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Datorită
calității și di
versității p.ro-
dpselor re-
alizate, co.
lectivul ti-
nerei între.
prinderi de
tricotaje Pe-
troșani și-a
făcut din
nume un re-
nume atît
în rîndul be-
neficiarilor 
interni cit și
externi. în
imagine, as-
pect de
muncă din
cadrul sec-
ției tricota-
ie-

r Pe agenda priorităților
Grăbirea lucrărilor de pregătire, îmbunătățirea 

plasării efectivelor, creșterea numărului 
de muncitori direct productivi

Cu maximă operativi
tate, organul colectiv de 
conducere de la mina 
Lupeni a trecut la .apli
carea unui complex de 
măsuri tehnice și orga- 

«nizatorice pentru înfăp
tuirea sarcinilor ce ne-au 
fost trasate de secretarul 
general al partidului, to
varășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul 
recentei vizite de lucru 
în Valea Jiului. La aba
tajele prevăzute să pro
ducă în acest . trimestru 
vom grăbi ritmul lucră
rilor de pregătire pen
tru a obține într-un timp 
mai scurt creșterea po
tențialului productiv al 
întreprinderii. Este vor
ba despre două abataje 
frontale la sectoarele I 
și VII, în dotarea căro
ra vor intra 
pentru tăiere și 
mentul pentru 
individuală, 
cu- o producție<_____ _

zilnică de circa 580 tone, 
și despre abatajul fron
tal de la sectorul 
tat cu complex 
zat și combină, 
nat cu 500 tone 
Acestea se vor

Uf. do-. 
mocan i- 
prelimi- 
pe zi 
adăuga

Acționăm neabătut 
pentru înfăptuirea 
sarcinilor trasate de 
tovarășul Nicolae 
Ceausescu.

Indicațiile secretarului general al partidului,
tovarășul IHCOLAE CEAUSESCU,

mobilizator și exigent program de acțiune

combine 
echipa- 

susținere 
preliminate 

medie

abatajelor existente, în
că din prima decadă a 
lunii septembrie. Vom 
dispune deci, de o linie 
de front activă la nive
lul cerințelor impuse de 
recuperarea restanței și 
acționăm pentru crește
rea randamentelor și 
productivității la toate 
locurile de muncă.

In cadrul măsurilor în-

treprinse 'chiar a doua zi 
după întîlnirea de lucru 
de la Lupeni, sc înscriu 
si cele cu privire la în
tărirea cantitativă și ca
litativă a efectivului di
rect productiv din aba
taje, așa cum a indicat 
secretarul general al 
partidului. . Au fost în
cadrați în brigăzile dîn- 
rect productive peste .100 
de muncitori din activi
tăți auxiliare desfășurate 
în -subteran sau la su
prafață. Pe de altă parte, 
avem în vedere ca toți 
muncitorii care lucrează 
în subteran să dobîn- 
dcască și calificarea ne
cesară pentru condițiile 
noi, create de mecanizare, 
așa îneît să poată con
tribui la soluționarea u- 
nor defecțiuni electro-

Ing. Titus COSTACHE, 
directorul I.M. Lupeni

Contribuîm din plin 
la crearea viitoarelor 
capacități productive

vorbind despre obiectivele 
dezvoltării pe noi trepte 
a societății noastre socja- 

, liste, realizării uneî noi 
calități a munci, și vieții 
în toate domeniile de ac
tivitate stabilite de Con
gresul al Xll-lea al parti- 

subliriiat că un 
fundamental îl 
asigurarea, pînă 
a independenței 
țării din punct

Fiind prezent în grupul 
numeroșilor mineri din 
Vulcan care au participat 
la marea, adunare popu
lară din municipiul Pe- 

. troșani ani urmărit cu. 
viu interes, eu deplină sa
tisfacție și firească emo
ție magistralele idei cu
prinse în cuyînt'area rosti
tă de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Tova
rășul secretar7 general,

Brigăzile conduse de 
minerii V ictor Mezam- 
brovschi și Dumitru 
Bornoiu. fruntașe ale 
sectorului II de la I.M. 
Uricani. In imagine, o 
parte din componenții 
acestor brigăzi.

dului, a 
obiectiv 
constituie 
în 1990, 
depline a 
de vedere energetic. „In 
acest cadru — a spus to
varășul Nicolae Ceaușescu 
— minerii din Valea Jiu
lui și din întreaga țară

Constantin NIȚ’A, 
miner, șef de brigadă, 

sectorul investiții 
al I. M. Vulcan

Vom depăși 
sarcinile 
de plan

Am participat ■; alături 
de ortacii meț și de miile 
de mineri din Valea Jiu
lui la marea adunare
populară prilejuită de vi
zita de lucru a secretaru
lui general al partidu-
Iui, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena . Ceausescu, 
pe care a efectuat-o în 
municipiul Petroșani. Am 
ascultat cu deosebit 
tereș cuvin tarea pe; care 
a rostit-o tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la această adu
nare populară. Cuvintele 
calde pe care' le-a restit 
secretarul general pentru

in-

Ritmic, cărbune 
cocsificabil 

peste prevederi
Acționînd energic pen

tru folosirea cît mai de
plină a timpului de lucru 
si a condițiilor atmosfe
ric^ ijn aceste zile fru
moase de toamnă, colecti
vul de mineri și mecani
zatori — oameni 
cii din întregul 
care participă la 
„Huilă — Cîmpu 
’82-1 au adăugat in aceas
tă lună noi plusuri la 
extracția de cărbune, care, 
însumate la depășirile pri
melor opt luni ale anului, 
se ridică la 66000 tone < 
de cărbune cocsificabil

ai m'in- 
județ — 
acțiunea 
lui Neag

(Continuare in pag a H a)(Gantintpare in pag. a 2-a,

Laurențiu BURLUI, 
miner sef de brigadă 

lai. M Dii.iafConlintiare în pag. a 2-a)

IMPLICĂRII RESPONSABILE

Ioan DUBEK

(Continuare fn pag, a l-a)

avut 
pupi- 
unei 
din

Ca
de

unității, 
și 

clarvăzătoare 
general al 

salt apreciat în 
cu genero- 

în cuvmtarea
marea

să 
con-

de
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INVESTIȚIILE ANULUI 1982, LA ORA 
SCADENȚELOR

a 
de

au l'ost Începute
i 1'1. Chiar și din. 

____ 11-r pre- 
în planul pe

MU';'

Intîrzieri care se cer recuperate
pe șantierele locuințelor din Valea țiului
In acest an, construc

torii..d;n cadrul Grupu
lui de șantiere Valea 
Jiului al T.C.H. au rea
lizat un ritm mediu lu
nar valoric de 12,2 mili
oane lei. Au fost preda
te ia cheie 238 de apar
tamente, numeroase alte 
lucrări de investiții se 
află în curs de execuție. 
Valoarea totală a inves
tițiilor care trebuie 
fie realizată de 
structorii Grupului
șantiere Valea Jiului nu
mai în acest an se ridi
că la peste o jumătate 
de miliard de lei..

