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In intimpinarea zilei de 1 Mai
Cu o decadă înaintea încheierii lunii aprilie

La I.M. Lupeni, a in
trat în funcțiune un nou 
complex mecanizat, în- 
tr-un nou cîmp minieri 
pilier Est. In foto : silo
zul nr. 1.

Mobilizare plenară pentru continua 
creștere a producției de cărbune

/ ■ ■ ■ .. . H s

Utilaje realizate prin autodotare

• 10 500 tone de cărbune cocsi- 
ficabil au extras împreună, peste 
prevederile primelor două decade 
ale lunii aprilie, întreprinderile mi
niere Lupeni și Bârbăteni.

• „Hotărîrea noastră este una 
singură — în cinstea marii sărbători

a muncii, colectivul minei Petrila, 
care a chemat la întrecere toți mi
nerii țării, își va realiza și depăși 
sarcinile planificate și pe această 
lună" — secretarul comitetului de 
partid al minei Petrila și președinte 
al c.o.m., Marcu Androne.

La I.R.I.U.M. Petroșani 
s-au confecționat două 
macarale necesare desfă
șurării în bune condiți- 
uni a procesului de pro
ducție al atelierului de 
armături metalice TH de 
Ia Paroșeni. Destinate o- 
perațiilor de transport și 
încărcare, cele două ma
carale își dovedesc cu 
prisosință utilitatea. Prin

punerea lor în funcțiune 
s-au redus cu 60—70 la 
sută atît numărul mun
citorilor, cît și timpul a- 
fectat acestor operații. Un 
aport substanțial în a- 
ceastă acțiune l-a avut 
serviciul mecanic șef de 
la S.S.H. Vulcan, condus 
de maistrul Ion Ghiță.

Dacă ținem seama că și

celelalte ateliere ale îo* | 
treprinderii au fost dota- 5 
te în acest an cu difer ii e | 
aparate de măsură si .con- 5 
trol, dispozitive, prese de • 
confecționat elemente de ș 
strîngere, se poate afir- 3 
ma Că la I.R.L0.M. Pe- 5 
troșani, acțiunea de auto- | 
utilare se desfășoară cu j 
succes. i

Intensifi ca rea ritmului de execuție a locuințelor impune
Cea mai mare produc

ție peste prevederi au ob
ținut-o, cu o decadă îna
inte de încheierea lunii 
aprilie minerii de la Lu
peni —r plus 7 033; țorie de 
cărbune cocsificabil — mi
neri care au realizat nu
mai din 18 aprilie' (inclu
siv) și pînă la încheierea 
decadei a doua o produc
ție suplimentară de pes- 
țe 3 000 tone de cărbune 
cocsificabil. întreaga pro
ducție extrasă peste plan 
de muierii Lupeniului s-a 
realizat pe . seama depăși
rilor înregistrate la pro-* 
ductivitatea muncii plani
ficată.

Dar, dacă minerii Lupe
niului obțin, cea mai ma
re producție extrasă pes
te prevederi, minerii de 
la Bârbăteni înregistrează 
în aceeași perioadă cel 
mai ridicat procent de re
alizare a sarcinilor de p’an

din bazin, — 117,4 la su
tă.

Am făcut și un scurt 
Soiidăj la citeva dintre în
treprinderile miniere din 
bazin pentru a vedea ce 
se prelimina pentru sfîr- 
șitul lunii. De la mina Pe
trila, mină care și-a rea
lizat constant, lună de lu
nă, sarcinile planificate la 
producția de cărbune ex
tras, secretarul comitetu
lui de partid și președin
te al consiliului oameni
lor muncii, tovarășul Mar
cu Androne, ne-a dat ur
mătoarele asigurări cu 
privire la realizarea pre
vederilor de plan pe lu
na aprilie: „Hotărîrea
noastră este una singură 
■— în cinstea marii sărbă
tori a muncii, colectivul 
minei Petrila, care a che
mat la întrecere toți mi
nerii țării, își va realiza 
și depăși sarcinile plani-

iicate și pe această lună. 
Realizările vor avea la 
bază, ca și pînă acum, de
pășirile de productivitate 
obținute pe seama folosi
rii tot mai eficiente a me
canizării".

Directorul minei LJri- 
câni, ing. Carol Schreter, 
declara la rîndul său, cu 
optimism : „Avem create 
toate condițiile pentru a 
încheia luna aprilie cu 
sarcinile de plan depășite 
și vom fructifica din plin 
aceste condiții. Minerii 
noștri sînt ferm hotărîți 
să acționeze pentru elimi
narea minusurilor care au 
mai existat în activitatea 
noastră în prima parte a 
lunii, astfel îneît să poa
tă raporta cu mîndrîe 
muncitorească realizarea

Dorin GHEȚA

Masuri ferme pentru îmbunătățirea 
organizării muncii

de
al

(Continuare în pag. a 2-a)
J

In acest an, Grupul 
șantiere Valea Jiului 
T.C.H. trebuie să realizeze 
în cele cinci orașe ale. mu
nicipiului peste 1000 apar
tamente. Sub aspect strict 
statistic, din 
cele 268 apar
tamente preda
te în primul 
trimestru al 
anului doar
57 apartamente au fost com
plet finisate, celelalte avînd 
exterioarele neterminate, și 
că, reprezintă o situație bu
nă. Avînd însă în vedere 
că toate aceste apartamen
te constituiau restanțe din 
anul 1979, este limpede că 
bilanțul primului trimestru, 
pentru a fi intr-adevăr po
zitiv, trebuia să înrerristre-

Continuă acțiunile
de înfrumusețare

Deși tiinpui a fost în ul
timele zile numai pe jumă
tate favorabil, acțiunile de 
înfrumusețare au continuat 
în Petroșani și în toate lo
calitățile‘Văii Jiului.

PLANTARI. în dimineața 
zilei, de duminică, lucrăto
rii sectorului de gospodă
rie comunală din cadrul 
E.G.C.L. Petroșani au să
pat gropile și plantat în 
zona de la Grupul școlar 
minier pînă la poarta nr. 
2 a l.U.M.P. 160 de pini.

PAMINT VEGETAL. In 
alte cartiere ale orașului 
Petroșani, între care Her
mes (zona blocului P),. Car- 
pați. Aeroport (blocul nr. 
46) au fost transportate

duminică 30 de basculante 
de pămînt vegetal îri ve
derea amenajării d.-> noi 
zone verzi și de ronduri 
pentru flori în jurul ma; 
multor blocuri. Locatara 
blocului nr. 46 din strada 
Aviatorilor, la parterul că
ruia funcționează mai mul
te unități comerciale și 
prestatoare' de servicii pen
tru populație, mobilizați 
de președintele asociației 
lor, tovarășul Emanoil 
Stingă, au luat parte la ac
țiunea de nivelare a pă- 
mîntului adus. așteptînd 
alte cantități de pămînt

Țoma ȚAȚARCA

(Continuare in pac. a 3-a)

1 •
V

PATRONAJ GOSPODĂRESC. Organizațiile demo
crației și unității socialiste din cartierul nr. 1 al ora
șului Petroșani, prin gospodarii fruntași loan Goga, 
Băbuț Roman, Auiel Băcilă și Iuliu Pasternac, au luat 
în patronaj amenajarea parcului de lingă baia comu
nală' din Petroșani Cu sprijinul deputatei municipale 
din clraun»rripția respectivă, Viorica Tacacs, gos
podarii VCT repara bănriliș aMpa și însămînța rondu- j 
rlle de flori, reface și trștsrrta agură pe alei, transfor- i 
mîrid paiuil intr-un cadru plăcut de odihnă. |

Știința științelor, măte- 
i matica, mai mult sau mai
< puțin complicată a revo-
? luționat universul, a con

dus la descoperiri senza
ționale, a distrus dogme 
și prejudecăți întronând o 
adevărată civilizație a 
calculatoarelor, ridicând 
cunoașterea pînă aproape 
de limitele înlăturării im
posibilului. A pătruns în 
viața noastră cotidiană 
începând de la tăblițele 
„șoimilor" și terminând cu 
minunile laserului 
cetirea „doamnei 
pe care pînă de 
ne mulțumeam s-o

și cu- 
luna", 
curând 
admi-

șani -și cite unul la Lupeni . 
și Vulcan —- sînt, de ase- ‘ 
menea, sub prevederi în pe
rioada la care ne referim.

