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LA TEMELIA
Rcalizarea sarcinilor mari 

de creștere a produc
ției de cărbune în condi
țiile îmbunătățirii calita
tive a întregii activități e- 
cbnomîee a minei constitu
ie o permanență pe agenda 
de lucru a corn botului de 
partid, a organului colectiv 

’ de conducere de la IM.
Uricani. Acționînd cu per
severență, în cunoștință 
de cauză, minerii din U- 
ricani, întregul nostru co
lectiv au reușit să obțină 
rezultate meritorii în a. 
cest an la principalii in
dicatori . sintetici.. Ceea ce 
e mai important, la pro-

Succese ale

forestierilor
Colectivul U.F.E.T. 

Petroșani a încheiat 
primul trimestru al a- 
nulul cu însemnate rea
lizări. Planul produc
ției globale a fost de
pășit cu peste 88 000 lei, 
iar la 
ducție 
ținut 
39 000 
livrat

pro- 
ob- 
de 

a

W wv
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duc',ia nelă valorică sar
cinile au fost depășite pe 
primul trimestru al anului 
cu 1 838 000 lei. Demn de re
levat e faptul că la cheltuie
lile materiale am înregistrat 
economii în valoare de 
5 805 000 lei. Aș evidenția 
faptul că, printr-o largă 
acțiune desfășurată de for
mațiile de-lucru, am reu
șit să depășim cu 10 ia 
sută coeficientul de recu
perare a armăturilor me
talice.

Pe această cale, a in
tensificării reducerii chel, 
tuielilor materiale vom 
acționa și în continuare. 
Doresc să subliniez faptul 
că la mina noastră se în-
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Sing. Sigismund Antal 
la pupitrul de comandă 
din atelierul „tratament 
termic" al LUMP, J
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CELE DOUA COLECTIVE MINIERE ALE ORAȘULUI LUPENI 
raportează peste prevederi, de la începutul anului 

35000 tone de cărbune cocsificabil

z
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i 
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indicatorul 
marfă s-a 

un spor 
lei. Unitatea 

peste plan, prin
tre altele, 47 mc . chec 
restea de fag, 20 mc 
cherestea rășinoase, 
13 mc bușteni răș-inoa- 
se și 11 mc lemn de 
construcții.

Cele mai mari de
pășiri la principalele 

sortimente ale pla
nului, respectiv 462 
mc la celuloză, 296 mc 

rușinoase 
colectivul 

Lupeni. O 
deosebită

la bușteni 
le-a obținut 
sectorului 
contribuție ___ ,
la depășirile obținute 
au adus forestierii din 
parchetul Căpișoara și 
Straja (maistru de 
parchet loan Lepăduș) 
și de la Valea de Brazi 
(maistru, de parchet Au
gustin Calotă).

tocmesc și se urmăresc 
indicatorii sintetici, inclu
siv realizarea producției 
nete valorice, pe sectoare, 
iar în adunările de partid, 
dacă nu constituie obiec
tul ordinal de zi, se pre
zintă informări asupra în
deplinirii principalilor in. 
dicatori economici. Prin 
piesele recondiționate și 
confecționate în atelierele 
proprii s-a adus o eontrf-

lon GEANĂ, 
secretar adjunct al 

comitetului de partid, 
contabil șef al 

I.M. Uricăni

(Continuare in pag. a 2-a)

I.M. LUPENI

1 O nouă ootă a depăși- 
I rilor de la începutul a. 
t cestui an — peste 22 000 
Itone de cărbune coesi- 

fioabil — raportează 
muncitorii, inginerii și 
tehnicienii I.M. Lupeni

' Ei și-au p r o p u s să 
I încheie și această pri

mă lună a trimestrului 
II al anului cu rezultate

I remarcabile. Sectorul IV a 
extras pină ieri de la 
începutul lunii, peste 
prevederi, 4495 tone căr
bune, cu o depășire me.

k

muncii de 1,4 tone pe 
post. Alături de ei, plu
suri însemnate rapor
tează brigăzile sectoare
lor VI și VII. Pe în
treaga mină, producti
vitatea muncii este su
perioară prevederilor, 
fiind de peste 2 tone pe 
post. Consemnăm în a* 
celași cadru al entuzias
tei întreceri pentru în- 
tîmpinarea zilei de 1 
Mai cu rezultate cit mai 
valoroase, că în săptă- 
mîna încheiată, în drep- . 
tul realizărilor I.M. Lu- 
peni la producția fizică 

înregis
trat zilnic semnul plus.

IM. bArbăteni

Colectivul celei de a 
doua mine a orașului 
Eupeni — I.M. Bărbăteni 
— a extras de la începu
tul anului, peste plan, 
13 800 tone de cărbune. 
Ambele sectoare de pro
ducție ale întreprinderii 
au depășit și în luna 
martie sarcinile ce Ie re
vin la producția fizică . 
de cărbune ■— cu 1300 to- I 
ne sectorul II și cu 800 I 
tone sectorul I. J

I
I

die a nivelului planifi- de cărbune s-a 
cat al productivității

Sîmbăță 
gospodarii 
Petroșani și 
ale Văii Jiului au continuat 
acțiunile de plantare, cură
țenie și înfrumusețare.

in cartierul Aeroport- 
Petroșani prezența loca
tarilor la acțiunea de în- 

dumi- 
de- 
ale

și duminică, 
fruntași din 
alte, localități

tre- 
me-

frumusețare a fost 
nică mai numeroasă 
cît în celelalte zile 
lunii aprilie. La blocul 
54, unul din cele mai fru
moase imobile ale carti-

Cum s-a acționat in ultimele zile
vlngînd pe fiecare că 
buie să trăim într-un
diu civilizat, frumos. Nu 
sînlem, totuși, toți. A- 
vem și două probleme 
în care 
pentru a le rezolva : 
trecere de pietoni 
stația da autobuz și 
tabilirea iluminatului stra
dal care nu funcționează 
bine în dreptul blocului 
nostru".

Cît privește aspectul 
zonei din preajma blo
cului 54, strada . Aviato-

solieităm sprijin 
o 

spre 
res-

erului, în mijlocul unui 
grup format diri locatarii 
Petru Cocotă și soția, Ni. 
colae Comșa. Ion Petro- 
van, Șt. Elekes, Alexan
dru Simandi, Maria Ne- 
heș, Petru Buium, Tra
ian Gheorghiu și Ludovic 
Szarmași, l-am întâlnit 
pe Laurian Radu, omul 
care oferă un însufleți- 
tor exemplu personal de 
gospodar ca responsabil 
de bloc. „Cum ați asigu
rat participarea de azi ?“

I-aan întrebat. „Con-

reluate u .termen 
si de cafitațe

de pe aceas- 
Kesponsabilul 

blocului, Vasile Gheor
ghiu, împreună cu „șefii" 
de scări Alexandru Bonk, 
și Alexandru Pentek, or
ganizase activitatea loca
tarilor pe întreaga incin
tă. In timp ce Gheorghe 
Sutoi, Ludovic Csiszer, Ca
rol Bonk și Aurelian O- 
prișa astupau șanțul în. 
care a fost pozat un ca
blu electric, Iosif Che- 
recheș, Nicolae Trif. A- 
dalbert Kelemen, Daniel 
Santa și alții au curățit 
zona verde și au săpat 
rondurile de flori. „Por
țiunile unde glia a fost 
ruptă de șanțul electric 
va trebui s.o' însămînțăm 
din nou. Avem nevoie de 
sămînță de iarbă". „Găsiți 
la sectorul municipal de 
gospodărie comunală" — 
i-am informat.

De astuparea unui șanț 
și nivelarea zonei verzi din 
fața blocului nr. 2 din 
strada Păcii, în care . lo
cuiesc, s-au ocupat ' dumi
nică dimineața și locata
rii Alex. Belea, Gh. 
Chițu, Gh. Dumitru, Moi
se Pojțovici și Constan
tin Ursu.

