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marii sărbători
a_Eliberării patriei

Cu angajamentul anual îndeplinit
Colectivul format din meseriașii care pun la dis

poziția minerilor armături metalice și alte materiale, 
raportează succese deosebite în cinstea marii sărbă
tori de la 23 Aug,pst. Este vorba de colectivul ate
lierului pentru armături metalice T.H. de la Paro
șeni. Ieri, acest colectiv a ridicat la 800 numărul ar
măturilor confecționate peste sarcina de plan, pre
cum și la 20 numărul de țevi flanșate suplimentar. 
Odată cu acestea, colectivul , și-a îndeplinit angaja
mentul asumat la începutul anului, în întrecerea so
cialistă de a realiza 1,2 milioane lei producție marfă 
peste sarcinile de plan. După cum ne-a informat 
telefonic maistrul Carol Simonis, șeful atelierului, a- 
cest succes este rezultatul muncii pline de abnegație 
a oamenilor din brigada condusă de comunistul Vio
rel Pruteanu, individual remarcindu-se in mod deo
sebit, prin depășirea zilnică a sarcinilor, lăcătușii 
Costin Cri.steâ, Gheorghe Birlida, sudorii Gheorghe 
și Andrei Apostol, Ion Vornicu și electricianul Tibe- 
riu Bîndean.

economi- 
ultimii 

orașului 
i centru 

de

Dezvoltarea i 
co-socială din 
ani, a adus 
Lupeni un nou 
civic caracterizat 
o accentuată și moder
nă urbanizare.

Productivități mari 
în abataje

CU

Minerii din sectorul I 
al I.M. Vulcan își depă
șesc constant sarcinile de 
plan la productivitatea 
muncii în cărbune.

Depășind în medie
11,9 La sută productivita
tea muncii lună de lună, 
minerii din brigada con
dusă de Mihai Neștian au 
extras pînă ieri, în cins
tea marii sărbători a E- 
liberării patriei, 5 833 de 
țone de cărbune peste sar
cinile planului anual la zi.

Productivități mari au 
realizat și minerii din bri-

găzile conduse de Gheor- 
ghe Sava, Mihai Dudescu 
și Ștefan Gantz, Pe aceas
tă bază, colectivul sectoru
lui I de la I.M. Vulcan 
a extras suplimentar sar
cinii de plan, pînă ieri, 
13 800 tone de cărbune.

Redresarea producției de cărbune - 
expresie a demnității minerești

9 In primele două luni aleanului sectorul a înregistrat un mi- J 
nus de 700 tone de cărbune 9 La sfirșitul primului semestru colec I 
tivul sectorului III raporta peste prevederi 3134 tone 9 Luna iulie j 
a fost încheiată cu plus 500 tone.

făptuit totodată actul 
de redresare a produc
ției de cărbune.

fs. xistă — ne mărtu- r risea interlocuto- 
rul — o părticică 

din munca noastră în 
fiecare tonă de cărbune, 
fiindcă noi toți am asi
gurat redresarea 
tații de extracție, 
aminti între cei 
vrednici din sector 
Vasile Glișeă, care 
luna precedentă a depă
șit productivitatea mun
cii planificată cu 2,6 
tone!post, pe Petru Zai-

.acă-l întrebi pe "f J inginerul ion Vasi-
le, șeful sectoru

lui 111 al I.M. Petrila, 
despre înfăptuirile co
lectivului pe care-l con
duce începind din luna 
martie a.c., răspunsul in- 
tîrzie. Omul care și-a i- 
dentificat existența cu 
cea a minei, fiind mai 
intîi miner, apoi șef de 
brigadă^ iar în prezent 
șef de sector, pare des
cumpănit nu de dificul
tatea întrebării, ci de 
faptul că i s-a adresat 
tocmai lui, cînd de fapt 

ai tuc cu plus 350 tone, Ga
vrila Jur can cu plus 4S0 
tone și Dumitru Chirică

activi-
Am 
mai 

pe 
in

de la cărbune, pe Eugen 
Crăsuc și Alexandru Mol
dovan de la pregătiri, cu 
cite 70 și 50 mc fiecare 
peste sarcina de plan. 
Practic, toate brigăzile 
și-au realizat și depășit 
sarcinile de plan.

x ducînd discuțiile 
asupra a ceea ce 

■9 \ a însemnat pentru 
brigada sa, pentru în
tregul colectiv redresa
rea producției, cunoscu
tul șef de brigadă Nico- 
lae Dan, ne răspunde

toți cei 260 membri 
colectivului cu care 
crează au hotărît și

Constantin GRAURE

(Continuare in pag. a 2-a)

In succesele pe care, in cinstea zilei de 23 
gust, !e-a raportat in ultimele zile colectivul sectoru
lui V al I.M. Vulcan, o contribuție de frunte revine 
brigăzii conduse de Szdbu Balasz — în imagine — a- 
'ături de doi ortaci. •

Foto ; Ștefan NEMECSEK
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ASTĂZI, SE DESCHIDE LA LUPENI

Tîrgul de vară 
al cooperației meșteșugărești

încălțăminte, 
mobilă, 

■ ceramică, articole de uz 
casnic, de artă populară 
și artizanat, realizate de 
cooperativele respective. 

Deschiderea tîrgului a- 
re loc astăzi, ia 
fiind urmată de 
modei ’82“, ce 
confecții pentru 
bărbați și copii, 
spre vînzare și 
tare cu unitățiile 
din județul Hunedoara și 
ale U.J.C.M, din județele

Astăzi, la baza de a- tricotaje, 
grement Brăița din Lu- marochinărie, 
peni, se deschide cea de 
a treia ediție a Tîrgului 
de' vară a cooperației 
meșteșugărești din ju
deț, organizat de Coope
rativa „Straja" din loca
litate. Tîrgul se desfă
șoară. în zilele de 14—15 
august a.c.

în cadrul tîrgului, la 
care participă 10 coope
rative din județ, respec
tiv din Deva, Brad, Q- 
răștie, Hațeg, Petroșani, 
etc., se va prezenta o ga
mă variată de confecții, limitrofe.

Pe șantierul termoficării

ora 12, 
„Parada 
prezintă 

femei, 
aflate 

contrac-
M.C.I.

Sâ acționam acum, din timp, pentru 
a realiza toate lucrările!

Pipă la 1 octombrie, cînd 
în zona noastră începe 
practic perioada rece a a- 
nului, a mai rămas 
o lună și jumătate, 
răstimp destul de 
dacă se are în vedere fap
tul că în domeniul inves
tițiilor anului 1982 din 
Valea Jiului se constată 
o rămînere în urmă de 
peste 300 milioane lei. Pe 
șantierul termoficării, va
loarea investițiilor pe 
1982 este mai mică decît 

totuși, 
s-au 

de 
de

doar
Un 

scurt,

in anul trecut. "Și 
și pe acest șantier 
adunat restanțe față 
prevederile graficului 
execuție. In timp ce prin
cipalul executant ai lu
crărilor de termoficare — 
șantierul din Paroșeni al 
T.E.C. Deva — a realizat, 
la zi, lucrări în valoare de 
22 de milioane lei din pla
nul anual valoric de 30 
milioane lei, după cum 
ne-a informat zilele aces
tea in.g. Nicolae 
șeful șantierului, 
executanți au mari 
neri în urmă.

