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de 
după

transportat pînă în 
și nu este un lucru 
ținînd cont că o 
secție asamblată în 
de montaj cîntă-

j
îndeplinit S-a trecut la lucru. Pen

tru camera de itiontaj a 
fost elaborată o documen
tație proprie, fără idei de 
la vecini. S-a renunțat la

avut ideea
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<lt MAI MULT CÂR3UNEI
Armonia geometriei 

urbanistice pe bulevar
dul centrului, civic al 
municipiului Petroșani.

Foto: Șt. NEMECSEK

Cu planul 
semestrial

. La sectorul II al 
Bărbăteni, minerii din bri
gada condusă de comu
nistul Nicolae Oprea au 
realizat, înainte de termen, 
străpungerea unui nou 
suitor de deschidere. Oda
tă cu străpungerea „suito
rului Oprea", care are o 
lungime de circa 50 ml, se 
asigură, în devans cu cel 
puțin 15 zile, deschiderea 
unor noi capacități 
producție. Imediat
străpungere s-a atacat ga
leria de cap, pe felia a 
II-a a stratului 3.

La realizarea înainte de 
termen a lucrării au con
tribuit minerii din schim
burile conduse de Vaier 
Condescu, Albert Dionisie, 
Nicolae Necornaciu și Do- 
bre Costache prin depăși
rea preliminarului zilnic 
în primele trei săptămîni 1 
din luna iunie. ,

„Este meritul celui care a

a- 
din 
au 

ziuă

Printr-un telefon pri
mit ieri la redacție de 
la ing. Gheorghe Spînu, 
șeful sectorului I al 
I.M. Lupeni, ni s-a co
municat un succes re
marcabil. Colectivul sec
torului I și-a îndepli
nit înainte de termen 
sarcinile Ia planul pro
ducției de cărbune din 
primul senjestru al 
cestui an. Pînă ieri, 
cadrul sectorului 
fost expediate la
2550 de tone de cărbu
ne peste sarcinile de 
pian. De subliniat fap
tul că depășirea se da- 
torește în principal 
creșterii cu 320 kg pe 
post a productivității 
în cărbune, față de sar
cina de plan și a fost 
realizată în principal, 
pe baza aprovizionării 
ritmice a brigăzilor cu 
materiale, a ordinii și 
disciplinei*, exemplare. 
Coneomit.pit s-au rapor
tat și lji. <10(1 Iei eco- 
& «’-'.i la costurile m«- 
terîalg de producție. E- 
conomiile s-au obținut 
prin instalarea unei 
prese în subteran, cu 
ajutorul căreia sînt re
condiționate și refolosi- 
te circa 80 la sută din 
armăturile metalice in
troduse în mină în do
tarea sectorului, 
lizatorii acestor 
se lăudabile sînt mine
rii din brigăzile condu- 

_se de loan Divriceanu, 
loan Benk, Vasile Iușan 
și Dumitru Tămîrș, ale 
căror nume sînt ia loc 
de cinste pe graficul 
întrecerii socialiste.

Lucrarea despre care 
vă vorbesc constituie pentru 
noi o adevărată premieră 
tehnologică. La început am 
simțit nevoia unui sprijin, 
a unei documentații orien
tative, doream să vedem 
cum au piocedat alții în si
tuații asemănătoare. Ne-am 
deplasat la o mină apro
piată, dar, spre regretul 
nostru, discuțiile au fost 
destul de „reținute". Cole
gii noștri nu ne-au servit 
prea multe secrete"... 
La mina Paroșeni, inginerul 
Nicolae Bucur ne introduce 
îh istoria unui caz „la zi". 
O premieră tehnologică, 
cum a numit-o interlocuto
rul, aflată în plină desfă
șurare. Datele problemei, ar 
fi cam acestea : pentru tre
cerea la exploatarea stra
ielor groase — stratul V -

mina a fost datată cu 
utilaj complex, pentru sus. 
ținerea mecanizată a fron
tului de cărbune. Ei bine, 
acest colos metalic cunos
cut sub numele de SMA-1, asemenea idei potrivit prin- 
trebuie 
abataj, 
simplu 
singură 
camera 
rește 12 tone. Căile de ac
ces nu sînt construite pen
tru utilaje cu un asemenea 
gabarit. Au început între
bările : Cum să procedăm? 
Cum e mai bine ?
reuși ?... îndoiala, cit 
mică, a existat totuși, 
e omenește, dar 
îndoială a rămas 
nerrt în umbra dorinței de 
a reuși. Apoi, a dispărut 

șovăire vremelni-

Vom 
de 

așa 
această 
perma-

cipiului că ceea ce faci 
singur, vei prețui mai mult 
și, implicit, vei îngriji mai 
bine. A fost elaborat și 
programul pentru transport, • 
pe toată filiera, de la su
prafață la camera de mon
taj, apoi pînă în abataj. 
Trei ingineri — Nicolae 
Dobrițoiu, Petru Doroftei și 
Vasile Bujor - și subingî- 
nerul Gheorghe Heius au 
fost numiți coordonatori ai 
lucrării, pe schimburi. Nu

Ion MUSTAȚĂ

gospodărești uzinale
în cadrul j întreprinderii 

de utilaj minier din Pe
troșanis-au desfășurat în 
ultima perioadă ample și 
rodnice acțiuni 

Ț rești. Cele 
brigăzi 
și zugravi coordonate 
compartimentul 
re.se al întreprinderii, 
sprijinul oamenilor 
secții, au realizat o bogată 
paletă de lucrări gospo
dărești și de înfrumuseța- 

Âstfel. au fost zugră- 
fațadele și majori- 
exterioare- 

halelor, vopsite tîm- 
gea-
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gospodă- 
d o u ă 

de zidari 
de 

gospodă- 
cu 

din

Rea-
succe-
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Dialog nimeresc, 
tre șefii de schimb 
Dănuț Burlec, Vasile 
Hotinia, Toader Tipel și 
Nicolae Zaharia din 
cadrul sectorului XI 
al I.M. Aninoasa.

re. 
vite 
tatea 
lor 
plăriile și înlocuite 
murile sparte. Importante 
îmbunătățiri au cunoscut 
căile de circulație din in
cintă și qele aparținătoare 
acesteia. A fost betonată 
o nouă intrare în uzină — 
viitoarea cale principală 
de acces. Totodată, au fost 
betonate și asfaltate căi 
interioare de circulație cu 
o suprafață totală de a- 
proape 2500 mp. Numai 
cantitatea de asfalt așter
nută însumează peste 200 
de tone. Pe laturile noii 
alei de acces au fost bor
durate peluze pe care s-au 
plantat arbori ornamen
tali și flori. (T.Ț.) ’

AUDIENȚELE 
cadru de afirmare a sprijinului 

ce trebuie răsplătit prin 
atitudine responsabilă în muncă

Ritm bun de lucru pe șantierul din Vulcan 
dar și rezerve pentru recuperarea unor rămîneri în urmă

Din 
mente 
nul 1982, prin planul teri
torial de investiții aferent 
orașului Vulcan, o bună 
parte revine în sarcina 
constructorilor șantierului 
2 al Grupului de șantiere 
Petroșani al T.C.H. Pentru 
a constata în ce măsură 
este respectat graficul fi
zic de execuție pe acest 
șantier, l-am străbătut de 
la un capăt la altul, ana- 
lizind la fața locului. îm
preună cu ing Vasile Stra
ie și cu șefii punctelor 
lucru, stadiul tuturor 
crărilor

Prima constatare o 
cem la un bloc recent 
în folosință, blocul 8 Este

cele 300 de aparta- 
prevăzute pentru a-

lăudabil că acest bloc s-a 
predat cu fațada ten.mită, 
iar locatarii au cuvinte de 
mulțumire la adresa cali
tății finisajelor interioare.

