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Săptămina manifestărilor

politico-ideologice

și cultural-artistice din Lupeni

„Flori
de mai“

al 
rapor-

Ei 
la

minei Lupeni pentru 
pune ta evidență » core
lație obiectivă care exis
tă în momentul actual de 
dezvoltare a' mineritului 
din Valea Jiului între 
creșterea gradului de me
canizare șl creșterea re
tribuțiilor minerilor, a 
minerilor-tehnicieni cu 
înaltă calificare profesi
onală capabili să stăpâ
nească noile mijloace teh
nice din dotare asigurate 
prin grija partidului și 
statului nostru. Facem 

între două 
brigăzi de abataj conduse 
de mineri vrednici, amîn- 
doi pricepuți, buni orga
nizatori ai procesului pro
ductiv. cu unica deose
bire că abatajul primei 
brigăzi este dotat cu com
plex mecanizat de susți-

Un număr de 30 mi- 
neri-tehnicienî, conducă
tori de formații de lucru 
de la I. M. Lupeni bene
ficiază de o retribuție ta
rifară maximă — de 
192,50 lei pe post. Cu toții 
stat șefi de brigadă în 
abataje, dotate cu com
plexe mecanizate și de 
susținere și lucrări mini
ere de pregătire ta care 
operațiile de tăiere, în
cărcare și transport stat 
mecanizate, precum și 
șefi de echipă „service", 
care asigură revizia, ta- comparația 
treținerea ți reparația u- 
tilajeior de înaltă tehni
citate. Prin normativ sta
bilit de aceeași
măsură se apUcă la toate 
întreprinderile miniere
ale Văii Jiului ta cazul 
în care conducătorii de
formați! asigură exploata- - nere și tăiere, iar în cel 
rea modernelor utilaje 
din zestrea minelor.

Ne folosim de exemplul 
k________ _ _____________

de-al doilea se utilizează 
o tehnologie clasică. In 
luna februarie a.c., de

pildă, deși „K“-ul brigă
zilor a fost apropiat — 
1,293 la abatajul mecani
zat și 1,277 la cei neme- 
canizat, cîștigurile celor 
doi șefi de brigadă au 
fost diferențiatepeste 
6 800 lei pe lună ta cazul 
lui Constantin Popa, din 
sectorul IV, tați de 6 257 
Iei în cazul lui Ioan Ben
ko, din sectorul I al 
minei. In plus, indemni
zația de conducător a 
celor doi șefi de brigadă 
a fost de 500 și, respec
tiv, 400 lei.

Se pune întrebarea: 
este justificată această 
diferențiere ? Fără îndo
ială că da. De exemplu, 
dacă ne referim în pri
mul rînd la nivelul pro
ductivității muncii ta cele 
două brigăzi, o depășire ■ >■■■'

Anton HOFFMAN

In aceeași notă de cali
tate și larg interes, cu 
care au debutat acțiunile 

. Săptămînii manifestărilor 
poirtico-ideologice și oul- 
tural-artistice lupenene 
„Flori de mai", ieri la clu
bul sindicatelor din Lu
peni a avut loc dezbate
rea „Conducătorul — speci
alist și om politic" la care 
au participat membrii con
siliilor- oamenilor muncii 
din unitățile economice ale 
orașului.

Dezbaterile, însuflețite de 
intervențiile unor specia- ■ 
Hști în probleme de prga-

Constructorii din cadrul 
șantierului Lupeni 
i.C.M.M. Petroșani 
tează în cinstea Ziiei Mun
cii un frumos-succes, 
au pus în funcțiune, 
puțul „Carolina" de la I.M, 
Lupeni, un turbocompre- 
sor de mare capacitate. ' 
Turbocompresorul a intrat 
ta probe tehnologice. în-, 
tr-un stadiu avansat de fi
nalizare se află și instala
ția de dispecerizare a I.M. 
Lupeni. Concomitent au 
fost atacate șl alte lucrări 
de investiții, cum stat sta- 

i ția de compresoare și pos
tul de transformatoare de 
20 KV la I. M. Uricani.

în cinstea marii sărbă
tori a muncii, minerii sec
torului III de la I. M, Li- 
vezeni au extras în aceas
tă lună peste prevederile 
planului i 350 tone de căr
bune. Deși sectorul III se 

< confruntă cu piuite greu
tăți, colectivul și-a propus 
și a reușit să cinstească 
ziua de 1 Mai cu depășiri 
la producția fizică de căr
bune. Prin folosirea efici
entă a potențialului uman 
si tehnic de care dispune, 
prin utilizarea integrală a 
timpului de lucru, prin În
tărirea ordinii șl discipli
nei la locurile de muncă, 
minerii au depășit produc
tivitatea muncii planificata 
în abataje cu aproape 2 000 
kg pe post, astfel încît a 
crescut producția de căr
bune extrasă zilnic. Cu re
zultate foarte bune ta sec
tor se înscrie brigada eon-

. dusă de cunoscutul miner 
Petru Serădeanu.

PetrHMi-M
primăvara, peOdată cu

șantiere a început perioa
da unor condiții favora
bile de lucru; In Pe
troșani au fost stabi
lite, prin grija consi
liului popular municipal 
programe prioritare vizînd 
dezafectarea amplasamen
telor, crearea unui larg 
front pentru realizarea in
vestițiilor social-culturale' 
planificate pentru 1982. Au 
fost eliberate ultimele am
plasamente pentru blocuri
le de locuințe • din perime
trul ansamblului 272 de 
apartamente. S-au creat 
condiții pentru începerea 
construcției ultimului tron
son al blocului 69 din com
plexul Hermes, cu spații 
comerciale la parter. Im
portante forțe ale construc
torilor din cadrul șantie
rului 1 Petroșani al T.C.H. 
sînt concentrate însă la 
magazinul universal și în 
zona blocurilor 59 din ve
chiul centru comercial. 
Pentru a constata în ce 
măsură sînt folosite resur
sele 
ale,.

• „radiografie" 
de lucru din tr-un 
fierbinte" 
locuințelor 
tier ~ 
crările 
acestui 
tier aii 
ierabii

■ PL?tr

umane și 
am efectuat 

a 'unei
„punct 

de pe șantierul
— viitorul 

Petroșani-Nord.
de .construcție 
nou și modern 
e va întregi consi- 
zestrea' urbanistică 

■.$aniu1ui, cu încă

apartamente ta 
ani, au debutat 
vara anului tre

cut, încă de atunci s-au 
stabilit „termene ferme" de 
predare a blocurilor 59 A 
și 59 B, a primelor aparta
mente din noul cartier, 
împreună cu șefii punc
telor de lucru de la 
blocurile 59 A și 59 B, mai
ștrii Ilie Catilinâ și Viorel 
Cimpoia, sîntem prezenți. 
pe șantier sîmbătă, 24 a- 
prilie, de la 7 dimineața. 
Cei 6 oameni din brigada 
de dulgheri condusa de 
Gheorghe Neagoe se apu
caseră deja de lucru, fără 
să aștepte sosirea maistru
lui. Știau ce au de’ făcut. 
Fiindcă din 2U de dulgheri 
cit ar fi necesar pentru a- 
sigurarea unui ritm de lu
cru conform, prevederilor 
înscrise in graficul de exe
cuție 'pe șantier lucrează 
doar 6 și cu șeful 7. Ca ur
mare ei nu pot asigura 
construirea întregului front 
de lucru pentru turnarea 
betoanelor. Aflăm de la 

materb- maistrul Catilina că aceas- 
o ta este situația de la înce- 

zile putui anului. Termenul de 
„punere în funcțiune" a 
apartamentelor din blocu
rile 59 
stadiul 
lasă să