Aflăm de’ la tovarășul 
Alexandru Radu, dirigin
tele șantierului termofică-

Nemeș, 
ceilalți 

i rămî-

rii, că la P.T. 3 lucrările 
de construcții-montaj n-au 
început încă. Utilajele aș
teaptă depozitate, în con
diții de provizorat să fie 
montate, după cum am 
constatat la fața locului. 
După punerile în funcțiu
ne din anul trecut, în a-

Investițiile anului 1982
— la ora scadențelor

cest an Grupul de șantiere 
Valea Jiului al T.C.H. a 
continuat lucrările doar 
la două puncte termice, la 
P.T. 10 și P.T. 10 A, din 
Petroșani.

O îucrare de racordare 
la P.T. 5, executată de 
•.instructorii de la Grupul 
de șantiere, Petroșani al 
T.C.fj a fost oprită, dato
rită calității sub orice cri
tică ă lucrărilor. Canalele 
termice sînt strîmbe. Du
pă montarea prefabrica
telor nu s-au executat nici 
monolitizările și nici izo
lațiile, dar canalele au 
fost... acoperite, cu inten
ția de a fi predate bene-

întărirea disciplinei—domeniu în care 
fermitatea trebuie să-și spună

mai mult cuvîntiii
In luna iu
lie numărul 
absențelor ne
motivate la 
I.M. Anțnoa- 
sa a crescut 

vertiginos.
Numai sec
toarele i și IV producție au 
înregistrat 760, respectiv, 
214 absențe nemotivate. 
Minusul la producția 
cărbune in perioada 
tilă la sectorul I se 
la 8 904 tune, iar la 
rul IV la 6930 tone, 
te cauze ati 
comitelui de partid și de 
sindicat pe întreprindere 
să organizeze judecata 
muncitorească la aceste 
sectoare . ;T'

La 1. M.. Aninoasa

Mateiu au 31 
nemotivate,

Marian Ol
tean u și Petru 
Șerban cite 27 
liecare „in
ventează" fel 
de fel de

de 
amin- 
ridică 
secto- 
Aces- 

determinat

Deci, două colective 
oameni ai muncii au 
țării să tragă aspru 
răspundere pe cei 
încalcă disciplina

de 
bo

ia 
care

muncii . 
și tehnologică. Față în fa
ță, abșentomanii de la a- 
ceste sectoare, din 
multi la număr, 
dar nu găsesc nici 
tificare temeinică,

păcate, 
caută 

o jus- 
demnă 

de luat în seamă, a fapte
lor lor retrograde. Unii 
dintre ei, cum ar fi Petru

motive care nu au nici un 
suport; Ionel Bogdan, loan 
Timăru, Mateiu Petru II 
s-au angajat în fața orta
cilor că nu vor mai greși, 
că își vor schimba atitu
dinea față de muncă ; loan 
Verman miner șef de 
schimb .și Vasile Butnar, 
maistru, le-au atras aten-

Cornel BUZESCU

(Continuare in pag. a t-a.

ficiarului. Conducta a fost 
montată chiar și în zona 
inundată din canalul ter
mic. După oprirea lucrării, 
remedierile cerute de be
neficiar n-au fost execu
tate, purtîndu-se și acum 
discuții interminabile, ne
principiale și inutile.

Deși partea de construc
ție a magistralei spre ora
șul Lupeni a avansat mai 
mult decît se prevăzuse in 
plan, nici pînă în prezent 
— ne-ra Informat ing. Cons
tantin Hamzu, șeful pro
iectului termoficării — nu 
a fost dată de I.P.H. Deva 
tema proiectului de deta
lii pentru zona noului 
centru civic al orașului 
Lupeni, prevăzută să fie 
predată cu mai bine de o 
lună in urmă.

Perioada favorabilă e- 
xecuției lucrărilor de izo
lații a conductelor magis
tralei este pe trecute, dar 
lucrările avansează in 
ritm de melc. Datorită 

. faptului că nu au avut 
cantități suficiențe de ta
blă zincată, echipele de 

. tinichigii s-au diminuat. 
Din 20 de tinichigii au 
mai rămas doar 15. Cele 
mai optimiste prevederi 
ale șefului șantierului Pa
roșeni al T.E.C. estimează 
că pînă la 1 septembrie va 
putea fi acoperită (în so
luție definitivă, cu tablă) 
porțiunea de magistrală 
pînă la Livezeni. In plus, 
în unele zone se constată 
că lipsește, de pe’'conduc
te, fie că a fost smuls de 
vînt, fie furat, cartonul as
faltat pentru care se 
făcute demersuri de
plimentare a repartițiilor. 
Mergînd pe firul cauzelor

cer
su-

Viorel STRAUȚ

(Continuare in pag a ?-aJ

in pag. a 3-a
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Eforturi susținute pentru creșterea 
volumului desfacerilor

Adunarea generală a re- vor organiza, în cadrul 
prezentanților oamenilor magazinului universal, de

monstrații practice privind 
modul de " 
nurilor de 
lungatâ și 
casnic.

Toți cel care au luat cu. 
vîntul în adunare s-au 
gajat, în numele colecti
velor din care fac parte, 
să dea o mînă de ajutor 
la punerea în funcție cît 
mal repede a noului ma
gazin universal, Rudolf

muncii de la I.C.S. Măr
furi industriale Petroșani 
a analizat în mod critic 
și autocritic activitatea 
desfășurată de c.ojn. în 
primul semestru al anului, 
cauzele care au dus la ne- 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan la unii indicatori de 
bază în această perioadă. 
Spre exemplu, planul la 
desfacerea de mărfuri a 
fost realizat numai în pro
porție de 99 la sută, iar 
beneficiul nu s-a realizat 
decît la 95 la sută, în con
dițiile în care planul la 
aprovizionarea cu mărfuri 
a fost depășit aproape cu 
24 milioane lei. Vizînd îm
bunătățirea activității din a- 
ceastă ramură a comerțu
lui, în semestrul II al a- 
nului dezbaterile au fost 
marcate de pro
puneri concrete pentru 
intensificarea comerțului 
stradal, pentru o expune
re mai bună a mărfurilor 
în vederea reducerii sto
cului lent sau greu vanda
bil. Ca obiectiv principal, 
în prima parte a semestru
lui II. este punerea în func
ție a magazinului univer
sal „Jiul" din centrul Pe- 
trpȘaniuluî. La acest o- 
biectiv se lucrează cu toa
te forțele pentru curățirea 
spațiului și pentru aduce
rea și așezarea mobilieru
lui. Fondul de marfă ne
cesar deschiderii . acestui 
magazin a început să fie 
adus de la furnizorii . din 
țară, fiind asigurate spa
țiile de depozitare cu o- 
cazia descinderii noului 
magazin vor fi intensifi
cate acțiunile de reclamă 
comercială prin organiza
rea a două parade ale mo
dei (prima chiar in z- ziua 
de deschidere), în colabo
rare cu fabricile producă
toare. Tot în vederea îm
bunătățirii vânzărilor se