In alte părți ale orașu
lui au avut loc alte ac. 
țiuni la care au participat 
sute de cetățeni.

Toma ȚAȚARCA

cuilui nr. 35 
tă stradă. 0 inițiativă valoroasă în sprijinul

intensificării ritmului de lucru

pe șantiere

Preluarea în execuția proprie 
a locuințelor repartizate

muncii
peste
— se

ceasta privință ni-1 oferă 
I.U.M. Petroșani. Iațjă ce 
ne-a relatat despre aceasta 
tovarășul Isidor Căpeț, res
ponsabilul numit din par
tea conducerii I.U.M.P. cu 
urmărirea execuției, prin 
forțe proprii, a apartamente
lor de care va beneficia în 
acest an întreprinderea :

— Pentru satisfacerea ne
cesităților sociale ale forței 
de muncă, în continuă creș- 
tereria întreprinderea noas
tră, am hotărît să finalizăm 
noi înșine 14 apartamente. 
Concret, după ce construc
torii au ridicat „la roșu" o 
nouă scară a blocului 16, 
din . apropierea pieței din 
Petroșani, încă din săptămî- 
na trecută am preluat exe
cuția operațiilor de zidărie

A. HOFFMAN

Materializarea amplului 
program din acest an pri
vind- construcția de locuin
țe pentru oamenii 
din Valea Jiului — 
1 800 de apartamente
înscrie ca o componentă e- 
sențiălă a dezvoltării armo
nioase economico-sociale a 
municipiului. In acest cadru, 
Ia ridicarea apartamentelor 
trebuie să participe, alături 
de constructori, toți benefi
ciarii locuințelor aflate în 
execuție. Deocamdată, inte
resul suscitat de unele în- 
treprinderi economice căro
ra Ie vor fi repartizate a- 
partamente, chiar și de că
tre cetățenii nominalizați pe 
listele de repartiție nu se 
situează încă la nivelul sta
bilit, deși s-au întocmit * în 
acest sens,, de către consi
liul popular municipal șl 
consiliile populare orășe
nești graficele de lucru.

Un exemplu pozitiv în a-

rilor, invităm membrii 
comitetului asociațiilor de 
locatari diin cartier 
vadă

In 
nele 
nr. 1 
asemenea, o 
pare a locatarilor la acți
unile de înfrumusețare. 
Și. la blocul vecin, nr. 
a fost întronată ordinea.

Continuînd tradiția 
forma de stradă-gradină, 
strada Independenței o- 
feră și în această primă- 

de
Du. 

în 
înfru-

S-0
la fața locului, 
strada Saturn, 
verzi ale blocurilor 
și 4 au cunoscut, de 

vie partici-

zo-

1,

și

musetare pe locatarii blo.

vară multe exemple 
bună gospodărire, 
minică i-am surprins, 
plină acțiune de

fel»?.- »■<»•>
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nenumărate 
când călătorim cu 
loace de transport 
comun avem prefe
rința, — îndreptățită de 
altfel — de a sta pe lo
cul de la fereastră. A- 
cum cîteva zile, însoțit 
de un prieten n»i ve
nit pe aceste meleaguri,, 
călătoream cu unul din 
autobuzele A.U.T.L. Pe
troșani, spre Lupeni. Și, 
bineînțeles, ocupaserăm 
două locuri de la fe
reastră, unul în spate.

LOCUL
e celuilalt. Doream să-i 
dovedesc amicului meu 
că Valea Jiului crește pe
noi dimensiuni. Că noul 
centru civic al Petro- 
șaniului a început să 
prindă contur, că 
portul" nostru 
valiza cu oricare 
cartier din țara, că 

.mofiearea este pe 
proape și va reuși 
„înghită" Ultima 
de fum, că noile 
lizări economice și 
dilitor.gospodăreștii din 
Vulcan sînt pe măsura 
hărniciei minerilor etc.

„Aero- 
poate ri- 

. alt 
ter

a
să 

fărâmă
rea- 

e-

Cu părere de rău, n-am 
reușit să-i arăt nimic 
din toate astea însoțito
rului meu, deoarece pe 
geamurile autobuzului, 
murdăria (a se citi 
roi „înghețat"), a 
tituit o perdea 
pătruns pentru 
noastră, fapt ce a 
cut ca tot drumul să 
simțim călătorind 
tr-o „dubă", fără 
re la lumină.

Ceva mă făcea 
cred că o să reușesc 
să-mi edific prietenul 
la înapoiere. Dar... stu.

no- 
cons- 

de ne- 
privirea 

fă- 
ne 

în- 
icși-

sa

alt au. 
aceeași 
fi a.

_ . cred,
pentru că mai multe au
tobuze destinate tran
sportului în comun cir
culă în acest mod.

Și atunci, mă între
bam firesc, cum rămîne 
cu preferința călătorului 
de a sta pe locul de la 
fereastră ? Poate con- 

Petro. 
aceste rîn-

poare ! Deși era 
tobuz, am avut 
„perspectivă". Să 
vut ghinion ? Nu

ducerea A.U.T.L. 
șani, citind 
duri, va lua măsuri.

Corvin ALEXE
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Sâ nu risipim nici un gram de 
material refolosibii

In baza noilor reglementări aduse de Decretul 
465/1980 unitățile din Valea Jiului — J.C.M.M. și 
Centrul de preindustrializate ”— au fost adaptate 
qahizatoric sarcinilor sporite stabilite prin același act 
nornfetlv. Vă rugăm, tovarășe Petru Pardos, ca, in ca
litate de fost și actual coordonator al activității de 
colectare și valorificare a materialelor vechi la care 
ne referim, să ne spuneți în ce constau aceste adaptări, 
mai precis, cum este organizat în prezent siste
mul de achiziționare a materialelor refolosibile t

or-

Viața culturala la sfîrșit de săptâmină

necorespunzător puse in valoare

__ Prin aplicarea Decre
tului nr. 465, fosta între
prindere de colecta re a me
talelor a fost asimilată dede 
noua unitate economică, de
numită Întreprinderea jude
țeană de recuperare și va
lorificare a materialelor re
folosibile. La nivelul Văii 
Jiului funcționează practic 
aceleași unități ca mai îna
inte, însă sub alte denumiri. 
I.J.R.V.M.R. are în prezent 
în municipiul Petroșani Cen
trul de recuperare, colecta
re, achiziții și desfacere cu 
șase subcentre și depozitul 
de materiale feroase și ne
feroase. Ca urmare a mo
dificărilor aduse de decre
tul amintit sporesc însă 
substanțial sarcinile noastre.

— Și anume ?
— Activitatea permanentă 

de recuperare și reciclare 
a : resurselor materiale, așa 
cum o cere actul normativ 
pe care l-am menționat, se 
Va lărgi și intensifica, ea 
interesînd deopotrivă atît 
întreprinderile și instituțiile 
cît și populația, urmărind 
angajarea tuturor într-o ac
țiune responsabilă de masă, 
menită să contribuie eficient 
la dezvoltarea r economiei 
noastre naționale, la ridica
rea nivelului de trai al oa
menilor muncii. Cele șase 
subcentre de la Uricani, Lu- 
peni, Vulcan, Petroșani,- Pe- 
Iriia, Banița — MerișOr ale

prețurile, relev pe cele 
cuprului de 4,5 — 5,70 
kilogramul, acumulatorilor 
nedezmembrați — 2,50
lei/kg, maculaturii și car
toanelor — 0,60 lei/kg. atît 
pentru populație, cit și 
pentru întreprinderi, insti
tuții și organizațiile de pio
nieri, femei, ale F.D.U.S. 
Bineînțeles. aceste prețuri 
se plătesc pentru cantitățile 
prezentate de posesori la 
subcentrele de achiziții.

— In ce situație se asi
gură prelucrarea și tran

sportul materialelor refo- 
, losibile ?