Cu toate că planul va
loric de investiții la ni
velul consiliulUj popu
lar municipal a fost de
pășit cu 21 milioane lei, 
la stadiile fizice se con-

stată serioase rămîneri 
în urmă. Astfel se men
ține încă incertă pune
rea în funcțiune, a nu
mărului de apartamente 
planificat și a unor obi
ective din gospodăria

au fost admise încă la 
decontare, deși se află 
în execuție, blocurile 
1B și IA din Petroșani, 
58 de apartamente din 
ansamblul 322 etapa 
11-ă din Vulcan,. 68

comunală, învățămînt și 
■ cultură. Execuția volu
mului de apartamente 
prevăzut a întirziat da
torită neașigurării condi
țiilor de atacare și finan
țare de către beneficia
rul I. G. C. L. Petro
șani. Din apartamentele 
prevăzute să fie date în 
folosință în acest an, nu

apartamente din zona 
centrului civic Lupeni. 
Deși ne aflăm în cea 
de-a doua jumătate a 
anului, nu sînț admise 
încă la finanțare și de
contare mai multe blo
curi, care constituie front 
de luciu pentru 1983, în 
această situație se află 
142 de apartamente în

blocurile. 4A și 4H din 
Lupeni și 114 apartamen
te situate un Petrii» 
și U r i c a n. 1. 
Urmare, ■ djn totalul 
29 de. blocuri prevăzute 
ea front de lucru pentru 
1983 : -
numai . ____
totalul blocurilor 
văzute
1982 nu au fost atacate 

_ .încă 3 blocuri, care în- 
sumează 64 de aparta
mente,

Intîrzierile existente 
sînt determinate în bună 
parte și de slaba acti
vitate a unităților de 
construcții și montaje,

Viorel STRAUȚ

vinte calde,. înșuflețitoare • 
care rămîn în inima con- I 

în-!
m activitatea • 

lor de mare răspundere. > 
” r să revenim pe tra- ; 
seul vizitei, să dăm cuvin- ] 
tul oamenilor din halele , 
uzinei : [

Victor Socaci este șef < 
de echipă în sala de mon. | 
taj combine. Apreciat me- < 
seriaș al uzinei, a 
cinstea să stea la 
trill de comandă al 
combine CA-2, unul 
utilajele moderne realizate , 
de colectivul I.U.M.P. și | 
prezentate în cadrul expo- ■ 
ziției pregătite în întîmpi- j 
narea vizitei. „Tovarășul • 
Nicolae Ceaușescu s-a o- I 
prit și a cercetat cu mul- ‘ 
tă atenție combina, apre- > 
ciind prin cuvinte calde e- j 
xecuția ei, ne spune șeful ; 
de echipă, secretarul ge- j 
neral ne-a cerut, totodată, , 
să ne sporim eftfrturile j 
pentru a îmbunătăți în • 
continuare fabricația, per-'| 
formanțele combinelor, pen. • 
tru a deveni cît mai de ! 
folos minerilor în creșterea j

»
I

(Continuare in pag. a 2-a |

Vineri, 3 septembrie 1982, 
prima zi după vizita se
cretarului general al parti, structorifor de utilaje, 
dului în această veche, dar suflețindu-i 
în același timp nouă, mai 
tînără și mai viguroasă ca Dar 
oricînd citadelă muncito
rească a constructorilor de 
mașini miniere din Valea 
Jiului - I.U.M.P. Este a 
treia vizită pe care secre
tarul general o întreprinde 
aici, in 10 ani fosta uzină 
de reparații a devenit o 
puternică unitate construc
toare de mașini miniere. 
Este un veritabil salt' cali
tativ în destinul 
intervenit din inițiativa 
la indicația s.............
a secretarului 
partidului, 
mod deosebit, 
zitate, în cuvîntarea rosti
tă la marea adunare 
populară din Petroșani : 
„Am constatat cu multă 
satisfacție, progresele înre
gistrate, utilajele moderne 
care se realizează acum 
în această uzină... Doresc 
să felicit pe constructorii 
de mașini pentru rezulta
tele obținute și să le urez 
succese tot mai mari pen
tru a da complexe și corn, 
bine, utilaj minier de cali
tate cît mai bună".
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Indicațiile secretarului general al partidului»
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU,

Pe agenda priorităților
(Urmare din pag. 1)

mobilizator și exigent program de acțiune
Un puternic imbold de a munci mai bine
Pentru noi, constructorii de obiective 

de investiții miniere din Valea Jiului, 
vizita de lucru a tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, secretarul general al partidu
lui, reprezintă un puternic imbold de a 
munci mai spornic și mai bine. Sîntem 
conștienți că de felul în care muncim 
noi, toți oamenii muncii din țară, depin
de înfăptuirea cu succes a istoricelor ho- 
tărîri ale Congresului al XH-lea al P.C.R., 
realizarea programului energetic și asi
gurarea independenței energetice a țării. 
Iată de ce îndemnurile secretarului ge
neral al partidului, ideile izvorîte din 
cuvîntarea tovarășului Nicoiae Ceausescu 
la marea adunare populară din munici
piul Petroșani, constituie de pe acum un 
adevărat program de lucru. Sîntem ferm 
hotărîți să facem totul pentru a pune în 
funcțiune noile obiective de investiții 
miniere, toate lucrările care ne sînt în
credințate. în acest scop vom depune 
strădanii pentru eliminarea lipsurilor și 
neajunsurilor care s-au manifestat și în 
activitatea unor șantiere ale I.C.M.M. Pe
troșani în prima jumătate a acestui an, 
Constructorii din cadrul șantierului 2 Li- 
vezeni al I. C. M. M. Petroșani au rea
lizat un volum de construcții și montaje

mai mare cu aproape 5 la sută decît 
sarcinile din plan. Acest fapt confirmă 

' că dispunem de însemnate rezerve pen
tru a lucra mai mult și mai bine, cu o 
eficiență economică sporită pe șantier. 
Lipsuri au fost. Ceea ce este important 
însă e să știi să învingi lipsurile, dificul
tățile, să fructifici din plin posibilitățile, 
utilajele existente, să nu dai înapoi în 
fața unor greutăți, care 6înt trecătoare. 
Stă în puterea noastră 6ă lărgim baza 
de confecționare și recondiționare a pie
selor de schimb la S. U. T. Livezeni, 
pentru a avea la timp piesele de schimb 
necesare pe șantiere. Putem și ne-aa: 
propus să înființăm ateliere mobile pen
tru a efectua cu mai multă operativi
tate reparațiile utilajelor de pe șantiere 
și să reducem pe această cale întrerupe
rile, golurile în continuitatea lucrului la 
obiectivele minere.

Avînd mereu vii îndemnurile și sar
cinile stabilite cu atîta înțelepciune și 
cutezanță revoluționară de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu în timpul recentei vi
zite de lucru în județul Hunedoara, nu 
vom precupeți nici un efort pentru 
a le da viață pe șantierele investițiilor 
miniere.

(Urmare din pag. 1)

Crearea viitoarelor capacități productive
(Urmare din pag. I)

ău un rol deosebit de im
portant — și eu am con
vingerea că se vor achita 
cu cinste de această în
datorire de onoare față de 
patrie, față de socialism !“.

Sînt cuvinte calde, care 
exprimă marea încredere 
pe care o nutrește mult, 
iubitul și stimatul nostru 
Miner de Onoare față de 
detașamentul muncitoresc 
al Văii Jiului, și ele ne 
trezesc, o dată în plus, 
sentimentele de atașament 
și recunoștință pe care le 
trăim noi, minerii, față 
de partid și conducătorul 
său. Ele reprezintă, toto
dată, un stăruitor îndemn 
spre noi realizări, anga- 
jjindu-ne deplin elanul re.

voluționar. energiile de 
gîndire și puterea brațelor 
pentru a sluji o cauză de 
mare însemnătate — să 
dăm țării tot mai mult 
cărbune !

