
ANUL XXXVIII, NR. 9 251 I DUMINICA, 6 IUNIE 1982 4 PAG. — 50 BANI

Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescii
la Plenara lărgită a €. €. al P. C. R.

Formațiile de lucru conduse de maistrul Ilie Ca- 
tilina, de Ia. Grupul de șantiere al T.C.II. Petroșani, 
lucrează cu randamente superioare Ia construcția 
blocului 59 B, primul din ansamblul cu 105 aparta
mente al viitorului cartier Nord 1 din Petroșani.

0 excepțională contribuție 
la formarea conștiinței

de sine a poporului nostru
Marea bogăție de idei și 

orientări, de o excepționa
lă însemnătate în evoluția 
societății românești, care 
sînt concentrate în magis
trala Expunere a to
varășului NICOLAE 
CEAUȘESCU la recenta 
Plenară lărgită a C.C. al 
P.C.R., reafirmă vocația u- 
manistă a politicii parti
dului, spiritul militant, 
revoluționar, izvorîte din- 
tr-o profundă și superioa
ră înțelegere a istoriei pa
triei. Noua imagine în care 
este proiectat trecutul po
porului și partidului, ma
rile probleme ale istoriei 
noastre, începînd cu origi
nea poporului nostru și 
sfîrșind cu epopeea făuri
rii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pune 
în • evidență necesitatea e- 
dueării, tineretului, a tu- 
.turor oamenilor muncii în 
spiritul patriotismului. în 
acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu accen
tua : „Stabilirea locului în 
istorie, a originii și conti- 
nuității în bazinul carpa- 
to-dunărean ale poporului 
român constituie funda
mentul oricărei activități 
ideologice și politico-edu- 

“ratiVe. Nu se poate vorbi 
de educație patriotică so
cialistă fără cunoașterea și 
cinstirea trecutului, a 
muncii și luptei înaintași
lor noștri. Avem un trecut 
glorios, care reprezintă 
cea mai prețioasă moște

nire a poporului nostru. 
Avem datoria să ridicăm 
pe o treaptă nouă și să 
îmbogățim cu noi cuceriri 
materiale și spirituale a- 
ceastă prețioasă moștenire, 
să ridicăm pe noi culmi 
de civilizație poporul, na
țiunea noastră socialistă**.

Evoluția societății este 
rezultatul dezvoltării for
țelor de producție și per
fecționării relațiilor socia
le, a luptei de clasă și 
împotriva stăpînirilor stră
ine, a luptei pentru apă
rarea ființei naționale, 
pentru libertate și drepta
te socială. în concepția 
to v a r ă ș u 1 u i“ Nicolae 
Ceaușescu — adevărat me
saj uman, național și in
ternațional — societatea o- 
menească a fost călăuzită 
din cele mai vechi tim
puri pînă in contempora
neitate de idealurile liber
tății, independenței și. su
veranității, idei permanente 
care străbat întreaga isto
rie. între trecut, prezent și 
viitor există o legătură dia
lectică. susținînd necesita
tea și valoarea unei con
stante și diversificate acti
vități de educație moral- 
polltieă, patriotică. înțelep
ciunea și experiența co- 
borîte din mileniile de e- 
xistență a poporului român 
are o semnificație activă 
pentru omul zilelor noas-

tContinuare in pag. a 2-aj

0 temeinică pregătire profesională 
și moral-politică a tineretului

Pentru noi, cadrele di
dactice și studenții Insti
tutului de mine din Pe
troșani, magistrala Expune
re a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara lăr
gită a C.C. al P.C.R. din 
1-2 iunie are o semnifica
ție de mare valoare prin
cipială și practică: pre
gătirea studenților trebuie 
să se desfășoare cu o e- 
xigență sporită, deoarece 
ei, viitori specialiști în mi
nerit, trebuie să participe 
activ la asigurarea inde
pendenței energetice a ță
rii. Realizarea acestui o-

biectiv este o expresie 
concentrată a patriotismu
lui socialist, a educației 
tineretului studios, pentru 
că secretarul general al 
partidului spunea : „Școa
la de toate gradele tre
buie să formeze un tine
ret revoluționar, pasionat,

Prof. nniv. dr. ing, 
Nicolae DIMA, 

prorector 
al Institutului de mine, 

secretar 
al comitetului de partid

(Continuare în pag. a 2-a)

încă o duminică dedicată 
înfrumusețării Văii Jiului
Astăzi, în toate localitățile Văii Jiului; vor __

tinua activitățile gospodărești și de înfrumusețare. 5 
In întreprinderi au loc ample acțiuni pentru intro- « 
narea ordinii în incinte, pentru strîngerea și trans- ; 
portarea la rampele de expediere a fierului vechi. 
Vor continua, de asemenea, activitățile avînd drept 
scop amenajarea arterelor de circulație. în cartiere, 
obiectivul principal al acțiunilor de azi trebuie să-l 
constituie alinierea tuturor „insulelor1* din preajma 
unor blocuri, mai ales a celor cu deschidere la 
arterele de circulație.

Cetățeni ! Participați în număr cît mai 
mare Ia activitățile gospodărești și de înfru
musețare !

'y •’con- !

Depășind constant productivitatea muncii cu peste 300 kg de cărbune pe post, brigada de mineri 
condusă de Constantin Cosma (primul din dreapta) din sectorul V al I. M. Petrila, se menține constant 
în rindul formațiilor de lucru fruntașe ale intreprin derii.

Fotă: Șțdfan NEiMECSEK

tara ne cere

ci r Mâi mult cărbune i
SUCCESE

IN DEPĂȘIREA
SARCINILOR

Colectivul de mineri 
de la I. M. Dîlja este 
preocupat în mod deo
sebit in aceste zile de 
creșterea producției de 
cărbune. în urmă cu o 
zi, colectivul minei Dîlja 
a extras peste sarcinile 
de plan 100 tone de 

î cărbune, pe la începu
tul anului, cele mai bo
gate realizări le-au în
registrat minerii, ingi
nerii și tehnicienii sec
torului I, îndeosebi bri
găzile conduse de Con
stantin Crăciune, Vasile 
Zaharia și Ștefan Her
man ale căror eforturi 
se concretizează în de
pășirea sarcinilor de 
plan la producția fizică ; ■ 
de cărbune, pe -primele <
cinei luni.qu &Q00 de '
tone. '

Sectorul V al I.M. Vulcan
De la începutul lunii, 
1000 tone de cărbune > 

peste prevederi
Acționînd energic pentru încheierea cu fapte de 

muncă cit mai bogate a semestrului I al anului, 
colectivul sectorului V al I. M. Vulcan, care deține o 
pondere ridicată în producția totală a minei, raportează 
în primele patru zile ale lunii iunie un plus la extrac
ția de cărbune de 1 000 de tone. Toate brigăzile din 
abatajele sectorului, formații de lucru cu un bun re
nume in întreprindere, conduse de Traian Borșa, Ion 
Bud, Paraschiv Ciurăscu și Virgil Stan, au depășite 
sarcinile proprii la zi. Pîrghio de bază folosită în rea
lizarea plusurilor la producția fizică de cărbune o con
stituie și în această lună creșterea productivității prin 
organizarea superioară a muncii, îndeosebi în fronturile 
direct productive. Astfel, media productivității muncii 
realizată „în cărbune" este depășită în primele zile ale 
lunii' iunie cu 1,3 tone pe post, ceea ce se materiali
zează și la nivelul întregului sector cu un plus de 
900 k-'znost foțo de productivitatea muncii planificată.

