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Mecanizarea-pîrghie de bază a 
creșterii productivității muncii

ACȚIUNI IIOTARlTE, 
REZULTATE PE 

MĂSURĂ ANGAJARII 
COLECTIVE

țiune două complexe 
mecanizate, iar nivelul 
planificat al productivi
tății muncii este superior 
față de celelalte sectoare 

to
a
ca 
de

în medie cu peste 2 
ne/post, se obțin în

■ ceasta lună depășiri 
peste 600 kg/post față 
nivelul planificat.
BRIGADA DE FRUNTE

și Mihai Prodan, și-au 
propus și au reușit în a- 
ceastă lună să-și organi
zeze în așa fel munca in
cit au realizat, zi de zi, 
două tăieri cu combina și 
un ciclu complet de a- 
vansare.
DOUA ZILE AVANS LA 

INTRODUCEREA 
COMPLEXULUI

2350 
plan, 
tone 

de 
rod-

Evoluția nivelului rea
lizat al productivității 
muncii în abatajele sec
toarelor situate pe pri
mele trei locuri ale în
trecerii din luna mai a 
minerilor din Petrila — 
sectoarele III, cu 
tone extrase peste 
V, cu plus 1470 de 
și IV. cu plus 680 
tone — evidențiază
nice strădanii pentru va
lorificarea cît mai * de
plină a acestei principale 
rezerve de creștere a 
producției fizice. La sec
toarele III și V, unde 
tehnologiile de exploata
re folosite sînt clasice, 
nivelul planificat al pro
ductivității muncii este 
depășit cu peste 1 tonă 

. pe post, în cazul ambe
lor sectoare. La sectorul 
IV, unde se află în func-

Printr-o bună organi
zare a muncii, brigada 
condusă de Ion Calotă, 
formație de frunte a sec
torului VII. al I.M. Vul
can a extras peste pre
vederile de plan de la 
începutul acestei luni 400 
tone de- cărbune. Și în 
cazul acestei brigăzi, 
suportul depășirilor la 
producția fizică este de
pășirea 
muncii 
tonă pe 
sehimb’U
conduse de minerii Cor
nel Matavei. Petru Pe- 
toaie, Constantin

productivității 
în medie cu 1 

post. Cele patru 
I ale brigăzii,

Reintroducerea în ex
ploatare, într-un nou 
panou, a „marelui com
plex" de la I.M. Uricani 
reclamă un mare volum 
de muncă din partea co
lectivului sectorului II al 
minei. Ieri și azi, ca eta
pă semnificativă din gra
ficul de desfășurare a 
lucrărilor pregătitoare, 
se află în montaj troliile 
speciale de tragere ale 
secțiilor complexului. 
Pînă la această dată, fa
ță de grafic, s-a cîștigat 
un avans de două zile în 
desfășurarea programu-

Ședința Biroului Executiv 
al Comitetului național român

8-

Sîmbătă, 29 mai, a avut 
loc ședința Biroului Exe
cutiv al Comitetului na
țional român „Oamenii 
de știință și pacea", sub 
președinția tovarășei
cademician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, prim vi- 
ceprim-ministru al gu
vernului, președintele -Con
siliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, pre
ședintele Comitetului na
țional român „Oamenii de 
știință și pacea".

în cadrul ședinței a 
fost prezentată o informa
re asupra activității de
puse de Comitetul național 
român „Oamenii de 
ință și pacea", de 
constituire și pînă în 
zent. La dezbateri au 
cuvîntul numeroși
tori. S-a relevat faptul că, 
dînd expresie voinței de 
pace a oamenilor de știin
ță din patria noastră, Co- 
mitetul național a organi
zat, în această perioadă, o 
serie de acțiuni interne și 
externe pentru mobiliza-

ști- 
la 

pre
luat

vorbi-

DE ȘTIINȚĂ Sk PACEA->
rea tuturgr celor ce-și des
fășoară activitatea în do
meniul științei și tehnolo
giei, pentru o participare 
tot mai activă la lupta pen
tru apărarea dreptului fun
damental al popoarelor la 
viață, la pace, la existență 
liberă și demnă.

în acest cadru a fost 
evidențiat caracterul rod
nic al întîlnirilor tovarășei 
academician doctor ingi
ner Elena Coaușescu, 
oamenii de știință 
R.P, Chineză^ R.P.D.
reeană, Grecia, cu prilejul 
vizitelor la nivel înalt, ce 
s-au constituit în noi prile
juri de promovare a idei
lor de pace, dezarmare, se
curitate și cooperare ale 
oamenilor de știință din 
România.

Relevîndu-se acțiunile 
întreprinse pe plan inter
național a fost subliniată 
însemnătatea deosebită și 
ecoul larg al mesajului a- 
dresat de tovarășul Nicolae 
Ceausescu participanților 
la Simpozionul internațio
nal de la București și a

64

Apelului Simpozionului, di
fuzate ca documente ofi
ciale ale Organizației Na
țiunilor Unite.

în cadrul ședinței a fost 
apoi dezbătut și aprobat 
planul de muncă privind 
activitatea Comitetului na
țional român „Oamenii de 
știință și pacea", pe se
mestrul II al anului 1982 
și pe anul 1983.

Subliniind necesitatea 
reactualizării programului 
de lucru al Comitetului na
țional român „Oamenii de 
știință și pacea", tovarășa 
academician doctor ingi- , 
ner Elena Ceaușeseu a a- 
preciat, în încheierea șe
dinței, că acțiunile prevă
zute vor da o expresie tot 
mai pregnantă dorinței 
oamenilor de știință din 
țara noastră, a întregului 
popor român pentru înfăp
tuirea dezarmării și în pri
mul rînd a dezarmării nu
cleare, pentru promova
rea politicii ferme de pa
ce și colaborare a partidu
lui și statului nostru.

Pe șantierele din Vulcan, 
constructorii dovedesc că pot recupera 

restanțele din acest an
După primele patru luni 

de activitate pe șantierele 
construcțiilor de locuințe 
din Vulcan se constată un 
reviriment îmbucurător. 
Prevederile cuprinse 
grafieul-program cu 
vire la recuperarea 
tanțelor și 
mai bună a 
materiale și umane, pentru 
realizarea sarcinilor pre
văzute în planul construc
țiilor de locuințe pe anul

în 
pri- 
res- 

valorificarea 
mijloacelor

1982 au început să prindă 
viață. Planul valoric de 
investiții la capitolul cons
trucții de locuințe pe pa
tru luni a fost depășit cu 
3,6 milioane tei. Acum, Ia 
finele lunii m,ai se poate 
afirma, după un calcul es
timativ, că s-a realizat a- 
proape jumătate din pla
nul pe 1982.

Realizările sînt vizibile 
pe teren. Ansamblul cu 
322 de apartamente, prac
tic un cartier nou, a prins 
contur. Aici au fost date

folosință apartamente 
blocurile 37, 39, 54, 55

pentru 
în primele zile ale luzii 

iunie să fie predate bene
ficiarului primele aparta
mente din planul pe 1982, 
în blocul 49, unde finisa
jele interioare sînt termi
nate și trebuie executate 
doar lucrările de finisaj 
la fațadă. Pînă cel tîrzi-u 
la 10 iunie se vor preda și

Viorel STRAUȚ e

în 
în 
și există condiții 
ca

lui de lucru întocmit.

edilitare, 
cură- 

In
N.

eanu.