utilizare a bu- 
folosință înde- 

a celor de uz

an-

AOUNAM GENERALE 
ALE REPREZENTANȚILOR

OAMENILOR MUNCII

Sehreter: „Vom face totul 
ca și în semestrul II să ne 
realizăm 
sarcinile de plan pe care 
le avem 
nulul de „ ----- . ._
îl conduc șl mă voj ocupa 
de aprovizionarea cu măr
furi a noului magazin. De 
asemenea, împreună cu 
întregul colectiv pe care 
îl conduc voi participa la 
mutare, atunci cînd con
ducerea întreprinderii ne-o 
va cere”, „Știu ce înseam
nă să se pună în funcție 
un nou magșzin, și de a- 
cee.a, împreună cu colecti
vul de la Auto-moto pe 
care îl conduc. vom ajuta 
la aprovizionarea noului 
magazin și totodată vom 
acorda tot sprijinul la des
chiderea lui. Toată stră
dania o vom depune ca 
și în semestrul U magazi
nul nostru să-și realizeze 
în bune condiții planul de 
desfacere", spunea în eu- 
vintul său Ion Ștefănescu. 
în același spirit de mobi
lizare plenară a forțelor 
de care dispun pentru 
pregătirea punerii în va- 
luare a spațiilor comerciale 
de la noul magazin, de 
care depinde realizarea 
integrală a sarcinilor

în bune condicii
în cadrul magazi- 
„Textlle" pe care

mestruiui II și anuale, s-au 
angajat și ceilalți vorbitori 
Mircea Banciu, Ion Tără- 
sescu, Ana Velclov, Cons
tantin Juncu, Vasilica Si- 
mo și Ana Covaca. ?

Mobilizarea exemplară 
a întregului colectiv pen
tru asigurarea unei apro
vizionări ritmice șl cu sor
timente diversificate de 
produse care să satisfacă 
exigențele cumpărătorilor, 
practicarea unei serviri 
prompte și civilizate, re
ducerea cheltuielilor de 
circulație prin folosirea v 
eficientă a mijloacelor 
de transport, rămîn în 
continuare sarcini de pri
mă importanță ale condu
cerii întreprinderii, astfel 
încât I.C.S.M.I. Petroșani 
să-și realizeze în bune 
condiții planul anual la 
desfacerea de mărfuri 
dustriale.
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fVrmare din pag. l) etc. Acest lucru înseamnă 
competență profesională, 
un inalt grad de conștiință 

ducției a însemnat pen- de care au dat dovadă 
Nicolae Bisog, 

Constantin 
clecti olăcă- 

Gheorghe Mateș,

„Redresarea pro-

toți mai multă 
dăruire, în muncă, pre
viziune și, de ce nu, răs
pundere muncitorească, 

comunistă, <
de carie au 
dat dovadă 
ortacii cu 
care lucrez".'

Redresarea produc
ției nu a fost o 
treabă ușoară, se

punea problema urgen
tării punerii în funcțiu
ne a unor noi capacități 
de producție, reprofilă
rii de galerii, a aprovi
zionării ritmice cu ma
teriale, depistarea și re
medierea rapidă a tutu
ror defecțiunilor electro
mecanice. Nu s-a neglijat 

I .nici valorificarea supe- 
, ridară a materialelor 
| sectorul înregistrînd

minerii J 
loan Giol, 
Strujangă, . 
tușii

•I
., O.D.U.S. au fost l ..----- ..

noii { 
spre ■

Redresarea producției

deologic, activitatea or
ganizațiilor de sindicat, 
U.T.C., ~ 
orientate spre înțelege- • 
rea imperativului 
calități a muncii, 
cunoașterea amănunțită 
nu numai a sarcinilor, ci

— și a finaliză
rii lor, a ne
cesității de a 
dă țării cit 
mai mult

“ cărbune.

se- 
n a* iți i ai iMiii «a ii i ■ uuiiinii tuni i aia m ® a ia «ia *i•

Să acționăm din timp
'Urmat* <in pag tj

lipsei de materiale,. ne-am 
adresat tovarășului Ovi- 
diu Hulea, inginer sef al 
T.E.C. Deva. Am aflat că 
la B.J.A.T.M. Deva există 
cota de repartiții pentru 
toate materialele necesare 
pe șantierul termoficării 
Văii Jiului. Dar tabla de 
zinc ajunge cu țîriita pe 
șantierele d+n Valea Jiu
lui. Ultimă cantitate sosi
tă in săptămîna trecută a 
fost de 15 tone. Aceasta 
poate să asigure lucrul 
pentru cel mult trei sâp- 
tămîni. „Dacă am avea 
tablă suficientă aici pe 
șantier, ne spune ing. Ni
colae Nemeș, s-ar putea 
monta lunar 25—30 tone 
de tablă și s-ar acoperi 
magistrala pînă la Petro
șani înainte de apariția 
înghețului".

Lipsesc, de asemenea, 
diferite tipuri de robineți 
necesari pentru efectua
rea probelor de presiune 
pe tronsonul magistralei 
spre Lupeni.

Evident, se impun de
mersuri imediate la fur

II

I
I
I

Gheorghe Boantă, 
luhasz, maiștrii 
else Csibi, Petru 
loan Temneanu, Ion Ta- 
bacu și mulți 
de-ai lor.ya irește,

Ioan
Fran- 

Colda,

alți ortaci

irește, realizările 
r obținute, ne spunea 

Nicolae Focșenea.
comitetu- 

sector.

e s-a petrecut, mai
„ " " al

doilea trimestru al 
anului, în viața colecti
vului ? Cum au realizat 
minerii de aici saltul 
calitativ, de redresare a 
producției ? Sini între
bări firești pe care și le 
punea reporterul în dis
cuțiile purtate-cu mineri 
din cadrul sectorului III 
de la Petrila. Răspunsuri, 
le au venit și ele la fel 
de firesc : s-a muncit, 
s-a pus toată price
perea, hărnicia și talen
tul pentru sporirea pro
ducției de cărbune.

cu seamă din

nu, secretarul 
lui de partid pe 
au la bază o bună orga
nizare a producției și a 
muncii, o susținută mun
că politică. Dezbaterile 
din adunările generale 
de partid, discuțiile in
dividuale cu comuniștii, 
tnvățămîntul politico-i-

! în
semnate economii de 
lemn, Cherestea, explo
ziv, combustibil, energie

27. încearcă, să se justifice :„Am avut ceva necazuri în familie și... am lipsit ne-

Gheorghe BOȚEA

Petru Șerban deține, 
la sectorul I al I.M, A- 
ninoasa, o performanță 
rușinoasă : 9 absențe ne
motivate în luna iulie, 
iar de la începutul anului 
motivat../’

De teama răspunderii și ca nu cumva ortacii să-i spună pe nume, P. Șerban „s-a făcut jnevăzut’* 
din sala unde colectivul îi judeca pe indisciplinați. Foto : Adrian POPA

nizorii din țară, I.U.P. Tîr- 
goviște, Combinatul Si
derurgic Galați, B.J.A.T.M. 
Deva, pentru asigurarea 
eu prioritate a materiale
lor necesare punerilor în 
funcțiune prevăzute în 
acest an pe șantierul ter- 
moficării. Raportarea în
deplinirii valorice a planu
lui nu folosește decît lau
delor fără acoperire. Pe 
șantierul termoficării se 
impun însă fapte, respec
tarea graficului fizic de 
puneri în funcțiune pe o- 
biecte și obiective, unde 
se constată rămîneri în 
urmă. Să acționăm cu 
toată fermitatea, acum, din 
timp, pentru a le recupe
ra. Altfel, punerile în 
funcțiune, îndeosebi la 
Lupeni, vor fi compromise, 
înainte de a ajunge la o 
astfel de situație neplăcu
tă, să ne gîndim la frigul 
iernii. Atunci nu mai țin 
ele cald nici , un fel de 
justificări, din partea ori- 

, cui" ar veni și cei răspun
zători de neasigurarea căl
durii apartamentelor vor 
trebui să dea seamă de 
fiecare zi întîrziere.