— însemnare
Nu dc mult, un mic co

lectiv de oameni, aflat sub 
conducerea tînărului subin- 
giner Ilie Belea, a cîști- 
gat repede un renume în
tre constructorii și monto- 
rii locuințelor din Valea 
Jiului. Este vorba de colec
tivul atelierului de prean- 
samble din Livezeni al 
grupului T.C.II.

Ce fac, de fapt, acești 
oameni, majoritatea tineri, 
dar și cîțiva veterani ai 
șantierelor, treizeci la nu
măr ? Profilul lucrărilor 
pe care le execută o spu
ne de la sine : noduri pen
tru instalații sanitare, ba
terii de radiatoare, măști 
pentru băi și alte suban
samble folosite la blocu
rile care sînt construite în 
întreaga Vale a Jiului.

— Ne-am concentrat în, 
paralel interesul, în ulti
ma vreme, pentru realiza
rea unor importanțe con
fecții necesare noului ma
gazin universal din Petro-' 
șani, ne-a spus subingine- 
rul Belea. Printre altele, 
am executat pentru acest 
important obiectiv ' social 
sute de metri de tubula-

' tură • pentru ventilația,-'--

membrii colectivului de- 
punînd eforturi deosebite 
pentru ca subansamblele 
pe care le livrăm celor 
care le montează pe șan
tiere să corespundă exigen
țelor calitative și să so
sească cu operativitate, 
conform graficelor, acolo 
unde sînt solicitate. Cred 
că mai merită să fie reți
nut că toate formațiile a- 
telierului, trei la număr, 
conduse de Vasile Stînga- 
ciu, Nicolae Enache și 
Nicolae Sîrbu — își depă
șesc lunar sarcinile. Rea
lizăm unul din cele mai 
ridicate nivele ale produc
tivității muncii din toate 
activitățile șantierelor — 
peste 110 000 lei/persoană 
lunar.

Așadar, un colectiv res- 
trîns numeric — cel al 
atelierului de subansamble 
din Livezeni — se poate 
mîndri cu mari succese în 
planul realizării sarcinilor 
ce-i revin, al dăruirii mun
citorești cu care acționea
ză pentru desfășurarea la 
■ritmurile preconizate a o- . 
biectivelor. dezvoltării soci-, 
ale a mundipiuKri.- - -

Astăzi,
la Vulcan

La Vulcan se încheie 
astăzi, prin ample și 
deosebit de atrăgătoare 
acțiuni cultural-artisti- 
ce, „Nedeia vuîcănea- 
nă“, frumoasă și tradi- 

. țională manifestare or
ganizată de Consiliul o- 
rășenesc de educație 
politică și cultură socia
listă pentru a zecea 
oară.

Festivitățile care se 
desfășoară oferă locui
torilor Văii Jiului, un 
bogat program artistic 
la care participă, ală
turi de artiștii amatori 
din municipiul nostru, 
formații artistice de 
prestigiu: ansambluri
le artistice „Hațegana" 
și al siderurgiștilor de 
Ia C. S. Hunedoara, an
samblurile folclorice din 
Ștănești (Gorj), Călan, 
Stejarul (Gorj), Ghelari. 
, călușarii din - Iltlru 
Mare.
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O excepțională contribuție 
la formarea conștiinței de sine 

a poporului nostru
(Urmare din pag. 1)

tre: numai acționînd efi
cient, fiecare dintre noi 
contribuie la înălțarea pa
triei pe noi culmi de civi
lizație și progres, la con
solidarea independenței și 
suveranității României so
cialiste. Aceste idei de 
mare valoare teoretică și 
practică au uh adîno în
țeles pentru mineri, pentru 
toți oamenii muncii din 
Valea Jiului: a extrage 
■mai mult cărbune, a des
fășura o activitate econo
mică eficientă înseamnă 
a contribui la asigurarea 
independenței energetice a 
patriei, la continuarea ce
lor mai înaintate și con
stante tradiții de creație 
materială și spirituală ale 
poporului român. ■

Cunoașterea originii po
porului român, a continu
ității existenței pe acest 
teritoriu, constituie piatra 
fundamentală pe care tre
buie să șe ridice întreaga 
activitate ideologică, de e- 
ducație patriotică, revolu
ționară a oamenilor inun

cil. Istoria ne oferă pildui
toare momente de muncă 
și luptă, chiar de sacri
ficiu, pentru binele pa
triei, poporul român pre
țuind pacea, înțelegerea și 
colaborarea. Iar astăzi, cînd 
însăși existența Omenirii, 
care a creat de-a lungul 
mileniilor înfloritoarea cul
tură și civilizație contem
porană, este amenințată 
de pericolul unui nou răz
boi, învățămintele istoriei, 
magistral sintetizate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
ne îndeamnă să ne alătu
răm marilor manifestări 
pentru pace care se desfă
șoară pe toate paralelele 
și meridianele pămîntului. 
Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se în
scrie, ca un eveniment de 
referință al istoriei con
temporane a patriei, cu- 
prinzînd mari idei de per
fecționare a activității i- 
deologice și cultural-educa
tive, de formare a omu
lui nou, constructor con- ~ 
știent și devotat al socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Depllna aprobare 
la politica 

clarvăzătoare 
a partidului

I. M. PETR1LA
Tinerii, în sprijinul producției 

și al gospodăririi iucintei

0 temeinică pregătire profesională
fUrmart din pag 1}

îndrăzneț, gata de orice 
sacrificiu pentru interesele 
patriei, ale socialismului, 
pentru apărarea indepen-- 
denței țării, pentru pace”.

Sub semnul acestor exi
gențe se desfășoară întrea
ga activitate teoretică și 
practtcă la Institutul de 
tnine. In această perioadă, 
o, parte din studenți au 
început practica In produc
ție, iar alții vor începe tn 
curînd sesiunea de exa
mene. Sînt momente de 
mare însemnătate In viața 
institutului, iar organiza
ția de partid Ie acordă o 
atenție prioritară deoare
ce sintetizează legătura 
nemijlocită a învățfcnîn- 
tului superior minier cu 
cercetarea, proiectarea și 
producția, singura căle ap-

tă să formeze gîndirea 
științifică și tehnică a 
studenților, promotori ai 
noilor tehnici și tehnologii 
în extracția cărbunelui.

