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PROLZTARl BIN VOAT8 ȚARIhB, UNIȚl-VA)

ileaqul ® roșu ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL P.C.8
SI AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL 
PENTRU ȘTIINȚĂ Șl TEHNOLOGIE

,‘Vicepreședinte al Consiliu-din 31 martie a.c., ale re- v ,
centei consfătuiri de lucru ’Tbi National pentru Știință 
de la C.C. al P.C.R., a •- 
indicațiilor date de tova
rășul Nicolae C 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România, plena
ra a analizat modul în 
care s-a realizat planul 
de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică și 
de introducere a progresu
lui tehnic pe anul 1981, 
îndeplinirea 
acest an, 
laborăril 
rii planului

Sub președinția tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, membru 
al Comitetului Politic E- 
xecutiv eil C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al 
guvernului, ' președintele 
Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, 
vineri, 28 mai, a avut loc, 
la Institutul Central de 
Chimie din București, ple
nara Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnolo
gie.

La plenară au participat 
membri ai Consiliului Na
țional pentru Știință și 
Tehnologie, conducători ai 
unor institute centrale de 
cercetări, specialiști din 
unități de cercetare și pro
iectare, cadre universitare programelor 

cincinal.
In cadrul 

varășul Ion

și Tehnologie, a prezentat 
raportul Biroului Executiv 

Ceaușescu, al Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, 

în continuarea lucrări
lor au luat cuvîntul tova
rășii Iancu Drăgan. Ton 
Crișan, Marin Ivașcu. Bar
bu Petrescu, Palfalvi At
tila, Iosif Bercea, Florin 
Tănăsescu, Maria Ionescu. 
Mihnea Gheorghiu, Vlad 
Bilbîie și alții.

în încheierea lucrărilor 
plenarei a luat cuvîntul 
tovarășa academician doc
tor inginer Ele n a 
Ceaușescu, membru al Co- • 
rnitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al guver- 
__________ ____________ . - 

(Continuare în pag. a 4-a)
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Pe urmele angajamentelor șl termenelor scadente

Rezultate îmbucurătoare și un 
..jgmn (mare) de întrebare

planului pe 
pregătirea e- 
și înfăptui- 
pe 1983 și a 

pe actualul

Așa ’ cum ’ 
ne-am pro- | 
pus, săptă- i 
minai urmă - | 
rim situația | 
realizărilor ■ 
la brigăzile puse tn dis
cuție în cadrul acțiunii 
noastre de presă.

I. M. Loneo

și alți invitați.
In lumina hotărîrilor 

plenarei C.C. al P.C.R.
plenarei, to- 

Ursu, . prini-

j Milne, ia Costețtl, ampla manifestare jpe 
Au 

me- 
șeful 

i Lauren- 
Burlui. De la a-

această lună. Este o re
dresare care nu poate 
decît să bucure, un suc
ces binemeritat la câre 
și-au adus contribuția 
șefii de schimb Iosif 
Bucur, Iosif Hăbuc (inter
locutorul nostru la dez
baterea l 
mina Lonea), 
Biro, Dumitru 
întreg colectivul.

I. M. Dîlja

BURLUI $1 ORTACII 
RECUPEREAZĂ 
DIN RESTANȚE

„Marți (25 mai — n.n.) 
fost organizată întîlni-

localită-

„sortare" con- 
Petru Șantia, 

condus de 
principal Iile 
iar la indi-

a
rea între conducerile sec
toarelor III și VI, ne in
formează tovarășa Ana

tre-
nea-

organizată la 
Grigore 
Pintilie,

cărbu-
Lupeni 

ultimele 
lunii mai cu
cu care ne-am 

adică foarte

Mircea BUJORESCU

In pag, o 3-a

t/nar serios

BRIGADA REPAȘ IȘI VA 
ÎNDEPLINI SARCINILE I

De la tovarășul Ilie 
Păducel, secretarul co
mitetului de partid pe 
mină, aflăm că, de cînd 
a preluat brigada, mai
strul minier Caro! Repaș 
a introdus un sistem de 
lucru corespunzător, și-a 
organizat ireproșabil pro
cesul de producție. Iar re
zultatele se pot vedea. 
Realizarea preliminarului 
zilnic și depășirea aces
tuia vor conduce la în
deplinirea sarcinilor pe

| Popescu, 
I cretar

■ junct al
: rnitetului de 
ț partid 
: mină.

participat maiștri 
! canici, lăcătuși, 

de brigadă 
ș țiu Burlui.

pariția îh presă și după
1 această întîlnire, brigada 

condusă de Laurențiu 
Burlui și-a realizat sar
cinile zilnice și a recupe-

■ rat din minusul pe luna 
. mai 250 tone de cărbune.

Productivitatea muncii a 
crescut de la 5 tone pe 
post, la 5,43 tone pe post. 
Se preconizează ca pînă 
la sfîrșitul lunii brigada 
să mai recupereze 100 de 
tone din minusul acumu
lat. Vom reveni.

(Continuare in pag. aia)

Fruntașii 
preparației

Preparația 
nelui 
tikheie 
Je ale 

"rezultate 
obișnuit: 
bune !

Prilej de a evidenția 
pe cei care, în lunile 
aprilie și mai, s-au si
tuat pe primele locuri 
în întrecerea socialistă.

La atelierul transport, 
locul I la individual 
Ianos Lumperdean ;

ta atelierul preparare, 
formația 
dusă de 
schimbul 
maistrul 
Kalanyos, 
vidual Pavel Teodor

la atelierul electrome
canic, formația condu
să de maistrul Tiberiu 
Silagy, echipa condusă 
de Teodor Moldovan, 
care de altfel a obți
nut locul I și la indi
vidual.

Prin rezultatele deosebite obținute în producție, 
brigada de mineri condusă de Andronie Grumăzescu, 
din cadrul sectorului III al I. M. Bărbfiteni, se situ
ează pe primul loc in întrecerea socialistă pe între
prindere. Brigada raportează la zi realizarea a peste 
80 ml Ia pregătirea noului abataj de pe stratul 3 
care va intra în funcțiune în cursul lunii iunie a 
acestui an.

Foto : Șt. NEMECSEK

— Ediția a XlV-a —
Duminică, în penultima zi de mai, zi în care 

se încheie „Luna educației politice și culturii socia
liste pentru tineret",, mii, zeci de mii de tineri de 
pe tot cuprinsul plaiurilor hunedorene își dau în
tîlnire la Costești — tradițional loc al amplei ma
nifestări „tntîlhirea tineretului cu istoria", 
nuntele organizatorice despre modul cum va par
ticipa tineretul din Valea Jiului la această mani
festare de proporții și cu rezonanțe deosebite în 
conștiința tinerei generații, au făcut obiectul unei 
convorbiri cu secretarul comitetului municipal 
U.T.C., tovarășul Andrei Glăvan,

— Așadar, mîine 
„Costeștiul ’82“. Care va 
fi participarea tineretu
lui din Valea Jiului la 
această manifestare săr
bătorească ce captează 
conștiințele tinere prin 
desfășurarea ei. an de 
an, pe vatra de istorie 
de care se leagă 
putui milenar al 
mului nostru ?

