. Astfel de spectacole ' sîrit programate la Teatrul de stat și Casa de cultură din Petroșani, la cluburile din municipiu. Printre cei care se vor tifla ' în prim-planul lor se' numără 'fanfarele mine.'" . rilor din Lupeni, Vulcan,Petri la, formațiile și soliștii, de muzică populară și ușoară, corul „Armonii

dea" din Petri la, „Brăila" din Lupeni, „Brazi" din Vulcan, cele din Uri- cani și Aninoasa vor cunoaște freamătul : cîntecu. iuî în zi de sărbătoare.Prieten statornic al minerilor;colectivul artis. folclo- va de ca

Un turneu artistic 
și implicațiile lui

După cum . ne-a informat tovarășa Ana Popescu, activist al Consiliului municipal al sindicatelor, fiecare așezămînt . cultural, fiecare sindicat . șe află în febra ultimelor pregătiri pentru buna desfășurare a unor ample acțiuni politico-educative* omagiale, acțiuni . programate a avea loc în întreprinderi cît și la cluburile muncitorești și casa de cultură. Programul stabilit prevede, pentru săptămînă viitoare organizarea unor simpozioane în întreprinderi cu tema „57 de ani de la luptele minerilor pentru dreptate și libertate socială", manifestări ce . își propun cunoașterea tradițiilor de luptă revoluționară ale minerilor, precum și omagierea zilei de 6 August 1929.In aceeași perioadă, tinerii — ne informează tovarășa Mihaela Lungana, secretar al Comitetului municipal UTC — se vor întîlni cu activiști de partid, militanți ai mișcării muncitorești din Va. lea Jiului, cu mineri fruntași producție.

In pregătire, pentru Ziua minerului

Manfestările politico-edu- cu va în .. ..cu Lupeni, interpreți de muzică folk.In ziua de 10 august centrul de atracție se va muta —- potrivit programelor fiecărui așezămînt cultural •— spre locurile de agrement, tiști amatori var așilor momente tistică. tice din vor începe programele de la ora 10, conferind zilei de 10 august ținuta, zilei de sărbătoare a muncii și a vieții spirituale a rilor. Vom asculta grame artistice cu ter de divertisment, că populară, muzică Șoară Bazele de agrement „Mîn-

cative vor culmina adunarea festivă ce avea Ioc la Petroșani, ziua de 9 August și acțiunile comemorative de la Lupeni, programate pentru dimineața zilei de 10 august.Sărbătorirea Zilei minerului înseamnă, firesc, un nou prilej de afirmare a formațiilor artistice din municipiu, aflate acum la încheierea etapei de masă a celei de a 
Vi-a ediții a Festivalului național „Cîntarea, României". Programele de activitate ale cluburilor mun. citorești prevăd pentru această săptămînă spectacole cu caracter: re vor avea loc așezămintelor și domina viața Vor participa, ca invitați, mineri, oameni ai muncii din toată Valea Jiului,

tinere" al comitetului UTC din IUMP, recitatori, membrii Teatrului muncitoresc „.Ana Colda" clin
'V

festiv cala sediile care vor artistică.

unde ar-Vor oferi to- muncă noi împlinire ardedeFormațiile artis. municipiu își
mine- pro- carac- niuzi. u-și de promenadă.

, colectivul tic al ansamblului ric „Rapsodia româna" fi din nou oaspetele seamă al Văii Jiului, invitat, al Consiliului municipal „Incepind din — ne informează tovarășa An» Popescu — vor avea loc spectacole la sălile de apel ale miniere, burilor, iar august, Ia casa de ră, pentru fruntașii întrecerea socialistă, terpreții bueureșteni aduce un cald omagiu muncii prin arta lor. In ultima* zi a turneului, în- drăgiții interpreți ai fol- -: clorului românesc se vor alătura artiștilor amatori din municipiu, parti- cipînd la spectacolele organizate în zonele de a- grement o nouă dovadă a împlinirii pe scena muncii și 'creației a artei profesionale și de a- matori".Iată o. săptămână care, ■ prin . conținut, devine adevărată săptămână culturii minerești, lă a muncii și a vieții noastre ‘spirituale.