2 500 de 
următorii 
încă din

Tiber iu SPATABU

Ieri, la încheierea schimbului II, realizările ob
ținute de minerii de Ia Uricani, Livezeni și Aninoasa 
ne dau dreptul să-i numim fruntași Intre fruntașii 
Văii. Astfel, minerii de la Uricaniși-au Îndeplinit 
sarcinile planificate pentru schimbul II în proporție 
de 113,2 la sută, cei de la Livezenl ta proporție de. 
103,4 la sută, iar minerii Aniuoasei și-au realizat 
sarcinile planificate pentru schimbul amintit ta pro
porție de 103,2 la sută.

car-
Lu- 

a 
car-

este 30 iunie. Dar 
fizic al lucrărilor 
se întrevadă cu u-

Viorel STRAUȚ

Continuare în pag a ?a

(Continuare fa pag a t-a)

loc

(Continuare in pag. a 2-a)

prin

• Superlativul calității, 
superlativul dăruirii.

• De ce „trag" oamenii 
la Crăcțune ?

• Ceremonial de stimă.

conștiința pro- 
deveniri. Să 
un complex 

o adevărată
„uzină subterană", 
tr-un alt. panou in 
puțin de o lună de 
este treabă nu șagă.
doma întregului colectiv 
de mineri de la Paroșeni 
cei din brigada. lui An- 

omcl

In zilele de 1 și 2 mai 1982 autoturismele proprietate 
personală pot circula indiferent de numărul de înmatri
culare, cu soț sau fără soț, al auîoturi-muî'ji.

Din partea Consiliului de Stat 

COMUNICAT

în legătură cu folosirea autoturismelor 
proprietate personală 

in zilele de 1 și 2 mai 1982

drasit

Drumul spre primul
în întrecere

In pag, a 3-a

INDIVID-COLECTIVITATE

...Mina Paroșeni, aprilie 
1982. Orizontul 425. Aici, 
în stratul 13, blocul IIB, 
asistăm la montarea unui 
complex mecanizat. Sînt 
momente din viața oame
nilor care înfruntă greu
tățile inerente introduce
rii și montării unui ase
menea utilaje Aici, la ori
zontul 425, ne convingem 
încă o dată că există în 
ființa ortacilor din briga
da lui Andrașic —- ca de 
altfel a tuturor minerilor 
de la Paroșeni — ceva ce 
le dă un aer aparte, o 
legătură iudis'Aubi'ă intre

ei și abatajul pe care vor 
să-l pună in funcțiune 
înainte de termen, un 
sentiment de o deosebită 
mîndrie, o sobrietate iz- 
vorîtă din 
priei lor 
demontezi
mecanizat,

Ai-

faptă, au ciștigat în mod 
ferm timpul de partea lor 
supunîddu-l să lucreze 
pentru ei intr-un ritm a- 
lert. Piuă în prezent or
tacii cunoscutului briga
dier Nicolae Andrașic și 
ai maistrului Ștefan Tu- 
dorari de la echipa „ser
vice" au pozat și tensio
nat 35 de secții ale com
plexului. încă o zi-două 
de încordare, de muncă 
asiduă și „colosul" de 
metal sub impulsul gîn- 
dirii și acțiunii celor 40 
de mineri va păși. „Exa
menul competiției șt com
petenței minerești se fi
nalizează în ultimă ins
tanță — așa cum ne spu
nea Petru Votnea, ingi
ner șef electromecanic al 
minei, el însuși pionier 
al mecanizării la Paro
șeni și în Vale — în pu
nerea în funcțiune, în 
cinstea zilei de 1 Mai, a 
unei 'capacități de pro
ducție de 700—800 tone 
de cărbune pe zi. Aceas
ta este legată de faptul 
că, pe o lungime de 450 m

Constantin GRAURE

(Continuare în pag. a 3-a)

0 nouă unitate autoservite
Cooperativa meșteșugă

rească „Unifea" din Pe
troșani a amenajat, în 
locul fostei spălătorii auto 
din Livezeni, «o modernă 
unitate autoservite, care va 
asigura reparațiile auto, de 
tinichigerie, vopsitorii, izo
larea, spălarea și verifica
rea tehnică a motoarelor 
și autoturismelor. Unitatea 
cu nr. 65 (telefon : 44351),

care va fi inaugurată mîine. 
dispune de utilaje moder
ne de testare și reparare 
a autoturismelor, între care 
amintim : aparatură de e- 
chilibrat roți, tester elec
tronic, elevator pneuma
tic etc. Extinderea și în
zestrarea tehnică a atelie
relor s-au efectuat 
munca patriotică a coope
ratorilor meșteșugari 
prin autodotare, (I. V.).
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Din activitatea organizațiilor U.T.C mecanizareacomplexa
■ (Urmare din pag. 1)

v

de

continuă
Valea 
ce se

tetoiie 
larg utilizata de că- 

organizatorii prod ti
de factorii politici, 

ales acolo unde, deo-

Manifestări omagiale 
dedicate Zilei tineretului

Comitetul orășenesc Petrila al U.T.C., în cola
borare cu Consiliul pionierilor din localitate a 
organizat, sub genericul „Omagiu muncii, tinereții, 
culturii și sportului", o suită de manifestări dedi
cate apropiatei zile a tineretului — 2 Mai, avînd 
drept scop cuprinderea fiecărui utecist sau pionier 
la cel puțin una din acțiunile organizate.

“I

• în ziua de 26 apri- 
.; lie, dată cînd s-au ’ de

clanșat acțiunile omagi
ale politico-educative cu 
tineri din industrie, liceu 
și școlile generale, a a- 
vut loc întilnirea tinere
tului din oraș cu secreta- ___ ____ _  ____
riatul comitetului orașe- festare cultural-eduCativă 
nesc de partid. Acțiunea 
a fost întregită de o ex
punere pe tema „Rolul și 
sarcinile ce revin organi
zațiilor de tineret și pio
nieri din orașul Petrila, 
pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială a orașului în 
anul 1982.

In aceeași zi, în toate 
întieprinderile și școlile 
orașului au avut loc 
concursuri sportive, dota
te cu „Cupa 2 Mai" la 
fotbal, tenis de masă și 
șah. Seara tineretului a 
fost încheiată cu o mani-

la clubul din localitate, 
unde s-a prezentat ex
punerea pe teme juridi
ce -„Combaterea fenome
nului infracțional în rîn- 
dul tineretului din ora
șul Petrila, modul 
prevenire a acestuia".

• O bogată paletă de manifestări tinerești a 
avut lac și în ziua de 27 aprilie. Astfel, la clubul 
sindicatelor din Petrila a fost organizat un atractiv 
concurs gen „Cine știe, cîștigă“ pe tema „Pagini din 
munca și lupta avîntată a tineretului hunedorean“.