Apartamentele j 
mate pentru predare 

la finele 
mestrului 1 ri- iMWEOTlTIII E realizate U termen dică și eie 

IN VEu 11 J IILE H de calitate . m/1 vec
torilor, în sen

sul că o parte din cele 456 a- 
parlamente planificate pen
tru trimestrul II — din ca
re peste 300 sînt „concen
trate" în ultima lună a se
mestrului—se află în stadii 
fizice necorespunzătoare, 
mult întîrziate pentru caș 
recuperarea timpului pier
dut să mai fie posibilă. Ast
fel, în Petroșani, la blocul 
16, de lingă piață — 110 a- 
partamente planificate pen
tru predare — două din ce- • 
le nouă scări cuprinse în 
graficele de dare în folo
sință se află abia la funda
ții. La alte două 
început montajul

ze și la ceilalți indicatori 
tehnico-economici cote la 
nivelul planului. Or, situa
ția este cu lotul alta : 
nici un șantier nu și-a în
deplinit sarcinile valorice

pe primele trei luni și ju
mătate ale anului, iar la 
stadiile de execuție ale ma
jorității obiectivelor aflate 
în lucru se înscriu intîr- 
zieri față de grafice. 
De consemnat în acest ca
dru că productivitatea mun
cii realizată în cele patru 
șantiere de construcții ale 
grupului — două la Petro

răm în nopțile de vară 
negîndindu-ne că odată ■ 
ne vom putea petrece a- 
colo weeck-end-ul.lată însă 
că „doarnna“ științelor ne 
face probleme și în... a- 
limentațîa publică ! Să ve
dem despre ce e vorba. 
E duminică, ne invităm 
familia la o... prăjitură și 
un citric. Să zicem că in
trăm
trila
(iar

Matematica... 
scaunelor

progra- 
! pînă 

se-

scări a 
elemen-

A. HOFFMAN

(Continuare în pag. a 2-a>

Lucrătoarele / magazi
nului nr. 267 din car
tierul „Vîscoza" al ora
șului Lupeni — la acțiu
nea de amenajare a zonei 
verzi din fața acestei u- 
nilăți comerciale.

Foto: Gh. OLTEANU

la cofetăria 329 Pe- 
Numătam ’clienții 

matematica!), sînt

mulți, numai că stău^în 
picioare. De ce ? Pentru 
că la cele zece mese (cal
cul exact) ar trebui să 
tie 40 de scaune, dar nu 
sînt decât... 14 (dintre care 
10 șubrede). Cum la fieca- 
re masă ar trebui să fie 
patru scaune facem un 
calcul simplu: 14 împăr
țit la 10 fac 1,4 Deci 1,4 
scaune pentru fiecare ma

să. Dacă ar intra în cofe
tărie 40 de consumatori 
(cit e capacitatea I) ar în
semna că fiecăruia îi revi
ne a 0,35-a parte dintr-un 
scaun. La această mate
matică simplă o invităm 
să mediteze pe responsa
bila unității, Ileana dur
ea, și mai ales pe 'șefii 
dânsei. Iar duminica vii
toare, cînd ne invităm fa
milia la o prăjitură și un 
citric sperăm să ' stăm 
și noi ca oamenii pe sca
une! Cile lucruri minu
nate poate face matema
tica !...

Mircea BUJORESCU
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„Decada record 
în producție"

Incepînd din această săp- 
tămînă Și pînă la 30 apri
lie a.c. în toate întreprind 
defile ’ economice din Va
lea Jiului se desfășoară, 
in organizarea, comitetelor 
de partid și sindicat, de
cada record in producție. 
Cu acest prilej, sub în
drumarea organizațiilor de 
partid, la unitățile miniere 
se inițiază acțiuni direct ia 
fronturile de lucru în 
scopul sporirii producției 
de cărbune, ridicării cali
tății acesteia la parametri 
superiori. Țn același timp, 
vor fi initiate ample acți
uni de muncă patriotică 
pentru recuperare» diferi
telor materiale -lin subte
ran. în vederea reîntrod »- 
cerii acestora in circuitul 
productiv. Este necesar cir 
in această periordA, prin 
mijloacele de . propagandă, 
de care dispune fiecare 
comitet de partid, să fie 
popularizate zilnic rezulta
tele obținute, acțiunile ca
re se întreprind, pentru a 
contribui toți oamenii mun
cii la obținerea unor reali

zări superioare, în acest 
ultim an al cincinalului re
voluției tehnico-științifice.

Stil de muncă dinamic, 
mobilizator

Organizația de partid rr.
7 C.T.C. laborator de la

se înfăptuiesc propunerile 
făcute cu prilejul discuți
ilor individuale, activita
tea desfășurată de organi
zația U.T.C. pe linia educă
rii tinerilor. Dc fiecare da
tă s-au stabilit măsuri con
crete pentru îmbunătățirea 
activității analizate respon

Din viața 
de

l.F.A. —? Viscoza Lupciii, 
deși numără numai 30 de 
comuniști, desfășoară o bo
gată activitate politico-or- 
ganizatorică. Aceasta se 
datorește spiritului dina
mic, mobilizator pe care 
biroul organizației de ba
ză l-a imprimat întregii 
activități, tuturor comuniș
tilor. în ultimele adunări 
generale s-au analizat pro
bleme importante ca : eco
nomisirea de energie elec
trică și termică, participa
rea comuniștilor la viața 
de organizație, modul cum

sabilități și termene de re
alizare. Un asemenea stil 
de muncă face ca organi
zația de .partid nr. 7 să se 
bucure de aprecieri din 
partea comitetului de paiti.l 
al întreprinderii. '

Instruirea colectivelor 
cu munca politică 

de la om la om
în această perioadă, con

form indicațiilor organelor 
superioare, la comitetele

de partid din întreprinde
rile și instituțiile Văii Jiu
lui se desfășoară instrui
rea colectivelor cu mun
ca politică de la om la om, 
colective care au ca . scop 
popularizarea operativă a 
documentelor de partid și 
de stat recent apărute și 
informarea oamenilor mun
cii cu principalele sarcini 
ce le revin. Cu prilejul 
instruirii vor fi prezentate 
expuneri pe marginea in
dicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, 
în scopul, mobilizării comu
niștilor. a tuturor ornic 
niior muncii ia transpune
rea neabătută în viață a 
istoricelor documente ale 
Congresului al Xfl-lea al 
partidului. De asemenea șe 
va insista pe latura meto
dică a activității, pentru 
promovarea unor forme și 
metode noi, specifice fiecă
rui colectiv de muncă, în 
scopul antrenării colective
lor de oameni ai muncii . 
la realizarea ritmică -a sar
cinilor de plan.

Val. COANDRAș

Mobilizare plenară
ne spunea secretarul co(Urmare din pagina 1)

planului la producția de 
cărbune extras și pe a- 
ceastă primă lună a celui 
deal doilea trimestru".

— Ne-am orientat preo
cupările tlin această ulti
mă decadă a lunii aprilie 
și ne-am intensificat acțiu
nile pentru creșterea pro
ducției medii zilnice și re
cuperarea pe această ba
ză a minusului acumulat 
in primele două decade a- 
le lunii. Certitudinea a- 
cestor realizări ne-o dă 
intrarea în funcțiune în a 
doua jumătate a ultimei 
decade a lunii aprilie a li
nei noi capacități de pro
ducție dotată cu mecani
zare complexă și unde vom 
folosi o ’ nouă tehnologie 
de exploatare (nouă pen
tru întreprinderea noastră) 
— exploatarea In avans, 
concomitent cu săparea lu. 
crărilor de pregătire care 
se execută tot mecanizat,

miletului de partid și pre
ședinte al c.o.m. de la mi
na Paroșeni, tovarășul Va- 
sile Nemeș.

Succesele întreprinderi
lor mini'ere Lupeni și Băr- 
băteni, optimismul colecti
velor de la mina Petrila, 
Urîcani și Paroșeni, justi
ficat pe de o parte de re
alizările înregistrate, iar 
pe de alta, de măsurile 
concrete întreprinse tre
buie să constituie nu nu
mai un exemplu, ci și un 
îndemn pentru celelalte 
colective minier* de la 
Lonea, Dîlja, Ltvezeni și 
Vulcan, care Încă nu s-au 
ridicat la nivelul prevederi
lor după încheierea a do
uă decade dip luna apri* 
lie, un îndemn la o mo
bilizare unanimă, fermi, 
pentru continua creștere ș 
producției de cărbuhe f# 
cinstea apropiatei sărteM» 
tori a muncii, ziua de 1 
Mai.