al sindicatelor.7 August
întreprinderilor și în sălile ciulii ziua de 9 cultu- în in.vor

■ ocoro-
H. ALEXANDRESCU

rul clubului afirma cu realism șj simț de răspundere. ..Obiectivul nostru a fost de a oferi formațiilor și rnterpreților viduali un nou. a fi proze ;i ți Sîntem aproape tul etapei de masă a celei de a Vi-a ediții a. Festivalului național „Cîntarea României" și,, din acest punct de vedere, specta- ; rolele' noastre au însem. nat noi trepte spre cris* talizarea repertoriului. Am urmărit să acumulăm ex.: perieftță de spectacol, să ne verificăm. Din fiecare întâlnire cu. publicul, oameni ai muncii din Valea Jiului — unii ne.au văzut și ascultat, acum pentru prima dată — am învățat cîte ceva. Am învățat și din realizări,, din aplauzele generoase, dar

Nu mai constituie pentru nimeni un secret faptul că, pentru a te situa dt mai sus pe scara valorilor artistice, trebuie să desfășofi, cu pasiune migală; o activitate tinuă, susținută, :să prezent, prin artă, mijlocul oamenilor, comunici idei, să, primești critica,. deloc iertătoare ă publicului dornic de frumos și cunoscător, în cele mai multe cazuri, al frumosului, Să faci educație estetică, multilaterală și să te perfecționezi astfel continuu, în această relație între a munci,, a trăi și a crea, relație ce se stabilește prin intermediul comunicării artistice. “Este și ceea ce au dovedit, în recentul turneu prin Valea Jiului, formațiile artistice ale clubului Lonca. La Uricănl, Vulcan, Lonea, Lupeni, Petroșani spectacolele cu caracter de divertisment pe care ihterpreții clubului le-aii oferit unui public în majoritate, tînăr si foarte tînăr, au toate atuurile actului eultură cu caracter masă. Programul a' prins un micro-recital al grupului „Raid-rock", momente vesele cu Gheorghe Sereș și Ioan Velîca, pre- . zenți. cu Vervă și fantezie pe scenă — oare de ce nU-i vedem mai des ? — dans modern, prezentat de formația clubului, momente folk cu Claudiu Lapșansehi și Virgil Stratului, precum și un excelent moment de muzică ușoară oferit cu candoare de această deja cunoscută floare a muzicii de divertisment din Valea Jiului, formația „Europium" a Scolii generale . nr. 6 din Petrila. Peste 90 de minute- dc> muzică și tinerețe pe scenă și in sală, căci realizatorii silit tineri care înțeleg să con. fere timpului liber valențele frumosului.La încheierea turneului. ZoJtan Pop, directo

șiconții în să

avut de de cu-

indi- prilej de pe scenă, de sfîrși.

dar și din neîmpliniri. De fapt, cu sinceritate, t. ATL spun că . am urmărit cunoaștem ce a vein făcut, de perfecționat continuare. Sîntem știenți că putem- i mai mult, că putem ne prezentăm și mai bine în fața publicului". Aceleași gînduri au străbătut și în discuțiile pe care le-am purtat cu membrii formațiilor, Marcel Mun. teanu — conducătorul grupului „Raid-rock", fol- kistul Claudiu Lapșan- schi, Dorcl Lup*, i, instructorul gropului „Europium".Turneul formațiilor tistice ale clubului Lonea s.a încheiat,

trebuie să să 
de în con- ebține i să

Ia- 
care 

vedem și 
August.

BĂLOI

Teatrul satiric-muzical „Constantin Tănase
minerilor

Cîntecul și voia bună 
Vor însoți din nou săr
bătoarea minerilor, 
tă o imagine pe 
am dori să o 
în ziua de 10

loto : Ion

ar- din concluziile s-au impus de la sine. Important pentru participant) rămâne modul în care le vor valorifica mai departe, pe .scena.Festivalului național „Cîntarea României", dar- și în actul de cultură in sine, dorința interpfeților de a se perfecționa continuu. Este mersul firesc al artei de amatori sau profe-- șioniste, un ideal care presupune muncă, dăruire. exigență față de tine și respect fală de public.