Sînt direct implicat, îm
preună cu ortacii din bri
gada pe care o conduc, 
în realizarea lucrărilor 
miniere de deschidere în 

. adîncime a noi capacități 
productive la I. M, Vul
can. Sectorul din care fa
cem parte, sectorul de in
vestiții al întreprinderii, 
a realizat în plus în. cin
cinalul trecut și în prima 
parte a acestuia kilometri 
de lucrări miniere peste 
plan. Brigada din care 
fac pacte a executat și în 
acest an, pe primele opt 
luni ale anu ui, peste pre-

4
<T
i
4

Cu ■«

vederi, un volum de 600 
mc lucrări miniere. Asigu
răm în acest moment o 
nouă cale de aeraj, un 
suitor de mare profil ne
cesar în vederea 
de noi capacități 
tive la sectoarele 
VI și creșterii pe 
cale și in continuare 
producției de
Sîntem hotărîți ca îndem
nurilor secretarului gene
ral la marea adunare 
populară din Petroșani să 
le răspundem, ca întot
deauna. prin fapte — să 
realizăm și în acest an, 
peste plan, un volum spo
rit de lucrări miniere cu 
1000 mc. să contribuim la 
creșterea producției de 
cărbune la mina noastră 
și în Valea Jiului.

K • I ' -

(Urmare din pag. li
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producției de cărbune. O 
indicație de mare valoare 
a tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu a - fost aceea 
de a construi utilajele în 
module pentru o ușura 
transportul șj a scurta 
timpul afectat montării lor 
în abataje, tste o cerință 
î.ntrutotul justificată, pe 
care noi, constructorii corn, 
binelor, împreună cu pro- 
iectcnții, o vom satisface 
pe deplin".

in atelierul 
grea îl avem 
autor pe șeful 
prelucrări prin 
formație fruntașă 
loan Mara : 
de’ cînd uzina 
început construcția utilaje, 
lor miniere, brigada mea 
a lucrat efectiv la execu
ția pieselor și subansam- 
blelor pentru aceste uti
laje. Ultimul produs, rea
lizat în colaborare cu in
stitutul de mine — prezen»

mecanică 
ca interld- 
briger' de 

așc,„ere, 
a uzinei, 

„De 4 ani, 
noastră a

tat și la expoziție - este 
instalația mecanică de 
perforat. Felicitările ce ni 
le-a adresat secretarul ge. 
neral, aprecierile calde 
pentru rezultatele obținu

te constituie cea mai vie 
mulțumire ■ și satisfacție, 
cea mai bună răsplată a 
eforturilor noastre, cel mai o 
puternic îndemn pentru a 
munci și mai bine și a e- 
xecuta utilaje de bună . ca. 
litote".

In hala modernă a echi
pamentului hidraulic ne în. 
tîmpină mașini-unelte de 
înaltă tehnicitate, produse 
în premieră ale industriei 
românești, precum și stan, 
durile realizate în uzină, 
panourile cu piesele nece
sare echipamentului 
draulic asimilate deja 
tînărul colectiv.

■ — Vizita secretarului 
neral 
lejuit 
meni 
făclie 
clarat

al partidului a 
pentru noi 
de bucurie 
deosebită, 

tînărul

hi - 
de

ge- 
pri- 
mo-un

și șatis- 
ne-a de- 

inginer

I
I
1
I 
l

PETROȘANI, 
construcția primelor două 
tronsoane ale blocului 
59 B a ajuns la. acoperiș. 
Predarea primelor apar
tamente din acest bloc 
este planificată pentru 
30 septembrie a.c. Aici 
sînt concentrate în pre
zent importante .efective 
și utilaje pentru a acce
lera ritmul construcțiilor

tilizare a fondului 
timp. Sub 
comitetului 
vor- fi organizate 
uni educative mai efici
ente. pentru întărirea 
ordinii și disciplinei. In 
acest context se înscrie 
și exigența sporită pe
care o vom manifesta fa
ță de abaterile de la
disciplina de producție.

Este cunoscut făptui că 
mina Lupeni dispune de 
un fond de cadre cores
punzător, de o dotare mo. 
dernă, la nivelul celor 
mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii contem
porane. Pe această bază 
trebuie să dăm măsura 
adevăratului nostru po
tențial,,-iar pentru a ceas, 
ta avem în vedere ea fie
care membru al colecti
vului să-și aducă con
tribuția la înfăptuirea 
sarcinilor trasate de se
cretarul general al 
dului, la creșterea 
ducției de cărbune 
sificabil.

de
conducerea 
de partid, 

acți- I
mecanice, dar mai ales 
să prevină producerea 
acestora.

Aș vrea să precizez că 
toate aceste măsuri — 
cursurile pentru îm
prospătarea cunoștințelor, 
orele de practică, cursu
rile de policalificare — 
sînt înțelese de munci
torii din întreprinde
rea noastră ca cerințe 
ale progresului și creș- 

■ terii producției de cărbu
ne.

In prezent, 
comandamentul major îl 
constituie creșterea pro
ducției de cărbune și va 
trebui să acționăm * așa 
incit, printr-o judicioa
să organizare a produc
ției și a muncii, prin cea 
mai bună folosire a efec. 
tivelor să asigurăm rea
lizări fizice la nivelul 
cerințelor și al posibilită
ților ce ne-au fost create.

O contribuție impor
tantă la creșterea pro
ducției de cărbune va fi 
adusă» prin . îmbunătăți
rea coeficientului de u-

minerii Văii Jiului ne-au 
deschis noi orizonturi, 
ne-au mobilizat pentru a 
face totul pentru a ne 
aliza 
care 
și în

în
cute ...... ....
ral în cuvîntare, la rțeîm- 
plinirile, nerealizările la 
producția de cărbune din 
Valea Jiului ne-am sim
țit vizați și noi, eu, îm
preună cu ortacii pe care 
îi conduc, întrucît nu am 
reușit lună de lună să ne 
realizăm sarcinile de plan 
pe care le-am avut. Che
marea tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, făcută mineri
lor și cu această ocazie 
de a da mai mult cărbu
ne și de o mai bună ca
litate, ne-a mers la suflet, 
tuturor 
gadă și 
numele lor ca pînă 
sfîrșitul anului să recupe
răm integral minusul acu
mulat în primul semestru 
ai anului și să 
pe.ste plan 100 
cărbune. Pentru 
deplini întocmai 
noastră vom acționa — 
așa cum ne-a indicat se
cretarul general al parti
dului, vom lucra mai or
ganizat, mai disciplinat și 
vom* folosi la capacitate 
dotarea tehnică pe care 
o avem, vom pune ordine 
și disciplină în întreaga 
noastră muncă.

re- 
pe 
an

sarcinile de plan 
le avem în acest 
întregul cincinal, 
referirile critice 
de secretarul gene-

fă-

]

ele 
revin

ortacilor din
mă angajez

extragem 
tone de 
a ne în- 
hotărirea

l

cursurile 
Clasei I a școlii generale.

creării 
produc
ții și 
această 

a 
cărbune.