Mîine, la „Costești 
' Valea Jiului va fi 

reprezentată de 1 800 de 
tineri. Din toate 
țile municipiului nostru

V
1 ma- J'
Amă- I

*vor pleca tineri la Cos-, 
tești. De pildă, din orașul ) 
Petroșani vor participa ( 
peste 590 de tineri — 280 
elevi și peste 300 munci-1 
tori de la I.R.I.U.M.P., I 
minele Dîlja șl Aninoasa, J 
Grupul de șantiere al} 
T.C.H., I. C. S. M, I. Pe-\ 
troșani, Fabrica de pro- ( 
duse lactate, cooperativa

Convorbire consemnată ) 
de I. BĂLAN | 

(Continuare in pag. a 3 -1‘ |

în aceste două'zile con- A 
tinuă să aibă loc, în fie
care localitate a Văii Jiu
lui, manifestări educative 
și cultural-artistice cuprin- - 
se în cadrul lunii „Laudă 
omului muncii și creației 
sale", organizate de insti
tuții de cultură și învăță- 
mînt pentru oamenii mun
cii care sînt, astfel, invi
tați să-și petreacă timpul 
liber în mijlocul naturii, 
la locuri de agrement a- 
menajate în fiecare locali
tate, sau în săli de spec
tacole, .■■■ ■ ■/. C:

ASTAZI

• Teatrul de stat „Va-> 
lea Jiului" prezintă pentru 
tinerii din Uri câni (la ora 
17, în sala clubului sindi
catelor) spectacolul-coupe

. „Caragiale și vremea lui",;
• La baza de agrement 

Brăița din Lupeni au Iod, 
de la ora 9, ample mani
festări educative, culturale 
și sportive prilejuite 
încheierea șăptămînii 
onierii, flori de mai". .
• în sălile de apel ale 

întreprinderilor miniere, j

de 
„Pi- •

• Depășirea indicatori, 
lor de bază — datorie de 
onoare și profesiune de 
credință • Tone trans
portate cu 9 la sută mai 
mult decît sarcinile pla
nificate • Tone kilome
tri — plus 4 la sută • 
Coeficient de utilizare a 
capacității — plus 8 la 
sută • Parcurs mediu 
zilnic — plus 7 la sută 
• Indice de utilizare a 
capacității —- plus 8 la 
sută • Recondiționări 
piese de schimb — indi
cator depășit cu 2 la sută.

Unitate tînără, înființa
tă din necesitatea reali-

in economia
bazei a 
timp să 
întreprindere 
cu un colectiv bine pre
gătit profesional, discipli
nat și exigent față de ac
tivitatea pe care o desfă
șoară. De la Cîmpu lui 
Neag și pînă la Cimpa, 
mașinile și utilajele auto
bazei pot fi întilnite la 
lucru.

zării unui transport ope- Stăteam de vorbă, mat 
rativ și eficient în cadrul deunăzi, cu sing, Alexan- 
C.MdVJ., coleotinul auto- ^^iru-^imioni directorul în-

reușit în scurt 
se impună ca o 

serioasă.

treprinderii și sing. 
Gheorghe Kgronka, șeful 
secției din Petroșani des
pre realizările oamenilor. 
„Totul depinde de iniția
tivă este deviza con
ducătorului unității. Și 
rezultatele sînt pe măsu
ră. Depășirea indicatorilor 
de bază sînt o oglindă 
vie a muncii pline de pa
siune a conducătorilor / 

■auto și mecanicilor. Un e- 
pemplu. poate fi edifica
tor — indicatorii tone

transportate șt tone kilo
metri au fost lună de 
lună depășiți în procente 
de 4 pînă la 9 la sută, 
chiar în condițiile în 
care coeficientul de utili
zare a parcului (datorită 
lipsei de anvelope) nu a 
fost îndeplinit. Despre 
munca lor și a formațiilor 

- de lucru pe care le con
duc, strungarul Dumitru 
Micu, secretarul organi
zației de partid, maistrul 
principal Mircea Vcsa, 
tehnicianul Gheorghe Po
pescu, vorbesc mai puțin.

Bujor MIRCESCU

(Continuare in pag; a Ta)
O

CULTURA - ARTA (Continuare in pag. a 3-a)

Termoficarea Văii Jiului: ' 
pierderi" materiale cărora», 

trebuie să li se pună capăt! *
deConform graficului 

execuție, pentru luna iu
nie, constructorii care exe
cută magistralele termofi
cării Văii Jiului și-au pre
văzut predarea la benefi
ciar a primului tronson 
complet echipat — porțiu
nea dintre Paroșeni și ora- ■ 
șui Vulcan. Circa o lună 
mai tîrziu vor fi termina
te și lucrările de echipare 
completă pe tronsonul 
Vulcan — Livezeni. Para
lel, continuă în ritm sus
ținut și lucrările de con
strucție a magistralei spre 
Lupeni și de racordare a 
unor noi puncte termice 
la magistrală în Vulcan, 
Livezeni și Petroșani. Con
structorii dovedesc putere 
de mobilizare, hărnicie și 
abnegație pe acest impor
tant șantier de investiții. 
Dar activitatea lor este 
umbrită de unele fenome
ne îngrijorătoare. Dacă 
străbați „la pas" magistra
la termoficării..constăți că 
nu peste tot s-a dovedit 
grijă față-de gospodărirea . 
materialelor. Pa- alocuri 
se mai pot vedea urme de 
wti minerală uitată și 
d^radată încă di» timpul

iernii. Există chiar și ca«l 
pete de conductă „uitate" , 
pe lîhgă traseu. De-a lun
gul întregii zone unde s-au 
făcut izolațiile, magistrala- 
termoficării apare „ciupită". 
Zeci de metri de carton 
asfaltat au fost smulși de

• pe conducte. Iar ceea ce 
este mai grav, chiar în 
zonele unde magistrala a 
fost terminată cu izolație 
în soluție definitivă, cu ta
blă zincată, se pot vedea 
întreruperi în izolații. In I 
zona gării Iscroni, pe } 
lungi porțiuni din magis- ; 
trală tabla care se aplicase 
cu cîteva luni în urmă lip
sește de pe conductă. între 
gara Iscroni și Vulcan se 
pot vedea lipsuri asemă
nătoare de tablă zincată. i 
Chiar și tabla aplicată pe 
„lira" de peste drumul din. 
oraș spre mina .Vulcan, a 
fost smulsă pe alocuri.. Să 
fie vorba de o ■ neglijență 
a constructorilor ?