Măsuri ferme pentru îmbunătățirea
Cercetarea științifică, nouă coordonată organizam muncii

a personalității studentului minier
(Urmare din pagina f)

In învățămîBtul superior 
cercurile științifice studen
țești sînt forme de apro- 
lundăre a cunoștințelor de 
sppcijHlaie, studentul fi- 
jîvj .obișnuit cu metodele 
moderne de investigare, cu 
aoordafea concretă și com
petentă a unor probleme 
actuale, cu metodologia 
cercetării. A 24-a sesiune, 
a cercurilor științifice stu
dențești. desfășurată dumi
nica, aedicată Congresu’ui 
•d Xl-lea ai/U.T.C. și Con-, 
ferihței a Xil-a a U.A.S.C.il. 
a sintetizat atît tradiția in ■ 
m est domeniu la Institutul 
«se mine, cit și semnifica
țiile complexe, formative 
ale integrării invățămîntu- 
Jvi cu practica, 
și impactul pe 
acest proces in 
calea viitorilor 
în minerit. In ci 
țiuni ale sesiunii, care re
prezintă tot atitea direcții 
fundamentale ale cercetă
rii, au fost prezentate 125 
lucrări la a căror reali
zare au luat parte 376 stu- 
danți îndrumați de 75 ca
dre didactice și 8 speci-

ccrcvlarea
< ji< j are 
peisrnalî-

. specialiști 
ele 19 sec- 

care

1

aliști din producție și cer
cetare. Problematica lucră
rilor se află în relație di
rectă cu preocupările actu
ale din minerit : mecaniza
rea și perfecționarea teh
nologiilor de exploatare, a- 
plicațiile în minerit ale dis
ciplinelor fundamentale 
(matematică, fizică, me.ta
li că), perfecționarea meto
delor de preparare, propri
etățile fizico-mecanice ale 
rocilor și influența lor a- 
supra lucrărilor miniere ș.a.

Activitatea de 
științifică solicită
măsură, cunoștințele 
bî.adite de student i:> 
< esul de invațâmi’i' 
experiența în practică' din
care extrage ăspec'ele sus
ceptibile perfecționaiii. Nu
mai in acest an universitar 
activează 24 de cercuri ști
ințifice cu peste 500 ștu- 
denți, care lucrează la 167 
de teme, fiecare tînăr cer
cetător 
ideile 
mantele
XII-lea al partidului.

Prin tematica lucrărilor, 
modalitățile de rezolvare

ci.r.-etare
în egală 

do- 
pre-

defiind stimulat 
cuprinse în docu- 
- Congresului al

și nivelul dezbaterilor, se
siunea a avut sensul unui 
moment de bilanț al acti
vității de cercetare, reafir- 
mînd faptul că integrarea 
învățămîntului cu cerceta
rea, proiectarea și produc
ția are o permanentă va
loare m stimularea ' creati- 
i ității studenților Scopu l 
acestor studii nu este atins 
decît prin valorificarea lu
crărilor în practica, acolo 
unde se verifică întregul 
demers științific caro por
nește de la prac.ică ș; se 
întoarce la ea. Iată de ce 
considerăm că este nece
sară și prezența specialiș
tilor din producție ia ast
fel de manifestări științi
fice, chiar și studențești, 
pentru ca discuțiile să fie 
aprofundate, iar soluțiile 
realiste. Procesul de cer
cetare științifică și tehni
că este încheiat numai a- 
tunci cînd îdeea este 
lorificata în practică, 
tribuie 
eficient
cinilor

va- 
coti- 

fel 
sar-

în acest
la rezolvarea 
industriei miniere.

T. SPATARU

telor prefabricate ale struc
turilor de rezistență. Sta
diul de execuție al blocului 
48 din zona centrală a ora
șului este, de asemenea, 
întârziat.

Nu o dată, constructorii 
de locuințe din Valea Jiu
lui au dovedit că pot în
vinge greutăți ce păreau 
de netrecut la un moment 
dat și ni cazul de fața, Cu 
un efort suplimentar și fo
losind vremea deosebit de 
favorabilă, ritmul de lucru 
pe șantiere poate și trebuie 
să fie intensificat pentru ca 
prevederile acestui an să fie 
onorate integral, 
cele mai mari se 
ză organizatorilor 
pe 
filor 
maiștrilor responsabili 
punctelor de lucru, 
ior de șantiere, factorilor 
din compartimentele func
ționale ale grupului și, 
mai ales, conducerii teh
nice a acestuia. Și iată de 
ce. In t mp ce la nivelul 
grupului de șantiere pro
blema numărul unu 
prezintă și la ora 
Ia forța de muncă 
fectivele necesare

Cerințele 
adreșea- 

muncii 
șantiere — șe- 

de echipă, 
di 

șeii-

o re- 
actua-
— e-
fiind

Dacă privim retrospec
tiv afișul cinematografic al 
uititii.lor ani, constatăm 
un fenomen interesant : 
era mașinilor gigantice — 
ca și epoca cuceririi Ves
tului sălbatic —- produce 
mitul său. Pe vremuri e- 
ra murgul superb, galo- 
pînd falnic prin marile 
canioane, cu neînfricatul 
cowboy în șa — azi, 
eroul filmelor e șoferul 
de cursă lungă, instalat 
la volanul autocamionului 
uriaș, care străbate auto
străzile, înghițind mii și 
mii de kilometri. De cele 
mai multe ori, și șoferul 
trebuie să înfrunte 
mejdii considerabile, 
buie să dovedească 
obișnuite virtuți.

Acest șir de gînduri es
te- prilejuit de filmul 
„Camionul de cursă lun
gă?" turnat în 1974, pu
țind fi considerat un e-

xetnplu concludent în 
sensul celor spuse mai 
sus.

Despre Sergio Corbuc
ci — regizorul peliculei 
— nu știm mai nimic.

cială, dar nu este mii 
puțin adevărat că Sergio 
Corbucci nu se dă înapoi 
de la divulgarea unor 
realități sociale incomo
de. Așadar, asprimile vi

Cronica filmului lui

pri- 
tre- 
ne-

I

în orice Camionul
de cursă lungă" este o 
carte de vizită care stir- 
nește respect, deoarece e 
limpede: Corbucci es'e 
un bun profesionist, ști
ind si" fructifice inspirat 
liniile de forță ale su
biectului.

Desigur, „Camionul de 
cursă lungă" nu este un 
film de investigație so-

eții camionagiilor ne pro
vin atît din meseria în 
sine, dar mai curînd din 
tot felul de nnixturi ma
fiote, care împiedică re
alizarea proiectelor vitale, 
cum ar
Nino și Sandro. Iar sur
sele răului, rădăcinile sa
le se află într-un sol de-

fi acelea ale lui

loc mitic . (de altfel dacă 
examinăm mai , atent a- 
cest substrat derivat din 
realitate există și în 
westernul clasic), ci în- 
tr-unul care proliferează 
inechitățile sociale.

Spuneam. filmul
Corbucci nu și-a propus 
să fie un rechizitoriu al 
societății de consum cu 
tarele sale îndeobște cu
noscute. Nu, „Camionul 
de cursă, lungă" este ce
ea ce spuneam în pre
ambulul acestei cronici, o 
producție de neomitolo- 
gie, decentă, derulată 
captivant, cucerind simpa
tia sălii prin personaje 
învestite, mai ales, spiri
tual.

C. ALEXANDRESCU
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„descoperite" cu
200 muncitori — 
bine de două săptămîni se 
așteaptă, fără să se 
întreprins aproape i 
eficient pînă în 
zile, readucerea pe 
erul din Petroșani a unei 
formații de peste 60 de zi
dari cu care s-au con
tractat lucrări la blocul' 
69. Membrii formației au 
plecat la începutul aces
tei luni pentru a-și vizita 
familiile, dar n-au mai re
venit, deși în sarcina lor 
stă finalizarea a 80 de a- 
pariamente. Nerăspunzînd 
la apelurile. telefonice și 
telegrame, oare nu se im
punea ca în cel mai scurt 
timp, să fie trimis un de
legat din partea condu
cerii șantierului sau gru
pului, pentru a clarifica 
situația ?