din formația lui Gheorghe 
Savin, pregătind cofraje. 
Maistrul Mihaj Dobner, 
responsabilul acestui o- 
biectiv, ne asigură că sînt

Apartamentele anului 1982 
la ora scadențelor

de 
lu-

fa-
dat

Realizatorii acestui obiec
tiv sînt constructorii din 
formațiile de lucru condu
se de maistrul Emil Surdu. 
La blocul 3 152. amplasat 
pe Bulevardul Victoriei- 
lingă noul cinematograf, 
i-arn întîlnit pe dulgherii

create toate condițiile 
pentru predarea la termen 
— la 30 octombrie — a 
celor 64 de apartamente, 
tntr-adevăr, stadiul de e- 
xecuție este conform gra
ficului, în luna viitoare 
se poate aprecia că va fi

terminată structura de re
zistență. Pe șantier, forța 
de muncă este rațional și 
eficient eșalonată, fiind 
în execuție un bloc la fun
dație. altul la structura de 
rezistență, iar un al trei
lea în finisaje. Sînt pre
gătite condițiile pentru a- 
tacarea blocului 3 B3 în 
vederea asigurării frontu
lui de lucru pentru pe
rioada de iarnă, la finisă
rile interioare. Este îm
bucurător faptul că prin
de viață și graficul de lu
cru întocmit pentru recu
perarea rămînerilor în ur-

Viorel STRAUȚ

(Continuare in pag. a 2-aj

în audiența ținută la primăria municipiului, la 
începutul acestei săptămîni, s-au detașat clar două 
categorii de probleme. Prima : oameni care în virtu
tea dreptului garantai de Constituția țării s-au pre
zentat cu unele sesizări și cereri îndreptățite, multe 
din acestea rezolvabile totuși la nivelul conducerilor 
unităților economice și al organelor politice și admi
nistrative subordonate organelor municipale. A doua 
categorie : cetățeni cu atitudinea față de muncă grav 
umbrită de abateri disciplinare, în fața cărora con
ducerile unor unități au adoptat, pe bună dreptate, 
refuzul, muițumindu-le celor în cauză pentru servi
ciile oferite ; in întreprinderi găsindu-și loc și bucu- 
rîndu-se de prețuire, firește, oameni cu un compor
tament ireproșabil din toate punctele de vedere. Toți 
au fost însă ascultați cu multă receptivitate, cu sim
țul omeniei și —' o spunem cu gîndul la prețuirea și 
recunoștința cu care cei în 
ajutați.

cauză au rămas datori —,

Vom releva mai departe 
cîteva exemple din care va 
rezulta că audiații au soli
citat, și au primit, spriji
nul îndreptățit în proble
me diferite privind îndeo
sebi condițiile de locuit.

Ioana Olăroiu, încadra
tă în muncă la I.M. Live- 
zeni, de pildă, avînd pa
tru copii, a solicitat un a- 
partament cu trei camere 
în locul celui cu două ca
mere din blocul nr. 14, 
strada Saturn, pe care îl 
avea în cartierul Aeroport

pe-
în- 
de ‘ 

fost

— Petroșani. Temerea 
țiționarei că nu va fi 
țeleasă și sprijinită 
conducerea minei a 
spulberată. La propune
rea primului secretar, con
ducerea minei Livezeni 
i-a repartizat un aparta
ment cu trei camere in 
blocul nou 4 B din cartie
rul Aeroport, în care mi
na a primit un număr de 
apartamente.

* Toma ȚAȚARCA

(Continuare în pag a 2~aj
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fu relație directă cu pro
gresul economic ți social 
al patriei, sfera serviciilor 
s-a dezvoltat permanent. 
Uneori, cînd unul dintre 
multele aparate din casă 
se defectează, o fereastră 
sau o ușă nu se închide 
cum trebuie, ne îndreptăm 
spre o unitate specializată 
de la cooperativele meș
teșugărești „Unirea" din 
Petroșani sau „Straja" din 
Lupeni. Dar diversitatea 
serviciilor încă nu satis
face necesitățile oameni
lor muncii din Valea Jiu
lui.

—- Sîntem în plină ac
țiune de dezvoltare a con
ținutului activității, ne 
spunea tovarășul loan Mar- 
cu, președintele coopera
tivei „Unirea". Acum, deși 
avem 102 servicii, nu sa
tisfacem în totalitate’ cere
rile oamenilor muncii. O- 
dată cu sistematizarea lo
calităților, vom avea ți 
spații corespunzătoare pen
tru a ne desfășura o acti
vitate de calitate superioa-* 
ră. în secțiile vechi am 
organizat mai multe servi
cii în acest an, Iar pînă în 
anul 1983 numărul lor va 
ajunge la 122.

în această perioadă, la 
Petrila se amenajează un 
atelier de confecționat (în 
mică serie) diferite obiec
te vestimentare (bluze, u- 
niforme școlare, pantaloni 
etc.) în care va funcționa 
și un foarte necesar com
partiment de reparații în

atenția cooperativei meș
teșugărești trebuie să stea 
găsirea unei rezolvări pen
tru lucrările de reparații 
urgente (îmbrăcăminte, în
călțăminte, aparate de uz 
casnic etc.) deoarece acest 
aspect face parte integran
tă din conținutul activită-

tututruiMUMuntuuHHUfiiiinumMnmwuHfuaHutHtM,

Diversificarea 
și calitatea serviciilor 

problemă prioritară în activitatea 
cooperativei „Unirea"

domeniul croitoriei. Ate
lierul se va deschide, la 1 
iulie. Tot la Petrila se 
va înființa o secție de 
confecții ^etallce și tini-, 
chigerîe, pentru ca pînă la 
sfîrșitul acestui an să se 
amenajeze ateliere de re
parații casnice interioare, 
altul de preparat var.

Acest proces de diversi
ficare trebuie să fie înso
țit de o sporire a calității 
muncii și promptitudinii. In

AUDIENȚELE
‘Uman fii» im» t;

Ajunsă într-o situație 
deosebită ca urinare a li
ner relații de concubinaj 
și avînd sănătatea șubrezi
tă, a fost ajutată prin re
partizarea unei garsonie
re în blocul nr. 13, din 
strada Venus, și pensiona
ra Mărioara Brumă. Alte 
t-îteva persoane singure, 
mai ales tinere fete, au 
fost luate in evidență și 
vor fi sprijinite prin sub- 
înehirierl la familii care, 
ca urmare a unor împre
jurări diferite, au ajuns 
posesoare de spații locati
ve excedentare. Bineînțe
les că subînchirierile se 
vbr face după consulta
rea titularilor respectivi 
de contracte și cu acceptul 
acestora, astfel _de rezol
vări fiind și în avantajul 
lor.

Ana Guță, o muncitoare 
harnică, bucătăreasă de 
peste 25 de ani la căminul 
de copii nr. 3, și totuși ne
calificată, va fi ajutată să 
urmeze un curs de califi
care de scurtă durată și 
astfel să fie atestată în 
meseria pe care o cunoaș
te bine și a îndrăgit-o.

Un sprijin imediat a 
fost acordat și fochistului 
Aurel Coroian, om al 
muncii cu o familie nu
meroasă. Pentru a-i ușura 
pregătirea hranei zilnice 
pentru cei 10 copii care-i 
are lui Aurel Coroian din 
Petroșani, strada Ecateri- 
na Varga nr. 10/2, i-a fost 
acordat dreptul de a schim
ba un număr mai mare 
de butelii de aragaz decît 
norma, de consum conside
rată . suficientă pentru 
familiile cu un număr mai 
mic de membri.'