în căutarea răspunsului 
ne-am. adresat cu această

Viorel STRAIT

(Co>uutuflr,9 in pag. 'ă Ta)
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Jubileul
Meseria de energetician 

a devenit centenară. In 
urmă cu "o sută de ani 
Thomas Edison — inventa
torul lămpii cu incandes
cență — construia și pu
nea in funcțiune, la New 
York, prima uzină elec
trică din lume. Astfel, e- 
nergia electrică făcea pri
mii pași in viața oame
nilor, mai întîi prin lumi
na electrică, ca apoi să 
revoluționeze întreaga ci
vilizație umană. în anul 
1882, ja 10 octombrie, in
ginerul H. Slade inaugu
ra la ^București „prima 
fabrică de curenți elec
trici" iar la Timișoara se 
introducea iluminatul e-

lectrîc al străzilor, fi
ind primul oraș din Eu
ropa eu iluminat public 
electrificat,

în Valea Jiului primele 
uzine electrice au fost 
construite la începutul 
secolului nostru în loca
litățile'Vulcan, Lupeni și 
Petroșani. La Termocen
trala Paroșeni s--a pus în 
funcțiune primul grup 
turbogenerator la 15 a- 

. prilie 1956. După monta
rea grupului nr. 4 a fost, 
pentru o perioadă de 
timp, cea mai mare ter
mocentrală din țară, eu

puterea instalată de 300 
MW, cunoscută ca o ade- 
vărată pepinieră de ener- 
geticieni pentru sistemul 
energetic național;

Astăzi, mai mult ca ori
când, economia noastră 
națională are nevoie de 
cit mai multă energie, 
iar noi, energeticienli de 
la Centrala electrică de 
termoficare Paroșeni, a- 
vem sarcini mări în pri
mul find pentru a pro
duce cit mai multă ener
gie electrică pe bază de 
cărbune și sa asigurăm, 
prin punerea în funcțiu
ne a celei de a doua eta
pe a termoficării Văii 
Jiului, agent termic neîn
trerupt pentru locuitorii 
din orașele Vulcan, Pe
troșani și Lupeni.

Colectivul de energeti- 
cieni de la C. E. T. Pa
roșeni este hotărît să do
vedească, prin fapte de 
muncă, că sînt urmași 
demni ai pionierilor ener
geticii.

Francisc NEMETH, 
președintele 

comitetului sindicatului. 
Uzina electrică Paroșeni 

y

s
Aspect din cadrul u- 

nei acțiuni de muncă 
patriotică a personalu
lui I. M. Lonea.

Foto : N. ȘTEFAN

Termoficarea Văii Jiului
'Urmare din pag li

întrebare conducerii șanti
erului termoficării, con
structorilor care execută 
lucrările de izolații. De la 
ing. Nicolae Nemeș, șeful 
șantierului termoficării a- 
flății că situația de pe ma
gistrală constituie „o pro
blemă de - nerezolvat". In 
urma lucrărilor, de acoperi
re'.-a magistralei cu tablă, 
tabla este pur și 
simplu furată. Și tre
buie spus că nu e 
vorba de „mici cantități". 
Un calcul estimativ scoate 
la iveală că de pe tronso
nul gării Iseroni lipsesc 
circa 2 500 kg tablă. între 
Iseroni și Vulcan cantita
tea de tablă dispărută este 
de circa 7 tone, într-un fel 
asemănător stau lucrurile 
și în ceea ce privește car
tonul asfaltat aplicat pe 
magistrala Livezeni — Pe
troșani. Dacă se—pun cap 
la cap aceste pierderi, pină 
în prezent se poate 'estima 
că „au dispărut" materiale 
în valoare de mai bine de 
500 000 lei. După cum 
ne-a mai spus ing. Nico-’ 
lae Nemeș și am putut 
constata la fața locului, 
preocupări pentru gospo
dărirea materialelor există, 
ttn atelierul de confecții al 
șantierului, constructorii 
din echipa condusă de 
Maria Maraloi utilizează 
și cele mai miei bucățele 
de tablă zincată, care sînt 
folosite la legarea foliilor 
de tablă între ele înainte

de a fi montate, Monto- 
rii de tablă Titi Pitica, Va- 
sile Lungu și Nicolae Lun- 
gu, pe care i-am ; întîinit 
la lucru pe magistrală exe
cută lucrări ireproșabile. 
Maistrul Petre Pisăru, spe
cialist în lucrări de izo
lații cu tablă ne vorbește 
despre eforturile depuse 
pentru a identifica, răufă
cătorii ; „Am ’ sesizat or
ganele în drept și se fac 
cercetări. Șîntbm convinși 
că autorii vor fi prinși și 
pedepsiți conform legii. 
Calitativ și dimensional 
tabla de pe conductele ma
gistralei diferă de cea des
făcută prin rețeaua co
mercială de vînzare". în 
urma unor controale făcute 
de conducerea șantierului 
s-au identificat la cîtev.a 
„gospodării" de-ale țărani
lor, diferite confecții și 
improvizații din carton și 
tablă zincată: de la bur
lane la... căptușeală pentru 
.cotețele porcilor. Evident, 
trebuie să se ia operativ 
măsuri de identificare și 
recuperare a acestor pier
deri care, în mod bizar, 
cttm am constatat la un 
cetățean din Iseroni, au 
„acoperire legală". Este 
vorba de „bonuri" cu ștam
pilă „în regulă" de la co
operativa „Unirea" Petro
șani... în unele zone, tabla 
a fost montată și recom- 
pletată de cîte 5—6 ori 1 
Este o situație de netole
rat, căreia se cere să i se 
pună capăt cu toată seve
ritatea și fermitatea.

In dreptul cartierului 
Sohodol din Paroșeni, 
muncitorii de la uzina 
electrică lucrează la 
captarea a trei izvorașe 
și amenajarea unui în
tins platou destinat par
cării automobilelor.

Foto : Șt. NEMECSEK

'Urmare din pag. li

I. M. Aninoqso

PROBLEMA NR 1 - 
ARMATURILE TH

Brigada condusă de Va- 
sile Mirăuță a intrat „pe 
plan", realizînd avansări 
zilnice în cărbune de 4 m. 
Echipa de aprovizionare 
cerută de brigadier își face 
datoria. De la maistrul 
Traian Crăciun, adjunctul 
șefului de sector, afiăm 
însă că persistă problema 
armăturilor TH, care nu se 
primesc în cantitățile ne
cesare, în mod normal, 
sectorului îi sînt necesare 
17 armături ca să avanse
ze (în pregătiri) 17—18 m 
pe zi conform preliminare*- 
lor. Dar, în cele mai bune 
cazuri, se primesc doar 10. 
Armăturile sînt cu atît 
mai necesare cu cit, la ni
vel de sector, s-au mai

încă un „tînăr serios 
in economia

'Urmare din pag. 1)

Lasă să se înțeleagă că 
buna funcționare a mași
nilor și utilajelor vorbeș
te de la sine.

Pe drumurile. Văii. Jiu
lui șoferii Gheorghe Bră- 
tulcscu, Mihai Papp, Con
stantin Iancu, Constantin 
Bulai, Marin. Cuprinșii 
sau Petre Cerbu au un
singur gînd — să asigure 
un ajutor mai concret, 
mai eficient întreprinde

rilor miniere pe care le ser
vesc, să nu „stea mina" 
pentru că nu merge ma
șina. La garaj, în boxele 
cu canal, lucrează „doc
torii" de mașini, mecani
cii. Le „consultă", le „as
cultă"; le stabilesc diag
nosticul". O -meserie care 
implică răbdare și, în

Inii Jiului
S-a întîmplat de cu- 

rînd ca în secție să se 
execute, în regie proprie 
piese de schimb de mare 
importanță. Lipseau ecli- 
sele de îmbinare între 
cupa și brațul mic la ex
cavatoarele S-1201 care 
lucrează în carierele 
Cîmpii lui Neag și Mîrșă- 
voni. î-ntr-un timp rela
tiv scurt, echipa de strun
gari condusă de Dumitru 
Micu le-a realizat în a- 
telierul secției. Totul de- 
pinde așa cum ne spu
nea directorul întreprin-
deni, de inițiativă. Și, a l 
fost. Tineretul se*' a- l 
drează bine în"’’"'’* ■> - ■
tea celor mal » i
meserie. Ni s-a vorbit ! 
frumos despre Eugen Io- ț 
nescU, secretarul organi- J 
zației V.T.C., despre elec- •