Fără îndoială, unul dintre momentele culturale majore ale săptămînii viitoare îl constituie spectacolul Teatrului satiric, muzical „Constantin nașe" din București, va avea Ioc sîmbătă, august, pe stadionul clubului „Jiul" din șani. Organizatorii,
Tătare 9Petro-Con.siliți] municipal al sindi.catelor,„Valea, cultură clubul promit nire cultural-spor'tivă, ____re va debuta la ora 15, cu Enachc, partida amicală de fotbal dintre primele , două echipe ale municipiului, Jitii Petroșani și Paroșeni, urmată' adevărată' gală aei și muzicii. Afișul spec..tabelului — cea' mai recentă montare, din repertoriul Teatrului „Con-

Teatrul deJiului", Casa a sindicatelor sportiv „Jiul" o agreabilă
stat de ■-Și ne întîl. , ca-

Minerul . . de o veseli

stantin Tănase”, : revistă intitulată, nu fără promisiuni subînțelese; „Tempo... tempo... pe stadion" — reunește stele de primă mărime ale scenelor noastre comice : Alexandru« Arși ne], Ni cu Con stantin, Alexandru Lule.scu, Cristina Stamate, Nae l.azîi- rescu. Ciupi Rădulescu, Paula Rădulescu, Hamdi .Cerchez.. Pentru că gluma Se însoțește cu muzica, li ne-am se vor alătura ........... ...nescu, C " . .nu, Simona Floreșcu, Na.' talia Guberna, George, Luminița Roman, Marcela Alexandru, Oana Sîrbu, trio-ul „Expres" și orchestra de mu-: zică ușoară a teatrului,' condusă de Mițcea D Țigan, iiiterpreți care vor' beneficia de sonorizarea RadioteleViziunii Romă.■ ne.Teatrul „Constantin Tănase" are de această dată dai, invitați Ifinecnnos- .

cuți, prieteni ai publicului din Valea Jiului, Jearî Constantin și trubadurul modern, Tudor Gheorghe. Fără îndoială, vom a- sistâ la un spectacol maraton, o adevărată cascadă de glume, realizată în • regiaPrezentarea aparține ului Mihai Perșa, Bogă și Stelîan Pentru cititorii ;interesat ce Luigi Io- va întîmpla în cazCornelia Vorvorea- timp mai puțin favorabil.
lui Bițu Fălticeanu. trio- Lucia Moise, noștri se deOrganizatorii ne-au comunicat că, dat fiind con. dițiile oferite de stadionul „Jiul", , manisfestarea va avea loc și în situația eînd soarele va străluci mai puțin.. ' Iată un Spectacol, manifestare agreabilă, re ne oferă, -alături sport — muzică bună .glume,-*;.

o ca
deȘi
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/« fața publicului sint eu insâmi22 iulie '86. Un excelent demers artistic. pe scenele Văii Jiului. Orchestra profesionistă de muzică populară „Vîl- ceanca1* a Consiliului județean al sindicatelor Vîlcea prezintă, alături de inter- preții Marcu Nicoliei, Felica Ungurea. nu, Anița Tălaru și Gheorghe Agapes. cu, de un prezentator plin de vervă — Viorel Pojieseu, un cap de afiș remarcabil : Maria Dragomiroiu. In urma unui spectacol de excepție, pe scena Casei de cultură din Petroșani am solicitat din partea renumitei interprete cîteva cuvinte pentru cititorii ziarului.
•— Esența cântecelor dumneavoastră 1— -Iubesc pili, pe toți spectacolele, lui tot ee e
— Sînteți 

aceste inelaguri. Oamenii, 
folclor autentic vă așteaptă mereu să 
reveniți. Se pare că și dumneavoastră...— ...și cu aștept cu nerăbdare orice nou popas aici în Valea Jiului. Minerii, familiile lor, sint niște oameni minunați. Ei știu să scormonească în adîncul pă- mîntului in căutarea luminii, dar știu să se și bucure în fața unui cînlec care le este adresat din suflet.