& BUNI GOSPODARI, 
lucrătorii cantinei minie
re din Lupeni, aparțl- 
nînd de I.A.C.C.V.J., au 
reușit să valorifice în ul
timele 3 săptămîni 
sera proprie: 1000 
roșii, 1200 kg ardei gras. 
3ââ kg ardei iute și 1500 
kg castraveți. Sînt produ
se noi din prima recoltă 
a serelor ; ele reflectă

din
kg

strădania colectivului 
cantinei, în frunte cu 
șeful acesteia — Radu 
Smaranda — de a lărgi 
și valorifica din plin con
dițiile oferite de gospo
dăria anexă pentru di
versificarea și îmbună
tățirea meniurilor oferi
te minerilor.
• LA CABANA „STRA

JA" din Lupeni s-a du
blat în actualul sezon, 
estival numărul turiști
lor care poposesc în zi
lele libere la acest vechi 
și atractiv punct turistic

tUrmar* pag. 1)

ț:a, în cadrul judeeă- 
“ ții muncitorești, că dacș 

nu-și vor respecta cuvîntul 
dat în fața ortacilor, că 
la prima abatere vor pro
pune desfacerea contrac
tului de muncă. Instanța 
colectivă a fost exigentă, 
dai- dreaptă față de atitu
dinea lui Enaehe Vasile 
II, miner, care a fost re
partizat de maistru să 
curețe cărbunele de pe 
lingă fluxul de benzi, iar 
acesta în loc să îndepli
nească sarcina respectivă 
și-a făcut singur un bon, 
a semnat în locul mais
trului și a părăsit locul 
de muncă. Atitudinea lui 
E.V. a fost aspru critica
tă atîț de ortacii din bri
gada sa cît și de către 
cei din sector care l-au 
avertizat pe tonul cel mai 
serios și care au propus 
sancționarea sa cu retro
gradare pe trei luni. _

Din cadrul sectorului 
IV, au fos.t chemați în 
fața opiniei colective Ca
rol Amarîe. miner, • un 
„om problemă" la Aninoa-

sa care-șî justifică nemo
tivatele prin „...omul .mai 
greșește, ce să-i faci l“, 
„Nemotivatele, replica
maistrul Constantin Pri
cep, nu sînt o greșeală. O- 
mul cînd lipsește .de la șuț 
știe precis cît pierde el, 
brigada, întreprinderea.

In consecință, judecata 
muncitorească de la mina 
Aninoasa a scos în evi
dență faptul că'în luna 
precedentă, la formațiile 
de lucru din cărbune, la 
sectorul I s-au înregistrat 
numai 49 de absențe ne
motivate, iar diferența pî-

Tocmai de aceea cu ab- nă la 760 a fost înregis-
sentomanii nu trebuie să 
ne purtăm cu duhul blîn- 
dețli". „Abonați" la ne
motivate, din cadrul sec
torului IV, mai sînt și Ni- 
polae Bordea, Gheorghe 
Cioban». loan Nagy, 
Gheorghe Postolache și, 
din păcate, numărul celor 
care știrbesc prestigiu] 
colectivului este mult mai 
mare. Desigur, față de 
faptele lor necugetate, ins
tanța 'muncitorească a luat 
măsurile ce se cuvin. -■

trată la activitățile auxi
liare ale sectorului, iar 
la sectorul IV - pe brigăzi 
i.nregistrindu-se 29 de 
absențe nemotivate, iar la 
activitatea auxiliară 196 
absențe. Totodată, a scă
zut numărul certificatelor 
medicale, dar a crescut 
numărul nemotivatelor. 
Este necesar — considerăm 
noi — ca organizațiile de 
partid, sindicat, U.T.C., 
conducerea tehnîcă a mi
nei, cadrele cu munci de

răspundere din sectoare să 
se implice mai mult în ac
țiunea de întărire a ordi
nii și disciplinei, lu
cru este cu atSt mai nece
sar cu cît, în prezent, la 
nivel de -mină, se înregis
trează zilnic între 70 și 140 
de absențe nemotivate, iar 
producția de cărbune sca
de, înregistrîndu-se, la zi, 
de la începutul anului, un 
minus de peste 93 000 de 
tone. Faptul că în . șapte 
luni ale anului s-a desfă
cut contractul de muncă 
la 230 de oameni, iar în 
luna august la 19. denotă 
că organizațiile de partid, 
sindicat, U.T.C., trebuie 
să găsească noi forme și 

-mijloace de educație, de 
întărire a ordinii și dis
ciplinei.

P.S. In aceste zile, la 
mina Aninoasa, gazeta 
„Reflectorul" a apărut o 
ediție specfâlă cu cei care 
absentează nemotivat de 
la serviciu.

din -municipiu. Fenome
nul se explică, desigur, 
prin darea in funcțiune 
a telescaunului, dar și 
prin strădaniile depuse 
de personalul cabanei de 
a menține o ordine .și c.u- 

. rățenie exemplare, de a 
presta, servicii ireproșa
bile, criterii esențiale 

• pentru ospitalitatea ca
banei. .

Rubrică realizată de
Dan STEJARU ,

A
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Știți unde se află?
Tinărul din fotografia 

alăturată se numește Vio
rel Luca. Este în vîrstă 
de 15 ani, fiul minerului 
Gheorghe Luca din Petri
la. Locuiește în cartierul 
8 Martie, blocul 13, apar
tamentul 41, împreună 
cu tatăl și mama, Came
lia Luca, Este singurul 
copil al părinților, elev 
în clasa a IX-a K din 
cadrul Grupului școlar 
minier Petroșani. îm

preună cu colegii de cla
să Vasile Lazar, Giani 
Ardeleanu, Marcel Voi-' 
ou și Aureliu Dinu, au 
plecat în ziua de 10 iulie 
a.c. de la domiciliu și nu 
s-au mai înapoiat. ;

Părinții îl așteaptă în
grijorați. Cei ce pot da 
relații despre existența 
lui și a colegilor de cla
să sînt rugați să anunțe 
părinții ori cel mâi 
propiat organ de miliție.
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Ample acțiuni cultural - educative,
artistice și distractive