; primul rînd, cunoaștere. 
■ în amănunt a fiecărui an- 
: grenaj, a fiecărei piese, 
j de la pastila din pompa 
; dă benzină pînă la blo- 
: cui motor în ansamblu. 
i Care dintre ei sînt cei 
; mai buni ? Greu de spus. 
< Șeful secției, sing. Ko- 
i . ronka îi evidenția pe 
I Mihai Gheorghe, E- 
I mii Alb și Titus Ni- 
: sipescu. Și lista poate, 
î bineînțeles, continua.

tricianul Ion Duma, deja 
un meseriaș recunoscut 
în întreprindere. Cuvinte I 
de laudă am auzit des- | 
pre David Borșoi, „tatăl“ ș 
recondiționerilor cutiilor j 
de viteze, ale diferenția- ; 
lelor, casetelor de direc- î 
ție, saboților de frină... | 

...O unitate tinără pă- ; 
șește, așadar, cu dreptul, : 
in viața economică a ș 
Văii Jiului.

plasat încă două brigăzi 
(conduse de Robu Sava și 
Alexandru Mathe) în par
tea vestică în zona com
plexului.

lăcătuși la sectorul II. 
Deci, și brigada lui Costea 
Aftonic va avea lăcătuși, 
minerii nemaîfiind obligați 
să repare transportoare în 
loc să dea cărbune. Tot

I. M. Livezeni

NU ȘTIE STINGĂ, 
CE FACE DREAPTA...

De la I. M. Livezeni 
două angajamente și sca
dențe : „una bună, una 
rea",.. Pentru sectorul II 
începe să se contureze pro
blema înființării unei echi
pe de lăcătuși. De curînd, 
după cum am fost infor
mați, au fost încadrați 3

în această ordine de idei, 
duminică, efective sufici
ente de electrolăcătuși vor 
fi dirijate la revizii și re
parații în sectorul II. Vom 
urmări și noi eficiența lor.

Problema spinoasă
ne cea a stîlpilor hidrau
lici de la brigada Valâ- 
che. La dezbaterea noastră, 
atît
și șeful sectorufdi. I ne-au 
declarat că s-a hotărît (si

gur !) scoaterea lor, nefiind 
corespunzători. Iată însă 
că, într-o discuție telefo
nică, ieri (vineri — n.n.) 
tovarășul Ștefan Czeller, 
inginerul șef electromeca
nic, ne declara că încă nu 
se știe dacă vor fi scoși, 
că problema nu e clară, 
că nu s-a lucrat conform 
monografiei de armare... 
într-un cuvînt ceva foarte 
evaziv, un fel de a ne „da 
după colț" sau de „a ne 
ascunde după deget". Chiar 
nu se poate hotărî odată, 
tovarăși specialiști dacă a- 
cești stîlpi sînt, sau nu, e- 
ficienți ? Apoi, se promi- 
seseră, în schimbul celor

rămî-

șeful de brigadă ' cit

86 de stilpi recuperați, 80 
de stîlpi SVj. Nimeni de' 
la mina Livezeni (nici chiar 
ing. Ștefan Czeller) nu știe 
dacă au venit sau ce e cu 
ci. Este un mare semn de 
întrebare. Fără comentarii.

@ ÎMBUNĂTĂȚIRI DE 
I PAJIȘTI. In zilele urmă- 
I toare ale începutului de i iunie, pe pășunile comu- 
Inale „Voievodu" (Petrila) 

și „Boul" (Petroșani) vor 
I' îi ^efectuate o serie de lu

crări pentru îmbunătățirea 
pajiștei, pentru creșterea 

I producției de masă verde 
la hectar și o mai bună 
hrănire a animalelor scoa
be la păscut în perioada 
■erii.

■ GATA PENTRU RE
CEPȚIE. Constructorii din 
orașul Vulcan au terminat 
finisajele la un nou bloc, 
eu 20 de apartamente. 
Este vorba de blocul nr. 8 
de pe strada Preparației. 
De remarcat calitatea lu
crărilor executate, de oa
menii din subordinea mai
strului constructor Emil 
Surdu, de la șantierul II 
al Grupului Petroșani al 
T.C.H.

’■ NOUTATE. Constanta 
preocupare a conducerii 
colective a Preparației Lu-

peni de a veni în întîmpi- 
narea , problemelor ce-i fră- 
mîntă pe oamenii muncii 
își găsește din nou expre
sia într-o inițiativă valo
roasă : în fiecare săptămî- 
nă, în ziua de joi, între 
orele 10—14 are loc o ac
țiune de „consultații juri
dice" în care juristul în
treprinderii se întîlnește 
cu cei doritori să se lămu
rească în diverse probleme 
de acest gen. -m sala de sl>ecta„ole a

B BUNI GOSPODARI. Casei de cultură a sindi- 
In primă vara acestui an, catelor din Petroșani va

cetățenii din orașul Vul
can au amenajat în jurul 
blocurilor de locuințe, pe 
lingă rondurile cu flori, și 
5 ha terenuri cultivate cu 
legume. Iată un fapt care 
demonstrează cit de multe 
lucruri .folositoare se pot 
face acolo unde oamenii 
se dovedesc a fi buni gos
podari și în timpul liber.

B SPECTACOL OMA
GIAL. Duminică, ora 19. 

avea loc un spectacol o- 
magial dedicat zilei de 1 
iunie intitulat „Copiii, vi
itorul lumii".

B CURS DE CALIFICA
RE. Un nou curs de cali
ficare se desfășoară, în- 
cepînd din această lună, 
la I.P.C.V.J, Un număr de 
circa 30 de tineri se pre
gătesc. prin calificare la 
locul de muncă, pentru 
meseria de preparator.

B EDILITARE. în Pe
troșani, în această primă

vară s-ău efectuat multe ț 
lucrări edilitar-gospodă- I 
rești. Merită a fi amintită I 
în acest sens și strada N. | 
Bălcescu, care se află în I 
prezent în curs de moder- I 
Bizare. Aici se execută lu- I 
crări în vederea unui tra- I 
fiț de circulație fluent.

Rubrică realizată de
C. BUZESCU ;
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NEDEIA VULCANEANA

loan Dan BALAN

C1N TA COPIIIFesiivaful nafional „Cîntarea României"

a X-a ediție 
eu tovarășul

Comitetului

dovedesc, prin 
de muncă, un

■V3f fl ‘1*

Oamenii muncii din orașul Vulcan se pre
gătesc in aceste zile pentru o manifestare in
trată în tradiția localității : '„Nedeia vulcănea
nă", care se desfășoară, de 10 ani, la începutul 
lunii iunie. Această ediție jubiliară constituie 
un eveniment deosebit în viața orașului, o ade
vărată punte de legătură între tradițiile moș
tenite din bătrîni și nivelul contemporan de
cunoaștere, de cultură și‘educație al harnicilor 
oameni ai muncii din întreprinderile și insti
tuțiile Vulcanului. Ilespre această 
a „Nedeii vulcănene" am vorbit 
Gheorghe Lăzărescu, secretar al 
orășenesc de partid Vulcan.