(Continuare tn pag a 2-a)

Indisciplina, o meteahnă ce va fi 
combătută pînă Ia dispariție

I.M.' Petrila. în ima
gine, șeful echipei ser
vice a sectorului VIU, 
Vladimir Cîmpeanu, a- 
iături de cîțiva ortaci.

Ultima duminică a lunii 
•ai — să sperăm o zi cu 

timp frumos —, trebuie fo
losită din plin de către 
consiliile populare și gos
podarii întreprinderilor și 
instituțiilor din toate loca
litățile Văii Jiului pentru 
desfășurarea unor ample 
acțiuni de muncă patrioti
că în scopul sporirii zes
trei de dotații 
întronării ordinii și 
țeniei, înfrumusețării.

. Petroșani, pe străzile 
Bălcescu și I. B. D.el< 
la noua intrare în între
prinderea de utilaj minier.

ca și pe DN 66 vor conti
nua, în ritm susținut, lu
crările de lărgire a caro
sabilului și de amenajare 
a unor noi trotuare. Ase
menea lucrări, aflate în a- 
tenția edililor, sînt în pli
nă desfășurare și la. Petri
la, Vulcan și Lupeni. A- 
tenția gospodarilor loca
lităților și a cetățenilor va 
trebui îndreptată și . spre 
„insulele", ocolite pînă a- 
cum, ele pe zonele verzi 
din preajma blocurilor și 
unităților economice, pen
tru ca și acestea să fie in
cluse în aria frumosului și 
a ordinii.

țieiMina Uricani a realizat 
în primele patru luni ale 
anului un spor la produc
ția de cărbune de' 18 517 
tone. în această perioadă 
numărul
'sectelor 
motivate, 
ță de aceeași 
perioadă a a- 
nului trecut, 
s-a redus sim
țitor. înregis- 
trîndu-se în medie, pe 
22 de absențe. Acest 
cru a fost determinat 
faptul că organele și orga
nizațiile de partid, sindi
cat. U.T.C., întregul colec
tiv a depus eforturi atît—■msncfcșttrbesc 
în vederea sporirii produc-

de cărbune cocsifica- 
bil cit și a întăririi ordinii 
și disciplinei. în această 
lună, ca urmare a tendin
ței de creștere a absențe-

La I. M. Uricani
zi, 
lu
de

lor nemotivate, comite
tul de sindicat a organizat, 
pe schimburi, în cadrul 
„judecății muncitorești" 
discuții cu oamenii, care 
prin atitudinea lor față de 

prestigiul

rul la efortul general de 
a îndeplini exemplar sar
cinile de producție. Desi
gur, față de asemenea „oa- 
meni-probl.emă" instanța 

muncitoreas
că, colectivul 
de aici a luat 
o poziție fer
mă, de înlă
turare a ori
căror acte de 
indisciplină, 

unele cazuri 
contrac-

hotărind în 
chiar desfacerea 
tului de muncă la cei care 
se aflau la a doua abatere.

Cornel BUZESCU

colectivului, nu pun urnă- fCba/inuare tn. pag. a 2-q)._

Cetățeni, tineri și vîrstnici din cartiere, oameni 
ai muncii 1 Participați cu pasiune gospodărească și 
dragoste Ia acțiunile de înfrumusețare a localități
lor în care trăim și muncim !

In serios, despre o „joacă“
Reprezentativa de fotbal 

nr.»5 din 
recentIa Școlii generale 

Petrila a cucerit 
! laurii de campioană mu
nicipală, cele două echipe

Ide handbal (băieți și fete) 
ale aceleiași școli s-au do
vedit cele mai bune din 

I Valea Jiului. La concursul 
de orientare turistică, e-

I^hipajul din Petrila, alcă
tuit din elevii școlii amin- 
Itite, a cîștigat primul loc. 
Cristian Dragnea a fost 

, desemnat cel mai huhjfiitf

suTat la Uricani, Iulian Da- 
mianovici aspiră la gloria 
lui Stingă, alte mult 

snorti ve

I
I -

piu, educația fizică și spor- , 
tul nu sînt tratate doar 1 
ca o monotonă disciplina ’

. școlară sau ca o
„joacă" de către profeso.,., 
de specialitate, ci ca o co- ' 
ordonată de bază a

• tării armonioase a 
nalității elevilor, 
îndătinat dictonul' 
despre mintea sănătoasăi 
în corpul sănătos, rezulta-l 
tele nu se mai lasă aștep-l 
tate. Dimpotrivă, panoplia |

efemeră I 
profesori ii 

u 

I 

I 

I

I balls t al "Wneuiiti desîă- ~ W ;âcte vărul/"purcBWrâx, '

școala acredii
deea unui club sportiv de 
profil. Sau poate că Pe
trila constituie o. excepție 
în ceea ce privește calită- 
țiie elevilor 'i Nu acesta..

dezvo.
perso-
Odată 
antic

’.-*t
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„PIONIERII, 
FLORI DE MAI

că pentru gospodărirea 
și înfrumusețarea ora
șului, strîngerea și valo
rificarea materialelor re- 
folosibile; „Minte sănă
toasă în corp sănătos* — 
competiții sportive) care, 
prin diversitatea lor și 
sporitul grad de atracție 
au antrenat un mare nu
măr de elevi. Această 
manifestare a sintetizat, 
în forme organizatorice 
apropiate de copii, cons
tantele preocupări de a 
"spori calitatea și eficien- 

a 
tinerei generații prin i- 

activități

Ieri, la Lupeni s-au 
încheiat manifestările 
politico-educative, cul- 
tural-artistice și sportiv- 
turisțice „Pionierii, flori 
de mai*, organizate în 
zilele acestei săptămîni 
de Consiliul orășenesc al 
organizației pionierilor 
și Casa pionierilor și șoi
milor patriei. în școli, să
lile de apel ale întreprin
derilor miniere și la clu
bul din localitate s-a des
fășurat un larg evantai 
de acțiuni educative, cul- 
tural-artistice și sportive' ța muncii de educație 
la care au participat pio
nierii din Lupeni. A do- nițierea unor 
ua ediție a. săptămînii legate de viața și munca 
„Pionierii, flori de mai“ 
a cuprins zile tematice 
(„Onoare muncii“ — ac
tivități tehnico-științifi- 
ce, vizite și întîlniri cu 
inventatori, inovatori și 
fruntași în întrecerea so
cialistă ; „Educația prin 
și pentru muncă* — ac
țiuni de muncă patriot!- •

minerilor din Lupeni.
A doua ediție a săp- 

tămînii „Pionierii, flori 
de mai“ s-a încheiat prin 
ample activități educa
tive, culturale și sportive 
la care au participat, la 
zona de agrement Brăița, 
mii de pionieri și elevi 
din Lupeni. (T.S.)

Oră în modernul cabinet de desen tehnic de la Liceul industrial minier din Petroșani?; V

’ni
-z/ A- lăt

Indisciplina, o meteahnă ce va fi combătută
(Urmar* din pa$. t)

Pe șantierele din Vulcan
/Urmare din pag 1) pentru blocurile 48 și 53, 

iar de la 15 iunie a.c. s-a 
programat atacarea funda
țiilor blocurilor T și U.

