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Mineri din sectorul II al I.M. Aninoasa, semnează Apelul pentru dezarma

și pace, pentru viață. Foto : Adrian POP
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Apelul nostru pentru pace

AZl. încheierea „Lunii manifestărilor pdttlco-Meologfce, 
cultural-educative șl sportive" 

Laudă omului muncii și creației sale

înaltă conștiință al întregii națiuni

Un singur glas, o singură voință
UREM

SĂ MUNCIM
ÎN PACE I

O atmosferă vibrantă a 
cunoscut, ieri, sala de a- 
pel a minei I’etriia, la 
intrarea în schimbul II a 
minerilor, unde a avut 
loc un impresionant mi
ting de pace. Pe pancar
te ținute în mîinile sigu
re ale celor care scot căr
bunele din adincul pă- 
mîntului, șe puteau citi 
lozinci, luări de poziție 
și pronunțări ale opiniei 
ca: „Să triumfe liberta
tea „NU războiului!", 
„DA păcii, nil înarmări
lor !“.

Deschizînd .mitingul de 
pace, secretarul comitetu
lui de partid pe mină, to
varășul Traian Chelba a 
subliniat împrejurările 
deosebit de grave create 
astăzi în lume ca rezul
tat al aberantei curse a 
înarmărilor, în special a 
celor nucleare, împreju
rări ce trebuie înlăturate 

„fără întîrziere — pînă nu 
e prea tîrziu — prin lup
ta unită a forțelor iubi
toare de pace din întrea
ga lume. Minerii care au 
urmat apoi la cuvînt,' au 
ținut să-și exprime voin
ța și hotărîrea unanimă 
de a se alătura acestei 
lupte a poporului nostru, 
împreună cu toate popoa
rele lumii, să-și facă au
zit glasul în apărarea vie
ții libere, păcii și muncii 
pașnice. Viorel Pîrja, ar
tificier ia sectorul IV, 
spunea: „Deși eram co
pil, am cunoscut ororile 
celui de-al doilea război

(Continuare fn pag a 2-a>

I.M. LUPENI

Intr-o singură zi — 
7300 tone de cărbune 

cocsificabil

Să apărăm cel mai nobil 
ideal al omenirii!

Autobaza de transport a C.M.V.J. Su
te de oameni ai muncii și-aU pus sem
nătura pentru liniște sub soare, cu con
vingerea că acum, clnd pămîntul geme 
sub greutatea coloșilor distrugători, ni
mic nu mai poate.opri dorința popoare
lor de a-și apăra existența.

In cuvîntul lor. Dumitru Micu, secre
tarul organizației de partid, Constantin 
Pomană, președintele comitetului de 
sindicat, au relevat importanța Apelului 
poporului român adresat sesiunii speciale

fCaatinuara tn pag. a ‘t-a)

In consens cu
umanității

în atelierul me
canic din Livezeni 
al I.R.I.U.M.P., ti- 

.nerețea are loc de 
cinste pe blazonul 
vredniciei, majo
ritatea colectivu
lui este alcătuită 
din muncitori ti
neri. Lăcătușul I- 
lie Sicoe, unul din
tre ei, ne vorbeș
te despre activi
tatea lor.

— Asemenea pă
rinților noștri, ne 
facem datoria cu 
prisosință în cali
tate de construc
tori de .utilaje mi
niere, depășirile 
de plan stau măr
turie în acest 
sens ; in cărbune-

t
Ii

I
I UN

■ La ora 10, un grandios spectacol pe
stadionul Jiul din Petroșani

Pot fi urmărite festivitățile și întrecerile 
sportive ocazionate de încheierea anului spor
tiv școlar și de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei; artiști amatori din Valea 
Jiului iși vor da concursul la realizarea unui 
spectacol muzical-coregrafic.

Și-au anunțat participarea Ansamblul de 
cîntece și dansuri „Rapsodia română", actori 
ai Teatrului de comedie București,

■ La ora 18, spectacol realizat de forma
ția „Acustic* și grupul satiric „Veselia* pe 
scena Casei de cultură din Petroșani.

Participă cunoscuții actori Silviu Stăncules- 
cu și Ștefan Tapalagă.

SIMPOZION
Modernizarea și mecanizarea tehnologiilor 

de extracție și preparare a huilei
Timp de două ei le — 11 

și 12 iunie — în organiza
rea Institutului de cerce
tări și proiectări miniere 
pentru cărbune Petroșani, 
Casa de cultură a sindica
telor din Petroșani a găz
duit lucrările simpozionu
lui de comunicări științifi
ce pe tema „Modernizarea 
și mecanizarea tehnologi
ilor de extracție și prepa
rare a huilei**. Prezentind 
lucrările elaborate într-un

domeniu prioritar al crea
ției tehnice a specialiștilor 
din institut, precum și a 
specialiștilor din mineritul 
Văii Jiului care colaborea
ză cu institutul organiza
tor, simpozionul a reliefat 
contribuțiile și sarcinile de 
bază ale cercetării, științi
fice și proiectăi'ii tehnolo
gice privind tema aflată 
în dezbatere.

tContinuare in pag. a 2-a)

Sub semnul urgențelor pe șantierele
din Lupeni

APARTAMENTELE
• Nu pot fi acceptate mereu aceleași scuze
• Să se acționeze cu fermitate pentru 

realizarea integrală a planului fizic
Rămînerile in urmă 

deci la apartaz 
care le execută 

M. C. I. și

orașul Lupeni. 
în anul 1982 .este prevăzut 
un important volum de în
vestiți!. Printre altele este 
vorba despre construirea 
a 1114 apartamente, din 
care 957 se află în antre
priza unor șantiere 
trusturilor industriale 
Ministerului economiei 
restiere și materialelor 
construcții, iar 157 
tamente revin
3 Lupeni al T.C.H. Anali
za stadiilor fizice de exe
cuție după primele cinci 
luni de activitate pune în 
evidență o situație îngri
jorătoare. Față de preve
derile din grafie de a se 
executa și preda 442 de a- 
partamente au fost cons
truite doar 48 de aparta
mente. Deși cu un volum 
mai mic de lucrări, cons
tructorii din cadrul T.C.H. 
au realizat integral aparta
mentele, conturîndu-se 
chiar posibilitatea de a ra
porta o depășire în com
parație cu sarcinile ce le

ale 
si 

fo- 
de

apar- 
șantierului

COLECTIV TÎNÂR SE AFIRMĂ

revin,
se constată 
mentele pe 
șantierele 
M.E.F.M.C.
'Pe lingă faptul că n-au 

fost predate integral încă 
apartamentele prevăzute 
în planul din anul trecut, 
din care mai sint de pre-

Viorel STKAUȚ r

(Continuat» In pag. a 2-a)