Categoria celor aflați în 
conflict cu exigențele dis
ciplinei muncii a fost pre
zentă în audiență prin Ion 
Șerban și Aurplian Guside, 
Primul audiat, conducăto
rul auto I. Șerban, are la 
activ, mai multe desfaceri 
de contract de muncă pen

tru absențe nemotivate și 
alte abateri grave discipli
nare. Dovedindu-se multă 
înțelegere față de el, soție 
ca și cei trei copii, i s-a 
acordat încă o șansă — de 
a se încadra în muncă la 
Autobaza de transport a 
C.M.V.J. Va răsplăti el 
oare acest sprijin printr-o 
muncă ireproșabilă în co
lectivul în care i s-a acor
dat șansa reabilitării ? Cu 
contractul de muncă des
făcut de întreprinderea de 
tricotaje din Petroșani, 
pentru mai multe zile ab
sentate de Ia lucru, s-a 
prezentat în audiență și 
tînărul A. Guside. Și lui 
i s-a acordat sprijin. Să 
sperăm ultimul, pentru 
încadrarea în muncă la 
I.C.M.M., pe bază de de- 
clarație-angajăment că la 
o nouă abatere disciplina
ră, contractul de muncă 
să-i fie desfăcut. Este vor
ba, evident, de cazuri li
mită, rușinoase pentru au
torii lor, obligați să soli
cite înțelegere, ultima 
lor șansă — sperăm ulti
ma — de reabilitare.

în legătură cu situațiile 
cu care cele două catego
rii de cetățeni s-au pre
zentat la audiență, se im
pun unele concluzii. Oare 
colectivele conducerilor u- 
nităților în care ei au fost, 
i-au ajutat eu tot ce pu
teau și aveau datoria ? Se 
cunosc, spre exemplu, 
prevederile Legii nr. 5/1973 
■privind locuințele și, cu 
toate acestea, comisiile de 
locuințe, conducerile uni
tăților economice nu reu
șesc să-și lămurească în
că drațij asupra reglemen
tărilor cuprinse în acest 
act normativ, mulți dintre, 
ei apelînd la audiențe re
petate, în care se pierde 
timp prețios, și, cu toată 
bunăvoința, nu se pot sa
tisface în- totalitate solici
tările îndreptățite, și, cu 
atît mai muit, cele vizînd 
pretenții pentru acoperi
rea cărora nu sînt create 
condiții, ori la care legea 
nu dă dreptul.

ții cooperației meșteșugă
rești.

— în cooperativa noas
tră muncesc oameni cu 
foarte bună pregătire pro
fesională, ne spunea tova
rășul Victor Datu, secre
tarul comitetului de partid. 
Deși în condițiile unei 
lipse de spațiu, care ne 
împiedică în efectuarea u- 
nor activități mult mai 
diversificate, cerute de 
oamenii muncii, indicatorii 
planului economic 6înt rea
lizați : prestările de servi
cii către populație șînt rea
lizate în proporție de 114,9 
la sută, producția globală, 
livrările fiind îndeplinite, 
restanțe foarte mici avînd 
doar la producția marfă. 
Odată cu perfecționarea 
activității din cooperativa 
noastră sîntem preocupați 
de calitatea ei, de extin
derea unor servicii la do
miciliu. Pentru a ne inte

gra în aceste exigențe, 
continuăm perfecționarea 
profesională și formarea 
tinerilor lucrători prin 
școala profesională sau 
prin calificarea la locul 
de muncă, obiectiv priori
tar în vederea asigurării 
unei calități sporite a ser
viciilor ce le prestăm.

Fără îndoială că proble
ma diversificării activi
tăților desfășurate de co
operativa „Unirea" din 
Petroșani trebuie să fie de
terminată de ■_ solicitările 
populației, și n-ar fi lipsi
tă de interes organizarea 
unei acțiuni sistematice de 
cunoaștere a lor. In cadrul 
cooperativei muncesc mulți 
oameni cu experiență și 
bună pregătire ■ profesio
nală — cum sînt Sabina 
Dumitraș, de la atelierul 
de mică serie din Petrila, 
Nicolae Munteanu de la u- 
nitatea nr. 44 auto-moto 
Petroșani, Marin Vasile și 
Gheorghe Rișnoveanu de 
la croitoriile 71 și 69 din 
Petroșani, Maria Nicu de 
la unitatea nr. 22 foto sau 
Vasile Becheru de la croi
toria nr. 71 din Petrila —, 
care dovedesc multă înțe
legere și operativitate față 
de cerihțele oamenilor. 
Cooperativa „Unirea" din 
Petroșani a ieșit din sfera 
activităților tradiționale 
(frizerie, croitorie etc.), 

inaugurînd o perioadă no
uă în diversificarea re
țelei de servicii către popu
lație, apropiindu-se, astfel, 
de valoarea și importanța 
socială a acestui domeniu 
de mare însemnătate în -. 
viata cotidiană.

T. SPATARU

r
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• O NOUA LIBRĂRIE. 
Vechea librărie din orașul 
Vulcan se va muta în cu
rînd intr-un sediu nou, 
mult mai spațios. Noul se
diu este ampiasat în spa
țiile comerciale de la par- 

pe 
în 
o-

terul blocului 17, de 
bulevardul Victoriei, 
zona centrului civic 
rașului.
• INVITAȚIE LA

al

• INVITAȚIE LA VA
CANȚA. La motelul Va-

£sfe meritul celui care\
1

a avut ideea 
și curajul sa o
rOrmart din pag. 1} l-a privit de parcă îl ve- | 

dea pentru prima oară, ( 
Peste cîteva minute, ingi- / 
nerul măsura lățimea sec- ț 
țiilor, lățimea scocurilor, i 
din nou a secțiilor și iarăși ;

- .J- | 
nea sa creadă. Parcă e- ț

pentru prima oara, i 
inâU J

I

au scăpat de răspunderi 
șeful sectorului -I, sing. 1- 
lici Garallu, Andrei Pop de 
la sectorul de transport și 
ing. Zeno Bar, pentru par- lățimea scocurilor. Nu-i ve" 
tea de contribuție a echi-„ 
pei „service", care însoțeș
te pas cu pas toată lucra
rea. In fine, multe proble
me organizatorice se învîr- 
teau în jurul unui nume : 
Titu Teacenco : „Ne-am pus 
mari speranțe în acest mi
ner, ne-a declarat Nicolae 
Bucur. Și din nou Teacenco 
a confirmat calitățile sale 
de bun organizator. Ceva, 
ne-a făcut să avem toată 
încrederea în capacitatea 
iui. Acest „ceva" a fost 
poate faptul că Teacenco 
mai lucrase cu asemenea u- 
tiktje de mare complexita
te tehnica. Apoi îi știam 
ți ca „om de soluții”. Am importantă pentru întreprin- 
pornit greu, dar iată că as
tăzi montăm și transportăm 
cite 3 secții pe zi, intensi
ficăm ritmul ți dacă toate 

merg bine avem șansa unui 
record în materie".

„Om de soluție"/ Titu 
Teacenco a propus : de ce 
să nu transportăm secțiile 
pe scocurile unui TR-4 ? 
Cînd q propus soluția, în 
jurul său s-o făcut liniște. 
Un inginer, care îl cunoș
tea de oni ■ și ani de zile,

rau concepute unele pen- t 
tru altele. Așa a fost găsi- J 
tă rezolvarea celei mai di- ț 
ficile probleme a lucrării. I 
Oricum, transportul unei 7 
piese de 12 tone în condi- 1 
țiile unor c$i de acyșs in- 
adecvate, era o ^țdbblerpă. 1 
De fapt era problema care ) 
dădea naștere la toate în- ț 
trebările de genul : „Cum ț 
să procedăm ? Cum e rhai 
bine ? Vom reuși oare ?“ |

„Este meritul celui care t 
a avut ideea și curajul să ■ 
o aplice” - se spune 
mina Paroțeni despre 
ceasta lucrare deosebit

Io} 

a- i 
de

dere.
în curînd, transportul și 

montajul complexului vor 
fi terminate. Atunci vom 
consemna, pesemne, un re
cord, strîns legat de nume
le unui miner șef de 
gadă : Titu Teacenco.