Datorită sporirii .efecti
velor și asigurării unei 
bune aprovizionări cu ma
teriale s-au atacat pe un 

a- front larg și lucrările edi- 
litar-gospodărești, de siste
matizare pe orizontală. Au 
început finisajele la fața
dele blocurile 37 și 39, ca
re au fost predate încă din 
anul trecut. Constructorii 
șantierului 2 finalizează, 
de asemenea, fațadele blo
curilor 17 șl 18 de pe bu
levardul Victoriei. In cele 
două noi cartiere, ansam
blul 322 și ansamblul de 
308 apartamente se execu— 
tă nivelări și rețeaua stra
dală. A început execuția 
drumului de legătură a 
bulevardului Victoriei cu 
strada 23 August, odată 
cu care zona centrului ci
vic se va uni în mod ar
monios cu cele două noi 
cartiere. în fața blocului 
18 a fost începută betona- 
rea în continuarea bulevar-

blocurile 62 și 60, însu- 
mînd 52 de apartamente. 
Pentru vineri, constructo
rii din cadrul șantierului 
2 Vulcan al T.C.H. au 
pregătit recepția definiti
vă a blocului 8 cu 20 
partamentele de zona Co- 
roești. In stadii avansate de 
execuție se află și blocuri
le 52, 56 și 58, cu un total 
d<\“2 apartamente, unde 
se execută în prezent lu
crările de finisare inte
rioară. După cum am cons
tatat la fața locului, rit
mul de lucru este bun. E- 
fectivele constructorilor 
de la T.C.I. Cluj, șantie
rul Alba lulia au ajuns la 
nivelul necesarului, de 
circa 170 de oameni zilnic, 
datorită sprijinului prompt, 
operativ acordat de comi
tetul orășenesc de partid 
și de consiliul popular o- 
rășenesc. Sînt asigurate e- 
fectivele necesare pe faze 
de lucrări șl la nivelul 
șantierului I.M.C. Bîrcea, 
din cadrul M.E.F.M.C.. ca
re execută lucrările struc- dului Victoriei. Au fost re
turn de rezistență, monta- luate și lucrările la rezer- 
jele din prefabricate. La 
blocurile 57 și 59 se mon
tează conform graficului 
de execuție structura de re
zistență. Au fost turnate 
betoanele și la fundația
blocului 50. S-au atacat can urmează să fie preda- 
lucrările de fundație a 
blocurilor 46 și 47. între
gul front de lucru pentru 
anul 1982 a fost astfel a- 
tacat, creîndu-se condiții 
pentru devansarea terme
nelor de predare, dar, de
sigur, cu condiția menți
nerii aceluiași ritm susți
nut de execuție.

Manifestîndu-se preocu
pare față de crearea din 
timp a condițiilor de exe
cuție a obiectivelor pre
văzute pentru viitorul a- 
propiat s-a trecut și la a- 
tacarea primelor lucrări 
de investiții prevăzute 
pentru 1983. în acest scop 
s-a eliberat amplasamentul

Participînd, la. invitația 
comitetului de partid ți 
sindicat de aici, la o „ju
decată muncitorească* 
ne-am convins că minerii 
de la Uricani nu se împa
că cu faptul că mai sînt 
printre ei — e adevărat 
puțini la număr — și oa
meni care nu se încadrea
ză în disciplina muncii șl 
tehnologică, oameni care 
știrbesc, prin atitudinea lor 
retrogradă, față de muncă, 
prestigiul colectivului. Che
mați în fața instanței mun
citorești „campionii* ne
motivatelor între care a- 
mintim pe 
Gheorghe 
Nicolae Munteanu, 
Kovacs, Alexandru Șeoca- 
nu, Eugen Băcăuanu, Mar
cel Bălancă, Vasile Ono- 
frei și Dominic Venczi, 
au fost aspru criticați de 
ortacii lor de muncă care 
au propus împotriva aces
tora măsuri drastice. Cu 
aceeași fermitate șl com
petență, instanța muncito
rească a atras atenția, 
pentru ultima dată, absen- 
tomanilor Constantin A- 
mariei, Gheorghe Govor,

Nicol ae Duc, 
Audronache, 

Imre

Moldovan Ioan III, Gheor- pentru toți, că trebuie să
ghe Bică, Vasile. Ciupercă, vină la șut, dar nu iau în
Ion Tunaru, Onisie Suciu, 
Gheorghe Angliei, mineri, 
care în luările de cuvînt 
au „inventat* diferite mo
tive, firesc nedemne de 
luat în seamă. Singurul 
motiv care i-a determi
nat pe cei în cauză să vi
nă la șut pe poftă — așa 
cum le-au spus ortacii lor 
cu prilejul judecății mun
citorești — a fost întârzie
rea ia un șpriț.

— Eu am stat de vorbă 
de multe ori cu Constan
tin Amariei și de fiecare 
dată a promis că se va ți
ne de treabă, că se va în- - 
cadra în efortul colectiv de 
a realiza preliminarul pe 
fiecare schimb. A promis, 
dar nu s-a ținut de cuvînt. 
Consider că dacă nu înțe
lege, nu merită să mai 
facă parte din acest co
lectiv. (loan Brezu, mais
tru).

seamă sfaturile. în aceas
tă situație nu avem decît 
să ne lipsim de „serviciile* 
lor (Virgil Chelaru, 
ner, șef de schimb).

Referindu-se la absento- 
manii din cadrul sectoru
lui I, maistrul Vintilă Be- 
jan afirma : „Trebuie să 
luăm măsuri drastice. Cei 
indisciplinați, deși sînt pu
țini, influențează negativ 
pe cei buni, pe tineri in 
mod deosebit. Eu zic să 
nu-i mai tolerăm la infi
nit*. „Recidiviștii nu au 
nici o scuză. Ei nu au în
țeles că la mină se mun
cește, nu se chiulește. Eli- 
minîndu-i din rîndurile 
noastre nu facem altceva 
decit să îmbunătățim or
dinea și disciplina, să spo
rim producția de cărbune* 
(Gh. Birta, electrician). 
Păreri asemănătoare au 
mai exprimat și Arpad 

Sectorul II are multe Curpe, Alexandru Păta, A- 
lexandru Botezatu și mulți 
alți ortaci de-ai lor care 
spuneau că indisciplina la 
Uricani este o meteahnă 
ce va fi combătută pînă 
la dispariție. Colectivul 
de aici — am înțeles din

greutăți din cauza celor 
care absentează, . Lipsesc 
eînd îți este lumea mai 
dragă. Noi tot încercăm 
să-i convingem, să le expli
căm că disciplina este una

mi-

cuvîniul celor care au par
ticipat la judecata munci
torească — este hotărît să 
ocupe un loc fruntaș în 
întrecerea pentru mai mult 
cărbune ce se desfășoară 
în Valea Jiului.

în urma „judecății mun
citorești* de la Uricani, la 
propunerea colectivului, 
consiliul oamenilor mun
cii a desfăcut contractul 
de muncă la următorii In-’ 
disciplinați: Nicolae Duc, 
Gheorghe Andronache, Ni
colae Munteanu, Imre 
Kovacs, Alexandru Șeo- 
can, Eugen Băcăuanu, Mar
cel Bălancă, Vasile Ono- 
frei și Dominic Venczi, 
popularizați fiind și la sta
ția de radioamplificare a 
minei, la gazeta satirică și 
acum în presă. Considerăm 
că s-a procedat bine, că cei 
care au fost în fața ins
tanței muncitorești la pri- 
' ma abatere, vor trage con
cluziile de rigoare, vor 
înțelege că dacă nu se vor 
încadra în disciplina mun
cii și vor persista în ne
motivate, în întârzieri etc., 
colectivul nu-I va mai to
lera, ci va lua măsurile ce 
se impun.