Ritm susținut de lucru 
pe platforma 
industriala a 
I.F.A. Vîscoza

Ziua de 11 iunie a cons
tituit pentru colectivul de 
mineri, ingineri și tehni
cieni de la I.M. Lupeni, 
prilejul unui nou succes în 
realizarea sarcinilor de 
plan, ca urmare a efortu- 

* rilor depuse în vederea în
cheierii cu bune rezultate 
a sarcinilor primului se- | 
mestru al anului. Prin in- i 
tensificarea preocupărilor i 
întregului colectiv, mina 
Lupeni a extrăs, într-o sin
gură zi. 7300 tone de căr
bune cocsificabil. I

Colectivele sectoarelor 1 
III, IV și. VI au obținut 
cele mai semnificative de- ■ 
pășiri ale preliminarului 
zilei.-de 1070 tone, 2400 și, 
respectiv, 1100 tone. Și ce
lelalte sectoare au contri
buit la rezultatele acestei. J 
zile de producție record. '

Una din cauzele care 
au influențat negativ 
activitatea „Exploată
rii șl preparației cuarț** 
din Uricani a fost blo
carea pe timpul iernii 
(cauzată de intemperii) 
a căilor de acces spre 
carierele de piatră. A- 

. cest fenomen a afectat 
în mod direct activi
tatea din preparație.

De îndată ce timpul 
s-a îmbunătățit prima 
măsură luată de con
ducerea întreprinderii 
pentru redresarea în
tregii activități, a fost 
amenajarea imediată, 
cu forțe proprii, a dru
murilor și 
în cariere, 
sit peste 500 
tră concasată 
consolidarea 
deteriorat și

tensificat lucrările de 
amenajare a incintei 
din cariera Șiglău, ast
fel ca lucrările din 
carieră, și transportul 
să reintre cit mai grab
nic în normal.

In vederea îmbună
tățirii indicilor canti-

perseverență îndeplini
rea unui obiectiv deo
sebit de important — 
stabilizarea șl califi
carea nou-incadnaților. 
Rezultatul ? Califica
rea la locul de muncă 
a peste 80 de muncitori 
în meseriile de prepa-

Preparațîa pentru cuarț Uricanl

Maria 
Cor-

Suciu. 
lăcătușul

Folosind din plin condi
țiile prielnice de lucru din 
aceste -zile, constructorii 
de pe platforma industria
lă a I.F.A. Vîscoza Lupeni 
au -trecut într-o importan- . 
tă fază de execuție la. noua 
instalație pentru fire de 
tip celuloză. Este vorba de 
asigurarea frontului pentru 
montarea „utilajelor aflate 
în stoc. Este în curs de

• realizare un program de 
lucrări de construcții-mon- 
taje în valoare de 10 mi
lioane lei pentru luna iu
nie.

a intrărilor
S-au folo- 

tone pi a-.
• pentru 

drumului 
s-au in-

tativi și calitativi ai' 
produsului finit — pra
ful de curț —, în pre- , 
parație. la nivelul ’fie
cărei secții, s-a făcut 
o mai bună repartizare 
a forței de muncă 
lificate. Totodată, 
ganizațiile 
sindicat și 
drele din 
unității au

ca- 
or- 

de partid, 
U.T.C., ca- 
conducerea 
urmărit «u

ratori-opcrator.i și 20 
de mineri de carieră. 
Mulți dintre ei s-au e- 
vidențiat deja, ca „oa-_ 
meni de bază** ai co
lectivului. Alături de 
minerii din brigada co
munistului Dumitru 
Argeșanu, căliți' în. at
mosfera carierelor, de 
acest calificativ se mai 
bucură și preparatorii

Elena Mircea, 
Opre, Gheorghe 
beanu, Marja 
Maria Mîciu, 
Ionel Dingă, laboranții
Teofil Sas, Veronica 
Deccbal, Cornelia Nită 
și mulți alții.

Cei enumerați 
doar cîțiva din cei 

1 alcătuiesc nucleul 
cestui tînăr colectiv 
cis Să depășească 
dial de 
nouă" atribuit 
unde iși 
activitatea și 
tă este hotărît să 
înscrie cu 
măsura voinței lor, 
realizarea 
și calitativă 
derilor de plan.

•i

sîn.t 
ce 
a- 

de- 
sta- 

întreprindere 
unității 

desfășoară 
♦totoda- 

s<4 
rezultate oe 

la 
cantitativă
a preve-

Ion ȚIGAN IELE 
Uricani

I

l

Succese în 
circulația feroviară

Pe primele cinci luni ale 
anului, colectivul de mun
că al Regulatorului de 
circulație — mișcare Pe
troșani a obținut realizări 
deosebite : reducerea rula
jului la vagoanele marfă ' 
cu 0,8 la sută, sporirea 
vitezei comerciale cu 2,2 
la sută și a tonajului brut 
pe tren de marfă cu 3,1 
la sută. Aceste succese au 
fost realizate prin sporirea 
exigenței întregului per
sonal pentru organizarea 
și desfășurarea circulației 
feroviare.i
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speciale a O.N.U. consacrat dezarmării.

singur glas, o singură voință
Vrem

sa muncim

(Urmare din pag. J)

mai nobil ideal

Organizației Națiunilor

(Urmare din pag. 1)

Să apărăm cel
'Urmare din pag. t)

mondial, am văzut
? zînd bombele și murind 
ț Oameni nevinovați. Spun 
i răspicat: nu vrem un 

alt război! Cu toții vrem 
dezarmare, pace, pentru 
a ne vedea <le munca 

_ noastră, a ne consacră e- 
nergiiior înfăptuirii po
liticii partidului de fău
rire a socialismului în 
patria noastră". Aseme
nea gînduri și aspirații 
legitime au exprimat, de 
asemenea, ,îri cuvîntul lor 
Ion Dobrotescu, maistru 
la sectorul V, Grîgore 
Grăjdan, inginer șef și 
alții.

Exprimînd încă o dată 
voința de a apăra pacea, 
viața și munca pașnică, 
în telegrama adoptată în 
cadrul mitingului adre
sată Comitetului Central 
al partidului, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, mi
nerii Petrilei s-au anga
jat solemn să-și întăreas
că semnăturile puse pe 
Apelul pentru dezarmare 
prin muncă fără preget, 
pentru sporirea produc
ției de 
LAN)

cărbune. (I. BA-

Studenții de la Institutul de mine din Petroșani, semnează Apelul poporu
lui român adresat sesiunii

te despre ororile lui. Sîn- 
tem tineri și dorim ca 
cerul tinereții noastre să 
nu fie tulburat de norii 
războiului" (Eugen Iones- 
cu, secretarul organiza
ției U.T.C.).