Gheorghe Iliescu. Hala 
noastră, pentru a cărei e- 
chipare cu mașini moder
ne, automate, semiautoma
te și - cu comandă meca
nică, ne-am concentrat în 
ultim.ul timp toate efortu
rile, a început să producă, 
inaugurînd în Valea Jiului 

nouă ramură industri
ală - mecanica fină. A- 
ceastă reușită, motiv de 
adevărctă mîndrie profe
sională, ne obligă să stă
ruim pentru asimilarea 
grabnică și în totalitate a 
reperelor echipamentului 
hidraulic necesar utilajelor 
miniere, să pregătim 
S.D.V.-urile, să completăm 
dotarea halei.

Sîntem conștienți 
răspunderile ce ne 
în realizarea programului 
de mecanizare a minelor; 
vom stărui asupra propriei 
noastre perfecționări 
specializări, așa cum 
cerut-o secretarul general 
a! preiitij'i i,

■»—». .

de blocuri din noul car- 
t Petroșani-Nord,
• DE I.A SERELE DIN 

LUPENI. Pe lingă în
semnatele cantități de 
roșii, ardei și alte legu
me de sezon culese în 
acest an de la serele din 
Lupeni și intrate în fon
dul de marfă al canti
nelor miniere ale . Văii 
Jiului, au- fost culese 
pină Îs această dată și 
peste 2 tone de castra
veți. Toate aceste pro
duse îmbogățesc zl de zi 
meniurile minerilor care

servesc masa gratuită 
înaintea intrării în șut.

• TINERI IN EXCUR
SIE. Un grup de tineri 
preparatori de Ia Petri- 
ia participă în prima ju_ 

. rnătate a acestei luni la 
o excursie cu autocarul 
organizata de comitetul 
U.T.C. al unității. Itine
rariul excursiei cuprin
de vizitarea unor obiec
tive economice și social- 
cultural e din Pitești, 
București, Giurgiu, pre-

Echipa de muncitori 
condusă de Tudor Să- 
lăjan de la Trustul de 
construcții 
larii Deva, 
amenajarea 
rea serelor 
estică a orașului Lu
peni

sere și so- 
lucrează la 
și extinde- 
din partea

• SELECȚIE. In dimi
neața zilei de 8 septem
brie (ora 8,30), la sediul 
Ciubului sportiv 
din Petroșani se 
fășura o selecție 
secția gimnastică
formanță, fete, Sînt soli
citate îndeosebi candida
te care, în această toam-

școlar 
va des
peri tru 

de per-

Inlîrzieri care se cei 
recuperate

aceeași perioadă 
nul trecut unele rezulta
te bune, nu este asigu
rată încă forța de ti)un- 
că la nivelul pianului 
și se manifestă deficien
țe în organizarea și uti
lizarea forței ele muncă. 
Fondul de timp s-a rea
lizat doar în proporție 
de-94 la sută. S-au Înre
gistrat de la începutul 
acestui an 2141 cm 
treruperi, 2 43(1 r. 
motivate, 1 832 oi 
voiri. Ca urmare 
ținerii unor defici 
p ri v i 11 ț a gos p o d ă ri 
te^ialelor, 
planificate 
site cu 15 
pro ducție, 
nu au fost realizate 
peste 1,7 milioane-1<

Iată de ce în pe; 
care a mai rămas 
la sfîrșitul anului 
impune să fie Iuat< 
suri deosebite 
tre lieneficia 
de executări ți 
recuperării

(Urmare din pag

a șantierului 
Bîrcea, 
structurile

la

care 
de 

' blocurile 
Lupeni, 

șantiere- 
de eon- 

din

prefa.bi'k: a ie
de I. M. C. 
n'esalisfăcă- 

acest șantier 
sufici- 
recep- 

prefabri- 
se

îndeosebi 
1. M. C. 
montează 
rezistență
din Vulcan și 
precum și ale 
lor trusturilor 
s t r u c ț i i industriale 
Lupeni.

Calitatea 
lor montate 
Bîrcea este 
to are. Pe
nu se manifestă 
entă exigență la 
ția panourilor 
cate. Astfel incit se in
troduc in manoperă pa
nouri prefabricate care 
ncesită ulterior însemna
te tencuieli 
re. 
de pe ; 
vlieltinelilc 

fost depășite 
la 1 000 
și s-au 

pierderi de pi 
lioane iei.

La' nivelul

supl imun ta- 
Ca urmare a risipei 

acest șantier, 
planificate 

e cu 224 
lei produe- 
'tnr'Cgistrat

este 10 rni-

Grupului 
de șantiere Valea Jiului 
al T.C.H., deși s-au înre 
gist ret îr

• LA CEREA PUBLI
CULUI, Muzeul mineri
tului din Petroșani a- 
nunță <»ă a prelungit pe
rioada de vizionare a ex
poziției de pictură „Flo
rală", deschisă la aceas
tă instituție de pictorița 
amatoare Marja Dincă, 
pină la data de 30 sep
tembrie a.c.

• UTILĂ ■ pentru' ama
torii. de excursii! Filia
la din Petroșani a O.J.T.

cheltuielile 
au fost deoă- 

lei la 1 000 
i ar ben ef i i

Hunedoara organizează o 
excursie în U.R.S.Ș.
itinerariul Kiev.
grad, Riga, Moscova, 
perioada 17—29 
brie.
mese pină jn 10 septem--

■ brie
alei

- — Petroșani.

Rubrică realizată de
I. CÂMPIAN U

«.2T J

pc- 
I.enin- 

in 
oetom- 

înscrierile se pri

a,c„ la sediul fili- 
din. Piața Victoriei

I
I
I
I
■■J
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Știința a învins campioana! HANDBAL, DIVIZIA B, TINERET:
Utilajul—Știința Petroșani - Metalul Hunedoara 28-24 (16-15)

In sfîrșit, dezideratul a 
fost atins, victoria echipei 
studențești însemnîrid. re
vanșa pentru cîțiva ani cu 
înfrîngeri consecutive la 
diferențe minime în fața 
dinamoviștilor. Un public 
de nota 10, adică înflăcă
rat pe tot parcursul celor 
80 de minute, a rămas a- 
lături de jucători pe: te
ren și în tribună după ee 
adversarii plecaseră, a- 
plaudînd și cîntînd fericit 
după cel mai frumos meci 
al rugbiștilor din Vale, sus
ținut în această perioadă 
competițîonală.

încă din min.. 3 s-ă în
trezărit un aprig duel în
tre Bucos și Constantin, 
doi transformer! de ex
cepție, dar cum elevul se 
fîstîcește sub privirile tă-. \ 
ioase ale profesorului, ma
estrul emerit al sportului 
a cîștigat clar, 
toate (pentru 
ră !) cele 15 
victoriei.
. ' Ș-orul a 
dupășo fază clasică de re
punere din margine, locul 
în care ~ 
și Emil 
eficient;
trimis o
lui-jucător, care, de la 
40. m, înalță dropgolul nr. 
1; 3—0 în min. 6. Un ura
gan de acțiuni ofensive 
consfințește faptul că e- 
chipa campioană a venit 
la Petroșani să cîștige, 
dar din 8 (opt) l.p. 
dropgoluri încercate 
Aldea, Enciu Stoica 
Constantin, ultimul 
șește să egaleze de la 35 
m abia în. min. 38 : 3—3 
prin l.p. Tot în acest mi
nut oaspeții greșesc' și 
Bucos nu iartă, de la 40 
m : 6—3 în prima repri
ză care s-a -purtat cu o 
dîrzenie greii de descris.