Totul li se cuvine

Viața cultural-artistică 
a Văii Jiului se remarcă 
printr-o mai mare anga
jare și ancorare în proble
matica soeial-economică a 
municipiului, Este vorba 
de o implicare totală a 
acțiunilor organizate în 
actualitatea imediată, în 
reflectarea fidelă a reali
tății noi a acestor melea
guri, Această activitate, 
legată de cerințele socie
tății, de exigențele ei spi
rituale, de creșterea, în e- 
gală măsură a calității 
muncii și vieții oamenilor, 
se materializează într-o 
serie de manifestări artis
tice care însoțesc sâptărni- 
na producțiilor record (16 
—21 august). în toate lo
calitățile Văii Jiului, ca
sele de cultură și . cluburi
le sindicatelor se organi
zează în cursul săptămînii 
viitoare o variată paletă 
de acțiuni (expuneri, dez
bateri, simpozioane, mese 
rotunde) la sălile de apel 
sau în căminele de nefa- 
miliști. pe o tematică le
gată de problemele pro
ducției, de importanța ac
tului politic de la 23 Au

gust 1944, de rezultatele 
remarcabile obținute în 
viața economico-socială și 
cultural-educativă în cei 
38 de ani de libertate.
I.ONEA

încă din această săptă- 
mînă — joi seara, în ea-

„Din gîndirea soclal-poli- 
tică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu“. Joi, 19 august 
la ora 18,00 va avea loc 
un simpozion pe tema „23 
August — «ct Istorie cu 
rezonanță în tradițiile de 
luptă ale poporului român 
pentru libertate națională1*.

IN INTIMPINAREA MARII SĂRBĂTORI 
A ELIBERĂRII PATRIEI

drui acțiunii „Amfiteatrul 
artelor11 — clubul sindica
tului din Lonea a organi
zat la una din secțiuni 
o - dezbatere pe terna „In
surecția armată, oglindită 
în literatură** (Și celelalte 
dezbateri au fost la fel de 
interesante: „Pastelurile
luî Alecsandri11; „Valea 
Jiului în filmul de actua
litate1* ; „Caricatura la lo
cul de muncă1*). Acțiunile 
au fost organizate cu spri
jinul prof. Elisabeta Ka- 
proș, Vodila Rudolf și 
Grațfan Morar, In paralel, 
a fost deschisă o expozi-, 
ție de carte, sub genericul:

PETKILA
Și la Petrila, joi, 19 au

gust, ora 18,00, se va or
ganiza o expunere pe te
ma „Anii glorioși parcurși 
de Partidul Comunist Ro
mân de la insurecția națio
nală armată antifascistă 
și antiimpe-rialistă11.
URIC ANI

Sîmbătă. 21 august, Ca
sa de cultură a .sindicate
lor din Uricani organizea
ză un concurs „Cine știe,
cîștigă11 pe tema „România
și contribuția sa la victo
ria asupra Germaniei .na
ziste". La sala de apel, în

aceeași zi, va avea loc o 
expunere despre impor
tanța actului istoric de la 
23 August 1944, urmată de 
spectacolul de muzică și 
poezie „Lumina lui Au
gust1*.

La toate cluburile și ca
sele de cultură di-n Valea 
Jiului se vor organiza ac
țiuni comemorative dedi
cate unor personalități ale 
istoriei, culturii, artei și 
tehnicii românești: Mihai 
Viteazul (381 de ani de la
moarte), Traian Vuia (110 
de Ia nașterea precursoru
lui aviației românești), 
George Enescu (101 ani de 
la naștere).

Manifestările, in ansam
blul lor, corelate cu săp
tămâna producțiilor re
cord, sînt menite să cre
eze un climat de angajare, 
de implicare a tuturor 
minerilor Văii Jiului la 
realizarea mobilizate are-
lor sarcini la extracția de 
cărbune, o atmosferă .de 
lucru destinsă, pentru a 
intîmpina mărea noastră
sărbatoare naționala eu 
noi si noi succese.

Mircea BUJORESCU

I

August 1982...
Daco natura ne-a înzestrat cu darul cîntecului, 
el trebuie înălțat minerilor...
August 1982,.,
Dacă avem sau n-avem mineri în familie. 
Dacă-i cunoaștem sau nu-i cunoaștem, 
Dacă i-am văzut sau nu i-am văzut, 
azi totul li se cuvine lor.
Priviți-le ochii, 
urmăriți-le umbletul, gîndiți-vă la lumina 
pe care o smulg întunericului 
și la căldura pe care o dăruie 
acestei lumi cuprinse de frigurile războaie!.*r 
Este OPERA lor pentru PACE
August 1982...
Lumină și Căldură, Energie, 
iată ce lipsește In lume !
Nu arme lipsesc, nu analfabeți, nu înfometați,
Ci Lumină și Căldură,
iar acestea sînt lucrarea minerilor !
!ubiți-i și înălțați-le cîntec I 
August 1982...
Ziua minerului 
a fost sărbătoarea noastră, a tuturor.

Mircea BUJORESCU

• ION ȚIGANTELE, U- 
ricani: Ca veefii colabo
rator, cunoașteți condiți
ile de publicare în aceas
tă pagină. Cit despre 
schița „Buchetul de spice11, 
pe care ne-ați trimiș-o în 
luna iulie, mărturisim că 
ne-a plăcut, însă spațiul 
nu ne permite deocamda
tă, publicarea, ei. Vă aș
teptăm la redacție cu nou
tăți din activitatea cercu
lui literal’ „Flori de mină1’.
• IOJA IMRE, I.upeni. 

Despre fanfara elevilor 
de la Liceul industrial mi
nier din Lupeni, am pu
blicat un reportaj.

Reverberații
> ‘....
• ION RACU, Bărbă-

teni. Versurile dumnea
voastră suferă de o oare
care stîngăcie, uneori 
apelați la „licențe11 care 
nu exprimă nimic sau 
suferă de lipsa unei logici 
elementare. „Zgomote ce 
străpung roea/Zgomote ce 
sînt produse de mîna u- 
nui om...“, este doar un e- 
xemplu în acest sens. Mai 
sînt și altele : ..zgomote
descifrabile**, „palpitații 
adinei" etc... Sfatul nostru 
este să frecventați cercul 
literar „Flori de mină” din 
Uricani
• KIRALY SZABOLCS, 

Uricani : Foarte frumoasă 
și interesantă pasiunea 
dumneavoastră pentru 
grafică. In privința re
producerilor după lucrări 
ele nu întrunesc condiți
ile tehnice pentru a fi pu
blicate.

@ TUDOR BRAILA, 
Vulcan: Din versurile pe 
care ni le-ați trimis se 
degajă idei frumoase, pa
triotice, înălțătoare. Din 
păcate, realizarea artisti
că suferă. Or, „...înșirînd 
la vorbe goăle/ce din coa
dă au să sune...11 nu rea
lizăm nimic. Vă sugerăm 
să frecventați cenaclul 
,,Orfeu“ din localitate.
• LIVIU BALTAȚESCU, 

Aninoasa. Ceva mai bine 
în „Un nume scump11, de
și, la final, v-ați cam 
grăbit. Aveți sensibilitate, 
dar aceasta trebuie com
pletată cu multă lectură. 
Luați legătura cu cenaclul 
„Panait .Istrati**, care fi
ințează pe lîngă Casa de 
cultură din Petroșani.