Deosebite 
tensificare 
execuție se găsesc în 
losirea mai judicioasă 
timpului de lucru, în cre
area condițiilor lehnico-
materiale optime formați
ilor de muncă pentru ca 
acestea să presteze 
tiv cele 10 sau 12 
de lucru cît se află 
șantiere, 
irebuie 
sens întărirea 
foarte numeroși' 
lori putînd fi 
pretutindeni în
i c acolo unde le e

peste 
de mai

fi 
nimic 

ultimele 
șanti-

resurse de 
a ritmului

in- 
de 
io-

d

efee- 
ore 

. - Pe
Un rol sporit 

să-l aibă în acest 
disciplinei, 

construc- 
1 întilniți 

oraș, dar 
locul

DIALOG hunedo-
A ora 18, la 

Casa.de cultură Petroșani 
va ave$i Ioc întrecerea 
formațiilor artistice sub 
genericul „Dialog hune-

I» „DIALOG
REAN". Mîine,

I
J M„ ________ _
I dorean". Participă brigăzi
I artistice, formații de sa-
1 tiră și umor, formații de

muzică Ușoară și folk din 
întreprinderile orașului.

• GAZETA CETĂȚE
NEASCA. O nouă gazetă 
cetățenească completează 
cadrul edilitar-gospodă- 
resc al comunei Aninoa- 
sa. Aceasta va oglindi 
principalele preocupări 
ale oamenilor din comu
nă, va prezenta diferite 
informații cu privire la 
noile acte normative a- 
părute, chemări mobili

zatoare pentru îndeplini
rea obiectivelor planului 
de dezvoltare in profil 
teritorial.

• PREOCUPĂRI. La 
mina Dîlja, comitetul sin
dicatului și-a diversificat 
preocupările în vederea 
urmăririi rezultatelor ob
ținute de formațiile care 
au îmbrățișat inițiativele 
muncitorești înaintate. In 
acest sens se întocmesc și 
se afișează periodic în sala

de apel grafice cu situ
ația întrecerii socialiste. 
(P. Găină, coresp.)

• O ZI PE SAPTAM1- 
NA. Dintr-o frumoasă i- 
nițiativă, personalul TESA 
de la A.U.T.L. Petroșani 
va efectua o zi pe săp- 
lămînă muncă patriotică 
la amenajarea . și curăți
rea incintei. După prima 
acțiune curtea întreprin
derii e... lună !

muncă. Maiștrii «u 
să-și aducă o coa
ma! mare pentru 
acești oameni să-și 
datoria, trasln- 
sarnici precise pe 

ore, dar și ereîn-,

lor de 
datoria 
tribuție 
ca toți 
facă 
du-li-se 
zii» și 
du-le condiții pentru a le
duce la îndeplinire. Uti-

ri-
duce la îndeplinire.
Uzarea la parametri 
dicați a utilajelor din do- 

cons- 
căi 

creș-

tare, mecanizarea, 
tituie de asemenea, 
foarte eficiente de 
tere a productivității. Cum 
se poate explica faptul că 
pe fiecare șantier o serie 
de operații prevăzute să 
se. efectueze eu utilaje, în
deosebi săpături, continuă 

manual 
mun-

să fie realizate 
irosindu-se forța de 
C'ă ?

In Valea Jiului se 
truiesc în 1980 peste 
apartamente. Ponderea cea 
mai mare a acestor sarcini 
revine constructorilor do 
la șantierele T.C.H. Ele 
dispun în acest sens de <» 
largă bază materială, 
o bogată zestre de 
laie. Prin organizare 
disciplină, prin înaltă 
pundere în muncă, < 
tructorii și cadrele

W/l/S» ev -V -> X . e, I

cons-
1800

de 
utj- 

șl 
i răs- 
cons- 
care 

coordonează și conduc ac
tivitatea șantierelor tre
buie să asigure ce-. mal

pentru 
să
a- 

plauificate

ef.cîente măsuri 
ca ritmul execuției 
sporească, pentru ca 
parlamentele 
să fie realizate integral.

(Urmare din pag l>

pentru - extinderea zonei 
verzi. In jurul aceluiași 
bloc au fost amenajate ron
duri pentru flori, s-au plan
tat arbori ornamentali și 
cîteva sute de fire de qard 
VIU. ’ - t

DIN ORAȘUL PETRILA, 
.. p.Jeva de la Școala gene

rală nr. " '' '
tean, ne serie că locatarii 
blocului
te ea și în cele vecine sînt 
foarte harnici și parțic.pă' 
cu tragere de inimă ’a ac
țiunile de înfrumusețare

5, Melania Mun-

îb care locuiaș-

• INIȚIATIVA. în car
tierul Carpați Petroșani, 
din inițiativa comitetelor 
de locatari au fost văru
ite trunchiurile arborilor 
ornamentali, iar în fața 
fiecărui bloc s-au amena
jat zone verzi. Așa da! 
Numai să nu le distrugă 
cîinii, care cam umblă de 
capul lori

• PLOMBĂRI. Toată 
săptămîna trecută pe ar
terele orașului Petroșani

plantînd gard viu, 
.ornamentali și 
Deviza lor este: 
nostru, cel mai frumos!" 
Locuind în același cartier, 
cetățenii Cristea Stancău și 
Constantin Belință, împre
ună cu copiii Alexandru și 
Tiberlu Csany s-au depla
sat duminică pe dealul Ro
șia de unde s-au întors cu 
puieți de. liliac pentru zo
nele verzi de lingă blocul 
în care locuiesc. Pînă la 
amiază, grupul iubitorilor 
de frumos a săpat gropile 
și a plantat liliecii aduși 
de pe deal.

arbori 
trandafiri.

„blocul

s-a efectuat plombarea A
asfaltului și a trotuare- I
lor. Să vedem ce mai ră- I
mine după ploile de ’
primăvară ...

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU

U.A.S.C.il
Casa.de
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Jiul Petroșani 1-0 (0-9) Divizia C

Moise apără un penalty, dar...

mari 
de ve- 
înghe- 
centru, 
la ni-

După meciuri de Cupă, în 
care antrenorul Tălmaciu 
„telefona" echipa pe care o 
va arunca în joc la Slati
na, F.C. Olt ne învinge, mai 
mult sau mai puțin justifi
cat, în orice' caz ne învin
ge Ia un scor de pus sub 
semnul întrebării. Gazdele 
atacă sufocant, cu toată e- 
chipa, dar nu reușesc dccît 
în min. 17 primul șut pe 
poartă. Jiul se apără supra- 
numeric și contraatacă prin 
Sălăgean și Varga. F.C. Olt, 
o echipă fără prea

..pretenții din punct 
”dere tehnic și tactic, 
suie acțiunile pe 
joacă fără orizont,
mereală. Și în acest meci, 
Moise dovedește că 
află într-o formă foarte 
nă năruind multe ocazii 
gazdelor (min. 17, 21, 
Prima repriză s-a încheiat 
în aceeași notă de (joc -a- 
nost, înghesuit pe ' mijlocul 
terenului, „de-a 
balonului" de 
Singurul care s-a 
în această parte 
.lui, după cum ne 
ieri antrenorul Tălmaciu, 
fost Romeo . Stîncan < 
București, care a fragmen
tat jocul oprind „la timp" 
acțiunile pe contraatac ale 
echipei noastre.