— Tocmai pentru acești oameni cîteva 
cuvinte despre dumneavoastră !...— In afara scenei încerc să fiu mamă devotată pentru fiica mea arii) și fiul meu (9 ani). țMță' de solul meu, Care mă înțelege și iriă ajută c. norm, recunoștință deplină. In rest sînt a publicului I

— In încheiere, vă rugăm să ne des- 
tăinuiți proiectele...-•— Conștientă de mesajul eînteeului popular autentic, pe care-' respect; do-

foarte mult oamenii, cei ce mă înconjoară, mele caut să ofer publieU- mai bun
un oaspete statornic pe 

iubitori de

o(10
cîntee înseamnă, educație. Folclorul este una dintre bogățiile spirituale naționale și doresc să fac din cîntecul meu un militant pentru propășirea patriei, pentru pacea și liniștea planetei. C'ăbi 'pacea înseamnă somnul hetulbu- rat și liniștea cui.iță, ă copiilor noștri. Cu aceste gîhduri voi reveni in Valea Jiului, în mijlocul acestor minunați oa- | meni ai adîneuri'or.

Interviu realizat de 
Alexandru TATAR
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Dezbaterile din Consiliul de 

Securitate al O.N.U. în legătură 
cu acțiunile ostile ale S.U.A. 

împotriva Republicii Nicaragua 

■ Vetoul delegației americaneProiectul de rezoluție ' prezentat în aceste probleme de către țările nealinia. te, membre ale Consiliului de Securitate, nu a putut
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). In Consiliul de Securitate al O.N.U. s-au încheiat dezbaterile in legătură cu situația e- ....xistentă în America Cen- fi însă adoptat din cauza

Rezolvarea crizei guvernamentale din Italia blican și liberal, formulă ca și a lui demiși on ar.Prin formarea guvern se pune zei ministeriale te lă 27 iunie.
trală ca urmare a acțiuni- vetoului opus de delegația lor ostile ale Statelor Uni- 1..........
te împotriva Republicii pectiv reafirmaNicaragua. In cadrul dez- i. " ’baterilor, majoritatea reprezentanților statelor care trăi în pace și securitate, au luat cuvîntul au cerut fără a fi supuse presiuni,să > se pună capăt presiuni- • lor șj imixtiunilor din a-lor. și tuturor acțiunilor ostile ale S.U.A. împotriva guvernului legitim al Republicii Nicaragua, să se respecte cu strictețe independența, suveranitatea și integritatea teritorială ale acestei țări și s-au declarat, totodată, pentru soluționarea tuturor problemelor din AmericaCentrală prin mijloace politice, pașnice, prin dialog și negocieri între părțile interesate.

S.U.A. Documentul res- dreptul inalienabil al țărilor dinAmerica Centrală de a
fără.

ROMA 1 (Agerpres). .. Primul ministru desemnat al Italiei, secretarul general al Partidului Socialist Italian, Bettino Craxi, a acceptat vineri mandatul ce i-â fost încredințat cu zece zile în ,urmă de către președintele Republicii, Francesco Cossiga, de a forma un nou cabinet — informează agenția ANSA.El i*a prezentat șefului statului propunerile privind componența itorului ție între partidele i crat-creștin,. socialist, cialist-democratic,
cabinet — o salevi, coali- deitio. , so- repu-

■ aceeași guvern liacestuicapăt cri- declanșa-

Bilanț al victimelor violenței din BeirutBEIRUT 1 (Agerpres). Potrivit unor surse oficiale citate de agențiile Reuter și France Presse, cursul lunii iulie, ca urmare a schimburilor de focuri, atentatelor și bom. bardamentelor care au a- vut loc în Liban, 101 persoane și-au pierdut viața, iar 421 au fost, rănite. Cele
înde

niai intense acțiuni de a. cest fel au fost consemnate la Beirut și în sudul Libanului. Numărul vicii, melor din luna iulie estș inferior celui din precedente ale recordul fiind luna ianuarie, înregistrat 350
lunile acestui an, deținut de cînd s-au de morți.