Printr-o hotărire una
nimă, de a nu precupeți 
nici un efort pentru apă
rarea liniștii planetei, oa
menii muncii de la auto-

a
Unite,

...„Să semnăm cu con
vingerea că și nouă, co
lectivului de oameni ai 
muncii de la autobază ni 
se va respecta dorința. 
Popoarele nu doresc răz
boiul și acest cuvînt ori
bil nu trebuie să mai fie ..........  -. . .. ......
pe biizele nimănui" spu- bază au semnat pentru a- 
nea sing. Gheorghe Ko- 
ronka. „N-am cunoscut 
războiul, dar am citit mul-

pararea celui mai nobil 
ideal al omenirii — PA
CEA ! (M. BUJORESCU)

Aspect din timpul mitingului de pace de la întreprinderea de tricotaje
Petroșani. Foto : Cristian ȘTEFAN

Dorim să ducem oamenilor numai

In consens 
cu aspirațiile

le scos Ia lumină de mi
neri strălucesc și carate
le dăruirii noastre. Ase
menea părinților visăm și 
muncim pentru ca pe pă- 
mîntul străbun al Româ
niei socialiste să

I
I

I

In sala factorilor poș
tali de la Oficiul muni

cipal de poștă și teleco
municații din Petroșani 
a avut loc vibranta adu
nare consacrată luptei 
pentru pace și dezarma
re. Adunarea la care au 
fost pfezenți factori poș
tali, telefoniste, telegra
fiste, întregul perso
nal, a fost deschisă de., 
tovarășul Constantin Slă- 
vuțeanu, secretarul orga-

nizației de bază de partid 
din cadrul Oficiului mu
nicipal de poștă și tele
comunicații Petroșani. 
Di nd citire Apelului po
porului român adresat 
sesiunii speciale a Or
ganizației Națiunilor U„ 
nite consacrată dezarmă
rii s-a subliniat că .făuri
rea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în 
patria noastră, a unui vi
itor fericit întregului

popor este în i
indisolubil legată 
pace. în cuvîntul
vorbitorii au dat glas 
rinței de a muftei și 
în pace. „îmi depun 
toată inima, alături 
milioanele
muncii din patria noastră, 
semnătura pe 
pentru 
al poporului
conștient fiind’ că făuri
rea viitorului nostru lu
minos, fericirea copiilor

de oameni

Apelul 
p ac e 
român,

trăim 
liberi, demni și fericiți 
toți fiii patriei, români, 
maghiari, germani și de 
alte naționalități. ; .

Tot astfel au vorbit și 
sudorul Nicolae Nytrai, 
maistrul Ștefan Ciobanu, 
lăcătușul Șelu Vladislav, 
sing. Ion Stăncioiu, cole- 1 
gii lor de muncă de la 
atelierul de reparații, Va- 
sile Voiculescu, șef de 
brigadă, lăcătușul Fran- 
cisc Baki sau Petru Gro- , 
za, secretarul, organizației 
de partid. în cuvinte sim- ! 
ple, dar izvorîte din cre
dința nestrămutată în 
destinele fericite ale pa
triei și umanității, muri- I 
citorii de la , I.R.I.U.M. j 
Petroșani, asemenea în
tregii noastre clase muri- I 
citoare, întregului popor, ( 
își exprimă vehementul . 
lor NU înarmărilor de o- ’ 
rice fel si războiului. | 
(Ion VULPE) (

vești bune 1
noștri depind de opri- , 

rea înarmării. Doresc 
să duc oamenilor muncii I 
numai vești bune", spu- , 
nea factorul poștal Con- 

. stantin Pocșan. Pârtiei- 1 
panții la adunare și-au I 
depus apoi semnăturile I 
pe listele de adeziune la ■ 
Apelul poporului român, ( 

; întărind astfel pian datul1 
delegației României 
cialiste la sesiunea 
ciulă a Adunării 
rale a O.N.U.

I

i

V 
j

I
so- I 

spe- J 
Gene- . ț

BLOC. I’etrila își- va 
îmbogăți zestrea edilitară 
cu încă 64 dc apartamente. 
Constructorii de locuințe 
au turnat: deja fundațiile 

ale 
cu 

blo- 
amenajate

I
I
[primelor două scări 

viitorului bloc 36 C

14 eta '
cului

« spații comerciale.
| • CÎNTEC. Drumul de
l acces spre motelul Gam

4 etaje. La parterul 
i vor fi

brinus va inspira poeții 
și cântăreții de muzică u- 
șoară - are, în curînd, pot 
anunța o premieră muzi
cală, „Telescoape, telc- 
scoape". Dacă cei ce ar 
trebui să-l întrețină conti
nuă să ignore drumul cu 
pricina, propunem schim
barea numelui acestui cu
noscut vad comercial în 
„La telescopul defect".

• CANTINA. La ^Grupul 
de șantiere Sibiu — lotul 
4 Petroșani — s-a dat în 
folosință e mierb-cantină

de 100.de locuri (responsa
bilă Doina Bîrde’a). / 
servesc Zilnic meniuri f

peste 
muncii.

Alpi 
gus-
200

PORNEȘTE
întersec-

mase și calde 
de oameni ai
• Cl ND

CEASUL? La
țiă „Bulevardul Victoriei" 
cu strada Preparăției din 
Vulcan, se află un ceas 
public care . îmbogățește 
peisajul edilitar al orasu-* "c- ' ■■Iui. De citva timp insa cea
sul s-a oprit. Trebuie re
parat. Dar de cine ?

• PROVIZORAT. Pînă 
,1a inaugurarea noului com
plex al meșteșugarilor de 
la cooperativa „Unirea" 
din Petroșani, atelierele de 
cojocărie. electrice și vpp- 
sitorie piele (ale căror se
dii au fost demolate) vor 
funcționa provizoriu în 
cadrul secțiilor 87 croito
rie mixtă (strada Republi
cii) și reparații TV. '(strada 
dr. Petru Groza).
• CAZURI. . Simbăta,: 

în cadrul Spitalului muni
cipal Petroșani, s-au tra-

LAUDA OMULUI MUNCII ȘI CREAȚIEI SALE" —......... » ....... iy. “■ - >1 ■— ■■ ■ ■■■  ............... —»

„Rapsod^ română", 
în mijlocul minerilor 
Și în acest an, prestigiosul ansamblu al Consi

liului central al U.G.S.R., „Rapsodia română" a ți
nut să onoreze Luna manifestărilor politico-ideolo- 
gice, cultural-educative și sportive „Laudă omului 
muncii și creației sale", ce se desfășoară în Valea 
Jiului. Astfel, joi, artiștii bucureșteni au fost oaspe
ții minerilor de la Lupeni, Uricani, precum si ai a- 
șezămintelor lor culturale. Vineri, soliștii și orches
tra de muzică populară au concertat în sălile de apel 
ale minelor Aninoasa, Lonea și la cluburile munci- - 
torești din aceste localități, iar LSÎnabătă la minele 
Livezem. Dîlja și Casa de cultură a sindicatelor din 
Petroșani. . - - .-.l ’ : ; ■■■■■.■■■

Astăzi, mesagerii melosului și dansului popular 
.își dau concursul la realizarea spectacolelor de pe 
stadionul „Jiul" și clubul din Petrila (ora 17). Afi
șul speetăcc>Ielor cuprinde nwii- de referință ale - 
creației interpretative folcl 11< e Măriri C< n seu; 
Nelu Bălășoiu, Elena Merișoreanu, Aurel lori'1 < Du
mitru Constantin, Ioana ț’risteai Aneta Stan, E’eijJi,.'- 
Sfeteu, Ștefania Bolozan și Maria Apostol. Ca semn 
de înaltă prețuire a vrednicilor mineri și •.simenilor 
muncii din Valea Jiului, dirijorul Ionel Bmlisteanu, 
artist emecit, va susține astăzi concertul său de adio, 
înainte de pensionare. (LV.)