A doua repriză nu aduce 
nimic nou în jocul adversa
rilor noștri; ei atacă la fel 
de dezorientat; în sensul de 
„ce o fi o fi". In min. 54 la

se 
bu- 
ale 
22).

plimbatul 
colo-colo. 
remarcat 
a meciu- 

declara
, a 
din

o lovitură liberă 
junge în careul
Șoarece (aflat, după unii în 
ofsaid) înscrie. Este .1—0 
încep protestele. R, 
can rămîne ferm, iartă pro
testele, dar nu uită I 
uită și în min. 74 ne 
emoții. Moise îl faultează 
pe Șoarece și' arbitrul se 
îndreaptă spre punctul de 
la 11 metri, dar odată a- 
juns acolo (cine știe, poate 
conștiința îi dictează altce
va) se trage un pas înapoi. 
Uf, nu era decît lovitură 
liberă indirectă! De acum 
băieții noștri ies insistent 
la atac, lucru care Ie con
vine adversarilor. fiindcă 
pot să joace mai lejer. Și
canele, nu încetează însă. In 
min. 83 are loc un moment 
de revenire al echipei F.C. 
Olt. La una din acțiunile 
sale, arbitrul Stincatl își 
„imaginează" cum i-ăr sta 
lui Ciobanu faultat de Bă
din și dictează penalty spre 
stupefacția celor 8000 de 
spectatori. Execută ex-cra- 
ioveanul Pițurcă și tribune
le „îngheață": din nou Moi
se se dovedește inspirat și 
apără. Ce-o fi fost în su
fletul arbitrului Stîncan ? 
De aici încolo jocul se des
fășoară lent, intr-o acalmie 
desăvîrșită, îneît după ex
presia antrenorului Tălma
ciu „dacă mai jucam cinci 
zile, tot nu-i bateam", adică 
nu mai era nimic de făcut. 
Chiar așa? De la Jiul s-au

Lupte libere

mingea a- 
nostru și

Stîn-

Nu 
face

remarcat Rusu, Petre Grigo
re și Stoica. In general, e- 
chipa a jucat mult superior 
tactic și tehnic față de ad
versarii săi. S-au făcut cî- 
teva greșeli în apărare, nu 
s-a ieșit la timp din dispo
zitiv, au fost și ezitări.

Urmează meciul cu „U“ 
Craiova, .ocupanta actuală 
(și de perspectivă, după ci
te se vede) a primului loc 
în clasament. E cazul să 
facem un meci cel puțin a- 
semănător celui cu F.C. 
Argeș. Poate așa ieșim din 
anonimatul în care ne-am 
aruncat singuri, dar și ra
dioul, care nu transmite de- 
cît 3—4 minute din meciu
rile la care una din echipe 
se numește Jiul. Așteptăm 
un meci pe măsura adver
sarilor, adică... de zile mari. 
De acord l

JIUL PETROȘANI : Moise, 
Bedb, Bădin, P. Grigore, 
Rusu, Mușat, Vînătoru, E. 
nescu, Varga, Sălăgean, 
Stoica.

Micii noștri luptători 
s-au impus cu autoritate

a-
a
a

In zilele de 19 și 20 
prilie a.c. la Timișoara 
avut loc etapa a doua
1, Cupei Timiș" la lupte li
bere, la care au participat 
alături de echipele 
C.S. C.F.R. Timișoara, C.S.Ș.. 
Timișoara, U.M. Timișoara, 
A.S. „Vulturii" Lugoj și 
copiii de la C.S.Ș. Petroșani.

Net superiori din punct 
de vedere tehnic și tactic, 
mai bine pregătiți fizic și 

, dovedind o mai bună acti
vitate de selecție, elevii 
-induși de antrenorul Va- 
sile Făgaș și prof. loan 
Blaj s-au impus clar iu 
fața adversarilor lor, cîști- 
gînd locurile întîi și doi la 
toate categoriile lă care au 
participat. 29 kg: 1. Eugen 
Văcăreanu, Șc. gen. nr. 2;
2. Nicolae Hohdrea, Șc. 
gen. nr. 7; 30 kg: 1. Florin 
Văcăreanu, 2. Sori n' Gțosu, 
ambii de la Șc. gen. nr. 2 
Petroșani. 33 kg: 1 Viorel 
Cîrcel, Șc. gen. nr. 6 Pe- 
trila; 2. Nicolae Mălinaș, 
Șc. gen. nr. 5 Petroșani. 
36 kg: 1. Gabriel Tigăeriu, 
Șc. gen. nr. 1 Petroșani ;

Marius Văcăreanu. 40 kg: 
Nicolae Sofian, Șc. gen.

1.
Mereuță, Casa de

Uricani; 2. Daniel
Șc. gen. nr> 2 Pe-

2.
1.
nr. 6 Petroșani; 44 kg:
Grigore 
copii
Stancu, 
troșani.

Handbal, divizia B

UT1LAJUL-ȘTHNȚA
ENERGIA ROVINAR1 21-17 
(12-7). Prefațată de meciul 
feminin dintre C.S.Ș. 
Petroșani și Sănătatea 
Deva contînd pentru 
campionatul județean și 
c î ș t i g a t de fetele 
noastre cu 12-11, întîlni- 
rea dintre handbaliștii de 
la Utilajul-Știința și 
nergia Rovinari a 
din capul locului un in
teres deosebit, avînd 
vedere marea nevoie 
puncte a ambelor echipe 
ocupante a ultimelor două 
locuri în clasament.

Fiind în bună dispozi- paUi 
Ungu- 
obicei, 

s-au 
în

MINERUL LUPENI 
DLERNA ORȘOVA 2—0 
(1—0). Așteptat cu viu in
teres, acest derby des
fășurat în prezența a pes
te 3000 de spectatori, i-a 
fivut din nou în prim 
plan pe entuziaștii 
porteri ai Minerului, 
plâudînd toate 
arbitrilor (chiar și 
care, erau împotriva 
chipei favorite) și 
tele jucătorilor 
echipe. Se poate 
fără reținere că marșul 
triumfal al Minerului ca
re n-a cunoscut înfrînge- 
rea de 14 (paisprezece !) 
etape se datorește în bu
nă măsură și acestei ma
se de suporteri. Jocul în 
sine a purtat amprenta 
disputei dîrze pentru fie
care minge. Oaspeții au 
neglijat complet atacul, 
apărîndu-se supranume- 
ric. Ei au aplicat 
foarte bine jocul la 
said și au avut doar 
faze periculoase în 
meciul, prin Gheldîr 
6) și Remescu (min.

su-
a-

deciziile 
cele 

e- 
reuși- 

pmbelor 
spune.

însă 
of- 

două 
tot' 

(min,
82).B. M1RCESCU

CLASAMENTUL

1. Univ. Craiova 29 16 7 6 61-26 39
2 Steaua 29 13 10 6 60-36 36
3. F.C. Argeș 29 15 5 9 48-35 35
4. F.C. Baia Mare 29 16 3 10 51-42 35
5. Sporiul studențesc 29 13 5 11 35-26 31
6. Dinamo . 29 11 8 10 43-33 30
7, „Poli" Iași 29 14 2 13 38-35 30
8. Chimia Rm. Vîlcea 29 13 4 12 38-44 30
9 „Poli" Timișoara 29 13 3 13 43-36 29

10. S.C. Bacău •9 9 11 9 33-42 29
11. F.C.M. Galați >9 10 8 11 39-51 28
12. Jiul 29 11 6 12 22 35 28
13. „U“ Cluj-Napoca 29 12 3 14 35-35 27
14. F.C. Olt 29 12 3 14 41-43 27
1.5 A.S.A. Tq. Mureș 29 11 5 13 34-38 27
16. C.S. Tîrgoviște 29 9 7 13 33-47 '25
17. Olimpia Salu Mare 29 7 <3 14 27-45 22 .
18. Gloria Buzău 29 4 6 19 20-52 14

ETAPA VIITOARE (26 aprilie) F.C. Olt — Gloria
Buzău. C.S. Tirgoviște — A.S.A. Tg. Mures, F.C.M. Ga
lați — Dinamo, Jiul — Univ. Craiova, „U" Cluj-Napo- 
ca — Steaua, Olimpia Satu 
Sportul studențesc — F:C.
„Poli" lași, F.C Argeș —

,U'
Mare — Chimia Rm. Vîlcea, 
Baia Mare, S.C. Bacău 
„Poli" Timișoara.

/

OLTEANUFoto : Gh.

„amabili- 
j urători și 
...mai pufin 
fluierului.

Se împart 
lăți" între 
„cavalerii" 
cavaleri ai

?

IM

E- 
stîrnit

în 
de

tie de joc, Vesa, 
Gheciu, Cîmpeanu, 
reanu și, ca de 
portarul Tureschi, 
dovedit mai hotărîți

viu disputat
pacă cu înfrîngerea si 
sistăm la atacuri 
parte și de alta, 
dintre ele 
în goluri, 
noștri nu cedează 
vin la jocul bun 
în prima parte a 
rli. Scorul final de 
aduce echipei noastre do
uă puncte și totodată „e- 
vadarea" de pe ultimul 
loc.