.A doua repriză a însem
nat ■ schimbarea tacticii 
de joc a campionilor, ca-

re au înțeles că, 
du-se bizui pe 
tin, trebuie 
din eseu. Zece minute de 
presing nu ajung să cla
tine apărarea din Vale și 
nervozitatea își pune am
prenta pe chipul reputa- 
ților adversari ~ 
Dărăban, Caragea, 
lonescu sau Aldea, 
greșesc consecutiv și 
cos ridică scorul : 
în min. 50 : 9—3, drop în

RUGBY, DIVIZIA „A"

neputîn-
Constan- 

să înscrie

Paraschiv, 
Stoica, 

care 
Bu- 

drop

Știința Petroșani - 
Dinamo București 

15-7 (6-3) 
zzz/zz/z/zzz///zzr/znwzzz/«zz«

ur- 
ju- 
de

noas- 
(repuneri 

salu-

de lucru...

semnînd 
a treia oa- 
puncte ale

fost deschis

Constantin Ștefan 
Drumea au jucat 
atent, Bortea a 
pasă antrenoru- 

care, de

sau
de
Și

reu-

min. 57 : 12—3 și l.p. în 
min. 60 de la mijlocul te
renului: 15—/3 !!! Insă
meciul era departe de a 
fi jucat. Moralul ridicat 
al studenților a reușit să 
stopeze atac după atac și, 
cu îndrăzneală, să î 
ce ținta adversă prin 
ciu și V. Dobre. 
necruțătoare, 
meci de 
clasă, l.p.u-uri, 
ordonate i 
tane și 
șurări de
tă cîteva atuuri pentru a- 
ceastă frumoasă întrece
re. Totuși, cei care înscriu 
eseul sînt oaspeții, prin 
ChiriCenco, in min. 70 : 
Știința, într-o pornire 
deosebită de a-și plăti 
toate datoriile față de su
porteri atacă pînă în ulti
mul minut de joc și, astfel, 
între min. 70 și 80 se pe
trec faze de mare rafina
ment, la care au partici
pat toți jucătorii din te
ren. Eseul Căutat de două 
ori pînă la 1—2 m de te
renul de țintă ' e . aproape 
finalizat după o grămadă 
ordonată la 5 m de butul 
advers, dar arbitrul P.

încer- 
i Vi- 

Placaje 
ca-ntr-un 
mare 
grămezi 

sau spon_ 
fattteziste desfă- 

treisferturi, ia-

Ionescu (București), care a 
arbitrat bine a văzut „ce
va" și scorul n-a mai fost 
majorat. Campionii se 
cam pierd, recurg la du
rități care nu-și aveau 
rostul, dar Sușinschi, Bu- 
dică, P. Dobre și ceilalți 
se mențin în linia disci
plinei tactice și nu reac
ționează. *■

S-a evidențiat printr-o 
prestație de zile mari în
treaga echipă, fapt con
semnat de public, antrenor 
și factori de conducere ai 
clubului, după cum 
mează : Bucan (care a 
cat nerefăcut, piston 
forță al grămezii 
tre), Ortelecan
precise, intervenții 
tare), P. Dobre (corect și 
pe fază), Drumea (în 
mai bun meci al său), 
șinschi (la înălțime), 
Florentin (aproape de 
ma excelentă avută 
campionatul trecut), 
Ștefan (în cel mai 
meci al său, foarte i 
Viciu (fără complexe), Bo_ 
nea (atent și exact), Bu
cos, Catană, Budică, V. 
Dobre, Dumitraș și Luca, 
jucători care parcă 
autodepășît, 
concretizeze 
intase ca 
încă din campionatul tre
cut : că Știința este la 
momentul în care poate 
avea pretenții pentru pri
mele trei locuri din cam
pionat, Încă o mențiune 
pentru public (din ce în 
ce ■ mai numeros și activ) 
și pentru Bucos, care 
marcat 45 de puncte 
trei meciuri, Știința avînd 
8 puncte din 
Deci, sincer.
Bravo Știința, 
cos !

cel 
, Su-

Ion 
for- 

în 
C. 

bun 
util),

DOUĂ PASIUNI

'( Acum doi aii, Gelu 
Dulcu a terminat cursu
rile Liceului industrial 
și chiar de atunci mun
cește in cadrul prepara
tei Petrila, ca lăcătuș. 

„Plăcîndu-i meseria a re
ușit să se integreze re
pede în cadrul 
de lăcătuși și ne 
drim că îl avem în echi
pa noastră'', spune ăde- 

echipăseori șeful de
Liviu Chiș. De la secre
tarul,. organizației U.T.C. 
nr. 5, Gheorghe Arșoi, 
am auzit de asemenea 
numai cuvinte de laudă 
despre Gelu Dulcu. „Nu 
lipsește de la nici o ac
țiune a organizației și se 
achită conștiincios de 
orice sarcină. Cu aseme
nea . tineri, conchide se-

crețantl, organizația noas- > 
tră se mîndreșie și am < 

: dori să avem cit mai .). 
mulți ca el", 'l'ot de doi : 
ani joacă fotbal la Pre- ; 
părătorul Petrila. înainte j 
vreme acest talentat ju- ? 
câtor a apărat culorile ) 
Clubului sportiv școlar ? 
din Petroșani, apoi ale \ 
.Științei din localitate. 
Dacă astăzi este îndrâ- < 
gostit de minge asta se < 
datorează antrenorilor J 
Marcel Golgoțiu și An-

■ ton Cașereanu. Gelu { 
Dulcu își amintește cu A 
plăcere că în. anii 1S)75— 
1976.. ’elev fiind, în cam- < 
pionătul repudlican de z 
jiiniori a ocupat cu .echi-A 
pa sa locul III în serie, 4 
campionat în care el a l 
înscris 18 goluri. Faptul ? 
că este un jucător clisei- y 
plin at îl dovedește ea in ? 
cei 7 ani de activitate > 
fotbalistică nu a primit î 
nici un cartonaș. între- ș

. bat cum se va descurca _■ 
în viitorul .campionat, a 
spus i „Am 21 de ani, ț 
dar am am biția să fiu V 
un jucător cit mai util ? 
reprezentativei prepara- ■ 
torilor din 
rința mea 
fruntaș în 
sport, -așa 
bine unui
lor noastre**.

Vasile BELDIE

Petrila.
este de 

muncă și 
cum îi

tinăr dl

Do- ? 
a fi > 

în r 
stă. i 

zile- <

*

Duminică dimineața, 
mulți iubitori ai sportului 
au urcat Dealul Institutu
lui la rugby, dar susțină
torii consecvenți ai hand
balului au rămas în tri
bunele terenului . Școlii 
sportive. Se aștepta, la 
primul meci acasă al hand
balistelor noștri, o evolu
ție care să dovedească 
eforturile lor din sezonul 
precompetițional. 
n-a fost așa

Prima repriză s-a 
fășurat sub semnul 
gringoladei din jocul
pei gazdă, care efectiv nu 
s-a găsit. Pase aiurea, pla
sament neinspirat, strigă
te și vociferări pe tot te
renul. Diferențele de scor 
au oscilat între 1 și 2 goluri, 
gazdele n-au reușit să se 
desprindă, deși au avut 
în Gliga un bun trăgător. 
Păcatul cel mare s-a 
vîrșit în apărare, 
dezorganizată. Păcat 
acest... păcat, mai
pentru faptul că, timp de 
o săptămînă, antrena
mentele s-au bazat, în ex
clusivitate, pe jocul de a- 
părare. iată că, pe ce

Dar

echi-

să- 
total 

de 
ales

s-a insitat mai mult, a 
ieșit mai rău. Hunedore- 
nii au avut un joc bun pe 
semicerc, facilitat și de 
breșele din apărarea gaz
delor. Cum-necum, prima 
repriză s-a încheiat strîns, 
cu un mic avantaj pentru 
Utilajul-Știința : 16—15.
Cel puțin așa trebuia să 
arate tabela de marcaj 
inexistentă (?!). 
neînțeles de ce 
întreprinderea care patro
nează echipa, nu confec
ționează o tabelă de mar
caj, cît de cît.