— Ca și pînă acum, vom 
‘ asigura ridicarea cu autoca

mionul centrului de la școli, 
asociațiile de locatari, punc
tele stabilite de comisiile de 
femei, organizațiile de 
U.T.C. și pionieri, ca și de 
la cetățeni a unor cantități 
de minimum 300 kg — hîr- 
tie. resturi textile, metale 
feroase și neferoase etc. In- 
cepînd din cel tîrziu 10 a- 
prilie, la dispoziția popula
ției din Petroșani va fi pusă 
pentru achiziționarea 
tiei și rulota mobilă, 
doresc să subliniez 
prevedere a decretului

Acțiuni ale 

preparatorilor 

din Lupeni

întreprinderii noastre conti
nuă să achiziționeze de la 
întreprinderi, instituții și 
populație metale, lină, piei, 
păr de animale, resturi tex
tile, hîrtie, maculatură, car
toane — ambalaje (care gre
șit sînt depuse în containe
re pentru reziduuri ori ar
se), cioburi de sticlă, anve
lope și camere auto. Ca ac
tivități noi pe care subcen- 
trele le efectuează în pre
zent și asupra cărora do
resc să informez, sînt achi
ziționarea de la populație — 
pînă acum am achiziționat 
numai de la întreprinderi 
— a metalelor feroase și 
neferoase, precum și a a- 
cumulatorilor auto folosiți. 
Se vor achiziționa în viito- 
ruL apropiat și obiecte uzate 
din material plastic — bi- ționat statuează interzicerea 
doane, folii de polietilenă, 
ambalaje, saci, pungi, plase 
etc. —, dar deocamdată nu 
ne-au sosit prețurile de a- 
chiziții.

— Ce program au sub- 
centrele și dacă despre 
prețurile oferite ne pu
teți spune ceva ?

— Toate subcentrele. sînt 
încadrate cu achizitori și 
lucrează cu program de opt 
ore, dimineața și după-a- 
miaza, fiind la dispoziția 
celor ce prezintă orice can
titate din materiile prime și 
secundare menționate, a- 
chiziționarea și - plata- făcîn- 
du-se imediat. Cit privesc .

hîr-
Mai 

că o 
men-

distrugerii materialelor reio- 
losibile și sancționarea ce
lor ce se fac vinovați de 
astfel de acțiuni. Cred însă 
că nu se va ajunge la sanc
țiuni, că întreprinderile, in
stituțiile și populația din 
Valea Jiului vor răspunde, 
ca. în multe alte împreju
rări, cu înțelegere și iniția
tivă la solicitarea de a adu
ce în circuitul economic și 
de a valorifica toate mate
rialele' secundare refolosibi- 
Je.

Discuție consemnată de 
Toma ȚÂȚARCA

Pentru instituțiile cultu
rale sfîrșitul de săptămînă 
nu trebuie să fie o perioa
dă de relaxare, ci una de 
vîrf în Organizarea unor 
activități diverse și atrac
tive. Cu puține excepții 
(între care se înscriu 
primul rînd căminul cultu
ral din Paroșeni și cuibul 
din Lupeni) cluburile mun
citorești și casele de cul
tură din Valea Jiului n-au 
inițiat sîmbătă și dumini
că nimic deosebit, cu va- _______  ________  ______
loarc culturală, sau educa-< pentru funcția educativă a 
tivă. In afara unor pro
grame de discotecă și a u- 
nor ședințe ale cenaclurilor 
literare, nu s-a inițiat ni
mic altceva. Analizate în 
conținutul lor aceste seri 
culturale sînt destinate în 
exclusivitate divertismen
tului, programul de des
fășurare fiind ararerori 
conceput de organizațiile 
U.T.C.

La toate cluburile și ca
sele de cultură, de la Pe
troșani pînă în Cimpa sau 
Cîmpu lui Neag. se află 
zeci și zeci de intenții bu
ne care nu sini duse pî
nă Ja capăt, ci se împot
molesc în repetiții intermi
nabile. Dc mai mult timp 
trebuiau să intervină e- 
nergic Comitetul munici
pal dc cultură și educație 
socialistă și Consiliu] mu
nicipal, al sindicatelor pen
tru a imprima mai . ) 
dinamism în viața cultura- tuale 

. lă. din Valea Jiului . care , cii 
să participe, calitativ su-

perior, în Festiv aiul nați
onal „Cîntarea României”. 
Reconsiderarea activității 
instituțiilor culturale tre
buie să pornească încă de 
la momentul, conceperii 
proqraraelor de muncă, ca

lp ,re să fie rod al participă
rii directe a consiliilor de 
conducere, pînă la reînfi
ințarea unor formații noi 
cu un repertoriu adecvat. 
Și un alt aspect care ne a- 
trage atenția este acela 
că nu se manifestă interes

respectivă 
o altă în- 
s-a propus

O inițiativă valoroasă
(Urmare din pagina I)

interioară, tîmplărie, iar în 
viilor a celor de zugrăveli 
•— vopsitorie. Am repartizat 
aici o echipă de zidari care 
va termina deja peste do- 

. uă zile lucrările de la par
ter. Echipele sînt îhtărite . 
mereu, după cum li se des
chide front de lucru, ca să 
execute cît mai grabnic lu
crările de bază, în timp ce 
la muncile necalificate par- 

. ticipă personalul care va lo- 

. cui în viitoarele apartamen
te. ; Ilotărîreâ noastră este

. să terminăm apartamentele 
cu . cel puțin o ju
mătate de lună: în avans fă- 

. ță de termenul de dare în 
. folosință, stabilit • prin" gra

fice — 30 iunie a c. .
Ne-am convins la fața lo

cului, pe șantier, de deose
bita valoare a acestei ini
țiative pentru accelerarea 
ritmului de ■ execuție. In a- 
fara faptelor amintite de in
terlocutor, am putut con- 

. stata pe teren, că, în spriji
nul constructorilor, I.U.M.P.

1 a trimis pe șantier utilaje 
pentru sistematizarea pe 

.verticală. De asemenea, la 
sudurile in structurile de 
rezistență, lucrează sudori 

sde la I.U.M.P. Pe șantier 
sînt prezenți, de asemenea, 
un număr de 15 muncitori 
necalificați, aflați sub su
pravegherea tînărului lăcă
tuș loan Diaconescu, numit 
șef de echipă, dovedind cer
te aptitudini pentru meseria

de constructor, pe care o 
prestează în afara activită
ții din uzină.

— Avem numai cuvinte de 
laudă la adresa personalu
lui I.U.M.P. care lucrează 
alături de noi pentru finali- 

; zarea apartamentelor de. ca- 
. re vor beneficia — ne-a 
. spus maistrul constructor 
loan Trântea. După ce au luat 
hptarîrea de a participa e- 
fectiv la construcția noii. 

. scări, cei de la I.U.M.P. au 
. dovedit de la o zi la alta 

că doresc șă țină pasul cu 
execuția din celelate scări, 

■ chiar să ne și întreacă. Așa 
cum am făcut-o încă de la 

. început, ne angajăm să le 
asigurăm și înz continuare 

. cele mai bune condiții teh- 

. nico-materiale,
finaliza cit mai grabnic noi
le apartamente. Așteptăm și 
din partea altor colective și 
conduceri de întreprinderi 
preluarea acestei inițiative 
pentru a putea Încheia pe 
toate șantierele din Valea 
Jiului, apartamentele cuprin
se în planul pe acest an.