Folosesc prilejul pentru 
a-mi exprima întreaga a- 
deziune la profundele idei 
cuprinse în Expunc- 
.rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, excepțional do
cument-program pentru 
activitatea întregului partid 
și popor, reafirmind hotă- 
rîrea tuturor comuniștilor 
din Institutul de mine, de 
a contribui, cu ți mat mul
tă inițiativă, cu responsa
bilitate și spirit revoluțio
nar. la realizarea obioăti- 
velor de mare însemnătate 
politică și economiei «le 
patriei, prin pregătirea «- 
Xicentă, temeinică,- prafe- 
sioneăă și moral-politfeă, a 
studenților. ’

Alături de toți oamenii 
muncii din Valea Jiului 

: și noi, preparatorii, am 
urmărit cu viu interes și 
satisfacție lucrările Plena
rei lărgite a Comitetului 
Central al P.C.R. din 1-2 
iunie a.c. în numele tova
rășilor mei de muncă de la 
Uzina de preparare din 
Lupeni vreau să-mi exprim 
deplina aprobare față de 
conținutul expunerii tova
rășului Nicolae Ceaușescu,

■ secretarul general al parti
dului. Importanța acestui 
document, care va sta Ia 
baza activității de viitor 
a partidului, se regăsește 
în necesitatea de a acțio
na eu toții, la unison, 
pentru transpunerea în 
viață a sarcinilor trasate 
de Congresul al XII-lea 
al P.C.R.

Pentru noi, preparatorii, 
o datorie de cea mai a- 
leasă importanță este cea 
de a acționa prin toate 
mijloacele pentru realiza
rea sarcinilor de plan, pri
vind asigurarea necesaru
lui de cărbune cocsificabil 
și energetic economiei na
ționale. Prin eforturi uni
te, cu colectivele întreprin
derilor miniere vom ridica 
ștaciieta calității propriei 
noastre munei, pentru a 
contribui astfel la crește
rea parametrilor calitativi

■ ai cărbunelui.
Tocmai de aceea ne 

angajăm de a răspunde 
prin fapte șl rezultate pe 
măsura minunatelor eomSt- ’ 
ții de viață și de muncă 
ce ne «înt asigurate, ape
lului secretarului genevei 

- al partidului, tovarășul 
’ Nicolae Ceaușescu.

. • Tinerii din organiza
ția U.T.C. nr. 8/c își des
fășoară activitatea în ate
lierul electric al minei Pe- 
trila. Dovedind o bună 
pregătire profesională, ei 
execută lucrări' de revizii 
și reparații ale echipamen
telor electrice, a motoare
lor și întrerupătoarelor e- 
lectrice, la un nivel cali
tativ superior și în. timpi 
optimi. Demnă de relevat 
este o recentă inițiativă .a 
acestui colectiv de tineri, 
care, conștienți de’ rolul 
important pe care-1 pre
zintă utilajele elee tripe în 
buna desfășurare a proce
sului 
hotărî

mas ori de cite ori a fost 
necesar . peste programul 
normal de lucru pentru a 
participa la repararea u- 
nor utilaje electrice soli- 

■ citate de către -mineri în 
subteran. Ei au repus ast
fel în stare de funcționare 
15 motoare < ..
două întrerupătoare, pres- 
tînd 95 ore de muncă pa
triotică. Au participat 14 
uteciști, în. frunte cu se
cretarul organizației de 
bază, Mihai Precupețu, a- 
firmîndu-se prin contribu
ția adusă Victor 
Gabriela Cojocaru, 
an Gali, Georgeta 
Lazăr Tom a
Turcu.

• Ordine, curățenie, 
menajări 
verzi 
flori... 
că" a 
rii au 
tinerii 
avînd

a-
spațîi 
multe 

„esteti-

de noi 
și multe, 
De această „__ ...
incintei întreprinde- 
hotărît să se ocupe 
organizației nr. 8/B 
ca secretară pe Mi-

clectrice și haela Mariciuc. La acțiuni- 
2'.__  .__ ■ le organizate, ale căror re

zultate sînt vizibile deja 
în incinta minei, au parti
cipat toți uteciștii organi
zației. Dintre ei, demni de 
nominalizat prin contri
buția proprie, sînt Ionel 
Moldovan, Viorel Voinea, 
Dumitru Rața, Nicolae
Deac, , Franeisc Drotzinger 
și Ioan Fenyes. (Ionel
ZMAU, electrician, I. Ș L 
Petri la).

Boatcă,
Cristi-
Donei,.
Dorelproducție, într-o 

unanimă, au ră-
de
re

Steagul roșu** a criticat, organele vizate răspund

Elhaheta MATE, 
e perelor-presare tor, 
Uafaa de preparare 

a edrkaaetei Lapeni

Cblectivul atelierului 
electric de ta I. M. Fe- 
trita tacreazM la recu
perarea Bleseler refota- 
siMle de Ia motoarele 
electrice ieșite dia uz.

r«to ; Șt, NEMECSBK

>

Cu referire la articolul 
„Deuft unități de constric
ții ne-*a degradai drumu
rile^* publicat în „Steagul 
roșu" nr. 81?*, Regionala 
de căi ferate Timișoara ne 
comunică următoarele: „O 
cemlsie formată din dele
gați ai R.C.F. Timișoara șl 
șantierului 34 Deva, îm
preună eu vicepreședintele 
Consiliului popular al co
munei Anlnoasa, a-a de
plasat pe teren șl a con
statat că «le sesizate eînt 
întemeiate. S-au dispun

Nu este vgrba despre 
o monografie, ei despre 

t ma eveniment emoțio
nant, care s-a petrecut ta 

‘ «ria de -apel- a minei 
S Dîlja, tind, cei care In

trau în subteran sărbă
toreau Ieșirea ta pensie 
a potîu ortaci. Activi
tatea -celor patru proas
peți purtători ai bastoa- 
nrior de pensionari, adu
nată an cu an se ridică 
ta peste o sută de ani. 
In ziua aceea la mina 
Dîlja a avut loc un ri
tual de predare a ștafe
tei muncii, cei patru pen
sionari au lăsat ortaci
lor lor cheia succeselor 
pe frontul cărbunelui, o 
cheie simbol a vredniciei 
minerești.

IOAN C. RUS a fost 
lăcătuș la sectorul VI 
transport. Se trage din- 
tr-o familie de mineri. 
A muncit 41 de ani. Din

< 
f

1993 lucrează fa mina 
Dîlja. Mai presus de nos
talgia clipei In care pio
nierii îi ofereau flori cu 

' prilejul pensionării, el 
este mulțumit că lasă în

turila pentru lețume, 
Preocupare demni de un 
pensionar. Are 35 de ani 
de muncă. O viață de 
om. A lucrat la mina 
Lonea, apoi ta focul fur-

A intrat £n mină !« 18 ani. 
Odată cu pensionarea se 
ta întoarce fn Comăneș- 
tii Bacăului natal. De ce 
n-a lucrat la o mină din 
apropiere ? Nici el nu

PATRU BIOGRAFII COMUNE

degajat 
măsuri de remediere prin 
repararea pasajului de 
nivel de pe drumul spre 
comuna Aninoasa, cît și 
pentru degajarea drumului _ . 
de acces la locuințele a- 
flate în vecinătatea stației 
C.F.R. Iscrani. Pentru e- 
vitarea îtf viitor s unor 
situații similare, s-a reco
mandat șefului de lot «1 
șantierului 34 să LC.CJF. r 
Deva, să urmărească 
modul cum se descar
că pămîntul pentru te- 
ressmente în zona stației 
CP.R. Iscvoni, pentru a se, 
evita nemulțumirile' ‘lwtaf- 
torilor din zonă".despre moldovenii venlțl Z 

la mină că tint harnici } 
și ambițioși. 1

Iată patra biografii co- | 
tnune. Comune prin sem
nificația lor. Stnt ale 
unor oameni onești, cin
stiți, vrednici de laudă. 
Munca le-a fost crezul 
primordial, și numai prin 
ea s-au ridicat. La des
părțire, am citit în ochii 
ortacilor lor părerea de 