(Urmare din pag. 1;

in 
Și 

exploatare" 
principal,

Studiile prezentate 
secțiunea I, „Metode 
tehnologii de 
au relevat, in 
soluțiile noi elaborate pen
tru abatajele frontale do
tate cu complex* mecani
zate de susținere și tăiere 
— privind acțiunea pre
siunii rocilor din coperiș, 
construcția tavanului arti
ficial, plasarea optimă a 
efectivelor —. pentru să
parea lucrărilor miniere 
cu combine șl susținere cu 
elemente prefabricate, pen
tru realizarea unui aeraj 
îmbunătățit în abataje, pen
tru raționalizarea sistemu
lui de lucrări de deschide
re a noi cîmpuri miniere

In secțiunea all-a au 
fost prezentate tehnologii 
noi in prepararea și valo- 

• rificarea cărbunilor, iar în 
secțiunea a IlI-a, „Meca
nizare și automatizare", 
au fost cuprinse cercetări 
privind modernizarea trans
portului de materiale în 
subteran prin utilizarea 
monoraiului și a mijloace
lor de paletizare — con- 
tainerizare, extinderea fo
losirii calculatorului elec
tronic în rezolvarea unor 
probleme ale producției, 
alte aplicații noi, de mare 
valoare practică în dezvol
tarea mineritului și crește
rea producției de cărbune 
în Valea Jiului, corespun
zător sarcinilor stabilite 
pentru actualul cincinal.

Urmare din pag. ti

dat 184 de apartamente, 
multe blocuri de locuințe 
au fost predate fără să ai
bă finisajele exterioare 
terminate. In loc să do
vedească receptivitate, șă 
învețe din lipsurile cons
tatate în anul trecut, orga
nizatorii activității acestor 
șantiere... fee complac . în 
situația de a se, confrunta 
cu aceleași neajunsuri. Cum 
altfel poate fi calificat 
faptul că din cele 40 de 
blocuri aflate în lucru în 
prezent numai la 4 se exe
cută' Concomitent fin ișăjele 
fațadelor ? La fel ca în 

' anul trecut și în prezent, 
forța de muncă pe șantie
rele M.C.I. și M.E.F.M.C. 
inu este asigurată în con- 

. formitate cu structura ne
cesarului pe meserii. Con
tinuă să lipsească forța de 
muncă de calificarea nece
sară asigurării unor lu
crări de bună calitate, la 
nivelul cerințelor justifi
cate ale beneficiarului, E- 
forturile constructorilor 
de a depăși dificultățile 
sînt evidente, dar acestea 
nu sînt în suficientă mă
sură sprijinite și corelate 
la nivel ierarhic superior 
loturilor și șantierelor. Ba
za proprie de producție a

dițibnalizat ședințele co- \ 
mitetului U.S,S.M. Ieri, în I 
cadrul acestor mânifes- I 
țări s-a propus o dezbate
re profesională pe . tema 
malformațiilor căilor uro
genitale, apelînd: la pre
zentări de cazuri întîlnite 
in activitatea secției.

i

I

Rubrică realizată de
Ion VULPE

trusturilor M.C.I., stația 
de preparare a butoanelor 
și mortarelor din Bărbă- 
teni nu asigură așa cum 
se stabilise de Ia începu
tul anului, la nivel de mi

nister, livrarea ritmică, jn 
cantitățile șl sortimentele’ 
neceșare a comenzilor șan
tierelor proprii. In luna 
mai, bunăoară, aproape zil
nic comenzile șantierelor 
de .locuințe și ale obiecti
velor industriale din . Lu- 
peni n-au fost onorate. ‘E- 
vident că fără „plinea zil
nică" (a betoanelor și 
mortarelor) constructorii 
nu-și pot realiza sarcinile 
planificate. Așa se face că

< in nenumărate rînduri, cu 
prilejul comandamentelor 
de investiții care au loc 
săptămînal, șefii de lot și 
șantiere promit; că vor 
realiza un stadiu fizic sau 
altul (o scară, o fațadă, un 
etaj etc.), dar promisiunile 
rămîn simple vorbe goale. 
Nici nu e de mirare că pe 
șantierele 
M.E.F.M.C.
mari rămîneri în urmă fa
ță de prevederile înscrise 

execuție la 
de montaj, 

structuri-

M. C. I. și 
se constată

în graficele de 
toate lucrările 
hidroizolații, la . .^uuuurv 
le de rezistență și la siste
matizările pe
Constituie un serios motiv 
de îngrijorare și situația 
de fapt că -din planul pe 
1982 nu. au fost atacate nici 
pipă. la ora actuală 
290 da apartamente. Iar în 
ceea ce privește planul din 
1983, pentru care ar trebui 
să se creeze condiții de pe a- 
cum, abia 20 de blocuri au 
asigurate amplasamentele.

Pentru eliminarea aces
tor neajunsuri se impun 
acum, din timp, măsuri e- 
nergice. Fiindcă este de 
neconceput și de neaccep
tat să se prezinte drept 
„scuze8: aceleași „lipsuri" 
si „neajunsuri* care s-au 
manifestat și în anul tre
cut în activitatea șantiere
lor M.C.I. și M.E.F.M.G.

verticală.

100.de
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Concursul enîuziasmului

t.-k —r r'

zilei apăruse 
a tot mai mul- 
în paralel cu 

reparații și

J)e la o duminică la alta . In cel mai așteptat sezon turistic, o invitație la 
drumeție în cadrul naturale inegalabilă frumusețe 
a munților, ’ ’’

Anul 1949 debutase 
promițător pentru tină- 
ra Republică populară. 
Pretutindeni în țară oa
menii își dădeau , mina 
pentru, înfăptuirea - re
construcției c naționale, 
pentru a curăța pămîn- 
tul de ■ rănile adinei ale 
capitalismului și- războiu
lui, c, fA'A A ','■■■■ A

La Atelierele centrale 
din Petroșani se făcuse 

.deja simțit pulsul unei 
vieți- noi, Stirnulați . pu
ternic de noua formă de 
organizare a muncii, de 
caracterul ei proflindz.de- 
moc.ratic, îmbărbătați de 
apelurile lansate de Par- 1 
tidul Comunist Român, 
călăuză încercată a popo
rului, oamenii muncii .de 
la Atelierele centrale s-au 
hotărît să facă totul pen
tru a fi cit mai de folos 
minerilor, creșterii pro
ducției de cărbune. Anul 
1949 se remarcă prin de- . 
pășiri spectaculoase de 
plan, fără precedent în 
istoria atelierelor. Gama 
de produse finite s-a îm
bogățit simțitor. De la 
reparații și întueținefi 
s-a trecut la producția de 
vagonete, scocuri osci
lante (sim-ple și blindate),' 
lanțuri, și rame pentru 
cratere. Colectivul frun
taș al turnătoriei compus 
din Gheorghe Bulbucau, 
Alexandru Jurca, 
Ilie, Eintl Biria și 
turnase deja în
61 de tone de oțel peste 
prevederile de plan.