Șomajul
în Franța ■.PARIS 1 (Agerpres). Nu* mărul șomerilor din Franța oscilează între 2 și 2,5 milioane și este puțin probabil să se înregistreze o ameliorare a stării de lucruri de pe piața franceză l a muncii în cursul acestui an — a declarat, într.un interviu, ministrul muncii al acestei țări, Philippe Seguin. El a precizat că, în luna iunie, în Franțaerau înregistrați oficial2,44 milioane de , șomeri, ceea ce reprezintă 1,4 la sută din populația activăa țării. Ministrul francez- a adăugat că, în cursul acestei veri, este de așteptat o sporire a numărului șomerilor.

MINERUL PAROSFNI MINERUL ȘTIINȚA VULCAN: 1-0 (6-0). Noua divizionară B, Minerul Paroșeni, cu multe prezențe inedite în formație, a întîlnit, marți după a- ini'ază, în tradiționalul derby amical, dinaintea startului noii ediții a campionatului, cealaltă formație din Vulcan, divizionara C, Minerul-Știința, disputa urmărind , mai puțin scorul final și, mai ales integrarea noilor- achiziții și stadiul de omogerii-

zare a formațiilor. Singurul gol al partidei a fost înscris, în min. 58, în urma unei combinații Dordea — Marco, balonul șutat de ultimul l-a a- tins pe Frățilă, strccurîn- du.se apoi în plasă. Jocul a plăcut prin .spectaculoasele faze realizate la ambele porți, d'etașîndu.se prestațiile • lui Sălăgean, Barbu, Neiconi, Mat’ula, respectiv, Constantin,Frățilă, Ispir, Milenovici.
(Ion BAI.OI)

Handbal, divizia B

Debutul noii ediții, 
examen de

LA GENEVA*S-AU ÎN
CHEIAT tratativele sovie- to-americane în problema încetării experiențelor cu arma nucleară. După cum informează agenția TASS, acește negocieri s-au referit la întreaga problematică a controlului și stabilirii căilor renunțării definitive la experiențele cu arma nucleară. Cele două părți, precizează agenția citată, intenționează să se întâlnească din nou la Geneva, la începutul lunii septembrie anul acesta, pentru examinarea în continuare a acestor probleme.

TAȚII O DECLARAȚIE a guvernului R.P. Mongole în legătură cu propunerile făcute de Mihail. Gor- baciov, secretar general al C.C. al P.C.U.S., în cuvântarea rostită recent la Vladivostok; Declarația subliniază că examinarea de către R.P. Mongolă și U.R.S.S. a problemei retragerii unei însemnate părți a trupelor sovietice din Mongolia are drept scop întărirea păcii, : încrederii și bunei vecinătăți în Asia —- relatează agenția TASS.

., un 
corigență...Oradea, continuată de alta la Cavnic. Accentul se va deplasa treptat . de pe pregătirea fizică spre cea tehnico.tactică; între 15—20 august vom fi pre- zenți la un turneu la CaVniC, apoi la un alt tur-' neu. '

— Cum vor decurge „os
tilitățile" în seria noas
tră ?'— Pentru promovare vor lupta, după părerea mea, Constructorul Arad și „U“ Cluj-Năpoca. Judecind după transferările e- ■fectuate, ‘ unele echipe au •slăbit în potențial, altele trebuie devor- in. tre- Vom