Se cuvine să remarcăm 
faptul că atunci cînd vor, 
elevii antrenorilor Mileti 
și Polifronie pot realiza 
meciuri de bună factură 
tehnică și spectaculară, 
ceea ce le-ar putea per
mite dacă nu mai mult, 
măcar menținerea în divi
zia _ secundă.

Corvin ALEXE

atac sufocindu-și adversa
rii cu scheme tactice mult 
aplaudate de spectatori, 
ceea ce face ca după 20 
de minute să se detașeze 
net de partenerii lor de 
întrecere și să conducă cu 
categoricul scor de 10-2. 
Dar. cînd spectatorii pre- 
zenți se vedeau martorii 
unei victorii la scor, bă
ieții noștri iși permit o 
inexplicabilă relaxare, 
sancționată prompt de oas
peți cu reducerea consis
tentă a handicapului, pri
ma repriză terminîndu-se 
totuși cu un avans 
goluri, 12-7.

La reluare, partida 
mult mai echilibrată,
peții avînd în Ciontă un 
bun coordonator și prin
cipal realizator, nu se fm-

de o 
■muiie 

materializate 
Handbaliștii 

și re- 
prestat 
întilni-

21-17

de 6

este 
oas-

In rest, jocul s-a carac
terizat printr-un duel 
tinuu între apărarea 
șoveană și atacul 
delor, aflat însă din 
în „pasă neagră", 
gîndim la prestația 1 

Sătmăreanu, 
orizont și 
al lui
și pe alo- 

Dumitru. 
due-' 

grav, 
foarte 
a ți- 

în 
ratînd 

carului, 
simțit lipsa lui Do- 
și Leca — accidentați 
lui Iacob — suspen- 
Dacă este vorba de 

Minerul ne con- 
. .1“ 
Or, 
ne

- con- 
or- 

gaz- 
nou 
Ne 

foarte
slabă a lui 
la jocul fără < 
neconvingător 
Mcraru, Voicu 
curi Covaci și 
Ei au pierdut multe 
lurî. dar ce-i mai 
au ratat din nou 
mult. Astfel Voicu 
nul să se „remarce" 
minutele 21 și 80 
ocazii cit roata 
S-a 
san 
și a 
dat.
ratări, Minerul ne 
vinge că este „specialistă1 
în această direcție, 
privind clasamentul 
dăm seama că nu ar fi ex-

clus ca pînă la urmă cîș- 
tigarea seriei să fie deci
să de golaveraj. Și a- 
tunci... In jocul de dumi
nică cele două goluri au 
avut la origine acțiunile a 
doi fundași: Leordean și 
Truică. Ei au avut o pres
tație bună, fiind cei mai 
buni jucători din teren. 
In minutul 40 - Leordean 
deschide scorul printr-un 
șut plasat de la 16 m du
pă o pasă înapoi a lui 
Covaci, 1—0. Al doilea gol 
îl are coautor pe Trui
că. Acesta urmărește o 
minge în adîncime (oare 
unde erau înaintașii ?), 
șutează în bară de la 4 
m, mingea ricoșează la 

înscrie 
poarta goa- 

stabilind scorul final 
de 2—0, faza petrecîn- 
du-se în minutul

Covaci și acesta 
de la 6 m în
lă,

Alexandru

CAMPIONATUL JUDEȚEAN

64.

TATAR

e- 
a ți- 

aceas- 
bunei 
cam

ei on s-

Victorie concludentă în deplasare
S.G.C.L. CALAN — MI

NERUL ANINOASA 1—3. 
Deși a pierdut cursa pen
tru mult rîvnitul titlu, 
chipa din Aninoasa 
nut să iacă și ,în 
tâ întîinire dovada

- pregătiri din acest 
pioiial. Pe stadionul
tructorul din Hunedoara, 
oaspeții au practicat un joc 
frumos, 
lor evi 
toria prin golurile 
cate de Dosza și 
naru.

Munca asiduă 
la antrenamente de Fodor, 
Ciocoș, Marinescu, Blă- 
jan, stadiul de omogeni
zare și înțelegere la care 
au ajuns Dobrescu, Radu, 
Faur, Celeraș, Gheorghe, 
disputa golgeterilor Dosza, 
Dumitraș, Tismănaru și 
Almășan fac să crească 
de la o etapă la alta for
ța de joc a echipei, ■

De ani buni, formația 
pregătită de Gheorghe A-

, iar superioritatea 
identă le-a adus vic-

mar-
Tismă-

depusa

nisie și Octăvian Danciu 
se numără printre frun
tașele campionatului ju
dețean. Urmărind aproa
pe etapă de etapă evolu
ția echipei din Aninoasa 
am căutat să găsim ex
plicația acestui semisuc- 
ce„

Părerile, bineînțeles, 
sînt împărțite, oricurh însă 
adevărul este că fotbaliș
tii din Aninoasa pot mai 
mult. Din punct de vedere 
fizic echipa este bine pre
gătită, majoritatea 
lorilor sînt posesori 
unui bogat bagaj de 
noștințe tehnice. Pe 
cursul rămas pînă la 
butul viitorului campio
nat se cer luate măsuri 
menite să întărească e- 
lanul, să amplifice tena
citatea și curajul acestor 
tineri jucători. Ideea reu
șitei trebuie să fie a tu
turor. La juniori 
Călan — Minerul 
sa 0—1.

Echipa din Paroșeni „sprintează" spre
E.G.C.L. HUNEDOARA 

— MINERUL PAROȘENI 
1—2. La Hunedoara pe 
un teren greu, aproape 
impracticabil, echipa mi
nerilor din Paroșeni a ob
ținut o nouă și meritată 
victorie. Ultimele 
late atestă linia 
vă pe care o Urmează 
chipa în returul 
campionat. Cel de 
nică, la care și-au 
contribuția toți coinponeu- 
ții formației și în special 
Leleșan, realizatorul ce
lor două goluri, netezește 
echipei din Paroșeni dru
mul spre șefia clasamen
tului campionatului ju
dețean.
■Seriozitatea, ambiția cu 

care au abordat întllni- 
rea cu E.G.C.L. Hunedoa
ra ne îndreptățesc ' să 
credem că „lista" ' succe-

rezul-' 
evoluti- 

e- 
acestui 

dumi- 
adus

Cînd doi se ceartă, pierde echipa
ta dintre Pop și Kalai, ast
fel că jucătorii din Pe
trila au cedat pe teren 
propriu, acolo unde nu cîș- 
tigă ușor multe echipe.

Prima repriză nu 
oferit nimic deosebit, 
rul putea fi deschis 
min. 20, cînd Buium 
singur în fața porții 
verse, dar întoarce 
gea in careu, 
ti uitat în care direcție e 
poarta.

Oaspeții se apără 
tul de exact, stopind 
tacurile fără orizont 
localnicilor, terminate 
ratări mari ale 
Pop, Lorincz, Kalai și

vupPARA FORUL PE-
1RILA — CONSTRUCTO
RUL HUNEDOARA 0—1. 
Nu de puține orb elevii 
antrenorului C. Curelea 
ne-au oferit jocuri 
moașe 'și satisfacții 
stadionul din Petrila, prac- 
ticînd un fotbal plăcut, cu 
faze reușite și victorii me
ritate. Duminică insă, 
jocul lor a fost destul de 
anost, jucătorii avîild gri
jă nu de spectacol ca a- 
lare sau de - spectatorii 
care înfruntau stoic fri
gul și ploaia, ci de plata 
unor polițe mai vechi par
tenerilor de întrecere. La 
aceasta, s-a adăugat cear-

tru
pe

ne-a 
sco- 

în 
era 
ad- 

min- 
de parcă ar

des- 
a- 

ale 
prin 

lui
Lă-

jucă- 
ai 

cu- 
par- 
de-

S.G.C.L
Aninoa-

titlu»
selor rămîne deschisă ju
cătorilor de la Paroșeni, 
că în finalul acestui cam
pionat îi vom vedea în 
pos.tură de lideri, postu
ră ce le dă dreptul de a 
participa la barajul pen-participa la barajul 
țru divizia C.