SPORT * SPORT * SPORT ® SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT ir

vorul de apă pentru îmbu
nătățirea aprovizionării o- 
rașului.

In conformitate cu gra
ficul de execuție, la sfârși
tul trimestrului II în Vul-
te 92 de apartamente din 
planul pe 1982. Ritmul 
bun de lucra constatat pe 
șantiere, operativitatea cu 
care sînt soluționate pro
blemele solicitate de cons
tructori. lasă să se între
vadă că pe șantierele lo
cuințelor din Vulcan s-a 
produs un adevărat revi
riment. O dovadă evidentă 
că acolo unde se 
atenția cuvenită, 
le de investiții, graficele 
de execuție pot fi respec
tate, iar planul de cons
trucție a apartamentelor, 
realizat integral.

acordă 
lucrări*

Pledoarie pentru spectacol și eficacitate
Minutul 75, cînd ■ scorul 

era încă alb, Minea, intro
dus în locul lui Iorgulescu, 
șutează de la distanță, Ca- 
vai apreciază greșit tra
iectoria balonului care în- 
tîlnește transversala în a- 
propierea vinciului drept Tonca. Au fost astfel re- 
apărarea Jiului e complet 
derutată, de pe dreapta 
Balint asigură simetria lo
viturilor în bară. Și pînă 
atunci apărarea noastră 
gafase incredibil prin Nea- 
gu (46) și Rusu (47), în 
cîmp jocul nu avea cursi
vitate, pentru că Giuchici 
vămuia egoist toate pasele 
și pierdea majoritatea due
lurilor, precizia centrărilor
Tui Șumulanschi și ale al- deviat de un adversar pî-
tor coechipieri lăsa de do- nă la Șumulanschi,
rit; Varga dădea semne de

nervozitate excesivă, faul- 
tînd grosolan și inutil. 
Spectrul înfrîngerii a um
brit o clipă tribunele dar 
i-a trezit la realitate pe 
fotbaliștii antrenați, de 
Petre Libardi și Gogu

descoperite un-doi-urile și 
combinațiile pe aripi, fun
dașii marginali, în special 
Popa, au îndrăznit mai 
multe incursiuni spre bu
turile lui Iordache.

Ofensiva Jiului s-a ma
terializat în cîteva faze 
spectaculoase, al căror 
principal animator și fina- 
lizator a fost Vînătoru. In 
min. 81, șutul său a fost

dreaptă. Patra minute mai 
tîrziu. Dina, singurul șu- 
teor al gazdelor șl-a reglat 
în sfîrșit tirul, plonjonul 
lui Iordache s-a dovedit 
vremelnic salutar, pentru 
că Vînătoru a introdus ba
lonul în plasă. în ultimul 
minut de joc s-a petrecut 
cea mai frumoasă fază a 
meciului, rod al fanteziei 
lui Șumulanschi, care a 
schimbat brusc direcția de 
atac spre dreapta. Popa 
a recentrat în careul ma
re, „capul* lui Giuchici a 
fost respins de ultimul a- 
părător bucureștean. Din 
nou apare ambițiosul fun-

daș ofensiv Vînătoru, care 
pecetluiește scorul.

în consecință, o victorie 
muncită, in fața unui ad
versar puternic, victorie 
tonifiantă pentru Cavai și 
comp., acum cînd conturi
le unor echipe se soldează 

’ falimentar. Din formația 
minerilor, Vînătoru a jucat 
de nota 10, fiind secondat 
în topul dăruirii de Neagu 
(exceptînd fază amintită), 
Dina și Varga,

JIUL : CaVai — Popa, 
Neagu, Rusu, Vînătoru — 
Șumulanschi, Dina, Var
ga, Giuchici — Sălăjan, 
Lăsconi.

Ion VULPE
care 

a reluat balonul în băra Avancronică

i
i
I
I

« FESTIVITATE 
după-amiază, la Casa 
cultură din Uricani 
loc o manifestare consacra
tă ’Zilei internaționale a 
copilului, acțiune organi
zată de comitetul orășe
nesc al femeilor șir comisia 
de femei a întreprinderii 
miniere, urmată : de un 
program artistic susținut 
de formațiile casei de cul
tură. '■ ;>■■ ■■ ■ < .

• ÎNSCRIERI PENTRU 
EXAMEN DE TRADUCĂ
TOR. Centrul special de 
perfecționare a cadrelor 
din Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste anunță 
că pînă la 15 iulie ă.c. se 
fac înscrieri Ia sesiunea 
de examene din anul 1982 
pentru obținerea certifi
catului de traducător. Ori
ce informații pot fi obți
nute Ia bibliotecile jude- 
țeatiă, municipale și oră
șenești ale sindicatelor.

e NOI GARSONIERE, 
în aceste zile, la Vulcan, 
se află în recepție noul 
bloc de garsoniere executat 
de constructorii și mento
rii șantierului nr. 2 
I.C.M.M. Prin darea 
folosință a celor 104 
soniere se asigură noi 
ții de cazare pentru- forța 
de muncă tînără încadra
tă la cele două întreprin
deri miniere ale orașului 
Vulcan.

al 
în 

gar- 
spa-

roșeni și cartierele noi ale 
orașului Lupeni au ajuns 
cu construcția „pahare
lor1 pentru stîipii de sus
ținere pînă îr dreptul car
tierului Vîscoza. Montajul 
conductelor de termoficare 
s-a efectuat pe mai bine 
de 2 km din lungimea ma
gistralei.

e TERMOFICARE. Cons
tructorii magistralei de 
termoficare între U.E. Pa-

Rubrică realizată de 
V. straut

« FOTBAL. „Desertul* 
fotbalistic s.-a consumat 
ieri. Azi, ora 11, o altă 
echipă din Valea Jiului, e 
vorba de Minerul Lupeni, 
luptă pe teren propriu 
pentru a cuceri cele două 
puncte atît de necesare ră- 
mîncrii în divizia B avînd 
ca parteneră de întrecere 
pe înfrățirea Oradea. Tot 
azi, la aceeași oră, se des
fășoară și meciurile de di
vizia C dintre Minerul 
Vulcan — Textila Cisnădie, 
Minerul Aninoasa — Mine
rul Certej, precum și der- 
byul losal al campionatu
lui județean dintre Prepa-

ratorul Petrila — Parîngul 
Lone a.
• POPICE.

ora 8, pe arena asociației 
Jiul Petrila, are Ioc parti
da de popice dintre divi
zionara A din localitate și 
Voința Tg. Mureș. Echipa 
învingătoare se va menți
ne în prima divizie și do
rim ca aceasta să fie Jiul 
Petrila. Succes !
«handbal,

10,15, pe terenul < 
locali ta te are loc i 
handbal dintre < 
rele B (tineret) 
Știința Petroșani . 
Sf. Gheorghe.

Duminică,.,

Azi, ora 
C.S.Ș. din 
meciul de 
diviziona-

Utilajul-
— C.S.M. •
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între pămînt și cer

execuția

infinitului.