„Om de soluții", 
Teacenco se dovedește 
același timp om al acțiu- jj 
nilor curajoase, gîndite te- l 
meinic și înfăptuite fără / 
ezitare. ’

bri- r

Ti tu 
în

Magazinul foto-mu- 
zica din orașul mineri
lor Uricani, oferă cum
părătorilor o gamă va
riată de articole.
Foto : Șt. NEMECSEK

Cabinet 
juridic

PAVEL SABAU, Lupeni: 
în conformitate cu Legea 
nr. 5/1973, art. 35, toate

Ritm bun de lucru pe șantierul din Vulcan
(Urmări din pag. 1)

mă la tencuirea fațadelor 
blocurilor predate în anul 
trecut și ocupate de loca
tari. însemnate efective 
de zidari 6Înt concentrate 
la execuția acestor lucrări 
acum, cînd condițiile sînt 
favorabile. La parterul blo
cului 17 s-au terminat re
parațiile și tcncuielile noi
lor spații comerciale care 
în curînd vor fi date în 
folosință. La blocul 21 am 
întîlnit trei formații de zi
dari, cele conduse de Mi
hai Dudaș, Gheorghe Ra- 
deș și Avram Paleea, care, 
după ce au predat fațade
le la blocul 19, continuă 
în ritm susținut lucrările. 
Alături, la blocul 17 E și 
F, șase constructori din 
formația condusă de loan 
Ohriniuc execută tot fini
sări de fațade. Stăm de 
vorbă cu oamenii. Cu cî
teva luni în urmă zidarii 
urcau mortarul în găleți,

cu scripeți la etaje. Zida
rul Mihai Dudaș își ex
primă satisfacția, „în nu
mele zidarilor de pe șan
tier", cuin ne cere să su
bliniem neapărat, pentru 
ca șeful de șantier și maiș
trii Emil Surdu și Alexan
dru Anghel s-au zbătut și 
le-au procurat pompe mo
derne eu ajutorul cărora 
mortarul este ridicat hi
draulic, iar tencuielile se 
execută rapid și mai ușor. 
Evident că ritmul de lucru 
la finisarea fațadelor este 
satisfăcător, iar zidarii sînt 
mulțumiți că realizează 
cîștiguri lunare de cite 
4000—5000 lei...

Deci, după cum se poate 
constata, acolo unde exis
tă preocupare pentru mica 
mecanizare a lucrărilor, re
zultatele bune nu întîrzie 
să se arate. în răspunderea 
colectivului de construc
tori se află și numeroase 
lucrări de sistematizare pe 
orizontală, noile străzi și

alei dintre blocurile- aflate 
în construcție. La aceste 
lucrări se constată mari 
întârzieri, Bulevardul „23 
August", care trebuie să a- 
sîgure legătura între ora
șul mai vechj și noile 
cartiere aflate în plină 
construcție abia acum prin
de contur. Dar multe din 
blocuri sînt gata sau ' a- 
proape gata de recepție. în 
acest context este greu de 
justificat de ce conduce
rea Grupului de șantiere 
Petroșani a retras de pe 
Bulevardul Victoriei, cei 
sase oameni din formația 
lui Constantin Trușcă în 
timp ce se aflau la tur
narea betoanelor începu
tă în fața blocului 18...

Or, tocmai asupra aces
tor lucrări se impune con
centrarea unor importan
te efective, avînd în ve
dere faptul că zeci de a- 
partamente au fost ocupa
te de locatari, iar alte cî
teva zeci vor fi în curînd 
ocupate în noile cartiere.

persoanele încadrate în 
muncă sau i ^șionate, ca
re realizează < venit me
diu pe ultimeTb ifeu/.Auni 
mai mare de 1500 Lcr pț> 
membru de familie, plă
tesc majorarea chiriei du
pă cum urmează :

— cu 50 la sută pentru 
cazul cînd retribuția care 
a stat la baza chiriei este 
de pînă la 1800 lei

— cu 75 la sută pentru 
cazul cînd retribuția care 
a stat la baza chiriei este 
intre 1801 — 2200. lei

— cu 100 la sută cînd 
retribuția care a stat la 
baza chiriei este de peste 
2201 lei.

întrucât în cazul dv. 
retribuția tarifară a fost 
de 3634 lei și pensia 2425 
lei vă încadrați la majo
rarea maximă de 100 la 
sută. Mai menționăm că 
venitul mediu al dv, pe 
anul 1981 a fost de 4832 
lei lunar, iar venitul din 
pensie pe 1982 este de 
2764 lei lunar, începînd 
cu 1 martie 1982 vi 6-a 
calculat chirie numai 50 la
sută reprezentînd 119 lei 
lunar.

CÎRLIG PETRACHE, Pe/ 
troșani ; Cu privire la 
scrisoarea dv., vă comu
nicăm următoarele: chiria 
pe care o plătiți este cal
culată corect, potrivit pre
vederilor Legii 5/1973. La 
30 septembrie 1982, dv. 
nu mai depășiți venitul 
mediu de 1500 lei pe mem- 
bru de familie și dori î-*- 
cepînd cu luna octombrie 
1982, nu veți ma; jâîi 
chiria majorată,

Reșița, caransebeș. Anina, 
Orșova.

® MATUSALEMUL... 
PALMIPED. La Lonea, pe 
strada Școlii, la nr. 3, în 

. ' Chi-
ruța trăiește o gîscă în 
vîrstă de... 24 de ani. Este 
un caz rar de longevitate 
a păsărilor care, cîndva. 
în Roma antică, au salvat 
Gapitoliul.
• ECHIPA DE HAND

BAL a elevilor de la 
Școala generală nr. 5 din 
Petrila, cîștigătoare a fa
zei județene a concursului 
interșcolar, a plecat la

lea de Pești, într-o zonă 
mirifică, săptămînal tineri 
din toate colțurile țării 
vin și iși petrec o vacan
ță de 8—10 zile. Pe lingă 
aerul ozonat al munților, j gospodăria familiei 
tinerii dispun de o mică 
bază sportivă, de club și 
de săli pentru discotecă. 
Le dorim vacanță plăcută!
• ÎN TURNEU. Forma

ția Color a 
l.M. Bărbăteni 
intr-un turneu 
nat Această 
formație a minerilor 
prezenta concerte de mu
zică ușoară în localitățile

sindicatului 
a plecat 
prin Ba- 

îndrăgită 
va

Timîșdâra unde se desfă
șoară astăzi etapa interzo
nală a acestei competiții 
organizată 
nifes țărilor 
ciada".

© PRIN 
TRIOTICA 
organizația

în cadrul 
sportive

MUNCA

ma-,
„Ga

PA- 
a tinerilor din 
U.T.C. nr. 4 

de la mina Lupeni s-au re
cuperat din subteran 500 
kg cupru, remareîndu-se 
prin hărnicie Gheorghe 
Nuțu și Mihai Lepădatu, 
care contribuie activ la 
îndeplinirea planului eco
nomic al organizației.

• LA TEATRUL MUN
CITORESC de la clubul 
sindicatelor din Lupeni se 
pregătesc două noi specta
cole : la secția în limba 
română actorii amatori fac 
repetiții cu piesa „Opinia 
publică" de Aurel Baran- 
ga. iar la secția în limba 
maghiară se montează co
media în trei acte „Ure
chea" de Komzsik Istvan.