La Vulcan începea, 
cu 10 ani în urmă, „Nede- 
ia vulcăneană", inițiativă 

originală, urmărită cu in
teres nu numai de locui
torii orașului, ci de toți 
oamenii muncii din Valea 
Jiului, Acum, la ediția a 
X-a, care începe luni, ce 
ne puteți spune despre a- 
ceastă acțiune 7

— Săptămîna acțiunilor 
politico-ideologice, cultu- 
ral-artistice și sportive de 
masă din Vulcan, cunoscu
tă ca fiind „Nedeia vulcă
neană", este organizată, în 
perioada 31 mai — 6 iunie, 
de Consiliul orășenesc de 
educație politică și cultu
ră socialistă în cadrul 

■ Festivalului național „Cin- 
tarea României". „Nedeia 
vulcăneană" se integrează 
în mQdul cel mai firesc în 
Lumf manifestărilor poli
tico-ideologice, culturale, e- 
ducative și sportive din 
Valea Jiului, care șe des
fășoară, sub genericul 
„Laudă omului muncii și 

- creației sale", contribuind 
prin structura activităților, 
la perfecționarea procesu
lui de educație comunistă, 
la educarea oamenilor 
care trăiesc și muncesc în 
Vulcan în spiritul patrio
tismului. al dragostei pen-

partid și țară. Această 
ediție jubiliară — ce se 
deschide cu expunerea 
„Sarcinile ce revin orga
nelor și organizațiilor de 
partid din cuvîntarea 
tovarășului Nicolae 
Ceausescu la Plenara C.C. 
al P.C.R. din martie 1982, 
privind creșterea rolului

tori — ce 
faptele lor 
superior nivel de pregăti
re moral-polîtică, profesio
nală și de cultură gene
rală.

— In ce relație se află 
manifestările „Nedeii vul- 
cănene" cu viața economi- 
co-socială a orașului 7

conducător al partidului în 
conducerea unitară a în
tregii activități politice și 
cconomico-soeiale" — este 
dedicată apropiatului Con
gres al educației politice 
și culturii socialiste. Din ' 
edițiile precedente am în
țeles că eficiența oricărei 
manifestări organizată de-a 
lungul săptăminii „Nedeia 
vulcăneană" este determi
nată de implicarea în via
ța economică și socială, 
de calitatea, actualitatea și 
valoarea practică a ideilor 
ce trebuie transmise în, 
modalități stimulative pen
tru gîndirea tuturor earner 
nilor mineri, prepara- 

ronstruc-

— Prin conținutul tutu
ror acțiunilor și modalită
țile atractive în 
voi

care se 
„Nedeia 

contribuie, 
specifice e- 
culturii, la 
vieții eco-

desfășura, 
vulcăneană" 
prin metodele 
ducației și 
perfecționarea 
nomice și sociale. In acest 
scop sînt organizate schim
buri de experiență in do
meniul tehnologiilor de 
•extracție a cărbunelui, dez
bateri, mese rotunde, zile 
ale brigadierului, progra
me artistice în sălile de 
apel ale ■ întreprinderilor. 
Valoarea acestei manifes
tări, care s-a îmbogățit cu 
noi și -noi acțiuni de la o 
ediție la alta, o desorin-

dem atit din faptul 
oamenii muncii au îmbră
țișat-o încă de la început, 
cît și din calitatea, diver
sitatea și continuitatea ac
tivităților educative, eultu- 
ral-artistiee din fiecare în
treprindere.

— Ce semnificație are 
apropiata ediție a „Nedeii 
vulcănene" în viața edu
cativă și culturală 7

— De-a lungul săptămî- 
nii următoare vor avea loc 
manifestări de mare diver
sitate, astfel incit fiecare 
cetățean din Vulcan să 
poată participa activ la 
acțiuni educative, cultu
rale, sportive, de petrecere 
a timpului liber. Luni,
eînd se va deschide a X-a ț 
ediție a „Nedeii vulcănene", 
se inaugurează tradițională 
expoziție „Exlibris" și în
cep competițiile sportive 
(fotbal, handbal, volei). 
Manifestările, păstrînd o 
armonioasă relație între 
tradiție și inovație, vor e- 
volua pînă duminică, 6 
iunie eînd „Nedeia vul
căneană" se va încheia cu 
un amplu program cultu
ral-artistic și sportiv des
fășurat pe stadion, o pa
radă a portului popular ,și 
un mare spectacol, la locul 
de agrement, dat de for
mațiile din Valea Jiului 
înscrise în actuala ediție 
a Festivalului „Cintarea 
României".

Tiberiu SPATARU

E ctua ta, copile rupt din .soare, 
căldura verii s-o primim in prag 
și s-o purtăm cu noi in sărbătoare, 
că tu ești din lumină și din drag :

Privește-?; jur, e doar seninătate 
și plinea ni se coace lingă riu; 
să simți dulceața ei în libertate, 
copile zimbitor, cu păr de g'riu .'

Ciad din privirea-ți cerul se desj 
ce poate fi, oare, mai omenesc, 
dealt să ai părinți și să ai pace, 
pe lot pămîntul nostru strămoșesc

ziua copiilor - 
fluviu senin, 

De gingășii, de jocuri 
și-mpliniri ce vin. 

E ziua celor ce-o să poarte 
mai sus, 

Torța aprinsă de vise 
in care am pus

Tot ce-am avut mai ales 
și mai bun.

Sufletul nostru, izvor 
de viață străbun

La zi-intîi de cirețar 
pe strunele vîntului

Cintă copiii primăvara
și PACEA pămintului !...

loan CHIRAȘ

La sfîrșit de săptămină
(Urmart din pag 1}

Talent și dragoste

Ardealul

M. MIRCEA

țârii, 
liberă,

Ardealule, 
meu (1978).

Antologia 
chează poezii

de țară

Parada portului popular pe Bulevardul Victoriei din Vulcan, desfășurată 
Ia ediția din anul trecuta „Nedeii vulcănene". Foto: Șt. NEMECSEK

Sub egida Comitetu
lui de cultură și edu
cație socialistă al ju
dețului Hunedoara și’a 
Centrului județean de 
îndrumare a creației 
populare și mișcării ar
tistice de masă a apă
rut volumul de versuri 
Patriei, din toată inima.

- Antologia cuprinde un
sprezece poeți populari 
hunedoreni, membri ai 
Cenaclului literar jude
țean „Miorița", între ei 
aflîndu-se și Ileana La- 
•zăr Podar, din Valea 
Jiului, și muncitorul 
Romulus Bunea, născut 
în Vulcan, în , prezent 
stabilit în Orăștie. A- 
proape toți au partici
pat la diferite manifes
tări cultural-artistice ju
dețene și in ier județene, 
au publicat în ziare și 
reviste, poezii .de-ale lor

V_______ _ ____ :_______

au fost incluse in alte 
antologii, unii au avut 
chiar apariții la televi
ziune, iar Nicolae M. 
Isac a publicat un apre
ciat volum de versuri:

„Patriei, 
din toată inima"

înmănun- 
cu o tema

tică de substanță pa
triotică : evocarea stră
moșilor daci și romani, 
a luptătorilor pentru li
bertate și dreptate ; sîrit 
evocate partidul, satul 
natal, județul, Ardea
lul, frumusețile și bo-

gățiile 
munca uuvm, 
de azi (Dacică, 
mîndre, Sarmizegetusa, 
Drag partid al libertă
ții, Hunedoara inimică 
vatră, Satur natal, In 
adîncul minei).