-rău că nu-i mai au ală
turi la bucurii și neca
zuri. Dar, au lisat cu 
toții mulțimea anilor 
munciți, iar unii dintre 
ei și urmași în loc, așa 
cum le spunea loan C. 
Rus: „mi-am lăsat aici 
copiii să vă amintească - 
de mine!“. Ne alăturăm 
ortacilor de la mina Dil- 
ja și le adresăm același 
salut — simbol al mineri
lor. Noroc bun'

Mircea BUJORESCU

NOTA:
Deficiențe care așteaptă 

rezolvare
La alimentara nr. 56 Is- 

croni am întilnit multe 
nereguli cafe nu aparțin 
lucrătorilor comerciali de 
aici, și anume: spațiile de 
depozitare supraîncărcate 
cu ambalaje pe care to- 

'■ varășii de la ICRA nu 
• le ridică. Dispensarul sa

tului Iscfoni, care se află 
în același corp. de clădire 
cu alimentara, încă nu 6-a 
mutat deși termenul de 
amenajare și punere în 
funcțiune a unui nou dis- 
pensar a trecut de cîteva 

' luni. Magazia unde sînt 
■ depozitate cerealele are 1- 

grasie din cauza izolației 
necorespunzătoare efectua
te de E.G.C.L.

Ce .are de spus Consiliul 
popular al comunei Ani- 
noasa ? (M. P.),

nulelor de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara. De 
18 ani „trage" la Dîlja. 

incios, fi pe cei doi- fii în ’47, avea doar 15 ani 
....................... fi intra în mină, pentru 

lucrări speciale. Intra în 
tamburii mașinii de ex
tracție, era mic de sta
tură. I se spunea „chici 
Droj". Are doi copii, din
tre care unul urmează 
liceul industrial minier. 
Aceeași meserie ca tatăl...

VASILE GHEORGHIȚA 
a muncit 30 de ani in 
subteran, la mina Dîlja.

urma sa, aici, la mină, 
în afară de amintirea 
unui om harnic și sîrgu-

ai săi electricieni. „Să-și 
facă și ei datoria, așa 
cum mi-am făcut-o eu și 
slnt mulțumit". Ce poate 
fi mai mulțumitor pen
tru un părinte decît să-și 
vadă copiii călctndu-i pe 
urme.

EMIL DROJ a fost 
chemat pentru acest mo
ment festiv de la Lonea, 
unde tocmai își săpa stra

știe. A băut apă din Jiu 
și a rămas 30 de ani. La 
aceeași întreprindere. Ar 
merita un premiu pentru 
consecvență.

MIHAI COȚOFREA e 
mai tînăr cu .două săp- 
tămîni decît Vasile. Din 
1968lucrează. împreună 
la același sector, III. A 
mai muncit la Lonea 11 
ani. In total, 25 de ani 
de subteran. E tot moldo
vean, de ia Botoșani. 
Este unul dintre cei care 
au făcut sa se spună

i*
î
!

ti HĂRNICIE. Elevi ai 
Școlii generale nr. 2 din 
noul centru civic al orașu- 

.i mari, 
dovedesc o hărnicie demnă

I

Inoul centru civic al 
lui Lupeni, mici și

I dovedesc o hărnicie oemna 
de cuvinte de laudă. Ală
turi de părinți, ei au par- 

j ticipat în "ultimele două 
BI ța nivelarea pă- 

ui vegetal de lîngă 
și noua alimentară 

copiere, plantînd și 
id arbori ornamen- .

ronduri de flori, țindu-și cunoștințele despre

Prin contribuția lor au a- 
părut însemnate suprafețe 
de spații verzi pe fostele 
locuri virane.

■ EXCURSIE DIDACTI
CA. Elevii clasei a 11-a A 
de la Școala generală nr. 
1 Petroșani au efectuat joi
o excursie cu caracter di- a.c., la ora 9,15, oficiul nu 
dactic în Valea Jiului. Au era încă deschis, 
fost vizitate- unități repre
zentative ’ din (

meleagurile dintre Jieț și 
Cîmpu lui Neag.

■ POȘTALA. Programul 
oficiului de poștă nr. 3 A- 
eroport —■ Petroșani este 
de la ora 9 la 16,30, sîm- 
bătă 9—14,30. Realitatea 
e alta : în ziua de 4 iunie

iar în
- jurul lui așteptau nume- 

economia roși cetățeni pentru a-i 60- 
Văii și frumuseți turistice licita serviciile. Nu e vor- 
din zonă, cu care prilej ■ •
micii școlari și-au însușit 
ori au adîncit noi' noțiuni 
predate la școală, îmbogă-

ba de' un caz izolat. In
vităm de aceea conducerea 
oficiului poștal municipal 
să programeze pentru lu- 
crătoarea de la acest ofi-

„Hermes" din Petroșani au ț 
ieșit cu tonetele in aer li- I 
ber, expunînd o gamă va- I 
riată și bogată de măr- T 
furi de sezon Rncălțămip-' ! 
te, articole de galanterie, J

,c<
și articole de vară pentru 
copii). Cine urmează 
xemplul ?

„Cazul Rumianov" (sovie
tic).

ț ASTAZI se
^Săptămîna pionierilor

- ciu măsuri adecvate pen
tru a face să 
programul de 
cetățenilor. (M. D.).

■ FILME. . in cadrul 'Petrila, desfășurată 
mierostagiunii de cinema
tecă, pentru această lună, 
cinematograful „7 Noiem
brie" din Petroșani pro
gramează proiecții ale ur
mătoarelor filme . „Revăr
sat de zori" (francez), „To
tul despre Eva" (SUA), 
„Profesorul Fabre" (fran
cez), „De doi bani spe
ranță" (italian), „Sarea 
Pămîntului" (SUA), „Sala
riul groazei" (francez),

respecte...
servire a încheie

din 
sub 

genericul „Balada munți
lor". Ultimele acțiuni au 
loc la cabana Lunca Florii, 
unde sute de pionieri din 
localitate participă la com- 

.petiții sportive, concursuri 
cultural-artistice, parada 
costumelor populare, ori
entare turistică.

. ■ COMERȚ STRADAL. 
Prompt, la sosirea verii, 
magazinele complexului

«ohfecții, tricotaje etc., cit j 
î nrcfîa nonlm-t "

Rubrică realizată de
C. GRAURE
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Valea Jiului—vatră de istorie (9)

grei ai Să ne cunoaștem
Am insistat în mod de

osebit asupra realizării 
monumentalei Coloane 
fără sftrșit, în care inge
niozitatea și fantezia lui 
Constantin Brâncuși s-a 
împletit . armonios cu 
priceperea și experiența a timpurilor noastre 
muncitorilor de la Ateli
erele centrale din Petro
șani. Mesajul profund fi
lozofie al Coloanei, eter
nizat în oțel, a marcat 
apogeu] activității. antebe
lice a Atelierelor cen
trale.