în cadrul secției cons
trucții metalice, în ace
eași lună a anului 1949, 
muncitorii loan Hirian, 
Elisabeta Kovacs, Dumi
tru Filip, Iosif Csibîila, 
teicrau deja „în contul a-

nului 1950“. în această 
perioadă este lansată i- 
nițiativa întrecerii socia
liste, măsură care va sti
mula și mai mult brigă
zile în activitatea lor de 
producție. Iosif Legrand, 
Eugen Klemencici, Ale
xandru Kurda. Junie 
Frariffișc, Emil Crasznay 
și loan Kalath sînt de
semnați ca primi . cam 
pioni ăi hărniciei în acel 
an de răscruce istorică, 
1949. Iată cum noul mod 
de producție, care a ur
mat naționalizării^ se 
verifică întrutotul în via-

Zodn 
alții 

august

fa de zi cu zi a atelie
relor. în' medie. lunar, 
secțiile iși depășeau sar
cinile de plan cu 45—50 
la sută. La secția meea - 
nieă, Alexandru Pali, 
Gheorghe l’așcan și Ale
xandru Demeter iși în
scriu în. palmares depă
șiri de peste 60 la sută..

în paralel, crește grija 
și preocuparea oameni
lor muncii pentru îmbu
nătățirea operațiilor teh
nologice. în 1950 tînărul 
Rusalim Boța își începe 
seria de inovații prin con
ceperea unui dispozitiv 
care odată folosit, redu
cea la jumătate t impui 
de rectificare a ci
lindrilor. R u s a l i m 
Boța (pensionat în mai 
1982 n.v.) a fost un e
xeinplu de hărnicie și 
Statornicie profesională, 
in dreptul numelui

figurină un număr 
presionant de invenții și 
inovații, f ' A ' '."(

La începutul anilor ’50, 
Atelierele centrale își 
schimbă denumirea, de
venind Uzina de utilaj 
minier Petroșani 
(U.U.M.P.). Această schim
bare a survenit întrucît 
in planul 
fabricația 
te utilaje 
clasicele 
întrețineri. • : /

Lupta pentru pace a 
fost o preocupare perma
nentă a oamenilor mun
cii de la uzină. în anul 
1952 se simțeau deja pri- 

. mele frisoane ale războiu-, 
lui rece. Capitaliștii, ne
mulțumiți de noul echi
libru de forțe din lume, 
practicau din umbră șan
tajul atomic. Dar munci
torii noștri aveau prea 
vii în memorie ororile 
războiului mondial. în 
aceste condiții lupta pen
tru pace apărea ca un 
act firesc al fiecărui om 
cinstit, Apar primele 
brigăzi de luptă pentru 
pace în care au activat 
cu cinste muncitorii Vio
rel Anghel, Anton Haupt
man, Ioan Kalath, Nico- 
lae Popescu, Iuliu Hirian, 
Ioan Bocșa și alții.

Iată așadar cum în pri- 
mii. ani ai reconstrucției - 
naționale, toată suflarea . 
muncitorească de la i 
U.U.M.P. s-a angajat cu 
hotăriie în opera de 
făurire a unui edificiu 
măreț, cetate a muncii și 
demnității muncitorești 
care va 
Coloană 
de an.
Valeriu

ni ie

ORIZONTAL :

l/n profil din Vale... !

VERTICAL :
1) Amplu proces de în

călzire a Văii Jiului ; 2)
Importantă clasă de mine
rale ; Intră primele în me
tale 1; 3) Limbaj folosit în 
programarea probi emetor 
de gestiune (inform) — 
Intre două orizonturi (pl); 
4) Aparate de .măsură a 
unghiului de înclinare a 
unui strat; 5) Efect, urma
re (fig) — Haină ruptă pe 
margini 1 6) Unu și patru 
în epură ! —- Categorie de 
explozivi folosiți în unele 
lucrări- miniere > 7) Acolo 
(reg.) — Inimă .lui taica! 
8) Pămînt .pregătit pentru 
cultivat —'Monedă de ~~ 
gint (austriacă) folosită și 
în Valea Jiului (pi) ț 
Șanț colector de ape 
galerii sau pe lingă bor
durile străzilor — Extre
me, la orizont'! 10) Ține 
de anatomie} 11) Cele de 
muncă asigură forța mo
trice pentru producție ~ 
Subsemtiații. ..

ar-

9) 
în

1) Operație de susținere 
ce șe face sub presiune ;
2) Preced exploatarea ;
3) Caracteristică a unui 
profil metalic de susține-, 
re. — Cel mai marc între, 
oi ; 4) Moaze ! — Unitate 
de măsură a producției de' 
cărbune ; 5) Oiță (reg.) — 
întins (fig); 6) Important 
factor de care se ține sea
mă în aerajul subteran
7) Pleacă de ia igienă ; 8) 
Teșite ! — Material folosit, 
pentru susținere; 9) Ope
rație de pregătire1 și deto
nare a unei explozii — 
Eu, Ia Mircea! 10) Repere ! 
— Din grupa celor causto- 
biolite fac parte cărbunii' 
11) Rupte din etică ! —
Mineral des întîlnit în stra
iele de huilă din Valea 
.Jiului. ' ''

Dicționar: RPG ; AIN ; 
TAM ; ETI.

Ion GLUGA, 
student <11 I

crește ca o nouă
necontenit, an

BUTULESCU
J

a

Să ne cunoaștem patria lÎ
ȘTIAȚI CA

fx. ...Grigore Antipa (1867— te ...cel dinții pavaj 
’ 1944), savant român, înte- ' București a fost c< 

meietorul Școlii românești 
de hidrobiologie și ihtio- 
logie este și unul dintre 
creatorii muzeologiei mo
derne ? El a scris peste 
100 de lucrări, în care sus
ține cu consecvență ideea 
că știința trebuie să slu- 

n jească interesele națiunii.
...o specie de pește care 

trăiește, la noi în țară, în 
lacul Mangalia și se nu
mește „gambuzje" (Gam- 
busia affinis) are însușirea 
de a naște pui vii ? Pe 
tot globul se cunosc ac
tualmente numai 200 de 
vivipare,; pești cu aseme- 

‘nea însușiri.