La acest concurs au participat 11 echipaje ale 
tinerilor de la școlile generale 1, 2, 5, 6, liceu și 
I. M. Petrila. După o suită de 10 întrebări tematice 
și 6 de baraj, au răspuns de nota 10, obținînd locu
rile I și II, echipajele Școlii generale nr. 5, formate, 
din elevii Violeta Sima, Daniela Ohneanu și Kovacs 
Melinda (locul I) și Violeta Meteșan, Aurora Ane- 
chitei ș.i Daniela Crețu (locul II), iar locul III a fost 
ocupat, tot cu note max&ne, de echipajul format 
din Valerică Grecu, Marcel David și Iosif Nicolae, 
de la Școala generală, nr. 2.

Răspunsurile bune date de echipaje in fața ju
riului și publicului exigent, dovedind o pregătire 
temeinică a concurenților, au fost răsplătite cu a- 
plauze, dar și cu premii in obiecte oferite de comi
tetul orășenesc al U.T.C.

Strungarul Alexandru 
Ilieș, unul din meseria
șii cu care colectivul «- 
telierului de repara
ții din Livezeni al 
I.R.I.U.M.P. se mindrește.

Fete: Ștefan NEMECSEK

de circa 11 la sută a ni
velului planificat al aces
tui indicator principal, a 
însemnat în cazul brigă
zii conduse de Popa un 
plus de 1,37 tone pe post 
(11,0 tone/post planificat) 
in timp ce brigada con
dusă de Ioan Benko a 
obținut cu același procent 
de depășire doar un spor 
de aproape 600 kg/post 
(de la 5,40 la 5,98 tone/ 
post). Trebuie să eviden
țiem, de asemenea, exi
gențele deosebite pe care 
le solicită procesul de 
muncă într-un abataj 
mecanizat — cunoștințe 
profesionale la un înalt 
nivel calitativ, policalifi
care și specializare, com
petență și gîndire tehni
că, creativitate etc. De 
altfel, prin însăși struc
tura forței de muncă 
după gradul de califica
re, în abatajele mecani
zate primează muncitori 
cu încadrări superioare. 
Pentru cea mal mare 
parte dintre ei — șefi de 
schimb, mineri, combai- 
neri, electrolăcătuși — 

V ■■ ■ -

absolvirea unui cinsa. de 
policalificare este obliga
torie. Se adaugă la toate 
acestea însușirile proprii 
necesare. îndeosebi capa
citatea de a acționa ra
pid și precis pentrU co
manda și manipularea u- 
nor utilaje complexe.

Introducerea tehnolo
giilor avansate continuă 
să reprezinte în Valea 
Jiului un imperativ. Co
interesarea materială a 
minerilor este una din 
căile menite să asigure 
extihderea și generaliza
rea noului, a tehnologi
ilor moderne, de înalt 
randament. Aceasta pe 

• Ungă faptul că ultilajele 
complexe, mecanizarea 
operațiilor din subteran 
conduc la reducerea efor
tului fizic și, implicit, la 
creșterea siguranței mun
cii. Legat de efortul fizic, 
spre exemplu • folosind 
pentru comparație ace
leași brigăzi —- costul
manoperei pentru produ
cerea fiecărei tone de 
cărbune în abatajul bri
găzii conduse de Constan
tin Popa este de tiumai 
13,23 tei/tonă. față de 
2TJD5 lei/tonă în cazul

celei de-a doua brigăzi, 
ceea ce reprezintă un e- 
lement pozitiv în promo
varea tehnologiilor a- 
vansate și prin prisma e- 
ficienței economice. In 
condițiile cînd mecaniza
rea, îndeosebi mecaniza
rea complexă, 
să reprezinte în 
Jiului o rezervă 
cere intens valorificată 
pentru creșterea produc
tivității muncii, prezen
tarea unor asemenea 
comparații, posibile- -âe. 
făcui ia nivelat fawatem 
mise, a ssajbriiț:! wt- 
toaretor proâortrve aze- 
întreprinderilor, 
mai 
tre 
ției, 
mai 
camdată, există încă reți
neri față de nou, de pro
gresul tehnic. Cointere
sarea materială este și 
trebuie să constituie per
manent una din nume
roasele pîrghii în măsură 
să trezească interesul mi
nerilor față de crearea 
neîntreruptă a producției 
și productivității muncii 
în subteran

T, ARVINTE

sănătate!
Prin efort , comun, con

struirea unor baze sporti
ve minimale în cartiere ar 
fi un simplu... joc, în a- 
cest sens organele sporti
ve locale ar trebui să fur
nizeze documentație de 
specialitate pentru ’ proiec- 
tanții noilor cartiere. Pen
tru că nici un cvartal nu 
trebuie să se lipsească de 
instalațiile sportive utile 
copiilor si — de ce bu ? 
—r' adulților. De ce nu sîpt 
incluse în. proiectele de vi
itoare construcții sociale și 
astfel de locuri de joacă?

Aceeași situație și în 
cazul întreprinderilor, care 
potrivit .Legii 11 au drep
tul să investească în con
strucția de baze sportive 
(de ce nu chiar în cartie
rele muncitorești !) sau să 
aloce in acest scop fonduri 
din beneficiile peste plan. 
Sînt foarte necesare bazele, 
simple, nepretențioase, pe 
care copiii, dintr-o simplă 
joacă, iși pot forma de pe 
acum deprinderile de vi
itori campioni ! Ar fi t> 
cale de a întări sănătatea 
publică,

Maistrul Patriciu La- 
zăr de la atelierul me
canic al ț M. Livezeni, 
explicind tinerilor Wil
helm Loy și Stela Brîn- 
dușescu, tehnologia de 
realizare a unei piese 
de schimb.

Crearea frontului de lucru pentru betoane
(Urmare din pag. 1J conduse de Elena Durău, 

----------------------------- ne informează că nu mai 
duc lipsă de betoane, A- 
flăm cu satisfacție și de la 
maiștrii Catilina și Cim- 
poia, că semnalul critic 
lansat prin tr-o anchetă pu
blicată în paginile ziarului 
nostru, stației de betoane 
de la Livezeni a avut e- 
fectul dorit. Comenzile

șurință că termenul nu va 
putea fi respectat. La două 
din cele trei scări — tron
soane ale blocului 59 B 
fundația a fost turnată, 
dulgherii montau cofrajele 
pentru elevație. Dar am
plasamentul pentru cel 
de-al treilea tronson rn-a
fost eliberat încă". Lingă pențrii betoane statonorate 
zidul casei care urmează 
să fie demolată s-a săpat 
fundația în spații largi. 
Oare de ce nu se urgen
tează eliberarea acestui 
amplasament, în ciuda ce
rerilor repetate ale 
structurilor.

Alături, la blocul 
muncitorii din- echipa con
dusă de Francisc Oprea, au 
început săpăturile în spații 
înguste pentru fundație la 
ultimul tronson. Femeile 
din echipa de „beton iste"

con-

59 A,

cizie de Lucreția Mitrieă, 
îi ajută „pe cei de jos“ ne
obosită. Din cei 54 de oa
meni prezenți la- lucru, 
unul, Dumitru Drăgănesc, 
este trimis „la birou". Fă
cuse în mai puțin de o: 
lună 7 absențe nemotivate. 
„Oamenii noștri, care sînt 
harnici și punctuali, nu-1 
mai vor", ne-au informat 
meșterii. Evident, cei ce 
nu-și văd de treabă n-au 
trecere printre constructori.