Au urmat apoi anii 
grei, rău prevestitori. 
Deasupra Europei se a- 
bâtuserâi. norii negri ai ’___
fascismului care aveau celor 25 de lovituri __
să declanșeze jxitopul curea, care erau execu

tate în fața întregului co
lectiv. De cele mai multe 
ori victima nu rezista 
fizic unei asemenea atro

cități. Atunci, la sugestia 
medicului, se făcea uz de 

se a-

să declanșeze 1 
celei mai mari conflagra
ții din istoria umanității, 
al doilea război mondial.

Burghezia, aflată pe 
atunci la putere tirăște 
țara în angrenajul nimi-

lucru de 12 ore. S-a in
trodus bătaia. Zi și noap
te baionetele sclipeau în 
curtea atelierelor.
• Pentru noi, cei care 
aștăzi beneficiem din 
plin de democrația largă 

ne 
apar incredibile relată
rile celor mai bătrîni 
muncitori, despre perioa
da amintită. Și totuși așa 
a fost.

Pedepsele erau draco
nice. Dacă muncitorul în- 
tîrzia un singur minut de 
la program era închis 
timp de 12 ore într-o 
carceră. In caz .de reci
divă se încerca „terapia11

' ’ i de

citor al războiului, Dezor- „demență", adică se a- 
ganîzată, economia nați- luîna reexecutarea, restu- 
onală intră într-o criză lui de lovituri pînă Iff 
galopantă de dimensiuni,; data cînd muncitorul se 
terifiante, care va pune ....
la grea încercare și mun
citorii Atelierelor centra
le din Petroșani.

Din dorința de a men
ține artificial „ordinea", 
autoritățile recurg la o 
soluție drastică: militari
zarea întreprinderii. A- 
ceastă manevră avea un 
scop bine' determinat 
anume menținerea prole
tariatului din uzină șub 
spectrul terorii, exploa
tarea cruntă, pe alocuri 

j neomenească, a clasei 
muncitoare.

într-o singură zi mun
citorii pierd 
unui veac de luptă 
clasă : ziua de muncă 
opt ore. Se introduce 
bilgateriu programul

<__________________

realizările 
de 
de 
o- 
de

va restabili fizic.
Abia în august 1944 

clasa muncitoare, unită 
sub steagul încercat al 
partidului, a reușit să 
sfarme castelul de nisip 
al megalomanilor anto- 
nescieni, trădători de 
țară. ’Poporul devine în
tru totul stăpîn pe soar- 

și ta sa. Proclamarea Repu
blicii, naționalizarea prin
cipalelor mijloace de 
producție și trecerea la 
un mod de producție «u- 
perior, va marca începu
tul unui drum nou pen
tru Atelierele ■ centrale 
din Petroșani, ca șl. pen
tru întregul popor,

- ■— Va urma —- '

Valerin BUTUUESCU

Știați câ„.
...tn ziua inaugurării 

i turnului Eiffel din Paris 
(1889), un român — N. Vlă
dică —- a făcut o demoiț- 
strație de gimnastică sen
zațională ? A escaladat 
mărețul turn, agățîndu-se 
de grilele metalice — o 
performanță uimitoare, 
care-i aduce b primă me
dalie de aur, iar gimnasti
cii româneșit primele elo-

1

Mircea

4. 1 <

.la Muzeul de științele 
aturii din Aiud sînt ex

puse 7 eșantioane proveni
te din meteoritul căzut la 
3 februarie 1882 ? Frag
mentele meteoritului s-au 
răspindit pe o suprafață 
de 60 kmp, fapt care 
considerat ca fiind 
în Europa.

este 
unic

1867' ...între anii 1866 și 
a apărut in București sub 

‘conducerea neobositei Ma
ria Rosetti, revista „Mama 
și Copilul" ? Această re
vistă s-a ocupat în exclu
sivitate de problemele pri
vind creșterea și educarea 
copiilor din România.

...județul Hunedoara se 
înscrie printre județele eu 
populația cea mai tînttră 
din țară ? Peste 55 la 
sută din populația județu
lui are vîrsta . sub 35 de 
ani.

Culese de 
ing. Ute «REBEN

R înduri penfru unelt pisări necâtătoare

Cronică nerimată (68)
va mai trebui să șteargă 
niciodată.

In paharul conjuncturii 
conștiința iui părea solidă.

în vremea lui Vlad Țe- 
peș izbucnise o mare criză 
de furci.

B. VAEERIU

Miorița este o capodo
peră dezinteresată. Mai de 
mejt ciobanii păzeau oile 

—-și Compuneau frttmos, fără 
aă «e gîndească 1» drep
turi de autor.

Fericit «cel ce scrie eu 
un- creion fără vîrfi El nu

Ei i-a recitat piîncînd 
să-l «udă dumneaei
„Cobori uj Jos, luceafăr blind" 
și-a cebcrît dear... tatăl ei.

AUNT
Ea i-o întrebat duios
„Tu ești. dară, făt-Frumos ?“ 
dor el a spus Irrtr-ttn sftrșit:
„Eu sînt doar un... Făt-Obi?nuit.

fefflffiWHH IA CARE NU S-A RĂSPUNS ÎNCĂ 
Constat de la o vreme, fdrâ treabă, 
o nouă tnodfi-n vehiculul pe roate 
co toate toMiocwete tetroebe : 
„Cuie mai e ffirfi bilet în spate

Mircea AMORAȘ

Din jurnalul unui autobuz părăsit
7 ianuarie 1982. Am

fost aruncat pe drumuri.
1 Parcfl fiParcă aș fi fost ultimul...
i autobuz din lume. Totul 

J a pornit de ta un cau-

1

I

ciuc reeșapat. A .plesnit 
in plină curbă. Ce era, 
si fac ? Puteam să mă 
împotrivesc ? Pasagerii 
au coborît nervoși și au 
pornit-o pe jos. Stăpînul 
meu — adică șoferul — 
s-a enervat la culme. 
N-avea alt cauciuc ca 
să-l schimbe pe cel ex
plodat. Pînă la urmă a 
găsit unul dar n-a ținut 
nici ăsta mai mult de 
două curbe...

Hodoronc-tronc, după 
toată treaba asta s-a de
fectat, pompa de benzină 
și am rămas fără ali
mentare. Cum să mă des
curc ? Membrană pentru 
pompă nu se găsea, o 

nici 
pe...

ani măi tn virstă decît- 
mine rămăsese doar cu 
coloana vertebrală, adiat 
cu șaslul. Vai de capul 
lui cum arăta. Am visat 
cîteva nopți la rînd cu 
scheletul acela și mă gân
deam tot timpul că așa 
voi ajunge și eu dacă

iul de «adswă. Am trans
pirat pe... șira spinării.

Cînd cu terminat cu te
șite, unul dintre ei mi-a 
smuls ornamentele. Ci- 
că-s bune la o Dacia 
1300. Mi-au dat lacrimi
le. Era tot ce aveam mai. 
frumos.

Foil e t o n

Dar am terminat 
picioarele căei în

altă pompă nouă 
atît, și ața am rămas 
butuci. Pină in...