ESCU
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in cadrul spectacolului prilejuit de deschiderea noului Complex sportiv 
„Jiul" (spectacol realizat de un comperaj alcătuit de actorul Florin Plaur), 

o frumoase impresie a lăsat ansamblul folcloric „Paringul".

■ntr-o posibilă ie- 
I rarhie a valori- 
" lor artei de ama

tori din Valea Jiului, 
greu de alcătuit, e ade
vărat, Teatrul muncito
resc din Lupeni ocupă 
unul din locurile . de 
frunte. Nu neapărat pen
tru denumirea sub care 
cei peste 30 de oameni 
pasionați de tainele Tha- 
liei activează cu sîrg și 
cu rezultate bune, ci 
faptul în sine Că cele 
două formații existente 
aici nu repetă pentru că 
au primit sarcină, tiu se 
pregătesc pentru că... 
„vine concursuT'. In cei 
peste 5 ani de activitate 
cele două secții ale tea
trului au 
mai mult 
tacole cu 
maturgia 
care au fost aplaudate de 
mii de oameni ai muncii. 
Este un bilanț cu care 
s-ar putea mîndri și o 
instituție profesionistă.

Organizatoric, tea
trul are două sec. 
ții — secția româ
nă cu 14 membri și sec-

- cu
prinde 18 artiști amatori. 

‘Mai „tînără“, secția ro
mână a Teatrului mun
citoresc din Lupeni fi
ințează de un an și ju
mătate. A fost inițiativa 
demnă de laudă- a mun
citorului miner Ion Ro
șu, de la sectorul X al 
minei Lupeni. începu
tul, ca toate începuturile, pasiunea pentru teatru, 
a fost greu. c’..

c 
o 
f
a 
e«
O
♦
T

o
i .. . _ ..... _ _
° ția maghiară care 

I
o 
f
o 

. *»•

pus în scenă 
de 80 de spee- 
piese din dra- 
contemporană.

xista un anume 
f* scepticism in ceea 
^ce privește forma

ția de teatru ; genul pă
rea dificil, fără prea ma
re priză la public, fără... 
beneficii materiale. Dar, 
se vede că pasiunea a 
învins. Intr-un an și ju
mătate „trupa" a pus in 
scenă trei piese — „Dac
tilografa", de Paul Eve-

nit irezistibilă". „Cind nu 
ne întîlnim doua trei zi
le, ne lipsește parcă ce
va*' — ne spunea Viori
ca Pavel una din vechi
le cunoștințe ale specta
torilor din Lupeni. Și 
are dreptate. Activita
tea spectaculară a for
mației lor o dovedește. 
Planuri de viitor ? In 
septembrie, participarea

La Teatrul muncitoresc din Lupeni

Acei tineri minunați,
prezență activă in viața 

culturală a orașului
rac, „Reîntâlnirea",' de 
Radu F. Alexandru și, 
recent, „Opinia publică" 
de Aurel Barahga (mon
tată cu sprijinul Teatru
lui de stat „Valea Jiu
lui"). Majoritatea artiști
lor sînt tineri muncitori; 
Marinei Oprișa este me
canic, Nicolae Modîlcă, 
Emil Colda, Iosif Golcea, 
Vasile Cernat sînt elec
tricieni la minele Lupeni, 
Bărbăteni și Uricani, Ro- 
dtca Roșu este casnică, 
Lucia Air.inei asistentă 
medicală, Leonin Stoica 
este tehnician la T.C.H. 
„Pe toți însă ne-a unit

chemarea scenei a deve-

la festivalul umorului 
de la Vaslui, cu un frag
ment din „Opinia publi
că". Să le dorim succes!

| n luna noiembrie,
■ secția maghiară- a
* teatrului împlineș

te 6 ani de activitate. E 
„Să vor- 

piese 
60

care 
râs-

mult, e puțin ? 
bească cele 47 de 
montate, cele peste 
de spectacole pe 
le-am susținut" — 
punde Gabriel Pongracz, 
instructorul formației. 
Piese ca „Pe curînd, Ga
bor" de Szemler Ferencz 
(premiul III pe țară la 
ediția precedentă a fes
tivalului național ,,Cin- 
tarea României"), sau

!
I

| Un bărbătesc elan
1
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Un vînt adie molcom, ard frunze de cristal, 
Orgă de aspru sunet întîrzie-n fereastră. 
Pe prispa subterană, sub streșini de metal. 
Urzite cuiburi negre țin pasărea măiastră. 
In cer de dor minerii spre ziuă cată semn. 
Liniștea înserării se surpă-n respirații, 
$i pasărea, din cuiburi, cuprinsă de îndemn, 
Cu aripi înspicate visează albe spații. 
O mîngîie ortacii — cu bărbătesc elan 
Sub streșinile minei pe suflet arcuite, . 
Și din pridvorul vetrei, de-aici, din subteran 
O aridică-n slavă, cu energii sporite.

Maria DINCA

Reîntoarcere
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Sat al meu, fără catrințe 
Sat al meu cu deal și rîu 
Ți-ai pus galbene velințe 
Peste lanu-ntins de grîu.

Navetiști doinesc la stele 
Cind se-ntorc din schimbul doj 
Poartă pe izlaz cu gîndul 
Un ciopor fictiv de oi.

Vîntuî rece de la munte 
Bate frunza altor ani. 
Iți sărut bătrîna frunte 
Sat al meu fără țărani.

a o O O O*-
„Motorul", de Kblo Bel
la (premiul I la faza ju
dețeană a festivalului 
de teatru politic) s-au 
bucurat de succes la pu
blic. Dar, cele mai mari 
satisfacții le-au oferit 
programele de varietăți 
muzicale, piesele 
ristice intr-un act, 
ța pe pomul de 
veți", de Komzik Istvan. 
Acum se lucrează la co
media în trei acte „Ure
chea", a aceluiași Kom. 
zih Istvan. Pentru ediția 
următoare a 
lui național
României" se ; 
piesa „Familia", 
Tărchilă. Cine sînt artiș
tii amatori 7 Intr-adevăr, 
o... familie de familii: 
Agneta și Alexandru O- 
lah, Margareta și Carol 
Groman, Eva și Zoltan 
Balazs, Reti Ludovic, 
Hedy Petru și Paraschi- 
va, Danko Ioan, Balazs 
Ioan și mulți alții.

fA înt muncitori la 
^Cmină, ceferiști, e- 

. ^levi, cadre medi
cale, pensionari. Alături 
de colegii de la secția ro
mână, formează un nu
cleu artistic bine înche
gat, sînt expresia vie 
a libertății de exprimare 
artistică în limba mater
nă-, contribuie- la actul 
educativ din orașul Lu
peni.

umo-
„Via- 

castra-

Festivalu- 
„Cintarea 

pregătește 
de Dan

Bujor MIRCESCU

Valeriu BUTULESCU
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Prima dejlasare 
a ansamblalui 

„Parlngui"
Ansamblul folcloric „Pa- 

rîngul**, constituit datorită 
unei idei generoase în 
urmă cu o lună de zile, e- 
feetuează mîihe, 15 august, 
prima deplasare. Este vor
ba de participarea la o 
manifestare tradițională 
din județul vecin Gorj, 
la nedeia de la Tismana, 
Participarea, în cadrul 
schimburilor culturale cu 
județul Gorj, la această 
manifestare de prestigiu 
organizată de Comitetul 
județean de educație poli
tică și cultură socialistă 
Gorj,, este o recunoaștere 
a valorii autentice a an
samblului minerilor, a 
strădaniei membrilor a- 
cestui colectiv artistic de 
a păstra cu respect neste
matele folclorului româ- 
nci&Q. .