Rubrică realizată de 
Viorel STRAUȚ

vo informăm

i

I
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funcțiune 
electrice 
cian urare, 
electrice

două 
cu 

două 
pen-

Anii care au trecut de 
la proclamarea Republi
cii au fost ani de mari 
progrese in făurirea ba
zei tehnico-materiale a 
socialismului, în indus
trializarea socialistă a 
țării. '

Ân de an U.R.U.M. Pe
troșani a cunoscut o dez
voltare fără precedent, 
prin mărirea spațiilor de 
producție, prin dotarea 
eu utilaje noi, de mare 

.productivitate, prin rl- 
''diviirea/ nivelului de ca- 

lifiaâre ă muncitorilor.
Prin urmare, producția 

uzinei a crescut într-un 
ritm fără precedent. 
Bunăoară, dacă în 1956 
producția de oțel electric 
lichid fusese de .1600 de 
tone, în 1964 a ajuns la 
3400 tone. La categoria 
utilaje saltul a fost de 
la 268 tone la 779 tone, 
în același interval de 
timp. Cea mai impresio
nantă creștere s-a înre
gistrat la. armăturile de 
galerie, unde s-a ajuns 
în 1964 1 a 8500 tone față 
de cele 1500 tone ale a- 
nului 1956.

în perioada anilor 1955 
— 1964 Uzinei de repa
rat utilaj minier i-au re
venit sarcini sporite pe 
linie de producție. Aces
te sarcini au fost rezol
vate pe seama creșterii 
productivității muncii ea 
urmare a introducerii 
tehnicii noi, precum și 
a măsurilor tehnieo-orga-

nizatorice luate. Este su
ficient să amintim că 

•sporul de producție a 
fost obținut în proporție 
de 90 la sută pe baza 
creșterii productivității 
muncii. Deși sarcinile de 
producție au crescut pe 
perioada amintită cu o 
rată lunară de 20,5 la 
sută, efectivul de mun
citori și personalul teii 
nico-administrativ a scă
zut de la 1286 persoane 
(în 1955) la 1150 în 1964.

Valea Jiului — 
vatră de Istorie 

_ lx®._ _
In dotarea uzinei in

tră tot mai multe utila
je noi, de mare randa
ment. -Unele dintre aces
tea proveneau din î 
port, dar majoritatea co
vârșitoare a utilajelor e- 

■ i-au de fabricație româ
nească. Astfel, uzina a 
fost înzestrată cu o pre- 

hidraulîcă de 150 to- 
fabricată de uzinele 

August din București, 
numeroase strunguri 

paralele produse de renu
mita întreprindere „Strun
gul" Arad, 

■ lânte de' 5 
la uzinele 
mi.șoara.

în anul
rea creșterii capacității

să
ne,
23
cu

cu poduri ru- 
tone aduse de 
mecanice Ti-

1964, în vede-

Toți cu „clop", toți cu fluier, toți cu dragoste 
pentru frumosul folclor de pe Ji uri.

l o^. Cristian ȘTEFAN

I
I
1
I
I
I

Cronică nerimată (70)
• Cartofii cresc mai 

repede în pivniță. Nu, 
nu le place întunericul. 
Vor să ajungă mai 
pede la lumină.
• Oare ciupercile 

comestibile 
complexul

,t»U
• Ș> în 

browniană există 
sens al progresului.

re

ile-
desuferă

inferiorită

voi• Eu cu stima, 
cu prima.
• După veacuri 

educație, vacile au 
convinse să dea 
și după înțărcarea 
teilor, pentru binele u- 
manității.
• Cult provine de la 

cultură. Nu e o pre
scurtare, ci o amputare.

B. VALERIU

ni iscarea

P a t o 1<
După ani îndelungați de 

practică medicală, un doc
tor se confesează : „Mi-am 
îmbogățit considerabil ■ cu
noștințele dobîndite din 
greu pe băncile facultă
ții. pur și simplu aseultîn- 
du-i pe pacienții mei. Ast
fel, vaccinez în mod re
gulat împotriva „Napoleon 
elitei", tratez „coline" ver-

de producție a atelieru
lui de tratament termic, 
s-a trecut la lărgirea spa
țiului existent, regrupa
rea utilajelor, punîn- 
du-se în 
cuptoare 
baie de 
cuptoare 
tru încălzirea pieselor la 
1000 grade C și o nouă 
baie de răcire cu ulei. 
Toate acestea au dus la 
o triplare a capacității 
de producție, ajungîndu-se 
la finele anului 1964 la 
45 de tone piese tratate 
termic pe lună.

în vederea creșterii in
dicilor de calitate și pen
tru obținerea unui as
pect comercial corespun
zător al pieselor, s-a tre
cut la separarea turnă
toriei de fontă d^ cea de 
oțel. Turnătoria a lucrat 
cu cele două cuptoare 
electrice de o tonă, res
pectiv cu un al treilea 
de 1,5 tone. S-a constatat 

elaborarea alternativă 
fontă și oțel, precum 
amestecarea pămîntu- 

rilor de turnătorie, dău
nează foarte mult calită
ții, în concluzie, cele 
două turnătorii au fost 
separate, începînd cu a- 
nul 1965, cînri, la 12 de
cembrie, 
tă prima șarjă de 
electrică 
amenajată.

că 
de 
și

a fost elaborâ- 
fontă 

în noua hală

— va urma —
Valeriu BUTULESCU
________ _______ 7

Știați că...
t ...Dimitrie Cantemir (1673 
Yy- 1723), domn al Moldovei 
' și mare cărturar enciclo

pedist, a fost ales membru 
al Academiei regale 
Berlin în 1714 ? 
primul român membru 
unei academii străine.

...în chiliile din jurul 
sericii Sf. Gheorghe 
funcționat cea

din 
Fiind 

al

Speologia subacvatică
Golurile inundate 

peșterilor se numesc 
toane și sînt locurile, un
de, pînă nu demult se o- 
preau, ca în fața unui 
zid de, netrecut, echipele 
de speologi.

în urmă cu trei ani, doi 
membri ai cercului de 
speologie „Piatra roșie" 
Petrila încercau o tentativă 
de străpungere a sifonului 
din peștera „Izvoreni", si
tuată în munții Sebeș, în 
perimetrul comunei Meri- 
șor. S-a reușit atunci î- 
naintarea în galeria com- • 
plet inundată, pe o porțiu
ne de 42 metri. Lipsa u- 
nui echipament complet 
și temperatura scăzută a 
apelor (8 grade) a’ făcut

ale' 
si- O TEMERARA ȘI 

EMOȚIONANTA 
TENTATIVA 

ÎNTREPRINSA ÎN ZONA 
carstica învecinată

o g i c ă
tebrale dureroase, '.. femei
atinse de prostată, bărbați 
suferind de hemoroizi la 
gît. Mi-au fost aduși bol-" 
navi îp „coamă" și alții 
care leșinaseră văzînd... o 
„selingă”. Am examinat 

.. batalioane de fecioare in
așteptarea unei imaculate 
concepțiuni ; am alinat su
ferințele provocate de „ve
zicule imobiliare"...

bi- 
a 

funcționat cea mai veche 
școală din București (1576)?

...în 1700, la Padova în 
'Ti talia s-a tipărit prima har- 

’ tă detaliată a Țării Ro
mânești ? Toate denumi
rile de pe ea fiind trecute 
in limbile greacă și latină.
• ...primul azil-spital oră- 

iSfncsc este atestat în anul

1366 la Cluj ? Iar la Bra
șov un asezămînt asemă
nător in anul 1385,

...in arhivele noastre se 
află o „Tabelă statistică" 
asupra 
populației din 
publicată pentru 
dată în ianuarie 
Astfel, se dă cifra 
a populației; 58 794 
„suflete", întrunite 
13 065 de familii. Pe 
30 806 bărbați și 27 988 de 
femei. In afară de aceștia 

București 
12 000 de „am

in 
de 
de 
Io-

recensămintului
București" 

prima 
1832 ? 

exactă 
de 
în 

sexe

mai trăiau în
10 000 — 1^, uvu ue „i 
blători" adică flotanți. 
total deci Bucureștii 
acum o sută cincizeci 
ani avea circa 70 000 de 
cuitori-.