Subscriem . înlrutotul la 
această invitație în ideea că 
predarea unui număr cit mai 
mare de apartamente în a- 
cest an trebuie să suscite 
interesul tuturor colective
lor de muncă, conducerilor 
unităților economice ale Văii 
Jiului.

pentru a

• Zestrea locativă a ora
șului Vulcan va spori în a- 
ceste zile cu încă 40 apar
tamente aflate în preajma 
recepției. Constructorii din 
localitate acționează stărui
tor pentru accelerarea rit
mului de lucru la încă do
uă blocuri de locuințe, ale

locului de desfășurare a 
spectacolelor sau progra
melor artistice. In Valea 
Jiului activitatea culturală 
s-a desfășurat în relație 
directă cu munca mineri
lor, a altor colective mun
citorești, concretizată prin 
prezența sistematică în să
lile de apel ale minelor, 
la căminele de nefamiliști 
sau la „Zilele brigadieru
lui". Aceste căi de acțiu
ne conferă eficiență mun
cii cultural-educative, a- 
trage oamenii șpre institu
țiile culturale, duc la des
coperirea de noi artiști ă- 
matori înzestrați. In timpul 
săptăminii viața culturală 
este necesar să fie astfel 
dozată îneît zilele ultime 
să reprezinte o perioadă 
de intensă activitate edu
cativă, culturală, și ar tis- ;

. tică, diversificată: atent, 
mult potrivit necesităților spiri- 

ale oamenilor mun- .

(T. SPATARU)

■in intrarea în func
țiune a noii preparații din 
Lupeni, s-a pus problema 
demolării 'vechii clădiri în 
care a funcționat „flota, 
ția". Dar, ca la comandă, 
mulți preparatori au spus: 
nu- ! : Clădirea 
poale căpăta 
trebuințare,
atunci. Și, iată că prin 
muncă patriotică, tinerii 
preparatori amenajează 
aici, prin desființarea ce. 
lor două baterii, o 
dernă baie pentru ei 
colegii lor de muncă.

In realizarea acestei 
crări, în valoare de 
te 15 000 lei, au fost 
grenați 
nizația
Calo Trifan)

•mo
și

lu. 
pes- 
an- 

tinerii din orga, 
nr. 2 (secretar 

care, după 
. orele de program, depun 
eforturi' pentru a da in 
folosință cît mai repede 
baia respectivă. Vasile 
Brîndușan, Ion Boca, -iyi- 
Oirel Ilîrleț și Ion Segăr. 
ceanu — sînt numai cîț'i. 
va dintre tinerii care au 
răspuns cu promptitudi
ne la această acțiune. 
Cu acest prilej tinerii vor 
colecta și 
cantitate de fier 
'suplimentîndu.și 
țtal realizările 
planul prevăzut

o importantă 
vechi, 

subslan- 
față de 
inițial.

(Urmare din pagina I)

I.a căminul cultural 
din I’aroșeni a avut loc 
duminică un frumos 
program artistic 
ținut de artiști 
tori din această 
moașă zonă a Văii,

sus.
ama-

Foto : Ion BALOI

buție însemnată la dimi- 
............ ■ ma-nuarea' cheltuielilor 

teriale în valoare de peste 
1 770 000 lei.

Concomitent cu celelalte 
direcții de acțiune, 
obiectivul principal al 
strădaniilor colectivului 
nostru este creșterea con
tinuă a producției fizice.

Prin deschiderea de noi 
abataje frontale dotate cu 
mecanizare complexă, prin 
îmbunătățirea parametri
lor de funcționare a utila
jelor din dotare, a struc- 

' tarii efectivelor și a folo
sirii "timpului de lucru. în- 
cepînd din trimestrul II 
vom realiza sporuri în. 
semnate la productivitatea 
muncii și, pe această cale, 
depășiri la producția fizi
că — cale însemnată de 
creștere a valorii produc
ției nete, de îmbunătățire 
continuă a tuturor indica
torilor de eficiență. Stă
ruim în această direcție in

■^5'-

1i

toate sectoarele pentru per. 
fecționarea organizării 
producției a muncii, 
pentru îmbunătățirea lu. 
clarilorde revizii și repa
rații în vederea folosirii

riți să atingem realizări 
superioare și la indicato
rul producție netă valorică 
este îmbunătățirea calității 
cărbunelui prin reducerea 
conținutului de cenușă din

Exigentele noii calități 
în economie

intensive a utilajelor, a 
complexelor mecanizate 

; din abatajele frontale a 
căror pondere în produc
ția nunei cunoaște o creș
tere continuă; respectiv, 
începînd din această lună 
vom avea în funcțiune 5 
complexe mecanizate cu 
care vom extrage mai 
mult dg jumătate din pro
ducția minei.

O importantă rezervă pe 
care o avem de valorificat 
și prin care siiitem hotă-

anii anteriori vor fi execu
tate, pînă la finele anului, 
lucrări interioare pentru îm
bunătățirea gradului de con
fort.

• Prețuind o bună iniți
ativă d'e evidențiere a frun-

căror amplasamente au fost 
stabilite în viitorul centru 
civic.

• Tot din domeniul con
strucțiilor de locuințe : sînt 
remarcabile preocupările 
consiliului popular al ora
șului Lupeni care, în cadrul tașilor in producție, comi- 
lucrărilor destinate întreți
nerii fondului locativ, a sta
bilit un important obiectiv 
în sarcina E.G.C.L. Astfel, la 
o seamă de apartamente cu 
confort redus construite în

tetul sindicatului de la în
treprinderea de confecții din 
Vulcan a amenajat un su
gestiv panou, intitulat „Săr
bătoritul săptăminii". încă 
de la înființare în această

unitate economică s-au evi
dențiat pînă în prezent nu
meroase muncitoare, prin 
hărnicia și priceperea dove
dite în producție.

• Ța cursul de ghizi or
ganizat de filiala B.T.T. Pe
troșani a fost prezentată ex
punerea ..Formarea poporu
lui român și a limbii româ
ne". După cum se constată, 
organizatorii cursului se 
preocupă de formarea unor

producția brută. Prin de
pășirea normei de cenușa, 
mma noastră a suportat în 
primele trei luni ale an.u. 
lui însemnate penalizări, 
ceea ce a -influențat ne
gativ indicatorii de eficien. 
lă. Organizația noastră de 
partid,. conducerea minei 
și, prin munca politică ce 
o desfășurăm, întregul nos
tru colectiv este conștient 
de valoarea acestei impor
tante rezerve, de obligați
ile ce.i revin în îmbuna.

tățirea calității producției. 
In acest sens, începînd din 
luna martie, din inițiativă 
comitetului de partid, se 
organizează decadal cons
fătuiri de lucru pe sectoa
re cu brigadierii, în privin
ța respectării normelor de 
calitate. Concomitent . cu 
măsurile inițiate pentru 
întărirea răspunderii bri. 
găzilor față de alegerea 
sterilului, urmărirea cali
tății pe locurile de mun. 
că, cu îmbunătățirea clăti- 
bățului la silozul de „bruți" 
folosim o gamă largă a 
muncii politico.educative 
— învâțămîntul de partid, 
propaganda vizuală, vi- 
trina calității — pentru a 
stimula preocuparea bri. 
găzilor față de reducerea 
conținutului de steril din 
producția minei. Drept 
consecință față de lunile 
ianuarie-februarie în luna 
martie am reușit să redu
cem cu aproximativ 5 
puncte conținutul de steril 
în cărbunele livrat.

„ajat să | 
obțină pînă la Congresul al 1 
XI-lea al U.T.C., 50 mii lei I 
prin diferite acțiuni patrio- j 
tice organizate în sprijinul 
producției. (C. Val.)

ghizi cu multiple cunoștințe Petrila care s-au angajat să 
din bogata noastră istorie 
duco-romană.

• Și tinerii din orașul Pe
trila se află angajați pe 
frontul muncii. Obiectivul 
principal — realizarea sar
cinilor economice. Pînă in 
prezent ei au obținut pesto 
60 000 Ici economii finan
țate. Pe primul loc se situ

ează uteciștii de la mina

Rubrică realizată 
de Ion MUSTAȚA
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DIVIZIA C

Se pierd puncte prețioaseSă jucăm 90 de minute.
înche.

cu scorAșa cum ne așteptam, la 
Tîrgu .Mureș echipa celor 
doi „T‘‘, Tălmaciu și 
Tonca s-a dus încă sub 
impulsul meciului frumos 
și fructuos practicat cu 
F.C. Argeș.