> * •

A'

DINAMO București — Toată lumea este a mea 
UNIVERSITATEA Craiova întoarcerea 

dragostea dinții.
CORVINUL Hunedoara == La răscrucea marilor 

furtuni. ’
STEAUA București = Stele de dimineață, 
F.C, Olt . Non-slop.
ȘFORTUIj(STUDENȚESC Iubirea are multe 

fețe '-(l; ■ p - ■Zg.ț

■ F.C. Tîrgoviște == Angela merge mai departe
F.C. ARGEȘ Pitești - t ara speranțelor
JIUL Petroșani = Toate mi se întîmplă numai

POLITEHNICA Timișoara Grăbește-te încet
F.C.M. Brașov = Am o idee
CHIMIA Rm. Vîlcea - Fuga de acasă
SPORT CLUB Bacau — Liniștea din ad incuri
FOTBAL CLUB Constanța Probleme personale 
UNIVERSITATEA Cluj Milă pentru cei vii
A.S.A. Tg. Mureș = întoarce-te și mai privește 

o datădată
U.T. Arad zi= Acum douăzeci de ani
PROGRESUL VULCAN București ,== Destinația 

Mahmudia.
Mircea ANDRAȘ

E p i g r am e
DICTON

L-am întrebat, fie ce-o fi — 
ce-nseamnă A FI SAU A

NU FI
El a răspuns cu tact

și stimă: 
„A fi sau a nu fi..'.

la primă**.
PE STRADA

„Singurică, singurică.;.** 
zice unul din fîrtăți 
„E cu mine, zice soțul, 
însă pentru ce-ntrebați

EXPERIMENT
El venea pe trei cărări 
L-am zărit, nu prea demult. 
„Nu sînt beat, îmi. spune el, 
aleg... drumul cel mai scurt

UNEI PERECHI

i din 
București a fost construit 
pe Calea Victoriei, în 
1824, în timpul domniei lui 

' Grigore Ghica ? Pavajul 
era din lemn, fapt pentru 
care se numea pod ; a- 
cesta începea din Piața 
Victoriei, căruia i se zicea 
„capul podului* 
mina după 
X;.cea mai 
românească 
fabrica de 
Neagră din . .
Aceasta datează din 1840 
și a fost construită pe rui
nele unei fabrici mai vechi 
are era de fapt „o suflq- 

torle de sticlă** construită 
la rîndul ei în 1770.

t 
VL.profesorul Victor Dal- 
rnaca a descoperit în 1943, 
numai cu ajutorul unui bi
noclu, două comete ? Una 
dintre comete este trecută 
in cataloagele astronomi
lor sub denumirea „Co
meta Dalmaca 1943 c".

i" și se ter- 
1650 metri.
veche fabrică 

de sticlă este 
la Pădurea 
județul Bihpr? „

...printre tipăriturile ro
mânești de mare valoare 
ce se găsesc la biblioteca 
mănăstirii Neamț se află 
„Pravila de la Tîrgoviște** 
a lui Matei Basarab, „Gîl- 
ceava înțeleptului cu lu
mea" a lui Dimitrie Cante- 
mir, „Observații sau bă
gări de seamă asupra re
gulilor și orînduielilor gra
maticii românești" a lui 
lenăchiță Văcărescu și 
multe altele ?
i'...unica epopee completă 

românească este „Țigania- 
da*‘ scrisă de Ion Budai 
Deleanu între anii 1760— 
1820 ?

..(primele decorații ro
mânești au fost Ordinul 
„Steaua, României** și me
dalia „Pro virtute milita
ră" ? Ele au fost instituite 
de. Alexandru Ioan Cuza. ,

...prima Constituție ,a 
României a fost elaborată 
și a intrat în uz în 
tot în timpul domniei 
cipelui Alexandru 
Cuza.

1864, 
prin- 
loan

r
Culese de 

ine. Ilie BREBEN

„Proaspăt căsătoriți". Desen de Miliaî B'arBu, 
premiat de Oficiul provincia] de turism din Pistoia . 
—‘ Italia, la prima ediție internațională a expoziției 
umoristice pe tema „Enogastronomîa si turismul — 
Pistoia — 1981.

Le cunosc eu firile 
ci nd îi ■ prind furiile 
ea-i mănîneă zilele 
el își rtiîncă nopțile.

A. MIRCEA
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ACTUALITATEA ÎN LU/Me

pe
Relațiile româno-polone, 
calea continuei dezvoltări

VARȘOVIA 12 (Ager
pres). Agenția PAP in- 
foranează că Biroul Politia 
al C.C, al PJK.UJ». a exa
minai, Ia cadrul unei șe
dințe, situația «ocătl-poli- 
tică actuali a R.P. Polone 
și a stabil» sarcinile ce 
decurg din ea pentru acti
vitatea partidului,'

Biroul Politic a exami
nat, de asemenea, raportul 
cu privire la desfășurarea 
vizitei oficiale de prie
tenie în Republica 
Socialistă România, a 
delegației de partid și de 
»tat a RR. Polone, a- 
probtad rezultatele convor
birilor care au avut loc.

Biroul Politic al C.C. al 
P.M.U.P. a relevat că vi
zita a constituit un eve
niment important în rela
țiile bilaterale și că ea a 
contribuit la întărirea legă
turilor de prietenie dintre 
cele două state și popoare. 
A fost subliniată importan
ța schimbului prietenesc 
de vederi în probleme in

Pentru folosirea energiei 
nucleare în scopuri pașnice
VIENA12 (Agerpres). La 

Viena s-au desfășurat lu
crările sesiunii Consiliului 
guvernatorilor ar Agen
ției internaționale pentru 
Energia Atomică (AIEA), 
la care au luat parte dele
gații din statele membre, 
precum și observatori.

Din țara noastră a par
ticipat o delegație condusă 
de Cornel Mihulecea, pre
ședintele Comitetului de 
stat pentru energia nu
cleară. .

Luînd cuvîntul în dez
■■•■••■■«•■■■■■•■■■••■■■■aiix>ii«ii(ii■■••■tunit ■■ •>«■■■■ ■■■•■■■■■■«•■•■••■•<•««■ •<*>■■■••• ■«■«>••• •••••••■■■•«■••■

SPORT 3 SPORT 0 SPORT ® SPORT * SPORT ® SPORT 3 SPORT 3 SPORT « SPORT

Victorie indiscutabilă
MINERUL PAROȘENI 

— VICTORIA CALAN 3—0 
(1—0). Echipa din Paro- 
șeni a atacat de la înce
putul meciului eu pase 
lungi» în viteză, pUmbtad 
mingea cînd pe sus, cînd la 
firul ierbii și cu curse i- 
nițiate de Boloș, lordaehe, 
Iancu, Lascu, Lâzăroiu. Au 
fost necesare totuși 25 mi
nute pentru deschiderea 
scorului; la o pasă în adîn- 
cime spre poarta oaspeților 
Bujor încearcă să salveze 
un gol gata făcut, în careul 
mic, însă cu mina, inter
venție sancționată de ar
bitru printr-un penalii tran- 
sformat de Boloș 1—0..