A doua parte a întîlni- 
rii s-a caracterizat prin- 
tr-o înviorare - a jocului. 
Gazdele au început să se 
mai găsească, ■ atacurile 
lor au fost finalizate cu 
mai mult succes. Finalul a 
desemnat pe Utilaj ul-Știin- 
ța Petroșani drept cîști- 
gătoare la o diferență de 
patru puncte : 28—24.

Se cuvin însă cîteva re
marci, necesare credem. In 
primul rînd, jocul în apă
rare este nesatisfăcător. Este 
Inadmisibil ca Gliga să 
înscrie 9 goluri, dar în a- 
părare, pe lîrigă ol

Este de
I.U.M.P.,

marce , tot atîtea. Apoi, 
jocul pe contraatac. Toa
te contraatacurile au fost 
ratate din cauza pripelii, 
a lipsei de orientare. La 
aceste două puncte, con
siderăm că trebuie să se 
oprească de acum pregă
tirile echipei antrenate de 
profesorul Ceacu. Dar, 
mai ales, la respectarea, 
întocmai, a indicațiilor an
trenorului. Am remarcat 
jocul foarte bun prestat 
de Gliga (9 puncte), Cim- 
peanu (6), Dragu (5) pre
cum și evoluția frumoasă 
a portarului Popescu (ca
re a apărat două lovituri 
de la 7 m).

Oricum, acum cînd încă 
nu este prea tîrziu, con
ducerea tehnică a echipei, 
întreg lotul vor trebui să-și 
axeze preocupările spre o 
pregătire mai 
și serioasă, 
avînd 
cu 
mult 
cea a
valori individuale, com
ponent ai loturilor națio
nale.

temeinică 
în continuare 

de susținut partide 
formații de valoare 

mai ridicată decît 
hunedorenilor, cu

9 posibile ! 
și deschis ț 
bravo B'.i

s-au
săreușind

ceea ce se îna.
presupunere

loan Dan BALAN

Mircea BUJORESCU

Performanțele să „țintească" mereu

încă mai este soare 
în Valea Jiului. După 
cum se vede în imagi
ne, ștrandul „Prepara
torul" din Lupeni, are 
create toate condițiile: 
apă, soare și bucurie.

In urmă cu zece ani 
locaiitaiea minieră Ani-
noasa s-a' înscris în/ spor
tul 
tie

pa Olimpia**, „Cupa pri
măverii" și cea a muni
cipiului Șatu Mare și 
foarte bun rezultat la■ de performanță gra

rezultatelor, de exeep- ternăționalele de tir 
i-eăîizate de' compohbn- României rămînînd în 
secției de tir cu arcul .cest fel în continuare 
la asociațiade

Minerul. : -
Timp de un deceniu Va

sile Tămtiș,'

un 
i-n- 
ale 
a- 

una
sportivă dintre cele înai redutabi

le componente ale lotu
lui național de juni ♦.re. 

Aurel Urițes- , Vasile Tăinaș a reușit un 
cu, Petru Feicr, apoi mai loc II în 
tînăra Dorina Dami'an au 
fost sportivii care Ta fina
lele republicane și ale 
„Daciadei“ au doborît 
zeci de. recorduri națio
nale, mărind zestrea sec
ției cu multe cupe și . ti
tluri de campioni, reușind 
să se impună pe plan na
țional ca trăgători de eli
tă.

In 1'982 insă numai junioa
ra 1 Dorina Damian, inaes. 
trul sportului Vasile Tăinaș 
și în parte Petrică Feier 
s-au situat prin valoarea 
rezultatelor în actualita
te. I,a bogatul a său palma
res, Dorina Damian și-a 
adăugat locurile I la „Cu-

Cupa munici
piului Șatu Mare" și un 
loc III în „Cupa Olimpia". 
Cu rezultate foarte 

' au încheiat fiecare 
petiție juniorii. 11 
Ștefan și Ion Mihpci. 
șadăr, arcașii din Aninoa- 
sa nu și-au 
cît în parte 
performanță 
tiu această 
lui. Cauzele 
multiple, cei care au ur
mărit cu interes, evoluția 
acestei grupări sportive 
rărnîri la concluzia că în 

: ultima perioadă conduce
rea secției a . depus efor
turi în vederea asigurării 
unei baze materiale deo-

bune
com-

Angela
A-

îndeplinit de- 
obiectivele de 
propuse pen- 

parte a anu- 
evident sînt

sellite, negiijindu-se com
pletarea lotului cu ele
mente de perspectivă,, ca- 
căbile să contribuie sub
stanțial la împlinirea as
pirațiilor acestei secții ca
re s-a făcut cunoscută pe 
plan național tocmai da
torită echipelor , de juni
ori.

Cu numai șase trăgători 
competitori, secția de tir 
eu arcul din ■Aninoasa nu 
poate decît eventual șă-și 
păstreze reiiumele eîști- 
gat în lumea acestui sport.

E drept că la nivelul ‘ 
școlii generale din comu
nă s-a efectuat îp urmă 
eu cîteva luni o selecție 
care a scos în evidență 
faptul că. există numai la 
această unitate școlară a- 
proximativ o sută de'elevi 
dornici să pătrundă în tai
nele acestei frumoase dis
cipline sportive. Dar . a- 
eest început bun trebuie 
continuat. In acest sens se • 
cer jnăsurl . menite să 
Contribuie la realizarea li
nei selecții riguroase care

Feicr,
.ex-

să-și întindă sfera și ia 
școala din iscroni, cu atît 
mai mult cu cît aicf exis
tă și treapta I ide: liceu. 
Cei doi antrenori Vasile 
T'ăm aș și Petri că 
mari sufleti.ști și eu
periență sînt în măsură să 
asigure' schimbul: de mîine 
al tirului cu arcul din A- 
ninoasa, incit dT să „țin- : 
tească" tot mai sus pe sca
ra valorică a acestui sport.. 
Am încercat să■ sintetizăm 
aceste gînduri în dorința 
sinceră de ai 
pe Dorina Damian, 
la Ștefan, Vasile 
Aurel Urițescu, 
l’eier. și Ion Mihoi 
șîntem siguri, că prihtr-o 
mobilizare exemplară, prin 
perseverență și seriozita
te își vor putea pune în 
valoare realele disponibi
lități, condiție esențială 
pentru rămînerea tirului 
aninosean ' la : altitudinea 
performanțelor, naționale.