Va face deplasarea în
tregul corp de instrumen
tiști și soliștii Maricica 
Mocanu (melodii din Mol
dova), Victor și Ileana 
Alstanei (Oltenia), Valenti
na Baboe (Banat), Rodica 
Cîrstea (Gorj), Ion Cimpo. 
îeru și Pavel Mărgineanu 
(Valea Jiului). Urăm an
samblului, mult succes in 
prima sa deplasare (M.B.)
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Rezoluția Consiliului de Securitate 
în problema libaneză

NAȚIUNILE UNITE 13 
(Agerpres). Consiliul de 
securitate al 0.N.U. a a- 
doptat, in unanimitate, 
rezoluție în care se
respectarea „în mod strict" 
a hoțărîritor anterioare 
ale acestui organism pri- 
vind încetarea imediată a 
„tuturor activităților mili
tare în Liban, în special 
în interiorul și jurul Bei
rutului". Rezoluția cere, 
de asemenea, ridicarea 
asediului impus Beirutu
lui de către trupele israe- 
liene și suprimarea tuturor 
restricțiilor eare împiedi
că aprovizionarea normală 
a capitalei libaneze.

Documentul reafirmă 
cererea formulată de Consi
liu la 1 august a.c, pri
vind instalarea de obser
vatori ai O.N.U. la Beirut

Declarînd că „desfășura
rea de observatori are foc 
la cererea guvernului li
banez", rezoluția cere Is
raelului să nu ridice obs
tacole în aplicarea acestei 
prevederi.

SOFIA 13 (Agerpres). 
După cum informează a- 
genția BTA, Todor Jivkov, 
secretar general al C.C. al 
P.C. Bulgar a avut convor
biri cu Dolores Ibarruri, 
președintele P.C, din Spa
nia, care se află la odihnă 
în Bulgaria.

Acțiuni în favoarea
BONN 13 (Agerpres). La 

Hamburg a avut loc o de
monstrație împotriva am
plasării în Europa a noi 
rachete nucleare ameri
cane cu rază medie de ac
țiune. Pârtieipanții au ce
rut autorităților municipa
le să proclame Hambur- 
gul drept zonă liberă de 
arme nucleare.

WASHINGTON 13 (Ager- 
preș). La baza navală de 
la Ludlow, situată la 50

păcii și dezarmării
km nord-vest de Seattle, •
capitala statului american I
Washington, a avut toc e J
demonstrație împotriva J
înarmărilor nucleare. Uti- 1
lizînd ambarcațiuni mici, '
participanții au instituit. |
simbolic, o „blocadă a •
păcii", în semn de protest |
față de intrarea. în bază '
a primului submarin ame
rican avînd la bord rache- I
te nucleare de tipul „Tri- ,
dent".

___________________________________________ TELEX • TELEX

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Tăria alcoolului 
unor conducători 

auto motive de curaj. Și, 
de la una „mică", se a- 
junge, cîteodată, la una... 
mare Exemplu pildui
tor este șoferul profesio
nist Valerian Petroi, de 
la A.U.T.L. Petroșani. 
Considerînd că doar vo
lanul autobuzului răs
punde la comenzile unui 
conducător auto lucid, 
și-a permis să circule în 
stare de ebrietate cu au
toturismul proprietate 
personală. „Interceptat" 
de un agent de circula
ție. a dat vina pe alcool, 
dar licoarea bahică s-a 
răzbunat. Va răspunde 
în fața legii pentru 
fracțiunea de ultraj, 
ta i-a trebuit 7

chetă alba . N-a așteptat 
să se trezească și a gă
sit puterea de a mulțu
mi agentului de circula
ție pentru 
500 lei și 
misului de
două luni

I.C.M.M. 
crezut...

Și

Pe șaua motoretei, 
Viorel Ștefănică, condu
cător auto la 
Petroșani, s-a
„înaripat". Putea să 
treacă în zbor pe tărîmul 
„de dincolo", cu această 
impresie. Noroc însă că 
un agent de circulație 
n-a crezut în basme. 
Fiola alcoolscopică s-a... 
înverzit de rușine la au
zul brașoavelor debitate 
de conducătorul auto, că
ruia i se împleticea lim
ba. Așa zbor.-

O cursă in tandem, "ca • 
la marile raliuri și-au J 
propus Constantin Albu | 
și Ion Sîrbu din Petro- J 
șan i. Se simțea u la vo- ; 

danele autoturismelor ca-n'L 
familie. Intr-adevăr, e- T 
rau și cumnați. Scuzele ! 
familiale, invocate in fa- I 
ța omului în uniformă | 
albastră de Ion Sîrbu, j 
n-au avut sorți de creza- > 
re. Cumnat, cumnat, dar J 
la volanul autoturismului I 
Constantin Albu tre
buia să aibă și., permis 
de conducere. Vor 
punde în fața legii, 
familie.

*

in- 
As-

Pregătirile divizionarelor 
C din fale

M1NERUL LUPENI. Mi
hail Moisescu, președintele 
asociației sportive, ne fur
nizează vești despre sezo
nul pregătirilor după fier
bintea vară a retrogradă
rii In divizia G. S-a, re
nunțat la o serie de Jucă
tori, între aceștia fiind 
Ion Jenîcă, Stafie și Gol- 
eeag, care s-au îndreptat 
spre alte divizionare din 
județ. De asemenea, Leca, 
refăcut după o lungă pe
rioadă de indisponibilita- 
te, .................
Burchel, 
I. G. E. F. 
convocat 
narei A 
țese. Au 
lorile Minerului din Lu
peni ) Coca II (fost la Jiul) 
și Ioan Pantelimon (Steaua 
—« Tineret spranțe). Toto
dată au fost promovați în 
totul seniorilor juniorii 
Zaharia Rus și Bejan. De 
pregătirile echipei, care 
au debutat la 10 iulie, răs
punde, din nou, lng. Petre 
Libardi, ajutat de Rus, ju
niorii avîndu-1 la cîrmă pe 
Constantin Gotroază Pri
ma parte a pregătirilor 
s-a desfășurat în stadionul 
propriu, după cîteva jo
curi amicale în compania 
unor echipe din Vale, Mi
nerul s-a deplasat la Sîn- 
tămăria Orlea, unde va ră- 
mîne pînă la sfîrșitul a- 
cestel săptămâni. Perioada 
de cantonament cuprinde 
atît antrenamente specifice 
desăvîrșiriî schemelor tac
tice, îmbunătățirii condi
ției fizice, cît și meciul de 
.verificare. Duminică, în 
prima partidă oficială a 
noului sezon, formația an
trenată de Libardi întîl- 
nește, în noua ediție a 
Cupei României, Minerul-

Știința Vulcan. Cit privește 
campionatul, ambițiile fot
baliștilor din Lupeni vi* 
zează locul I in seria a 
VIII-a a diviziei C,

MINERUL PAROȘENI. 
Prof, Tiberiu Benea, re
chemat din mai să răspundă 
de Minerul Paroșeni, a con
vocat totul în ziua de 13 
iulie. După săptămîna de 
acomodare la efort, în ca
drul unor partide amicale, 
fotbaliștii din Paroșeni au 
obținut următoarele rezul
tate f 3—1 cu Jiul (tineret- 
speranțe), 2—1 cu noua di-

■ IN COMPETIȚIA DE 
BASCHET pentru juniori 
„Cupa prieteniei" de la 
Salgotarjan. echipa Româ
niei a învins cu scorul 
de 130—81 selecționata 
Ungariei.