7 februarie 1982.

nu-mi vor găsi de lucru.
7 martie 1982. Au tre

cut două luni, timp in 
care am stat neatins. 
Doar vântul și ploaia 
ce-mi mîngîia... geamuri
le. Pină a venit un șef 
cu cravată. Îmi amintesc 
perfect. Era într-o joi. 
S-a oprit în fața mea și 
a exclamat către ce-l ce 
îl însoțea: „Uite, are uși 
bune, trebuie să le 
luăm!“. Ce impertinen
ță, domnule I

7 aprilie 1982. S-au a- 
propiat de mine doi șo- 

Cel puțin așa am 
lor.
că

A- 
tunci am fost transportat 
într-un parc de vechi
turi. Acolo am făcut cu
noștință cu alți... Colegi 
mai in virstă, descomple
tați și ei de anumite 
piese. Unul n-avea fa
ruri, altul n-avea mască. 
Un autobuz cam cu doi

Să-mi ia 
ușile ?! Cel în cauză s-a 
îndreptat spre geanta cu 
scule și și-a scos chei
le. A început să demon
teze ușile. Simțeam că 
mă dor toate,.. încheietu
rile. Mai ales cină am 
'văzut cu cită cruzime se 
iau șuruburile cu apara-

feri.
dedus din discuția 
l-am auzit vorbind 
le-ar trebui niște jaruri.

■ Tot pentru... Au început 
să mă privească drept 
în... ochi. Ca intr-o o- 
glindă. S-au uitat apoi în 
lături, au scos șurubelni
ță și au trecut la treabă. 
Măiculiță... tn cîteva mi
nute am rămas orb com
plet. Nu mai vedeam 
nimic ce se intimplă în 
jurul meu, Eram nenoro
cit pentru totdeauna. In 
final am auzit cum au 
scirțîit stopurile. Nu-i 
rpbdase inima să nu le 
ia și pe alea!.,.

- 7 mai 1982. De abia mă 
mai țineam pe picioare.

și cu 
ziua 

respectivă s-a prezentat 
unul care, cică n-avea 
cauciucuri. A pus cricul 
și cit ai zice pește m-a 
răsturnat într-o parte. 
Mi-a scos cctuciucurile din 
față și mi-a daț drumul. 
Am căzut ca un bolovan. 
Tamburii au intrat tn 
pământ. Pină la arcuri. 
Parcă mă izbise cu un 
buzdugan. Dar omul nu 
s-a mulțumit cu 
Și-a adus aminte 
casa i-ăr trebui 
scaune noi, A 
înăuntru și le-a luat pe 
alese. Am simțit că nil 
mai pot respira. Parcă-mi 
luase plăminii...

Povestea mea - nu . se 
încheie aici. Sînt într-o 
stare deplorabilă. M-a 
cuprins masiv rugina, 
m-au năpădit buruienile, 
or să mă mănînce capre
le. A început să-mi cadă 
și... vopseaua. Orice s-ar 
întâmpla continui să no
tez în jurnalul meu. Pînă 
și-or aduce aminte stăpî- 
nii de mine...

Qu stimă, 
AU TO B U AU E

Pentru conformitate, 
'„„ Vai. URICANEANU :

atît. 
că a- 
două 

intrat

I
î
î 
l
J
*

I 
l*

nevăzuțâ vor s& mî-e ia 
din brațe" m® sîst «effina- 
lafe și 'adultere. Gara tu- 
îHii relatează că. „nevasta 
unui hoț de clrciumer se 
„ține" cu-n Jandam*. Pă-

■ verile sînt împărțite: după * 
“ ....... .. i «r fi
doar verbe. 9'qpîmeenu, 
nu și nu, ține morțiș la 

. versiunea lui. Pînă uaa 
alta, „berzele despererfoea- 
te se împreună-n 2bcr ți 
ele" șl-o pornesc ' «pre 
Dardanele, iar tritm^hil 
(conjugal ?) de «eeori jdea- 
efi spre Bosfor. în 
alte păsări (phoenix, spre 
exemplu) rămîn lau
da lor, „să păzească mo
rile/ morile ice macină/ 
După vechea datină/ !&- 
dia începutului/ Și rodul 
pămîntului/ Și belșugul 
anilor/ Zilelor §i clipelor/ 
Pentru cei flămînzi de 
soare/ Și semne de între
bare". .

, Mircea Baniciu a pus pe 
note și cîntă frecvent pe 
scenele țării trei din prin
cipi de mlnulesclene: .as
cultă, privește și taci". Nu 
respectă, în schimb, decît 
primele două: 1. ascultă 
„ca să-nveți eă vorbești11 Dodiu Zamfireșeu 
și 3. privește „ca să-nvețl ’ “ *“ ““
să clădești”.

Avind o voce superbă, 
unici în muzica foii ro
mânească Mircea 
cu benă știință principiul 
nr. 3 a spune „să taci ca 
să-nțeiegi ce să fad". 
De-w fi fost contemporan 
poetul „Versurilor pentru 
mai tîrziu* cred că ar fi 
scris eu toată responsabili
tatea „cintă, ea sâ-nțelegi 
ce să faci". Oricum, de 
n-ar fi făcut-o de bună 
voie ar fi cedat, în final,

As- 
și 

am 
ad- 

Să

Ignoră

sub presiunea vremii, 
cultind ades muzica 
studiind atent versul 
■ajuns la concluzia că 
minatoarele ■ trebuiau 
îndeplinească (doar) două 
calități: să aibă odrii mari 
și să-i aștepte (neapărat) 
îu prag. Pentru a ajunge 
la ele, iubitul folosește 
eînd trenul, cînd avionul 
(în cazul că sentimentul 
devine mistuitor).

în cazul că nu pornește 
..năvalnic" me.-anicul este 
implorat : „Dâ-i drumul
băiete că-mi vine să 
plîng".

Drumul spre casa îubi- 
-tei (străjuită de plopi) are 
„la stingă codru-ntunecat" 
iar „grădina-n mina dreap
tă".

întîlnirea începe cu să
rutări „pe pehii-i mari, pe 
tîmple" și continuă pînă a 
doua zi în zori. Semnalul 
îl dau cocoșii în timp ce 
la orizont „nourii de la 
răsărit pluteau în cîrduri. 
roșii".

în spațiul „vieții la țară" 
nu se întâmplă doar iubiri 
idilice cum este cea des
crisă mai sus. Pe lingă 
faptul că „dușmanii săi și Desen

Mihai BARBU

de Ion BARBU
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ACTUALITATEA IN LU/H£^ 3

Schimb de mesaje 
româno-cubaneze

HAVANA 5 (Agerpres).
— Un schimb de mesaje» 
între tovarășul Nicola.e 
Ceausescu, secretar general

■ al Partidului Comunist
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ-

■ nia. și tovarășul Fidel
Castro Ruz, prim-secretar

■ a! Comitetului Central al 
Partidului Comunist din 
Cuba, președintele Consi
liului de Stat și al Consi
liului ele Miniștri ale Re

publicii Cuba, a avut loc 
la Havana.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu prilejul pri
mirii de către tovarășul 

» Fidel Castro a șefilor de
legațiilor participante la 
reuniunea ministerială ,a 
Biroului de coordonare <&1 
țărilor nealiniate, la care 
este prezentă o delegație 
a României condusă de 
Constantin Qancea, adjunct 
al ministrului afacerilor 
externe. "bbSâ.ir’v" Tbab

Acțiuni în favoarea păcii
MOSCOVA 5 (Agerpres). 