Principala caracteris
tică și calitate a poezi
ilor o constituie since
ritatea comunicării ce 
se transmite pe un ton 
ce degajă căldură, pa
triotism, elan, omenie. 
. Culegerea de față sus
ține talentul poetic . al 
oamenilor ae pe aceste • 
meleaguri cu bogată 
tradiție culturală, po
sibilitățile de împlinire 
și manifestare plenară a 
personalității umane in
diferent de profgsie, 
școală, loc de muncă.

pacea 
oamenii
Plaiuri .

, „Laudă 
(la orele 

spectacole 
mineri de

sub genericul 
muncii", au loc 
10,30 și 16,30) 
susținute pentru 
către formații artistice de
amatori care participă la 
faza de masă a Festivalu
lui național „Cîntarea 
României".

£ De la ora 10, la clu
bul sindicatelor din Lu- 
peni se desfășoară „Gala 
filmului de amatori", acți
une organizată de Consiliul 
municipal al sindicatelor 
pentru stimularea activită
ții cinecluburilor și valori
ficarea posibilităților de 
participare activă la viața 
economică, socială și cul
turală.
• „Tradiții ale mineritu-

lui pe meleagurile hune- 
dorene" este o dezbatere 
organizată (la ora 12) la 

‘complexul meșteșugăresc 
din Petrila . al cooperativei 
„Unirea", de către Muzeul 
mineritului din .-Petroșani, 
MÎINE
• Teatrul de stat „Va

lea Jiului" din Petroșani 
prezintă, de la ora 10, în 
sala casei de cultură, spec
tacolul „Paracliserul" de 
Marin Sorescu, iar. la clu
bul din Petrila (ora 13), 
spectacolul-coupe „Cara-, 
giale și vremea lui".
• „Drag mi-e cîntecul 

și jocul", spectacol folcloric 
al artiștilor amatori de la 
clubul din Lonea, va fi 
prezentat (ora 18) pentru 
locuitorii din Cimpa.

„Trio veselia"
în aceste zile grupul 

„Trio veselia", format 
din artiști amatori de 
la Casa de cultură din 
Petroșani (instructor — 
George Negraru), parti
cipă la un festival in
ter județean de satiră și . 
umor -care se desfășoară 
la Băilești, județul 
Dolj. Acest grup de sa
tiră, și umor a fost re
marcat pentru originali-. 
tate și fantezie inter
pretativă în manifestă
rile ediției 1979—1981 
ale Festivalului național 
„Cîntarea României" și 
in multe spectacole care 
au • avut loc în Valea 
Jiului. ,

Întîlnirea tineretului cu istoria"
tUrmare din pag. 1)

„Unirea", tipografie și 
alte unități socialiste.

— Ce conține ampla 
manifestare de la Cos
tești „Întîlnirea tinere
tului cu istoria" și care 
este aportul Văii Jiului 
la susținerea ei ?
— Programul deosebit 

de bogat și' atractiv al 
manifestării cuprinde: 
spectacolul de, evocare 
„Recunoștință fierbinte 
partidului iubit" ; recita
lul de versuri susținut de 
cîștigătorii concursurilor 
„Sub flamuri de partid 
biruitoare" ; gala laurea- 
ților festivalului-concurs 
„Voci tinere"; spectacolul 
în aer liber susținut de 
formațiile artistice și an
samblurile corale din ju
deț ; jocuri distractive și 
tirgul meșterilor olari; 
finala „Cupei Costești ’82" 
la volei și handbal băieți 
și fete; drumeții la ce
tățile dacice Costești, Bli
darii și Grădiște. Corul 
minerilor de la Petrila și

cel al constructorilor de 
mașini de la LU.M.P. vor 
participa la ( susținerea 
spectacolului în aer liber, 
alături de alte ansam
bluri corale din județ. în 
spectacol vor avea, de a- 
semenea, contribuții for
mația de muzică ușoară 
a tineretului de la I. M. 
Lupani, grupul folk de la 
Liceul industrial Petrila, 
formațiile de dansuri 
populare și taraful de la 
clubul tineretului din V- 
ricani. Gala laureaților 
festivalului-concufs „Voci 
tinere" va avea ca pro
tagoniști din Vale două 
fete — Anița Androne, 
frezor, la LUMP. și Ele
na Stan, elevă la Școala 
generală din-Uricani, pre
cum și Gheorghe Drăgan, 
cadru didactic la Școala 
generală din Aninoasa. 
în recitalul de versuri 
„Sub flamuri de partid 
biruitoare", susținut de 
cîștigătorii concursurilor 
locale de creație literară 
desfășurate sub acest ge
nei ic. iși vor etala ta-

lentul poetic tinerii An
gela Rotaru, ' educatoare 
la Școala generală' din 
Cîmpu lui Neag și Ioan 
Țigăntele, electrician la 
mina Uricani. în sfîrșit, 
la întrecerile sportive. din 
cadrul finalei -„Cupei 
Costești ’82“ vor participa 
echipa de handbal fete 
de la Liceul industrial nr. 
1 Petroșani și echipa de 
volei băieți, calificate la 
faza municipală a. acestei 
populare și disputate 

; competiții.
— Alte amănunte de 

interes pentru tineri ?
— Vu avea loc trage

rea la tombola „Costești 
’82", organizată de Co
mitetul județean Hune
doara ah V.T.C. Cei 19 000 
de tineri din Valea Jiu
lui, posesori de bilete la 
tombolă, au șansa cîști- 
,gării unor .obiecte de re
ală utilitate — motoretă 
„Mobra", magnetofon, te
levizor portabil tip- _ 
„Sport", echipament spor
tiv etc.

{

c
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Plenara

încheierea vizitei ministrului de externe 
al României în Republica Arabă Egipt

'Urmare din pag. 1}

nului, președintele Consiliu
lui Național pentru Ști
ință și Tehnologie, care 
s-a referit ia problemele 
ce s-au desprins din dezba
teri șl a subliniat o serie 
de concluzii în lumina 
sarcinilor și exigențelor 
tot mai importante pe 
care partidul și- guvernul 
le pune în fața activității 
de cercetare științifică și 
tehnologică.

Ideile și orientările for
mulate de tovarășa acade
mician doctor inginer 
Elena Ceausescu au fost 
primite cu deplină apro
bare de toți participanții 
la plenară, care au aplau
dat îndelung.

Intr-o atmosferă 
ternic entuziasm, 
panții la plenară 
doptaț o telegramă 
tă tovarășului 
Ceaușescu, secretar
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

CAIRO 28 (Agerpres). —• 
Vineri s-a încheiat vizita 
oficială pe care tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, 
a efectuat-o în Republica 
Arabă Egipt, în cursul 
convorbirilor cu vlcepre- 
mierul și ministrul aface
rilor externe al R. A. E-

gipt, Kamal Hassan Aii, 
s-a făcut un schimb de ve
deri cu privire la stadiul 
raporturilor bilaterale, în 
legătură cu dezvoltarea 
lor în continuare șl, înde
osebi, a relațiilor econo
mice dintre cele două 
țări, în spiritul întîlnirilor • 
și înțelegerilor la nivel 
înalt.