Ți-ai 
ori,,cu voce 
ți-am spuscum

de a pleca ?
— Da tăticule, 

făcut.
— Dar văd că

De la o duminica
Valea Jiului vatră de istorie CX/IIIj Umor

Să ne cunoaștem patria

Către sfirșitul lui . oc
tombrie 1937, la Atelierele 
centrale din Petroșani se 

ele- 
ale 

Deși

încheiase 
montelor componente 
Coloanei 
ne desparte doar o jumă
tate de veac de acele vre
muri nu se știe cu exacti
tate cum au fost transpor
tate aceste elemente la Tg. 
Jiu. După unii, ele ar fi 
fost duse cu autocamionul 
Atelierelor, condus de șo
ferul Alexandru Bredan,

L. Viski afirmă că trans
portul s-ar fi făcut cu aju- ■ 
torul unor care trase <" 
boi pe defileul Jiului. .

Un lucru este cert, 
finele lui octombrie, 
mentele erau deja depozi
tate în apropierea funda
ției. La încastrarea în be
ton a bazei piramidale a 
stîlpului portant au luat 
parte maistrul și sudorul 
Victor Borodi, muncitorii 
Vasile Pop, Francisc Mi- 
hulea, Iosif Auraaier, Fran- 
ciac Gundel, Iosif Keczeti, 
Iosif Jigmond și 
de la Atelierele 
din Petroșani,

Montajul final 
Tg. Jiu, ca și cel 
de la Petroșani a fost co- 

. ordonat de Francisc He
ring. ' , ’ . ,

După fixarea tronsonu
lui inferior și protejarea 
sa anticorozivft a fost 
„tras" semielementul in
ferior, care se sprijină pe 
un cadru metalic pătrat, 
situat pe fundație. Elemen
tele următoare au fost tra
se pe tronson în ordinea 
stabilită în timpul probe
lor de la Petroșani. Ele 
erau fixate pe stîlp cu a- 
jutoful unoi’ plăcuțe meta
lice, rosturile fiind um
plute cu un chit metalic, 
amestecat cu pulbere fină 
de cupru.

Odată terminată ridi
carea primelor 3 elemente, 
a urmat complicata ope
rație de prelungire a stîl
pului .portant, prin îmbu

de
La 

ele-

alții, toți 
centrale

de Ia 
de probă

lonarea și sudarea tronso
nului intermediar, după 
care Coloana a mai făcut 
încă 6 pași spre infinit, 
prin montarea următoare
lor 6 elemente. A urmat 
montarea ultimului - tron
son pe care s-au înșiruit 
ultimele 5 elemente și a- 
șa-zisul semielement su
perior. Pe acest romboe- 

f dru .trunchiat a fost apli- 
? cată o placă finală care să 

împiedice pătrunderea a- 
pei. în structura interioa
ră a Coloanei. Semiele
mentul superior posedă și 
terminațiile celor patru 
paratrăznete. . \

Ridicarea unui stîlp, por
tant prelungit, solicitat de 
o sarcină de 29 ‘ de tone 
punea mari probleme, ne- 
fiind . permisă 
abatere 
linia 'verticală, 
măsurătorilor exacte 
topografului Keckel, 
ciuda controlului de 
tate al lui Nicolae Silves
tru. Coloana prezintă o de
viație de 20 cm spre nord, 
și 9 cm spre est. Acest 
neajuns a survenit parțial 
din montaj, parțial 
tasarea asimetrică a 
lului de sub fundație.

Fonta elementelor, 
căpătă prin sablare 
cuarț fin a fost metaliza
tă de către o firmă elve
țiană, prin aplicarea unui 
jet de alamă pură, în sta
re de fuziune.

„Nu știți ce vă las vouă 
aici". Cu aceste cuvinte 
și-a încheiat sculptorul re
plica, fiind convins de va
loarea lucrării sale. A- 
eeastă prognoză a-a.. ade
verit. La o jumătate de se
col de la ridicare,' această 
gigantică pasăre măiastră,, 
geometrizată pînă la ab
solut a devenit un fel de 
Luceafăr din fontă și oțel, 
O Mioriță în trei dimen
siuni, simbol al perenității 
neamului, dăltuit în eter
nitate.

Valeriu BUTULESCU

r

nici 
de 
In

o 
la 

ciuda 
ale 
în 

cali-

din
so-
de-
eu

ritit lecția 
tare,

nici o iotă din toată 
ția !

— Nu prea am ascultat 
ce ani citit, tăticule !

— Georgică,, împotriva 
a" ce te-au vaccinat ?

— împotriva voinței me
le, tatA

#• In clasa întîi, la o lună 
urdupă începerea școlii : 
X. — Spune Ionescule, 
'noști această literă ?

—-■ Dă, răspunde cel 
ttebat. ,

— Dacă o cunoști, cum 
o cheamă ?

— Nu-i știu numele, p 
cunosc doar din vedere, 
tovarășa învățător.

șir
Panzini, pe vremea eînd 

era profesor auzi sunînd 
telefonul din cancelarie. 
O voce de copil spune :

— Domnule profesor, vă 
anunț că fiul meu ’
bolnav nu vine azi 
școală..

— Bine, răspunde

cu-

în-

fii'nd
la

___  Pan- 
zini, dar cu cine vorbesc?

— Tatăl meu e la tele
fon, domnule profesor, se 
auzi la eelălălt capăt al 
firului.
DJt. GALAȚAN — Fetrila

de patru zile, 
cercului de speo- 

turism-alpinism

Un om la scara 1:1

M/RCEA
„Am un foc sub umăr/ 

nu mai stau printre co
pii" ne avertizează Mir
cea Vintilă și pînă să 
tei mine c î n t ecu l, 
s a la se încinge 
în așa măsură că inter
vin inevitabilele „con
tradicții de familie". Deși 
nu mai este „un alintat 
don Goe" Mircea este re
vendicat patetic de toți 
membrii familiei. _ 
n-ar putea fi altfel de 
vreme ce „tot cîntînd po
vestea lumii" s-a uitat pe 
sine însuși (care munți și 
care cetini mi-ar lua din 
oboseală ?). Să vedem 

această 
cintată 

„în

Nici

ȘTIAȚI CA
..profesorul Nicolae Ior- 

ga a fost savantul român 
cel mai cunoscut și mai 
prețuit în țară cit și pes
te hotare ? începind - din 
1921, eînd și-a inaugurat 
cursurile la Sorbona și 
seria de conferințe de la 
College de France și pînă 
la sfirșitul tragic al vieții 
sale, ilustrul istoric și sa
vant a fost permanent în 
atenția înaltelor instituții 
de cultură din Europa și 
America, care i-au acordat' 
diferite titluri 1 științifice 
pe drept meritate, contri
buind și mai mult lă 
prestigiul de.care se bucu
ra România în acea vre
me.
\f -
v’alJ

A reuța a obținut trei bre
vete de invenție pentru un 
dictafon ? Inițial autorul 
își botezase invenția „ma
șină de scris vorbele pro
nunțate",

„.aproape Ia mai puțin 
de o oră și jumătate în ju
dețul nostru (Hunedoara) 
se naște un copil ? De Ia 
începutul anului și pînă 
în prezent s-au născut 

„pește 5000 de copii, ' .
: telemecani-

l cir românești este conside- 
țrat inginerul Mihail Ko- 
' neschweller, care a obținut 
încă din 1914 fotografii 
aeriene cu ajutorul 
aparat montat pe

> zmeu ?
...la 1 februarie

I a apărut, la București 
prima noastră revistă spor
tivă ? S-a numit „Sportul" 
și a publicat, cu precăde
re, știri din activitățile de 
specialitate ale timpului . 
(hipism, patinaj, canotaj, 

gipi-

5g «T ...părintele 
'. 1 ciii românest

unui
un

...satul Cudalbi, județul ț 
alați, vestit sat de răzeși 

încă din timpul lui Ștefan 
cel Mare, și-a păstrat fi
zionomia generală a unui 
sat specific de răzeși ? 
Este deosebit de interesan
tă organizarea tradiționa
lă și structura satului, 
precum și instituția jită- 
riei. Aici se mai găsesc, 
cel puțin parțial, urmele 
șanțurilor adinei care de-a 
lungul secolelor au încon- 
jurat vatra satului și gos
podăriile sale. Se 
astăzi locurile unde se a- 
flau porțile țarinii, 
la căderea serii 
complet vatra satului 
hotarul său și <le 
rile învecinate, neputîn- 
du-se pătrunde decît prin 
porțile satului, păzite de 
oamenii tocmiți anume.