— Acțiunile în sprijinul 
păcii și dezarmării organi
zate cu prilejul apropiatei 
sesiuni speciale a Adună
rii Generale a ONU pen
tru problemele dezarmării 
au început în luna mai 
prin două campanii de 
amploare. Săptămîna de 
acțiupi pentru securitate 
și cooperare și Săptămîna 
de acțiuni de masă pentru 
pace, împotriva pericolului 
unui război nuclear — re
latează ziârul „Pravda". în 
perioada 24 mai 
nie au avut loc ■ peste

CENTRUL internațional 
planetar a confirmat denu
mirea micii planete „Ke
merovo", înregistrată acum 
în catalogul internațional 
cu numărul 2140. Diame
trul minusculului corp ce
resc este de 15 kilometri. 
Planeta evoluează între 
orbitele lui Marte și Ju
piter, efectuînd o mișcare 
de revoluție în jurul Soa
relui 
zile.

in cinci ani și 45 de

COMUNICATUL co
dat publicității la 

efectu-

IN
mun
încheierea vizitei
ate la Budapesta de dele
gația de partid și guver-

Pe
namentală a R.D.G., în 
frunte cu Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al 

' P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.. D. 
Germane, se relevă dorin
ța părților de a extinde și 
adînci cooperarea 
rală în diferite 
relatează agenția

2 000 de participant, spe
cialiști din 57 de țări ale 
lumii, au dezbătut proble
me legate de rezultatele 
obținute pînă în prezent 
în domeniul industriei mi
niere și au făcut propu
neri pentru dezvoltarea a- 
cestui important' sector e- 
conomic în perioada urmă
toare.

bilate- 
domenii 

MTI.

s-au în-LA BELGRAD
cheiat lucrările celui de-al 
11-lea Congres mondial al 
mineritului — informează 
agenția Taniug. Cei peste

IN CEA de-a doua parte 
a lunii mai, în Belgia e- 
rau înregistrați oficial 
444 500 de șomeri, ceea ce 
reprezintă 10,7 la sută din 
totalul populației active 
belgiene, s-a anunțat la 
Bruxelles,' potrivit agen
ției Associated Press.

14 000 de adunări, mitin
guri, marșuri la care au 
participat mai mult de 48 
milioane de persoane.

★
OTTAWA 5 (Agerpres).

— „Făclia păcii", aprinsă 
în Olimp, a traversat O- 
ceanul Atlantic, ajungînd 
în Canada. Ea a fost a- 
dusă de la Lisabona — ca
pitala Portugaliei — ur- 
mînd să fie dusă pentru 
36 de ore pe stadionul o- 
limpic d™ Montreal.

Pehtru prima oară în
1 iu- istoria omenirii, flacăra 

olimpică a pornit de pe 
teritoriul Greciei nu pen
tru a anunța deschiderea 
Jocurilor Olimpice, ci ca 
simbol al luptei pentru
pace, împotriva cursei
înarmărilor.

★HELSINKI 5 (Agerpres).
— în condițiile actualei 
încordări în relațiile inter
naționale, un rol important 
revine oamenilor de știin
ță, medicilor din diferite 
țări ale lumii, a declarat 
într-un interviu președin
tele Comitetului finlandez 
„Medicii împotriva arme
lor nucleare". Prin activi
tatea lot-, prin explicațiile 
ce le pot da în legătură 
cu consecințele distrugă
toare ale unei catastrofe 
nucleare, medicii își pot 
aduce o contribuție însem
nată la preîntîmpinarea 
războiului.

„Criza britanică a șomajului"
Indiferent care ar fi 

sfîrșitul crizei externe pri
vind Insulele Falkland, 
primul ministru al Marii 
Britanii, Margaret That
cher, este confruntat cu 

o problemă potențial ex
plozivă — cea mai acută 
criză a șomajului din pe
rioada postbelică. „Econo
mia constituie preocuparea 
numărul unu, iar șomajul 
este ilustrativ pentru a- 
ceastă preocupare*, declara 
rcinistrul pentru probleme
le muncii, Norman Tebbit, 
intr-un interviu, sublini
ind : „Este problema nu
mărul unu în mintea e- 
lectoratului".

Majoritatea statelor oc
cidentale industrializate au, 
de asemenea, un mare nu
măr de șomeri. Dar, cu 
excepția Belgiei, situația 
Marii Britanii este cea 
mai dificilă are aproxi
mativ 3 milioane de șo
meri, ceea ce reprezintă 
12,5 la sută din totalul 
forței de muncă. Aceasta 
înseamnă mai mult decît 
dublul șomerilor din 1979, 
cînd Margaret Thatcher a 
venit la conducerea guver
nului și a început să a- 
plice politica „monetaristă"
■9 9 9 • • • e» • • •

din perioada postbelică și 
nu ne așteptam ca ele să 
se îmbunătățească în cu- 
rînd".

Grupul de la Universita-
Cambridge tea, Cambridge apreciază 

că ’persistența șomajului 
relevă perspectiva apari- 

în

de reducere a deficitului 
bugetar în scopul atenuă
rii inflației.

Grupul de specialiști în 
politica economică de la 
Universitatea 
apreciază,. în raportul anu
al publicat luna aceasta, 
că politica monetaristă va ției a două „națiuni1

Din presa străină
(Agenția UPI)

duce la sporirea număru
lui șomerilor pînă la 4 
milioane în 1990. Grupul 
avertizează că perpetuarea 
tendințelor actuale .va a- 
dînci diviziunile dintre cei 
bogați și cei săraci, cu 
consecințe sociale „dezas
truoase", sugerând că 
putea avea loc tulburări 
(ie genul celor din 1981, 
din marile orașe britanice, 
pe scară și mai largă.

„Această este cea mai 
dificilă situație în ce pri
vește șomajul", admitea 
Norman Tebbit. „în pre
zent cifrele privind șoma- mice 
jul sînt cele mai serioase

. Marea Britanic —‘ bogății 
și săracii, iar „consecințele 
ar putea fi dezastruoase*. 
Grupul consideră că vi
itorul societății britanice 
este întunecat, din cauză 
că producția sa industrială 
s-a redus semnificativ în 

ar ultimii 2—3 ani, iar Ma
rea Britanie este în peri- 

, col să piardă pozițiile 
sale pe piețele internațio
nale, în special în condi
țiile actualei recesiuni .glo
bale. Grupul cheamă la o 
politică moderată de stî- 

. mulare a activității econo- 
— opusă politicii mo- . 

netariste — de finanțare

în mai mare măsurăîn mai mare măsură a 
programelor sociale și de 
crearea . de noi locuri 
de muncă. De asemenea, 
se pronunță pentru îmbu
nătățirea cooperării eco
nomice externe, devalori
zarea lirei sterline și im
punerea de restricții la im
porturi. „Astfel, se subli
niază, șomajul va continua 
să sporească".