Totodată, cei doi miniș
tri au discutat pe larg si
tuația internațională. In 
acest context au fost dis
cutate căile de instaurare 
a unei păci globale în O- 
rientul Mijlociu.

Ministrul de externe e- 
giptean a acceptat invita
ția de a face o vizită Ofi
cială în România.

i

HAGA 28 (Agerpres). — 
Intr-un interviu 'acordat 
ziarului vestberlinez „Die 
Wahrheit", von Maienfeldt, 
cunoscut activist pe tărîm 
obștesc din Olanda, s-a 
pronunțat pentru intensi
ficarea acțiunilor pentru 
pace în Europa occidenta
lă declarînd : „Intr-un 
moment cînd această zonă 
a lumii este 

cu amplasarea 
chete nucleare, 
sar. mai mult
să milităm pentru a deter
mina guvernele să renunțe 
la aceste planuri".

amenințată 
de noi ra- 
este nece- 

ca oricînd.

de pu- 
partici- 
au a- 

adresa- 
NiColae 

gene-

BUENOS AIRES 28 (A- 
gerpres). — Citind comu
nicate militare argentinie- 
ne, agențiile internaționa
le de presă informează că 
în zona Insulelor Malvine 
(Falkland) au continuat joi 
operațiunile de luptă între 
unități ale Argentinei și 
trupele britanice debarca
te în raza portului San 
Carlos. Efectivele brita
nice. care în urmă cu o 
săptămînă au creat un 
cap de pod în zona men
ționată, au fost supuse a- 
tacurilor susținute ale tru
pelor argentiniene, 
zează agenția EFE,

Acțiunile trupelor 
tiniene urmăresc să 
dice înaintarea efectivelor țiu în Insulele Malvine 
britanice, care se deplasea-

preci-

argen- 
împie-

ză pe aliniamentul San 
Carlos — Port Darwin.

★
NAȚIUNILE UNITE 28 

(Agerpres). — Reprezentan
ții Marii Britanii și Argen
tinei au prezentat secre
tarului general al ONU, 
Javier Perez de Cuellar, 
pozițiile guvernelor aces
tor state și răspunsurile 
la chestiunile ridicate de 
secretarul general, în noua 
tentativă a acestuia de a 
obține acordul celor două 
părți pentru o încetare a 
focului în conflictul mili
tar din sudul Atlanticului.

Javier Perez de Cuellar 
a analizat cu reprezentan
ții britanic și argentinian 
perspectivele unui armisți-

tîlnirilor separate, a decla
rat secretarul general al 
ONU, au fost prezentate 
„anumite idei noi".

★
LONDRA 28 (Agerpres). 

— Potrivit informațiilor 
provenind de la corespon
denții militari aflați în 
zona de operațiuni din su
dul Atlanticului, trupe 
britanice debarcate la Port 
San Carlos au înaintat vi
neri în direcția localități
lor Goose Green și Port 
Darwin, unde se 
circa 1 000—1 500 de mili
tari argentinieni

(A-

nuală a Federației Muncii 
din Noua Zeelandă — cea 
mai mare uniune sindicală 
din țară — a chemat for
țele democratice neozeelan
deze să-și intensifice lupta 
pentru menținerea păcii 
și destinderii, pentru re
alizarea dezarmării gene
rale și totale. Federația 
s-a pronuqf’t de .aseme
nea, pentrL. .1 lî.sformarea 
Oceanului Pacific în zonă 
liberă de arme nuclear® și 
a cerut ieșirea Noii Ze- 
elande din blocul ANZUS 
— informează agenția 
TASS.

★

WELLINGTON 28
gerpres). — Conferința a-
iiniiiiuiuuuiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiHiiiiiiimiiiiHHUuiintiih

wwbîhî!
găsefc

d. Aceste 
poziții au fost supuse unor 
bombardamente navale și 
aeriene, acțiunile terestre 
ale britanicilor fiind sus
ținute în principal de cir
ca 3 000 de infanteriști 

(Falkland). în cadrul în- marini și parașutiști.
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Se mai întîmpla și așa !
ȘTIINȚA PETROȘANI 

— DINAMO BUCUREȘTI 
13—18 (7—9), Aproximativ 
2 000 de simpatizant! ai 
rugbyului au asistat la un 
joc de bună factură tehni
că, în care echipa studen
țească a întâlnit virtuala... 
campioană. Chiar dacă sco
rul nu ne este favorabil 
echipa Știința a jucat unul 
dintre cel mai frumoase 
meciuri din acest campio
nat și dacă fundașul nostru 
Luca n-ar fi avut „la ac
tiv" două l.p. ratate din 
poziții extrem de favorabi
le și un eseu „făcut ca
dou" lui Caragea, altul ar 
fi fost scorul meciului. 
Adversarii. în schimb, l-au 
avut pe Constantin într-o 
zi mare, așa cum a jucat 
în națională cu Franța, 
cînd a transformat orice 
lovitură. Și pe stadionul 
din dealul Institutului tot 
el a deschis scorul, trimi
țând frumos printre bare 
de la pește.,. 40 m, deci 
0—3 în min, 23. Pînă în 
acest minut au dominat 
categoric studenții, dar 
„drop“-ul lui Chiriac (min.

1), ratările lui Luca (min. 
2 și 12), ca și fazele „fier
binți" în care s-au eviden
țiat Bucan, Catană și V. 
Dobre nu sînt finalizate. 
Abia în min. 27 se concre
tizează o l.p. prin S, Octav. 
După reluare, Luca întîr- 
zie șutul balonului din

propriul „22", Caragea in
terceptează și 3—7, iar Ion 
Constantin e necruțător : 
3—9 în min. 29. Din acest 
moment a intrat în joc 
și... brigada de arbitri din 

. București (!) condusă de
Grigorescu Dragoș, care a 

. simțit că dinamoviștii nu 
mai pot face față iureșu
lui dezlănțuit de înainta
rea din Vale. în care s-au 
evidențiat Bucan, Ortele- 
can. Petre Dobre, Drumea, 
Susinschi, Catană, I. Flo
rentin și Șt. Constantin.

Dar. după ratarea unui 
„cadou" al arbitrilor (l.p. 
min. 38) de Constantin, se 
derulează eseul nostru :

13,30 La sfîrșit de săp
tămînă.

16,40 Mai, cronica eve
nimentelor politice. 
Fotbal : Dinamo
— Universitatea 
Craiova.
1 001 de seri. 
Telejurnal. 
Teleenciclopedia. 
Virtuozi ai instru
mentelor popu
lare.
Film serial. „Lu
mini și umbre**. 
Episodul 13. 
Telejurnal. Sport. 
Întîlnirea de sîm- 
bătă seara : Va
rietăți muzical- 
distractive și co
regrafice.

24,00 închiderea pro
gramului.

17,00

18,50
19.00
19,40
20,30

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Bietul Ioani- 
de, I-II ; Unirea : Oglin
da spartă.

LONEA : Călărețul e- 
lectric.

ANINOASA: Copie
la indigo.

VULCAN : — Lucea
fărul : Saltimbancii.