Teodor TRIFA

in dor 
sensibiliza

Ange- 
Tămas, 
Petrică 
i, care,.
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Vizita delegației
U. 6. S. R. în Uniunea Sovietică

. MOSCOVA. 6 (Agerpres) 
— In cadrul vizitei pe ca
re o efectuează în U.R.S.S. 
la invitația Consiliului 
Central ăl Sindicatelor 
din Uniunea Sovietică, de
legația Uniunii Generale 
a Sindicatelor din Româ
nia, condusă de Cornel O- 
nescu, membru 
ăl Comitetului 
xecutiv al C.C. al P.C.R., 
președi ntele Consiliului 
Central al U.G.S.R., a a- 
vut convorbiri cu o dele
gație sindicală sovietică,..

de S.A. Șâlaev, 
al C.C. al

să triumfe în lume FILME

TV
11,00 Telex. 11,05 „Pas

torala *43**. Episodul 2. 
lirice, 
mondial.

supleant 
Politic E- 

z

condusă 
membru
P.C.U.S., președintele Con
siliului Central al" Sindi
catelor.

Cu acest prilej a fost 
efectuat un schimb de pă
reri și informații cu pri
vire Ia activitatea des
fășurată de organizațiile 
sindicale din cele două 
țări pe plan intern și in
ternațional, precum și în 
legătură cu unele aspecte 
ale situației din mișcări 
sindicală, internațională

ea

Lucrările Congresului național 
Chinezal P. €.

BEIJING 6 (Agerpres). 
— Lucrările celui de-al 
Xll-lea Congres național 
al P.C. Chinez au conti
nuat, luni, la Beijing, prin 
reunirea în ședință 
nară a delegaților.

Congresul a adoptat

ple-

0 
rezoluție, prin care apro
bă Raportul de activitate'

al Comitetului Central, 
prezentat de președintele 
C.C. al Partidului, Hu 
Yaobang. A fost adoptată, 
de asemenea, o rezoluție 
prin care este aprobat 
noul statut al partidului. 
Congresul a decis ca noul 
statut să intre , imediat în 
vigoare.

Lucrările congresului 
continuă.

Oec.arația secretarului general al O.S.A.
CIUDAD DE MEXICO 6 

(Agerpres). — Intr-o de
clarație făcută la Ciu
dad de Mexico, secretarul 
general al Organizației

CONFERINȚA ANUALĂ 
A CONGRESULUI 

SINDICATELOR BRITANICE

LONDRA 6 (Agerpres). 
— Luni au început la 
Brighton lucrările celei 
de-a 114-a Conferințe 
nuale a Congresului Sin
dicatelor Britanice (TUC), 
care va dezbate, timp 
cinci zile probleme 
luptei pentru 
țirea situației

a-

Statelor Americane (OSA), 
Alejandro Orfila, a anun
țat că. la finele acestui 
an sau la începutul celui 
viitor, urmează să aibă 
loc o reuniune a șefilor 
de stat ai țărilor membre 
ale organizației —

: tează agenția
i Presse. Orfila . a i
i eă reuniunea la nivel înalt 
' a O.S.A. va fi precedată 

de o întrunire a miniștri
lor de externe din 
pectivele țări.

rela-
France 

precizat

res-

TOKIO 6 (Agerpres). — 
In orașul japonez Miya
zaki, peste 3 000 de parti
cipant! la un. miting au 
denunțat teoria cu pri
vire la posibilitatea „ți
nui război nuclear limi* 
tat“ și și-au...exprimat ho
tărîrea de a participa ac
tiv la mișcarea împotriva 
încercărilor de a trans
forma Japonia într-urr ar
senal nuclear american.

★
DELHI 6 (Agerpres). — 

O conferință pe tema 
„Oceanul Indian — zonă 
a păcii** va avea loc, înce- 
pînd de Ia 15 septembrie 
la Delhi, sub auspiciile 
Asociației juriștilor și a- 
vocaților din India. a- 
nunță din capitala indi
ană agenția ANSA. Un 
număr de 36 țări și-au a- 
nunțat deja participarea 
la lucrările conferinței, 
a cărei agendă include și 
adoptarea unui apel de a 
se pune capăț tuturor 
vestigiilor colonialismului 
și de a se acorda tuturor 
popoarelor dreptul la au
todeterminare.

Transformarea 
lui Indian într-o 
păcii, reamintește 
este o cauză foarte popu
lară în India.

*

BONN 6 (Agerpres). — 
In localitatea Heppenheim 
din landul vest-german 
Hessen a avut loc o mare 
demonstrație a reprezen
tanților opiniei publice 
împotriva planurilor NATO 
de amplasare pe terito
riul R.F.G. a unor rache
te cu rază medie de ac
țiune șî a unor stocuri 
de arme chimice. Parti- 
cipanții Ia demonstrație — 
organizată Ia inițiativa a 
20 de organizații sindi-

Oceanu- 
zonă a

ANSA,

cale și obștești — pur
tau pancarte pe care se 
puteau citi: 
tă cursa

„Să fie opri- 
înarmărilor !“t

★
6 (Agerpres). — 
a văzut lumina 
cartea „Bomba

TOKIO 
La Tokio 
tiparului 
eu neutroni — armă care 
sporește pericolul distru
gerii omenirii**, conținînd 
opinii ale oamenilor 
știință despre această 
mă, apreciată drept 
nou semn al nebuniei 
cleare. In lucrare se apre
ciază, între altele, că 
punctul de vedere potri
vit căruia bomba cu neu
troni — care nimicește fi
ințele umane, provocind 
doar pagube minore clă
dirilor — ar putea, fi uti
lizată în cadrul unor con
flicte limitate, este com
plet inacceptabil, întrucît 
aceasta ar conduce la un 
război nuclear generali
zat, care ar reprezenta o 
catastrofă pentru întrea
ga omenire.

WASHINGTON 6 (A-
gerpreș). — Mișcarea de 
masă din Statele Unite 
împotriva cursei înarmă
rilor, pentru înghețarea 
arsenalelor n ucleare și de
zarmare a fost generată 
de politica de înarmare a 
actualei Administrații, 
scrie cunoscutul 
american .John 
braith, într-un 
părut în ziarul 
ton Post'*. Condițiile pen
tru răspîndirea acestei 
mișcări, scrie autorul, au 
apărut în momentul în 
care Administrația ame
ricană a sporit brusc chel
tuielile militare, măsură

' care a fost ..însoțită de 
amputarea alocațiilor pen
tru nevoi sociale.

de
ar-
un

nu.

economist 
K. Gal- 
articol a- 

„Wash ing-

I

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Cinci pentru 
Infern ; Unirea : 
gar 18

PETRILA : Non 
LONEA : Scene 

' viața de familie.
ANINOASA l

meu.
VULCAN i Orele 

Isc ier.
LUPENI — Cultural:

Campioana mea.
URICANI : Iubește, 

iubește, dar nu-ți pier
de capul.

Han-

stop, 
din

Fiul

fi-

11,50 Refrene
12,10 Cadran ._
12,30 Matineu de vacan
ță. 13,00 închiderea pro
gramului. 16,00 Telex. 
16,05 Seara . Televiziunii 
bulgare. 17,40 1001 de 
seri. 17,50 Cairo —
capitala R.A Egipt. 18,00 
închiderea programului. 
20,00 Telejurnal. 20,20 
Actualitatea economică. 
20,35 Rapsodia 1 de 
George Enescu. 20,50 
Seara Televiziunii bul
gare. Film artistic î Mi
na albă. Producție a te
leviziunii bulgare. 21,50 
Telejurnal. 22,00 Muzi
că ușoară din R.P. Bul
garia.