Prima repriză a aparți
nut în totalitate băieților 
noștri, gazdele n-au 
nici măcar un șut pe 
țiul porții, în afară 
patru cornere anemic 
cutate. S.a jucat mult 
mijlocul terenului, 
Jiul și.a organizat un com
partiment bine gîndit tac
tic. Jucătorii noștri au 
creat de 4—5 ori „ofuri" 
tribunelor, contraatacul 
pe aripi a fost „arma" de 
bază, care, însă, „n.a luat 
foc**. In prima repriză, 
terminată ou scor alb, 
tre Grigore, infiltrat 
centru, 
risimă,

tras 
spa

de 
exe- 

la 
unde

s.a trezit singur 
dar s.a 
marca, 
fi fost

versarii, 
cu portarul, 
dut ! Dacă 
meciului ar 
alta.

In cea de
a meciului, numai după 3 
minute de joc, arbitrul Ig
na un vechi „prieten" al 
echipei noastre, ne frus
trează din nou. In timp ce 
cavalerul fluierului numă
ra, probabil, spectatorii 
din tribune, la un corner 
Ispir îi pune, pe rind la 
pămînt și pe Bedo și pe 
Moise și, prin golul mar
cat cu capul de Unchiaș, 
A.S.A. ne conduce cu 1—0.

Demoralizați efectiv de 
această nouă nedreptate de 
arbitraj care li se face, 
dar cu mai multă ambiție 
parcă, jucătorii noștri se 
aruncă în 
babil, de 
făcut că

a doua

. pier- 
soarta 
poale

parte

face
2—0

meciui 
poarta 
soarta 

neschim-

minute, în min. 54. la 
centrare, mingea se loveș
te de Rusu, iar Biro 1 a- 
flat în apropiere îl 
K.O pe Moise. Este 
Jiul contraatacă, 
se joacă numai la 
mureșenilor, dar 
partidei rămîne
bată. Cele 90 de minute 
s.au încheiat în nota de 
dominare a echipei noas
tre. In discuția purtată 
ieri cu antrenorul Tălma- 
ciu, acesta se declara mul
țumit de jocul prestat de 
toți elevii săi, îndeosebi 
Moise, care a făcut 
meci de excepție deși 
primit două goluri.

Și jată cum, din nou, ar
bitrul Igna ne-a făcut să 

locuri în 
ne facem cu 
„cavalerilor

coborâm două 
clasament. Ce 
cavalerismul... 
fluierului** ?

Bujor i

de 
un 

a

MINERUL VULCAN 
MINERUL DEVA 0.1
O confruntare intre 
echipe care mizau 
pe câștigarea celor 
uă puncte puse în 
Prima pentru a valorifica 
din plin avantajul tere. 
nului și astfel cele două 
puncte „sigure" să o seu. 
tească 'de zona periculoasă, 
cea de a doua pentru a nu 
pierde șansele de promo
vare în divizia B. Mizînd 
totul pe o carte —- atacul 
— oaspeții combină . . cu 
mai mult curaj, se află 
mai mult în jumătatea de 
teren a gazdelor, crejnd 
situații periculoase la poar
ta apărată cu strășnicie de 
Budușan. Replica gazde
lor nu demonstrează nici 
pe departe că joacă in fa
ța propriilor suporteri, 
acțiunile lor sint timo
rate. Așa se explică jo
cul lor defensiv din prima

(0.0) 
două 
totul 

do- 
joe.

minerii 
seama că

54. sint

parte a meciului, 
iată întimplător 
alb.

La reluare, 
deveni își dau
pot obține mai mult 
atacă. In min. 
din nou pe punctul de a 
înscrie dar Budușan, cel 
mai bun de pe teren, 
scoate goluri gata făcute. 
Numeroasele intervenții 
ale portarului din Vulcan 
demonstrează gravele 
greșeli ale apărării gaz
delor. Repriza 
dă, de altfel, se 
ră în cea mai 
te în jumătatea
a 
doar 
min.

secun- 
desl’ășoa- 

mare par. 
de teren 
Incursiuni 

notăm în
gazdelor. 
sporadice
68 și 69 cînd latcov

și Ziate 
cercare 
Minerul 
rezultat, 
ratează 
prizei, șutind 
transversala, 
te înainte de 
partidei, 
spre poarta 
trecîndu.i 
picioare lui 
ta neavînd 
(viteza 
agață la 
poartă, 
liberă, 
puternic 
Budușan, 
și înscrie

îl pun la grea îru 
pe Nagy de 1« 
Deva, însă fărf 
In min. 71 Krafl 
înregistrarea suin 

razant c< 
Cu 9 mintp 

încheiere* 
Medrea scapă 

lui Budușarxt 
mingea pesta 
Cătuți, ac,’S- 

altă soluție
. .permite) ' if 
de metri de

nu
20

Firesc, lovituri 
Execută foarte 
Dina, respingi 
țîșnește * Kraft 

0—1.

c. STĂNESCU

după
a avut o ocazie 
scăpase

atac uitînd, pro- 
apărare. Așa s.a 
numai

MW*

MIRCESCU

în turul

campionatului

ETAPA VIITOARE

Mutare finală"

REZULTATE TEHNICE î A.S.A. Tg. Mureș
2—0, „Poli.** mim . r-i--:. tî».. v
tul studențesc — Olimpia Satu Mare 3—1,

Timișoara —. Gloria Buzău 4—0, Spor- 
~ „u" ciuj-

Napoca — F.C. Olt 1—0, S.C. Bacău — Steaua 0—0, 
Chimia Rm. Vilcea — C.S. Tîrgoviște 1—0, F.C. Argeș 
— F.C.M. Galați 1—0, Politehnica lași — 
Universitatea Craiova — F.C. Baia' Mare

■ CLASAMENTUL

Dinamo 1 
5—2.

1. Universitatea Craiova 28 15 ■ 7 6 57—2G 37
2. Steaua '' , " 28 13 9 6 58—34 35
3. F.C. Argeș 28 15 4 9 46—33 34
4. F.C. Baia Mare' 28 15 3 10 49—42 33
5. Sportul stud. 28 13 5 10 34—24 31
6. Dinamo - 28 11 8 9 42—31 30

7. S.C. Bacău 28 9 11 8 32—36 29
8. Politehnica Iași 28 13 2 13 36—35 28
9. Chimia Rm. Vilcea 28 12 4 12 36—43 28

10. F.C.M. Galați 28 10 8 10 39—49 28
11. Jiul 28 11 6 11 22—34 28
12. „Poli** Timișoara 28 12 3 13 37—35 27
13. A.S.A. Tg. Mureș 28 11 5 12 34—36 27
14. „U“ Cluj-Napoca 28 12 2 14 35—35 26
15. F.C Olt 28 11 3 14 40—43 25
16. C.S. Tîrgoviște 28 8 7 13 31—46 23
17. Olimpia Satu Mare, 28 7 8 13 27—41 22
18. Gloria Buzău 28 4 5 19 20—52 13

(20 aprilie):
— S.C. Bacău. Chimia Rm. Vilcea —
F.C, Baia Mare — A.S.A. Tg, Mureș, Dinamo — 
Tîrgoviște, Universitatea Craiova — r '
Steaua — F.C. Argeș, Gloria Buzău — 
poca, F.C. Olt — Jiul, Politehnica lași —

Timișoara
Sportul studențesc, 

C.S. 
Olimpia Satu Măre. 

,U.** Cluj-Na- 
F.C.M. Galați.