In etapele care au 
rămas trebuie să nu 
uite faptul că pentru 
rezultate de valoare 
necesară o muncă și 
asiduă, că fotbalul ț___
tat în acest final trebuie 
să fie de cea mai 
calitate, 
campioană 
chipa care 
ționeze cu 
convingere 
dele de acasă cit și 
cele disputate în deplasare.

mai 
se 

i noi 
este 

i mai 
pres-

bună 
că viitoarea 
va deveni e-
va ști să ac-
combativitate și 
atît în parti- 

iii

Prof. Teodor TRIFA

zăroiu între min. 22 și 
35. Același Lăzăroiu, ex
celent angajat de junio
rul Androne, ridică tri
bunele în picioare în min. 
49, ratînd de la 3 m.

Cu tot arbitrajul corect 
prestat de loan Pleian din 
Simeria, jucătorii recurg 
la faulturi grosolane șl 
la Injurii. La o astfel da 
fază se dictează lovitură 
liberă pentru oaspeți, 
xecută Burlă, mingea 
coșează din zid pînă 
Darie, care, de la" circa
de metri reia sub bară 
mareînd singurul gol.

loan Dan BALAN

E- 
ri- 
la
3S
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Declarația făcută pentru 
presa română, de către primul 

ministru al Republicii Zimbabwe
HARARE 21 (Agerpres. 

— De la trimisul special 
Corneliu Vladj. ’— Primul 
Ministru al Republicii Zim
babwe, Robert Mugabe 
președintele Partidului U- 
niunea Națională Africană 
Zimbabwe — Frontul Pa
triotic, a făcut după pri
mirea reprezentatului perso
nal al tovarășului Nicolae 

.Ceaușescu, secretarul gene- • 
ral al P.C.R. președintele 
României, tovarășul Ghcor- 
qhe Radulescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de 
Slat, care a participat la 
manifestările consacrate 
proclamării independenței 
țării, o declarație pentru 
presa română.

„Mi-a făcut o deosebită 
plăcere să mă întîlnesc cu 
reprezentantul personal al 
tovarășului Ni co la e 
Ceaușescu, care a pârtiei-

Alegeri legislative 
în Honduras

pat la evenimentul istoric 
al proclamării independen
ței noastre naționale" — a 
subliniat premierul Mugabe, 

„Dacă această zi a inde
pendenței a venit acum, 
este și datorită sprijinului 
politic, diplomatic, moral și 
material pe care l-am pri
mit de la prietenii și alia- 
tii noștri. In rîndul. acesto- 

■ ra se află îndeosebi Româ
nia,- țară care ne-a acordat 
un ajutor substanțial, mate
rializat pe plan umanitar, 
politic, diplomatic și mo
ral. Este aceasta o contri
buție extraordinară la vic
toria pe care am obținut-o 
aici, în Zimbabwe. Perma
nentul sprijin multilateral 
îl datorăm Partidului Co
munist Român, condus de 
secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
prietenul meu apropiat, ca
re este în egală măsură 
conducătorul ilustru al 
voluției din România 
sprijinitorul neobosit 
cauzei noastre".

VARȘOVIA 21 (Agcrpres). 
—- In legătură cu împlini
rea a 35 de ani de la eli
berarea deținuților din la
gărele de concentrare hi- 
tleriste, pe teritoriul fostu
lui lagăr de exterminare 
de la Auschwitz a avut loc 
un mare miting împotriva 
războiului.

A luat cuvînlul, cu acest

prilej, președintele Const 
Jiului de Stat al R.P. Po
lone, Henryk Jablonski.,

Participanții au adoptat 
un apel, adresat opiniei pu
blice mondiale, în care se 
subliniază necesitatea de'a 
se depune eforturi sporite 
în direcția păcii, a preîn- 
tîmpinării unor noi con
flicte. '

Capriciile vremii
STOCKHOLM 21 (Ager- 

pres). — Iarna și-a făcut 
din nou simțită prezența 
și în Suedia, unde sîmbă- 
tă și duminică ninsori și 
vînturi puternice au pro
vocat perturbarea traficului 
aerian, naval 
regiunile din 
dul țării.

.O situație

și feroviar în 
centrul și su-

asemănătoare

re- 
și 
al

tați de odihnă de pe țăr
mul Mării Nordului.

★
CAIRO 21 (Agerprcs). — 

Aeroportul internațional 
din Cairo a fost închis du
minică din cauza unei pu
ternice furtuni de nisip 
care a făcut ca vizibilita
tea să fie aproape zero. 
Canalul Suez a fost închis 
la rîndul său pe timp de 
24 de ore ca urmare a 
ciocnirii — în condițiile de 
vizibilitate slabă —■ a două 
vase, unul egiptean și altul 
panamez, la ieșirea din 
portul Suez,

Baza de aprovizionare 
Petroșani

ÎNCADREAZĂ

® muncitori necalificați (bărbați) ab
solvenți a 8—10 clase, în vederea calificării 
în
ț>>

re

meseria de mecanic utilaje de construc- 
și terasamente (buldozerist-excavatorist)
* conducători auto pentru școlariza- 

automacaragii.

întreprinderea de utilaj minier 
Petroșani

strada Republicii nr. 1, telefon 42820-42821 
încadrează-

X

TEGUCIGALPA 21 (A-
gerpres). — Sub suprave-»» 
gherea armatei, care a pa
trulat pe străzile 
și ale celorlalte 
in Honduras au 
duminică, alegeri 
ve — primele în

capitalei 
localități, 
avut loc, 
legislati- 
perioada 

de nouă ani de cînd țara 
se află sub stăpînirea unei 
junte militare. Agențiile de 
presă semnalează că mii de 
cetățeni cu drept de vot 
din această țară —- care 
are o populație de numai 
3,7 milioane de locuitori — 
au fost omiși de pe listele 

• de alegători, fiind puși 
imposibilitatea de a-și 
prima opțiunile politice, 
ceste mii de oameni 
instalaseră duminică în 
ța tribunalelor electorale, 
manifestîndu-și nemulțumi
rea față de excluderea lor 
din corpul electoral.

IN COMUNICATUL Con
siliului de-medici din 21 a- 
prilie difuzat de Agenția 
TANIUG se arată că starea 
generală a sănătății pre
ședintelui R.S.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz- Tito, este ex
trem de gravă. Hemoragia 
care persistă, înrăutățirea 
considerabilă a funcțiilor 
ficatului, însoțită de un ic
ter avansat, pneumonia, fe
bra ridicată șl slăbirea 
funcțiilor inimii pun în pri
mejdie viața președintelui 
Tito. Funcția rinichilor nu 
a fost restabilită. Comuni
catul menționează că tera
pia intensivă continuă.

LA COPENHAGA

a fost înregistrată în re
giunile nordice ale Olan
dei, . furtuni Și valuri uri
așe provocând pagube'ma
teriale în mai multe locali-

în 
ex-
A-

A 
AVUT LOC o conferință 
națională pe tema „Politica 
de securitate a' Danemar
cei", organizată din iniți
ativa Comitetului de cola
borare pentru pace și secu
ritate. Participanții, repre-

zenlînd diferite organizații 
politice și obștești progre
siste din țară, au examinat 
problemele pe care le ri
dică apartenența Danemar
cei la N.A.T.O. și sarcinile 
ce revin partizanilor păcii 

" danezi în lupta pentru re
luarea și consolidarea des
tinderii, împotriva cursei 
înarmărilor, pentru - dezar
mare.

MINISTRUL AFACERI
LOR EXTERNE al R.P. Bul
garia, Petăr Mladenov, a. 
efectuat o.vizită oficială în 
Irak, la invitația ministru
lui afacerilor externe 
acestei țări.

UN PROCENT DE 59
SUTA dintre britanici

pronunță pentru retragerea 
Marii Britanii din C.E.E. — 
indică un. sondaj de opi
nie ale cărui rezultate au 
fost publicate de ziarul 
„Sunday Telegraph". Zia
rul adaugă că, potrivit son
dajului, majoritatea britani
cilor apreciază că nivelul 
lor de trai, salariile, sis
temul fiscal și piața forței, 
de muncă s-ar îmbunai ați 
dacă Anglia n-ar mai face 
parte din Piața comună.