Avancronică
FOTBAL „Cupa Români

ei", ediția 1981 — 1982 a 
ajuns la semifinale. Dumi
nică, ora 11, se dă startul 
în „Cupa României", edi
ția 1982 — 1983, disputîn- 
du-se în Valea Jiului ur
mătoarele meciuri : Prepa
ratorul Petrii a — Avîntul 
Hațeg, Parîngul Lonea — 
Minerul Uricani și Auto
buzul Petroșani. — C.F.Pv. 
Petroșani.

Tot duminică, ora 11, au 
loc și meciurile; diviziona
relor, C : Minerul-Știin- 

1 ța Vulcan — Explormin 
Deva, Minerul Aninoasa — 
Vitrometan Mediaș și Mi
nerul Paroșeni — Textila 
Cisnădie, (D.C.)

ternaționale cardinale, în 
special voința fermă a 

două state de a ac- 
tatens pentru întări

rea păcii și securității ta
Europa și ta lumea întrea
gă. Un loc Important în 
cadrul convorbirilor — s-a 
relevat în raport — a re
venit problemelor cola
borării economice și coin
teresării reciproce în cău
tarea unor noi posibilități 
de specializare și coopera
re în producție, folosirii 
capacităților libere ale in
dustriei poloneze, precum 
și dezvoltării schimburilor 
comerciale.

Biroul Politic al C.C. al 
PJd.U.P, a aprobat direc
țiile privind dezvoltarea 
contactelor dintre P.M.U.P. 
și Partidul. Comunist Ro
mân, schimbul de expe
riență în ce privește cons
trucția socialistă în cele 
două țări, precum și dez- 
voltarea colaborării dintre 
organizații și instituții în 
diferite domenii.

bateri, șeful delegației ro
mâne a prezentat poziția 
țării noastre privind apli
cațiile pașnice ale energiei 
nucleare, dreptul tuturor 
țărilor de a beneficia de 
acestea, necesitatea inten
sificării cooperării inter
naționale în acest domeniu, 
a asigurării unui transfer 
larg de tehnologii nuclea
re, căile și mijloacele de 
creștere a. contribuției 
AIEA la realizarea progra
melor naționale de energie 
nucleară.

Se risipesc apoi alte faze 
care puteau duce la majo
rarea scorului intr-un meci 
curat, fără nervi și carto
nașe. tarty

In repriza secundă jocul 
se menține vioi, jucătorii 
ambelor echipe stat preocu
pați numai de fotbal. Ata- 
ctad din nou, mingea ajun
ge la Boloș, care reușește 
o splendidă pătrundere 
printre fundașii centrali 
advers i, și dintr-un unghi 
difcil șutează puternic ri- 
dictad scorul, în min. 65, 
la 2—0. Urmează un con
traatac al oaspeților cînd 
Kiss sparge apărarea echi
pei minerilor, pătrunde ta

Șah
Timp dfe patru zile (27— 

30 mai a.c.) s-a desfășurat 
la „Sala sporturilor" din 
Deva etapa județeană a 
campionatului republican 
de șah pe echipe mixte, 
competiție la care au par
ticipat cinci echipe : Explo
rări Deva, Energia Deva, 
Voința Deva, Victoria Că- 
lan și Preparatorul Lupeni.

Singura reprezentantă a 
Văii Jiului, echipa din Lu
peni, care, deși n-a putut 
alinia cea mai bună for
mație, a. ocupat totuși ta fi
nal locul trei. Preparatorii 
au învins pe Energia și

Sesiunea specială 
a Adunării Generale a ONU
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Trimisul Agerpres, Neagu 
Udroiu, transmiteI La 
New Yorie s-a încheiat pri
ma săptămînă a dezbateri
lor generale din cadrul 
sesiunii speciale a Adună
rii Generale a O.N.U. con

sacrate dezarmării. La tribu
na Adunării Generate s-au 
aflat în aceste zile șefi de 
stat și de guvern, miniștri 
de externe ai unor state 
de pe toate continentele, 
reprezentanți ai unor orga
nizații internaționale, care, 
în intervențiile lor, au ex
primat părerea că actuala 
situație internațională, de
osebit de complicată, cere 
mai mult ca orictad acțiuni 
energice care să stăvileas
că cursa înarmărilor, să 
determine măsuri practi
ce de dezarmare, în pri
mul rînd de dezarmare 
nucleară, să ofere omeni
rii garanția că își poate 
vedea ta liniște de munca 
pașnică dedicată dezvol
tării civilizației materia
le și spirituale, își poate 
privi cu liniște viitorul.

Declarînd că într-o peri
oadă atu de dramatică conș
tiința nu poate să tacă, di
rectorul general al 
UNESCO, Amadou Mahtar 
M’Bow, a arătat că este 
încă timp ca omenirea să 
forjeze împreună o cauză 
comună pentru a trăi. Vor
bitorul a subliniat impor
tanța actualelor mișcări 

- pentru pace; fără prece
dent în istorie, care chea
mă Ia responsabilitate co
lectivă pentru destinul u- 
manității, responsabilitate 
care trebuie să treacă ho
tarele intereselor egoiste, 
în interesul întăririi soli
darității omenirii.

China s-a opus întotdea
una cursei înarmărilor, fo
losirii forței sau amenință
rii cu forța în relațiile in
ternaționale — a subliniat 
ministrul afacerilor exter

careul mic și șutează puter
nic... pe lingă bara din 
stingă. In min. 87 Lăzăroiu 
centrează o minge în fața 
porții adverse, Boloș de
rutează prtatr-o fentă apă
rarea, determinând portarul 
să-și părăsească postul, ri
dică mingea , peste el în 
plasă și 3—0.

Antrenorul Benea a ali
niat următoarea formație : 
Coge, Diaconu, Leleșan, 
Gîngă, Pintea, Ion Popes
cu. lordaehe, Lascu, Lăză
roiu, Iancu, Boloș.

rt loan .■ BALOI «

Voința Deva și au pierdut 
cu Explorări Deva și Vie-, 
toria Călan.

Acest rezultat bun a fost 
obținut prin . comportarea 
foarte bună a întregii for
mații. In mod deosebit s-au 
evidențiat Mihai Ungurea- 
nu, Dumitru Floreseu, Doi
na Bolosin, Micloș. Ciorva- 
și și Sorin Popa, care s-au 
bucurat de simpatia tuturor 
celor prezenți.