Campionatul județean

Șah

turul 
munici. 

pe echi- 
și firesc, 
oglindeș- 

componen- 
precum 
in pre- 

este 
Mine- 

13 puncte, 
Petrila 

Concepția 
10 puncte, 

Petroșani .8 
Preparatorul 
puncte, Mi-

S.a încheiat 
campionatului 
pal de șah 
pe. Cum e 
clasamentul 
te valoarea ' 
ților echipei, 
și seriozitatea 
gătire. Ordinea 
următoarea : 1. 
ral Dîlja 
Preparatorul 
11 puncte, 
Petroșani 
Utilajul 
puncte, 
Lupeni 7 
nevul Paroșeni 4 pune, 
te și pe ultimul loc 
C.F.R. Petroșani eu 3 
panele.

Festival de goluri
. MINERUL URICANI — 
I.G.C.L. HUNEDOARA

7—1. începutul partidei 
este modest, nici unu din 
echipe nereu.șmd 
construiască faze 
să deschidă 
min. 29 însă

să 
de gol

In

După pauză 
un adevărat 
de jucătorii 
Uricani, care 
fază

0 „remiză" care nemulțumește 
pe oaspeți

PROGRESUL STREI! A. 
IA — MINERUL LUPENI 
0—0. Reprezentativa mi
nerilor din Lupeni s.a 
deplasat la Strchaia cu ho
tărârea de a practica un 
fotbal de calitate care să-i 
permită să adauge noi 
puncte la zestrea acumu
lată pînă acum și care s.o 
mențină în aspra „bătălie** 
pentru cucerirea primului 
loc în seria a VII.a n di
viziei C și, deci, promo
varea in eșalonul secund 
al țării. Echipa a fost în
soțită de un grup numeros 
de suporteri înflăcărați ca
re o susțm și în deplasare

Deși 
de-

scorul.
o combina

ție Andraș — Pușcaș — 
Bălan și din nou Andraș 

scorul se deschide, lm- 
deschiderea 

spectatori,

Și
oărbătați de 
scorului și de 
gazdele aleargă pe tot te. 
renul, asaltînd 
peților, astfel 
32, A. Pușcaș 
o minge de 
țorii oaspeți, păli unde în 
careu și ridică 
2—0. ~ 
peții 
atac 

. surprinzînd 
delor pe picior greșit, 
șind să reducă din 
2—1.

poarta oas- 
că în min.
recuperează 
la apără-

scorul la
37 oas-

i contra
sting ă

In min. 
inițiază un 
pe partea 

apărarea gaz. 
reu- 
scor

asistăm la 
recital dat 
echipei din 

construiesc 
după fază și 

scriu goluri unul mai 
mos ca celălalt. Astfel, 
min. 48 Vasian centrează, 
iar Bălan trimite cu ca
pul mingea în plasă și
3— 1. In min. 61 este rân
dul lui Bălan, care cu o 
centrare lungă îl caută 
pe Vasian, un cap al a- 
eestuia din urmă și min
gea poposește în plasă :
4— 1. Abia pusă în joc de 
la centru și mingea ajun
ge la Bălan, care 
de cu ea la picior 
unde este cosit 
rătorii 
clar, 
Gați (de la gazde)

în -
tru

in’

pedeapsă. Cu un șut 
șelător el reușește 
învingă omologul 

_ ă in 
în min.
Munteanu îl 

pe Alexandru 
în 

scorul la 
meciul părea 

, Vasian 
final

in. 
să-șt 
5—1. 
von.

74

pătrun. 
în careu 
de apă- 
Penalti 

portarul 
își 

asigură răspunderea pen
tru a executa lovitura de

oaspeți.
din nou

învingă < 
Gazdele atacă 
tinuare și 
mijlocașul 
lansează
Pușcaș care pătrunde 
careu și ridică 
6—1. Cînd' 
jucat, în min. 89, 
stabilește scorul ____
al partidei: 7—1, Victorie 
meritată a gazdelor un. 
de atacanții s-au achitat 
bine de misiunile încre
dințate, adică de a marca 
goluri. S.au evidențiat în 
mod deosebit 
Pușcaș, Vasian, 
Bălan și juniorul 
cheș. La juniori 3—1 
tru gazde

Alexandru/ 
Andraș, 
Chere.

pen-

Ilie COANDREȘ 
David PUȘCAȘ

Vă aduceți aminte ? 
E faza „caldă** din me
ciul Jiul — F.C. Argeș, 
momentul în care, du
pă îndelungi presin
guri echipa noastră 
marca primul gol prin 
Sălăgean, strb priviri
le speriate ale porta
rului... Speriatu.

cu multă ardoare, 
mai puțin numeroasă 
cît a gazdelor, galeria for
mației din Lupeni 
„văzut" și auzit în tribune 
de-a lungul celor 90 de 
minute.

Meciul a fost aprig dispu
tat încă din primele mi
nute și fazele se succed 
cu repeziciune de la o 
poartă la alta. Gazdele au 
o oarecare superioritate te
ritorială dar apărarea oas.

s-a

peților, în frunte ou Ho< 
man, este la post. Ocazii 
de a înscrie au și oaspe
ții dar chiar în min. i 
Sătmăreâiiu, scăpat singur, 

■ ratează deschiderea scoru
lui. Apoi echipa din Liu 
peni mai rafează cîteva <><) 
căzii de a deschide scorul.

In repriza a doua domi
nare teritorială a gazdelor 
și aceasta cu ajutorul vă
dit al unei brigăzi de ar. 
bitri din București. Orica 
acțiune de atac a oaspe» 
ților este oprită prompl 
prin semnalări de ofsaid 
imaginare. Cu toate aces. 
tea echipa Minerul a re- 
zistat fără să primeasci 
gol. Alături de Hpman s.au 
remarcat Truică, Burdau, 
giu, de altfel întreaga ai 
parare și linia de mijloc. 
Mai puțin eficient s-a doj 
vedit atacul- care crede» 
că în etapa viitoare își v* 
arăta, pa teren propriu, a- 
devărata valoare. Oricurife 
este îmbucurător faptul că 
echipa din Lupeni nu 
a pierdut nici un meci dc 
la reluarea campionatului

I
Cincisprezece minute cu Dobrin

despre
un răs-

Nu . 
un

la ’ 
din
Sa

Nicolae Dobrin — nume intrat definitiv 
în istoria fotbalului românesc — un ju
cător de certă valoare, un talent despre 
care tot mai multă lume susține că . e 
înnăscut, fotbalist aproape total, înzestrat 
cu darul de a „jubila** cu mingea pînă 
la 'hipnotizarea. adversarului. In pauza 
meciului Jiul — F.C. Argeș am încer
cat o „pasă printre** cu cîteva întrebări' 
dar... Dar, iată „driblingul** răspunsurilor':

— Cine credeți că es
te cel mai mare -fotba
list al țării ?
— .Sint mai mult 

cred că.și are locul 
clasament.

— Ce-i trebuie fotba
lului nostru actual să se 
afirme mai mult ?
— In primul și in pri

mul rind fotbaliști, fotba
liști aclevărați.

— Cine ajută și cine 
credeți că poate ajuta 
fotbalul ?
— Sint m.ai muiți fac

tori. Prima dată insă tot 
fotbaliștii.

— Care este, după pă
rerea dumneavoastră, 
modalitatea prin care 
se poate ieși din „criza" 
fotbalului nostru ?
— Să ne calificăm 

campionatul mondial 
Spania, asta ar fi !
folosim toate mijloacele. 
Nu că „scopul scuză nnj- 
loacele**, dar dacă ne ca
lificăm nimeni nu mai 

zice că jucăm slab. Am fi,

implicit, printre primele 
16 echipe ale lumii. Ehee!

— De ce jucătorii noș
tri îmbracă de puține 
ori tricoul naționalei ?
— Sint puțin solicitați. 

Încercăm iormule, dar nu 
stabilim nimic. Mai ' <■- 
xact, în limbajul dv. ga. 
zelârese, ne formalizăm!

— Am dori să ne spu
neți care e drumul u- 
nui fotbalist de la de
but pînă la consacrare?

simplu.