...în anul 1935, inventa
torul român, Dinu C. Me-

cunesc

eare 
izolau 

de 
așeză-

1881)

vînătoarc, biliard și 
nastieă).

...densitatea medie 
populației din județul

a 
, , , . __ . nos
tru este de 76,8 locuitori/ 
l«n pătrat ? Cea mai mare 
aglomerare de 830 locui
tori /km pătrat, o are mu
nicipiul Hunedoara, iar cea 
mai mică, sub 10 
tori/fcm 
munele 
Cer băi.

locui-
păirat, o au co

li ui zeștii de Sus și

Culese de
Inc. Iile BREBEN

— în ultima zi, cei 27 
de participant! ai taberei 
— dintre ei amintesc doar 
pe Fiilop Ferencz, Gheor- 
ghe Dobrin, Constantin A- 

; măriei, Geza Dely, Delu 
Pântea, Marcela Popaene, 
speologi cu experiență în
delungată iar alături de ei 
pe mai tinerii colegi de 
curînd primiți în cerc cum 
sînt Marta Nemecsels, E- 
mil Catilina, Liviu Rftuș, 
Maria Bălin șt Cornel 
Roșcanu —- au vizionat 0 
suită de proiecții cu diapo
zitive color tematice, pro
iecții ce au avut loc la ca
bana „Peștera Bolii" și la 
care am avut ca invitați 
mai mulți localnici.

— Proiecte?
— în momentul eînd 

măsurătorile topografice a- 
le zonei cit și cartarea 
peșterilor vor fi finalizate, 
se va pregăti un material- 
proiect pentru amenaja
rea turistică a Peșterii Bo
lii. Urmărim mai buna cu
noaștere și punere în va
loare a acestui inestimabil 
monument al naturii din 
municipiul nostru.
Convorbire consemnată de 

Iosif BALAN

m și s-au început noi lu
crări de decolmatare.

— Surprize ?
— Spuneam că am 

ladat un horn și s-au 
put aici lucrările de

Timp 
membrii 
logic șl 
„Piatra Roșie", s-au aflat 
într-o tabără de lucru or
ganizată la începutul lunii 
mai în zona carstică Peș
tera Bolii. Despre obiecti
vele urmărite am avut 
succintă convorbire eu con
ducătorul taberei, 1----„
lus Vențel:

— Organizînd tabăra în 
' zona Bolii, am urmărit

mai multe obiective. In 
primul rînd, continuarea 
măsurătorilor topografice 
în vederea întocmirii unei 
hărți a acestei interesante 
zone carstice. Topograful 
cercului nostru, Dely Geza, 
a reușit să cumuleze 
zilele taberei oca. 80 
sută din datele de J

esca- 
înce- 

, _ __ _ de-
colmatare, existînd premi
se de a găsi un nou etaj 

o situat la un nivel superior 
deasupra actualului etaj 

Romu- al Peșterii Bolii, Apreci
ind, după direcția ce 
străbate hornul 
rit, avem toate 
să credem că acesta ar fa
ce joncțiunea cu actualul 
etaj respectiv cu peștera 
„Ulciorului", descoperită 
incă din anul 1968. Ori
cum, vom continua cerce
tările și măsurătorile cu 
speranța că ni se vor con
firma prezumțiile.

Am întîlnit și alte sur-, 
prize eare ne-au stîrnit pa
siunea de a continua cer
cetările. în peștera „Con
glomerat" am depistat un 
puț impenetrabil, de cea. 
15 m, prezentînd mari 
perspective de continuare 
a acestuia în adîncimea 
masivului, avînd în vedere 
înclinația fisurii și direcția 
lamei de calcar.

— Alte acțiuni și înde
letniciri inedite de tabără?

o 
descope- 
motivele

VtNHLA

Desen de Ion BARBU

scări (ce nu sînt altceva 
decît „căzute, foste gar
duri". Traseul trece ine
vitabil prin străzile dr. 
Lister și Popa Nan, fac 
stație la Hanul lui Ma- 
nuc, unde sînt serviți de 
ospătari-haiduci cu „o 
cafea turcească și o clă
tită". Eroii noștri se 
parfumează cu Helena 
Rubinstein așteaptă ca 
„văzduhul să se facă tot 
mai ■ stins" și dorm în 
fin „ca-ntr-un vîrtej a- 
mețitor de ape". Au cle-a 
face cu portari mincinoși 
ce-și bănuiesc locatarii de 
ambiții foarte mici în 
momentul eînd „stelele 
mirate se deschid ca niș
te ochi".

E de mirare, deci, că 
avînd la îndemână ase
menea eroi madame Tus- 
sand nu i-a reținut (în 
varianta de ceară) în ce
lebrul său muzeu. Ar tre
bui să se' grăbească pen
tru că viitorii eroi ai

în 
la 

___ _________ __ teren 
rezultate din măsurători, 
lucrarea — începută la 1 
mai 1981 — apropiindu-se 
de finalizare. In al doilea 
rînd, am continuat acțiu
nile de decolmatare în 
peștera „Semiluna" și în 
avenul „Semnelor", unde 
pînă în prezent s-au des
coperit 35 de cioburi 
ulcior. De asemenea, 
escaladat un horn de

de 
am

40
>•

cine populează 
poveste a lumii 
de Vintilă și scrisă 
colaborare" de Arghezi, 
Coșbue, Șt. O. Iosif și A- 
drian Păunescu ?

Făt Frumos („era 
mai visul moale al unui 
trist băiat"), lordul John 
(fluieră pe drum și cîn- 
tă/și e cel dinții la trîn- _____ ..
lă"), țăranul Balea Ion, lumii vintiliene vor fi și 
ucenicul Constantin ' 
prietena sa Veronica (dor
nică să bea o- bere), ve
cinul (care prășește ciori), 
vecina (care prășește.., 
farduri) se află cu toții 
în mijlocul unei lumi co
merciale („ce minte și 
înșală, făgăduind"). Fac 
o navetă incomodă între 
„noroi și stele" folosin- 
du-se eînd dc carul cu 
bere eînd de un murg, 
pană rotată, eînd de

Epigrame
UNUI DON JUAN

DE OCAZIE

Pastile

nu-

și mai întortocheați.
Ei (s-au mai precis ele) 

vor fi străzile 
țiului.

Nu vom mai 
deci, de-acum

Bucureș

A declamat cu glas și 
cutezanță: 

fericirii i-am găsit azi 
cheia, 

tu, doar tu. frumoasa 
mea SPERANȚA" 

ea î-a zis :
cheamă FILOFTEIA!"