I

I

I
I
I
I
I
I 
I 
! 
I 
l
I 
I
91

de 
ale 

îmbunătă- 
economice 

a oamenilor muncii din 
Marea Britanic. La lu
crări participă 1 200 de 
delegați reprezentind 11 
milioane de membri ai 
sindicatelor din toate ra
murile economiei brita
nice afiliate la TUC;

In afara problemelor e- 
conomice, pe agenda con
ferinței anuale se află 
cu prioritate propunerile 
de restructurare a TUC 
pentru a-1 face mai re
prezentativ, și 
împotriva 
limitează 
sindicatelor, 
agenția Reuter.

campania 
legislației ce 

prerogativele 
menționează

PRINCIPALELE ORGA
NIZAȚII sindicale din 
Trinidad-Tobago au dat 
publicității o declarație 
în care cer guvernului să 
naționalizeze întreprinde
rile străine, în primul 
rînd cele petroliere. Do
cumentul relevă eă na
ționalizarea industriei pe
troliere — principalul sec
tor ai economiei naționa
le. a statului Trinidad— 
Tobago — corespunde in
tereselor întregii națiuni,

IN UNIUNEA SOVIE
TICA a fost lansat sate
litul „Cosmos 1405**, a- 
vînd ia bord aparatură 
științifică pentru conti
nuarea cercetării spațiu
lui cosmic — informează 
agenția TASS.

Țesătorîa de mătase 
Deva

încadrează pentru 
Țesătorîa Lupeni

- strungari
- frezori

- electricieni

- lăcătuși

- sudori

- mecanici motopompiști

- instalatori

Mai recrutează 36 absolvenți a 10 clase 
pentru calificare, prin școala profesională, în 
meseria de țesător mecanic întreținere la Gru
pul școlar M.I.U. Hunedoara.

Informații suplimentare la 
derii din Deva sau Lupeni.

sediul înfreprin-

«k

Men aliem 
o scrisoa-

TEL AVIV 6 (Agerpres) 
a 

noi 
te-

— Guvernul jsraelîan 
hotărît crearea a 11 
așezări israeliene în 
ritoriile arabe ocupate 
Cisiordania și Gaza, in
formează un comunicat o- 
ticial citat de agențiile 
U.P.I. și A.P., care rea
mintesc că, în recentul 
său plan privind Orientul 
Mijlociu, președintele
S.U.A. Ronald Reagan, 
ceruse guvernului israeli- 
an să „înghețe** implan
tarea de așezări în aceste 
teritorii.

Pe de altă parte, agen
țiile citate informează că

primul ministru 
Begin a trimis 
re președintelui Reagan 
în care respinge 
propunerile
Begin afirmă printre 
tele, că, ' 
guvernului 
nia face parte, din 
tortul istoric al 
lui și acesta nu-1 
trbeeda

★
WASHINGTON 

preș). — 
hotărîrea 
raelian de a crea noi 
șezări în teritoriile 
be ocupate, Cisiordania

oficial 
americane, 

al- 
după- părerea 

său, Cisiorda- 
teri- 

Israelu-,. 
va re-

6 (Ager- 
In legătură cu 

guvernului is- 
a- 

ară-

Gaza, Departamentul
Stat al S.U.A. a dat 

publicității o declarație în 
care se critică măsura îs-, 
i-aeliană, „Nu putem în
țelege de ce, intr-un mo
ment cînd o participare 
mai largă Ia procesul de 
pace este crucială și po- 
sibiliă. Israelul a găsit de 
cuviință să extindă un 
gen de activitate care ro
dează încrederea tuturor, 
îndeosebi a locuitorilor 
de pe Malul Vestic și din 
Gaza, într-o încheiere 
justă și corect negociată 
a procesului de pace**.

a lemnului Deva
»

încadrează de urgență
pentru secția mobilă Liiezeni

5 muncitori operativi pen
tru activitatea P. S. I., avind

GUVERNUL DIN JA
MAICA a adoptat hotă
rîrea de a naționaliza ra
finăria de țiței aparținînd 
companiei internaționale 
„EXXON“, singura uni
tate. de acest gen din eco
nomia jamaleanfi, Hotă
rîrea guvernului de la 
Georgetown survine unor 
măsuri preconizate de 
compania ,,EXXON'*, ca
re contravin intereselor 
naționale jamaicane.

PRIMUL SUBMARIN 
ENGLEZ, lansat în 1901 
și pierdut în 1913, a fost 
recuperat de echipele de 
salvare ale marinei bri
tanice. Navă a fost scoa
să la-suprafață după o 
„scufundare fără echipaj** 
ce a durat peste 68 de ani.

POPULAȚIA R.P. UN
GARE era la începutul a_ 
nului 1982 de 10 710 000 
locuitori — se -rată în 
Anuarul statistic ungar, a-

părut la Budapesta, trans
mite agenția MTI. In a- 
celași timp, proporția fe
meilor în componența 
populației continuă să 
crească. în momentul de 
față rrțrortul între numă
rul femeilor și cei al băr
baților fiind de 1 066 la 
1 000.

POTRIVIT DATELOR 
publicate de Direcția cen
trală de statistică de la 
Helsinki, la 1 ianuarie 
1982 populația Finlandei 
era de 4 812 200 persoane. 
Peste 60 la șută din popu
lația țării trăiește .în ora- 
ggv • ' • - '

LA MANAGUA au în
ceput luni lucrările celei 
de-a XVII-a Conferințe 
regionale a Organizației 
Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultu
ră — F.A.O Delegații la 
conferință vor dezbate si
tuația și perspectivele a- 
limentare și agricole din

zonă, precum și modali
tățile de extindere a co
merțului agricol șl co
operării regionale, folosi
rea resurselor noi și rege
nerabile de energie în a- 
gricultură și în dezvolta
rea rurală. - ț

PREȘEDINTELE R.P.R. 
Guineea, Ahmed Sekou Tou- 
re, și-a încheiat vizita e- 
fectuată în R.F. Nigeria 
la’, invitația președintelui 
acestei țări, Alhaji Shehu 
Shagari.

Referind u-se la activi
tatea în cadrul Organiza
ției Unității Africane, con
ducătorii celor două țări 
și-au manifestat dorința 
de a contribui la consoli
darea unității O.U.A.

calificarsa de lăcătuș-mecanic 
sau cu stagiul militar satisfă
cut la pompiari.

Informații suplimentare la sediul între
prinderii din Deva sau la secția mobilă din Li- 
vezem. ■ . ' > • \\ -

Mica publicitate
PIERDUT contract 

închiriere, seria 201, 
berat în anul 1982 
E. G; C. L Petrila. îl 
clar nul.

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă periodice, pe 
numele Nichita Ana, eli
berată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (1043)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Gagyi

de 
eli
de 

de- 
(1 042)

Aurica, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă.

(1 044) 
PIERDUT legitimație de 

serviciu, pe numele 
loan, eliberată de 
Petrii,a. O declar

Gagyi 
I. M. 
nulă.

(1 045) 
PIERDUT contract de 

închiriere, pe numele Ior_ 
dache Agneta, eliberat de 
E. G. C. L. Petroșani. îl 
declar nul. (1 046)
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