— Citeam undeva : 
„F.C. Argeș cu zece ju
cători treji și cu Dobrin 
invers**...
— Și asta e o fabulație, 

place jo. 
minerilor

— Debutul e
Pe urmă e greu.

— Se spune 
Dobrin că ar fi 
fățat...
— S.a mai și fabula’-. 

Dacă eram răsfățat jucam 
numai cînd vream eu, 
făceam „comicării** pe 
teren, dai’ eu cînd intru 
pe 
gul 
de 
tru 
ba 
dintre mine 
din tribune.

gazon îmi Știu... Iun. 
nasului. E adevărat 

multe ori joc și pen- 
public, dar aici e vor. 
de iubirea reciprocă

și oamenii

— Cum vă : 
cui echipei i 
din Vale ?
— Jocul ca 

Îmi plac cei din 
gardă**: Bădin, Sălăgean, 
Cavai, mi-a plăcut Mul- 
țescu.Din cei tineri Var
ga îmi calcă pe urme.

— O întrebare pentru 
iubitorii fotbalului din 
Valea cărbunelui. Cînd 
vom citi în ziare că Do. 
brin s-a retras djn via
ța-competițională ?
— Mai am multe _ dt 

spus. Mă simt încă tînăr 
și am o poftă de minge... 
De fapt, viața mea... ați 
citit „Fotbalul e viața 
mea“ 7

— Da. Totuși, cînd o 
să se retragă, din drept, 
unghiul verde cel care 
a rămas în istoria fot. 
balului „Gîscanui" ?
— Atunci 1
Mircea BUJORESCU
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Prezente românești
MAPUTO 14 (Agerpres). 

— La Ambasada română 
din Maputo a avut loc o 
conferință de presă consa
crată împlinirii a 2050 de 
ani de Ia constituirea pri
mului stat dac centralizat 
și independent. Despre 
semnificația evenimentului, 
ca și despre construcția 
sbcietății socialiste multi
lateral dezvoltate în tara 
noastră și relațiile

- roin&no-tnoZambicane — 
puternic impulsionate de 
vizita oficială efectuată de 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 

împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Mozambic, 
în aprilie anul trecut —. 
a vorbit ambasadorul 
României în această țară, 
Mircea Zara.

Presa și postul de radio 
din Mozambic au evocat 
semnificația evenimentului 
în viața poporului român.

. * ■.
DAMASC 14 (Ager

pres). — La centrul cul
tural din Damasc a a- 
vut loc, sub auspiciile 
Ministerului Culturii și 
Orientării Naționale din. 
Siria, o festivitate de- 

. dieată aniversării a 
' 2 030 de ani de Ia cons
tituirea primului stat dac 
centralizat și indepen
dent.

Despre semnificația 
evenimentului gju vor
bit A. Lajmi, adjunct al

ministrului culturii și 
orientării naționale, și 
ambasadorul României 
la Damasc, Eniilian Man. 
ciur, care, totodată, au 
subliniat realizările ob
ținute de poporul ro
mân în anii construe, 
ției socialiste. Cu acest 
prilej a fost exprimată 
satisfacția pentru cursul 
ascendent al relațiilor 
româno-siriene pe multi
ple planuri. ,

In continuare, au avut 
loc vernisajul expoziției 
de fotografii „România 
azi" și o gală de filme 
documentare.

★
BELGRAD 14 (Ager

pres). — In localitatea 
Celie, din R.S. Slovenia, 
s.a desfășurat cel de-al 
Vl-lea Festival al filmu
lui balcanic, la care ai* 
luat parte reprezentanți 
din șase țări, cu 29 de 
filme documentare, de 
scurt metraj și de ani
mație. Juriul interna
țional a înmînat mare
le premiu „Semih Tu- 
grul“ filmului de scurt 
metraj iugoslav „Dae“ 
(Mamă) realizat de Stole 
Popov.

Premiile internaționa
le speciale ale juriului 
au fost atribuite filmu
lui românesc de desen 
animat „Trei mere", rea
lizat de Ion Popesou- 
Gopo, filmului albanez 
„Lustra" și celui turc 
„Ce-aveți de vînzare 
pentru mine".

Situația din Africa de Sud
Regimul de la Pretoria perseverează 

în acțiunile represive
PRETORIA 14 (Agerpres). 

— In ciuda protestelor ma
jorității covîrșitoare a sta
telor lumii — materializate, 
recent, printr-o nouă rezo
luție a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U., ce condam
nă R.S-A- pentru politica sa 
de apartheid și discrimina
re rasială —, regimul mi
noritar de la Pretoria se a- 
rată hotărît să persevereze 
în promovarea acțiunilor sa
le represive împotriva popu
lației de culoare, majoritară 
în țară — scrie agenția 
France Presse.

După anunțarea rezoluției 
adoptate de Consiliul de 
Securitate, arată agenția, 
ministrul sud-african de ex
terne, Pik Eofha, a decla
rat că orice sancțiuni im
puse împotriva R.S.A, s-ar

repercuta negativ asupra 
populației de culoare din ța
ră și, totodată, asupra sta
telor africane vecine. O a- 
semenea opinie este inter
pretată ca o adevărată sfi
dare adusă de promotorii a- 
partheidului comunității in
ternaționale, eforturile de
puse pentru eliminarea fo
carelor tensionale din sudul 
Africii, dovedind, o dată în 
plus, că prin politica sa in
ternă, ca și prin agresiunile 
repetate organizate pe teri
toriul statelor africane in
dependente vecine,, regimul 
de la Pretoria constituie o a- 
menințare la adresa păcii și 
securității în această zonă 
a coritinentului african, cu 
evidente repercusiuni nega
tive pe planul vieții inter
naționale, în general.
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Declarația președintelui SWAPO

Polul Nord survolat

LUANDA 14 (Agerpres). 
— „SWAPO nu va confisca 
proprietățile albilor, cînd 
va prelua puterea în Nami
bia și nu va intra în con
flict direct cu Africa de 
Sud", a declarat Sam Nujo- 
nia, președintele SWAPO, 
într-un interviu acordat co
tidianului „Windhoek Advi
ser", informează agenția Ta- 
niug, într-o corespondență 
din Luanda. „Nu există mo
tive care să ne determine 
să abandonăm sprijinul pe 
care îl acordăm celor care 
luptă pentru libertate în A- 
Irica de Sud", a spus el, su
bliniind : „Totuși, nici un 
soldat namibian sau membru

al SWAPO nu va încălca 
frontiera sud-africană".

Sam Nujoma a criticat re
fuzul autorităților rasiste de 
la Pretoria ca SWAPO să-și 
instaleze bazele pe terito
riul namibian, în timpul a: 
legerilor sub supravegherea 
O.N.U., subliniind: „Namibia 
este patria noastră, singura 
noastră patrie, și nimeni nu 
ne poate alunga din ea". El 
și-a exprimat încrederea fer
mă că nici un patriot na
mibian nu va vota pentru 
actuala administrație ilegală 
a regimului de Ia Pretoria, 
instituită în Namibia, și pen
tru continuarea actualului 
regim de represiune.

în balon
OTTAWA 14 (Agerpres). 

Pentru prima oară în isto
ria aeronauticii, Polul Nord 
a fost survolat vinerea tre
cută cu ajutorul unui balon 
de felul celor construite în 
secolul al XVIII-lea de fra
ții Montgolfier. Autorii per
formanței sînt canadienii 
Sid și Elenor Conn, din o- 
rașul Calgary. Amănuntele 
zborului au fost prezentate, 
de Sid Conn la o conferin
ță de presă organizată în 
localitatea canadiană. ;

Analele aeronauticii cu
nosc o singură încercare an
terioară de a zbura peste 
Polul Nord in nacela unui 
aerostat de acest tip. Este 
vorba de tentativa suedezu
lui Salamon Andre, rare și-a 
început călătoria în arhipe
lagul Spitsbergen, la cr dis
tanță de aproximativ 1 500 
kilometri de Pol. Tentativa 
lui s-a soldat însă cu un 
e.șec,-. iar aeronautul și-a 
pierdut viața.