Culese de
Ing. Hie BREBEN

Ouă

imposibilă continuarea 
scufundării. Totuși, nu s-a 
renunțat. Echipa speolo
gilor noștri a revenit de 
repetate ori cu echipament 
complet. Forțarea sifonului, 
totuși, nu s-a reușit.

în colaborare eu grupul 
de scufundători de pe lîn- 
-gă Institutul de speologie 
din București, grup specia
lizat și instruit pentru scu
fundări în apele din peș
teri, în luna mai din a- 
cest an s-a realizat stră
pungerea acestui sifon. 
Momentele premergătoare 
scufundării au fost afecta
te verificării aparaturii 
de scufundare, a costumu
lui termoprotector, stabi
lirii greutăților din centu
ra de Testare in vederea 
realizării unei flotabili
tăți cit mai potrivite.

După ce s-a verificat 
încă o dată aparatul la a- 
pă, s-a pătruns în sifo-n. 
Folosindu-se de fascico
lul penetrant de lumină 
al puternicei lanterne, scu
fundătorul Șerban Sîrbu, 
a explorat un sifon de 
circa 60 metri cu o deni
velare de minus 8 metri. 
Cercetarea nu s-a oprit 
aici. în continuarea sifo
nului s-a explorat o gale
rie de circa 500 metri și o 
denivelare pozitivă de

plus 25 metri, caracteriza
tă de trei cascade cu o că
dere de 2—3 metri fieeare.

O primă concluzie. înăl
țimea galeriei — de 2—3 
metri și lățimea el de 
2—3 metri — precum și 
varietatea ’ fenomenelor 
carstice de la suprafață, 
eît și distanța mare pînă 

' la primele ponoare, pier
derile de’ apă din pîraiele 
de la suprafață, n* f«e 
să ne gîndim la un sistem 
de galerii ce s-ar putea 
întinde pe cîțlva kilome
tri pătrați în zona cars
tică cercetată. Pentru 
continuarea explorărilor 
de amploare, pentru exe
cutarea cartărilor, pentru 
determinarea provenien
ței cursului activ — prin 
intermediul colorării 
fluoreșcină — precum 
pentru alte prospecțiuni, ' 
în vederea depistării a- 
cestei pînze freatice, s-a

■ stabilit, revenirea echipei 
de speologi și scufundă
tori, in perioada verii, cu 
echipament de scufundare 
necesar unui echipaj de 
patru persoane.

Pasiunea puternică de e- 
1 ucid are a „petelor albe" 
din speologie ca și îmbo
gățirea rezultatelor științi
fice în materie, dau ' 
tăria acestor temerari ai 
golurilor carstice să mear
gă- înainte, mereu înainte, 
pe drumul deschis de cel ■ 
care a fost neîntrecutul ex
plorator și om de știință, 
Emil G. Raeoviță.

Romulus VENȚEL

cu
si,

V

c u... u m o r

i 
ț

Directorul complexu
lui comercial „Planeta" 
a introdus o metodă o- 
riginală. Nu poți cumpă
ra o marfă fără- să , n-o 
iei pe cealaltă. Căci 
ce n-ai avea nevoie 
de altceva. Căci cite nu 
trebuie la casa omului!...

De fapt, metoda asta 
de la „Planeta" o simți 
de cum intri. Ceri un pa
chet de țigări la „gene
ral" și primești și o lamă 
de bărbierit. Mare lucru 
o lamă la trei lei ! Chiar 
dacă te bărbierești la 
frizer sau cu briciul. La 
restaurant băutura se 
servește numai cu mîn- 
care. Foarte bine! Cum 
să bea omul pe neminca- 
telea! Nu e friptură, mă- 
nînci mititei și tot nu 
bei berea pe stomacul 
gol. Dacă vii sătul, să-ți 
f ie de bine; mai mănînci

de 
și

pără un boiler, să zicem, 
trebuia să ia și o sapă. 
Ce să facă omul cu sapa 
la oraș ? Cum ce să fa
că? Sapă rondurile de 
flori sau dacă are stra
turi cu legume... Vrei să 
cumperi o baterie pentru 
chiuveta de la baie ți se 
dau și caiele. Ce să faci 
cu caietele ?! Cum ce șă 
faci? Iți cumperi cal

vientarea era: pentru toa
te sezoanele: vară, iar
nă, toamnă, primăvară. 
Dacă cumpărai paltonul 
trebuia să iei și o pere
che de pantaloni scurți. 
Ce, nu trebuie să 
omul 
este! 
ții se .
reau singuri. O pereche 
de sandale — o pereche

facă 
vara sanie ? Așa 
Pînă la urmă clien- 
obișnuiseră și ce-

-au ■•■•■••■■■(■■■•••••■■■■■■I

FOILETON
*>

ți dată. Ce parcă strica 
două inîncări! Vorba pro
verbului.

Problema pare mai 
complicată în cazul măr
furilor de la „industrial". 
Adică un om care cum-

■ iiiiiiiiiiutiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiii

că tot merge prost trans
portul.

'Directorul s-a dovedit 
entuziasmat de rezulta
tele obținute prin aceas
tă metodă. A extins-o și 
in sectorul 
a fructelor 
Aici, nu-ți 
fără să iei... căpșuni. Ma
joritatea au înțeles bine 
problema. Adică cumpă
ră o jumătate de kilogram 
de ceapă și 10—15 de 
căpșuni. Bună afacere!

Sigur că la confecții o-

de desfacere 
și legumelor, 
dădea ceapă

de galoși, o căciulă — o 
pălărie de soare, un pu
lovăr — o cămașă cu 
mînecă scurtă ș.a.m.d.

Văzînd că treaba mer
ge bine, directorul și cu 
ai săi subordonați au de
cis să extindă experien
ța bună dobîndită in 
toate raioanele. Ba mai 
mult, cineva cu vechime 
de la „Planeta" a propus 
să nu se mai țină cont 
că aici e Alimentara, că 
dincolo e fierărie 
„loto". Vrea omul

sau
să

consume o friptură, de 
ce n-ar cumpăra și un 
topor pentru crăpat lem
ne ?! Că nu strică la 
casa omului. Sau dacă ai 
luat un kilogram de roșii, 
de . ce să nu cumperi și 
un parbriz de mașină ?! 
N-ai mașină ? Asta, 

■ 'domnule, se poate cum
păra. Și uite că se mai 

■întîmplă să ți se spargă 
geamul. Și 
Așa că...

Oamenii 
obișnuiesc, 
trebuie să 
l-am auzit 
mele cerînd la 
dați-mi un kilogram 
făină și o jumătate de 
cuie pentru gard. Metoda 
prinsese de minune. Pî
nă și directorul, într-o 
dimineață, aflindu-se pe 
terasă, la micul dejun, a 
comandat ouă, cuie de o- 
pincă și... praf de talc. 
Noroc că ospătarul s-a 
orientat pe loc și, văzînd 
că nu glumește, i-a re
comandat ouă cu... umor, 
după care i-a zis poftă 
bună !

nu se găsește.

înceff încet se
Nici
fie lămuriți, 
cu

nu mai

itrechile 
vînzători: 

de

Valeriu C^ĂNDRAȘ
4

ui



4 Steagul roșu DUMINICA, 27 IUNIE 1982
r

(

întrevederea ministrului român de 
externe cu vicepreședintele S.U.A.

WASHINGTON 26. Tri
misul Agerpres, Neagu 
Udroiu, transmit^! Minis
trul afacerilor externe al 
Reoublicii Socialiste Româ
nia. Ștefan Andrei, a fost 
primit, la Casa Albă, de 
George Bush, vicepreșe
dintele Statelor Unite ale 
A'mericii.