Ziua de lucru a 
Blocurile

Articolul „La Vîscozâ lo
cațiile umflă costurile cu 
multe milioane", publicat 
în ziarul nostru din 19 fe
bruarie a.c., a determinat 
o analiză pertinentă Ia în
treprinderea de fibre arti
ficiale „Vîscoza" din Lu
peni. „Cele relatate de dv. 
în articolul susmenționat 
se arată în răspunsul pri
mit la redacție — fiind 
conforme cu realitatea au 
fost analizate cu factorii 
de răspundere, 
măsuri pentru 
cheltuielilor
coase “ ..și a

zilnic cu toată promptitu
dinea
rute. . .

Dar ce folos, dacă dul- rodnică, 
gherii nu prididesc să asi- 
gure linia de front 
sară unui ritm mai 
de turnare ?

O autocarosată a ___
pe șantier fier beton. Oa
menii l-au descărcat și 
depozitat cu grijă gospodă
rească, să nu-1 îndoaie și 
să nu fie în calea altora. 
Macaraua, dirijată cu pre-

și în cantitățile ce-

nece- 
intens

adus

muncă, în practica 
conducători în dubla 
calitate de, specialiști.

fost
„au 

mai crescut" cu cîteva zeci 
de mc de beton. Dar pen
tru respectarea termenelor 
se impun în mod evident 
două măsuri imediate : su
plimentarea numărului de 
dulgheri pînă la nivelul 
necesarului și eliberarea 
ultimei zone de amplasa
ment, pentru tronsonul al 
treilea al blocului 59 B.

Flori de mai“
(Urmare din pag. 1)

nizare și conducere econo
mică, conform principiilor 
științifice moderne în acti
vitatea economică, s-au 
concentrat asupra aspecte
lor mai frecvent întilnite 
în viața colectivelor de 

unor 
lor

oameni politici. Dezbateri
le au reliefat posibilități 
de perfecționare a stilului 
și metodelor - 
conducere, 
participării 
oameni ai 
borarea și 
ciziilor.

muncii de 
de stimulare a 

maselor de 
muncii la ela- 
în făptuirea di‘-

în
„Flori 
dicatelor găzduiește astăzi 
expozițiile de artă plastică 
ce cuprind lucrări reali
zate de Vasile Gaitoș, sub 
genericul’ „Omul — creator 
de valori materiale", pre
cum și fotografii artistice 
aparțitiind membrilor cer
cului foto „Cristal". O ma
nifestare expozițională cu 
tema „Munca minerului o- 
glindită in artă", cuprin
zând lucrări de artă plas
tică realizate de Iosif Papp, 
Ioan Gall și Tiberiu 11a- 
lasz, este găzduită in a-

mina Lupeni, 
sală de foști- 
întreprinderii.

cadrul săptămâni 
de mai", clubul sin-

ceste zile de 
în frumoasa 
vități aloan Alexandru TATAR

■ TELEFONICA. De la 
conducerea Oficiului mu
nicipal dc poștă și teleco
municații am aflat că s-au

| creat condiții pentru insta- 
Ilarea telefoanelor la abo

nați! care s-au mutat re-
• cent in blocurile din Aleea 
I Poporului — Petroșani. 
I Instalarea telefoanelor Ia 
l noile adrese este în curs,

abonații fiind rugați să 
sprijine acțiunea. .

■ LEGUME DE SEZON. 
In perioada 1—27 aprilie 
a.c. unitățile de legume si 
fructe ale C.P.V.I.L.F, Pe
troșani au desfăcut popu
lației din Valea Jiului 19 
tone de roșii, 48 tone de 
castraveți, 3 tone de fa
sole verde, 50 000 ardei 
iuți, 22 tone de varză, 40 
tone de spanac, ceapă ver
de, gulioare și alte produ
se de seră.: ;

■ LOCUL II PE JUDEȚ, 
La faza județeană a con

cursului formațiunilor sa
nitare dc Cruce Roșie, des
fășurată recent la Deva, 
formația sanitară de Cruce 
Roșie de la I. M. Diîja s-a 
clasat pe locul II, după 

cea a Trustului de construc
ții Hunedoara. Locul II 
răsplătește eforturile de
puse și angajează totodată 
componentele formației în- 
tr-o activitate de pregătire 
și mai susținută,

■ EXCURSIE, Pentru 
zilele de 1 și 2 mai, Aso
ciația pensionarilor din 
Petroșani organizează. o

excursie cu autocarul pe 
ruta Petroșani — Brad — 
Beiuș — Oradea. Cei inte
resați pot obține înscrie
rea; la excursie și alte in
formații la sediul : rasei 
pensionarilor, ... ;

■ TRATAMENTE la bă
ile Felix pot face toți ce
tățenii interesați din Va
lea Jiului, cu condiția să 
se adreseze, în vederea 
procurării biletelor, filialei 
Petroșani a O. 3. T. Hune
doara, Atenție 1 Ultimsle 
plecări la seria de bilete

de care dispune filiala- sînt 
în 18 mai a.c, , i :

■ EXPOZIȚIE FILATE
LICA. O expoziție de în- 
treguri poștale și marcofi- 
lie va fi deschisă ta peri
oada 29 aprilie — 5 mai 
a.c, în holul Casei de cul
tură dip Petroșani. Verni
sajul expoziției va avea 
loc astăzi ia ora 17.
' ■ FOTBAL. După ce au 
fost .parteneri de întrecere 
ai lotului național înto-pn 
meci de verificare a „trico-

stabilind 
eliminarea 

neeconomi- 
neaj un

surilor semnalate. Dintre 
măsurile luațe a-nfintim: 
achiziționarea ui^ei maca
rale de 12,5 
rea echipei 
materiale eu 
canizate în 
intervenții la furnizai de 
materiale și utilaje in ve
derea asigurării ritmicită
ții livrărilor ; urgentarea 
execuției prioritare a noii 
linii CF de către T. C, Ind. 
Bacău iu cadrul lucrărilor 
de investiții care se exe
cută în unitatea noastră, 
în urma măsurilor luate 
vii informăm că numărul 
de vagoane staționate s-a 
redus la circa 4—6, urmă
rind și în continuare redu
cerea lor, Mulțumindu-vă 
pentru sprijinul acordat, 
vă asigurăm că vom ac
ționa în contî'ntiare în 
scopul eliminării cheltuieli
lor nfeec'onomicoase.

tone ; în tori
de descărcări 
mijloace me- 
schimbul II ;

lorilor" la Hunedoara, ju
cătorii de la Jiul vor sus
ține azi, la . ora 17,30,- o 
nouă partidă de pregătire, 
de astă dată pe teren pro
priu, avînd ca parteneră 
de întrecere pe diviziona
ra B Pandurii Tg. Jiu,

Rubrică realizată de 
Toma ȚAȚARCA
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Ceremonial
destimă

Gheorghe BOȚEA

Colectiv
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- cei noi încadrați 
în muncă la sectorul I

Individ — Colectivitate • Individ

S-a întîmplat marți di
mineața, In stația de au
tobuze de la cinema „Uni
rea" din cartierul Aeroport 
— Petroșani. în așteptare, 
vreo 7—8 persoane, gră
bite să ajungă la locul de 
muncă, ori la cumpărături, 
poate la gară. Apare un
Autobuz, avînd înscris pe
tăblița indicatoare Aninoa-- 
sa — Petroșani. Urcă cei
aflați în stație ; ușile se
închid, dar autovehiculul 
nu pornește,,,?! Șoferul a 
observat apărînd de după 
clădirea din apropiere 
două femei alergînd spre
wamwmțnmmmtnMut*

ATITUDINI
, ttuimiutMMMmUHmuuâț 

autobuz. Ușa se deschide; 
femeile suie cu iuțeală însă, 
măi ales bucuroase . și 
surprinse de gestul omului, 
de la volan. Ușa s-a mai 
deschis și pentru o pere
che tînără, mai apoi pen
tru un om în vîrstă îmbră
cat intr-o salopetă pătată 
cu var.