Noi acțiuni de solidaritate cu Namibia
STOCKHOLM 14 (A.

gerpres). — La Sodertalje, 
în apropiere de Stockholm, 
și-a încheiat lucrările cea 
de-a treia sesiune a Co
mitetului pentru conti
nuarea acțiunilor al Con
ferinței mondiale împo
triva apartheidiului, ra
sismului și colonialismu
lui din sudul Africii, la 
care au luat parte apro
ximativ 150 de reprezen
tanța ai opiniei publice 
din diferite țări.

In cadrul reuniunii, vor
bitorii au relevat impor
tanța deosebită pentru în
treaga Africă australă a 
victoriei poporului din 
Zimbabwe și rolul pe ca
re 1-ă avut în obținerea 
ei solidaritatea forțelor

progresiste din întreaga 
lume. De asemenea, de
legații au adresat premie
rului acestei țări, Robert 
Mugabe, un. mesaj de sa
lut cu prilejul apropiatei 
proclamări a independen
ței tînărului stat african.

Pe de altă parte, parti
cipant ii au arătat că, în 
prezent, regimul de la 
Pretoria caută să pre
lungească ocuparea ilega
lă de către Republica Sud. 
Africană a Namibiei, spo- 
rințiu-și efectivele arma
te din acest teritoriu și 
intensificînd represiunile. 
Ei au evidențiat, totoda
tă, că guvernanții de la 
Pretoria duc o politică a. 
gresivă împotriva state
lor africane independente 
învecinate. In documente

le adoptate la sesiunea 
asupra sarcinilor de vi
itor ale. Comitetului se 
subliniază necesitatea de 
a se urmări cu atenție e- 
vol-uția situației din 
Namibia și de a se inten. 
silica sprijinul acordat 
mișcărilor de eliberare 
din Africa australă, res
pectiv Organizației Po
porului din Africa de Sud. 
Vest (SWAPO) și Con
gresului Național Afri- 
can (A.N.C.) din Africa 
de Sud. Sesiunea a adop
tat o hotărfre cu privire 
la organizarea unei con
ferințe internaționale de 
solidaritate cu Namibia 
și a chemat la intensifica
rea acțiunilor menite să 
ducă la izolarea pe plan 
internațional a regimului 
rasist din R.S.A.

POSTUL DE RADIO 
MONROVIA — citat de a. 
gențiile U.P.I., A.P., Fran
ce Presse și Reuter — a 
anunțat că, după lovitu
ra militară de stat, care 
a avut loc sîmbătă, în 
Liberia a fost format un 
nou guvern, compus din 
19 persoane, dintre care 
majoritatea civili. Cabi
netul este condus de ser
gentul major Samuel K. 
Doe, președintele Consi
liului Popular de Salvare 
al Forțelor armate, care 
și-a asumat, anterior, și 
prerogativele de șef al 
statului.

LA ISLAMABAD au a. 
vut , loc convorbiri indo- 
pakistaneze Cu privire la

normalizarea relațiilor 
dintre cele două țări, po
trivit acordului de la 
Simla, din anul 1972. In 
declarația publicată la 
încheierea convorbirilor 
s.a subliniat ca acest dia
log a avut loc într-o at. 
mosferă de sinceritate și a 
cuprins un schimb liber 
de păreri privind relați
ile bilaterale, cit și pro
bleme ale situației din 
regiune. '

INTR.O ALOCUȚIUNE 
radiodifuzată rostită cu 
prilejul Anului Nou ne- 
palez, regele Birendra al 
Nepalului a anunțat o 
aminstie generală în fa
voarea persoanelor deți
nute în. aceasta țară din 
considerente politice.

LA DELIII a fost dată 
publicității declarația co
mună indiano-cehoslovacă 
cu prilejul încheierii vizi

tei oficiale în India a mi
nistrului cehoslovac al 
afacerilor externe, Bohu- 
slav Chnoupek. Părțile — 
se relevă în document — 
au discutat probleme ale 
dezvoltării relațiilor . bi
laterale și unele proble
me internaționale de in
teres comun.

PRIMUL MINISTRU AL 
IORDANIEI, Al Sharif 
Abdoul Hamid Sharaf, 
și-a încheiat vizita ofici
ală întri’prinsă la Riad. 
El a transmis un mesaj 
din partea regelui Hus
sein al Iordaniei suvera
nului Arabiei Saudite, 
Khalid ibn Abdul Aziz.

DOCHERII DIN MARI
LE PORTURI JAPONE
ZE, între care Tokio, Yo
kohama și Kobe, reuniți 
în Sindicatul național ai 
muncitorilor portuari, au

declarat, luni-, o grevă de 
24 de ore. Acțiunea a fost 
organizată în sprijinul re
vendicărilor lor de îmbu
nătățire a condițiilor ' de 
viață și irțtlneă.

CENTRUL ISTORIC al 
orașului sicilian Siracuza, 
situat pe insula Oftigia, 
este amenințat să cadă 
victimă apelor mării și 
să se scufunde. Potrivit 
relatărilor apărute în pre
sa italiană, administrația 
orașului este profund în
grijorată de perspectiva 
că unele clădiri ' și ziduri 
situate pe insulă sub ni
velul mării s.ar putea 
.surpa..

WEDAUȚ'IA Șl

Institutul de mine 
Petroșani 

organizează concurs în data de 24 aprilie 
1980, pentru ocuparea următoarelor posturi:

— contabil principal
— tehnician electronist
— instructor activități cuHural-artistice 

De asemenea încadrează direct sau prin
transfer :

— lăcătuș mecanic
— pompier
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

conform Legii nr. 12 /1971 și Decretului 
188/1977.

Cererile de participare la concurs și de 
încadrare se pot depune zilnic la Biroul plan 
retribuire personal unde se obțin și relații 
suplimentare. Telefon 42973.

întreprinderea
de gospodărie comunală 

și locativă Petroșani
încadrează: »

— inginer (subinginer) diriginte șan
tier pentru termoficarea Văii Jiului cu cunoș
tințe in domeniul investițiilor

— maistru — automatizări pentru as
censoare din Vulcan și Lupeni

— zidari
— fochiști
— lăcătuși mecanici
— instalatori încălziri centrale
— sudori electrici și autogeni
— șoferi cu gradele B, C, E
— muncitori necalificați pentru a se ca

lifica în meseriile de mai sus
Informații suplimentare se pot obține 

zilnic la sediul întreprinderii din strada Re
publicii 31, telefon-41921-41920 și compar
timentul personal, învățămînt aț întreprinde
rii. ■ ?■

Mica publicitate
PIERDUT carnet student 

pe numele Fort'ou Marcel, 
eliberat de Institutul de 
mine. Se declară nuJ (326)

PIERDUT carnet CEC pe 
numele - Aillnei. Petru, eli
berat de Filiala CEC Vul
can. Se declară nul. (327) 
PIERDUT carnet de stu

dent pe numele Andrieș 
Pavel, eliberat de Insti
tui de .mine Petroșani. Se 
declară nul. (331)

COVACI RUDOLF pen
sionar, mulțumește medi
cului Koroji Intre, pre

cum și colectivului secți
ei interne pentru îngriji
rea acordată în timpul 
spitalizării. (330)

ANUNȚ DE FAMILIE

Soția și întreaga familie 
'aduc mulțumiri tuturor ce

lor caire au fost alături 
la încercarea grea prici- 

' nuita de pierderea celui 
care a fost

CONSTANTIN 
MUSTAȚA

ADMINISTRAȚIA; Petroșani, str. Republtc.i or. 90. telefoane 4 lb 62 (secretariat). 4 24 64 (secții). TIPARUL, Tipografia Petroșani, SU. Republicii, nr. 67.