In cadrul convorbirii 
care a avut loc, a fost ex
primată satisfacția pentru 
evoluția ascendentă a re
lațiilor de cooperare din
tre România și Statele U- 
nite și a fost manifestată 
dorința celor două state 
de a extinde în continuare

Dezbaterile sesiunii speciale 
a Adunării Generale a O.N.U.

dezarmăriiconsacrate
NAȚIUNILE UNITE 26 

(Agerpres). In cadrul dez
baterilor sesiunii speciale 
a Adunării Generale con
sacrate dezarmării, a luat 
cuvîntul reprezentantul 
Comitetului național român 
„Oamenii de știință și pa
cea1'. prof. univ. Gheorghe 
Ciucu, secretar al comite
tului.

Oamenii de știință din 
țara noastră, a spus vorbi-

In legătură cu demisia 
secretarului de stat 

american

WASHINGTON 26 (A-
gerpres). Președintele Ro
nald Reagan a anunțat, 
într-o scurtă declarație 
televizată, demisia lui A- 
lexander Haig din funcția 
de secretar de stat al 
S.U.A. — relatează agen
țiile UPI și AP. Șeful sta
tului american nu a dat 
detalii asupra demisiei, li- 
mitîndu-se să declare că a 
acceptat-o cu „mare re
gret*.

Ronald Reagan a anun
țat, cu același prilej, nu
mirea ca secretar de stat 
a lui George Shultz, care 
a deținut, în trecut, o se
rie de posturi guverna
mentale, între care și pe 
cel de ministru de finanțe 
în administrația Nixon. 

21

raporturile romând-ame- 
ricane.

în cursul întrevederii 
s-a efectuat un schimb de 
păreri asupra unor proble
me internaționale actuale, 
și, îndeosebi, cu privire la 
situația din Liban, s-a 
exprimat voința de a se 
dezvolta conlucrarea celor 
dpuă țări în sfera relați
ilor internaționale, în in
teresul soluționării marilor 
probleme care confruntă 
omenirea, al cauzei păcii, 
destinderii și colaborării 
între toate națiunile.

întrevederea s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

torul, sprijină politica ex
ternă a României, inițiati
vele sale în favoarea păcii, 
al cooperării și înțelegerii 
între popoare, elaborate și 
promovate cu participarea 
directă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu — mi
litant neobosit pentru o 
lume a dezarmării și păcii. 
Ei sînt atașați cauzei în
tăririi securității, a de
zarmării în Europa și în 
lume, opririi amplasării 
și dezvoltării de noi ra
chete cu , rază medie de 
acțiune pe continent, fău
ririi unei Europe fără arme 
nucleare.

INTRE 22 și 26 IUNIE 
s-au desfășurat la Koln lu
crările Congresului inter
național „Interlit ’82“ cu 
tema „Scriitorii contem
porani și contribuția lor 
la cauza păcii1*, la care au 
luat parte scriitori din 48 
de țări.

DUPĂ CUM INFOR
MEAZĂ AGENȚIA TASS, 
la 25 iunie, ora 21,46 (ora 
Moscovei), nava cosmică 
„Soiuz T-6“, cu echipaj 
sovieto-francez, s-a cuplat 
cu complexul orbital de 
cercetări științifice „Sa- 
liut-6“ — „Soiuz T-5“.

UN NEONAZIST din 
R.F. Germania, Helmut

Deschiderea 
lucrărilor Congresului 
al Xll-lea al U.C.I.

BELGRAD — Trimisul 
Agerpres, S. Morcovescu, 
transmite : într-o atmosfe
ră sărbătorească, în „Sala 
Congreselor" de la centrul 
„Sava" — împodobită cu 
drapele de partid și de 
stat, au început sîmbătă 
lucrările celui de-al XII-lea 
Congres al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

La forumul suprem al 
comuniștilor iugoslavi par
ticipă 1 517 de delegați, rc- 
prezentînd pe cei 2.2 mi
lioane membri ai U.C.I.

Sînt, de asemenea, pre
zente peste 130 de delega
ții ale unor partide comu
niste și muncitorești, socia
liste și social-democratice. 
ale altor partide progre
siste și mișcări de elibera
re națională din întreaga 
lume.

Partidul comunist Ro
mân este reprezentat de 
o delegație condusă de to
varășul Emil Bobu, mem
bru al Comitetului. Politic 
Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Congresul a fost deschis 
de tovarășul Dușan Drago- 
savaț, președintele Prezi
diului C.C. al U.C.I.

După* alegerea organe
lor de lucru ale congresu
lui și salutul adresat dele
gațiilor străine participan
te, tovarășul Dușan Dra
gos avaț, a prezentat ra
portul „Lupta pentru pro
gresul multilateral al Iu
goslaviei socialiste bazate 
pe autoconducere și nea
liniere11.

Oxner, în vîrstă de 26 de 
ani, a asasinat, vineri, doi 
militari americani negri și 
un egiptean și a rănit alte 
trei persoane — un liba
nez, o sud-coreeană și un 
turc, transmite agenția 
UPI, citînd surse poliție
nești din Nurnberg. După 
comiterea acestor crime, 
Oxner s-a sinucis.

CU PRILEJUL „Lunii de 
solidaritate cu lupta popo
rului coreean**, la Phenian 
a avut loc un miting la 
care au participat peste 
100 000 de locuitori ai ca
pitalei R.P.D. Coreene.

MINISTRUL ECONO
MIEI al Danemarcei, Ivar 
Noergaard, s-a pronunțat, 
într-o conferință de presă 
organizată la Copenhaga, 
pentru dezvoltarea nestin
gherită a comerțului Est- 
Vest.
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FILME
27 iunie

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Cei 7 fantastici; 
Unirea : Polițistul ghi
nionist.

PETRILA : Capitolul al 
Il-lea.

LONEA: Saltimbancii.
ANINOASA : Maria

Mirabela.
VULCAN — Luceafă

rul: Numele meu e iubi
re. I-II.

LUPENI — Cultural : 
De la 9 la 5 ; Muncito
resc : Madona pagină.

28 iunie
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Grăbește-te în
cet ; Unirea ; Astrid, dra
gostea mea.

întreprinderea de utilaj minier 
Petroșani

Liceul industrial Petrila
înscrie pentru anul școlar 1982—1983 la urmă
toarele forme de învățămînt:

LICEUL CURS DE ZI:
Clasa a IX-a — profil mecanic — 200 locuri

— profil electrotehnic — 72 locuri 
Clasa a Xl-a — profil mecanic — 72 locuri

— profil electrotehnic — 36 locuri 
LICEUL CURS SERAL :
Clasa a Xl-a — profil mecanic —• 40 locuri

— profil electrotehnic — 40 locuri
ȘCOALA PROFESIONALA MESERIA :
— prelucrător prin așchiere — 72 locuri
— turnător — 36 locuri
Informații suplimentare Ia secretariatul

liceului, telefon 113.

ÎNTREPRINDEREA DE PREPARARE
A CĂRBUNELUI VALEA JIULUI PETROȘANI 

anunță pe toți beneficiarii de bonuri — alocație 
cărbuni, inclusiv centralele termice — că de
pozitul de alocații se închide pe timp de o lună 
în perioada 1 iulie 1982 — 1 august 1982 pen
tru amenajări și reparații.

Toți beneficiarii de cărbune alocație sînt ru
gați să-și ridice drepturile de cărbuni pînă la 
data închiderii depozitului.

PETRILA : Capitolul al 
II-lea.

LONEA: O fregată în 
adîncuri

VULCAN — Luceafă
rul : casă pentru Cbrpli- 
na.

LUPENI — Cultural: 
Fata cu scoica ; Munci
toresc : Răsunetul fluviu
lui.