După plecarea din stație, 
îți autobuz s-a lăsat tăee^ 
rea. La ce s-or fi gîndit 
cei cițiva călători? Un 
probabil subiect de medi
tație : o comparație între 
gestul plin de omenie al 
șoferului și plecările pre
cipitate, clyar prea acce
lerate ale Caltor autobuze, 
in alte dimineți, din ace
eași stație...

După coborirea din acel..', 
autobuz albastru, la penul
tima stație (llefmes), un 
cetățean și-s ridicat pălă
ria, puțin . parcă exagerat 
în gestul său ; cuprindea 
acea săltare ceremonioasă 
de pălărie, pe lingă salut 
și mulțumire și stimă.

Cui era adresată mulțu
mirea ? Unui OM, șofer de 
peste trei, decenii pe auto
buzele de călători.

Francisc VETRO

După cum a fost anunțat în ziar zilele trecute, 
colectivului de muncă al I. M. Lupeni i-a fost de
cernat, în cadrul unei festivități, „Drapelul și diplo
ma de întreprindere evidențiată pe ramură ‘pentru 
locul II obținut în întrecerea socialistă desfășurată 
în anul 1981“. Evenimentul — ce face cinste puter
nicului colectiv al minerilor din Lupeni — se con
stituie'intr-o relevantă expresie a prețuirii vredni
ciei acestui colectiv, a eforturilor sale de acțiune 
șt gîndire tehnică, a inițiativelor și strădaniilor, în
cununate de succes, pentru creșterea producției de 
cărbune cocsificabil.

Munca ăngajantă, soldată în anul 1981 cu de
pășii ea producției fizice cu 30 000 tone de cărbune, 
situează minerii de la Lupeni la cote și mai înalțe 
în acest an fiind marcată de rezultate demne, cu 
care acest colectiv cinstește Ziua muncii •— 1 Mai.

Corseiul“
■ ț seamănă cu cercurile

l nUi „nntnr,,.,.
> lie. -
I

!{

De ce „trag“ oamenii la Crăciune?
După prima lună a a- vadă

nului, la panoul brigăzi- ‘ _ ___ _... _
lor fruntașe pe mină ă doresc șă lucreze în bri- 
apărut numele lui Con
stantin Crăciune și de a- 
tunci și-a păstrat zi de zi 
locul cucerit. Rezultatele 
pe care le-a obținut îm
preună cu ortacii lui In 
primul trimestru al anu
lui i-au menținut mereu 
în fruntea întrecerii so
cialiste, par cine este 
de fapt f&nstantin Cră
ciune ? Un răspuns foar
te simplu ar fi : Constan
tin Crăciune este miner 
șef de brigadă la secto
rul 1 al minei Dilja. Cum venit de-a lungul anilor 
a ajuns fruntaș? Mun
cind cu răspundere și dă
ruire. El, omul cu expe
riența anilor de minerit 
știa că numai printr-o 
bună organizare a locu
lui de muncă, printr-o 
puternică mobilizare a 
întregii brigăzi, prin fo
losirea întregului poten
țial de care dispune, prin 
ordine și disciplină poa
te să obțină rezultate 
bune pe măsura încrede
rii care i s-a acordat. Și 
astfel prin tenacitatea 
muncii de zi cu zi, nu
mele lui a ajuns un nur 
me binecunoscut printre 
minerii de la mina Dîlja 
și nu numai aici

gada pe care o conduce 
Constantin Crăciune. Con
ducerea sectorului și chiar 
a minei nu are decît cu
vinte de laudă despre el 
și ortacii săi. Toți îl ca
racterizează ca pe un 
comunist de., nădejde care 
face totul, ca Împreună 
cu membrii formației pe 
care o conduce să smul
gă cit mai mult cărbune 
din măruntaiele munte- 

’ lui. Brigada lor, a oame
nilor lui Crăciune, a de-

o brigadă model. Fiecare 
ortac știe ce are de făcut. 
Nimeni nu părăsește lo
cul de muncă' înainte de 
terminarea orelor de pro
gram. Șefii de schimb 
Aurel Lazăr. Coana Ro
man, Simion Bucurel și 
Constantin Buta, sînt la 
fel de buni cunoscători 

, al meseriei ca și șeful de 
brigadă. Experiența căpă
tată de-a lungul timpu
lui se împletește de mi
nune cu elanul tinereții 
pe care îl impffmă noii 
sosiți în rîndurile brigă
zii cum sînt Mihai 'l'u- 
dose, Ion Avădanej, Gri- 
gore Filimon, Petre Pas-

caru și Grigore Vorbicu. 
Cei 17 ortaci din briga
dă acționează ca un sin
gur om. stăpîniți de un 
singur gînd : cărbune, cit 
mai mult cărbune pentru 
țară. Aceste eforturi co
lective se găsesc materia
lizate. în cele 1 300 tone 
de cărbune extrase peste 
prevederile de plan de la 
începutul anului, spor' 
de producție obținut pe 
seama depășirii producti
vității muncii planificate 
eu 10.00 kg/post. Atunci, 
în februarie, cînd brigada 
condusă de Constantin 
Crăciune a primit steagul 
de brigadă fruntașă pe 
lung ianuarie, oamenii 
s-au înțeles din priviri 
să nu-1 mai predea pînă 
la sfîrșitul anului. Doresc 
cu toții să îl mențină, 
dar pentru aceasta ei știu 
că trebuie multă, multă 
muncă, ordine și disci
plină și mai știu eă sînt 
în stare, sînt capabili ți 
de muncă, .de multă mun
că, de întărirea ordinii 
și statornicirea -diseipli- 
nei.

adecvat pentru construe-., 
fii metalice. Nu dispunem 
de instalații de ridicat. 
Am stat împreună multe 
ore și zile peste program. 
Și am reușit. Nu se pu
tea altfel cînd nouă me
seriași muncesc ca unul.