Petre PREDESCU,
corespondent 

ne al R.P. Chineze, Huang 
Hua. El a arătat că apro
piatele convorbiri dintre 
Uniunea Sovietică și Sta
tei® Unite cu privire la 
limitarea armelor nucleara 
strategice reprezintă un lu
cru pozitiv și trebui® să 
conducă la o înțelegere 
capabilă să stăvilească 
cursa înarmărilor nuclea
re, să prevină războita nu
clear, Interzicerea folosi
rii armelor nucleare trebu
ie să fie însoțită de re
ducerea și distrugerea a- 
cestora — a subliniat mi
nistrul de externe chinez, 
reamintind că guvernul 
R.P. Chineze a declarat în 
mod repetat că China nu 
va fi niciodată în nici o 
împrejurare cea care va 
folosi prima armele nuclea
re, că nu va face uz de a- 
semenea arme împotriva 
statelor nenucleare,

Sesiunea .specială tre
buie să oblige statele nu
cleare să procedeze de ur
gență la negocieri referitoa
re la încetarea producției 
de arme nucleare și redu
cerea stocurilor, să ajungă 
în cele din urmă la com
pleta distrugere a întregu
lui armament nuclear — a 
spus în intervenția sa mi
nistrul afacerilor externe al 
R.P. Ungare, Frigyes Puja. 
Vorbitorul a apreciat că, 
în domeniul nuclear, inter
zicerea completă a expe
riențelor nucleare repre
zintă un obiectiv de primă 
urgență.

Prezentind poziția Fran
ței în domeniul dezarmă
rii, ministrul francez al 
relațiilor externe, Claude 
Cheysson, a declarat că „e- 
forturile pentru o ordine 
mai justă și pentru o or
dine internațională glo
bală, mai sigură, trebuie 
făcute avînd în minte două 
obiective principale — pa
cea și dezarmarea.

Handbal, 
divizia B 
(tineret)

MINERUL MOLDOVA 
NOUA — UTILAJUL — 
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11 (5-4). Partida debutează 
ta nota de dominare a e- 
chipei din Valea Jiului, 
care deschide scorul chiar 
din prima acțiune și conti
nuă să conducă pînă spre 
finalul primei reprize, cînd 
gazdele egalează și răstoar
nă rezultatul în favoarea 
lor.

Prima repriză se încheie 
eu un fragil avantaj de 
partea handbaliștilor de pe 
malul Dunării : (5—4). In 
repriză secundă jocului 
frumos practicat de oaspeți 
î se opune prestația dură 
eu multe' faulturi în apăra
re a localnicilor.

Oaspeții încearcă să rea
ducă de partea lor avanta
jai, însă prinși ca în clește 
de apărătorii adverși nu 
reușesc să înscrie., decît 
prin șuturi de la distanță.

După ..încheierea celor 60 
de minute de joc deși 
handbaliștii din Valea Jiu
lui au jucat mai lucid și 
au fost superiori în teren, 
tabela de marcaj indica 13- 
11 în favoarea gazdelor.

Pentru gazde au înscris 
Manolache — 5, Talabă — 
4, Fărcaș și Ivan cîte do
uă, iar pentru oaspeți Gli- 
ga — 6, Bencovici — 3, 
și Drăgan — 2.

Octavian CRAIOVEANU

FILME
13 IUNIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Cobra se în
toarce ; Unirea: Învin
gătorul.

PETRILA : Hangar 18.
LONEA : Destine ro

mantice.
ANINOASA I Fonta- 

tnara, I-H.
VULCAN — Luce»!#- 

nti: Maria Mirabels.
LUPENI — Cultural: 

Toate nai se întîmplă 
numai mie; Muncito
resc : Non stop.

URICANI Capitolul al 
Iî-lea.

14 IUNIE
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Destinația
Mahmudîa; Unirea: A- 
cum 20 de 'ani.

PETRILA : Hangar 18.
LONEA; Totul este 

dragoste .
VULCAN — Luceafă

Țesător ia de mătase Deva 
încadrează pentru 

Țesăforia 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 ges

tiune.
Informații la sediul întreprinderii din 

Deva sau la telefon 13925, 21542, interior 130.

întreprinderea de construcții 
și montaje miniere Petroșani

cu sediul în strada Mihai Viteazul, hr. 11 
încadrează urgent pentru toate șantierele 

din Valea Jiului:
— DULGHERI
— TÎMPLARI BINALE j

— ZIDARI r
— MOZAICARI
— INSTALATORI SANITARIȘTI și ÎN

CĂLZIRE
— ELECTRICIENI
— LĂCĂTUȘI CONFECȚII METALICE ȘI 

MONTĂRI UTILAJE
— BETONIȘTI
— TINERI (băieți) avînd vîrsta de 17 ani 

împliniți, pentru calificare prin cursuri 
de scurtă durată, fără scoatere din pro
ducție în meseriile mai sus arătate 

ta — ELEVI (băieți) în perioada vacanței de 
vară (cu vîrsta de 17 ani împliniți)

— PENSIONARI cu limita de vîrsta, cali
ficați (perioada de 3 lutfi).

încadrarea și retribuirea se fac în baza 
prevederilor Legii nr. 12/1971 și Legii fir. 
57/1974.

Relații suplimentare se pot obține la se
diul întreprinderii, biroul personal-învățămînt- 
retribuire, telefon 42670 sau 42671, interior 41.

întreprinderea energopetrol 
Cîmpina—Șantier Craiova

-încadrează
pentru lotul Lupeni următorul personal :

— 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 sediile șantie

rului Craiova (telefon 15713) și al lotului Lu
peni.

■ 7 i ■ rt' . . -

rul ; Soțul 'ideal. ,
LUPENI — Cultural s 

‘ Superpolițistul.
URICANI: Scene din 

viața de familie,
TV

13 IUNIE
8,00 Teleșcoală. 8,40 

Omul șl sănătatea. 9,00 
De strajă patriei. 9,30 
Bucuriile muzicii. 10,00 
Viața sațului. 11,45 Lu
mea copiilor. 13,05 Al
bum duminical. 17,40 
MUețM noștri (11). 19,00 
Telejurnal. 19,30 Călăto
ri® prin țara mea. 19,55 
Ctatarea României. 20,49 
Film artistic. D«*petal 
rupt, 22,10 Telejurnal. 
22,30 Studioul muzicii 
ușoare.

14 IUNIE '.
15,00 Emisiune ta 

limba maghiară. 20,00 
Telejurnal. 20,30 Cinci
nal ’Bl—’85. 20,55 A pa
triei cinstire. 21,10 Ca
dran mondial. 21,35 Ro
man foileton; Drumuri. 
Ultimul episod. ' 22,15 
Telejurnal.

R6OACTA SI ADM'N’STRAJIA l Petrojanl, str. Nicolce Băicescu - 2, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 16 63, 4 24 64 (secții), TIPARUL t Tipografia Petroșani, str. N. Bălcescu e L