SENATORUL REPUBLI
CAN Howard Baker, care 
s-a retras, la 5 martie, din 
campania pentru obținerea 
învestiturii Partidului Re
publican, a anunțat că 
sprijină candidatura fostu
lui .guvernator al statului 
California, Ronald Reagan. 
O declarație similară a" fă
cut și guvernatorul statu
lui Ohio, James Rhodes, 
alt candidat la învestitura 
republicană.

muncitori necalificați (bărbați) absolvenți a 
8 clase îrî vederea calificării pentru I.U.M. 
Tîrgu Jiu, în următoarele meserii :

— strungar
— lăcătuș
încadrarea se face conform prevederi

lor Legii 12/1971 și Legii 57/1974.
Informații suplimentare se pot obține la 

biroul personal al întreprinderii.

întreprinderea 
de gospodărie comunală 

și locativă Petroșani
încadrează:

s'u'A- Moment economic
dobînzii. Or, după cum 
sere A.F.P;, numeroși eco- , 
nomi.ști și oameni de afa
ceri consideră că recesiu
nea va fi cu âtit mai mar
cantă, cu cît ea a fost în- 
tîrziată cu un an. De ase
menea, ei observă că re
centa și brutala testrînge- 
re a creditelor de către O- 
ii- iu! Iedera? de rezerve ar 
putea să precipite lucrurile;

O primă consecință s-a 
făcut deja simțită luna tre
cută, cînd șomajul a cres
cut de la 6 la 6,2 milioane.

ti

Stagnarea activității e- 
conomice globale în State
le Unite'— recesiune —- 
ca și agravarea crizei din 
sectoarele construcțiilor de 
automobile și de locuințe 
încep să suscite neliniștea 
nu numai în cercurile eco
nomice. ci și în cercurile 
politice — scrie, într-un 

. comentariu pe această le- 
mă, agenția -France Presr.e. 
Reluind aceeași idee, a- 
genlia Associated- -Press 
transmite că .Departamentul 
comerțului a pub leat. vi
nerea trecută, noi : cifre. 
( arc- atestă că- -econom
mericană intră rapid în re
cesiune, fapt dovedit 
noi cifre, dintre care ulti
mele indîirînd că, în pliăiul 
trimestru al anului 1380, 
rala ’cie'creșlere a produsu
lui național 
1,1 la sută 
bruscă față 
la suta din 
luni a’e lui 
rea nu va fi severă" 
încearcă oficialitățile să 
sigure publicul. Dar chiar 
și o recesiune blinda ar 
dăuna șanselor de realege
re a 
iar o 
puica dovedi dezastruoasă 
pentru aspirațiile sale — 
scrie A.P,

Pentru că, după două 
tentative, eșuate, guvernul 
S.U.A. a adoptat, recent, 
un nou „program de luptă 
împotriva inflației", a cărui 
principală direcție este re
ducerea cheltuielilor buge
tare și a posibilităților de 
credit prin ridicarea ratei

de

brut a lost de 
-— o scădere 
de rata de 2 
ultimele trei 
1979. „Slagnă-

a-

președintelui- Carter, 
cădere serioasă s-ar

Comentariu

Lucrurile pot, însă, să evo
lueze și mai râu! ...Astfel, 
A.P. scrie că „Administrația 
anticipează că șomajul se 
va opri Ja maximum 7,2 
milioane oameni în trimes
tru palm a.c., urmind să 
crească „încă puțin", pînă 
la-7,3 milioane, în 1.981, Cu 
toate acestea — relatează 
—■ agenția — o înaltă-ofi
cialitate guvernamentală de
clară, în particular, că ea 
crede că numărul șomeri
lor va ajunge, anul acesta,, 
la 8 milioane".

Un alt simplon al insta
lării procesului recesionist 
este reducerea, de către 
marile bănci a ratei dobân
zii primare de la recordul 
de 20 la sută la 19,5 la su
tă: și acest gest — în opi
nia multor economiști, ci
tați de agenția Reuter, —-

„vestește stagnarea".
„îngrijorate de dilivul'ă- 

țile provocate micilor între
prinzători și populației, in 
general, de acest aspic, al 
programului anliinflajiomst 
(grăbirea recesiunii prin 
restrîngerea creditelor n.n.), 
autoritățile americane au și 
hotăril, dealtfel, să acorde 
un ajutor limitat, in spe
cial sub formă de credite 
mai ieftine, micilor între
prinderi, agricultorilor și, 
indirect, construcțiilor de 
locuințe".

„O recesiune serioasa — 
subliniază, de asemenea, 
experții citați de A.l-.P. — 
ar risca să unihiic/e celă
lalt aspect a! mvstui pro
gram aiitiinflaționist — de
ja puternic afectat — rc-Ju- 
cerea cheltuielilor bugetare. 
Inlr-adc'ăr. nici guvernul, 
nici Congresul nu și-ar pu
tea permite să rămînă 
sensibile la cererile 
reactivare a economiei"

ia
de 
în 

condițiile, acestui an electo
ral. Oamenii politici, inte
resați, unii în obținerea do
națiilor financiare cu care 
să se poată realege, alții 
în bunăvoința electoratului, 
vor încerca, fiecare dintr-un 
anume unghi, să altereze 
cursul aplicării programu
lui antiinflaționist. Astfel 
incit, într-un context econo
mic și. așa plin de. incertitu
dini, lucrurile se vor com
plica și mai mult datorită 
intereselor de natură elec
torală ale oamenilor poli
tici ce țin în mînă frînele 
economiei americane.

Constantin BADEA

REDACȚIÂ Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, ar.' 90, le ic Ioane 4 10 02
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FILME
PETROȘANI -- 7 No

iembrie: Lovitură pe la 
spate ; Republica : Gă
ină sau vultur,- Unirea: 
Camionul decursă lungă.

PETRIl.A — Deducți
ile . colonelului Zorin.

LONEA: Colosul din 
Rodos, seriile 1 II.

AN1NOASA: Julia.
VULCAN — Luceafă

rul : Ghinioniștii.
LUPENI -■ Cultural: 

Chemarea primăverii ; 
Muncitoresc : Doctorul 
Bethune.

i TV| 10,00 Teleșcoală. 11,00
i Film serial : Dallas —

Compania petrolieră E- 
wing reluarea episodu
lui 33. 11,45 Telex. 15,00 
Box :

I onal „Centura de aur“. 
I 16,00 Telex. 16,05 Școa-
I la la... școala noii cali- 
- tați. 16,30 Almanah pi

onieresc. 16,50 Clubul 
' tineretului. 17,30 Ho- 
| chei: Steaua — Dinamo. 
i (repriza a 111-a). 18,15

Moment folcloric. 18,25 
110 ani de ia nașterea 
lui Vladimir Ilici Lenin. 
Film documentar. 18.50 
1001 de seri. 19,00 Tele
jurnal. 19,25 Cu răs
pundere, cu toate for
țele — la cea mai grab
nică dintre lucrările a- 
cestei primăveri: semă-

Turneul internați-
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Icesiei pnuidven: semă

natul ! 19,40 Prim plan. 
20,00 Orologiul Krem-

| linului. 21,35 Telejurnal.

— inginer (subinginer) diriginte șan
tier pentru termoficarea Văii Jiului cu cunoș
tințe în 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 in 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, învâțâmînt al întreprinde
rii.

Mica publicitate
VINO Mvskvici 107, 

da Petru Maior nr. 5 
Iroșani (3 Iii)

PIERDUI' foaie de

stra-
Pe-

par-

ANUNȚURI

KM

curs nr. 562023 pe numele 
Dinu Constantin, eliberată 
de T.CJ. Craiova. O de
clar nuli

DE FAMILIE

Soțul PARIS ANDREI, mulțumește tuturor celor care 
au fost alături 
pierderea după

Voi păstra

de el la încercarea grea pricinuită de 
o lungă Și grea suferință a soliei

PARIS RO/ĂLIA
vie amintirea ei.

COLEGII, alpiniști și saivamonlișli din Petro
șani. Nu te vom uita, vei râmîne in amintirea noas
tră ca uu sportiv adevărat.

VRĂJITORII GIIEORGHE EMILIAN
Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate. (438)

FAMILIA îndoliată cu adîncă durere anunță înceta
rea din viață la 21 aprilie 1980, după o lungă suferință 
a iubitului lor soț, tată, socru și bunic

LISZKA IO AN .
Inmormîntarea va avea loc în ziua de 23 aprilie 1980 

la ora 17 în Vulcan, strada Pandurilor nr. 11. (349)

(secrelarial), 4 24 64 (secții). TlFARULi Tipografia Petroșani, sti. Republicii, M. 67.
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