— fain ce-au făcut 
băieții ăștia, conchide 
maistrul principal Mihai 
Gudas, șeful secției. De . 
altfel, utilajul a cî.șligat

Eu, cu cei 32 . de ani ai 
mei, sînt decan de vîrstă. 
Doar Francisc Kiss mai 
este utecist, ceilalți sîn- 
tem membri de partid. 
Ștefan Popescu, Francisc 
Kiss și Adalbert Pali au 
absolvit liceul. Ion Tiha- 
lă, care are numai 19 ani, 
e tn clasa a XU-a.

se bucură de aprecieri 
la minele Aninoasa și Lu
peni. Alte utilaje au fost 
recepționate la Vricani, 
Long a și Lupeni. Trei se 
află în faza de montaj și 
probe tehnologice. Uriașa 
armătură metalică și

metal
u-

pantagrue-
Piulează .

pe pereții galeriei. Mul- 
acestui utilaj, 

și noțiunea de
va d----- ...... .. ..

cronică în mineritul ro- complicatul mecanism hi- 
mânesc, ne asigură Ionel 
Țabrea, unul dintre pro- 
ieetanții de la secția de 
stîlpi hidraulici Vulcan 
a I.R.I.V.M.P. Mașina 
hidraulică de montat pa
nouri prefabricate din
beton armat in lucrări 
miniere orizontale cu pro
fil mare, constituie o nou
tate tehnică. La 8.S.H., 
prototipul era încă în 

i stadiu de proiect snul 
■ trecut. Rod al colaboră

rii cu cercetătorii de Ia 
I.C.P.M.C., dar construc
torii de utilaj minier ș-au 
străduit să-i îmbunătă
țească performanțele, prin 
introducerea unor distri
buitori și modificarea sis
temului hidraulic de ac
ționare, modernizări teh
nologice -la care atț con
tribuit intelocutorul nos- 
tru, împreună cu subingi- 
nerul Emerik Gergely. Pe 
hirtia de calc, manipu
latorul hidraulic era idedl,

. cum va arăta în realitate, 
și-au pus mulți problema 
cînd această misiune a 
fost încredințată brigăzii 
de montaj condusă de 
Specialistul hidraulician 
Mihai Matyus...

Manipulatorul hidrau
lic funcționează deja I si

I
V
I 
t
I
1

î

I
I
I
I

butoi 
el se

(urnită 
chiar 
bolțar deveni ana-

alătură :
Carol

Ludovic Matyus,

draulic, sînt strunite doar 
de trei oameni, unul la 
pupitrul de comandă, doi

că ai viitorului maistru 
Matyus care urmează 
școala de maiștri. Celor 
amintiți li se
Vasile Dumitru, 
Feher, 
fratele șefului de brigadă 
și Ion Eftimie, tot tineri 
de ispravă. Auîntimpinat- 
greutăți ?

SUPERLATIVUL 
SUPERLATIVUL

/

i
i

i 
I

deja încrederea minerilor | 
și. aceasta este o recunoaș
tere a calității muncii
lor; . Xocoxc 

Fain lucru, faini băieți, 
am adăuga noi, evidenți
ind încă o dală nu numai 
veleitățile tinereții, ei și 
rapacitatea sa creatoa-e, 
maturitatea sa politică.

— O, și 
recunoaște 
Pe hirtie e 
dar. pină
scheletul, cit 
nuit N-âveam 
probam dacă e 

ui nostru

colectivul și-a 
realizeze alte 

:: manipulatoare 
pentru galerii

Traian 
Marcu ;

asigu- 
mai-

gu, Constantin 
lăcătușilor Vasile 
Nicola e Dudu,
membrilor acestei 
destoinic colectiv

cretarul comitetului de

te la „pensie de bățrî- 
n.ețe“: „Succesele obținute 
în introducerea și monta
rea complexului, he spu-

Rod al colaborării dintre proiectanții de la S.S.H. 
Vulcan și cercetătorii I.C.P.M.C., a fost concepută și 
realizată mașina hidraulică de montat panduri de 
prefabricate din beton armat în lucrările miniere 
orizontale cu profil mare.

la ridicarea prefabrieăie-- 
lor, spre tavan, pe părțile, 
laterale sau ta îngroparea 
în vatră. tn acest fel, 
crește mult viteza de îna
intare, efortul fizic este 
diminuat. Eficiența eco
nomică, de asemenea, în
registrează plusuri sub
stanțiale, ca și producti
vitatea muncii. Să ne în
chipuim cîfi oameni ar fi 
necesari pentru ridicarea 
unui panou de 1 000 kg.... 
Pe viitor 
propus șă

. tipuri de 
hidraulice 
cu profil simplu. Admirînd 
complicatul colos, îl ru
găm pe Matyus să ne vor
bească despre cei care

i l-au întrupat-
—- Sîntem nouă tineri.

Iată nouă tineri de la 
S.S.H., care; pe Ungă fap
tul că asigură reparațiile 
complexelor mecanizate 
din Vale și din alte zone 
carbonifere, s-au încume
tat, și au reușit, să con
struiască un utilaj menit 
să ușureze munca mine
rilor de la investiții. Une
le piese sînt făcute - la 
secția ele prelucrări me
canice, acolo se evidenți
ază ortacii maiștrilor Va
sile Bărbutescu, 
Știr și Traian 
manșonările sînt
rate de subalternii 
șirului Francisc . Șoo, dai 
piesele și instalația hi
draulică sînt ansamblate 
de cei opt colegi de mun-

Drumul spre primul loc in întrecere
(Urmare din pag. 1)

șî o înclinare a stratului 
de 10—12 grade, destoi
nicii mineri, majoritatea 
policalificați, au montat 
înainte de termenul pla
nificat complexul meca
nizat".

Munca ortacilor din 
brigada lui Andrașic, 
timp de un an șl jumă
tate cît a lucrat cu acest 
’omplex, într-un alt pa
ndit, se regăsește în cele 
peste 160 000 tone de căr
bune extras. Munca în
nobilată de înalta aonști-

ință comunistă este pen
tru Constantin Sorgu, Va
sile lonescu, Gheorghe 
Petraru, Ion Onofrei, Tra
ian Miță, Constantin Cu
rie, cv:.. ,.
mulți alți ortaci de-ai lor 
un adevărat crez, o pro
fesiune de credință.

La introducerea și mon
tarea complexului în a- 
bataj, valorosul aport de 
hărnicie și pricepere se 
cuvine a fi atribuit in e- . 
gala măsură și minerilor cu acest utilaj, pînă cînd
Gheorghe Deak, Ioan Pir- va fi amortizat, pină —
van, Mihai Arotăriței, așa cum ne mărturisea
Ion Rotundu, Vasile Ltcn- brigadierul — îl va scoa-

Babei,
Capriș,
tuturor
brigăzi, 

mine- nea Alexandru Bucea? se-
Călin Vlădaia și ; iese, care ș-a angajat ca . .

în cinstea zilei de 1 Mai partid pe mină, nu-i mul-
să înceapă probele teh
nologice la acest utilaj de 
mare tehnicitate și randa
ment. ■

Nu putem încheia fără 
a aminti ambiția brigăzii 
lui Andrașic de a lucră

țumesc pe ortacii lui An
drașic. Ei se gîndesc me
reu la tonele de cărbune 
pe care le au de extras, 
la ocuparea primului loc 
in întrecerea socialistă 
pentru a da țării cărbune 
mai mult, mai bun și de 
o calitate superioară.