51 „De ce oare, marinarii 
se bucură eînd au intrat 
la apă și cu gestionarii e 
invers ?“

doar... o scrisoare de ^mul
țumire". ; c

ești

dar 
„Mă

*
am văzut că 
trei inspectori 
de ușa restau

r
au

despre

f „Și eînd 
se apropie 
financiari
rantului, eu am spus:
ta, închidem"... și ei 
crezut că e vorba 
mine".fredona, 

_ ........ înainte
„Streets of London", ci, 
să zicem șlagărul, „Strada 
Popeștii români".

Artist complet, Mircea 
Vintilă, nu ne îndoim că-i 
va face celebri și pe a- 
ceștia (ca si cum n-ar fi...) ■

Mihai BARBU

LA O NUNTA „CU DAR"

Ău ciocnit, cu toți,
■<- paharul

— căutau să nu se mire — 
însă jdupă ce-au strips

cm.Lc „darul"
căutau numai pe.;, mire.

„ Nu, nu am renunțat Ia 
CAIETUL CUMPĂRĂTO
RULUI, dar eu obișnuiesc 
să-l iau scara acasă. Mă 
mai distrez puțin înainte 
de a adormi. Ghinionul a 
făcut ca tocmai astăzi să-l 
uit să 1 aduc înapoi".

*

„E adevărat că « 
client mi-a pus (pe 
serviciile ' aduse, zice 
o hîrtie, în buzunarul 
la piept, dar eu nu 
știut că e de o sută

' ☆
„La rînd tovarăși, la 

rînd. Eu nu servesc decît 
la rînd. Mătușă Filpfteia, 
ce dorești ? Pînă te mai 
gîndești, spune dumneata, 

. unchiule; Vasile..." ,

• Ca să fii Cezar nu e 
destul să vii și să învingi. 
Trebuie să Și vezi. ..
• Am auzit o' minciună 

atît de inexactă îneît pu
tea fi luată drept adevăr.

® Ca să’ primesc aripi 
â trebuit să jur că nu 
voi zbura.

@ Demostene umbla cu 
pietricele în gură. Dar șl 
le scotea eînd se înscria 
la cuvînt.

0 Efortul colectiv este 
o sumă algebrică de efor
turi . unitare.

Mircea ANDRAȘ ti. VALERIU
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ACTUALITATEA ÎN LU/MF
Evoluția conflictului 

anglo-argentinian
Relațiile româno-elene 

pe calea dezvoltării continue
ATENA 29 (Agerpres). 

Primul ministre, al Gre
ciei, Andreas Papandreu, 
La primit sîmbătă, la Ate
na, pe ministrul afacerilor 
externe al .României, Ște
fan Andrei. Cu acest pri
lej între tovarășul Nicolae 
Geaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și premierul grec a 
avut loc un schimb de me-

funeraliile fostului
ANKARA 29. (Agerpres). 

Șeful statului turc, gene
ralul Kenan Evren, 1-a 
primit pe tovarășul Gheor- 
ghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de 
Stat, care a participat în 
calitate de reprezentant al 
președintelui Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu la 
funeraliile fostului preșe- 

saje de salut prietenesc.
în cursul întrevederii au 

fost discutate probleme 
legate de relațiile româno- 
elene, îndeosebi ale cola
borării economice, în spi- 
ritul înțelegerilor- conve
nite în cadrul vizitei la 
nivel înalt. De asemenea, 
a avut loc un schimb de 
păreri asupra unor proble
me internaționale.

dinte al Turciei, Cev- 
det Sunay.

Cu această ocazie a fost- 
evocată recenta întîlnire 
dintre președintele Româ
niei și șeful statului turc.

Generalul Kenan Evren 
șl-a reînnoit dorința ca vi-' 

v zită în Turcia a președin
telui Nicolae Ceaușescu să 
aibă loc cit mai curînd po
sibil.

LONDRA 29 (Agerpres). 
Trupele britanice, care au 
reușit să realizeze un „Cap 
de pod" la San Carlos și 
Insulele Malvine (Falkland), 
au capturat Port Darwin 
și Goose Green, — anunță 
un comunicat al Ministe
rului Apărării Marii Brita- 
nii, citat de' agenția. Reu
ter. Purtătorul de cuvînt 
militar a anunțat, că na- 
va-spital de 17 000 tone „U- 
ganda" a fost adusă în 
strîmtoărea dintre princi
palele două insule ale Ar
hipelagului Malvine pentru 
a trata răniții.

...... ■
LONDRA 29 (Agerpres). 

Un grup de patru laureați 
ai premiului Nobel din 
Marea Britanie. cărora li 
s-au adăugat numeroși ai- 
ți savanți și cercetători, 
scriitori și alți oameni de 
cultură din această țară, 
precum și din Argentina, 
au lansat sîmbătă un apel 
comun în favoarea înce
tării ostilităților în Insule
le Malvine (Falkland). El 
cere guvernelor celor două 
țări desfășurarea de nego- 

3

J

>

-cier-i sub auspiciile Națiu
nilor Unite, care „să con
ducă la o retragere a for
țelor armate ale celor două 
părți, fără condiții preala
bile".

+
BUENOS AIRES 29 

(Agerpres). Statul major co
mun al forțelor armate ar- 
gentiniene, citat de agen
țiile internaționale de 
presă, a informat că, în 
cursul zilelor de vineri și 
sîmbătă, în zona localității 
Port Darwin și a aeropor
tului Goose Green au con
tinuat luptele între trupe
le argentinlene și engleze.

Forțele britanice au de
clanșat o ofensivă puterni
că, la care au participat și 
trupe heliopurtate de la ca
pul de pod San Carlos, 
din nord-vestul Insulei So
ledad. Ofensiva a fost spri
jinită de aviația britanică 
și de artileria de pe frega
tele engleze aflate în strîm- 
toarea San Carlos.

Aviația argentiniană a 
ripostat în scopul de a 
împiedica forțele britanice 
să înainteze și pentru a 
sprijini trupele terestre 
proprii ce operează în zonă.

FILME

30 MAI
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Toate mi se 
întîmplă numai mie; 
Unirea : Oglinda spartă.

PETRILA i Maria 
Mirabela.

LONEA ; Călărețul e- 
lectric.

ANINOASA : 
la indigo.

VULCAN: — Lucea
fărul : Saltimbancii.

LUPENI — Cultural: 
Capitolul al Il-Iea; 
Muncitoresc : Punga cu 
libelule.

URICANI Soțul ideal

Copie

31 MAI

PETROȘANI — 
iembrie : Destine 
mantice ; Unirea : 
vinciala.

PETRILA 
Mirabela.

LONEA: 
,tă-mi vocea

VULCAN

7 No-
ro-

Pro- 
Maria>

împrumu- 
astă-seară.

----------  — Luceafă
rul: întoarcerea lui Hor- 
dubal.

LUPENI Cultural: 
Oglinda spartă.

URICANI : Julek.

30 MAI

3

3

X
8,408,’00 Teleșcoală.

Omul și sănătatea. 9,00 
De strajă patriei. 9,30 
Bucuriile muzicii. 10,00 
Viața satului. 11,40 Lu
mea copiilor. 13,00 Te
lex. 13,05 Album dumi- 

■ nical. 17,25 Călătorii spre 
viitor. 18,15 Telesport. 
19,00 Telejurnal. .19,30 
Patriotismul — perma
nență a istoriei noastre 
— Documenatr-TV. 19,50 
Cîntarea României — 
Primăvara " bucureștea- 
nă. 20,40 Film artistic : 
„Despre o anumită fe
ricire". 22,05 Telejur
nal. Sport. 22,30 Dulce, 
dulce Românie — emi
siune de muzică, româ
nească.