Primul antrenament al divizonarei . B de handbal Utilajul-Știința Petroșani, după scurta vacanță com- petițională. tate certă combinatei, prof.Chira, numire impusă și de faptul că prof. Ion Polifronie trebuie să se ocupe de divizionara școlară CSȘP. Noul antrenor are în palmares câștigarea titlurilor naționale de juniori II în anii 1982, si 1983, cu C.S.Ș. II Mina ur Baia Mare, . funcționînd la loturile naționale ale a- cestei categorii de . Vîrstă între anii 1982—-1984. Noua ediție a campionatului diviziei B, seria a Il.a a- nunță însă un debut dificil pentru combinata din Valea Jiului.Portarul titular Petre Vasile Popescu este sus. penclat un an, Vasile Stu- paru — șase luni, iar Constantin Gavrilă — patru etape. De asemenea, terenul nostru a fost suspendat trei etape, adică mai bine de jumătate din tur. Nu avem însă probleme cu talia și limita de vîrstă ă jucătorilor, tf-o că și tactică putem frunta greutățile
— După părerea 

tră, pregătirile au 
întîrziat. Care va fi pro
gramul lor ?— Mai întîi, perioada de acomodare, pină la 2 august (vizita medicală, trecerea normelor de control, adaptarea la efort), după care va urma o -săp- tămînă de cantonament la

Singura nou.— antrenorulIoan

IN SUDUL LIBANULUI, în așa-zisa „zonă de securitate" instituită unilateral de Israel, luptătorii din rezistență au atacat poziții militare israeliene și ale elementelor din Armata Sudului Libanului, creată și finanțată de rael. In ultimele 24 ore au avut loc lupteanropierea localității Mar. jayoun în cursul cărora a fost ucis un ofițer israe. lian. Au fost bombardate cu artileria poziții militare israeliene din zonele Jezzine și Bint-Jbeil și au fost uciși cîțiva soldați

IN CIUDA PROTESTE
LOR OPINIEI PUBLICE, care se pronunță pentru frînarea cursei înarmărilor și încetarea procesului de punere la punct a unor ..noi arme nucleare, S.U.A. a efectuat o nouă experiență cu o rachetă balistică intercontinentală de tip „Miriutemăn-3*. După cum -a precizat un purtător' de cuvînt al forțelor aeriene americane, racheta a fost lansată de la baza militară Vandenberg, din California, și a căzut în- tr-o zonă din insulele Marshall, situate în partea vestică a Oceanului Pacific. Agenția United Press International precizează că aceasta este cea de-a 122.a lansare experimentală de rachete strategice, capabile să transporte arme nucleare, efectuată de Statele Unite.

Is- deIn
"S-au întărit. Noi să ne aflăm în zona mijloc, dar, obiectiv bind, „moștenirea" disciplinei din ediția cută ne afectează, insista asupra. pregătirii, vom apela și Ia pepiniera noastră, C.S.Ș.P., dealtfel prof. Polifronie neva fi, sper, un bun colaborator. De pregătirea echipei răspund împreună eu Marin Gheciu, care va e. volua și în teren.

— Unsprezece jucători 
se află la antrenament, 
lipsesc, motivat, portarii. 
Alți membri ai lotului se 
vor alinia la antrenamen
te în ședințele următoa
re. Doar Gliga preferă an
trenamentului o „miuță" cu 
prietenii, parcă o ilustra
re a zvonurilor privind 
plecarea Iui Ia Deva.— Deocamdată, oficial, nu pleacă nimeni. Vor figura în lot cîțiva tineri, dintre care unii de certă valoare.

POTRIVIT ULTIMELOR 
DATE anunțate de agenția statistică a Pieței comune, „Eurostat", producția industrială în cele 12 a în cu

de prin, bună . pregătire fizi- în. amintite.
noas. 

cam

inamicția industrială în cele state membre ale CEE scăzut cu 3,4 la sută luna mai, comparativ . aprilie a.c.. .................. ....................................... ........................................................................................................................LA ULAN BATOR A 
FOST DATĂ PUBLICI.

i

FILME

t
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Lupii albi; U. 
nirea: Superman, I—II; 
Parîngul: Furtună in Pacific.LONE A: Prieteni fără grai.VULCAN: Actorul și sălbaticii, I—II.LUPENI: Din prea multă dragoste.URICANI: Oaspeți de seară.