încă
Mihai
una, e

am
ne-am <

cum
funcția

destule, 
Matyus. 
frumos, 
înălțat 

chi
ll să

Ion VULPE

__ 7
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Criza Insulelor Malvine

cu-

spe-

r
pen-

i

itru

R. D. Afganistan

de-a patra aniversare

ACTUALITATEA iN L

BERNA 28 (Agerpres)._______ ________  țiaț actualitatea ideilor și
— Sub auspiciile Societății acțiunilor, pobtlce ale ma- 
elvețiene de politică exter- " J‘ 
nă, în aula Universității

Steagul roș»

SchiLupte itbere Palmares notabil

Centenarul nașterii lui 
Nieolae Titulescu

relui diplomat român, e-
___ ___________ vocînd, de asemenea, pe 

din Berna a avut loc'o larg^contribuția președinte- 
seară dedicată aniversării 
centenarului nașterii lui 
Nieolae Titulescu. în 
vîntul de deschidere, am
basadorul Rudolf Bind- 
schedler, vicepreședinte al 
Societății, a evocat perso
nalitatea marelui diplomat 
român, contribuția pe care 
România o aduce la cauza 
păcii și securității interna
ționale. în expunerea in
titulată „Titulescu și Eu
ropa de azi“, ambasadorul 
Valentin Lipattl, a eviden-

lui Nieolae Ceaușescu la 
fundamentarea conceptului 
de securitate europeană, i- 
nițiativele sale în dome
niul dezarmării.

La manifestare a luat, 
de asemenea, cuvtatul Fer
dinand Polly, președintele 
Asociației de prietenie hel- 
veto-române, care a împăr
tășit din amintirile sale 
personale privind activita
tea universitară a Iul 
Nieolae Titulescu.

WASHINGTON 28 (A-
gerpres). — Cea de-a 20-a 
reuniune extraordinară Ia 
nivel ministerial a Organi
zației Statelor Americane, 
convocată în legătură cu 
criza Insulelor Malvine . 
(Falkland), a adoptat — cu 
17 voturi pentru, nici unul 
contra și 4 abțineri (SUA, 
Chile, Columbia șl Trini
dad-Tobago) — o rezoluție 
cu scopul de a facilita so
luționarea pașnică a con
flictului anglo-argentinian. 
Documentul, informează a- 
gențiile internaționale de 
presă — cere încetarea os
tilităților care tulbură pa
cea continentului și care 
pot avea consecințe impre
vizibile. Marea Britanie 
este invitată să se abțină 
de la orice act care ar

putea afecta pacea și sesa- 
rltatea, iar Ar gen tini — 
de la orice acțiuni de na
tură să ducă la o agravare 
a situației.

★
LONDRA 28 (Agerpres). 

— După o reuniune de ur
gență a guvernului, primul 
ministru, Margaret That
cher, a anunțat miercuri 
instituirea unei zone totale 
de interdicție, atît navală, 
cît și aeriană în jurul In
sulelor Mal vine începtad 
de vineri, ora 11 GMT, 
Zona de Interdicție aeriană, 
pe o rază de 200 mile 
(circa 325 km) vine să 
completeze blocada navală 
anunțată Ia 13 aprilie de 
guvernul britanic în jurul 
Insulelor.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Liniștea din 
adîncuri; Unirea: Ora 
fiicelor. .■

PETRILA : Doi fotba
liști hi Siberia.

LONEA: Polițist sau 
delincvent.

ANINOASA i 
Umano.

VULCAN ___ _ __
rul: întoarcerea la dra
gostea dinții.

LUPENI — Cultural: 
Toată lumea este a 
mea, I-II.

URICANI: Vara 
ranțelor.

TV
11,00 Telex.
11,05 O profesiune 

tru viitor.
11,35 Publicitate.
11,45 Film serial :

16,00 Tinerii satului 
oameni ai satului. 
Reportaj.

16,20 Viața culturală.
16,45 Japonia — imagini 

contemporane.
17,05 Studioul tineretu

lui. 1 Mai — Ziua 
muncii. 2 Mai — 
Ziua tineretului.

18,00 Închiderea pro
gramului.

20,00 Telejurnal • în
Mondo întâmpinarea zilei

de 1 Mai.
Luceafă- 20,25 Actualitatea eco-

. nomică.

Lucrările sesiunii Comisiei 
mixte guvernamentale

rom âno-indiene
DELHI 28 (Agerpres). — 

în capitala Indiei au în
ceput lucrările sesiunii Co
misiei mixte guvernamen
tale româno-indiene de co
operare economică, tehni
că și științifică; Delegația 
română este condusă de 
Neculai Agachi, ministrul

tadustriei metalurgice, iar 
cea indiană de Shivraj 
Patil, ministru de stat pen
tru comerț. ;S?

Membrii celot- două de
legații negociază obiective
le concrete ale schimburi
lor comerciale șl de co
operare economică româno- 
îndiană.

Accident de avion 
în China

BEIJING 28 (Agerpres). 
— ■ Un avion de pasageri 
aparținînd Administrației 
aviației civile a Chinei, 
care zbura pe ruta Guang
zhou — Guilin s-a prăbu
șit luni după-amiază cu 
45 km înainte de orașul 
Guilin. Cei 104 p®-'
sageri atlăți la bord și cei 
8 membri ai echipajului 
și-au pierdut viața.

La locul accidentului au 
fost trimise persoane ofi
ciale, care cercetează cau
zele catastrofei.:

Violarea spațiului 
aerian ai 

R.P.O. Coreene
PHENIAN 28 (Agerpres). 

Agenția ACTC informează 
că în ziua de 27 aprilie a.c. 
un avion american de re
cunoaștere de tip „SR-71" 
a pătruns, de trei ori suc
cesiv, în spațiul aerian al 
R. P. D. Coreene pentru 
misiuni de spionaj. in po
fida avertismentelor repe
tate ale poporului coreean 
continuă astfel de provo
cări militare, arată ACTC.

11,45 Film serial : „Lu
mini și umbre".

12,40 „De cînd mă știu, 
eu cînt România", 
Reportaj.

20,45 Semnături ta car
tea muncii. Repor
taj.

21,00 Virtuozi ai instru
mentelor populare.

21,10 Clasa muncitoare 
_ — la înălțimea mi

siunii sale isto
rice. Dezbatere.

21,35 Muzica și ' poezia 
care ne-au însoțit 
istoria.

22,00 Telejurnal.
22,15 Din cîntecele și 

dansurile popoare
lor.

încadrează pentru secția Petrila:

Aniversarea Revoluției 
din aprilie

KABUL 28 (Agerpres). — 
Republica Democratică Af
ganistan a sărbătorit cea 

a 
Revoluției din aprilie. Cu 
acest prilej, în capitala 
țării a avut Ioc o paradă 
militară Ia care au asistat 
Babrak Karmal, secretar’ 
general al C.C. al Partidu
lui Democratic al Poporu
lui din Afganistan, pre
ședintele Consiliului. Re
voluționar al R. D. Afga
nistan, . alte oficialități af
gane.