LUPENI — Cultural: 
Capitolul al II-lea; 
Muncitoresc : Punga cu 
libelule.

URICANI Soțul ideal
TV

20,50

21.40
22,00

„vadă" în teren și pentru 
gazde; cînd jocui se lega 
mai frumos și echipa din 
Vale ieșea la atac, vedea, 
însă, greșeli imaginare, si
tuație care a dus la o a- 
devărată explozie de anti
patie în tribune. Au mai 
înscris Ion Constantin din 
l.p. min, 66 și Podărescu 
din lovitură de picior că
zută, respectiv, Luca în 
min. 80 ; deci 13—18 și pu
blicul aplaudă îndelung cel 
mai frumos meci al sezo
nului. S-au evidențiat: 
Bucan, Ortelecan, Ion Flo
rentin, Dobre, Catană, Bă
nea. Șt. Constantin și Dru
mea de la Știința, Cara
gea, Dărăban, Stoica En- 
ciu. Borș, Constantin, Tur- 
lea și Margherescu de la 
Dinamo București.

1 apăra- 
preia în 
trei ad- 

Bonea se 
ca pasa 
să ajun- 
în colț : 

fiind

Catană 
rea,- I. 
viteză 
versarl 
repliază la timp 
exactă și corectă 
gă la V, Dobre . 
7—9, transformarea 
ratată, în repriza a doua

străpunge 
Florentin j 
semănînd 
în spate.

11,00
11,05

Telex.
Centre muzicale 
ale țării : Craiova 
— Teatrul‘liric.
Film artistic. 
..Jane Pitt men

11,55 memento

tot Constantin deschide... 
scorul, tot prin l.p. în min« 
50: 7—12. diferență care 
a mobilizat la maximum 
echipa Știința. Astfel, o 
suită de atacuri aduc în 
starea de „groggy" o echi
pă formată aproape numai 
din „internaționali", aceș
tia se pierd cu firea (Pa- 
raschiv „înainte" în „22“ 
și apoi rămîne în ofsaid) 
și studenții reduc din han
dicap prin Luca, cel care 
nu mai greșește de la... 
11 m: 10—12. Din acest 
moment și pînă la sfirși- 
tul meciului, arbitrul a re
fuzat pur și simplu să

Ioan Dan BALAN

0 jumătate de duzină de goluri
MINERUL URICANI — 

METALUL CRISCIOR 6-0. 
Amânată pentru miercuri, 
întîlnirea de fotbal din e- 
tapa precedentă a campio
natului județean dintre Mi
nerul Uricani și Metalul 
Criscior a început în nota 
de dominare a gazdelor 
care au reușit destul de 
repede deschiderea scoru
lui. In min, 4 Băltaru, pă
trunde în slalom printre 
fundașii centrali și cu un 
șut plasat reușește deschi
derea scorului. După pri
mirea golului oaspeții echi
librează situația și profi
tând de prestația slabă a 
fundașilor centrali P. Ke- 
lemen și Toldea, creează

3—0. Nu trec decît cinci 
minute și Andraș obligă 
portșrul oaspete să scoată 
mingea din plasă. Cu toate

faze periculoase Ia poar
ta gazdelor, astfel că por
tarul are cîteva interven
ții salutare. Gazdele au la 
rândul lor ocazii de a în- că oaspeții se apără cu tot 
scrie, dar le ratează, astfel 
că prima repriză se înche
ie doar cu 1—0.

Repriza a II-a începe sub 
rafale de ploaie dar și de 
goluri. în min. 47, în 
urme unui corner, Bejan 
trimite impârabil cu capul, 
ridicînd scorul/ la 2—0. 
Oaspeții dau semne de o~ 
boseală, cedind " tot 
mult teren gazdelor 
inițiază atac după 
astfel că in min. 67 
san înscrie din nou 
rind avantajul gazdelor la

mai 
care 
atac. 
Bîr- 
mă-

efectivul nu pot stăvili a- 
tacurile în trombă ale 
gazdelor și astfel jucăto
rul Băltaru în min. 80 și 
85 înscrie două goluri.

Și acum o notă pentru 
Băltaru, -acest tînăr talen
tat, care în, fiecare etapă 
înscrie goluri. Considerăm 
că locul său ar trebui ur
mărit de antrenorii divizi
onarelor noastre din Vale.

La juniori 0—0.

^FUGA ESTE SĂNĂTOASĂ, 

DAR...
DEPINDE CUM SE LASĂ !

In ziua de 25 mai a.c., 
la ora 16,30, conducătorul 
auto Petre Dragotescu a I încredințat autocamionul
31 UD 3959 colegului său și 

± prieten de pahar pentru a-l 
.conduce pină în oraș. In 
timp ce acesta cobora pe 
strada Maleia a lovit auto- 
izoterma 31 HD310, avari- 
ind-o. In loc să oprească, 
să vadă ce s-a întîmplat, 
și-au continuat drumul, pă
răsind locul accidentului, 
susținind că nu au simțit 
nimic. Probabil simțurile 
le-au fost diminuate și de 
aburul alcoolului care îl 
consumaseră. Fuga e sână- 
toasă, dar... nu in aseme
nea împrejurări.

CURSA CLANDESTINA
Conducătorul auto loan 

Silvășan a fost găsit trans- 
portînd balast pentru cetă. 
țeni din Paroșeni cu auto-

I 
I

Iile COANDREȘ

întreprinderea de utilai minier 
Petroșani

Strada Republicii, nr. 1, telefon 42820

încadrează

— SUDORI ELECTRICI și AUTOGENI

încadrarea se face în conformitate cu 
Legea nr. 57/1974.

basculanta 35 8 1759. Mili
ția și-a făcut datoria. Dar 
șeful de coloană ce are de 
spus despre subalternii lui ?

DIN NOU ALCOOLUL

Și în sâptâmîna care s-a 
încheiat au fost găsiți cinci 
conducători auto conducînd 
sub influența alcoolului. 
Dintre aceștia doi profesio
niști loan Kiss, Petru Mol
dovan, și trei amatori, Du
mitru Stroe (1 GJ 7711) Pe. 
tru Bogdan (2 HD 883) și 
Vasile Florea (2HD8127). 
Amenzile aplicate ți suspen
darea permiselor de condu- 
cere pe o lună și. respec
tiv, două luni, poate ii wor 
face să mediteze pe viitor 
atît pe ei cit ți pe ceilalți 
conducători auto, cum se 
urcă la volan.

această 
auto să 

redusă 
fi evitat

RECOMANDĂRI
Intrucit -a fost început 

volum mare de lucrări 
partea carosabilă de 
B-dul Republicii și strada
V. Roaită din Petroșani, se 
recomandă ca in- 
zonă conducătorii 
circule cu viteză 
pentru a poftea 
orice pericol.

incepînd cu data de 29 
mai 1982 pe tronsonul de 
drum dintre judecătoria mu
nicipiului Petroșani și pînă 
la podul Sălătruc, viteza 
maximă admisă pentru 
toate autovehiculele va fi 
de 40 km/oră.

★
Duminică, 30 mai a.c., 

este permisă circulația au
toturismelor proprietate per. 
soneria înmatriculate 
număr CU SOȚ.

Rubrică realizată 
cu sprijinul biroului 

de circulare ai Miliției 
municipiului Petroșani
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