■ CAMPIONATELE 
BALCANICE DE CĂLĂ
RIE vor avea loc anul 
acesta în perioada 5—12 
septembrie la Sibiu, pe 
baza hipică din cartierul 
Hipodrom. Vor fi prezenți 
la întreceri sportivi și 
sportive din Bulgaria, Gre
cia, Iugoslavia, Turcia și 
România.

La școala volanului, 
unii se închipuie, u- 
neori, ași. Mai ales cînd 
prin venele lor mai curge 
și singe în amestec cu... 
alcool. Astfel, pornit în- 
tr-o expediție bahică, 
Pompiliu caragea, cu au
toturismul 2-HD-8588, a 
fost oprit la timp, în Va
lea de Brazi, de o „cas-

I se părea că banala 
panglică de asfalt semă
na eu pista de sare a ți
nui fost lac, deci voia să 
încerce capacitatea cai
lor putere. Acest Făt 
Frumos, pe nume Mircea 
Poroșniuc, n-a mai apu
cat să se confrunte cu 
zmeul zmeilor. Un lu
crător de miliție l-a în
trerupt din cursa ires
ponsabilă. Pentru unii, a- 
ventura pe panglica de 
asfalt se lasă cu amenzi... 
sărate.

Duminică, 15
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a.c., au drept de circula
ție autoturismele pro
prietate personală înma
triculate sub 
FARA SOȚ.

număr

cuRubrică realizată 
sprijinul Biroului 

circulație din cadrul 
Miliției municipiului 

Petroșani

a primit dezlegare, 
care a reușit la 
București, a fost vizionară B Minerul Mo. 
în totul divizio- 
Sportul studen- 

optat pentru cu-

tru, 3—2 și 1—1 cu Mi- 
nerul-Știința Vulcan, 1—2 
CU Minerul Lupeni și 5—0 
cu Fosped Budapesta. După 
doi ani în divizia C, cla
sați în primele focuri, a- 
părătorii culorilor mineri
lor din Paroșeni candi
dează la șefia seriei a 
VIII-a. Din păcate însă, 
condițiile materiale lasă 
de dorit. Se speră însă că 
aceste necazuri vor fi re
zolvate cu sprijinul con
ducerii minei și suporte
rilor. Echipa din Paroșeni 
se poate lăuda că este al
cătuită în majoritate din 
jucători formați în Vale, 
doar I. Popescu, Lascu și 
Iancu provenind din alte 
județe. Singura noutate în 
lot este transferul lui Flo- 
rescu de la Jiul — tineret- 
speranțe. Dar iată compo
nența lotului; Coge, Mun- 
teanu, V. Bîrsan — Pintea, 
Maria, Petra, Huniady, 
Vîlceanu, Toma (junior). 
Stanei — M. Marian, I. 
Popescu, Lascu, G. Bîr
san,—Sălăjan — Iancu, 
Lăzmoiu, Florescu, Gîtan 
și B. Popescu.

Ion VULPE

I
I
I

ștnemenlo
LUPENI — Cultural i

Cei șapte fantastici.
UR1CANI: Superpo-

lițistul.

FILME TV

I,

PETROȘANI — 7 No
iembrie i Un echipaj pen
tru Singapore 5 Unirea: 
Madona pagină.

LONEA : Semnul șar- 
•>e!ur.

AN1NOASA s Destine 
mantice.
VULCAN . Cobra se

arce

11,00
11,05

11,30

12,15

Telex.
Matineu de vacan
ță : Porumbelul dis
părut.
Film serial : Filma
re în tirgul liniștit. 
Centre muzicale a- 
le țări ; Craiova.

Liceul industrial Petriia
înscrie pentru anul școlar 1982—1983 la 

următoarele forme de învățămînt:
— Liceu curs seral — clasa a Xl-a, profil 

electrotehnic
— Școala profesională :
• prelucrător prin așchiere
• lăcătuș mecanic
• turnător
înscrierile se fac pînă la 31
Informații suplimentare la 

liceului, telefon 113.

CETĂȚENI!

august 1982.
secretariatul

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Alba 
Sanflora, eliberată de 
I.U.M, Petroșani. O declar 
nulă. (983)
anunțuri de familie

Tata, mama și nepo
țica anunță cu durere 
împlinirea a doj ani de 
la dispariția fulgeră
toare a celui care a fost 
PITTINl OCTAVIAN 

LEON
Amintirea lui va ră- 

mine veșnic vie în ini
mile noastre. (980)

îndurerata mamă A- 
na Șoreanu și mătușa 
Nina, anunță împlinirea 
a șase săptămîni de la 
decesul celei ce a fost 

MIHAELA
SANDULESCU (Crăciun) 
și mulțumește colegi
lor ei de liceu și servi
ciu. care au condus-o 
pe ultimul drum in o- 
rașul Craiova.

Flori și lacrimi pentru 
sufletul ei bun (984)

Predînd sticlele și borca
nele goale magazinelor ali
mentare și de ftgume-fructe

13,00 La sfîrșit de săptă- 
mină.
16,00—17,45 — Fot. 
bal: A.S.A. Tg. Mu
reș — Dinamo Buc. 
17,45—18,15 Aspecte 
din ziua a doua a 
Campionatelor bal
canice de atletism 
de la București.
India, în pas cu is
toria — documentar. 

18,35 Săptămîna politică. 
18,50 1001 de seri, 
19,00 Telejurnal. Sport

18,15

19,25 A patriei cinstire 
<— moment poetic.

19,35 Teleenciclopedia.
20,20 Ritmuri tinerești.
20,40 Film serial : Fil

mare în tirgul liniș
tit, Ultimul episod. 
Intilnirea de sîm- 
bătă seara (I). 
Telejurnal.
Intilnirea de sîm- 
bătă seara (II).

LA SCHIMB
CONTRA MARFĂ

21,30

22,10
22,30

SAU NUMERAR
contribuiai ia reintroducerea 
in circuitul economic a unor 
Însemnate resurse materiale

REDACJ1A Șl ADMINISTRAȚIA; Petroșani sir Ai Sâlcescu - 2, telefoane 416 62 (secretariat), 4 16 63, 4 24 64 (secții). TIPARUL ; Tipografic Petroșani, str. N dai.eseu - 2,