..... —....................— Gala desenului mat. , .— Frumosul cotidian— reportaj.— Autograf muzical.— Cîntecul cuvintelor— moment poetic.— Înregistrări din fes. tivaluri internaționale.— Din Galeria Națio'* nală.—- Telesport.— O melodic în primă audiție.14,40 Iulie — Cronica e- venimentelor poli, tice.15,00 închiderea programului.19,00 Telejurnal :

CEI ȘAPTE 
MAGNIFICI

N.R. Eventualele dificări intervenite programarea filmelor a- parțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.
19,50

TV.13,00 Telex.13,05 La sfîrșit de săptă- mînă (parțial color) :— Pe Mureș șf pe Tîr- nave... Melodii popu.< lare. ■
22,2022,30

In întîmpinarca zi. lei de 23 August. Teleenciclopedia. (parțial color).Antologia umorului românesc. Episodul 12 (color).Film artistic.
Doctorul Poenaru. (color). Producție a Casei de Filme Unu.Telejurnal, închiderea programului. .

I

Intr-o singură săptămî. nă, șapte conducători auto, și culmea, majoritatea pro-, fe.sîdhiștii' ău renunțat, de bună voie, dar mai ales de nevoie, la permisele de conducere, pe o perioadă de 1—3 luni, pentru fap. tul că aU fost surprinși la volan sub influența alcoolului, unii; chiar în postură de recidivist!. Cei șapte „magnifici" ai...- tăriilor sînt: Ion Martines- cu (1 HD 7580), Mihăiță Lăzărean (41 HD 3822), Francisc Rozsnyai (31 HD 5268), Constantin Vladu (31 HD 6799), “ 'Munteanu

Mihai Cojocaru (1 HD 5654), Cornel Furdui (31 HD 8038) și Emil Ovreica, posesor al motoretei cu nr. I-ID 8 698. S-au ales cu suspendarea per mișului de circulație și cu amenzile de rigoare care, sperăm, vor avea darul să-i vindece de... amnezii.
INDICATOR NOU

Ion VULPE

Viorel (3 HD 3012), Ion Geană (21 HD 3747), Ioan Kovacs (31 HD 1401). In ceea ce privește conducătorii auto profesioniști, ne întrebăm cum sînt con. trolați la plecarea în cursă de revizorii tehnici și șefii de garaje ?
PRIORITATE

Pe unele drumuri și străzi cu mai multe benzi de circulație, din diferite zone’ ale țării, a apărut un indicator nou. „Folqșiți banda I“, care in- . dică automobiliștilor o- bligația de a circula cu precădere pe prima ban. dă, în vreme ce banda de lîngă axul drumului să fie utilizată numai în condițiile în care traficul impune acest lucru. Neres- pectarea semnificației indicatorului de circulație a- trage după sine sancționarea contravențională conform prevederilor legale.
Duminică, 3 august a.c., 

au dreptul 
autoturismele 
te personală 
te sub număr CU SOȚ.

de circulație 
proprieta- 

înmatricula-

-

a Pentru necunoașterea său ignorarea regulilor privind acordarea priorității, au fost opriți din' cursă conducătorii auto
Rubrică realizată cu 

sprijinul Biroului circu
lație al Miliției municipiu

lui Petroșani

ANTREPRIZA
CAI FERATE PETROȘANI

recrutează de urgență pentru

Centrala de construcții căi ferate București și 
Antrepriza construcții metrou șantier București 
următorul personal muncitor din rîndul 
pensionarilor mineri pentru limită de vîrstă :

- mineri- dulgheri
- mineri - betoniști
- mineri - lăcătuși construcții metalice ’
- sudori
- muncitori necalificați Â -Ad.

Retribuirea se face în acord global cu men- 
ținerea pensiei integrale. a__

Se asigură cazare și masă contra cost și 
transportul pe calea ferată pentru vizitarea fa
miliei - gratuit-

Relații și prezentarea la ACCF Petroșani 
- biroul personal, strada Gării nr. 2, telefon 
42702 Petroșani.

•At.
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