A început procesai aatoralai tentativei de asasinat 
împotriva președintelui S. U. A.

tarea clientului lor, susți- 
nlnd că acesta a fost „Ires
ponsabil din oauza unei 
demențe pasagere". Pe de 
ană parte Insă, autorită
țile au anunțat că în ziua 
în care a fost arestat, 
Hinckley în «îrîtă de Si
de ani, „nu suferea de nici 
• maladie psihică serf-

WASHINGTON 20 (A-
gerpres). — La Washington 
a început marți procesul 
tai John Hinckley, autorul 
tentativei de asasinat de 
la 30 martie 1981 împotri
va președintelui Ronald 
Reagan. Contra lui Hinc
kley au fost formulate 13 
capete de acuzare, dintre 
care cinci sint pedepsite

de legile americane cu în
chisoare pe viață. între 
acestea figurează rănirea 
președintelui american, a 
secretarului de presă al 
Casei Albe, James Brady, 
care a rămas grav handi
capat, precum și a doi 
membri ai serviciilor de 
ordine. Apărătorii Iui John 
Hinckley au anunțat că 
intenționează să ceară achi-

ȘEF DEPOZIT
Condițiile de încadrare sini pentru persoa

nele cu: -
• Studii medii: 4 ani în funcții adminis

trative.
șeoală generală: 6 ani în funcții admi
nistrative din care 4 ani ca magazioner.

palpitante, dificile ; Zoltan 
a reușit să-l depășească pe 
componentul Iotului națio
nal Delibașa (Constructo
rul), iar Marmaliuc pe ex- 
campionui juniorilor, Boca 
(Constructorul), în vre
me ce Muntean l-a 
învins fără drept de 
apel pe Ungureanu, pînă 
nu demult component al 
puternicei garnituri bucu- 
reștene, Steaua. Dintre 
componenții Clubului spor
tiv școlar Petroșani, bine 
s-a comportat, pînă în fi
nală, Aron Cîndea (68), dar, 
ta întîtairea hotăritoare, cu 
Virgil Vîrlan, un luptător 
mediocru, n-a adoptat tac- 

dar Ștefan Boda (48), Va- tica cea mai bună, pierzînd 
sile Iliuță (52) și Constan
tin Măndîlă (57) s-au mul
țumit cu locul secund. De 
remarcat că succesul lup
tătorilor din Petrila s-a 
conturat după tatîlniri

Luptătorii din Vale ne-au 
obișnuit cu succesele, iată 
de ce la faza județeană 
a campionatului republican 
al seniorilor, disputată la 
sfirșitul săptămtaii trecute 
în sala Constructorul din 
Hunedoara porneau ca fa- 
voriți. Liberiștli de La fiul 
Petrila nu au dezmințit aș- 
teptările, îmbogățindu-și 
panoplia de trofee eu șase 
titluri județene, prin Mir
cea Risipita (57 kg), Cos- 
tică Marmalluc (62), Vasile 
Savu (74), Vasile Plugar 
(82), Mihai Zoltan (90) ți 
Nicuț Muntean (100). Bi
lanțul (șase titluri din zece) 
putea fi șl mai consistent.

ia puncte. Celelalte repre
zentante ale luptelor libere 
din județ, Constructorul 
Hunedoara și C. S. Ș. Deva 
au avut o comportare mo
destă. (LV.).

T I S M
băieți. La individual, cele 
mai buDe rezultate au fost 
abținute de Erika I ruling 
și Tunde Varga, ambele de 
la Școala generală nr. 5, 
Geta Diaconu de Ia Școala 
generală nr. 6, la fete ; Da- 

cipat selecționatele celor 6 niela Sîrb, Școala gen. nr,
școli generale din locali- 4, Romeo Lorincz, Școala
ta te. In urma rezultatelor gen. nr. 7, Dan Pîrvănes-
înregistrate, primul loc a cu, Școala gen. nr. 1 și Sa
fest cucerit de Școala ge- mir Biță, Școala gen. nr. 5.
nerală nr. 5 la fete ți 
Școala generală nr. 4 la

A T L E
în ziua de 23 aprilie a.c., 

pe stadionul Știința din 
Petroșani, a avut loc etapa 
orășenească a Concursului 
republican de tetratlon re
zervată școlilor generale 
(F-j-B), la care au parti-

B. STAICU

în încheierea sezonului 
competițional 1982, cei mai 
buni schiori de performan
ță și-au dat întîlnire în 
zilele de 19, 20, 21 aprilie 
a.c. în Paring. Ei au luat 
startul Ia întrecerile dotate 
cu „Cupa Parîngul ’82“, 
organizată’ de către Clubul 
sportiv școlar Petroșani cu 
sprijinul Federației Ro
mâne de schi și a 
C.M.E.F.S. Petroșani. Au 
participat schiori de elită 
reprezentînd cluburile Di
namo și Armata Brașov, 
ai cluburilor sportive șco
lare din Vatra Dornei și 
Petroșani, „Pionierul" din 
Cluj-Napoca șl Lupeni.

Prin grija organizatori
lor s-a reușit să se pre
gătească pîrtia de concurs 
în cele mai bune condiții, 
fiind apreciată de marca
torii Dan Cristea și Dan 
Bălan ca fiind, la ora ac
tuală, cea mai corespunză
toare din țară pentru con
cursuri de mare dificul
tate. Evoluția concurenților 
a oferit ocazia de a urmări 
o luptă foarte strînsă la 
nivelul marilor concursuri 
naționale de schi. Iată cla
samentul : slalom fete:

ITudith Kacso (C. S. Ș. Pe
troșani) 3’20”50 ; II Lia 
7 ' (C. S. Ș. Vatra
Dornei) 3’24’’2O ; III Liana 
Grosu (C. S. Ș. Petroșani) 
3'31’01. Băieți: I Csaba 
Portic (Dihamo Brașov) 
2’40”20 ; II Dorin Dinu 
(Armata Brașov) . 2’41”16ț 
III Horațiu Țipțer (C.S.Ș. 
Petroșani) 3’05”76.

Cîștigătorilor li s-au, în- 
mînat din partea C.S.Ș. 
Petroșani ..Cupa Paring" și 
plachete, • :

Cu această ocazie s-au 
confirmat încă o dată son- 
dițiile naturale bune exis
tente în Paring pentru or
ganizarea unor concursuri 
de valoare, urmînd ca în 
continuare cu sprijinul or
ganelor locale, a conduce
rii unor întreprinderi din 
Valea Jiului să șe treacă 
la asigurarea unor condiții 
optime dezvoltării la un 
nivel superior a activității 
de schi care să contribuie 
lâ afirmarea mai plenară 
a tinerelor talente existen- 

> te în cadrul C. S. Ș. Petro
șani și a celorlalte secții. 
da schi din Valea Jiului.

Droancă
Lia

Ș. BALOT

încadrează urgent

UN ARTIFICIER SUPRAFAȚA

Incadrarea în muncă se face în conformi
tate cu prevederile Legii nr. 12^1971, iar re
tribuirea muncii conform Legii nr. 57/1974.

Relații suplimentare se pot obține la tele
fon 4162V169 sau la sediul unității, strada 
Dr. P. Groza, nr. 32—34, Petroșani.

încadrează imediat,

pentru ȘANTIER CONSTRUCȚII-MONTAJ
— LOTUL PETROȘANI

— 1 MAISTRU specialitatea rețele elec
trice

— MUNCITORI NECALIFICAȚI

Persoanele interesate se pot adresa la se
diul lotului din Petroșani, telefon 41880.

iSOACȚIA $i ADMINISTRAȚIA i Petroșani, sir. Nicolos Bâlcescu - 2. telefoane 4 16 62 (secretariat). 4 16 63 ; 4 24 44 (secții) TIPARUL r Tiocarofic Petroșani, rtr. H Sâlceseu • 2.