J. 
J

i|
i

31 MÂI?

1o,00 Emisiune în lim
ba maghiară. 17,50 1001 
de seri. 18,00 închide
rea programului. 20,00 
Telejurnal. 20,30 Actua
litatea economică. 20,45 
Cadran mondial: Criza 
moral-politică a societă
ții capitaliste. 21,05 Ro- 
man-foileton : „Dru
muri". Episodul 3. 21,50 
Telejurnal. 22,05 Ansam
bluri corale muncito
rești.

IN ORAȘUL Patzcuaro 
din statul mexican Mi
choacan, a avut loc o ma
nifestare culturală dedi
cată vieții și activității ma
relui diplomat român Nico
lae Titulescu. ‘

ANGAJAMENTUL Ita
liei în acțiunile de comba
tere a foametei și de eli
minare pentru totdeauna 
din viața societății’'a ra
sismului și colonialismu
lui pe continentul african 
a fost reafirmat de preșe
dintele acestei țări, Ales
sandro Pertini, într-un me
saj dat publicității la Ro
ma cu ocazia „Zilei Afri
cii", transmite agenția 
ANSA.

CU PRILEJUL aniversă
rii a 1500 de ani de la în
temeierea orașului Kiev, 
în capitala R.S.S. Ucraini-

„Pace popoarelor. 
NU, catastrofei

ne, a avut loc, la 29 mai, 
■ o. manifestare cultural- 
sportivă. “

CUNOSCUTA actriță 
de cinema Romy Schneider, 
țn virată de 42 de ani, 
a Încetat din viață sîmbă
tă, la domiciliul său din 
Paris, relatează agenția 
France Presse. Romy 
Schneider, care a debutat 
în cinematografie în 1953, 
a deținut roluri in peste 
50 de filme, intre dare 
„Procesul", de Orson Wel
les, „Amurgul zeilor", de 
Luchino Visconti și altele.

PRINTR-O hotărîre a 
Tribunalului poporului din 
Beijing, au fost eliberate 
ultimele șapte personali
tăți politice și militare ce 
făcuseră parte din Kuo
mintang, aflate în detenție, 
informează agenția Chiria 
Nouă. r ; '■

DUPĂ cum informează 
agenția Taniug, un con
sorțiu de bănci din R.F.G. 
au acordat Iugoslaviei un 
credit în sumă de 150 mi
lioane mărci vest-germane, 
pentru finanțarea unor ac
țiuni din cadrul programu
lui de stabilizare a econo
miei iugoslave, de ajustare 
a balanței de plăți, precum 
și pentru extinderea rela
țiilor comerciale dintre 

cele două țări, precizează 
agenția citată.

BANCA Mondială a a- 
nunțat acordarea a două 
credite Turciei, în valoare 
totală de 392,6 milioane 
dolari. Un credit de 304,5 
milioane dolari a fost a- 
cordat pentru finanțarea 
programului global de re
lansare economică, ini-' 
țiat de guvernul turc în 
ianuarie 1981, iar cel de-al 
doilea credit, însumînd 
88,1 milioane dolari, ur
mează să contribuie la
finanțarea unui proiect 
de luptă împotriva poluă
rii Mării Marmara.

NUMEROȘI scriitori din 
zona mediteraneană au 
semnat, recent, un docu
ment prin care se pro
nunță împotriva staționării 
a 112 rachete nucleare a- 
mericane la baza siciliana 
de la Comiso.

RATA șomajului în Ja
ponia a ajuns, în luna a- 
prilie a.c„ la 2,35 la sută 
din forța de muncă, anun
ță un comunicat al Oficiu
lui primului ministru pu
blicat vineri la Tokio. Nu
mărul total al șomerilor,- 
precizează comunicatul, se 
ridică la 1,43 milioane — 

ceea ce reprezintă o creș
tere de 600 000 față de a- 
prilie 1981,

IN ULTIMELE 12 luni, 
prețurile au crescut în 
Franța cu 13,9 la sută, re
latează agenția TASS, ci
tind date publicate de Ins
titutul francez de statisti
că. Numai în luna aprilie 
1982, în Franța prețurile 
au marcat o creștere me
die de 1,2 la sută.

IN S.U.A. mișcarea pen
tru pâce a cuprins practic 
toate 'statele. Astfel, în 
Michigan s-a încheiat ac
țiunea de strîngere de 
semnături pe o petiție ca
re cheamă la înghețarea 
producerii și amplasării 
armelor nucleare.

NUMĂRUL tinerilor șo
meri din principalele șap
te state membre ale OECD 
va depăși, după toate pro
babilitățile, anul acesta 
numărul de 8,5 milioane. 
După cum relevă în ulti
mul său număr publicația 
„OECD Observateur", ti
nerii și femeile sînt cel 
mai puternic loviți de șo
maj.

întreprinderea de tricotaje 
Petroșani

încadrează de urgență :
— electricieni — categoria 2—5
— lăcătuș — categoria 2—5
— instalator — categoria 2—5
— timplar — categoria 2—5
— strungar — categoria 2—5
— sudor electric și autogen — categoria 

2—5
De asemenea, mai încadrează 2 muncitori 

necalificați (bărbați).
Condițiile de pregătire și vechime sînt con

form prevederilor Legii nr. 12/1971 si Legii nr. 
57/1974.

Informații suplimentare se primesc la bi
roul personal al întreprinderii de tricotajdSj 
troșani, strada Lunca nr. 117, telefon 43812 sî 
44150.

Mica publicitate
ANUNȚ DE FAMILIE

Familia Rebedea anunță cu adîncă durere înce
tarea din viață a iubitului lor frate și cumnat

Ing. ILEANU ION
Înmormîntarea va avea loc azi, 30 mai, ora 13; 

în comuna Corcești, județul Gorj. (713)

nucleare111
MOSCOVA 29 (Agerpres). 

Sub deviza „Pace popoare
lor. Nu, catastrofei nuclea
re", la Moscova a avut loc 
un miting al reprezentan
ților opiniei publice din 
capitala sovietică, la care 
au participat peste 12 000 
de persoane.

într-un mesaj adresat a- 
propiatei sesiuni speciale 
ai Adunării Generale a 
O.N.U. consacrate dezarmă
rii este subliniată necesi
tatea ca sesiunea să adop
te măsuri concrete pentru 
limitarea înarmărilor și 
să elaboreze un plan atot
cuprinzător de dezarmare 
— relevă agenția TASS.

Mitinguri pentru pace, 
în favoarea înfăptuirii 
zarmării generale și 
tale și, în primul rînd, 
celei nucleare au avut 
și în alte orașe din Uniu
ni;;! Sovietică. ~ ,

COPII
15 MAI — 15 IUNIE

LUNA CADOURILOR PENTRU

completa garderoba de vară a copiilor cu cele 
mai noi modele de confecții, tricotaje 

și încălțăminte.

NOI MODELE DE CONFECȚII 
NOI MODELE DE TRICOTAJE

NOI MODELE DE ÎNCĂLȚĂMINTE 
PENTRU COPIII DUMNEAVOASTRĂ, 

PENTRU BUCURIA LOR, 
vizitați în acest^ zile magazinele conierțului 

de stat !
Ca în fiecare an,

LUNA CADOURILOR PENTRU 
este un bun prilej de a

COPII
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