URICANI : Zăpada al
bă a Rusiei.

TV
28 iunie

8,00 Admiterea în învă- 
țămîntul superior 
agricol.

8,40. Omul și sănătatea. 
9.00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii. 

10.00 Viața satului.
11.45 Lumea copiilor. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
17.40 Floarea din grădi

nă.
18.40 Micul «ecran pentru 

cei, mici.

19,00 Telejurnal.
19.30 Călătorie prin țara

. mea.
19.50 Cintarea României
20,35 Film artistic : Co

lumna. Partea 1. O 
producție a studiou
lui cinematografic 
București.

21.45 Ritm și grație.
22.10 Telejurnal.
22.30 Studioul muzicii u- 

șoare.

27 iunie

15.00 Emisiune în limba 
maghiară.

17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,25 Cincinal ’81—’85.
20.45 Cadran mondial.
21,00 Teatru în serial:

Jocul ielelor de 
Camil Petrescu. Pre
mieră TV. Partea',
a II-a. ' -

22.00 Din albumul celor 
mai frumoase melo
dii populare.

22,20 Telejurnal. .Țț-

_____________________I

Misa publicitate
VÎND casă, strada Vile

lor nr. 25, Petroșani. In
formații : Calea Romană 
17. (794)

Se pune în licitație au
toturism Moskvicj 408, în 
ziua de 8 iulie 1982, în 
strada Aviatorilor, 24/14, 
Petroșani, Radu Ion și Ma- 
ricica. Licitația începe de 
la suma de 40 000 lei. (793) 

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Băleanu 
Silviu, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. II 
declar nul. (790)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Subți- 
relu Gheorghe. eliberată 
de I.M. Paroșeni. O declar 
nulă. (791)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Ena- 
che Bibe. eliberată de Ins
titutul de mine Petroșani. 
O decțar nulă. (792)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Timu 
Haralampie, eliberată de 
Institutul de mine Petro
șani. O declar nulă. (795) 

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vas A- 
lexandru, eliberată de 
S.S.H. Vulcan. >' O declar 
nulă. (796)

PIERDUT legitiftlăfirîipp- 
bibliotecă pe numele ( '7^' 
ceanu Gheorghe, elibera* 
tă de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(797) ’

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Bu- 
doace Luminița, eliberată 
de Institutul de mine Pe
troșani. O declar nulă. (798)
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MADRID 26 (Agerpres) 
Ultimele meciuri contînd 
pentru primul tur al cam
pionatului mondial de fot
bal au fost marcate, rele
vă corespondenții agenți
ilor internațioale de pre
să. de surprinzătoarea în- 
frîngere a Spaniei în fața 
Irlandei de Nord — care 
face ca gazdele .să fie re
partizate într-o grupă se
mifinală foarte dificilă, a- 
lături de R.F. Germania și 
Anglia. — ptecum și de ce
rerea făcută de Federația 
algeriană de fotbal către 

F.I.F.A. prin care se cere 
descalificarea formațiilor 
R.F. Germania și Austriei, 
care, apreciază forul spor
tiv algerian s-ar fi înțeles 
asupra rezultatului, în ur
ma căruia Algeria a fost 
eliminată din competiție, 
în legătură cu meciul, a- 
genția France Presse no
tează : „Ca la corrida, la 
pătrunderea în arenă a u- 
nui taur „Manso**, adică 
fără forță și prea puțin 
combativ, spectatorii spa
nioli au agitat batiste albe, 
cerînd astfel înlocuirea 
celor 22 de actori ai aces
tei partide. O partidă care, 
timp de 45 de minute, s-a 
jucat liniștit în jurul cer
cului din centrul terenului**.

Dar surpriza a venit de 
la Valencia, unde solida 
echipă Irlanda de Nord a 
învins Spania, printr-un 
gol marcat în minutul 47 
de Joseph Armstrong, al 
100-lea gol al acestui cam
pionat. „Ca și în primele 
sale două meciuri, scrie 
AFP, Spania a fost lipsită 

de un veritabil conducă
tor de joc. Atacurile lor 
au eșuat mereu în fața 
portarului Pat Jennings 
(37 de ani), al cărui țipă
tor tricou galben apărea 
peste tot. Am văzut o e- 
chipă a Spaniei de o ine
ficacitate și lipsă de ima
ginație totale*.

Anglia, la rîndul ei, a 
jucat economicos împotri
va Kuweitului, cîștigînd 
doar cu 1—0. Fotbaliștii 
englezi sînt, remarcă Fran
ce Presse, neînvinși, ca și 
brazilienii.

Iată componența grupe
lor semifinale: grupa A 
(La Barcelona, pe stadio
nul „Nou Camp“): Polonia, 
Belgia, U.R.S.S.; Grupa B 
(Madrid, „Santiago Berna- 
beu"): R.F, Germania, An
glia, Spania ; grupa C : 
(Barcelona, „Sar ia"): Ita
lia, Argentina, Brazilia ; 
grupa D (Madrid, „Vicente 
Calderon"): Austria, Fran
ța, Irlanda de Nord. Pri
mele meciuri din această 
fază a competiției au loc 

luni : Polonia — Belgia și 
Austria — Franța,

DECLARAȚII
; MADRID 26 (Agerpres). 
Ron Greenwood (antreno
rul Angliei) : „Am făcut 
cel mai slab meci al nos
tru din primul tur. Sper 
ca în fața R.F. Germania, 
în turul doi, să evoluăm 
altfel. Cît despre kuwei- 
tieni, ei au realizat un 
meci bun, rămînînd fideli 
manierei lor de joc ofensi
ve*.

Georg Schmidt (antre
norul Austriei): „N-a fost 
vorba de nici un aranja
ment din partea noastră 
și nu înțelegem reacția 
publicului. N-am jucat 
pentru a pierde, dar echi
pa R.F. Germania este foar
te puternică*.

Jupp Derwal (antreno
rul R.F. Germania): „Este 
o ofensă să fim acuzați de 
înșelăciune. Am fi vrut să 
marcăm mai multe goluri, 
dar n-am putut, Rumme- 
nigge și Stilieke resimțind 
din nou dureri*.

,Cupa României44 la fotbal

„Autobuzul** a eliminat pe Minerul Deta
Programat joi pe stadio

nul Preparatorul Petrila, 
meciul dintre echipele Au
tobuzul Petroșani și Mi
nerul Deva din „Cupa 
României" la fotbal, a fost 
aprig disputat. De la înce
put, reprezentativă șofe
rilor leagă jocul bine, ini
țiind atacuri repetate la 
poarta echipei oaspete, dar 
golul „cade* abia în min. 
40, cînd Dupir înscrie prin
tr-un șut puternic din in
teriorul careului. în con
tinuare, cei ce controlea
ză mai bine mingea și au 
ocazii de a înscrie sînt tot 
gazdele, apoi urmează cî- 
teva minute de dominare 
a echipei Minerul care în 
min. 44 egalează prin Du- 
mitreasa. în repriza se
cundă meciul se desfășoa
ră echilibrat, cu faze la 

ambele porți. Cele 90 de 
minute se încheie la ega
litate : 1—1, urmează cele 
două reprize de prelungire, 

în minutul 100, Albu de 
la oaspeți înscrie , și 1—2. 
Văzîndu-se conduși, jucă
torii ^hipel Autobuzul a- 
pasă pe accelerator și în 
min. 101, Petrovan aduce 
egalarea : 2—2,
' Cu acest scor se încheie 
cele 120 de minute de joc. 
Conform regulamentului 
se execută lovituri de la 
11 m. Jucătorii de la Au
tobuzul înscriu de cinci 
ori, iar cei de la Deva doar 
de trei ori și astfel re
prezentativa șoferilor în
vinge ocupanta locului III 
din campionatul județean 
cu scorul de 7—5.

V ușile BELDIE
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