Partidul laburist, de o- 
poziție, revendică o sporj- 
re a fondurilor bugetare 
cu 5,5 miliarde lire sterli
ne pentru reducerea nu
mărului șomerilor sub ni
velul de un milion. Labu- 

* riștii au propus inițierea 
de proiecte în domeniul 
lucrărilor publice, conser
vării energiei și comuni
cațiilor, „Situația^ este tra
gică" — aprecia Eric Var
ley, ministru pentru pro
blemele muncii- în cabine- 
tul-fantomă laburist. „Fără 
îndoială — sublinia el — 
Norman Tebbit va spune 
că totul se datorește re
cesiunii mondiale, dar si
tuația din Marea Britanie 
s-a deteriorat mai rapid 
decît în oricare altă parte 
a lumii".

(Agerpres)

Sport • Sport © Sport * S

Corvinul Hunedoara - „ 
Craiova 1-1 (1-0); A.S.A 
Tg. Mureș — „Poli" Timișoa
ra 2-1 (1-1) ; Sportul stu
dențesc -• Chimia Rm. Vii- 
cea 1—0 (1-0) ; F. C. Olt 
- Jiul Petroșani 1-0 (1—0) j

Arad - Dinamo 0—0 ; 
Constanța — F. C.

1-1 (1-1); Stea-
F. C. M. Brașov 2—1

S. C.

,.U" Cluj-
Progresul Vulcan

REZULTATE TEHNICE

U. T. 
F. C.

Argeș

ua -
(1-0) ; S. C. Bacău -
Tîrgoviște . 0-0 ;

NqjwicCU-
3-1 (2*1).

CLASA MEN TUIl ‘’F--

1. Dinamo 32 19 7 6 58-27 45
2. Universitatea Craiova 32 19 5 8 63-27 43
3. Corvinul 32 15 8 9 61-38 38
4. Steaua 32 13 9 10 39-31 35
5. E G Olt 32 15 5 12 42-40 35
6. Sportul studențesc 32 11 13 8 33-34 35
7. C. S. Tirgoviște 32 12 7 13 27-40 31
8. F. C. Argeș 32 10 10 12 34-31 30
9. „Poli" Timișoara 32 11 8 13 36-38 30

10. Jiul 32 10 10 12 38-40 30
11. F. G M. Brașov 32 12 6 14 29-36 30
12. „U" Cluj-Napoca 32 11 8 13 33—44 30
13. Ch mia Rm. Vîlcea 32 11 8 13 33-45 30
14. S. C. Bacău 32 9 11 12 35-45 29
15. F. U. Constanța 32 9 11 12 34—44 29
16. A S. A. Tg Mureș 32 12 4 16 42—46 28
17. U. T. Arad 32 10 ■ 8 14 ■ 31-35 28
13. Progresul Vulcan ' 32 ' 6 19 ; 28-53 20-

■■0J' V*
> FILME

iii 6 IUNIE
•** "• ' ■-U PETROȘANI — 7 No- 

. iembrie: Destine ro
mantice ; Unirea; Soțul 

* ideal.
■ PETRILA : Toată lu
mea este a mea, I-II.

LONEA : Campionii. 
ANINOASA : O lume 

fără cer. ’
VULCAN — Luceafă

rul: Capitolul al II-lea.
LUPENI — Cultural:

Maria Mirabela ; Mun
citoresc : Fiul meu.

URICANI: Călărețul 
electric.

»i
*•!

r? is’-î-j. /

’ ■ 1 iunie
B r’ Wr

vȘ PETROȘANI — 7 No- 
■^țjnbrie: Cobra se in
toăfce ; Unirea : pe la 
9 .„la 5. -■
- PETRILA : Toată lu
mea este a mea, I-II. . 

LONEA: Ghețuri pe 
înălțimi. ,/b

VULCAN — Luceafă
rul : Toate mi se întîm- 
plă numai mie.

LUPENI — Cultural»
Acum 20 de ani. 3 
’ URICANI: Signufc
Laudis.

întreprinderea energopetrol 
Cimpina-Șantier Craiova

încadrează
pentru lotul Lupeni următorul personal-:

7* — un șef lot (prin concurs organizat la
sediul șantierului în ziua de 23 iunie 
1982)
electricieni construcții montaje

Condiții de încadrare conform Legii nr. 
12/1971 și nr. 57/1974.

Informații suplimentare la sediul șantie
rului Craiova (telefon 15713) și al lotului Lu
peni. . . ■ ■ ,

Petroșani
Strada Republicii, nr. 1, telefon 42820

SUDORI ELECTRICI și AUTOGEN1

încadrarea se face în conformitate cu
Legea ur. 57/197 1. - /■

Țesătoria da mătase Deva
încadrează pentru

Țesătoria de mătase Lupeni
următorul personal

— 3 ELECTRICIENI grupa IV N.P.M.
— 2 INSTALATORI
— 1 SUDOR
— 1 STRUNGAR
— 1 FREZOR
— 3 MECANICI MOTOPOMPIȘTI
— 1 PRIMITOR DISTRIBUITOR cu 

.■■■■■ tiune. '
Informații la sediul întreprinderii 

Deva sau la telefon 13925, 21542, interior

ges.

din 
130.

I

AvancronicaETAPA VIITOARE

(miercuri,. 9 iunie)

Chimia Rm. Vîlțea -
Poli" Timișoara ; Progresul 

Vulcan — F. C. Olt ; Jiul 
Petroșani - Universitatea 

'Craiova ; F. C. Argeș - Stea- 

C. Constanța - 

: „U" Cluj- 

S. C. Bacău ;

ua ; F.

F. C. M. Brașov

Napoca
Dinamo - Corvinul Hunedoa

ra ; A. S. A Tg. Mureș. - 

U. T. Arad ; G S. Tirgoviștc 

Sportul studențesc.

• RUGBY. Cochetul sta
dion din dealul institutu
lui, găzduiește duminică, 
începînd cu ora 10, un im
portant meci de rugby din 
cadrul campionatului di
viziei A. Reprezentativa 
studenților din Petroșani 
întîlnește puternica for
mație R. C. Grivița Roșie, 
ocupanta locului 4 în cla
sament. “ ’
locului 
gazdele 
victorie 
și numeroșii iubitori

Pentru menținerea
6 în clasament, 
au nevoie de e 
pe care o doresc 

j t. ai rugby  ului din Valea Jiu- 
,lui- » ■-®h^pOTBAL. AzU.-ora 11, 
la Lupeni, meciul dintre i

divizionara B Minerul din 
localitate și F.C.M. Reșița. 
Pe stadionul de peste Jiu 
(din Vulcan, bineînțeles) se 
desfășoară meciul de divi
zia C dintre Minerul Pa- 
roșeni — Victoria Călan. 
Tot astăzi, la aceeași oră, 
au loc și meciurile din 
campionatul județean din
tre Parîngul Lonea — 
C.F.R. Petroșani, Minerul 
Uricani — Constructorul 
Hunedoara.
• HANDBAL. Azi, Ora 

10, echipa de handbal a 
C. S. Ș, Petroșani susține 
meciul din campionatul ju
dețean în compania formar 
ției Știința Brad. (D.Cj- ,

: S ISMlNlȘIRAJlAj fetiojanl, st». Nlcolaa Bâîeesw - % telefoane 4WS2 (swrelarM» < ««. « 24 .M (secții). TIPARUL t Tipoyefio Petroșani Il4 H BȘcmgb 5 %jJM*


